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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Специфічність функціонування судових органів, 

реалізації суддею публічно-владних повноважень, необхідність забезпечення 

об’єктивності та неупередженості розгляду справ, неприпустимість будь-якого 

зовнішнього тиску на суд знайшли відображення і в ряді особливостей 

регулювання праці судді як працівника та учасника трудових правовідносин. 

Зокрема, мова йде про спеціальні підстави припинення трудового договору – 

звільнення з посади та припинення повноважень судді. Ці підстави, з одного 

боку, напряму відображають об’єктивні факти юридичної дійсності, впливають 

на можливість припинення правового статусу судді у разі вчинення останнім 

протиправних дій, з іншого – їх вичерпний перелік сприяє зменшенню ризику 

зовнішнього тиску на особу, яка здійснює правосуддя. Таким чином, 

забезпечується реалізація принципів рівності всіх перед законом та незалежності 

судової влади. 

Період незалежності України супроводжується постійним запитом у 

суспільстві на реформування судової влади, прагненням підвищення 

об’єктивності та справедливості правосуддя, подолання корупції в цій сфері, 

створення ефективного механізму притягнення суддів до відповідальності. На 

початку 2014 року навіть прийнято окремий Закон України «Про відновлення 

довіри до судової влади в Україні», що передбачає процедуру спеціальної 

перевірки суддів, можливості звільнення у разі негативних висновків такої 

перевірки; у 2016 році внесені зміни до Конституції України щодо уточнення 

правового статусу судді, прийнятий новий Закон України «Про судоустрій і 

статус суддів». На жаль, подібне реформування не завжди відбувається в 

оптимальний спосіб, супроводжується впливом політичних та економічних 

факторів, а разом з тим, обумовлює необхідність дослідження його впливу на 

правовий статус суддів. 

Специфічність правового статусу судді як уповноваженого представника 

держави на здійснення правосуддя зумовлює те, що різні аспекти механізму 

припинення цього статусу внаслідок звільнення з посади чи припинення 

повноважень досліджуються як вченими в сфері трудового права, так і 

науковцями, які професійно вивчають питання конституційного права, 

судоустрою та правосуддя. У сфері трудового права можна виділити праці таких 

вчених, як В.М. Андріїв, Н.Б. Болотіна, С.Я. Вавженчук, С.В. Венедіктов, 

Ю.М. Гришина, Ю.П. Дмитренко, Н.П. Долгіх, В.В. Жернаков, Т.А. Занфірова, 

М.І. Іншин, М.І. Кобаль, В.Л. Костюк, В.В. Лазор, С.С. Лукаш, К.Ю. Мельник, 

Н.О. Мельничук, І.І. Митрофанов, О.В. Москаленко, В.С. Пересунько, 

П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.М. Обушенко, 

О.В. Тищенко, О.І. Процевський, С.В. Селезень, О.А. Ситницька, А.М. Слюсар, 

О.В. Тищенко, С.М. Черноус, Н.М. Хуторян, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та 

інші; в сфері конституційного, адміністративного права, судоустрою та 

правосуддя – А.Л. Борко, В.Д. Бринцев, Ю.В. Гаруст, М.Н. Гуренко, 

О.А. Калашник, Н.В. Камінська, С.В. Ківалов, Р.О. Куйбіда, А.В. Молдован, 
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В.В. Молдован, І.В. Назаров, Н.В. Охотницька, Я.М. Падох, В.Ф. Погорілко, 

Ю.П. Полтавець, В.В. Сердюк, Д.Ю. Шпенов, Т.В. Штих та інші. При цьому 

науковці в своїх працях основну увагу акцентують або на загальних умовах 

припинення трудових відносин, механізмі розірвання трудового договору, 

звільненні з посади, або на загальних засадах функціонування системи 

судоустрою та судової влади, правового статусу судді. Поряд з цим, детальному 

дослідженню механізму припинення цього статусу в контексті припинення 

трудових відносин, вивченню процедур звільнення судді з посади, припиненню 

його службових повноважень, юридичних гарантій судді в даному процесі увага 

практично не приділяється. 

Відсутність системних досліджень у даній сфері, а також формалізм при 

застосуванні на практиці багатьох положень закону, прогалини в нормативних 

актах, юридичні колізії, недоліки законодавчої техніки, необхідність 

напрацювання оптимального механізму поєднання принципу незалежності в 

роботі судді та його відповідальності за свої дії в черговий раз свідчать про 

актуальність даної теми та викликають потребу її наукової розробки і 

дослідження, в тому числі з врахуванням закордонного досвіду правового 

регулювання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними темами «Актуальні 

проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних стандартів», 

«Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації в Україні 

норм міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 року. 

Мета і завдання дослідження полягають у тому, щоб з урахуванням 

надбань правової науки, результатів аналізу діяльності органів, що наділені 

дисциплінарними функціями щодо суддів, з’ясувати специфіку правового 

статусу судді як учасника трудових відносин, виконати дослідження підстав та 

процедури звільнення судді з посади (припинення повноважень), виділити 

проблемні моменти правового регулювання, а також внести пропозиції щодо 

удосконалення нормативно-правового забезпечення і правозастосовної практики 

в цій царині. 

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі 

основні завдання: 

 виокремити етапи розвитку правового регулювання звільнення та 

припинення повноважень суддів в Україні; 

 визначити ознаки звільнення судді та припинення його повноважень як 

підстав припинення трудового договору; 
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 охарактеризувати міжнародні стандарти звільнення судді з посади та 

припинення його повноважень, здійснити класифікацію системи національних 

правових актів щодо припинення правового статусу судді; 

 встановити диференціацію обсягу трудових прав суддів при вирішенні 

питання звільнення їх з посади в залежності від того, чи є особа суддею 

Конституційного Суду, чи суддею інших судів України; 

 розкрити процедури, які мають місце в процесі припинення трудових 

відносин з суддею у зв’язку з настанням законодавчих підстав припинення 

повноважень судді; 

 систематизувати юридичні гарантії при звільненні та припиненні 

повноважень суддів в Україні; 

 дослідити закордонний досвід правового регулювання припинення 

правового статусу судді, з’ясувати наявність положень, які встановлюють для 

суддів більший чи менший рівень захисту трудових прав, у порівнянні із 

законодавством України; 

 визначити проблеми юридичного механізму звільнення та припинення 

повноважень судді; 

 сформулювати напрямки вдосконалення законодавства України, яке 

регулює звільнення судді з посади та припинення його службових 

повноважень. 

Об’єктом дослідження правовідносини, що виникають у процесі 

припинення укладеного суддями трудового договору. 

Предметом дослідження виступає правове регулювання звільнення судді 

з посади та припинення його повноважень. 

Методи дослідження. Методи дослідження обрано з урахуванням мети і 

завдань дослідження, його об’єкта і предмета. Методологічною основою є 

сукупність загальнонаукових та спеціальних методів і прийомів пізнання, які 

в комплексі використано для вирішення поставлених завдань. За допомогою 

історичного методу аналізувався історичний розвиток регулювання 

звільнення та припинення повноважень суддів в Україні (підрозділ 1.1). 

Формально-логічний метод використовувався при дослідженні основних 

понять у роботі (підрозділи 1.2–1.3, 2.1–2.3), виокремленні ознак звільнення 

судді, припинення його повноважень як підстав припинення трудових 

відносин (підрозділ 1.2), встановленні диференціації обсягу трудових прав 

суддів при звільненні з посади (підрозділ 2.1), характеристиці підстав та 

процедур припинення правового статусу судді, юридичних гарантій при 

цьому (підрозділи 2.1–2.3). Системно-структурний метод надав змогу 

класифікувати систему національних правових актів щодо звільнення, 

припинення повноважень судді (підрозділ 1.3), юридичні гарантії в трудовому 

праві, юридичні гарантії прав суддів (підрозділ 2.3). Порівняльно-правовий 

метод використано при дослідженні міжнародного та закордонного досвіду 

правового регулювання, його співставлення із законодавством України 

(підрозділи 1.3, 3.1). За допомогою методу моделювання виокремлено 

перспективні напрямки вдосконалення вітчизняного законодавства в 
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контексті припинення правового статусу судді (підрозділ 3.3). Застосування 

діалектичного та структурно-логічного методу дало змогу дослідити сучасний 

стан законодавства щодо звільнення та припинення повноважень суддів 

(підрозділи 1.3, 2.1–2.3), існуючі проблеми та недоліки цього юридичного 

механізму (підрозділ 3.2). 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що робота 

є однією з перших спроб після внесення змін до Конституції України в 

частині правосуддя, набуття чинності нового Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» комплексно, з використанням сучасних методів пізнання 

виконати дослідження підстав та процедури звільнення судді з посади, 

припинення його повноважень, виділити проблеми та недоліки законодавства 

в цій сфері і внести пропозиції щодо удосконалення правового регулювання 

припинення трудових відносин за участі судді. В результаті дослідження 

сформульовано ряд наукових положень і висновків, запропонованих  особисто 

здобувачем, зокрема: 

уперше: 

– виокремлено та розмежовані ознаки звільнення судді з посади та 

припинення суддівських повноважень як підстав припинення трудових відносин 

за участі професійного судді; 

 комплексно узагальнено міжнародні стандарти звільнення судді з 

посади та припинення його повноважень, до яких віднесено: 1) неприпустимість 

зворотної сили закону при встановленні віку виходу судді на пенсію; 

2) звільнення судді виключно з вичерпного переліку підстав, передбачених 

законом; 3) незмінність судді; 4) здійснення дисциплінарного провадження 

проти судді для підтвердження належності підстав для звільнення чи 

припинення повноважень незалежним органом, не менше половини членів якого 

є суддями, обраними самими суддями; 5) неприпустимість автоматичного 

припинення повноважень судді разом з ліквідацією (реорганізацією) 

роботодавця – конкретного суду; 

 виокремлено та класифіковано юридичні гарантії трудових прав суддів 

при звільненні та припиненні повноважень; 

 визначені положення закордонного законодавства, які встановлюють 

для суддів більший або менший рівень захисту трудових прав, у порівнянні із 

законодавством України; обґрунтовано, що в процесі напрацювання змін до 

вітчизняного законодавства можуть бути використані елементи як однієї, так й 

іншої групи; 

удосконалено: 

 класифікацію підстав припинення трудових відносин з урахуванням 

поділу їх на дві групи: одноособове чи спільне волевиявлення сторін трудового 

договору, третіх осіб та об’єктивні юридичні факти, які не залежать від 

волевиявлення сторін трудового договору; 

 розуміння системи національних правових актів щодо звільнення та 

припинення повноважень суддів, яка охоплює: 1) Конституцію України та 

закони України; 2) підзаконні правові акти; 3) локальні правові акти органів 
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суддівського самоврядування та Вищої ради правосуддя; 4) судову практика 

– правові позиції, які вирішують ту чи іншу суперечність у законодавстві; 

 обґрунтування диференціації обсягу трудових прав суддів при 

вирішенні питання звільнення їх з посади в залежності від того, чи є особа 

суддею Конституційного Суду, чи суддею інших судів України; визначені 

положення законодавства, які встановлюють більший обсяг цих прав для суддів 

Конституційного Суду; 

 визначення юридичних гарантій у трудовому праві; під якими 

запропоновано розуміти передбачені законодавством засоби, способи та умови 

реалізації права на працю, механізм дії яких включає діяльність органів 

державної влади та місцевого самоврядування, працівників, роботодавців, 

профспілок, трудових колективів, громадських організацій, судів, інших 

суб’єктів, спрямовану на реалізацію, захист, охорону цього права в процесі 

виникнення, існування, зміни, припинення трудових правовідносин; 

дістали подальшого розвитку: 

 визначення етапів історичного розвитку правового регулювання 

звільнення та припинення повноважень суддів в Україні в залежності від 

цивілізаційного розвитку державних утворень на українських землях та згідно з 

процедурою їх здійснення; 

 характеристика процедур, які мають місце в процесі припинення 

трудових відносин з суддею у зв’язку з настанням законодавчих підстав 

припинення повноважень судді (настання певного юридичного факту – підстави 

припинення правового статусу судді; припинення повноважень судді; 

повідомлення про настання юридичного факту – підстави припинення правового 

статусу судді Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, Державної судової адміністрації України; видання наказу головою суду 

про припинення трудового договору з суддею, проведення грошового 

розрахунку, видача трудової книжки); 

 узагальнення та характеристика проблем юридичного механізму 

звільнення та припинення повноважень судді; 

 напрацювання перспективних напрямків удосконалення законодавства 

України, яке регулює звільнення суддів з посади та припинення їх службових 

повноважень шляхом внесення низки змін до Конституції України, законів 

України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», «Про 

громадянство», інших нормативно-правових актів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені у дисертації результати дослідження можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – основні положення та висновки дисертації 

можуть бути основою для подальшої розробки теоретико-правових питань 

припинення правового статусу суддів; 

– у правотворчості – висновки, пропозиції та рекомендації, 

сформульовані в дисертації, можуть бути використані для підготовки і 

уточнення ряду законодавчих та підзаконних актів, які стосуються статусу 

суддів тощо; 
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– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить підвищити ефективність функціонування механізму судової влади, 

роботи Вищої ради правосуддя та її органів; 

– у навчальному процесі – матеріали дисертації доцільно 

використовувати при підготовці, навчального матеріалу, підручників та 

навчальних посібників з дисциплін «Трудове право» та інших дисциплін 

правового характеру. 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, положення і висновки, 

що складають зміст дисертації і виносяться на її захист, отримано та 

сформульовано здобувачем особисто. Автором проведений аналіз літератури, 

визначена тема і завдання дослідження, зібраний матеріал і здійснена його 

обробка, самостійно сформульовані висновки і практичні рекомендації, написані 

і оформлені усі розділи дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

дисертації оприлюднено на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: «Проблеми теорії права і практики право реалізації на шляху 

України до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 2016 р.); «Проблеми теорії права і 

практики правореалізації на шляху України до ЄС» (м. Київ, 10–11 березня 

2016 р.); «Актуальні проблеми реформування системи законодавства України» 

(м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено у 

шести статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України та 

наукових періодичних виданнях інших держав, та трьох тезах наукових 

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається із анотації, вступу, трьох 

розділів, що містять дев’ять підрозділів, висновків та списку використаних 

джерел, додатку. Повний обсяг дисертації становить 252 сторінки, обсяг 

основного тексту – 217 сторінок. Список використаних джерел включає 215 

найменувань та розміщений на 23 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовуються актуальність теми дисертаційної роботи, її 

зв’язок з науковими програмами, планами, темами, визначаються об’єкт, предмет і 

методи дослідження, формулюються його мета та завдання, розкриваються наукова 

новизна, теоретичне і практичне значення дисертаційної роботи, надаються 

відомості про апробацію результатів дослідження. 

Розділ 1 «Загально-правова характеристика звільнення та 

припинення повноважень суддів в Україні» містить три підрозділи. 

У підрозділі 1.1 «Історичний розвиток регулювання звільнення та 

припинення повноважень суддів в Україні» автор звертає увагу на те, що на 

різних етапах розвитку людської цивілізації державні утворення неоднаково 

сприймали необхідність функціонування судів у якості самостійних 

суб’єктів вирішення спорів, потребу деталізації процедури обрання та 
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звільнення суддів з посади, можливості участі самоврядних організацій 

суддів у цих процесах. 

На підставі результатів проведеного аналізу здійснюється авторська 

класифікація історичних етапів розвитку. За критерієм цивілізаційного розвитку 

державних утворень виокремлено такі періоди: 1) додержавний період 

українських земель (з давніх часів – до VIII ст.); 2) часи Київської Русі та 

Галицько-Волинської держави (IX–XIV ст.); 3) часи польської, литовської, та 

польсько-литовської держави (XIV–XVIII ст.); 4) часи Гетьманщини (друга пол. 

XVII–XVIII ст.); 5) часи Російської імперії (друга пол. XVIII – поч. XX ст.); 

6) часи спроб відновити українську державність на початку XX ст. (1917–

1920 рр.); 7) часи Радянської України (1919–1991 рр.); 8) початковий етап 

формування судової системи незалежної України (1991–2016 рр.); 9) сучасний 

етап судової системи незалежної України (з 2016 р. – по наш час). 

За критерієм процедури припинення правового статусу судді виокремлено 

наступні періоди: 1) поєднання адміністративної та судової влади в статусі 

посадовця (з давніх часів – по XIV ст.); 2) здійснення правосуддя спеціально 

обраними (призначеними) суддями (XV ст. – 1991 р.); 3) незалежних умов 

здійснення правосуддя (1992 р. – наш час); 

У підрозділі 1.2 «Поняття та ознаки звільнення й припинення 

повноважень суддів як підстав припинення трудового договору» основна увага 

сконцентрована на загальнотеоретичних аспектах припинення трудових 

відносин за участі професійного судді як найманого працівника, диференціації 

використання в різних правових актах понять «припинення трудового 

договору», «розірвання трудового договору», «звільнення працівника», 

«припинення трудових відносин», «припинення державної служби», 

«припинення повноважень» тощо. 

Виокремлюються ознаки припинення повноважень та звільнення 

судді як підстави припинення трудових відносин. При цього автор 

наголошує, що відповідне нормативне регулювання здійснюється не тільки 

трудовим, а й конституційним правом України. Таке поєднання спричинене 

особливим правовим статусом судді, відповідно, воно зумовлює окремі 

термінологічні, процедурні відмінності в процесі припинення трудового 

договору, наявність ряду специфічних ознак звільнення та припинення 

повноважень як самостійних підстав припинення трудових правовідносин 

за участі судді. 

У підрозділі 1.3 «Сучасний стан міжнародно-правового та національного 

законодавства щодо звільнення та припинення повноважень суддів» 

здійснюється загальна характеристика українських та міжнародних юридичних 

актів, які стосуються сфери припинення трудових відносин з суддею. 

Нормативна організація та впорядкування проводиться в першу чергу 

шляхом формування відповідного законодавчого поля, що визначає механізм 

припинення правового статусу судді, умови, підстави, процедури його 

реалізації на практиці. В розрізі національного законодавства досліджуються 

відповідні положення Конституції України та законів України «Про 
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судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», «Про запобігання 

корупції» та ін., підзаконних та локальних правових актів, судової практики; в 

розрізі міжнародного законодавства – акти Організації Об’єднаних Націй та її 

робочих органів, Комітету Міністрів Ради Європи, міждержавних 

конференцій та зборів суддів, інших міжнародних організацій. З урахуванням 

цього розкрито систему національних правових актів щодо звільнення та 

припинення повноважень суддів та охарактеризовано основні групи 

відповідних актів. 

Розділ 2 «Характеристика звільнення судді з посади та припинення 

його повноважень як підстави припинення правового статусу судді» містить 

три підрозділи. 

У підрозділі 2.1 «Підстави та процедури звільнення судді з посади» 

акцентується увага на тому, що обов’язковою характеристикою цієї процедури є 

одноособове чи спільне волевиявлення сторін трудового договору, третіх осіб на 

його припинення. Тобто звільнення судді з посади як підстава припинення 

трудового договору обов’язково передбачає акт волевиявлення на припинення 

правового статусу судді. При цьому, якщо волевиявлення судді, третіх осіб 

носить факультативний характер (має місце лише щодо окремих підстав 

звільнення з посади), то волевиявлення спеціального уповноваженого органу – 

Вищої ради правосуддя – носить обов’язковий характер, стосується всіх підстав 

звільнення судді з посади. 

Здійснюється детальний аналіз усіх конституційних підстав звільнення 

судді з посади, процедур їх реалізації на практиці, підвищена увага 

звертається на дисциплінарні підстави звільнення (вчинення істотного 

дисциплінарного проступку, порушення вимог несумісності тощо), вивчається 

відповідна дисциплінарна практика Вищої ради правосуддя та її органів, судів 

України. 

Окремо обґрунтовується нормативна диференціація трудових прав суддів 

у процесі звільнення з посади в залежності від того, де працює суддя – в 

Конституційному Суді чи будь-якому іншому суді України. 

У підрозділі 2.2 «Підстави та процедури припинення повноважень судді» 

автор доводить, що специфіка суддівської роботи та певних фактів об’єктивної 

дійсності зумовлює те, що настання окремих обставин є однозначно несумісним 

з продовженням виконання повноважень судді. Причому несумісність цих 

обставин та продовження правового статусу судді має характер імперативної 

норми, не потребує погодження чи іншого волевиявлення сторін трудового 

договору, третіх осіб – визначальне значення має лише встановлення факту їх 

настання. 

За підсумками вивчення правової природи, змісту таких підстав 

припинення повноважень судді, як досягнення граничного віку перебування 

на посаді, припинення громадянства України або набуття громадянства 

іншої держави, набрання законної сили рішенням суду про визнання особи 

безвісно відсутньою або оголошення померлою, визнання недієздатною або 

обмежено дієздатною, смерть, набрання законної сили обвинувальним 



9 

вироком за вчинення особою злочину, виокремлюються чотири процедури, 

що мають місце в процесі припинення трудових відносин за таких підстав.  

У підрозділі 2.3 «Юридичні гарантії при звільненні та припиненні 

повноважень судді в Україні» встановлюється, що припинення трудового 

договору містить потенційний ризик втрати заробітку, погіршення соціально-

економічних умов життя людини. З метою зменшення ймовірності незаконного 

звільнення, додаткового захисту окремих професійних та соціальних груп від 

достроково припинення трудового договору держава створює систему 

юридичних гарантій працівника при звільненні з роботи. 

З урахуванням напрацювань теорії трудового права вдосконалюється 

визначення поняття «юридичні гарантії у трудовому праві» та визначається 

їх перелік. Виокремлені юридичні гарантії додатково класифіковані за 

підставою припинення правового статусу судді (звільнення з посади або 

припинення повноважень) та за критерієм сфери застосування (загальні, що 

стосуються всіх конституційних підстав звільнення та припинення 

повноважень, та спеціальні, які мають відношення лише до однієї чи 

декількох підстав). 

Наголошено, що юридичні гарантії припинення правового статусу судді 

мають комплексний характер, тобто, окрім трудового, частково перетинаються 

із сферами адміністративного та конституційного права. 

Розділ 3 «Удосконалення правового регулювання звільнення судді з 

посади та припинення його повноважень» містить три підрозділи. 

У підрозділі 3.1 «Закордонний досвід припинення правового статусу 

судді та можливість його використання в Україні» здійснюється порівняльна 

характеристика вітчизняного та зарубіжного досвіду правового регулювання 

припинення правового статусу судді. 

На підставі дослідження досвіду правового регулювання таких країн, як 

США, Франція, Польща, Албанія, Литва, Молдова та ряду інших держав, 

виокремлюються низка нормативних положень, які встановлюють для суддів як 

більший, так і менший рівень захисту трудових прав у порівнянні із 

законодавством України. Зокрема, більший обсяг захисту трудових прав суддів 

встановлюється у Австралія, Великобританії, Білорусі, Узбекистані, Греції, 

Франції, Литві, Молдові, натомість менший обсяг трудових прав – США, Китаї, 

Вірменії; окремі країни мають як збільшений, так і зменшений обсяг прав – це 

Польща, Російська Федерація, Казахстан. 

З огляду на специфіку сфери правосуддя обґрунтовується точка зору, що 

при напрацюванні змін до законодавства можуть бути використані, в тому числі, 

закордонні норми, які встановлюють суддям менший обсяг трудових прав, ніж 

існуючий у діючому законодавстві. 

У підрозділі 3.2 «Проблемні питання юридичного механізму звільнення та 

припинення повноважень судді» автор звертає увагу на низку прогалин у 

нормативних актах, юридичні колізії, недоліки законодавчої техніки, що 

створюють проблеми в правозастосуванні, забезпеченні трудових прав суддів та 

незалежності судової влади в цілому. 
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Досліджуються положення різноманітних законів та підзаконних актів, 

які містять недосконалі правові норми. На підставі цього виокремлюються 

ключові проблеми юридичного механізму припинення правового статусу судді, 

наприклад, оціночний характер категорій істотності, грубості, упередженості, 

умислу в діях судді; альтернативність норми про можливість зупинення 

розгляду заяви про звільнення за власним бажанням чи у відставку на час 

розгляду скарги чи заяви в рамках дисциплінарного провадження; спроби 

влади використовувати механізм звільнення суддів у політичних цілях тощо. 

При цьому автор звертає увагу на те, що ці проблеми зумовлені низкою 

об’єктивних та суб’єктивних чинників, у тому числі й перманентним 

реформуванням сфери правосуддя та суспільно-політичними процесами в 

державі. Відтак їх подолання пов’язане з комплексним, системним вирішенням 

окреслених проблем. Лише за таких умов можна забезпечити ефективне та 

дієве функціонування механізму звільнення судді з посади та припинення його 

повноважень. 

У підрозділі 3.3 «Перспективні напрямки вдосконалення законодавства 

України, яке регулює звільнення судді з посади та припинення його службових 

повноважень» доводиться, що цивілізаційний розвиток, зміни в політичному, 

економічному, культурному, соціальному житті країни вимагають від влади 

належного на це правового реагування, корегування внутрішньої та 

зовнішньої політики, внесення змін до діючого законодавства. Це в рівній мірі 

стосується і сфери правосуддя, трудових відносин за участі професійного 

судді. 

У системному зв’язку з окресленими автором проблемами пропонується 

внесення змін до Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус 

суддів», «Про Вищу раду правосуддя», «Про громадянство». 

Додатковими перспективними напрямками покращення законодавства в 

сфері припинення суддівських повноважень визначені: 1) затвердження 

Міністерством охорони здоров’я України вичерпного переліку медичних станів, 

захворювань, діагнозів, наявність яких виключає можливість виконання 

обов’язків судді (в тому числі такий медичний стан як тимчасова 

непрацездатність судді, що триває більше шести місяців та зумовлює неявку на 

роботу з цієї причини); 2) запровадження обов’язкового комплексного медичного 

обстеження суддів один раз на три роки – для суддів віком до 55 років; щорічно – 

для суддів, старших 55 років; медичні заклади інформують Вищу раду правосуддя 

про наявність таких захворювань, медичних станів, яка, в свою чергу, подає 

звернення до урядової медичної комісії для підготовки відповідного висновку 

щодо подальшої здатності особи виконувати суддівські повноваження; 3) у 

процесі вирішення проблеми подвійного громадянства важливо врегулювати, 

який саме державний орган і у який спосіб має аналізувати інформацію, докази 

про наявність правового зв’язку з іншими державами. Додатково серед обов’язків 

даного органу обов’язкового потрібно передбачити повідомлення державного 

органу, в тому числі суду, в якому працює особа, про з’ясовані факти набуття 

громадянства (підданства) інших держав. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання – визначення сутності та особливостей правового 

регулювання звільнення судді з посади та припинення його повноважень, 

з’ясовані проблемні питання відповідного юридичного механізму та 

перспективні напрямки вдосконалення законодавства України в цій площині. У 

результаті проведеного дослідження сформульовано низку висновків, 

пропозицій і рекомендацій, спрямованих на виконання зазначеного завдання. 

1. Історичні етапи розвитку нормативного регулювання звільнення та 

припинення повноважень суддів в Україні класифіковано за двома критеріями – 

в залежності від цивілізаційного розвитку державних утворень на українських 

землях та згідно з процедурою їх здійснення. 

За критерієм цивілізаційного розвитку державних утворень виокремлено такі 

періоди: 1) додержавний період українських земель (з давніх часів – до VIII ст.); 

2) часи Київської Русі та Галицько-Волинської держави (IX–XIV ст.); 3) часи 

польської, литовської, та польсько-литовської держави (XIV–XVIII ст.); 4) часи 

Гетьманщини (друга пол. XVII–XVIII ст.); 5) часи Російської імперії (друга пол. 

XVIII – поч. XX ст.); 6) часи спроб відновити українську державність на початку 

XX ст. (1917–1920 рр.); 7) часи Радянської України (1919–1991 рр.); 8) початковий 

етап формування судової системи незалежної України (1991–2016 рр.); 9) сучасний 

етап судової системи незалежної України (з 2016 р. – по наш час). 

За критерієм процедури припинення правового статусу судді виокремлено 

наступні періоди: 1) поєднання адміністративної та судової влади в статусі 

посадовця (з давніх часів – по XIV ст.); 2) здійснення правосуддя спеціально 

обраними (призначеними) суддями (XV ст. – 1991 р.); 3) незалежних умов 

здійснення правосуддя (1992 р. – наш час); 

2. Виокремлено ознаки звільнення судді як підстави припинення трудового 

договору: 1) здійснюється у формі одноособового чи спільного волевиявлення 

сторін трудового договору, третіх осіб на його припинення; 2) в частині 

волевиявлення на звільнення судді адміністративні функції роботодавця здійснює 

спеціальний орган, що не є стороною трудових відносин, – Вища рада правосуддя; 

3) дуалізм правової природи функціонування органу, що приймає рішення про 

звільнення судді: з одного боку, Вищій раді правосуддя делеговані функції 

роботодавця щодо судді в частині звільнення його з посади; з іншого – її склад 

формується, в тому числі, шляхом опосередкованого (через з’їзд суддів України) 

направлення суддею своїх представників у цей орган; 4) обмеження волевиявлення 

судді на припинення трудових відносин – він продовжує здійснювати свої 

повноваження до ухвалення рішення про його звільнення незалежно від дати заяви 

про звільнення та дати рішення про звільнення; 5) неможливість звільнення за 

ініціативи роботодавця з об’єктивних економічно-організаційних підстав 

функціонування суду як роботодавця – ліквідації чи реорганізації суду. 

Виділено ознаки припинення повноважень судді як підстави припинення 

трудових відносин за його участі: 1) не містять волевиявлення сторони 
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трудового договору, третіх осіб на його припинення; 2) здійснюються на 

підставі об’єктивних юридичних фактів, вичерпний перелік яких визначено 

законодавством; 3) дата припинення повноважень співпадає з датою 

відповідного юридичного факту; 4) у переважній більшості випадків присутній 

певний часовий проміжок між датою припинення повноважень судді та датою 

припинення з ним трудових відносин. 

3. Визначено такі міжнародні стандарти звільнення судді з посади та 

припинення його повноважень: 1) неприпустимість зворотної сили закону при 

встановленні віку виходу судді на пенсію; 2) звільнення судді виключно з 

вичерпного переліку підстав, передбачених законом; 3) незмінність судді – 

можливість дострокового припинення статусу судді до досягнення ним 

граничного віку служби з причин неспроможності здійснювати правосуддя або 

поведінки, в тому числі дисциплінарного проступку, несумісного із статусом 

судді; 4) здійснення дисциплінарного провадження проти судді, підтвердження 

належності підстав для звільнення чи припинення повноважень незалежним 

органом, не менше половини членів якого є суддями, обраними самими суддями; 

5) неприпустимість автоматичного припинення повноважень разом з ліквідацією 

(реорганізацією) роботодавця – конкретного суду; особі обов’язково має бути 

запропоновано переведення до інших судів того ж самого рівня на той же строк. 

4. Диференціація обсягу трудових прав суддів при вирішенні питання 

звільнення їх з посади у залежності від того, чи є особа суддею Конституційного 

Суду, чи суддею інших судів України, полягає в тому, що суддям 

Конституційного Суду встановлено більший обсяг трудових прав та гарантій. Це 

обґрунтовується тим, що: 1) порушення вимог щодо несумісності, вчинення 

істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми 

обов’язками підтверджується висновком постійної комісії з питань регламенту 

та етики суду, до складу якої входять виключно судді, тоді як до складу Вищої 

ради правосуддя, її дисциплінарних палат входять також інші особи; 2) при 

встановленні факту порушення вимог щодо несумісності суддя попереджається 

про необхідність усунення таких обставин протягом певного строку, 

невиконання цієї вимоги є підставою для звільнення; натомість щодо інших 

суддів механізму попередження не існує; 3) відсутня норма щодо порушення 

обов’язку підтвердити законність джерела походження майна як окремої 

підстави звільнення з посади; 4) існує можливість відставки з посади судді за 

наявності стажу чотирьох років роботи суддею Конституційного Суду, тоді як 

іншим суддям потрібно мати стаж не менше двадцяти років суддівської роботи. 

5. Процедури, які мають місце в процесі припинення трудових відносин з 

суддею у зв’язку з настанням законодавчих підстав припинення повноважень 

судді охоплюють: 1) настання певного юридичного факту – підстави 

припинення правового статусу судді; 2) припинення повноважень судді 

(співпадає з днем припинення громадянства України чи набуття громадянства 

іншої держави, набрання законної сили рішенням суду про визнання судді 

безвісти відсутнім, оголошення померлим, визнання обмежено дієздатним чи 

недієздатним, смерті, набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо 
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судді за вчинення злочину; настає наступного дня після досягнення суддею 

шістдесяти п’яти (сімдесяти) років, закінчення строку повноважень); 

3) повідомлення про настання юридичного факту – підстави припинення 

правового статусу судді Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України, Державної судової адміністрації України; 4) видання наказу 

головою суду про припинення трудових відносин (припинення трудового 

договору) з суддею, проведення грошового розрахунку, видача трудової книжки. 

6. Гарантії трудових прав суддів при звільненні та припиненні повноважень 

включають в себе: 1) вичерпність підстав звільнення та припинення повноважень; 

2) необхідність з’ясування наявності дійсного волевиявлення судді на припинення 

трудових правовідносин; 3) наявність окремих інституцій – Дисциплінарних палат 

Вищої ради правосуддя, які здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді, 

та винятково подання яких про звільнення може бути підставою для розгляду 

відповідного питання Вищою радою правосуддя; 4) процесуальна можливість 

брати участь у засіданнях Вищої ради правосуддя та її органів; 5) механізм 

попереднього вивчення та перевірки дисциплінарної скарги, який запобігає 

необґрунтованому відкриттю дисциплінарної справи, безпідставному ставленню 

під сумнів якості, сумлінності, належності, достатності виконання суддею власних 

посадових обов’язків; 6) можливість оскарження рішень Дисциплінарних палат; 

7) обов’язковість встановлення факту відмови судді від переведення або ухилення 

від виконання рішення про переведення при розгляді питання про звільнення у 

зв’язку з незгодою судді на переведення до іншого суду в разі ліквідації чи 

реорганізації суду, в якому він обіймає посаду; 8) надання при звільненні судді з 

посади за його заявою про відставку вихідної допомоги, довічного грошового 

утримання, збереження суддівського імунітету та звання судді, яке не впливає на 

подальшу можливість індивіда знову реалізувати своє право на працю; 9) 

необхідність беззаперечності, безальтернативності, остаточності, однозначності 

визначених законом юридичних фактів припинення повноважень судді. 

7. Проведене дослідження закордонного досвіду правового регулювання 

припинення правового статусу судді засвідчило наявність ряду положень, які 

встановлюють для суддів як більший, так і менший рівень захисту трудових 

прав, у порівнянні із законодавством України. Нормативні положення, які 

встановлюють суддям як працівникам: 

7.1. Більший обсяг захисту трудових прав: 1) вища межа граничного віку 

перебування на посаді судді нижньої та середньої ланки судової системи 

(Австралія, Англія, Польща, Росія); 2) можливість підвищення граничного віку 

перебування судді на посаді за окремим рішенням компетентного органу 

(Польща, Білорусь, Казахстан, Узбекистан); 3) припинення повноважень судді 

не в день досягнення граничного віку перебування на посаді, а в певну 

календарну дату року (останній день місяця, півріччя, року) або на власний 

розсуд судді в певний проміжок часу після досягнення граничного віку (Греція, 

Франція, Росія); 4) окремі протиправні дії судді, наприклад порушення вимог 

несумісності, є підставою застосування м’якших санкцій, аніж звільнення – 

зауваження, догани, суворої догани (Литва); 5) набуття законної сили рішенням 
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суду про визнання громадянина безвісти відсутнім є підставою призупинення, а 

не припинення правового статусу судді; відповідно, якщо з часом особа 

з’явиться, її повноваження поновлюються (Молдова, Росія, Казахстан, 

Узбекистан); 6) обмежений термін притягнення до дисциплінарної 

відповідальності – 2, 6, 12, 24 місяці в залежності від часу та обставин вчинення, 

виявлення проступку (Білорусь, Росія). 

7.2. Менший обсяг трудових прав: 1) диференціація підстав припинення 

правового статусу судді в різних адміністративно-територіальних одиницях 

країни (США); 2) визначення календарного проміжку часу, відсутність на роботі 

протягом якого є підставою звільнення з посади (Китай); 3) звільнення за 

власним бажанням відбувається після закінчення тримісячного терміну після 

подання відповідної заяви (Польща); 4) застосування до судді у відставці вимог 

несумісності (комерційна чи будь-яка інша оплачувана діяльність, крім 

викладацької, творчої та наукової, членство в органі управління підприємства 

тощо), порушення яких може зумовити припинення цієї відставки (Молдова); 

5) набрання законної сили рішенням суду про застосування до судді примусових 

заходів медичного характеру є окремою підставою припинення суддівських 

повноважень (Казахстан, Росія); 6) припинення кримінальної справи на 

досудовій стадії за нереабілітуючими підставами є окремою підставою 

припинення правового статусу судді (Казахстан, Вірменія). 

8. Визначені наступні проблеми юридичного механізму звільнення та 

припинення повноважень судді: 1) постійні зміни в законодавстві зумовлюють 

наявність низки перехідних положень, диференціацію підстав та механізму 

припинення правового статусу судді; 2) неоднаковий обсяг прав та можливостей 

судді при реалізації такої юридичної гарантії при звільненні як довічне грошове 

забезпечення судді у відставці в залежності від фактів проходження 

кваліфікаційного оцінювання, призначення на посаду після 30 вересня 2016 року 

та стажу суддівської роботи після цієї дати не менше трьох років, а також від 

правил підрахунку суддівського стажу в залежності від дати обрання на посаду; 

3) встановлення невідповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання є 

додатковою підставою звільнення судді з посади, не передбаченою 

Конституцією України; 4) недосконалість законодавчих змін переліку підстав 

припинення правового статусу судді, зокрема в частині неврахування факту 

закінчення п’ятирічного строку призначення великої кількості суддів та 

неможливості припинити правовий статус судді на цій підставі, створили не 

визначеності у статусі працівників; 5) оціночний характер категорій істотності, 

грубості, упередженості, умислу в діях судді зумовлює різне сприйняття 

наявності чи відсутності підстав для звільнення як дисциплінарного стягнення; 

6) диференціація давності притягнення до дисциплінарної відповідальності в 

залежності від часу здійснення протиправних дій; 7) відсутність серед 

конституційних підстав припинення правового статусу судді такої підстави як 

поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, що 

зумовлює складнощі виконання рішень суду про поновлення судді на посаді; 

8) альтернативність норми про можливість зупинення розгляду заяви про 
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звільнення за власним бажанням чи у відставку на час розгляду скарги чи заяви 

в рамках дисциплінарного провадження; 9) фактичне виведення з кола осіб, що 

можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності за ст. 172-6 

КУпАП, суддів, щодо яких прийнято рішення про звільнення їх з посади через 

недоліки законодавчої техніки правого регулювання механізму звільнення судді 

з посади; 10) відображення поширених у суспільстві явищ правового нігілізму, 

низького рівня правової культури і на членів Вищої ради правосуддя як 

дисциплінарного органу в судовій сфері; 11) спроби влади використовувати 

механізм звільнення суддів у політичних. 

9. Проведений аналіз перспективних напрямків удосконалення 

законодавства України, яке регулює звільнення суддів з посади та припинення їх 

службових повноважень, засвідчив, що відповідне вдосконалення може бути 

проведене шляхом внесення низки змін до Конституції України, законів України 

«Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», інших 

нормативно-правових актів. 

9.1. Запропоновано розширити конституційний перелік підстав 

припинення повноважень судді шляхом доповнення ч. 7 ст. 126 Конституції 

України пунктами 6, 7 такого змісту: «6) набрання законної сили ухвалою суду 

про закриття кримінального провадження у зв’язку із звільненням особи від 

кримінальної відповідальності»; «7) набрання законної сили ухвалою суду про 

застосування примусових заходів медичного характеру». 

9.2. Запропоновано у Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 

внести наступні зміни та доповнення: 

– доповнити п. 6 ст. 19 абзацом 2 такого змісту: «Після набрання законної 

сили рішенням суду про скасування рішення Вищої ради правосуддя щодо 

звільнення судді з посади, трудові відносини з яким припинені, якщо відсутні 

вакантні посади суддів в суді, де суддя працював раніше, в десятиденний строк 

Державна судова адміністрація України та Вища рада правосуддя забезпечують 

зміну штатної структури суду шляхом її збільшення на одну штатну одиницю 

посади судді»; 

– п. 9 ст. 109 доповнити підпунктами 8, 9 такого змісту: «8) умисне 

порушення норм права при прийнятті судового рішення, яке заподіяло шкоду 

особі в сумі більше п’ятисот тисяч гривень; порушення норм права (незалежно 

від наявності умислу в діях судді) при прийнятті судового рішення, яке 

заподіяло шкоду особі в сумі більше одного мільйона гривень»; «9) одноразове 

грубе порушення головою, першим заступником чи заступником голови суду 

своїх трудових обов’язків»; 

– доповнити статтею 118-1: «118-1. Припинення трудових відносин з 

суддею внаслідок звільнення з посади. 1. Звільнення судді з посади є підставою 

припинення трудових відносин судді з відповідним судом, про що голова суду 

видає наказ протягом двох робочих днів з дати отримання судом інформації про 

наявність підстав для звільнення судді з посади»; 

– доповнити статтею 118-2: «Стаття 118-2. Поновлення судді на посаді. 

1. Рішення суду про скасування рішення Вищої ради правосуддя щодо 
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звільнення судді з посади, яке набуло законної сили, є підставою поновлення на 

посаді судді, трудові відносини з яким припинені. 2. Голова суду (особа, яка 

виконує його обов’язки) не пізніше двох робочих днів після набрання законної 

сили рішенням суду про скасування рішення Вищої ради правосуддя щодо 

звільнення судді з посади видає наказ про поновлення судді на посаді. У разі 

відсутності в суді вакантних посад судді на дату набрання законної сили 

рішенням суду про скасування рішення Вищої ради правосуддя щодо звільнення 

судді з посади, голова суду (особа, яка виконує його обов’язки) видає наказ про 

поновлення судді на посаді не пізніше одного робочого дня після того, як така 

вакантна посада з’явиться»; 

– доповнити статтею 124-1: «Стаття 124-1. Припинення повноважень судді 

у зв’язку з набранням законної сили ухвалою суду про закриття кримінального 

провадження у зв’язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності. 

1. Суд, який постановив ухвалу про закриття кримінального провадження у 

зв’язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності, негайно 

повідомляє про це Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів 

України та Державну судову адміністрацію України. 2. Повноваження судді 

припиняються з дня набрання законної сили ухвалою суду про закриття 

кримінального провадження у зв’язку із звільненням особи, що є суддею, від 

кримінальної відповідальності щодо нього. Такий суддя втрачає визначені 

законом гарантії незалежності і недоторканності судді, право на грошове та інше 

забезпечення, в тому числі суддівську винагороду»; 

– доповнити статтею 124-2: «Стаття 124-2. Припинення повноважень судді 

у зв’язку з набранням законної сили ухвалою суду про застосування примусових 

заходів медичного характеру. 1. Суд, який постановив ухвалу про застосування 

примусових заходів медичного характеру до особи, яка є суддею, негайно 

повідомляє про це Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів 

України та Державну судову адміністрацію України. 2. Повноваження судді 

припиняються з дня набрання законної сили ухвалою суду про застосування 

примусових заходів медичного характеру. Такий суддя втрачає визначені 

законом гарантії незалежності і недоторканності судді, право на грошове та інше 

забезпечення, в тому числі суддівську винагороду»; 

– ч. 1 ст. 125 викласти в такій редакції: «1. Припинення повноважень судді 

є підставою припинення трудових відносин судді з відповідним судом, про що 

голова суду видає наказ протягом двох робочих днів з дати отримання судом 

інформації про наявність підстав припинення повноважень судді». 

9.3. Запропоновано у Закон України «Про Вищу раду правосуддя» внести 

наступні зміни: 

– доповнити ч. 1 ст. 3 пунктом 20-1: «20-1) узагальнює практику 

застосування законодавства про звільнення суддів з посади, притягнення їх до 

дисциплінарної відповідальності»; 

– доповнити ст. 49 пунктом 14: «14. Факти, обставини, встановлені Вищою 

радою правосуддя або з’їздом суддів України в процесі звільнення члена Вищої 

ради правосуддя з посади на підставі пп. 3–6 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про 
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Вищу раду правосуддя», не доказуються під час розгляду дисциплінарної справи 

проти судді, що був звільнений з посади члена Вищої ради правосуддя»; 

– ч. 3 ст. 55 викласти: «3. Вища рада правосуддя зупиняє розгляд питання 

про звільнення судді з посади з підстав, визначених пунктами 1 та 4 частини 

шостої статті 126 Конституції України, на час розгляду скарги або заяви, 

наслідком якої може бути звільнення судді з посади з підстав, визначених 

пунктами 2, 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України»; 

– перше речення п. 3 ст. 56 доповнити словами «протягом одного місяця 

після надходження цього подання до Вищої ради правосуддя». 

9.4. З метою повідомлення органами, які беруть участь у вирішенні питань 

громадянства, про припинення громадянства, відповідного роботодавця 

пропонуємо доповнити ч. 1 статті 22 Закону України «Про громадянство» 

пунктом 4 такого змісту: «4) інформує керівника органу державної влади, 

місцевого самоврядування, структурної одиниці Збройних сил України про 

припинення громадянства України державним службовцем, службовою особою, 

яка постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснює функції 

представників влади чи місцевого самоврядування, суддею, 

військовослужбовцем, працівником правоохоронного органу». 
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припинення його повноважень. У ній здійснюється авторська класифікація 

історичних етапів розвитку правового регулювання в цій сфері, вивчаються 

загальнотеоретичні аспекти припинення трудових відносин, формуються ознаки 

звільнення та припинення повноважень судді як підстав припинення трудового 

договору з його участю, розкривається сучасний стан міжнародно-правового та 

національного законодавства. 

Характеризуючи конституційні підстави звільнення судді з посади, 

припинення його повноважень, автор ключову увагу концентрує на процедурах, які 

мають місце в юридичному механізмі припинення правового статусу судді. Окрема 

увага зосереджується на тому, що процес звільнення та припинення повноважень 

також супроводжується низкою гарантій суддям як працівникам, здійснюється 

виділення та класифікація цих гарантій. У контексті порівняльного дослідження 

вивчається закордонний досвід правового регулювання звільнення судді з посади, 

припинення службових повноважень. Виокремлено проблеми нормативного 

регулювання припинення правового статусу судді, запропонована низка 

перспективних напрямків удосконалення законодавства України в цій сфері. 

Ключові слова: суддя, звільнення з посади, припинення повноважень, 

правове регулювання, трудові відносини, припинення трудового договору, 

гарантії суддям. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Пономаренко Е.Ю. Правовое регулирование освобождения судьи от 

должности и прекращения его полномочий. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических и 

практических проблем правового регулирования освобождения судьи от 

должности и прекращения его полномочий. При осуществлении характеристики 

прекращения правового статуса судьи детально изучается исторический генезис 

развития правового регулирования данного вопроса, степень участия 

государства в процессе освобождения судьи от должности во времена 

догосударственных образований, Киевской Руси, Галицко-Волынского, польско-

литовского государства, Гетманщины, Российской империи, СССР, независимой 

Украины. Осуществляется авторская классификация исторических этапов 

развития по критериям цивилизационного развития государственных 

образований на украинских землях и процедуры увольнения с должности или 

прекращения полномочий. 

Изучаются общетеоретические аспекты прекращения трудовых отношений, 

правовая природа и принципы дифференциации смежных понятий, употребляемых 

в различных нормативных актах, – «прекращение трудового договора», 

«расторжение трудового договора», «увольнение работника», «прекращение 

трудовых отношений», «прекращение полномочий» и тому подобное. 

Сформированы признаки освобождения и прекращения полномочий судей как 

оснований прекращения трудового договора с их участием. Раскрывая современное 

состояние международно-правового и национального законодательства 

относительно освобождения и прекращения полномочий судей, автор осуществляет 

общую характеристику украинских и международных юридических актов, 

положения которых регулируют процедуры прекращения правового статуса судьи. 

Характеризуя конституционные основания освобождения судьи от 

должности, прекращения его полномочий, автор ключевое внимание 

концентрирует на процедурах, которые имеют место в юридическом механизме 

прекращения правового статуса судьи. Совершенствуются теоретические 

наработки относительно содержания понятия «юридические гарантии в 

трудовом праве», разделения этих гарантий на виды. Особое внимание 

сосредотачивается на том, что процесс освобождения и прекращения 

полномочий также сопровождается рядом гарантий судьям как работникам. 

Осуществляется выделение и классификация этих гарантий по основанию 

прекращения правового статуса судьи и по критерию сферы применения. 

В контексте сравнительного исследования изучается зарубежный опыт 

правового регулирования освобождения судьи от должности, прекращения 

служебных полномочий на примере США, Австралии, ряда стран Европы и 
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Азии. Отмечена логическая связь такого правового регулирования и 

государственных, правовых традиций отдельных стран, соответственно, путем 

сопоставления с отечественным законодательством возможно выделение 

нормативных предписаний, устанавливающих для судей как больший, так и 

меньший уровень защиты трудовых прав. Несмотря на состоявшуюся в 2016 

году очередную судебную реформу, с точки зрения автора, все еще присутствует 

ряд пробелов, коллизий, недостатков в законодательстве, которые создают 

проблемы в правоприменении, системно выделены и проанализированы 

ключевые из них. В процессе характеристики перспективных направлений 

совершенствования законодательства Украины предлагаются изменения в 

Конституцию Украины, законы Украины «О судоустройстве и статусе судей», 

«О Высшем совете правосудия», «О гражданстве», другие правовые акты, 

направленные на улучшение правового регулирования механизма и процедур 

прекращения правового статуса судьи. 

Ключевые слова: судья, освобождение от должности, прекращение 

полномочий, правовое регулирование, трудовые отношения, прекращение 

трудового договора, гарантии судьям. 

 

ANNOTATION 

 

Ponomarenko E. Yu. Legal regulation of dismissal of a judge from office 

and termination of his powers. – On the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.05 – labor law; labour 

law; social security law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to a comprehensive study of theoretical and 

practical issues of legal regulation of dismissal of a judge from office and termination 

of his powers, author classification of historical stages of development of legal 

regulation in this area is carried out. The general theoretical aspects of termination of 

labor relations are studied, the signs of dismissal and termination of powers of judges 

are formed as grounds for termination of an employment contract with its 

participation, revealing the current state of international legal and national legislation. 

Describing the constitutional grounds for dismissing a judge from office, 

termination of his powers, the author focuses on the procedures that take place in the 

legal mechanism of terminating the legal status of judges. Particular attention is paid 

to the fact that the process of dismissal and termination of powers is also accompanied 

by a number of guarantees to judges as employees, the allocation and classification of 

these guarantees is carried out. In the context of a comparative study, we study the 

foreign experience of legal regulation of dismissal of a judge from office, termination 

of official authority. The problems of normative regulation of termination of the legal 

status of a judge are outlined, a number of perspective directions of improvement of 

the legislation of Ukraine in this sphere are proposed. 

Key words: judge, dismissal, termination of powers, legal regulation, labor 

relations, termination of an employment contract, guarantees to judges. 
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