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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Важливою тенденцією сьогодення є істотне 

посилення та активізація діяльності органів законодавчої влади, спрямованої 

на досягнення стратегічної мети Української держави – приведення 

національного  законодавства про працю у відповідність до стандартів 

законодавства Європейського Союзу. При цьому суттєве значення має не 

лише ступінь відповідності українського законодавчого масиву 

законодавству Європейського Союзу за формою і змістом (зовнішній аспект), 

а й органічне співвідношення вітчизняного законодавства та європейських 

норм і стандартів (внутрішній аспект), що, в свою чергу, проявляється через 

правозастосовну практику, формування системи способів тлумачення 

нормативно-правових актів, підвищення рівня незалежності вітчизняної 

судової системи, впровадження адаптованого законодавства, а також 

застосування принципів права Європейського Союзу українськими судами.  

Вектор розвитку інституцій нашої країни орієнтований на стандарти 

Європейського Союзу. Відповідна євроінтеграція України потребує суттєвих 

змін у різних сферах діяльності нашої держави та її владних інститутів. 

Процес реформування значною мірою стосується і судової влади як гілки 

державної влади, що вимагає від законодавця оптимізації умов праці суддів. 

Питання трудової діяльності суддів як суб’єктів трудових правовідносин 

завжди було об’єктом підвищеної громадської уваги, позаяк судові рішення 

мають доленосне значення у повсякденному житті, у формуванні судової 

практики, виступають рушійною силою розвитку наукової думки. Тому 

кваліфікаційні та організаційні вимоги до судді як носія влади є доволі 

високими. Надзвичайно важливо, щоб організація праці суддів сприяла 

належному виконанню ними трудових обов’язків, а суддя як працівник був 

кваліфікованим професіоналом і виконував свої трудові обов’язки якісно й 

сумлінно, забезпечуючи власною трудовою діяльністю правосуддя в Україні. 

Таким чином, проєвропейські інтеграційні прагнення України і сучасний 
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темп економіко-політичної трансформації у житті суспільства вимагають 

покращення рівня захисту прав громадян та підвищення якості праці суддів, а 

відтак обумовлюють необхідність адаптації національного трудового 

законодавства, в тому числі й у сфері праці суддів, до законодавства 

Європейського Союзу.  

Між іншим, у зв’язку із загостренням внутрішньополітичної ситуації в 

Україні виникла певна кількість проблем щодо забезпечення правосуддя, 

трудової діяльності суддів, незалежності судової влади. Причинами 

негативної ситуації, що склалася в судовій системі України, є політизація 

діяльності суддів, спонукання їх до ухвалення неправосудних рішень, що на 

сьогодні провокує негативну оцінку судової системи та судочинства з боку 

громадськості.  

Отже, враховуючи ефективне співробітництво України з Європейським 

Союзом та поступову інтеграцію її до європейського політичного, 

економічного та соціального простору, слід зазначити, що правове 

регулювання трудової діяльності суддів повинно здійснюватися відповідно 

до принципів та стандартів європейського нормативно-правового 

регулювання у сфері праці суддів шляхом ратифікації й імплементації 

основних джерел трудового права, що забезпечують такого роду діяльність. 

Тому трудове законодавство України потребує змін і удосконалення у сфері 

праці суддів у рамках стратегії України щодо її політики набуття 

рівноправного членства у Європейському співтоваристві на основі 

міжнародно-правових і європейських норм регулювання праці.  

Слід зазначити, що питанням адаптації національного законодавства 

України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу у тій чи 

іншій мірі займалися такі відомі вчені як С.В. Бігун, Н.Б. Болотіна, 

В.С. Венедіктов, Т.В. Галайденко, Л.Я. Гінзбург, В.В. Городовенко, 

В.В. Жернаков, А.П. Закалюк, В.В. Захаров, М.І. Іншин, І.Я. Кисельов, 

В.В. Лазор, Л.І. Лазор, С.В. Лозовой, Р.З. Лівшиць, А.М. Марцинкевич, 

А.Р. Мацюк, І.Б. Михайловська, Л.М. Москвич, І.В. Назаров, 
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О.М. Обушенко, Ю.П. Орловський, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, 

В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, В.Г. Ротань, О.В. Саленко, Н.М. Хуторян, 

Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко та ін. 

Водночас варто відзначити, що наявні у правовій доктрині наукові 

праці не були спеціально присвячені питанню адаптації національного 

законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського 

Союзу. Так, вказані вчені у процесі своїх наукових досліджень здійснювали 

фрагментарний, проте не комплексний аналіз окресленої тематики. У 

науковій літературі відсутня конструктивна критика проблемних аспектів 

адаптації національного законодавства України у сфері праці суддів до 

законодавства Європейського Союзу, а також не надано конкретних 

пропозицій щодо основних напрямів реформування та оптимізації даної 

проблематики, що, у своїй сукупності, обумовило нагальну потребу 

самостійного та послідовного наукового дослідження.  

З огляду на викладене слід зазначити, що питання адаптації 

національного законодавства України у сфері праці суддів до законодавства 

Європейського Союзу, наукова й практична значимість зазначених питань, 

недостатня розробленість їх у правовій доктрині, а також неоднозначний та 

суперечливий характер багатьох проблем правозастосовної практики 

обумовили вибір теми цього дослідження. 

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

Обраний напрям дисертації належить до числа пріоритетних у галузі 

трудового права. Дисертаційна робота виконана у Науково-дослідному 

інституті правового забезпечення інноваційного розвитку Національної 

академії правових наук України в рамках теми «Концептуальні засади 

становлення інноваційного суспільства в Україні» (№ 0114U002468), 

затвердженої на період з 1 січня 2014 р. по 31 грудня 2015 р. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка теоретико-практичної концепції щодо сучасного стану адаптації 

національного законодавства України у сфері праці суддів до законодавства 
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Європейського Союзу, а також стосовно напрямів реформування та 

оптимізації національного законодавства у даній сфері до міжнародних 

стандартів. Мета дослідження зумовила необхідність постановки та 

досягнення наступних задач: 

 розкрити періодизацію історико-правового генезису розвитку та 

становлення суддів як суб’єктів трудового права; 

 з’ясувати правову природу поняття «суддя як суб’єкт трудового 

права» та виділити його ознаки; 

 дослідити особливості джерел права ЄС у сфері праці суддів; 

 визначити сутність та ознаки адаптації законодавства України у сфері 

праці суддів до законодавства ЄС; 

 навести авторську класифікацію джерел права ЄС у сфері праці 

суддів; 

 виокремити проблеми адаптації трудового законодавства у сфері 

праці суддів до законодавства ЄС; 

 виділити напрями адаптації національного трудового законодавства в 

сфері праці суддів до законодавства ЄС; 

 запропонувати шляхи використання позитивного зарубіжного досвіду 

адаптації трудового законодавства у сфері праці суддів до законодавства ЄС. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, що виникають 

у процесі адаптації національного законодавства України у сфері праці 

суддів до законодавства Європейського Союзу. 

Предметом дослідження є адаптація національного законодавства 

України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу. 

Методи дослідження. Наукове дослідження побудовано на 

застосуванні загального системно-структурного методу, основні елементи 

якого забезпечили високий ефект побудови моделей розв’язання поставлених 

задач. В основу системи методології наукового аналізу адаптації 

національного законодавства України у сфері праці суддів до законодавства 
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Європейського Союзу покладені наступні методи: (1) діалектичний – дає 

змогу досліджувати внутрішню сутність речей у процесі їх розвитку, а також 

внутрішні та зовнішні суперечності (підрозділи 1.1; 2.2); (2) системний – 

дозволив здійснити повне та об’єктивне дослідження відповідного конкретно 

окресленого предмета (підрозділи 1.3; 2.1–2.2); (3) історичний – дав змогу 

дослідити становлення та розвиток процесів і подій у хронологічній 

послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх зв’язків, 

закономірностей та суперечностей (підрозділ 1.2); (4) логічні методи і 

прийоми – дедукція, індукція, аналогія, аналіз, синтез простежуються 

впродовж здійснення всього наукового аналізу. У науковому дослідженні 

використовувалися й інші методи пізнання, наприклад за допомогою логіко-

семантичного поглиблено понятійний апарат в означеній сфері (підрозділи 

1.1; 2.1); метод моделювання, у свою чергу, сприяв формулюванню 

пропозицій щодо вдосконалення та оптимізації адаптації трудового 

законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського 

Союзу (підрозділи 2.3; 3.1; 3.2). 

Нормативним підґрунтям дисертації є норми Конституції України, 

міжнародно-правові акти, закони України та інші нормативно-правові акти, 

які містять положення щодо адаптації національного законодавства України 

у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу. В науковій 

роботі широко використано нормативно-правову базу низки зарубіжних 

країн в означеній сфері. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних 

методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки трудового права 

дослідити проблемні питання адаптації трудового законодавства України у 

сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу. За результатами 

дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні положення, 

що виносяться на захист та які містять елементи наукової новизни. Назвемо 

основні з них. 
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Уперше: 

– визначено поняття «адаптація законодавства України у сфері праці 

суддів до законодавства Європейського Союзу» як один із пріоритетних 

напрямів інтеграції законодавства України у сфері праці суддів до 

законодавства ЄС, що характеризується запозиченням та пристосуванням 

законодавчих норм, приведенням сучасної української нормативно-правової 

бази у сфері праці суддів до стандартів Європейського Союзу, з метою 

вдосконалення та вирішення існуючих законодавчих прогалин судово-

трудової сфери діяльності, покращення умов праці суддів та зниження рівня 

корупції у цій сфері; 

– комплексно виокремлено наступні проблемні питання адаптації 

трудового законодавства у сфері праці суддів до законодавства 

Європейського Союзу: (а) приведення визначень понять «домагання» й 

«дискримінація за статевою ознакою» у відповідності до Директиви 

2002/73/ЄЕС про імплементацію принципу рівності чоловіків і жінок у 

питаннях працевлаштування, професійного навчання, просування по службі 

та умов праці; (б) приведення у відповідність до норм Європейської хартії 

про закон «Про статус суддів» питання стосовно закріплення або скасування 

інституту випробувального терміну для суддів; (в) забезпечення виконання 

Директиви Ради № 003/88/ЄЕС щодо питання стандарту робочого часу, 

щорічних відпусток та роботи в нічний час та Рекомендації Комітету 

міністрів Ради Європи R № (86) 12 від 16 вересня 1986 року «Про заходи 

щодо недопущення і скорочення надмірного робочого навантаження на 

суддів» у питанні організації праці суддів; (г) виконання Директиви Ради № 

92/85/ЄЕС про застосування заходів, які сприяють поліпшенню безпеки й 

гігієни праці вагітних, а також жінок-працівниць, що недавно народили й 

годують груддю у питанні надання додаткової відпустки; (ґ) забезпечення 

держаної гарантії захисту працівника від незаконного звільнення у разі 

порушення суддею присяги; (д) приведення у відповідність до норм 

Європейської хартії про закон «Про статус суддів» інституту суддівської 
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винагороди; (е) надання права суддям на об’єднання у професійні спілки 

відповідно до положень первинного законодавства ЄС; (є) забезпечення 

навчання суддів з метою підвищення кваліфікації на рівні європейських 

стандартів; 

– виділено наступні напрями адаптації національного трудового  

законодавства у сфері праці суддів до законодавства ЄС: (а) поліпшення 

якості виникнення правовідносин за участю суддів як суб’єктів трудового 

права на основі досвіду ЄС; (б) оптимізація питання оплати праці суддів як 

суб’єктів трудового права; (в) забезпечення охорони праці суддів на основі 

європейського досвіду; 

– доведено необхідність розробки і прийняття Закону України «Про 

охорону праці суддів та працівників суду», відповідно до якого було б чітко 

визначено перелік основних прав і обов’язків суддів та зобов’язання держави 

щодо безпеки їх праці; 

– запропоновано поділити загальновизнані європейські джерела права у 

сфері праці суддів на дві групи. До першої віднести: (а) правові акти, що 

забезпечують основні принципи суддів у сфері праці, розроблені в межах 

ООН; (б) акти Першої світової конференції з незалежності правосуддя; 

(в) акти Міжнародної асоціації суддів, зокрема її Першої експертної комісії. 

До другої – (а) принципи та норми, що забезпечують особливий статус суддів 

як суб’єктів трудового права, закріплений у міжнародних документах та 

ухвалений під егідою Ради Європи; (б) загальновизнані міжнародні 

стандарти, принципи та правила ЄС у сфері праці суддів. 

Удосконалено: 

– поняття «суддя як суб’єкт трудового права» – це посадова особа, яка 

призначена або ж обрана в окремий орган судової влади (суд), і одноосібно 

чи колегіально здійснює правосуддя на професійній основі у формі 

цивільного, господарського, адміністративного та кримінального 

судочинства та є носієм трудових прав і обов’язків, які вона може 
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реалізувати безпосередньо або через представника у спосіб та порядку, що 

передбачені трудовим законодавством; 

– розуміння терміна «джерела права ЄС у сфері праці суддів» як 

сукупності визначених Європейським Союзом офіційних документальних 

актів, принципів, ідей, форм вираження та закріплення норм права, які 

формуються шляхом укладання договорів та угод між країнами-учасницями 

та прийняття компетентними міждержавними органами Союзу, регулюють 

сферу праці суддів ЄС, надають їм особливий правовий статус як суб’єктам 

трудового права. 

Дістали подальшого розвитку: 

– ознаки судді як суб’єкта трудового права, серед яких виокремлено 

наступні: (а) ускладнений правовий статус працівника додатковими 

вимогами до кандидата на посаду судді; (б) наявність додаткових трудових 

пільг, робочих переваг, а також обмежень і заборон; (в) роботодавцем 

виступає держава; (г) трудова функція визначається не власною волею 

роботодавця, а безпосередньо законом; (ґ) застосування принципу єдності й 

диференціації у правовому регулюванні праці суддів; 

– класифікація методів наукового дослідження суддів як суб’єктів 

трудового права, до яких віднесено діалектику, аналіз, синтез, абстрагування, 

індукцію, дедукцію, формально-юридичний та історичний; 

– класифікація особливостей джерел права ЄС у сфері праці суддів за 

такими критеріями: 1) залежно від ознак джерел права ЄС у сфері праці 

суддів на: (а) загальнообов’язкові (обов’язковість, формальна визначеність, 

визначеність державою та ін.); (б) притаманні виключно джерелам права ЄС 

у сфері праці суддів (специфічне коло правових відносин, спеціальний 

суб’єкт, особливий механізм реалізації прав та обов’язків); 2) залежно від 

особливого правового статусу суддів – джерела права ЄС у сфері праці 

суддів визначають особливі (а) обмеження трудових прав суддів (обмеження 

діяльності судових профспілок та ін.), (б) трудові права суддів (право на 

особливий соціальний захист та ін.). 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані:  

а) у науково-дослідницькій роботі – для подальших загальних і 

спеціальних наукових досліджень теоретичних і практичних проблем 

адаптації трудового законодавства у сфері праці суддів до законодавства 

Європейського Союзу; 

б) у правотворчості – при перегляді та вдосконаленні положень 

чинного Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кодексу законів 

про працю та при прийнятті нового Трудового кодексу; 

в) у правозастосовній діяльності – результати дослідження 

сприятимуть удосконаленню практики застосування норм чинного 

законодавства щодо адаптації трудового законодавства у сфері праці суддів 

до законодавства Європейського Союзу; 

г) у навчально-методичній роботі – у процесі вивчення навчальної 

дисципліни «Трудове право України», при написанні підручників, навчально-

методичних посібників, проведенні семінарських занять зі студентами й для 

написання ними рефератів, курсових і дипломних робіт. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях вченої ради Науково-дослідного інституту 

правового забезпечення інноваційного розвитку, а також були оприлюднені 

на всеукраїнських та міжнародних конференціях: «Публічне адміністрування 

в сфері внутрішніх справ» (м. Київ, 14 травня 2014 р.), «Сучасні тенденції 

розвитку юридичної науки та практики» (м. Львів, 26-27 грудня 2014 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у п’яти статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, одній статті – у науковому виданні іншої держави, а також 

у двох тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях.  
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РОЗДІЛ 1 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА СУДДІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ 

ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

1.1 Методологічні основи дослідження суддів як суб’єктів 

трудового права 

Методологія має неоціненне фундаментальне значення як для 

здійснення досліджень у галузі права, так і для процесів законотворчості й 

правозастосування. Саме філософсько-правові засади юридичної науки 

формують загальний підхід до мети та спрямування дослідження, добору 

необхідних для розгляду фактів і явищ та інтерпретації результатів 

дослідження [1, с. 57]. Методологія відіграє надзвичайно вагому роль у 

збагаченні світоглядних та політико-ідеологічних установок дослідників, 

наукового пізнання загалом [2, с. 11]. Ядром розуміння наукової тематики є 

методологічні основи, завдяки яким спрямовується вектор дослідження, 

визначається структура роботи та подальші етапи її аналізу.  

Важливе значення при дослідженні будь-якого правового явища має 

його методологія, яка визначає методи, шляхи та принципи такої діяльності. 

Вирішення нових проблем, пов’язаних із вивченням суддів як суб’єктів 

трудового права, можливе лише після всебічного їх методологічного 

дослідження. Саме методологічний аспект здатний забезпечити глибоку й 

ґрунтовну оцінку правових реалій та теоретичних положень досліджуваної 

тематики. Методологія слугує фундаментальною запорукою ефективності 

наукового дослідження. Серцевиною методології виступає метод, за 

допомогою якого можливо забезпечити повноцінне розкриття суттєвих ознак 

об’єкта та його взаємозв’язків, у нашому випадку – сутності суддів як 

суб’єктів трудового права в цілому, а також питання адаптації трудового 

законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського 

Союзу. Створення будь-якої теорії, яка повинна лягти в основу тих чи інших 

соціальних змін, процесів, повинне спиратися на надійну методологічну базу. 
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Чимало науковців присвятили свої праці з’ясуванню проблем 

методологічних основ дослідження суддів як суб’єктів трудового права, а 

саме: М.Г. Александров, Г.О. Барабаш, Н.Б. Болотіна, В.Я. Бурак, 

В.С. Венедіктов, Л.Я. Гінзбург, Ю.П. Дмитренко, В.О. Журавель, М.І. Іншин, 

О.В. Лавриненко, В.В. Лазор, Л.І. Лазор, Р.З. Лівшиць, С.М. Прилипко, 

В.І. Прокопенко, Г.І. Чанишева, Т.В. Штих, О.М. Ярошенко та ін. Не 

дивлячись на значний внесок науковців у дослідження цих проблем, 

недостатньо з’ясованими залишаються питання методологічного значення 

основ дослідження суддів як суб’єктів трудового права в цілому, а також 

адаптації трудового законодавства України у сфері праці суддів до 

законодавства Європейського Союзу, підходів до вибору найефективніших 

методів дослідження суддів як суб’єктів трудового права, співвідношення 

теоретичного й практичного, знаходження шляхів реалізації теоретичних 

наукових надбань у практичній діяльності. 

Як справедливо зазначив із цього приводу В.М. Селіванов, проблеми 

якісного перетворення вітчизняної, у тому числі правової, системи зводили і 

продовжують зводити до реформування модернізації лише окремих сторін 

цієї системи. На думку вченого, основні причини такої ситуації полягають у 

тому, що особливістю сучасного стану національної юридичної науки, з 

гносеологічної точки зору, є певна невизначеність її методологічних і 

теоретичних підвалин та настанов [3, с. 23]. Таким чином, це ще раз 

підтверджує актуальність проведення комплексного дослідження 

методологічних основ суддів як суб’єктів трудового права, які на даний 

момент не набули широкого ґрунтовного аналізу передовими фахівцями у 

даній сфері. Зазвичай, питання розкривалося виключно як обов’язкова 

складова автореферату, яка стосується методів наукового дослідження.  

Хоча методологія і є обов’язковим компонентом будь-якої діяльності, 

спрямованої на пізнання, проте немає єдності підходів навіть щодо 

визначення її поняття. Методологію у науковій літературі деякі науковці 

розглядають функціонально, наголошуючи на тому, що носієм 
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методологічної функції може бути будь-яка наукова теорія [4, с. 109]. Окремі 

науковці вважають, що методологія – це світоглядна позиція [5, с. 234], а ще 

інші не визнають статус самостійної науки та розглядають її як систему 

прийомів, принципів, методів. Є позиція, відповідно до якої методологія 

ототожнюється з філософією [6, с. 48] або ж спеціальною філософською 

дисципліною [7, с. 79]. Простежуємо спроби вчених виокремити методологію 

як самостійну галузь наукового знання, науку про метод [8, с. 48].  

Проаналізувавши наукову літературу, приходимо до висновку, що 

більшість авторів розуміють методологію юридичної науки як систему 

методів і засобів дослідження конкретного правового питання. В основу 

цього поняття закладено пізнання чогось. 

Професор П.М. Рабінович визначає методологію як систему 

філософсько-світоглядних підходів (діалектичний, ідеалістичний, 

матеріалістичний, метафізичний), методів (загальнонаукових, групових і 

спеціальних) і засобів науково-юридичного дослідження (теоретичні й 

емпіричні), а також вчення про їх використання у пізнанні право-державних 

закономірностей [9, с. 215]. Т.Н. Радько визначає методологію як 

застосування за допомогою обумовленої філософським світоглядом 

сукупності теоретичних принципів, категорій, логічних прийомів та 

спеціальних методів дослідження державно-правових явищ [10, с. 26]. 

Зауважимо, що методологія є одночасно й предметом наукового 

дослідження, й її інструментарієм. 

Як зазначають у своєму дослідженні А.Я. Басканов та Н.В. Туленков, 

поняття «методологія» має два головних змістових значення: (1) як система 

визначених способів та прийомів, які застосовуються у тій чи іншій сфері 

діяльності – у науці, політиці, мистецтві тощо; (2) як вчення про цю систему 

чи як загальна теорія методу, теорія в дії. Інакше кажучи, методологія 

тлумачиться як філософське вчення про систему методів наукового пізнання 

та перетворення реальної дійсності, а також вчення про застосування 
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принципів, категорій, законів діалектики й науки до процесу пізнання та 

практичної діяльності з метою набуття нових знань [11, с. 17]. 

М.С. Кельман визначає поняття методології як здійснюване на різних 

рівнях (філософський, загальнонауковий, конкретних наук, техніки і 

методики) дослідження загальних засад, шляхів закономірностей наукового 

пізнання, його принципів та методів, спрямованих на розроблення положень, 

що дозволяють обирати засоби й будувати процедури ефективного 

розв’язання проблем і завдань, що виникають у процесі науково-

дослідницької діяльності [12, с. 5]. Так, М.І. Козюбра вказував на 

багаторівневий характер методології: філософський рівень методології 

(світоглядна основа всієї наукової діяльності); конкретний або спеціальний 

(система дослідних методів та принципів спеціальних наук) рівні 

методологічного пізнання даних науки і практики [13, с. 7]. Взагалі, 

продовжуючи та деталізуючи дане питання, варто зауважити, що розрізняють 

наступні рівні методології: (а) світоглядний (пізнання як абсолют); 

(б) загальнонауковий (міждисциплінарний) – пізнання відносно однотипної 

групи об’єктів; (в) конкретно-науковий (пізнання конкретного об’єкта); 

(г) спеціально-науковий (пізнання специфічних ознак об’єкта окремо взятої 

галузі) [14, с. 69]. 

Ю.П. Тарєлкін резюмує, що поняття методології, якщо виходити з його 

призначення, виконуваних функцій, може вживатися у широкому та 

вузькому значенні слова. Методологія у першому випадку – це сукупність 

найбільш загальних, насамперед, світоглядних принципів у їх застосуванні 

до вирішення складних теоретичних і практичних завдань; це і вчення про 

метод, що обґрунтовує вихідні принципи та способи їх конкретного 

вживання в пізнавальній і практичній діяльності. Природно, що цим 

поняттям охоплюються й ті науки, які виробляють та обґрунтовують 

відповідні принципи та прийоми, тим самим спрямовуючи діяльність в інших 

галузях науки й практики. Таким чином, тут фактично об’єднані другий і 

третій з наведених вище поглядів на методологію. Останній у вузькому, 
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найбільш специфічному значенні, є особливим напрямом логіко-

гносеологічних досліджень, пов’язаних із самопізнанням науки, з 

обґрунтуванням вихідних принципів, процесу (логічної послідовності), 

засобів і способів наукового дослідження, тобто це вчення про методи. 

Методологія як вчення про метод розв’язує проблеми різної широти й 

ступеня спільності. Одні з них мають загальнонаукове, філософське 

значення, інші відносяться до групи схожих наук або навіть до однієї 

конкретної науки, треті пов’язані з окремими дослідженнями, з постановкою 

й вирішенням окремих завдань у межах певної науки. Відповідно, і вчення 

про метод містить загальний і спеціальний розділи [15, c. 6]. 

А.Ф. Черданцев розглядав методологію юридичної науки як складне за 

своєю структурою, внутрішньодиференційоване багаторівневе утворення, яке 

повинно задовольняти вимоги наукового пізнання [16, c. 56]. Указане 

визначення не можна розглядати як таке, що розкриває суть досліджуваного 

поняття, оскільки складність, диференційованість та багаторівневість 

властива багатьом науковим поняттям, а не лише методології. Така її ознака 

як обов’язковість щодо задоволення вимог наукового пізнання, яка випливає 

із даного дослідження, взагалі породжує більше запитань, ніж дає розуміння 

суті даного явища, адже не містить конкретних вимог до самого «наукового 

пізнання», яке повинно задовольнятися методологією. 

Отже, на основі викладеного можна зробити наступні висновки: 

методологія наукового дослідження – це система існуючих методів, 

принципів, прийомів і способів, які застосовуються з метою вирішення 

поставленої наукової проблеми або ж для отримання якісно нового 

вирішення, а також організація створення нових методів, якщо вирішення 

відповідної наукової проблеми неможливе існуючими методами. У 

вказаному визначенні знайшла своє відображення дуалістична природа 

методології, вказана мета та умови застосування існуючих чи створення 

нових методів. 
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Отже, з проаналізованих підходів до визначення поняття методології 

вважаємо за доцільне розглядати методологію правових наук двоаспектно: як 

вчення про метод дослідження державно-правових явищ та як систему 

методів прийомів, принципів, методів дослідження зазначених явищ. 

Важливо зазначити, що ці аспекти не варто протиставляти, вони є 

взаємозалежними, двома проявами одного явища. 

Слід зауважити, що методологічна основа тієї чи іншої тематики є 

науковим фундаментом. За допомогою методології наводиться аргументація 

головних наукових явищ, а також розкриваються їх закономірності. Під 

методологічною основою наукового дослідження, на думку І.І. Рассохи, слід 

розуміти основні, вихідні положення, на яких воно базується. Методологічні 

основи науки завжди існують поза нею та не виводяться із самого 

дослідження [17, с. 14, 15]. 

Таким чином, методологічна основа дослідження суддів як суб’єктів 

трудового права – це комплексна система наявних методів, принципів, 

прийомів і способів, які застосовуються з метою вирішення наукової 

проблеми, що пов’язана із визначенням правової природи суддів як суб’єктів 

трудового права для отримання об’єктивних знань про їх місце у трудових 

правовідносинах. 

Однією із важливих складових методології є метод. У сучасну епоху 

метод повинен відповідати високим вимогам – бути об’єктивно науковим, 

істинним, тобто виходити з досягнень практики, враховувати особливості 

предмета дослідження. Метод юридичної науки – те загальне питання, яке 

потребує уніфікації, зближення позицій учених. Взагалі, метод (від грецької – 

metodos) у широкому розумінні слова – шлях до чогось, шлях дослідження, 

шлях пізнання, теорія, вчення, свідомий спосіб досягнення певного 

результату, здійснення певної діяльності, вирішення певних задач. У 

словнику української мови подано наступні визначення даного поняття. 

Метод визначається як: (1) спосіб пізнання явищ природи та суспільного 

життя; (2) прийом або система прийомів, що застосовується в якій-небудь 
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галузі діяльності (науці, виробництві тощо) [18, с. 692]. Зокрема, слово 

«метод» дослівно характеризує «шлях дослідження, спосіб пізнання», і 

визначається в якості двох напрямів: (а) спосіб пізнання дійсності та її 

відтворення в мисленні; (б) спосіб, прийом чи система прийомів для 

досягнення мети або виконання певної дії [19, с. 429, 430]. На думку 

А.Я. Басканова та Н.В. Туленкова, метод – це спосіб, шлях пізнання й 

практичного перетворення реальної дійсності, система прийомів і принципів, 

яка регулює практичну пізнавальну діяльність людей (суб’єктів) [11, с. 17].  

Отже, методом наукового дослідження є конкретний напрямок 

наукового пізнання загальнотеоретичної та практичної проблематики, а в 

аспекті досліджуваної тематики – саме діяльності суддів як суб’єктів 

трудового права. 

В.В. Лазарєв і С.В. Липень виділяють загальнонаукові (найзагальніші 

підходи до досліджень, загальні принципи пізнання, що використовують усі 

науки) й частково наукові (правила, прийоми, способи отримання 

конкретних знань) методи досліджень. При цьому загальнонауковими 

методами чи методологічною основою дослідження є, на думку авторів, 

визначений філософський напрям – матеріалізм та діалектика [20, с. 13-17]. 

Хоча конкретних загальнонаукових методів учені не називають. 

Серед частково наукових методів вчені виділяють конкретно-

соціологічні (спостереження, опитування, експеримент), логічний (його 

операції – аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння, 

моделювання та закони – тотожності, суперечності, виключного третього, 

достатньої підстави), історичний, структурно-функціональний, системний, 

лінгвістичний, статистичний та математичний. Їх висновок полягає у тому, 

що кожна наука на підставі цих методів виробляє свою методологію, а у 

дослідженні юридичних наук склався особливий спеціально-юридичний 

метод [20, с. 16, 17]. У сукупності та взаємодії дані методи утворюють 

ґрунтовний фундамент для розуміння наукової проблематики, в тому числі й 

щодо діяльності суддів як суб’єктів трудового права. Вони доповнюють один 
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одного, сприяють висвітленню особливостей того чи іншого методу та не 

містять при цьому суперечності. 

Л.П. Расказов усі методи юридичної науки класифікує за критерієм 

сфери поширення на кілька груп: (1) всезагальні – ті, які можуть 

використовуватися в будь-яких сферах людської діяльності (діалектичні й 

метафізичні); (2) загальні – засоби пізнання, які використовуються у багатьох 

сферах наукового пізнання; (3) спеціальні – розробляються в рамках 

спеціальних наук: системний, історичний, порівняльний; (4) приватні 

(приватно наукові) – прийоми, які використовують системи понять і технічні 

засоби інших наук для дослідження праводержавної дійсності: метод 

соціологічних досліджень, кібернетичний, математичний та моделювання 

[21, с. 9-12]. 

Дещо інша позиція щодо методів юридичної науки у Л.А. Морозової, 

яка все різноманіття методів пізнання правової дійсності розділяє на наступні 

групи: (1) загальнофілософські або світоглядні – база для розвитку науки; 

(2) загальнонаукові (загальні), які використовуються в усіх або у більшості 

сфер наукового пізнання; (3) приватно-наукові (приватні, спеціальні) – 

використання юридичною наукою наукових досягнень технічних, 

природничих, суміжних гуманітарних наук (моделювання, конкретно-

соціологічний, статистичний, математичний, кібернетичний, синергетичний 

методи, соціально-правовий експеримент). Проте найцікавішим видається те, 

що науковець серед приватно-наукових методів пропонує виокремлювати 

спеціальноюридичні методи – формально-юридичний та порівняльно-

правовий [22, с. 24]. 

Наведений підхід до класифікації методів у сфері юриспруденції 

заслуговує на увагу, оскільки він указує на спробу охопити широке коло 

методів, необхідних для здійснення якісного й обґрунтованого наукового 

дослідження правових явищ. Проте автором цієї класифікації не 

розкривається зміст кожного із наведених методів, а також не вказуються 

можливості їх застосування, коло наукових проблем, на вирішення яких вони 
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спрямовані. Все ж ми переконані, що зазначену сукупність методів можна 

відносити в тій чи іншій мірі й до інших груп, а не лише до тих, які зазначені 

безпосередньо автором. Тому, на нашу думку, такий підхід створює 

додаткові обмеження в розумінні сутності кожного окремого методу. 

Методологія юридичної науки, на думку Т.Н. Радько, включає 

визначені аспекти всезагального філософського методу (розкривають 

найбільш загальні закономірності руху думки людини до істини, тому мають 

першочергову роль для більш глибокого розуміння правових явищ), 

загальнонаукових методів (системний аналіз, математичний, структурний, 

функціональний – загальні для ряду наук, але спеціальні по відношенню до 

всезагального) та приватно-правових (притаманні лише одній галузі знань – 

метод конкретних соціально-правових досліджень, порівняльно-правовий, 

формально-юридичний) [10, с. 26]. У контексті цього зауважимо, що 

визначальною ознакою загальнонаукових методів є множинність їх 

застосування (багатьма науками), приватно-наукові є індивідуальними, 

використовуються однією галуззю наукових знань, визначаються 

специфікою предмета пізнання. По суті, загальнонаукові та приватні методи 

можна вважати спеціальними по відношенню до всезагальних 

(філософських). 

Як бачимо, питання поділу методів на групи, віднесення чи не 

віднесення тих чи інших методів до конкретних груп є неоднозначним. Це 

можна пояснити, зокрема, переходом до методологічного плюралізму після 

тривалого панування методологічного монізму в дослідженні правових явищ. 

Методологія перебуває в постійному розвитку, з’являються нові методи 

наукового пізнання. 

Вдало до питання класифікації методів підійшла О.Ф. Скакун, яка до 

основних, що використовуються при дослідженні державно-правових явищ, 

віднесла такі: формально-юридичний (догматичний, юридико-технічний), 

формально-логічний, соціологічний, метод системного аналізу, історичний, 

герменевтичний, метод правової семіотики, порівняльний, функціонально -
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інструментальний, метод теоретико-правового моделювання, метод 

теоретико-правового прогнозування [23, с. 38]. При цьому вчена навела 

детальне обґрунтування кожного із указаних методів, навівши підстави та 

приклади їх застосування.  

Аналіз зазначених методів дослідження державно-правових явищ 

дозволяє зробити наступні висновки. Нами не заперечується наявність 

загальнонаукових методів дослідження, що можуть бути застосовані у 

рамках будь-якої науки. Натоміть критично слід поставитися до так званих 

спеціальних, тобто методів, які властиві тільки для певної науки. На даний 

час спостерігається посилення міждисциплінарних підходів до дослідження 

тієї чи іншої проблеми, а це, у свою чергу, відкриває можливості для 

застосування різних його методів дослідження, напрацьованих у рамках тієї 

чи іншої науки. Так, юридичні проблеми можна досліджувати методами, що 

виникли та розвивалися не тільки в рамках юриспруденції чи в рамках інших 

суспільних наук, а й методами, характерними для вивчення природознавчих 

чи математичних наук. Прикладом цього можуть бути випадки застосування 

при дослідженні державно-правових явищ синергетичного методу (виник 

спочатку для вивчення проблем фізики, хімії чи біології).  

Тому спеціальними методами слід визнати систему методів, які 

застосовуються при дослідженні окремої наукової проблеми та самостійно 

визначаються дослідником як необхідні й достатні для вирішення 

поставленої наукової проблеми або ж створюються ним. Такий підхід можна 

назвати методологічним плюралізмом. Для того щоб він не трансформувався 

у методологічний анархізм, слід формувати методологічну культуру 

дослідника (науковця), яка полягає у тому, що, визначаючи методи наукового 

дослідження чи створюючи їх, він визначає їх суть та особливості 

застосування. Виходячи з цього, зазначимо, що у методології правових 

досліджень слід виділити загальні методи, які властиві для будь-якої форми 

наукового дослідження, а також спеціальні, що самостійно визначаються чи 
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створюються дослідником для вирішення тієї чи іншої поставленої проблеми, 

попередньо визначивши зміст таких методів. 

Зважаючи на те, що питання трудової правосуб’єктності суддів було 

предметом наукових досліджень, то, відповідно, питання методології 

порушувалось у рамках наступних наукових робіт. Так, Г.О. Барабаш у 

своєму дисертаційному дослідженні «Особливості правового регулювання 

праці суддів в Україні» зазначає, що свої наукові висновки він одержав за 

допомогою наступних методів: діалектичного, який дав змогу проаналізувати 

єдність і диференціацію правового регулювання праці суддів; логіко-

семантичного, який застосовано для поглиблення понятійного апарату, 

зокрема, для тлумачення таких правових конструкцій як «правосуддя», 

«конкурс на заміщення вакантної посади судді», «атестація суддів», 

«робочий час судді», «час відпочинку судді» та інших; системно-

структурного, який застосовано для визначення місця правових норм, що 

впорядковують трудову діяльність суддів у системі трудового права, та 

з’ясування різновидів суддівської діяльності; застосування формально-

логічного дозволило здійснити класифікацію робочого часу й часу 

відпочинку суддів; метод моделювання став у нагоді при формулюванні 

пропозицій стосовно запровадження процедури атестації суддів; метод 

раціональної критики послужив проведенню детального аналізу нормативно-

правових актів у досліджуваній сфері, виявленню властивих їм колізій і 

прогалин; порівняльний аналіз, який допоміг вивчити міжнародний і 

зарубіжний досвід правового регламентування трудових відносин суддів [24, 

с. 8]. 

Таким чином, учений при дослідженні проблеми трудової 

правосуб’єктності суддів використав широкий спектр методів і навів 

можливості їх використання. Проте доцільно було б застосувати також й 

історичний метод для дослідження закономірностей розвитку правового 

регламентування трудових відносин суддів, а також виокремлення 

конкретних періодів їх становлення. 
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Т.В. Штих у дисертації «Правовий статус суддів як суб’єктів трудового 

права України обмежується переліком методів свого наукового дослідження 

із визначенням наукової проблеми, яка вирішується певним конкретним 

методом. Вчена, зокрема, застосувала діалектичний метод для з’ясування 

меж реалізації суддями трудових прав у зв’язку з особливостями їх правового 

статусу. Для поглибленого дослідження різних теоретико-концептуальних 

позицій щодо змісту правового статусу особи, поняття трудових прав та 

обов’язків судді, доцільності закріплення за працівниками суду права на 

об’єднання у профспілки, їх юридичної відповідальності та її підстав 

застосовано логіко-семантичний і системно-структурний, в той час як метод 

системного аналізу – для визначення або уточнення вказаних категорій. 

Методами документального аналізу та спеціально-юридичним автор 

оперував при виявленні специфіки правосуб’єктності працівників органів 

судової влади, розгляді міжнародних стандартів правового регулювання 

трудової діяльності суддів, опрацюванні переліку нормативно-правових 

актів, якими регламентується дисциплінарна відповідальність суддів. За 

допомогою історико-правового вченою досліджено генезис основних 

напрямів діяльності профспілкових організацій представників судової влади 

[25, с. 5]. У даному випадку раціонально б було приділити увагу 

застосуванню порівняльно-правового методу для виявлення напрямів 

удосконалення правового регулювання трудової діяльності суддів, а також 

виокремлення шляхів запозичення зарубіжного досвіду в даній сфері.  

Аналогічні підходи спостерігаються у дисертаційному дослідженні 

С.В. Прилуцького «Формування корпусу професійних суддів України». 

Вченим, зокрема, застосовано наступні методи: діалектичний, історичний, 

формально-логічний, системно-структурний, порівняльно-правовий, 

системного аналізу та ін. Підґрунтям дослідження виступає діалектичний 

метод пізнання, відповідно до якого проблеми, що вирішуються в дисертації, 

розглядаються в єдності їх соціального змісту та правової форми. Історичний 

метод застосовується при дослідженні найголовніших інститутів та 
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принципів формування судового корпусу минулого, а також для 

відображення їх ознак сьогодні. Системно-структурний і метод системного 

аналізу сприяли виробленню понять «корпус професійних суддів» та 

«формування корпусу професійних суддів», визначенню їх основних 

елементів та системоутворюючих зв’язків. Ці методи також дозволили 

охарактеризувати як окремі ознаки елементів досліджуваного явища, так і 

систему в цілому. Застосування порівняльно-правового дозволило 

проаналізувати способи організації судової влади України в питаннях 

формування суддівського корпусу в порівнянні з іноземними правовими 

аналогами. Вимоги формальної логіки щодо послідовності, визначеності, 

несуперечності й обґрунтованості суджень були дотримані при 

формулюванні висновків і пропозицій відповідно до мети дослідження [26, 

с. 4]. 

Таким чином, на даний час ще не сформована взаємоузгоджена система 

методів дослідження суддів як суб’єктів трудового права. Як правило, 

дослідники зазначеної наукової проблеми не заглиблювалися у питання її 

методології й обмежувалися лише переліком окремих методів свого 

наукового дослідження. Зокрема, жодним із них не було присвячено 

окремого підрозділу вивченню та аналізу методологічних основ дослідження 

суддів як суб’єктів трудового права. Тому для розкриття даного питання та 

отримання якісно нових висновків, які сприятимуть утвердженню 

європейських стандартів правосуддя, особливу увагу слід приділити саме 

методології такого дослідження.  

При визначенні методів дослідження суддів як суб’єктів трудового 

права слід виходити із особливості даної проблематики, а також із системи 

існуючих методів наукового пізнання, характерних для юридичної науки.  

Основним методом наукового дослідження є діалектика. Відповідно до 

цього методу всі державно-правові явища взаємопов’язані один з одним, із 

суспільним життям та перебувають у динаміці. В основу їх розвитку 

покладена дія законів переходу від поступових кількісних змін до якісних. 
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Тобто, діалектичний підхід вимагає розглядати всі об’єкти наукового 

дослідження у розвитку, взаємозв’язках та протиріччях. Діалектико-

матеріалістична теорія суспільного розвитку складає методологічну 

платформу для дослідження й розуміння суті, закономірностей і соціальної 

цінності будь-якого суспільного явища через призму минулого, сьогодення та 

майбутнього [27, с. 149]. 

Для діалектичного методу мають значення не лише загальні закони 

розвитку дійсності, але й такі категорії діалектики, як явища і суть, причина 

та наслідок, зміст і форма, потреба й випадковість, дійсність і можливість, 

свобода та необхідність тощо. Діалектичний метод відіграє роль аналога 

загальних зв’язків і відносин дійсності [2, с. 3, 4]. 

Діалектичний метод у контексті нашого дослідження вказує на потребу 

проведення наукового аналізу всіх явищ, які відбувалися в суспільстві з часів 

появи суддів. Цей метод зосереджує увагу на необхідності врахування всіх 

наявних умов для розвитку трудових правовідносин суддів як працівників, 

які так чи інакше відображалися на взаємовідносинах із суспільством. 

Необхідно врахувати при науковому дослідженні вплив тих чи інших 

факторів на формування всіх елементів трудової діяльності такої категорії 

працівників як судді. 

За допомогою методу аналізу слід установити складові частини 

трудової правосуб’єктності суддів, тобто основні елементи, які визначають 

суддів як носіїв трудових прав та обов’язків. Застосування даного методу 

також надасть змогу визначити, як змінювалася трудова правосуб’єктність 

суддів протягом усього історичного його розвитку [28, с. 34]. Безумовно, що 

сучасний стан будь-якого явища не можна усвідомити поза процесом його 

історичного розвитку, адже він є результатом такого процесу, внаслідок чого 

особливу актуальність представляють відповідні історичні дослідження [29, 

с. 4]. 

Метод аналізу слід широко застосовувати при дослідженні такого 

питання як проблеми адаптації трудового законодавства України у сфері 
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праці суддів до відповідного європейського законодавства, оскільки це дасть 

змогу виявити основні напрями здійснення такої адаптації, а також 

зрозуміти, на які саме трудові відносини, де суб’єктами виступають судді, 

слід поширювати відповідне законодавство Євросоюзу, а які, навпаки, не 

піддавати такому впливові, залишивши в силі норми українського права. 

Аналіз допоможе глибше проникнути в суть досліджуваних понять, оскільки 

за його допомогою виявляються особливі ознаки досліджуваної проблеми 

об’єкта. 

Наступним важливим загальнонауковим методом пізнання виступає 

синтез, який за своєю суттю є протилежністю методу аналізу та знаходиться 

із ним у діалектичній єдності. Синтез – це метод наукового дослідження, 

який являє собою об’єднання складових частин, властивостей, елементів та 

зв’язків досліджуваного об’єкта та вивчення його як єдиного цілого. Як 

зазначають А.Я. Басканов та Н.В. Туленков, синтез – це не довільне, 

еклектичне поєднання частин, елементів цілого, а нове за своєю сутністю 

утворення, властивості якого вже не зводяться до сукупності властивостей 

його елементів, що є результатом внутрішніх взаємозв’язків та 

взаємозалежності [11, с. 97]. Метод синтезу (від грец. synthesis – поєднання, 

з’єднання, складання) – це об’єднання, реальне й розумове різних сторін, 

частин предмета в єдине ціле. Це не довільне, еклектичне поєднання 

розрізнених частин, «шматочків» цілого, а діалектична єдність з виділенням 

сутності [30, с. 30]. Об’єкт у синтезі становить єдність протилежностей, при 

цьому відтворюються його виникнення й розвиток. Якщо спочатку синтез 

виступає в аналізі, то потім включає аналіз у себе [30, с. 24]. Синтез формує 

наукову новизну при дослідженні тематики суддів як суб’єктів трудового 

права, визначає унікальність наукового аналізу, виражає особливості 

авторського підходу. 

Насамперед застосування методу синтезу надасть змогу зрозуміти, які 

саме ознаки слід відносити до трудової правосуб’єктності суддів, які 

особливі зв’язки об’єднують такі ознаки та визначають, зрештою, можливість 
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існування вказаного поняття. Застосування методу синтезу допоможе 

зрозуміти, що трудова правосуб’єктність суддів наділена певними 

особливими рисами, які зумовлені, зокрема, специфікою їх діяльності під час 

здійснення судочинства, що взагалі й відрізняє її від трудової 

правосуб’єктності інших суб’єктів трудового права. Таким чином, здійснення 

суддями такої суспільно важливої трудової діяльності як судочинство є 

об’єднуючим, синтезуючим фактором, навколо якого слід досліджувати 

соціально-правову природу суддів як суб’єктів трудового права.  

Метод синтезу надзвичайно важливий при дослідженні проблеми 

адаптації українського законодавства щодо регулювання трудових відносин у 

сфері праці суддів із відповідним європейським. Нерідко цей процес 

розуміють як запозичення (а точніше переписування) законодавчих норм 

європейських держав чи європейських організацій. Часто після такої 

адаптації на зміну проблемам національного законодавства приходять 

недоліки, що були властиві для нормативно-правових актів європейського 

рівня. Тому за допомогою методу синтезу можна виробити відповідний 

критерій, за допомогою якого визначити, які саме норми українського 

законодавства підлягають адаптації та до якого саме законодавства ЄС 

(оскільки до складу Євросоюзу входять 28 держав, кожна із яких має своє 

специфічне законодавство щодо регулювання відносин у сфері праці суддів). 

Безперечно, що право Європейського співтовариства та практика його 

застосування вважається видатним культурним здобутком усього людства, 

оскільки найповніше втілює у собі такі ідеали як справедливість, свобода та 

рівність. Але разом із тим, для того щоб такі норми запрацювали в Україні 

так, як і в країнах Європейського Союзу, необхідно при їх адаптації 

врахувати соціально-політичні, економічні та культурні реалії, які також 

повинні стати основною синтезу або ж принципом, навколо якого буде 

відбуватися адаптація відповідного законодавства. 

Вагомим науковим засобом дослідження є метод, який допомагає 

здійснювати абстракційні порівняння у процесі дослідження різних аспектів 
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трудової діяльності суддів. Абстрагування – це загальнонауковий метод 

пізнання, який являє собою уявне відволікання від неістотних властивостей, 

зв’язків, відносин досліджуваних предметів із одночасним виділенням таких 

сторін досліджуваної проблеми, які є істотними та цікавлять дослідника [31, 

с. 139]. Перед тим як перейти до розкриття ролі та значення цього методу в 

дослідженні трудової правосуб’єктності суддів слід зупинитися на окремих 

моментах щодо наведеного визначення. На нашу думку, в цитованому 

визначенні даного методу є недоцільним вживання виразу «неістотні 

властивості» об’єкта дослідження, так як для будь-якого об’єкта наукового 

дослідження властива наявність численних ознак, які його характеризують та 

визначають. Дослідник шляхом застосування методу абстрагування 

самостійно визначає, які ознаки та характеристики враховувати для 

вирішення поставленої наукової проблеми, а які – ні. Разом із тим, ознаки, які 

не враховуються ним, не слід вважати «неістотними», оскільки 

«неістотність» етимологічно означає відсутність сенсу, змісту тощо. Такі 

ознаки можуть бути визнані істотними при здійсненні іншого дослідження, а 

їх визначення неістотними у рамках конкретного наукового дослідження 

призведе до хибних висновків та тверджень. Тому, зважаючи на те, що 

попередньо було зроблено висновок про залежність методу від наукової 

проблеми, слід визначати метод абстрагування як метод наукового 

дослідження, який являє собою уявне відволікання від властивостей, зв’язків, 

відносин досліджуваних об’єктів, які не дозволяють певною мірою дослідити 

та вирішити поставлену наукову проблему, із одночасним виділенням таких 

її складових, які дають змогу це зробити.  

За допомогою методу абстрагування визначається предмет наукового 

дослідження як досліджувана властивість, риса об’єкта такого дослідження. 

Стосовно теми нашого дослідження метод абстрагування має важливе 

значення, оскільки вона лежить на перетині щонайменше трьох наукових 

площин: трудових правовідносин, а точніше їх суб’єктивного складу; 

судочинства як сфери суспільної діяльності; адаптації законодавства України 
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до законодавства Європейського Союзу. Для кожної із них характерні безліч 

ознак, характеристик, відносин, із яких слід виділити та дослідити ті, що 

мають значення для вирішення поставленої наукової проблеми – адаптації 

українського законодавства у сфері праці суддів до законодавства 

Європейського Союзу. Виявлення таких ознак за допомогою методу 

абстрагування відбувається згідно з поставленими завданнями роботи. 

Відповідно до цього, загальнотеоретична характеристика питання адаптації 

українського законодавства у сфері праці суддів до законодавства ЄС 

виглядає повно, оскільки містить у собі комплексні дослідження різних 

теоретико-практичних аспектів даного питання. 

Щодо індукції (лат. іnductio – наведення) – це метод пізнання, за 

допомогою якого із приватних фактів та явищ виводяться загальні принципи 

й закономірності, тобто при використанні цього методу логіка мислення 

розвивається від конкретного до загального [32, с. 26, 27]. Використання 

методу індукції в цій роботі дозволило зробити висновок про те, що для 

окремих важливих аспектів праці суддів характерна своя специфіка, яка 

випливає із функцій здійснення правосуддя, а тому всі відносини у сфері 

праці суддів повинні підпадати під окреме та особливе правове регулювання, 

яке, у свою чергу, слід перевірити на можливість адаптації до відповідного 

законодавства Європейського Союзу. При цьому слід зазначити, що 

індуктивні висновки часто мають імовірний характер. Тому, застосовуючи 

даний метод, слід детально з’ясувати, чи певні відносини належать до сфери 

праці суддів та чи потребують вони регулювання нормами адаптованого 

законодавства. 

Дедукція як метод має свої особливості, які можна описати таким 

чином: (1) це перехід у процесі пізнання від загального до одиничного, 

виведення одиничного із загального; (2) це процес логічного висновку, тобто 

переходу за тими чи іншими правилами логіки від деяких даних пропозицій-

посилань до їх наслідків (висновків). Сутність дедукції полягає у 

використанні загальних наукових положень для дослідження конкретних 
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явищ. У процесі пізнання індукція та дедукція нерозривно пов’язані між 

собою, хоч на певному рівні наукового дослідження одна з них переважає 

[30, с. 32, 33]. Даний метод додатково дає досліднику можливість перевірити 

правильність своїх висновків. За допомогою методу дедукції у даному 

дослідженні перевіряється логічність і обґрунтованість виведених категорій, 

видів та понять. Так, досліджуваний метод допоможе виявити, які саме 

норми чинного українського законодавства у сфері праці суддів слід 

адаптувати до відповідного законодавства Європейського Союзу. 

Правильність відповіді на дане питання залежить від достовірності обраних 

критеріїв того, яке саме законодавство у сфері праці суддів власне потребує 

такої адаптації. 

Формально-юридичний (догматичний, юридико-технічний) традиційно 

вживається для вивчення «догми» права, його внутрішньої й зовнішньої 

форми, при цьому не враховуються економічні, політичні та інші соціальні 

явища. Аналіз джерел права, формальної визначеності права, порядку 

систематизації нормативного матеріалу, правил юридичної техніки є проявом 

цього методу. Завдяки пов’язаності із правилами логіки й мови зазначений 

метод допомагає сформулювати визначення юридичних понять, зробити їх 

опис, класифікацію й систематизацію, створити струнку понятійну систему 

[23, с. 39].  

Завдяки формально-юридичному методу можливо дослідити структуру 

системи законодавства України та Європейського Союзу, яка регулює 

відносини у сфері праці суддів, безпосередньо самі норми (як їх внутрішню 

структуру, так і різновиди), а також структуру відповідних відносин. Крім 

того, формально-юридичний метод дозволяє дослідити процедуру адаптації 

українського законодавства до відповідного законодавства Євросоюзу. Все 

це здійснюється на підставі теоретичних напрацювань юридичної науки.  

Історичний метод дає змогу дослідити виникнення, формування, 

розвиток процесів і подій у хронологічній послідовності з метою виявлення 

внутрішніх та зовнішніх зв’язків, закономірностей і суперечностей. При 
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цьому історія досліджуваного об’єкта відтворюється в усій її 

багатогранності, з урахуванням наявних відхилень і випадковостей. Отже, 

цей метод дає змогу отримати знання про емпіричну історію об’єкта, його 

розвиток. Перш ніж вивчати сучасний стан, необхідно дослідити генезис і 

розвиток певної науки або сфери практичної діяльності.  Особлива увага 

повинна приділятися вивченню історичного досвіду, аналізу та оцінюванню 

ретроспективних подій, фактів, попередніх теорій у контексті їх виникнення, 

становлення та розвитку [33, c. 87]. 

Таким чином, підводячи підсумки з вищесказаного про історичний 

метод, доцільно звернути увагу на те, що для повного аналізу досліджуваної 

тематики потрібно з’ясувати конкретні історичні етапи становлення та 

розвитку суддів як суб’єктів трудового права, вивчити сучасний стан таких 

відносин на теперішньому етапі їх еволюції, передбачити тенденції їх 

динамічних змін у подальшому. 

На наш погляд, в сучасних умовах вченими застосовується застаріла 

техніка проведення наукового дослідження питання трудової діяльності 

суддів, ігноруються методологічні проблеми, підходи щодо раціональної 

критики законодавства в даній царині є необґрунтованими, містять безліч 

недоліків, відсутня конкретна аргументація тієї чи іншої позиції. Теоретичні 

обґрунтування певних питань, які стосуються судді як суб’єкта трудового 

права, здійснюються поверхово, не розкривається суть та конкретика деяких 

аспектів, внаслідок чого формуються концептуально неправильні висновки. 

На підставі проведеного вище аналізу можна констатувати, що 

методологічні основи дослідження суддів як суб’єктів трудового права 

дозволяють з’ясувати основоположну правову й соціальну роль, сутність та 

значення даних процесів для правової доктрини, кожного громадянина 

України окремо та держави загалом, максимально обґрунтувати практичний 

момент кожного аспекту трудової діяльності такої категорії працівників як 

судді. 
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1.2 Історичний генезис становлення та розвитку суддів як суб’єктів 

трудового права 

Сучасне становище суддів як суб’єктів трудового права у світовому 

правовому просторі формувалося протягом багатьох тисячоліть. Постійне 

реформування світової судової системи призводило як до розширення 

трудових прав суддів, так і до їх певного скорочення.  Українська судова 

система пройшла багато історичних періодів, особливостями яких була 

трансформація статусу суддів як суб’єктів трудового права. Про важливість 

трудової функції будь-якого судді знає кожен пересічний громадянин країни, 

не говорячи вже про працівників судової системи. Щоб створити більш чітке 

уявлення про статус судді як суб’єкта трудового права, необхідно дослідити 

історичний аспект їх діяльності та запропонувати власний підхід до 

періодизації становлення та розвитку судді як складового елемента трудо-

правової системи. 

Застосування історичного методу в дослідженні суддів як суб’єктів 

трудового права допоможе виявити проблеми у визначенні трудової 

правосуб’єктності суддів у різні історичні періоди, а також визначити 

тенденції та закономірності розвитку даного правового статусу залежно від 

форми державного устрою та перебування українських земель у складі 

відповідних державних утворень. 

Дослідженням історичного генезису становлення та розвитку суддів як 

суб’єктів трудового права займалися такі видатні науковці: Н.Б. Болотіна, 

В.Д. Бринцев, Т.В. Галайденко, М.А. Дідиченко, В.С. Єгоров, Б.Є. Желіка, 

М.І. Іншин, Ю.І. Крючко, М.І. Логвиненко, І.Є. Марочкін, Л.M. Москвич, 

І.В. Назаров, П.В. Панталієнко, Т.В. Штих, Р.Р. Трагнюк, О.М. Ярошенко та 

ін. Не применшуючи заслуг перелічених вище вчених у дослідженні даної 

проблематики, наголосимо на тому, що чіткої періодизації, яка б охоплювала 

максимально можливі часові відрізки розвитку суддів як суб’єктів трудового 

права, в сучасному українському трудо-правовому просторі й досі не існує. 
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Цим зумовлена актуальність тематики нашого дослідження і необхідність її 

висвітлення. 

У цілому ж суддя як суб’єкт трудового права є представником судової 

гілки влади, яка є однією з трьох складових державної влади. Це зумовлює 

належність суддів до службовців, які мають один із найбільш високих рівнів 

відповідальності. 

Формування судової системи безпосередньо пов’язане з розподілом 

влади на три гілки. В ракурсі історіографії про це найбільш повно висловився 

видатний французький юрист ХVІІІ ст. Ш. Монтеск’є у праці «Про дух 

законів». На його думку, перша влада – законодавча – видає і скасовує 

закони, друга – виконавча – відає зовнішніми зносинами й забезпечує 

безпеку держави, третя – судова – карає злочинців і стримує зіткнення двох 

перших. Головним у доктрині поділу влади, з його точки зору, є 

неприпустимість зосередження всієї повноти влади в руках однієї особи чи 

органу, якщо влада законодавча і виконавча будуть належати одній особі або 

установі, то свободи не буде, оскільки можна побоюватися, що цей монарх 

або сенат створюватиме тиранічні закони для того, щоб так само тиранічно 

застосовувати їх. Не буде свободи і в тому разі, якщо судова влада не 

відокремлена від влади законодавчої й виконавчої. Коли вона поєднана із 

законодавчою, то життя і свобода громадян потраплять під владу сваволі, 

адже суддя буде законодавцем. Якщо судова влада поєднана з виконавчою, 

то суддя дістає можливість стати гнобителем [34, с. 82]. Таким чином, 

відомий науковець намагається оцінити роль судової влади в загальній 

системі владного апарату, а також зокрема визначає службово-трудову роль 

суддів у системі правовідносин.  

Юридична наукова література містить багато підходів до визначення 

періодизації становлення та розвитку судової системи України, 

адміністративно-правового статусу судді в історичному аспекті, історіографії 

розвитку службово-трудової діяльності суддів, але дуже складно  знайти 

матеріали щодо дослідження історичного генезису становлення й розвитку 
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суддів як суб’єктів трудового права. Тому спробуємо навести найбільш 

влучні класифікації етапів, сформульовані іншими науковцями-правниками. 

Так, наприклад, В.О. Гринюк, висвітлюючи періодизацію становлення 

інституту незалежності судді, частково згадує і про його службово -трудову 

сторону діяльності та наводить таку класифікацію етапів: 

– перший етап науковець називає розбудовою юстиції. Формувався він 

на початкових етапах суспільних відносин. Правосуддя здійснювалося 

авторитетною в суспільстві особою, яка не постановляла і не виконувала 

рішення; їх виконувала boni homines. Постраждала особа обвинувачувала 

злочинця у злочині, а той захищався від обвинувачення. Процедура судового 

процесу на цих стадіях передбачала змагальні елементи. Обвинувачений 

свою невинуватість мав право закріпити присягою [35, с. 63];  

– у другий період – феодальний, враховуючи особливості політичного 

устрою держави, юстиція мала патримоніальні ознаки. Феодал постановляв 

вирок, король мав свій суд, суспільство отримувало право судити за 

вчинення злочину. Судові права отримує також і церква. У цей період 

становлення юстиції розвиток відбувався повільно, а головною його ознакою 

був поділ суду на світський та духовний. Судді під час процесу здійснювали 

лише формальні процедури. Суддя приймав рішення стосовно каяття 

грішників. Суд відбувався таким чином, щоб спонукати грішника до каяття. 

Особа, стосовно якої проводилася судова процедура, повинна була 

покаятися, після чого «духовний отець» – суддя надавав можливість стати на 

новий шлях, спокутувати свою провину [35, с. 63, 64]; 

– доба Гетьманщини (1648-1783 рр.). Було ліквідовано стару судову 

систему та створено цілу низку козацьких судів – суд гетьмана, суд Ради 

генеральної старшини, Генеральний військовий суд, полкові та сотенні суди. 

Поєднання судової та адміністративної влади в особі кошового отамана 

спостерігаємо й у Запорізькій Січі. Діяло кілька правових джерел поряд із 

нормами звичаєвого права. Між цими нормативними актами існували певні 

суперечності, зокрема й щодо визначення статусу суду та власне суддів. 
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Щодо способу формування суддівського корпусу Гетьманщини зазначимо , 

що судді обирались із людей достойних, добросовісних, грамотних, віком 25-

70 років, крім німих, глухих, позбавлених розуму. Вперше обрані судді 

урочисто давали в присутності священика присягу в церкві перед Євангелієм 

[Див. : 36, с. 106; 35, с. 64-65]; 

– у 1793 р. суди розділені за спеціалізацією на основі родової ознаки 

припинили свої повноваження, а їх функції було передано повітовим судам, 

нижнім розправам і міським магістратам. У літературі дореволюційної Росії 

наголошувалось: «До судової реформи 1864 року кримінальний процес 

здебільшого будувався на інквізиційних засадах, позаяк суддя одночасно 

виконував функції слідчого, обвинувача та якоюсь мірою захисника» [Див.: 

37, с. 16-38; 38, с. 36-48; 39, с. 3-5]. Робилися спроби введення норм, які б 

сприяли неупередженості суддів, наприклад, запровадження інституту 

відводу суддів; такі норми згадувалися в деяких актах російського 

кримінального судочинства ще у першій половині XVII ст. [Див.: 40, с. 37; 

35, с. 66]. 

Розглянувши наведену класифікацію, можемо зробити висновок, що 

дана періодизація фактично ніякого відношення до становлення й розвитку 

суддів як суб’єктів трудового права на території України не має. 

Запропонована періодизація, на нашу думку, стосується виключно сфери 

адміністративного, а не трудового права, оскільки пропонує класифікацію 

етапів розвитку судочинства та юстиції в цілому. Також варто наголосити на 

тому, що наведені етапи ілюструють часові проміжки розвитку підґрунтя для 

створення системи судочинства на українських землях з подальшим 

розвитком цієї системи. Запропонована класифікація не охоплює радянські 

часи, а також не розкриває сучасні тенденції розвитку службово-трудових 

відносин суддів, що можемо розцінювати як серйозний недолік.  

Класифікацію етапів становлення й розвитку судочинства та службово-

трудового статусу суддів пропонує також і Ю.А. Меліхова, яка виділяє 

наступні етапи: 
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– початковий етап формування вітчизняної традиції судочинства, що 

охоплює період Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, 

Литовського князівства, Речі Посполитої та Запорізької Січі. Так, уперше в 

давньоруській історії слово «суд» згадується у Статуті князя Володимира 

Святославовича «Про десятини і людей церковних» [36, с. 6]. У ролі 

найвищого судді виступав князь, що особисто брав участь у судочинстві. 

Виходячи із цього факту, можемо стверджувати, що регулювання праці 

судді-князя не здійснювалося як таке, оскільки суддею була основна 

державна персона, яка діяла на власний розсуд. Судочинством у волостях і 

погостах займалися представники місцевих князівських адміністрацій – 

волостелі й посадники [41, с. 371, 372], регулювання праці яких 

здійснювалося безпосередньо князівськими указами, а самі судді головним 

своїм обов’язком мали захист інтересів князя. 

Виконавці судових функцій Галицько-Волинського князівства мали 

дуже схожі риси й типи поведінки із суддями Київської Русі. Передусім, вони 

теж були суддями за дорученням та сумісництвом, оскільки суд Галицько-

Волинського князівства, як і суд Київської Русі, не був відокремлений від 

князівської адміністрації. Трудове становище та функції суддів часів 

Галицько-Волинської держави також були фактично ідентичними з 

існуючими за часів Київської Русі [42, с. 219]. 

Нічим особливим не відрізнялася службово-трудова діяльність суддів 

на українських землях, які в ХІV ст. входили до складу Великого князівства 

Литовського. У ХV ст. у містах з Магдебурзьким правом детально 

регулювалося те, хто може бути обраним до складу колегій судових органів 

місцевого самоврядування, а також термін повноважень членів міського 

самоврядування, для яких установлювався віковий ценз – від 25 до 90 років 

[42, с. 220]. 

З 1569 року на українських землях запроваджено польську судову 

систему, яка ґрунтувалася на залежності суду від адміністрації та становому 

принципі побудови [43, с. 181]. На початку ХVІІ ст. серед судових осіб 
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майже не залишилося представників української знаті, а трудові функції тих, 

хто все ж займав судові посади, були обмеженими порівняно із польською 

знаттю [42, с. 220, 221].  

Вважається, що в часи Запорізької Січі суд не був відокремлений від 

кошової і паланкової адміністрації [43, с. 177, 178]. Проте у козачому 

самоврядуванні спостерігалася наявність демократичних елементів 

класичного розподілу влади: законодавча – загальна рада, виконавча – 

гетьман, судова – військовий суддя. Трудові повноваження військового судді 

були досить широкими, але більшість зазначає, що даний посадовець був 

передусім воїном, а вже потім суддею [42, с. 221];  

– період з кінця ХVІІ ст. до початку ХХ ст. позначився становленням та 

розвитком професії судді. У результаті судової реформи 1760-1763 рр. 

відбулося відмежування судових функцій від адміністративних [44, с. 105] і 

формування нової системи загальних суддів – земських, гродських та 

підкоморських. Трудові повноваження судді були обмеженими й не 

дозволяли проявляти суб’єктивізм у прийнятті рішень. Саме тому обрані 

судді присягалися сумлінно виконувати свої обов’язки, що визначалися 

законами і практикою, судити без гніву, ненависті, милості, приязні, страху, 

свої рішення виносити, дотримуючись закону, без тяганини відповідно до 

доказів, обставин. Суддя не міг розглядати справу, де сам виступав 

стороною, а також справу сторін, які йому підпорядковувалися [Див.: 45, 

с. 109; 42, с. 222];  

– період ХІХ – початку ХХ ст. характеризувався тим, що склад 

судового корпусу Російської імперії, до якої належала територія України, був 

дуже неоднорідним за рівнем особистісного професійного потенціалу й 

спрямованості соціально-психологічних настанов. Українські судді в період 

боротьби за встановлення державності (1917-1920 рр.) були «суддями за 

випадком», які часто не мали ніякого особистісного професійного 

потенціалу, оскільки в революційному вихорі, який охопив Україну після 

Лютневої революції, судові функції виконували різноманітні установи, що 
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виникали стихійно. Основною вимогою до кандидатів на посаду суддів як у 

цей період, так і після Жовтневого перевороту, була наявність «духу 

боротьби». За таких обставин правове регулювання трудової діяльності 

фактично не зазнало змін порівняно з попередніми етапами розвитку [42, 

с. 23, 24]; 

– 20-і роки ХХ ст. – кінець ХХ ст. З 1929 р. суддею міг стати 

дієздатний громадянин УСРР, який досяг установленого законом віку та мав 

партійне членство. Рівень трудового потенціалу та трудової компетентності 

більшості суддів лишався досить низьким, оскільки вони були людьми 

випадковими в юриспруденції – не мали юридичної підготовки й необхідної 

моральності. Рівень трудового професійного потенціалу суддів УРСР не 

завжди був належним, адже тільки у 1989 р. основною вимогою до 

представників суддівського корпусу стає наявність вищої юридичної освіти 

[42, с. 224]; 

– на сучасному етапі розвитку службово-трудової діяльності суддів у 

складних умовах функціонування судової влади багато суддів (особливо ті, 

які тривалий час перебувають у цьому статусі) працюють чесно, сумлінно й 

самовіддано, мають високий професійно-трудовий рівень особистісного 

потенціалу, усвідомлюють весь тягар покладеної на них відповідальної 

правозахисної місії, хоча, переобтяжені роботою, вони часом не можуть 

достатньо використовувати можливості для самовдосконалення. Існують 

випадки недобросовісного виконання суддями своїх трудових обов’язків, 

коли вони стають заручниками «замовних» судових рішень , втягуються в 

маніпуляції із землею, рейдерство тощо [42, с. 226].  

Запропонована вченою класифікація, на нашу думку, є досить 

актуальною, але неврахованими або незрозуміло висвітленими є кілька 

моментів. Так, перший період розкрито як історичні передумови для 

формування професійно-трудового статусу судді, але об’єднання в одному 

періоді українських земель, які входили до Київської Русі, Галицько-

Волинського князівства, Литовського князівства, Речі Посполитої та 
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Запорізької Січі без виділення хоча б окремих підетапів, вважаємо не 

раціональним. Також усі історичні періоди наведено в контексті розгляду 

системи судочинства в цілому, із частковим розкриттям генезису розвитку 

суддів як суб’єктів трудового права, що відповідно до тематики нашого 

дослідження є недостатнім. 

Ураховуючи відповідні недоліки існуючих в науковій літературі 

підходів до визначення історичного генезису становлення й розвитку суддів 

як суб’єктів трудового права, наведемо власну класифікацію, яку спробуємо 

зробити максимально повною та раціональною. Отже, на наш погляд, варто 

виділити такі етапи становлення та розвитку суддів як суб’єктів трудового 

права:  

І етап – кінець ІХ – середина ХІV ст.; 

ІІ етап – середина ХІV – середина ХІХ ст.; 

ІІІ етап – середина ХІХ – початок ХХ ст.; 

ІVетап – початок ХХ ст. – 1991 р.; 

V етап – 1991 р. – сьогодення. 

Першим історичним періодом становлення й розвитку суддів як 

суб’єктів трудового права є проміжок часу (кін. ІХ – сер. ХІV ст.), коли 

українська державність була представлена спочатку Київською Руссю, а 

потім Галицько-Волинським князівством. Така позиція зумовлена тим, що 

обидві держави мають спільні складові, оскільки Галицько-Волинське 

князівство було правонаступником Київської Русі й зберегло фактично 

ідентичну їй організаційну структуру.  

На думку деяких науковців, у Київській Русі періоду раннього 

феодалізму (882 – поч. ХІІ ст.) суд був відокремлений від князівської 

адміністрації і не мав статусу особливого державного органу [Див.: 46, c. 17, 

8; 41, с. 125]. За тих часів ще не існувало поділу влади на три гілки: 

законодавчу, виконавчу й судову. Фактично єдиним державним управлінцем, 

у руках якого було зосереджено всю повноту влади, був князь. Саме від його 

волі залежала діяльність усіх інших осіб у державному управлінні на той час. 
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Як зазначає М.І. Костомаров, кожний окремий князь як особистість 

«хворів» суперечностями доби, в яку жив і діяв, а тому ніс у собі її велич і 

висоту, ваду й обмеженість [47, с. 52]. Судити особисто було правом князя, 

виявом його волі, а не обов’язком [48, с. 177]. Тому нерідко він делегував 

своє право тіунам, які діяли від його імені [49, с. 368]. На цьому історичному 

етапі не тільки судочинство, а й уся система прав мали суб’єктивний 

характер і залежали від волі князя, який був єдиним носієм правової 

справедливості в державі. Складно говорити, що в ці роки існувала судова 

система, а тому й не могли виникнути відповідні службово-трудові 

відносини у сфері судочинства. 

Однією із особливостей тогочасного суду було те, що в процесі за 

активності сторін судді займали вкрай пасивну позицію, не досліджували 

докази, не зважали на їх внутрішню силу, не обґрунтовували вирок [43, 

с. 87]. На нашу думку, перелічені факти обумовлювалися класовим 

розшаруванням суспільства. Судді у більшості випадків, а особливо за 

наявності неоднозначних судових прецедентів, віддавали перевагу особам з 

вищим соціальним статусом та впливом у суспільстві. Судова влада 

безпосередньо залежала від княжого повеління. 

У першій збірці стародавнього руського права «Руській правді» було 

закріплено окремі норми, в яких згадувалося про регулювання судової влади. 

Так, судову функцію міг виконувати княжий слуга – вірник, який також 

займався збором податків. Судовий процес зазвичай мав загальний характер. 

Допускалися ордалії, клятви та інші варіанти «божого суду» [50, с. 262]. 

Щодо регулювання питань праці суддів у даному нормативно-правовому 

документі не йшлося, але варто зазначити, що статус їх повноважень згідно з 

відповідними нормами ще більше розширився. 

Процеси організації праці суддів у Галицько-Волинському князівстві 

були схожими до тих, що існували у Київській Русі. Князеві (королю) 

належала верховна законодавча, виконавча, судова, адміністративна та 

виконавча влада. Він очолював державу як суверен, керував збройними 
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силами, зовнішньою політикою, фінансами (податки, карбування грошей). 

Проте абсолютної влади в державі князь не мав, вона обмежувалася 

впливовим боярством, особливо в Галичині, де боярський клан сформувався 

з місцевої земельної аристократії ще з родоплемінних часів. Політично 

сильні князі (Данило Романович) вели з ними криваву боротьбу, а слабкіші 

потрапляли під повний контроль. Другою особливістю державного ладу 

Галицько-Волинського князівства є дуумвірат – одночасне правління двох 

князів: одного на Волині (у Володимирі), іншого –у Галичині (Галичі, Львові, 

Холмі). Йдеться про співправління Данила і Василька Романовичів, Льва I 

Даниловича і Володимира Васильковича, Андрія і Лева II Юрійовичів [51, 

с. 118]. Основна відмінність владних повноважень князя за часів Київської 

Русі й Галицько-Волинського князівства – це абсолютна влада князя в 

першому випадку й обмеженість повноважень князя в іншому. Бояри в 

Галицько-Волинській державі могли частково вирішувати певні державні 

питання, чого не було раніше, в тому числі й у сфері судочинства. 

Боярська рада формально існувала як дорадчий орган центральної 

влади при князеві, однак фактично скликалася найбільш впливовими 

боярами, які прагнули обмежувати або регулювати владу князя. До її складу 

входили найбільші землевласники (бояри-аристократи), галицький єпископ, 

воєводи, намісники та суддя княжого двору (теж всі походженням з 

боярського стану). Кожен із перелічених на своєму місці був 

адміністратором, воєначальником та суддею. Судова влада не була відділена 

від адміністративної й складалася з державних, церковних та домініальних 

судів [51, с 119]. Хоча все ще судову владу в ті роки не можна було 

розглядати як окремий механізм, але поступова втрата князем абсолютної 

влади над деякими сферами управління державою стала першою ознакою 

відокремлення суддів від інших службовців державного апарату та й взагалі 

поступовим розмежуванням усіх владних сфер між собою.  

Підсумовуючи перший період історичного генезису становлення та 

розвитку суддів як суб’єктів трудового права, хотілося б відзначити, що в 
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княжий період, коли українські землі ще в повному (часи Київської Русі) або 

частковому (часи Галицько-Волинського князівства) обсязі були 

незалежними, суддів як суб’єктів трудового права не існувало у 

загальноприйнятій формі. Всіх суддів у цей період можна вважати 

державними службовцями, що були невід’ємною частиною всієї владної 

системи загалом, а не окремо судової, яка у вигляді незалежної гілки влади 

ще не існувала. Проаналізований етап ілюструє певні позитивні тенденції у 

напрямі розгалуження владної системи, яка, будуючись виключно навколо 

князя, була передумовою розподілу влади на виконавчу, законодавчу та 

судову. 

Другий етап (серед. XІV – серед. ХІХ ст.) історичного розвитку суддів 

як суб’єктів трудового права починається з XІV ст., коли українські землі 

потрапили до складу Великого князівства Литовського. Одразу хотілося б 

звернути увагу на те, що саме в цей період відбувалося поступове 

закріпачення селян, яке тривало аж до 1861 р. У 1468 р. було прийнято 

Судебник Казиміра ІV, в якому не було жодних згадувань щодо правового 

статусу суддів як суб’єктів трудового права. Він орієнтувався на кримінальне 

судочинство і складався з 28 артикулів [51, с. 120]. 

У Литовському князівстві влада князів також поширювалася і на 

судову систему, однак наприкінці XV ст. судова влада великого князя 

значною мірою обмежилася постійно діючим органом «Панами-Радою», до 

складу якого входили найвпливовіші особи князівства: маршалок, канцлер, 

підскарбій, гетьман, воєвода та інші. Норми Магдебурзького права, які діяли 

в деяких містах, дозволяли обирати магістрат, до якого входили дві колегії – 

міська рада і лави. У міській раді суддями виступали бурмістри й радці 

(«райці»), а в лаві – лавник із війтами [42, с. 220]. Перехід до системи 

виборних органів судової системи сприяв розвитку об’єктивності в цій сфері. 

Тепер безпосередньо всі процеси державного управління не перебували в 

повній залежності від князів, що разом із тим, заклало початок розвитку 

впливової заможної знаті, яка могла за рахунок суспільних зв’язків 
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вирішувати судові справи на свою користь. Судді як суб’єкти трудового 

права в ці роки отримали порівняно більше трудових прав і дещо 

позбавилися повної підпорядкованості князеві. 

Однак у 1566 р. великим князем було ліквідовано суди Панів-Ради і 

впроваджено нову структуру місцевих судів – земські, гродські та 

підкоморські. Земські суди обиралися шляхтою, діяли в усіх повітах, 

складалися з судді, підсудка та писаря й розглядали цивільні позови шляхти 

та незначні кримінальні справи. Гродські (замкові) суди були одноособові – 

старости, намісника чи воєводи й розглядали лише кримінальні справи. 

Підкоморські суди діяли у кожному повіті, були одноособовими – судив 

призначений королем підкоморій із заступником – коморником, вони 

розглядали межові та земельні спори. У 1569 р. скасовано центральні суди 

Великого князівства Литовського, а українські суди підпорядковано 

Луцькому трибуналу, після ліквідації й цієї інстанції – Люблінському 

трибуналу [51]. Отже, залежно від виду судової установи трудові обов’язки 

суддів відрізнялися. Специфіка службово-трудової діяльності суддів та 

видові особливості, які за часів Великого князівства Литовського почали 

характерно простежуватися, дозволяють говорити про наявність певної 

внутрішньої будови судової системи, хоча як окрема гілка влади вона все ще 

не позиціонувалася. 

Національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького у 

другій половині XVII ст. започаткувала процес становлення української 

державності. Як зазначають дослідники у галузі історії держави і права 

України, для козацької держави була характерна наявність демократичних 

елементів класичного розподілу влади: законодавча – загальна рада, 

виконавча – гетьман, судова – військовий суддя [43, с. 177]. Таким чином, у 

цей час відбувається формування нової гілки влади – судової, що, у свою 

чергу, ставить свої вимоги до її носіїв – суддів. Зважаючи на те, що 

формування нової української державності відбувається в умовах військових 

дій, то, відповідно, представниками органів державної влади є насамперед 
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військові. Трудова правосуб’єктність суддів доволі тісно пов’язана із 

військовою діяльністю: для того щоб обійняти посаду судді чи піднятися по 

судовому рангу, треба було бути перш за все військовим. Судочинство такого 

часу здійснюється представниками козацької старшини, а саме сотниками, 

полковниками, а також спеціально виділеними суддями. Так, у 

персональному складі козацької старшини армії Богдана Хмельницького, яка, 

до речі, складала менше одного відсотка війська запорізького, суддями були 

представники тогочасної військової еліти. Наприклад, у джерелах можна 

знайти відомості про генерального суддю Юрія Григоровича (1642-1674 рр.), 

який був перед тим козаком сотні Гугина Канівського полку. Іван 

Васильович Гиря (1595-1649 рр.) походив з остерської шляхти, який у 1618 р. 

пішовши з Баришівки козаком до полку Яцька Люберського, потрапив у 

московський полон; у 1625 р. був послом до московського царя, а в 1630 р. 

проживав у Жовнині та обраний військовим суддею. Потім став 

білоцерківським полковником [52]. 

Наведені приклади свідчать, що судова кар’єра стала відкритою для 

простих людей, які були без особливих статків та статусів, але за наявності 

військового досвіду та, очевидно, видатних військових заслуг.  

Для глибшого розуміння трудової правосуб’єктності суддів необхідно 

надати характеристику судовій системі Гетьманської держави. Так, у системі 

військового судочинства найвищим органом судової влади була загальна 

козацька рада, або ж Військова Рада Війська Запорозького, до якої входили 

всі козаки. Вказаний орган вирішував важливі питання державного життя 

Гетьманської держави, у тому числі й здійснення судочинства. Військова 

Рада формувала так званий Генеральний уряд, який був вищим розпорядчим, 

виконавчим та судовим органом держави. До його складу входив також 

Генеральний суд – вища апеляційна інстанція щодо полкових та сотенних 

судів [53, с. 128]. Генеральний суд включав двох генеральних суддів та 

писаря. У свій час суддями Генерального суду були полковники генеральних 

суддів – Федір Лобода, Антон Жданович, Григорій Лесницький, Іван 
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Креховецький, Прокіп Бережецький, Михайло Гамалія та ін. Всі вони за 

званням належали до військової старшини та були представниками так званої 

військової корпорації старшин. Згадана організація спочатку була відкритою  

– формувалася за рахунок простих козаків, які досягли успіхів у військовій 

справі, однак з останньої третини ХVІІ ст., тобто з моменту стабілізації 

суспільно-політичних процесів після бурхливих революційних часів, набуває 

зримих ознак соціальної замкненості, спостерігається тенденція до 

формування окремих полковницьких династій [54, c. 262, 263]. Таким чином, 

можна говорити про трансформацію призначення особи на посади судді 

(тобто виникнення трудової правоздатності): від посади, обраної народом, до 

призначуваної козацькою старшиною.  

Генеральний суддя володів широкими трудовими повноваженнями у 

сфері судочинства: як суд першої інстанції розглядав кримінальні справи 

щодо державної зради, а також за вказівкою гетьмана – справи, де 

обвинувачуваними є представники генеральної чи полкової старшини за 

вказівкою гетьмана. Крім того, до обов’язків генерального судді входили 

нагляд за виконанням універсалів гетьмана, тобто вбачаємо своєрідну 

функцію конституційної юстиції.  

Очолив систему судоустрою гетьман, який, маючи найвищу владу в 

державі, володів необмеженими повноваженнями у даній сфері: міг 

розглянути будь-яку справу по першій інстанції та винести вирок, що не 

підлягав перегляду. Такі великі судові повноваження гетьмана можна 

розглядати як недолік державного устрою внаслідок поєднання судової та 

адміністративної влади. Разом з тим, така широка компетенція, на думку 

В.С. Єгорової, є свідченням високого авторитету глави держави в 

Гетьманщині [55, с. 184]. Ми ж пояснюємо значимість гетьмана у сфері 

судочинства також необхідністю оперативного врегулювання тих чи інших 

суспільних питань, виходячи із державних потреб. Таким чином, трудова 

правосуб’єктність гетьмана, як носія найвищої судової влади, 

характеризується необмеженими повноваженнями в цій сфері. 
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Військовий суддя обирався на загальній раді із простого товариства і 

займався розглядом кримінальних справ та цивільних спорів, що виникали у 

Війську Запорозькому. Військовий суддя здійснював судовий розгляд, проте 

остаточний вирок затверджувався рішенням кошового отамана чи 

військовою радою. Суддя був зобов’язаний здійснювати судочинство 

швидко, справедливо й неупереджено. У своїх рішеннях він керувався не 

писаним законом, а переказами чи традиціями, які переходили з вуст в уста 

[55, c. 184]. До обов’язків генерального судді входили нагляд за виконанням 

універсалів гетьмана, суд над винними з числа генеральної чи полкової 

старшини за його вказівкою. Саме генеральний суддя розглядав справи про 

державні злочини, був найвищою апеляційною інстанцією для полкових і 

сотенних суддів.  

Період становлення й розвитку суддів як суб’єктів трудового права 

часів Великого князівства Литовського та Гетьманської держави характерний 

серйозними владними трансформаціями, які особливо відбулися за часів 

Гетьманату. 

Спочатку при входженні українських територій до складу Великого 

князівства Литовського особливих змін у системі судоустрою не відбулося, 

однак надалі законодавчі зміни торкнулися й відповідної сфери. При цьому 

українське населення до управлінських посад у даній державі фактично не 

допускалося, більш того, саме за часів Литовської держави почалося 

поступове закріпачення селянства. Натомість Козацька держава була 

абсолютно українським державним осередком вільного народу. Саме в ній 

уперше на українським землях відбувся розподіл влади на три гілки, кожна з 

яких зберігала відносну автономію від іншої. Трудовий статус судді козак міг 

отримати за видатні заслуги у військовій справі, оскільки козацтво протягом 

всього свого існування вело боротьбу за незалежність як своєї власної 

держави, так і України в цілому. 

Третій етап (серед. ХІХ – поч. ХХ ст.). Українські землі у складі 

Російської імперії переживали не найкращі часи. Складність доби передусім 
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зумовлена перебуванням більшості українського населення в кріпосній 

залежності, втім у 1861 р. кріпацьку повинність скасовано й відбувся 

поступовий перехід до фабричного промислового виробництва.  

У середині ХІХ ст., за часів імператора Олександра ІІ, проведено 

Великі реформи, однією з яких стала реформа судоустрою та судочинства 

1864 року. Згідно з нею приділялася значна увага способам вступу на посаду 

судді, визначенню його правового статусу, умов перебування на посаді, 

системі гарантій суддівської діяльності тощо. Зокрема, один із сучасників 

реформи В.К. Случевський визначав чотири способи вступу на посаду судді: 

(1) обрання особи суспільством або його представниками; (2) обрання особи 

судовою установою, в якій з’явилась судова вакансія; (3) призначення 

урядом; (4) призначення шляхом жеребу з числа осіб, які відповідають 

законним вимогам. Реформатор наголошував на тому, що всі інші системи 

складаються з комбінацій цих варіантів. При цьому відзначав, що за умови 

призначення суддів шляхом виборів їм не може бути надано право 

незмінюваності як істотної умови незалежного службового становища [56, 

с. 127]. Такі законодавчі норми робили значно прозорішою всю судову 

систему й дозволяли суспільству брати участь у процесі прийняття рішення 

по відбору кандидата на посаду судді, чого раніше законодавча база не 

передбачала. 

На думку С.І. Вікторського, найкращим помічником верховної влади в 

питаннях добору та призначення суддів могли бути саме судові органи. При 

відкритті вакансії в тому чи іншому суді члени цієї судової колегії самі 

обирали й рекомендували кандидата [57, с. 104].  

Згідно зі ст. 212 Статуту установлення судових установ (1864 р.) 

голови, товариші голів і члени окружних судів, а також старші голови, 

голови департаментів і члени судових палат призначалися царською владою 

шляхом представлення міністром юстиції. Таким чином, інститут 

призначення суддів зміцнювався, адже призначення на суддівські посади 
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здійснював монарх як джерело верховної влади в державі, а органом, що 

рекомендував кандидатів, було міністерство юстиції.  

Також вагомим здобутком реформи стала виборність мирових суддів –  

вони обиралися всіма суспільними станами, які існували на той час, на 

повітових земських зборах або на засіданнях міських дум терміном на три 

роки з подальшим затвердженням Сенатом. На жаль, у період контрреформи 

саме цей демократичний принцип скасували. Також для кандидата на посаду 

мирового судді визначалися такі виборчі цензи: осілості – кандидатами мали 

бути місцеві жителі, віковий – не менше 25-ти років, освітній – середня чи 

вища освіта або стаж роботи в судових установах, майновий – володіння 

майном на суму, не меншу 15 тис. крб., в містах – 3 тис. крб. (6 тис. крб. – 

для столиці), [58, с. 152]. Таким чином, було визначено вимоги до 

кваліфікаційного рівня кандидата на посаду державного службовця, які однак 

у подальшому скасували й за радянських часів фактично не використовували. 

Стаття 243 Статуту установлення судових установ закріплювала 

принцип незмінюваності суддів. Відповідні норми визначали, що голови, 

товариші голів і члени судових місць не можуть бути звільнені без їх власної 

заяви, окрім визначених випадків, а також не можуть бути переведені з однієї 

місцевості в іншу без власної згоди [59].  

Законодавець окреслив вичерпні підстави, за яких суддя, не давши 

згоди, міг бути звільнений з посади. Так, інститут незмінюваності не 

поширювався на суддю, якщо (а) протягом місяця після призначення на 

посаду він не з’являвся без поважних причин на місце служби (ст. 228); 

(б) протягом одного року не міг з’явитися на службу внаслідок тяжкої 

хвороби (ст. 229); (в) піддавався якому-небудь стягненню чи покаранню за 

злочин або проступок, що не стосується служби (ст. 295); (г) піддавався 

особистому затриманню за борги чи був оголошений у встановленому 

порядку неспроможним боржником (ст. 296) [59]. Крім того, згадана вище 

норма, на нашу думку, своєрідним чином убезпечувала суддів на випадок 

переведення їх на іншу, нижчу за рангом посаду, ніж та, яку вони обіймали, і 
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дозволяла бути захищеними від можливих помилок влади щодо подібних 

переведень.  

Вважаємо, що запровадження інституту незмінюваності суддів 

беззаперечно було позитивним зрушенням у галузі правого регулювання 

службово-трудової діяльності суддів, оскільки, окрім норм забезпечення 

захисту статусу судів як суб’єктів трудового права, зазначений інститут 

містив ще й норми, які передбачали наслідки зловживань службовим 

становищем. 

До того ж у Проекті нової редакції Статуту встановлення судових 

установ (1900 р.), окрім зазначених вище підстав, додатково передбачалася 

можливість звільнення судді, якщо він:  

1) вчинив чи допустив такі службові порушення, що хоча й не тягнуть 

його усунення від судової посади, але за своїм значенням чи чисельністю 

свідчать про невідповідність такого судді займаній посаді; 

 2) дозволив собі поза службою аморальні чи нерозсудливі вчинки, 

несумісні із гідністю суддівського звання; 

 3) своїми вчинками на місці служби поставив себе у становище, що дає 

підстави сумніватись у спокійному й неупередженому виконанні ним 

обов’язків, при цьому відмовився від запропонованого переведення в іншу 

місцевість на рівну посаду;  

4) за віком та тяжкими й постійними хворобами втратив здатність  до 

правильного виконання покладених на нього обов’язків тощо [60, с. 89, 90]. 

Підтримання гідного професійного рівня судді вперше законодавчо 

закріплювалося саме в наведених нормах та в цілому визначало подальший 

вектор розвитку сфери регулювання службово-трудових відносин суддів. 

Правам та обов’язкам мирового судді було присвячено окремий розділ 

Статуту встановлення судових установ, що носив назву «Про відносини, 

права і відповідальність мирових суддів». Аналіз відповідної частини дає 

можливість простежити певні групи прав та обов’язків суддів: 

(1) організаційно-функціонального характеру, (2) процесуального характеру, 
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(3) судді як службової особи. До першої групи належали такі: повноваження 

мирового судді поширювались у межах визначеної дільниці, судді 

зобов’язувались складати звіти про рух справ за рік та передавати їх на 

розгляд з’їздів мирових суддів, мали право здійснення відносин з іншими 

державними органами безпосередньо. Другу групу становили наступні: 

рівність мирових суддів у ході здійснення правосуддя, право застосовувати 

стягнення до осіб, які порушують порядок судочинства. Третя група 

визначала права й обов’язки судді як службової особи: мирові судді 

урівнювались у правах з окружними суддями та суддями судових палат; 

могли притягуватися до дисциплінарної й кримінальної відповідальності, 

мали право місячної відпустки, що надавалась з’їздом мирових суддів, а на 

більший термін – першим департаментом Сенату, не могли бути звільнені з 

посади (за деякими винятками) до завершення виборчого строку. Мирові 

суди розглядали дрібні кримінальні (проступки проти громадського порядку, 

образа і побиття людини, шахрайство тощо) та цивільні справи. Виходячи з 

цього, мирові судді мали право оголошувати зауваження, догану, накладати 

грошове стягнення не більше 300 рублів, карати арештом до 3 місяців та 

тюремним ув’язненням до 1 року [59].  

Варто зазначити, що законодавство часів Російської імперії зробило 

значний крок уперед порівняно з попередніми нормативно-правовими 

актами, що регулювали сферу праці суддів на території України, створивши 

хороший плацдарм і задавши правильний темп розвитку службово-трудових 

відносин у сфері праці суддів.  

Четвертий етап (поч. ХХ ст. – 1991 р.) розвитку правового статусу 

суддів як суб’єктів трудового права розпочався разом із запровадженням на 

території України радянської влади. Саме на той час сформувалося трудове 

право як галузь права, яке, між іншим, охопило собою здійснення 

судочинства, тобто роботу суддів. Декрет про суд № 1, прийнятий у 1917 р., 

поклав початок формування нової судової системи радянської держави. 

Указаний нормативно-правовий акт передбачив, що створення судових 
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органів здійснювалося місцевими радами. Такий порядок фактично зробив 

суди повністю залежними – органи місцевої влади втручалися в діяльність 

останніх, часто нав’язували рішення по конкретних справах, намагалися 

здійснювати перегляд їх рішень [59].  

З 1929 р. право стати суддею мав будь-який дієздатний громадянин. А з 

60-х по 80-ті роки ХХ ст. судді також не були індиферентними у ставленні до 

державної політики, а спрямування їх соціально-психологічних настанов 

мало в основному соціоцентристський вектор [42, c. 224]. Лише в роки 

«перебудови» радянський уряд звернув увагу на важливість унормування 

вимог до кандидатів на посаду судді та встановив обов’язкову наявність 

вищої профільної юридичної освіти. Норма, яку було вперше затверджено ще 

в часи імперіалізму, повернулася в сферу регулювання трудових відносин 

майже через століття.  

Утім фактично ще й до легального закріплення відповідного правила на 

суддівські посади обиралися особи тільки з вищою освітою. Разом з тим, така 

практика не завжди ставала на заваді суттєвим порушенням законів, 

формальному ставленню до розгляду судових справ, порушенням прав 

учасників процесу, помилковій кваліфікації злочинів [61, с. 118-121]. При 

цьому, як зазначає О.Ф. Закомлистов, у СРСР не було судової влади, а 

існувала тільки судова система, і в такій ситуації діяльність кожного юриста 

визначалася його місцем у загальній системі зобов’язань з будівництва 

майбутнього комуністичного суспільства [62, с. 6, 20, 21]. Тобто, суспільство 

визначало загальну реакцію суддів на певний юридичний прецедент і 

направляло його на не завжди правильний шлях здійснення своїх трудових 

завдань. 

Ю.А. Меліхова вважає, що недоцільно порівнювати рівень 

особистісного професійного потенціалу судді, наприклад , 30-х рр. ХХ ст. та 

60-70-х рр., як некоректно порівнювати і векторність їх соціально-

психологічних установ [42, с. 225]. Поділяємо позицію вченої, оскільки, 

порівняння певного процесу або явища в історичній ретроспективі хоча й 
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може дати чимало позитивної інформації для його подальшого 

вдосконалення, однак при порівнянні якості виконання службово-трудових 

функцій суддями потрібно враховувати фактор часу, який впливав на 

позиціонування поглядів особи та її ментальність. 

Отже, радянський період становлення й розвитку суддів як суб’єктів 

трудового права визначається кількома ключовими аспектами, які здійснили 

вплив на судову систему того часу. Зокрема, варто наголосити на відсутності 

судової влади як такої й представленні судочинства лише судовою системою. 

Також таким аспектом є тривала відсутність законодавчого закріплення 

вимоги щодо обов’язкової наявності в кандидата на посаду судді вищої 

юридичної освіти. Останнє правило все ж діяло й без регламентування у 

законодавстві, але не було обов’язковим для виконання. У цей період 

розвиток судді як суб’єкта трудового права переживає стан мінливого 

прогресу, як і вся владна система в цілому. Апогеєм даного часового відрізку 

став розкол СРСР і утворення нових держав, однією з яких стала Україна. 

П’ятий етап (1991 р. – сьогодення). Його актуальною проблемою є саме 

належне та послідовне нормативно-правове забезпечення відповідних 

відносин розвитку суддів як суб’єктів трудового права. Щодо основних 

нормативно-правових актів, які регулюють працю суддів, варто віднести 

Кодекс законів про працю України [63] та Закон «Про судоустрій і статус 

суддів» [64]. Так, ст. 222 КЗпП наголошує, що особливості розгляду 

трудових спорів суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також 

працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають 

класні чини, встановлюється законодавством. Варто нагадати, що чинний 

КЗпП, прийнятий ще у 1971 р. за часів СРСР, зазнав численної кількості 

поправок та доопрацювань, але все одно більшість його норм є застарілими й 

потребують перегляду законодавцем.  

На сьогодні важливу роль у розвитку правового регулювання праці 

суддів в Україні відіграє запозичення відповідних норм законодавства інших 

країн та ратифікація міжнародних актів. До міжнародних стандартів 
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забезпечення організації судочинства, на думку В.О. Журавля, слід віднести 

норми, які містяться в міжнародних документах, ратифікованих Верховною 

Радої України. До них належать наступні: Монреальська універсальна 

декларація про незалежність правосуддя, Рекомендація Rec (2003) 14 

Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Про можливість взаємодії 

інформаційних систем у сфері правосуддя», Рекомендація № R (95) 11 

Комітету міністрів Ради Європи державам-членам стосовно відбору, 

обробки, подання та архівації судових рішень у правових інформаційно-

пошукових системах, Рекомендація Rec (2001) 3 Комітету міністрів Ради 

Європи державам-членам щодо надання судових та інших юридичних послуг 

громадянам з використанням новітніх технологій тощо [65]. Застосування 

таких міжнародних актів дає можливість поступово адаптувати українське 

трудо-судове законодавство до норм Європейського Союзу, разом з тим така 

адаптація має бути планомірною, позаяк судова система належним чином не 

адаптується при стихійному застосуванні інноваційних підходів.  

У Монреальській універсальній декларації про незалежність 

правосуддя наголошується, що найвищим пріоритетом держави є 

забезпечення судів адекватними засобами для належного відправлення 

правосуддя, включаючи матеріальні засоби та приміщення, які створювали б 

відповідні умови для незалежної, гідної й ефективної роботи суддів, 

належний судовий та адміністративний персонал і достатній поточний 

бюджет (п. 33) [66, с. 24]. Зміст норм Декларації намагається донести і до 

суспільства, і до влади, що створення гідних умов праці суддів дозволить їм 

якісно виконувати визначенні законом завдання та функції та убереже судову 

систему від подальшого розвитку корупції. На сучасному етапі саме норми 

по забезпеченню комфортних трудових умов можуть стати альтернативою 

хабарництву в судових органах зокрема та у системі владних органів в 

цілому. 

Вагоме значення в нинішніх умовах має Закон України «Про 

відновлення довіри до судової влади в Україні» [67]. Виходячи з Преамбули 
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даного нормативно-правового акта, його було прийнято з метою проведення 

спеціальної перевірки суддів судів загальної юрисдикції як тимчасового 

посиленого заходу з використанням існуючих процедур розгляду питань про 

притягнення суддів судів загальної юрисдикції до дисциплінарної 

відповідальності та звільнення з посади у зв’язку з порушенням присяги з 

метою підвищення авторитету судової влади України та довіри громадян до 

судової гілки влади, відновлення законності й справедливості. Так, адже 

підвищеною потребою здійснення таких заходів є відсутність реального 

громадського контролю діяльності працівників суду. Більше того, підвищена 

увага до даного питання пов’язана з революційними подіями кінця 2013 – 

початку 2014 років, коли судді під тиском чинної на той момент влади 

приймали незаконні рішення.  

У статті 1 вказаного Закону встановлено, що метою перевірки суддів є: 

(1) утвердження верховенства права в суспільстві та законності у діяльності 

судів; (2) відновлення довіри до судової влади в Україні; (3) з’ясування 

фактів, що свідчать про порушення суддями присяги, наявність підстав для 

притягнення суддів до дисциплінарної або кримінальної відповідальності; 

(4) утвердження в діяльності суддів принципів незалежності та 

неупередженості. 

Стаття 3 Закону передбачає, що суддя суду загальної юрисдикції 

підлягає перевірці у разі прийняття ним одноособово або у колегії суддів 

таких рішень: 

1) про обмеження прав громадян на проведення зборів, мітингів, 

походів, демонстрацій в Україні у період з 21 листопада 2013 року до дня 

набрання чинності цим Законом; 

2) про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, 

залишення їх без змін, продовження строку тримання під вартою, 

обвинувальних вироків, рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій про 

перегляд обвинувальних вироків, наслідком якого не було їх скасування, 

щодо осіб, які визнані політичними в’язнями, за дії, пов’язані з їх політичною 
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та громадською діяльністю; 

3) про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, 

залишення їх без змін, продовження строку тримання під вартою, 

обвинувальних вироків щодо осіб, які були учасниками масових акцій 

протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим 

Законом, у зв’язку з їх участю у таких акціях; 

4) про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були 

учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня 

набрання чинності цим Законом, у вигляді позбавлення права керування 

транспортними засобами на підставі ст. 122-
2
 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення за невиконання водіями вимог працівника 

міліції про зупинку транспортного засобу та про залишення зазначених 

рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 

року до дня набрання чинності цим Законом; 

5) про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були 

учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня 

набрання чинності цим Законом, на підставі ст. 185 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення за злісну непокору законному 

розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону, 

військовослужбовця та про залишення зазначених рішень без змін судом 

апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання 

чинності цим Законом; 

6) про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були 

учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня 

набрання чинності цим Законом, на підставі ст. 185-
1
 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення за порушення порядку організації і 

проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій та про 

залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 

21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran998#n998
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran998#n998
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1967#n1967
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1967#n1967
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1971#n1971
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1971#n1971
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7) про накладення адміністративних стягнень на підставі ст. 185-
2
 

Кодексу України про адміністративні правопорушення на осіб, які були 

учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня 

набрання чинності цим Законом, за створення умов для організації і 

проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних 

походів або демонстрацій та про залишення зазначених рішень без змін 

судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня 

набрання чинності цим Законом; 

8) у справах, пов’язаних з проведенням виборів до Верховної Ради 

України сьомого скликання, скасуванням їх результатів або позбавленням 

статусу народного депутата України особи, яка була обрана народним 

депутатом України до Верховної Ради України сьомого скликання (перевірка 

суддів проводиться за заявою особи, права або інтереси якої були порушені 

безпосередньо); 

9) про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій стосовно осіб, які були учасниками 

масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 

року, у зв’язку з їх участю у таких акціях. 

Крім того, перевірка проводиться також щодо суддів, які одноособово 

або у колегії суддів розглядали справу або ухвалили рішення з  допущенням 

порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

констатованих у рішенні Європейського суду з прав людини.  

Отже, як бачимо, в сфері правосуддя відбуваються суттєві зміни. 

Здійснення реформаторських заходів у даній царині свідчить про 

переосмислення цінностей народу України. 

Ще одним вагомим чинником сприяння європеїзації національної 

судової системи є прийняття Закону України «Про очищення влади» [68], 

яким передбачено, що заборона обіймати певні посади (перебувати на 

службі), крім виборних посад, в органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування стосується судді, який постановив ухвалу про 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1977#n1977
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1977#n1977
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дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжного заходу 

у вигляді тримання під вартою, ухвалив рішення про притягнення до 

адміністративної або кримінальної відповідальності осіб, звільнених від 

кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону 

України «Про усунення негативних наслідків та недопущення 

переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час 

проведення мирних зібрань» від 29 січня 2014 року, Закону України «Про 

недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали 

місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законів України» від 21 лютого 2014 року.  

Названі акти є поступовими кроками, що наближають національне 

правосуддя до правосуддя європейського зразка, де соціальна цінність 

людини та її здоров’я не носить виключно декларативний характер. 

Надзвичайну цінність також має Закон України «Про забезпечення 

права на справедливий суд» [69], прийнятий Верховною Радою 12 лютого 

2015 року, основні положення якого набрали чинності 29 березня 2015 року. 

Його головна мета полягає в очищенні корупції в суддівській системі, 

посиленні дисциплінарної відповідальності суддів та забезпеченні кожному 

громадянину можливості звернутися до суду й отримати справедливе та 

законне судове рішення [70]. Таким чином, службово-трудова діяльність 

суддів повинна бути більш прозорою та незалежною. 

З метою підвищення національних стандартів судоустрою й 

судочинства та забезпечення права на справедливий суд даним Законом 

внесено ряд змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального 

кодексу, Кодексу адміністративного судочинства, Кримінального 

процесуального кодексу, Закону України «Про вищу раду юстиції», 

Регламенту Верховної Ради України та викладено в якісно новій редакції 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів». 
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Основними позитивними надбаннями Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» називають: 

– запровадження конкурсного порядку добору суддів на всі посади, а 

саме: у ст. 68 зазначено: «Добір кандидатів на посаду судді полягає у 

проходженні особами, допущеними до добору, відбіркового іспиту, 

організації проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 

щодо осіб спеціальної перевірки в порядку, встановленому законодавством у 

сфері запобігання корупції, з урахуванням особливостей, передбачених цією 

статтею, а також у проходженні спеціальної підготовки та складенні 

кваліфікаційного іспиту»; 

– запровадження системи регулярної оцінки суддів різними суб’єктами, 

зокрема представниками громадських об’єднань під час моніторингу судових 

процесів (статті 85, 88); 

– посилення змагальності дисциплінарної процедури та запровадження 

замість двох аж шести видів дисциплінарних стягнень. Так, у ст. 97 Закону 

«Про судоустрій і статус суддів» визначено, що до суддів може 

застосовуватися дисциплінарне стягнення у виді: (а) попередження; 

(б) догани – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу 

судді протягом одного місяця; (в) суворої догани – з позбавленням права на 

отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців; 

(г) тимчасового (від одного до шести місяців) відсторонення від здійснення 

правосуддя – з позбавленням права на отримання доплат до посадового 

окладу судді та обов’язковим направленням судді до Національної школи 

суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації, визначеного 

органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, та 

подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді 

здійснювати правосуддя у відповідному суді; (ґ) переведення судді до суду 

нижчого рівня; (д) висновку про направлення рекомендації до Вищої ради 

юстиції для вирішення питання щодо внесення подання про звільнення судді 

з посади з підстав порушення присяги; 
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– забезпечення прямого оскарження рішень вищих судів до Верховного 

Суду і розширення підстав для такого оскарження; 

– спрощення системи органів суддівського самоврядування. Відтепер 

з’їзд суддів формуватиметься не у центрі, а знизу – зборами суддів 

відповідних судів; 

– надання можливості кожному вести не лише аудіо-, а й відеозапис 

судових засідань без спеціального дозволу суду (ст. 11 Закону «Про 

судоустрій і статус суддів»); 

– запровадження конкурсного порядку формування Вищої ради юстиції 

і Вищої кваліфікаційної комісії суддів [71]; 

– визнання відкритою та такою, що підлягає невідкладному 

оприлюдненню на офіційному веб-сайті судової влади України, крім 

випадків, установлених законом, інформації про суд, який розглядає справу, 

сторони спору та предмет позову, дату надходження позовної заяви, 

апеляційної, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення, стадії 

розгляду справи, місце, дату й час судового засідання, рух справи з одного 

суду до іншого (ч. 2 ст. 11 Закону «Про судоустрій і статус суддів»); 

– визначення персонального складу присяжних і народних засідателів 

за допомогою автоматизованої системи (ч. 5 ст. 15 Закону «Про судоустрій і 

статус суддів»). 

Щодо істотних недоліків нового Закону, то до них потрібно відносити 

такі моменти: 

1) даний нормативно-правовий акт наділяє Президента додатковим 

повноваженням, якого у нього раніше не було, а саме підписувати 

посвідчення головам судів та їх заступникам, до обрання яких він не має 

жодного стосунку (ст. 51 Закон «Про судоустрій і статус суддів»); 

2) зберігає за Парламентом повноваження розглядати питання про 

безстрокове обрання судді (ст. 76 Закону «Про судоустрій і статус суддів») та 

переведення суддів (ст. 82 Закону «Про судоустрій і статус суддів»); 
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3) містить нечіткі та гнучкі формули для звільнення суддів за 

порушення присяги, а саме «вчинення дій, які порочать звання судді або 

принижують авторитет правосуддя», «недоброчесна поведінка судді» [71]. 

Даний недолік ставить у певну залежність суддів від політичної системи; 

4) не визначено специфічних критеріїв для кваліфікаційного 

оцінювання суддів судів різних рівнів; 

5) склад ВРЮ не відповідає європейським стандартам, що ставить під 

сумнів легітимність її рішень; 

6) відсутність процесуальних змін, які справді б забезпечували право на 

справедливий суд, наприклад таких як запровадження електронного 

судочинства; 

7) відсутність у Верховного Суду повноваження у виняткових випадках 

переоцінити докази, що може призвести до нових порушень; 

8) у Законі збереглися положення, які ставлять суддів у залежність від 

органів місцевого самоврядування, до них можна віднести забезпечення 

службовим житлом (ст. 136 Закону «Про судоустрій і статус суддів») [72]. 

Таким чином, Законом не повною мірою врегульоване питання 

гарантування незалежності судової гілки влади, ризики політичних впливів 

на суддів зберігаються й донині. Також у ньому існує ряд норм, які можуть 

призвести як до позитивних, так і до негативних наслідків. Так, наприклад , 

запровадження первинного кваліфікаційного оцінювання всіх діючих суддів 

(переатестація) супроводжується відсутністю у Законі чітких критеріїв щодо 

даного питання. Переатестація відбувається у вигляді тестування, яке навряд 

чи зможе відділити кращих суддів від гірших та ідентифікувати серед них 

корупціонерів. Також Законом передбачено можливість звільнення судді з 

посади за порушення присяги, якщо він не пройшов переатестацію, що може 

потягти за собою непередбачувані наслідки [72]. Крім того, змінився термін, 

на який обираються голови судів та їх заступники. Їх обирають на два роки 

не більш як два строки поспіль, що також викликає неоднозначні оцінки. 
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Експертами Венеціанської комісії в цілому була надана позитивна 

оцінка щодо нещодавно прийнятого Закону України «Про забезпечення 

права на справедливий суд». Зокрема, було зазначено: «Загалом Закон є 

логічним, добре побудованим. Посилення ролі Верховного Суду як гаранта 

єдності судової практики, наголос на формальному характері ролі 

Президента в призначенні суддів на початковий термін, запровадження 

переліку підстав для відповідальності за «порушення присяги» для 

виключення надмірно широкої дискреції дисциплінарних органів, 

запровадження шкали санкцій щодо дисциплінарної відповідальності, яка 

дозволяє застосовувати санкції пропорційно, та детальні положення про 

кваліфікаційне оцінювання суддів перед призначенням безстроково або 

підвищенням є прикладами позитивних змін, запроваджених у Законі». 

Також у висновку експерти схвалили вдосконалення порядку формування 

Вищої ради юстиції та процедури призначення суддів на посаду, яка 

запроваджує «хороші гарантії для запобігання фаворитизму, непотизму та 

корупції». Але при цьому було наголошено, що залишається ряд важливих 

питань, які потребують вирішення шляхом, перш за все, внесення змін до 

Конституції. До них відносяться наступні: 

– виключення ролі Верховної Ради з процесу призначення суддів 

безстроково та звільнення суддів; 

– зміна складу Вищої ради юстиції таким чином, щоб значна частина 

або більшість членів становили судді, обрані суддями; 

– скасування повноважень Верховної Ради в питанні зняття 

суддівського імунітету; 

– виключення з Конституції повноважень Президента утворювати та 

ліквідувати суди, що має, скоріше, вирішуватися законом [70]. 

Тобто, бачимо, що даний Закон залишив ряд неврегульованих питань, а 

саме за Президентом і досі зберігаються повноваження, які не передбачені 

Конституцією й дають можливість впливати на суди і суддів, право 

ліквідовувати суди, повноваження приводити суддів до присяги, переводити 
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їх з одного суду до іншого, підписувати їх посвідчення. Також залишається 

певна невизначеність щодо підстав для відмови судді у безстроковому 

обранні, адже з Конституції України досі не виключена норма, що стосується 

участі Верховної Ради в процесі призначення суддів безстроково.  

Також експерти Венеціанської комісії звернули увагу на те, що на рівні 

закону можуть бути вдосконалені положення про переведення суддів без 

конкурсу у випадку реорганізації або ліквідації судів, використання мов у 

судовому процесі. У питанні процедури кваліфікаційного оцінювання суддів 

для підтвердження їх здатності відправляти правосуддя, експерти, 

відмітивши наявні підстави запровадження такої процедури, звернули увагу 

на важливість дотримання принципу незалежності суддів при її реалізації, та 

забезпечення відповідності наслідків непроходження цієї процедури 

європейським стандартам [70]. 

Звідси випливає, що Закон України «Про забезпечення права на 

справедливий суд» має як свої плюси, так і мінуси. Загалом Закон 

спрямований на посилення законодавчих гарантій верховенства права та 

доступу до правосуддя і надає ряд можливостей, які допоможуть відновити 

втрачену довіру громадян до судової системи та очистити її від осіб, які не 

відповідають критеріям професійності. Важливо, щоб дані нововведення не 

залишилися лише нормами декларативного характеру. 

У нинішній час на зміну релігійному світобаченню судді середніх віків 

приходить антропоцентрична світоглядна парадигма, яка позначається 

утилітарно-прагматичними цінностями. Пізніше, в радянські часи, її змінила 

соціоцентрична парадигма, в якій, з одного боку, начебто людина визнається 

найвищою цінністю, а з іншого – вона у практичній площині починає 

сприйматися як річ і відповідно оцінюється [42, с. 227]. Можемо 

констатувати, що, незважаючи на порівняно високий соціальний і владний 

статус, суддя як суб’єкт трудового права в історичному аспекті легко може 

порівнюватися з іншими категоріями працівників. На основі цього можна 

зробити висновок, що історіографія становлення й розвитку судді як суб’єкта 
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трудового права має на меті дослідження здійснення ним морального вибору 

при здійсненні правосуддя. 

Отже, провівши детальний аналіз історичного генезису становлення й 

розвитку судді як суб’єкта трудового права, ми можемо зробити висновок, 

що впродовж багатьох століть система судових відносин еволюціонувала. 

Трудові права суддів залежно від історичного етапу і перебування 

українських земель у складі інших держав змінювалися, набували ширшого 

статусу, подолавши період релігійної спрямованості.  

За сучасних умов у будь-якій цивілізованій державі суддя вважається 

поважною особою, що виконує одну із основних правових функцій держави 

– медіатора суспільних відносин. На наш погляд, саме врегулювання 

серйозних конфліктних ситуацій та покарання винних у порушенні норм 

права є основними завданнями судді. Як ми змогли переконатися при 

дослідженні історичного аспекту трудової діяльності судді, без належної 

законодавчої підтримки діяльності такого службовця виконання ним на 

високому рівні трудових обов’язків не є можливим. Загальнотеоретичний 

аналіз генезису розвитку суддів як суб’єктів трудового права сприяв 

розумінню закономірностей трудової діяльності даної категорії працівників 

упродовж того чи іншого періоду, а також дозволив виявити тенденції 

сучасності. 

 

 

 

 

1.3 Загальнотеоретична характеристика правового статусу суддів 

як суб’єктів трудового права 

Питання судочинства та статусу суддів як суб’єктів трудового права 

завжди були об’єктами підвищеної громадської уваги. Це зумовлено тим, що 

вони наділені правом приймати рішення, які для окремих громадян є 

доленосними. Тому надзвичайно важливо, щоб суддя як працівник був 
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кваліфікований як професіонал і виконував свої трудові обов’язки якісно та 

сумлінно, забезпечуючи своєю трудовою діяльністю правосуддя в Україні.  

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 7 липня 2010 року, а також продовженням орієнтованої на 

європейські стандарти реформи у судовій сфері, визначення правового 

статусу судді як суб’єкта трудового права, проблематика надання даному 

статусу загальнотеоретичної характеристики має велике як практичне, так і 

теоретичне значення. Таким чином, належне наукове дослідження 

понятійного апарату судді як суб’єкта трудового права та висвітлення його 

основних характеристик має велике значення не лише для розуміння 

правової природи даного питання, а й для утвердження об’єктивного й 

неупередженого судочинства, а також визначення недоліків сучасного стану 

нормативно-правового регулювання діяльності суддів як суб’єктів трудового 

права та пошуку шляхів його оптимізації та вдосконалення. Крім того, 

особливої гостроти дана тематика набуває у зв’язку із євроінтеграційними 

прагненнями України та адаптацією національного трудового законодавства 

до законодавства Європейського Союзу, яке регулює трудову діяльність 

суддів. 

Проблематику загальнотеоретичної характеристики суддів як суб’єктів 

трудового права висвітлювали у наукових працях в тій чи іншій мірі багато 

учених, а саме: Г.О. Барабаш, В.Д. Бринцев, Т.В. Галайденко, 

М.А. Дідиченко, В.С. Єгоров, Б.Є. Желіка, Ю.І. Крючко, М.І. Логвиненко, 

І.Є. Марочкін, І.В. Михайловський, Л.M. Москвич, І.В. Назаров, 

П.В. Панталієнко, П.П. Пусторослева, Т.В. Штих, Р.Р. Трагнюк, 

О.М. Ярошенко та ін. Однак і досі немає єдиного підходу та розуміння 

поняття й ознак суддів як суб’єктів трудового права, а також ґрунтовного та 

повного дослідження вказаних питань, що й обумовлює актуальність даної 

тематики. 

Для фундаментального розуміння сутності поняття «суддя як суб’єкт 

трудового права», перш за все, потрібно визначити термін «суддя». Як 
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приклад, В.М. Кириченко вважає, що суддя є посадовою особою державного 

органу судової влади, яка наділена повноваженнями здійснювати правосуддя 

і виконувати свої обов’язки на професійній основі [73, с. 212]. Таким чином, 

з даної дефініції випливає, що суддя – це державна посада і працівник, який 

перебуває на такій посаді та відстоює інтереси справедливого правосуддя з 

метою дотримання законодавства сторонами. В.С. Єгорова зазначає, що 

суддя – це призначена чи обрана посадова особа органу судової влади, яка 

одноосібно чи колегіально здійснює правосуддя у формі цивільного, 

господарського, адміністративного та кримінального судочинства на 

оплачуваній основі [74, с. 8, 9]. Науковець детально визначає професійну 

сферу діяльності судді: одноособове чи колегіальне здійснення правосуддя у 

формі конкретного виду судочинства. Одразу помічаємо у даному визначенні 

риси трудового права – оплата праці. 

Якщо ж звернутися до законодавчого тлумачення, то згідно з ч. 1 ст. 52 

Закону «Про судоустрій і статус суддів» суддею є громадянин України, який 

відповідно до Конституції України та цього Закону призначений чи обраний 

суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і 

здійснює правосуддя на професійній основі. Звідси випливає, що особа, яка 

не має громадянства України, не може виконувати трудові обов’язки судді на 

території України. На відміну від попереднього авторського визначення 

законодавець указав, що суддя здійснює правосуддя на професійній основі, 

що є більш коректним, ніж на платній, оскільки професійна основа за своєю 

сутністю є більш широким поняттям і охоплює оплату праці, підготовку та 

перепідготовку суддів (трудова кваліфікація), заохочення їх трудової 

діяльності та ін. 

Чинний КПК у п. 23 статті 3 визначив, що суддею є голова, заступник 

голови, суддя Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду з 

розгляду цивільних і кримінальних справ, Апеляційного суду Автономної 

Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, 

районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів, які, відповідно 
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до Конституції України, на професійній основі уповноважені здійснювати 

правосуддя [75]. Наведене визначення носить специфічну теоретичну та 

практичну цінність, адже дає змогу в даному науковому дослідженні чіткіше 

визначити предмет дослідження, виключивши, зокрема, із нього присяжних, 

які також здійснюють правосуддя, проте не на професійній основі. 

Відповідно до роз’яснень, викладених у постанові Пленуму Верховного 

Суду України «Про незалежність судової влади» № 8 від 13 червня 2007 

року, професійними суддями є носії судової влади в Україні, які здійснюють 

правосуддя у незалежності від законодавчої та виконавчої влади. Також у 

Постанові надано тлумачення терміну «суддя» – це посадова особа судової 

влади, яка згідно з Конституцією та законами України наділена 

повноваженнями здійснювати правосуддя та виконувати свої обов’язки на 

професійній основі в Конституційному Суді України та судах загальної 

юрисдикції [76]. 

Таким чином, у законодавстві та у науковій літературі відсутні значні 

розбіжності стосовно визначення поняття «суддя». Як правило, суддю 

визначають як посадову особу, яка призначена або ж обрана в окремий орган 

судової влади України (суд), і яка одноосібно чи колегіально здійснює 

правосуддя на професійній основі у формі цивільного, господарського, 

адміністративного та кримінального судочинства. 

Для того, щоб розглянути суддю як суб’єкта трудового права слід 

з’ясувати сутність термінів «суб’єкт», «суб’єкт права», «суб’єкт трудового 

права».  

Поняття «суб’єкт» має надзвичайно широкий спектр визначень 

залежно від обраної науки чи галузі знань та все ж найбільш загальним та 

влучним буде тлумачення даного терміну з позиції філософії. Так, суб’єкт 

(лат. subjectum – лежить внизу, що знаходиться в основі) – носій діяльності, 

свідомості та пізнання [77, с. 74]; індивід, що пізнає зовнішній світ (об’єкт) і 

впливає на нього у своїй практичній діяльності; людина або консолідована 

група осіб (приміром, наукове співтовариство), суспільство, культура чи 
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навіть людство загалом, протиставлювані пізнаваним або перетворюваним 

об’єктам [78, с. 132]. 

Загальнофілософське розуміння поняття «суб’єкт» трактується у 

наступних напрямах: (1) носій субстанціальних властивостей і 

характеристик, які визначають якісні особливості об’єкта; (2) наділена волею 

й свідомістю людина (тобто, лише як фізична особа), яка активно діє й пізнає 

світ; (3) носій предметно-практичної діяльності й пізнання як джерело 

активності, що направлена на об’єкт; (4) індивід у якості будь-яких 

властивостей [79, с. 661]. Отже, філософське трактування дефініції сприймає 

здебільшого суб’єкт як фізичну особу (людину), яка займається певною 

діяльністю.  

Тлумачний словник української мови під поняттям «суб’єкт» розуміє: 

(1) особу, групу осіб, організацію і т. ін., яким належить активна роль у 

певному процесі, акті; (2) особу або організацію як носія певних прав та 

обов’язків; (3) людину, особу; (4) учасника відносин, який наділений 

правами та обов’язками [80, c. 814]. Тлумачний словник С.І. Ожегова й 

Н.Ю. Шведової визначає поняття суб’єкт як: (1) людину – носія певних 

властивостей; (2) фізичну або юридичну особу – носія юридичних прав та 

властивостей [81, c. 777]. У свою чергу, словник російської мови за 

загальною редакцією А.П. Євгенієвої визначає відповідне поняття як особу 

чи організацію, які володіють певними правами та обов’язками [82, c. 299]. У 

тлумачному словнику української мови слово суб’єкт пояснюється у семи 

різних значеннях, при цьому слід акцентувати увагу на книжному значенні, 

відповідно до якого суб’єкт – особа, група осіб, організація, яким належить 

активна роль у певному процесі, акті, а також юридичному – особа або 

організація як носій певних прав і обов’язків [83, c. 178]. Потрібно 

зауважити, що зазначені позиції до тлумачення терміну «суб’єкт» є надто 

загальними та неконкретизованими, але є й взаємодоповнюючими водночас, 

що сприяє комплексному розумінню природи досліджуваного питання. 
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Загальнофілософське розуміння поняття «суб’єкт» трактується у 

наступних напрямах: 

 1) носій субстанціальних властивостей і характеристик, які визначають 

якісні особливості об’єкта; 

 2) наділена волею й свідомістю людина (тобто, лише як фізична 

особа), яка активно діє й пізнає світ; 

 3) носій предметно-практичної діяльності й пізнання як джерело 

активності, що направлена на об’єкт; 

 4) індивід у якості будь-яких властивостей [79, с. 661]. Отже, 

філософське трактування дефініції сприймає здебільшого суб’єкт як фізичну 

особу (людину), яка займається певною діяльністю. 

У науковій юридичній літературі суб’єктом називають особу або ж 

групу осіб, організацію й інше, яким належить основна роль у певному 

процесі; це особа чи організація як носій певних прав та обов’язків [84, 

с. 650]. Таким чином, суб’єкт є не лише фізичною особою, а й юридичною. 

Г.Ф. Шершеневич, у свою чергу, зауважив, що термін «суб’єкт» щодо 

юридичних відносин використовується у подвійному значенні. Визначають 

суб’єкта юридичних відносин, розглядаючи його або з активної сторони, як 

носія права, або з пасивної, як носія обов’язків. Найчастіше під суб’єктом 

мають на увазі тільки того учасника юридичних відносин, якому належить у 

них право [85, с. 233]. 

Ю.П. Битяк переконаний, що суб’єкт – це громадянин України, 

іноземець, особа без громадянства, юридична особа, наділена суб’єктивними 

правами й юридичними обов’язками. При цьому науковець найбільшою 

групою суб’єктів розглядає громадян України. Конституція надає перевагу 

інтересам, правам та свободам громадян перед інтересами, правами і 

свободами інших учасників правових відносин, виходячи із пріоритету 

загальнолюдських цінностей. Оскільки людина, її життя й здоров’я, честь і 

гідність, недоторканість та безпека визнаються найвищою соціальною 

цінністю в Україні. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
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спрямованість діяльності держави. Остання відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Також, на думку науковця, слід не забувати, що правовий 

статус громадянина України як суб’єкта встановлюється обсягом та 

характером його правосуб’єктності, котру складають правоздатність та 

дієздатність. Крім того, як категорію суб’єктів автор виділяє іноземних 

громадян й осіб без громадянства. Обсяг прав і обов’язків у цих суб’єктів 

вужчий, ніж у громадян України [86, с. 47-57]. 

Отже, на основі вищенаведеного можна резюмувати, що суб’єкт – це 

фізична або юридична особа, яка відіграє певну роль у конкретному процесі.  

«Суб’єкт права» є широким поняттям і у певній мірі відрізняється від 

терміну «суб’єкт (учасник) правовідносин» [87, с. 56]. Суб’єкт права – це 

особа, що володіє правосуб’єктністю, тобто особа, потенційно (взагалі) 

здатна бути учасником правовідносин. А суб’єкт правовідносин – це 

реальний учасник даних правових відносин [88, с. 477]. Фактично, суб’єкт 

права – це коли юридичні права та обов’язки перебувають у пасивному стані, 

а суб’єкт правовідносин – в активному. 

О.Ф. Скакун зазначає, що для того, щоб стати учасниками 

правовідносин, суб’єкти права повинні пройти два етапи наділення 

юридичними властивостями: (1) здобути властивості суб’єктів права як 

потенційних суб’єктів правовідносин – вступити у загальні відносини 

правосуб’єктності з усіма іншими суб’єктами, які перебувають під 

юрисдикцією даної держави – через відповідність певним правовим вимогам 

про правосуб’єктність; (2) знайти додаткові властивості юридичного 

характеру в конкретній юридично значущій ситуації – вступити у конкретні 

відносини правосуб’єктності [23, c. 536]. Л.І. Спиридоновим суб’єкт права 

визначається в якості особи, яка визнана по праву здатною вступати у 

правовідносини та набувати права й обов’язки
 
[89, с. 183]. Суб’єкт права 

визначає можливість вступу й участі у певному виді правовідносин.  

Суб’єкт права загалом вважається особою чи організацією, за якими 

держава визнає здатність бути носіями суб’єктивних прав і юридичних 
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обов’язків. У сучасній юридичній літературі поняття «суб’єкт права» частіше 

за все використовується як синонім термінів «суб’єкт» чи «учасник 

правовідносин» [90, с. 338].  

Втім є позиція згідно з якою термін «суб’єкт права» ототожнюється з 

поняттям «суб’єкт правовідносин» й означає індивідуальних або колективних 

осіб, що використовують свою правосуб’єктність у конкретних 

правовідносинах, виступаючи реальними заторами суб’єктивних юридичних 

прав та обов’язків, повноважень та юридичної відповідальності [91, с. 355].  

Категорія «суб’єкт права» є об’єктом уваги як у загальній теорії права, 

так і в рамках галузевих юридичних наук [92, с. 83]. С.М. Братусь 

підкреслює, що суб’єкт права – це носії прав і обов’язків [93, с. 18]. 

О.В. Малько [94, с. 145] та М.Л. Гранат [95, с. 10-14] також визначають 

суб’єктів права як носіїв передбачених законом суб’єктивних прав і 

юридичних обов’язків. О.В. Венедіктов розглянув поняття широко та 

відстоював й аргументував наступну позицію: «Держава визнає учасників 

відносин суб’єктами права, тобто самостійними (особливими) носіями 

відповідних прав і обов’язків» [96, с. 615]. Таким чином, поняття «суб’єкт 

права» та «суб’єкт правовідносин» рівнозначні. 

Найбільш коректною ми вважаємо позицію Р.О. Халфіної, яка резюмує, 

що поняття «суб’єкт права» є більш поширеним, зважаючи на те, що носій 

прав та обов’язків може й не бути учасником конкретних, реальних 

правовідносин [97, с. 114, 115]. Виходячи з цього, не потрібно об’єднувати в 

одне ціле поняття «суб’єкт права» і «суб’єкт правовідносин». При цьому, 

беззаперечною є правова істина, котру висловив М.А. Гредескул, що суб’єкт 

права є центральним та ключовим пунктом у всіх юридичних відносинах [98, 

с. 11]. 

Під суб’єктом права розуміють також певних осіб або ж організації, за 

якими законом визнана специфічна юридична властивість правосуб’єктності, 

яка дає можливість брати участь у різних правовідносинах з іншими такими 

організаціями чи особами [99, с. 132]. Правосуб’єктність розглядається в 
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аспекті того, що є юридичною властивістю, якісним показником особи, 

правовим становищем, що зумовлює належність її до правової системи, 

входження до неї. Такий правовий стан особи (фізичної й юридичної) 

формується не стихійно сам по собі, оскільки його витоком є діючий 

правопорядок, система юридичних норм. Між особою і правопорядком у 

такому разі виникає певний правосуб’єктний зв’язок, який наділений 

загальним родовим характером, що визначає належність особи до правового 

суспільства, до кола суб’єктів права. Такий зв’язок характеризується 

динамічністю, постійною змінюваністю, відсутністю статичності [100, с. 36]. 

Суб’єкт права, на думку С.І. Архипова, є не просто носієм прав і обов’язків, а 

й основним чинником правового життя, від якого безпосередньо залежать 

зміст права, його функціонування взагалі та процес розвитку [101, с. 213]. 

Крім того, автор зауважує, що суб’єкт права, що виступає у ролі комплексу 

його юридичних зв’язків, є правовою особистістю, інтересами, намаганнями, 

що об’єктивовані ззовні [102, с. 13]. 

Зокрема, необхідно відмітити, що суб’єкт права повинен володіти 

такими якостями: зовнішня відокремленість; персоніфікація; здатність 

виробляти, виражати і здійснювати персоніфіковану волю [103, с. 309]. Тим 

не менш, слід зауважити, що відокремленість не означає, що він не може 

взаємодіяти з іншими суб’єктами. Також потрібно зробити певну ремарку й 

зазначити, що останньою якістю є саме реалізація персоніфікованої волі.  

На думку Г.В. Мальцева, суб’єкт права – це людина або певна 

соціальна організація людей, яких норми права наділяють правами та 

обов’язками. Людина не стає суб’єктом права сама по собі, вона визнається 

такою законами держави. Ззовні перетворення людини в суб’єкт права 

відбувається у формі визнання за нею визначених юридичних якостей, які є 

необхідною умовою участі в правовідносинах. Без цих соціально-юридичних 

якостей, які індивід отримує від суспільства та держави, немає суб’єкта 

права. Суб’єктом права може бути лише людина (або колектив людей), 

мисляча істота, яка наділена здатністю приймати рішення та має свободу 
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волі [104, с. 33, 34]. Саме це чітко підкреслює дуже важливу рису – суб’єкт 

права не є таким сам по собі, не з’являється безпідставно, а виникає лише з 

законних передумов – конкретної правової норми. 

В.Е. Теліпко вважає суб’єктами індивідуальних та колективних 

суб’єктів права, які використовують свою правосуб’єктність у конкретних 

правовідносинах, реалізовуючи до того ж надані їм суб’єктивні юридичні 

права, виконуючи покладені на них суб’єктивні юридичні обов’язки, несучи 

юридичну відповідальність за скоєні правопорушення. Виходячи з цього, 

автор розділяє суб’єктів на індивідуальних, колективних, державу та 

соціальні спільноти [105, с. 385]. Звернемо увагу на позицію А.Ю. Якиміва 

щодо даного питання. Так, ним пропонується розглядати суб’єкта права як 

абстрактну особу (фізичну чи юридичну), яка наділена певним обсягом 

абстрактних юридичних прав і обов’язків, передбачених правовими нормами. 

Він вважає, що саме за допомогою категорії правова абстракція найкращим 

чином «можливо розкрити зміст тієї чи іншої галузі права»  [106, с. 6]. 

Суб’єкт права можна розглядати як багатоаспектне явище:  

1) як особа – юридична зовнішність (суб’єкт із зовнішньої сторони). 

Тут значення мають такі властивості як: можливість відокремлення суб’єкта 

від інших осіб, можливість ідентифікації, його впізнаваність, волездатність, 

здатність бути учасником правових відносин, правових зв’язків [107, с. 81]; 

 2) як правова воля. Даний аспект виражає не просто деяку сукупність 

прагнень, бажань, а й того, хто приймає і здійснює рішення в правовій сфері. 

Суб’єкт права виступає як вирішальна і здійснювана зовні свої рішення 

інстанція. Прийняття правових рішень, а також їх здійснення характеризують 

особу як дійсного суб’єкта права; 

 3) як сукупність правових відносин, правових зв’язків. Суб’єкт – це та 

вісь, навколо якої формуються правові зв’язки, відносини, він – центр 

правової сфери. Суб’єкти права, вступаючи в правову комунікацію, 

формують свій правовий світ, навколишню правову сферу, об’єктивну 

юридичну реальність, в якій відбувається реалізація їх інтересів, волі; 
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 4) як правова свідомість, як внутрішній світ правових уявлень і 

переживань, як правова суб’єктивність. Для суб’єкта права як 

правосвідомості характерна цілісність, що відрізняє його від суспільної 

правосвідомості, якій ознака системності не притаманна. Правова свідомість 

суб’єкта існує як раціональний елемент його волі, як її інтелектуальна 

сторона [108, с. 202]. 

Також у науковій юридичній літературі наявне визначення суб’єкта 

права як сторони, учасника правового процесу (на першому плані тут 

виходить не стільки момент діяльності, скільки процедурний – особа як 

складова частина, ланка процесу); як суб’єкт правопорушення; як носій 

(суб’єкт) правової культури тощо [109, с. 264]. 

Отже, виходячи з вищенаведеного, можемо резюмувати, що суб’єкт 

права – це фізична або юридична особа, яка здатна вступати у певні 

правовідносини й реалізовувати свої суб’єктивні права та юридичні 

обов’язки. Також варто зауважити, що призначенням даного суб’єкта 

фактично є вступ у правовідносини, тобто саме для цього він і покликаний.  

Якщо ж вести мову саме про суб’єкт трудового права [110, с. 45, 46], то 

ним виступає учасник суспільних відносин, котрий володіє визначеними 

трудовим законодавством правами й обов’язками, котрий має певні юридичні 

якості та виконує поставлені перед ним завдання. Дана дефініція лаконічно 

характеризує сутність суб’єкта трудового права й не охоплює всі його 

характеристики. 

Під суб’єктами трудового права Г.І. Чанишева й Н.Б. Болотіна 

розуміють учасників індивідуальних та колективних трудових відносин, які 

на підставі чинного законодавства володіють трудовими правами й мають 

відповідні обов’язки [111, с. 47]. Тобто, вчені у процесі тлумачення 

досліджуваного терміну надають безпосередню класифікацію суб’єктів 

трудових правовідносин – індивідуальні та неіндивідуальні. Більше того, 

вважаємо за доцільне коригувати частину визначення з наступним текстом: 
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«мають відповідні обов’язки» на «зобов’язані виконувати конкретні 

обов’язки». 

Суб’єкти трудового права – це учасники індивідуальних, трудових та 

інших відносин, що є предметом трудового права, й які на підставі чинного 

законодавства наділяються суб’єктивними правами та відповідними 

обов’язками [112, с. 40]. Зазначене трактування терміну не цілком зрозуміле, 

оскільки автором не надано вичерпний перелік відносин, які на його думку 

відносяться до предмету трудового права. Також не конкретизовано, на 

підставі якого саме законодавства (наприклад, виключно трудового) і якими 

саме правами (знову ж таки, лише трудовими чи й іншими) наділяються такі 

учасники. 

М.І. Іншин та В.І. Щербина переконані, що під суб’єктом трудового 

права необхідно розуміти фізичних осіб або організації, що згідно з чинним 

законодавством наділені здатністю мати і здійснювати безпосередньо або 

через представника суб’єктивні права й нести юридичні обов’язки [113, 

с. 79]. Саме це тлумачення ми вважаємо найбільш коректним із усіх 

вищенаведених. Науковці дуже влучно охарактеризували суб’єктів трудового 

права, як таких, що «наділені здатністю мати і здійснювати…суб’єктивні 

права». Крім того, вірно зауважено, що є два способи реалізації такої 

здатності, а саме – безпосередньо, тобто особисто самим суб’єктом трудового 

права або ж через представника. 

Також досить повне та ґрунтовне визначення зустрічаємо у 

З.С. Голована, котрий констатував, що суб’єкти трудового права – це особи, 

які потенційно є учасниками трудових та інших, тісно пов’язаних із 

трудовими, відносин, урегульованих нормами трудового права, наділені 

чинним законодавством трудовою правосуб’єктністю, яка з моменту вступу 

до трудових правовідносин перетворюється на реальні, забезпечені 

державою, трудові права та обов’язки [114, с. 25]. 

Крім того, є підхід, згідного з яким суб’єкти трудового права – це 

учасники суспільних відносин, що регулюються цією галуззю. Законодавець 
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наділяє їх відповідним правовим статусом, що включає ті права й обов’язки, 

які безпосередньо витікають із закону і не пов’язані зі здійсненням яких-

небудь дій з боку цього суб’єкта. У зміст правового статусу входить і трудова 

праводієздатність – основна передумова до можливого володіння правами і 

несення обов’язків [115, с. 86]. Такий підхід більше характеризує, аніж чітко 

визначає правову природу терміну. Також варто звернути увагу на те, що 

автор не цілком правильно ототожнює суб’єкта трудового права із учасником 

саме правовідносин. 

Підводячи підсумки, можна резюмувати, що суб’єкт трудового права – 

це фізична або юридична особа, що згідно з чинним трудовим 

законодавством наділена потенційною здатністю володіти трудовими 

правами й обов’язками, виконання яких (безпосереднє або через 

представництво) можливе з моменту вступу у трудові правовідносини. 

Таким чином, суддя як суб’єкт трудового права – це посадова особа, 

яка призначена або ж обрана в окремий орган судової влади України (суд), 

яка одноосібно чи колегіально здійснює правосуддя на професійній основі у 

формі цивільного, господарського, адміністративного та кримінального 

судочинства та є носієм трудових прав і обов’язків, які вона може 

реалізувати безпосередньо або через представника у спосіб та в порядку, 

передбачені трудовим законодавством. При цьому, актуально зробити 

наголос на тому, що суддя з позиції дослідження його правового статусу як 

суб’єкта трудового права є працівником, для якого роботодавцем виступає 

держава в особі відповідного органу. Специфіка його трудових функцій 

зумовлена відмінностями правового регулювання трудової діяльності за 

рахунок установлення додаткових вимог до кандидата на посаду судді, пільг, 

переваг, обмежень, заборон та ін. [25, с. 3]. 

Отже, власне це й необхідно виділити в окрему ознаку судді як 

суб’єкта трудового права – ускладнений правовий статус працівника 

додатковими вимогами до кандидата на посаду судді. Тим не менш, такий 

суб’єкт трудового права наділений і певними привілеями за виконання 
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специфічних трудових обов’язків. Так, у судді як працівника є додаткові 

пільги, свої робочі переваги, а також обмеження та заборони. 

Розглядаючи суддю як суб’єкта трудового права потрібно відмітити, 

що він як працівник наділений правами, передбаченими ст. 2 Кодексу законів 

про працю України. Так, суддя в аспекті виконання трудових обов’язків, по-

перше, перебуває у трудових відносинах з судом як державною установою, 

покликаною забезпечувати правосуддя, по-друге, реалізовує таке право як 

вільний вибір професії, роду занять і роботи, що безпосередньо 

забезпечується державою, по-третє, має право на одержання оплати за працю 

на такій посаді (при цьому, оплата не може бути нижчою за встановлений 

державний мінімальний розмір), по-четверте, з моменту вступу в трудові 

правовідносини наділяється правами щодо відпочинку згідно з чинним 

законодавством про обмеження робочого дня та робочого тижня й про 

щорічні оплачувані відпустки, а також інші важливі трудові права – право на 

здорові й безпечні умови праці й на вирішення колективних трудових 

конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку тощо. 

Праця судді як суб’єкта трудового права (працівника) охороняється 

законом. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, 

стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються 

працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам 

законодавства. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо 

виникла ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які 

його оточують, або для середовища чи довкілля [116]. 

Взагалі, як відзначаҝ В.О. Журавель, організація праці судді – це 

система взаємопов’язаних елементів, дій, заходів, спрямованих на 

планування, організацію та контроль своєї роботи, на перепідготовку та 

підвищення кваліфікації, що обумовлюється розвитком суспільних відносин, 

які мають вплив на юридичну діяльність, з метою найефективнішого 

виконання трудової функції – відправлення правосуддя [117, с. 162]. Таким 
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чином, праця судді повинна бути належним чином організована й сприяти 

розвитку його трудового потенціалу задля блага громадянського суспільства.  

Щодо трудової функції суддів як суб’єктів трудового права, то слід 

зауважити, що у них вона відокремлена й єдина, на відміну від більшості 

категорій працівників. Так, у звичайних працівників трудова функція 

визначається угодою сторін за власною волею, а у випадку вступу судді у 

трудові правовідносини – законом.  

Повертаючись до трудового права суддів об’єднуватися у професійні 

спілки потрібно деталізувати його в аспекті ч. 2 ст. 55 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», де відмічено, що суддя має право брати участь у 

суддівському самоврядуванні. Судді можуть утворювати громадські 

об’єднання та брати участь у них з метою захисту своїх прав та інтересів, 

підвищення професійного рівня. Він може бути членом національних або 

міжнародних асоціацій та інших організацій, що мають на меті захист 

інтересів суддів, утвердження авторитету судової влади в суспільстві або 

розвиток юридичної професії та науки. Такі об’єднання утворюються 

суддями для того, щоб брати участь у них з метою захисту своїх трудових 

прав та інтересів, а також підвищення трудового професійного рівня. 

Як зазначає Т.В. Штих, трудові права судді становлять собою 

формально визначені й гарантовані можливості: (а) діяти самому; 

(б) вимагати дій від інших; (в) звертатися в необхідних випадках за 

сприянням у реалізації своїх прав (за захистом) до відповідного державного 

органу [25, с. 9].  

Однією з характерних особливостей правового регулювання праці 

суддів є поєднання єдності й диференціації. Остання виражається як у 

порядку відбору осіб для відправлення правосуддя, так і у змісті трудової 

функції суддів, у порядку виникнення й припинення трудових 

правовідносин, у регламентуванні їх робочого часу та часу відпочинку, в 

оплаті праці та в інших формах матеріального заохочення тощо. Основними 

причинами диференціації в правовій регламентації праці суддів є: 
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 1) покладення в основу проведення конкурсу принципів об’єктивності, 

гласності та порівняльності; 

 2) конкурс є особливим способом добору кадрів і передбачає наявність 

ускладненої процедури заміщення вакантної посади; 

 3) конкурс є юридичним фактом, частиною спеціального юридичного 

складу для виникнення трудових правовідносин з суддями; 

 4) передбачає підвищені професійні вимоги до претендентів на 

заміщення суддівської посади; 

 5) проводиться з метою виявлення кращого кандидата на зайняття 

вакантної посади [24, с. 161]. Тому, виходячи з вищенаведеного, можна 

впевнено стверджувати, що ще однією ознакою судді як суб’єкта трудового 

права є поєднання єдності й диференціації у правовому регулюванні праці 

суддів. 

Отже, ознаками судді як суб’єкта трудового права є наступні:  

1) ускладнений правовий статус працівника додатковими вимогами до 

кандидата на посаду судді;  

2) наявність додаткових трудових пільг, робочих переваг, а також 

обмежень та заборон;  

3) роботодавцем виступає держава;  

4) трудова функція визначається не угодою роботодавця на власну 

волю, а безпосередньо Законом;  

5) застосування принципу єдності й диференціації у правовому 

регулюванні праці суддів 

Судді є такими ж носіями суб’єктивних трудових прав і обов’язків, як й 

інші працівники, але їх правовий статус має особливості, обумовленні 

специфікою службової діяльності. Ці особливості не дискримінують суддів 

порівняно з іншими працівниками, а, навпаки, забезпечують необхідні умови 

для здійснення суддею службових повноважень [118, с. 689, 690]. 
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Висновки до розділу 1 

Дослідження соціально-правової природи суддів як суб’єктів трудового 

права надало змогу зробити наступні висновки. 

1. Методологічна основа дослідження суддів як суб’єктів трудового 

права – це комплексна система наявних методів, принципів, прийомів і 

способів, які застосовуються з метою вирішення наукової проблеми, що 

пов’язана із визначенням правової природи суддів як суб’єктів трудового 

права для отримання об’єктивних знань про їх місце у трудових 

правовідносинах. 

2. Методом наукового дослідження суддів як суб’єктів трудового права 

є конкретний напрямок наукового пізнання загальнотеоретичної та 

практичної проблематики трудової діяльності суддів як суб’єктів трудових 

правовідносин. 

3. Методами наукового дослідження суддів як суб’єктів трудового 

права є: (а) діалектика, (б) аналіз, (в) синтез, (г) абстрагування, (ґ) індукція, 

(д) дедукція, (е) формально-юридичний, (є) історичний. 

4. Історичний генезис становлення та розвитку суддів як суб’єктів 

трудового права охоплює наступні періоди:  

першим історичним періодом становлення і розвитку суддів як 

суб’єктів трудового права є проміжок часу (кінець ІХ – серед. ХІV ст.), коли 

українська державність була представлена спочатку Київською Руссю, а 

потім Галицько-Волинським князівством. Він ілюструє певні позитивні 

тенденції у напрямку розгалуження владної системи, побудованої виключно 

навколо князя, і є передумовою розподілу влади на виконавчу, законодавчу 

та судову;  

другий (серед. ХІV – серед. ХІХ ст.) характеризується за литовських 

часів відсутністю особливих змін у законодавстві, за гетьманського ж ладу 

вперше владу було розділено на три гілки;  

третій (серед. ХІХ – поч. ХХ ст.) визначається перебуванням 

українських земель у складі Російської імперії, законодавство якої зробило 



82 

значний крок вперед порівняно з попередніми нормативно-правовими 

актами, що регулювали сферу праці суддів на території України,  створивши 

плацдарм для подальшого достатньо швидкого розвитку службово-трудових 

відносин у сфері праці суддів;  

четвертий (поч. ХХ ст. – 1991 р.) характеризується мінливим прогресом 

розвитку суддів як суб’єктів трудового права, що є відображенням всієї 

владної системи в цілому. Апогеєм даного часового відрізку став розкол 

СРСР і формування нових державних утворень, одним із яких стала Україна;  

 п’ятий (1991 р. – сьогодення). Його актуальною проблемою є саме належне 

та послідовне нормативно-правове забезпечення відповідних відносин 

розвитку суддів як суб’єктів трудового права.  

Історіографія становлення й розвитку судді як суб’єкта трудового 

права показала, що сучасний етап є можливістю реформування сфери праці 

судді та виведення даної категорії на новий рівень. 

5. Суддя як суб’єкт трудового права – це посадова особа, призначена 

або ж обрана в окремий орган судової влади України (суд), яка одноосібно чи 

колегіально здійснює правосуддя на професійній основі у формі цивільного, 

господарського, адміністративного і кримінального судочинства та є носієм 

трудових прав і обов’язків, які вона може реалізувати безпосередньо або 

через представника у спосіб та в порядку, передбачені трудовим 

законодавством; 

6. Ознаками судді як суб’єкта трудового права є наступні: 

(а) ускладнений правовий статус працівника додатковими вимогами до 

кандидата на посаду судді; (б) наявність додаткових трудових пільг, робочих 

переваг, а також обмежень і заборон; (в) роботодавцем виступає держава; 

(г) трудова функція визначається не власною волею роботодавця, а 

безпосередньо законом; (ґ) застосування принципу єдності й диференціації у 

правовому регулюванні праці суддів. 
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РОЗДІЛ 2 

ЮРИДИЧНИЙ МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРАЦІ СУДДІВ ДО 

ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

2.1 Поняття і зміст адаптації трудового законодавства України у 

сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу 

Актуальність теми впровадження національного трудового 

законодавства України до міжнародних стандартів ЄС у сфері праці суддів 

зумовлена тим, що нове трудове національне законодавство повинне 

відповідати загальновизнаним міжнародним співтовариством правам, а 

також принципам у галузі праці суддів, зокрема конвенціям і рекомендаціям 

Міжнародної організації праці.  

Сьогодні спостерігається істотне зміцнення діяльності органів 

законодавчої влади, спрямованої на придбання стратегічної мети України 

приведення національного трудового законодавства до стандартів 

законодавства Європейського Союзу. Значна частина даної роботи 

стосується правової сфери, так як без відповідності законної системи України 

правовій системі ЄС мета не може бути досягнута. Причому потрібно 

направляти інтерес не лише на ступінь відповідності українського трудового 

законодавства до законодавства Європейського співтовариства за формою і 

змістом (зовнішній аспект), а й на органічне співвідношення українського 

законодавчого масиву європейським нормам і стандартам, що знаходить 

прояв через правозастосовну практику, формування способів тлумачення 

нормативно-правових актів, використання принципів права ЄС в українських 

судах, поліпшення незалежності вітчизняної судової системи, а також 

постачання ефективності впровадження адаптованого законодавства.  

На сучасному етапі розвитку нашої держави одним із пріоритетних 

завдань для України є вступ до провідних європейських інституцій. З цією 
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метою запроваджуються в життя важливі перетворення в різних сферах 

життя нашої країни, зокрема і в сфері праці суддів.  

Вагомі процеси, що відбуваються сьогодні, викликані вступом до 

європейської спільноти, потреба у підвищенні рівня захисту прав громадян, 

якості праці суддів, стан сьогоднішнього часу та швидкість цих змін у житті 

суспільства викликають потребу в адаптації національного трудового 

законодавства, в тому числі й у сфері праці суддів. Для досягнення 

необхідного результату щодо адаптації національного трудового 

законодавства до законодавства Європейського Союзу необхідно об’єднати 

зусилля, у першу чергу, спеціалістів у галузі трудового права, а також 

застосувати науково обґрунтовані підходи в цьому напрямі.  

Суттєвим є те, що праця над адаптацією національного трудового 

законодавства України до законодавства Євросоюзу ставить свій початок на 

дуже важкий та необхідний на сьогодні напрямок наукових досліджень у 

науці трудового права, що складе супровід у дослідницькому сенсі одне з 

важливих завдань у зовнішній політиці нашої держави – інтеграцію до ЄС.  

У науці українського права проблема адаптації національного 

трудового законодавства є відносно молодою сферою дослідження. Досить 

мало наукових праць з’являється в нашій країні, які присвячуються адаптації 

національного трудового законодавства до законодавства ЄС у сфері праці 

суддів. Серед українських авторів, що розглядали питання адаптації 

національного трудового законодавства, слід виділити М.О. Баймуратова, 

О.В. Задорожнього, В.М. Корецького, В.Ф. Опришко, Ю.С. Шемшученко та 

ін. [119, с. 560].  

Тема адаптації національного трудового законодавства у сфері праці 

суддів на сьогоднішній день є досить актуальною, оскільки відбуваються 

зміни в законодавстві у сфері праці суддів, що веде до зміни законодавчої 

нормативної бази, приймаються нові закони, а отже й відбувається поступове 

адаптування національного трудового законодавства у сфері праці суддів до 

законодавства Європейського Союзу.  
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Серед праць, що стосуються, зокрема, адаптації національного 

трудового законодавства до законодавства ЄС, слід назвати роботи 

М.Г. Александрова, Н.Б. Болотіної, В.С. Венедіктова, Л.Я. Гінзбурга, 

В.В. Жернакова, М.І. Іншина, І.Я. Кисельова, В.В. Лазора, Л.І. Лазор, 

Р.З. Лівшиця, А.Р. Мацюка, В.І. Нікітінського, Ю.П. Орловського, 

П.Д. Пилипенка, С.М. Прилипка, В.І. Прокопенка, О.І. Процевського, 

В.Г. Ротаня, З.К. Симорота, О.В. Смирнова, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишевої, 

О.М. Ярошенка та інших відомих учених у галузі трудового права.  

У той же час, не дивлячись на великі заслуги перелічених науковців, 

слід відзначити, що в Україні немає жодного комплексного дослідження в 

області визначення загальних засад адаптації трудового законодавства 

України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу.  

Актуальність теми зумовлена наступним: (а) науковою та практичною 

значимістю вивчення проблем пристосування національного трудового 

законодавства до законодавства ЄС, в тому числі й законодавства, що 

стосується сфери праці суддів; (б) недосконалістю нормативно-правового 

поля наявних адаптаційних пристроїв; (в) неузгодженістю норм 

національного трудового законодавства та європейських правових стандартів 

у сфері регулювання праці загалом, та праці суддів зокрема; (г) необхідністю 

стимулювання адаптаційних дій з метою швидкого наближення державної 

системи національного трудового законодавства до рівня права ЄС; 

(ґ) недостатністю наявної теоретико-методологічної бази для втілення 

результативних правових реформ в області трудового законодавства України 

з метою його адаптації до трудового законодавства ЄС; (д) необхідність 

посилення соціально-правової охорони найманих працівників та суддів в 

Україні для досягнення найвищого рівня організації вільного здійснення 

ними своїх трудових прав і законних інтересів, поставлених в Європейському 

Союзі [120, с. 3].  

Для ефективності правового механізму взаємодії ЄС та України 

важливо сформувати систему правових засобів і заходів, які забезпечували б 
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інтеграційні процеси на кожній зі стадій відповідними способами. Така 

система заходів має включати: 

 1) порівняльно-правове дослідження правових систем ЄС та України, 

виявлення їх особливостей; 

 2) визначення оптимальних форм адаптації, уніфікації й відповідних 

засобів їх здійснення; 

 3) визначення видів та рівнів адаптації й уніфікації та сфер і меж їх 

застосування; 

 4) виявлення умов здійснення цих процедур; 

 5) створення відповідних колізійних механізмів; 

 6) узгодження термінології; створення словників термінів і понять 

[121, c. 54, 55].  

Як наголошує К.В. Мельник для покращення роботи суддів доцільно 

адаптувати законодавство національного трудового законодавства, в тому 

числі у сфері праці суддів, до законодавства ЄС [122, с. 646]. Інтеграція 

національної судової системи до європейського та світового правового 

простору повинна забезпечуватися створенням єдиного правопорядку з 

урахуванням національної ідентичності. Важливо сформувати дієвий 

правовий механізм приведення національного законодавства про судоустрій і 

статус суддів у відповідність із міжнародними стандартами [123, с. 3]. 

Процес адаптації є одним із найбільш досліджуваних наукових об’єктів. Це 

обумовлюється, перш за все, універсальністю цього явища, адже адаптаційні 

процеси об’єктивно зумовлені будь-якими динамічними змінами, що 

відбуваються у різноманітних системах. Найважливішим у цьому процесі є 

обґрунтоване, вірне визначення орієнтирів перетворень, тобто зразка 

оптимальної моделі, застосування якої гарантує досягнення вищого рівня 

якості у тій чи іншій сфері, зокрема у сфері праці суддів.  

Варто зазначити, що у сучасній правовій науці звертається увага на те, 

що термін «адаптація» використовується на тлі інших подібних термінів, що 

нині вживаються в цьому розумінні, зокрема «апроксимація», «рецепція», 
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«імплементація», «гармонізація», «транспозиція», «інтеграція» та ін., має свої 

особливості. За його визначенням, адаптація – це процес перетворення, 

пристосування до правового поля ЄС, яке умовно можна розглядати як 

статичний елемент [124, с. 282]. Остання позиція автора є не достатньо 

зрозумілою, адже статистичний елемент у категорії адаптації можливо й 

присутній, але вченим не приведена жодна аргументація його існування. 

У цілому, загальний процес адаптації – це складне явище, яке має 

певну структуру, складається із багатьох відносно незалежних процесів. 

Кожен із них обслуговує певну систему відносин, які виникають у людини з 

відповідною системою, і в сукупності з ними та відповідними зв’язками 

складає певний структурний компонент [125, с. 3].  

Щодо розуміння терміна «адаптація», то його можна розцінювати як 

пристосування чинних внутрішньодержавних норм до нових міжнародних 

зобов’язань держави без внесення будь-яких змін в її законодавство [126, 

с. 12] або, як це викладено в постанові Кабінету Міністрів України «Про 

Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу», – адаптація законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу є процесом зближення та поступового приведення законодавства 

України у відповідність до законодавства Європейського Союзу [127]. Тобто, 

якщо брати адаптацію національного законодавства до законодавства ЄС, то 

це конкретний напрям вибраний українським урядом, народом на шляху до 

впровадження європейських стандартів. 

Цікавим видається визначення поняття «адаптація», що надають 

М.Ф. Верменчук та Л.П. Павлова: адаптація (лат. аdaptatio – пристосування) – 

це правотворчий процес використання набутого міжнародного досвіду в 

національному законодавстві [128, с. 221]. Також вагомою є думка професора 

Ю.С. Шемшученка, який вважає, що «адаптація законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, на відміну від гармонізації, – це в 

основному процес «з одностороннім рухом». Йдеться про приведення 

національного законодавства у відповідність до вимог законодавства 
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Європейського Союзу» [129, с. 37]. Що ж стосується адаптації національного 

трудового законодавства у сфері праці суддів, то слід поступово 

пристосувати законодавство у цій сфері до законодавства ЄС. Або , іншими 

словами, утворити процес зближення національного законодавства до 

законодавства ЄС з використанням міжнародного досвіду.  

Як наголошує В.Ф. Опришко, сьогодні важливе значення мають 

питання адаптації законодавства України до правових систем міжнародних 

економічних організацій. Якщо не враховувати їх, то це може, певною мірою, 

призвести до економічної ізоляції України, зумовленої невідповідністю її 

зовнішньоекономічного правового режиму правовим системам міжнародних 

економічних організацій [130, с. 21]. Якщо ж говорити про адаптацію 

національного трудового законодавства України у сфері праці суддів до 

законодавства Європейського Союзу, то для того, щоб уникнути ізоляції 

України через невідповідність правового режиму правовим системам 

міжнародних організацій, необхідне втілення в життя та реалізація на 

законодавчому рівні норм Євросоюзу, що регулюють дані відносини, а саме 

рекомендацій ООН, РЄ щодо стандартів незалежності суддів. Тому 

актуальним є опублікування в Україні зібрання міжнародних документів, які 

містять рекомендації стосовно сфери праці суддів та забезпечення 

незалежності суддів.  

В Україні потрібна не модифікація застарілих норм та принципів 

трудового законодавства у сфері праці суддів, а створення нового 

національного трудового законодавства у сфері праці суддів, яке відповідало 

б вимогам сучасності та загальноцивілізаційним цінностям. Така модифікація 

може відбутися лише при застосуванні юридично-технічних засобів 

забезпечення відповідності національного трудового законодавства із 

міжнародним правом чи регіональними нормами ЄС.  

У свою чергу, Г.В. Друзенко, коментуючи законодавчу дефініцію 

адаптації національного законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу, а саме процес наближення й поступового приведення 
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законодавства України у відповідність до законодавства ЄС, надає власне 

визначення цього поняття: «Це рух національної правової системи назустріч 

європейській. Чи точніше, вслід за європейською, оскільки ніякого руху 

назустріч адаптація не передбачає» [131, с. 1].  

У частині приведення національного трудового законодавства України 

у сфері праці суддів у відповідність до стандартів ЄС нам необхідно змінити 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів», оскільки він викликав 

стурбованість суддівської спільноти та одностайність у негативній оцінці 

окремих положень законопроекту. Така стурбованість викликана тим, що 

Закон містить низку колізійних, суперечливих та відверто неконституційних 

положень, які на практиці можуть призвести до значних негативних 

наслідків: загострення й посилення руйнівних процесів у сфері правосуддя та 

знищення його засад, погіршення доступу до правосуддя, порушення прав і 

свобод людини та громадянина, зниження незалежності суддів і 

самостійності судів тощо [132, с. 104]. Зближення із сучасною європейською 

системою права у сфері праці суддів полягає саме у відтворення норм ЄС у 

нормах національного трудового законодавства, що регулюють відносини у 

сфері праці суддів. Важливою проблемою у цій сфері є моральна застарілість 

нормативно-правової та нормативно-технічної бази, що регулюють 

відносини з питань праці суддів. Підсумком такої позиції можна назвати 

процеси судової реформи, яка набрала нових обертів у 2015 р . (Закон 

України «Про забезпечення права на справедливий суд»). 

Дещо інше визначення дає наступний за часом прийняття нормативний 

акт, а саме – Концепція адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу: адаптація законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу є процесом зближення та поступового приведення 

законодавства України у відповідність із законодавством ЄС. Таким чином, 

коли певна країна має намір приєднатися до ЄС, вона повинна адаптувати все 

своє законодавство, привести його у відповідність до існуючого права 

Євросоюзу. Те ж саме стосується норм трудового права у сфері праці суддів, 
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які повинні відповідати повністю нормам Європейського співтовариства у 

сфері праці суддів та не суперечити їм. Відтак повинно бути створено всі 

передумови для того, щоб питання адаптації національного трудового 

законодавства бралися до уваги під час прийняття нової нормативно-правової 

бази.  

Складність дослідження особливостей адаптації законодавства 

пов’язана з тим, що адаптація трудового законодавства – це тривалий 

динамічний процес, певна послідовність взаємопов’язаних дій щодо зміни 

існуючого правопорядку, кожна ланка якого логічно пов’язана з іншими 

елементами, що разом формують програму саморозвитку правової системи 

держави. Тому, вирішуючи завдання щодо адаптації законодавства, держава 

як автономна система фактично визначає свій шлях розвитку. Процеси 

адаптації є проявом динамічного – на відміну від «звичайного» умовно 

статистичного, еволюційного виміру права, способом реалізації ще однієї (на 

додаток до основної – регулюючої) функції права, а саме його модернізуючої 

функції, що актуалізувалась на новому витку суспільного прогресу з новою 

силою [133, с. 123].  

Під адаптацією чинного законодавства про працю України до 

законодавства Європейського Союзу можна розуміти діяльність 

компетентних державних органів щодо окремого дослідження, з одного боку, 

нормативної бази Європейського Союзу у сфері правового регулювання 

трудової діяльності, з іншого – національного законодавства про працю, їх 

порівняльної оцінки на відповідність рівню правового регулювання 

зазначених відносин, формування висновків та пропозицій щодо деталізації 

їх прийняття шляхом нормотворчої діяльності, впровадження її результатів у 

правозастосовну практику [134, с. 6]. 

А.Ю. Денисевич наводить іншу позицію, відповідно до якої адаптація 

трудового законодавства України до законодавства Європейського Союзу є 

діяльністю державних установ щодо, з однієї сторони, дослідження 

нормативної правової бази Євросоюзу в регулюванні трудової діяльності та, з 
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іншої, національного трудового законодавства, а також порівняльної оцінки 

вітчизняного законодавства на відповідність рівню європейського правового 

регулювання зазначених відносин, підведення підсумків та надання 

пропозицій щодо поступового їх прийняття, впровадження результатів 

нормотворчої діяльності у правозастосовну практику [135]. Адаптація 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу – це 

послідовний процес наближення її правової системи, включаючи 

законодавство, правотворчість, юридичну техніку, практику, 

правозастосування до правової системи Європейського Союзу відповідно до 

критеріїв, що висуваються ЄС до держав, які мають намір до нього 

приєднатися [136]. 

Отже, проаналізувавши думки науковців із наявної вітчизняної 

юридичної літератури, вважаємо, що адаптація законодавства України у 

сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу – це один із 

пріоритетних напрямів інтеграції законодавства України у сфері праці суддів 

до законодавства ЄС, що характеризується запозиченням та пристосуванням 

законодавчих норм, приведенням сучасної української нормативно-правової 

бази у сфері праці суддів до стандартів Євросоюзу, з метою вдосконалення та 

вирішення існуючих законодавчих прогалин судово-трудової сфери 

діяльності, покращення умов праці суддів та зниження рівня корупції у цій 

сфері.  

З огляду на наведене визначення адаптаційної діяльності щодо 

приведення національного законодавства про працю України у відповідність 

до положень трудового законодавства Європейського Союзу можна поділити 

на такі стадії: 

– вивчення та аналіз норм європейського трудового права з метою 

встановлення суті їх змісту та регулятивної особливості; 

– виявлення ступеня відповідності норм національного законодавства у 

сфері праці положенням трудового законодавства Європейського Союзу; 

– адаптаційна правотворча діяльність; 
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– упровадження в правозастосовну діяльність адаптованого 

законодавства про працю [134, с. 6].  

Адаптаційна активність у спрямованості приведення національного 

трудового законодавства у сфері праці суддів та співвідношення з 

нормативними правовими приписами трудового законодавства 

Європейського Союзу у сфері праці суддів розподіляється на наступні етапи:  

1) дослідження і аналіз норм європейського трудового права у сфері 

праці суддів з метою встановлення його сутності, змісту і регулятивних 

особливостей;  

2) виявлення ступеню відповідності норм національного трудового 

законодавства у сфері праці суддів нормативним положенням трудового 

законодавства ЄС у сфері праці суддів, визначення кроків втілення в життя.  

3) конкретно адаптаційна правотворча активність у сфері праці суддів;  

4) введення в правозастосовну дію адаптованого трудового 

законодавства у сфері праці суддів [120, с. 11].  

Виникнення феномену адаптації законодавства та відповідного терміну 

в юриспруденції безпосередньо пов’язано з якісно новим етапом державно-

правового розвитку, з його принципово новою динамікою та впливом таких 

багатоаспектних факторів, як процеси інтеграції та глобалізації. Під дією 

таких об’єктивних чинників створюються різноманітні міждержавні 

об’єднання, однією з традиційних умов членства в яких визначено 

приведення національного законодавства у відповідність із їх правовими 

стандартами.  

Відповідно до стратегії євроінтеграції нашої держави, адаптування 

національного законодавства України у сфері праці суддів до законодавства 

ЄС полягає у зближенні національного трудового законодавства в сфері 

праці суддів із сучасною європейською системою трудового права. З цього 

приводу В.Ф. Опришко зазначає: «Правові системи Євросоюзу та 

європейських міжнародних організацій у цілому мають узгоджене спільне 

правове поле, яке сприятиме їх співробітництву при вирішенні інтеграційних 
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проблем, що зараз існують в Європі. Ці системи можна розглядати як 

невід’ємні складові єдиного європейського права, частиною і ядром якого 

поступово стає право Євросоюзу. Це пояснюється тим, що в ньому 

акумулюються й консолідуються норми та принципи, що регулюють 

діяльність європейських міжнародних організацій» [137, с. 11, 12].  

Таким чином, коли певна держава має намір пристосуватися до ЄС, 

вона повинна пристосовувати абсолютно все своє законодавство , у тому 

числі національне трудове законодавство у сфері праці суддів, вселити його в 

аналогічність з існуючим трудовим правом ЄС у сфері праці суддів. 

Відзначимо, що адаптування національного трудового законодавства у сфері 

праці суддів є однією з пріоритетних складових законної реформи в Україні у 

відносини з тим, що соціально-трудовим правам громадян у державах-членах 

ЄС приділяється особлива зацікавленість і підходящий височенний ступінь 

правового забезпечення їх реалізації.  

Потрібно зазначити, що адаптація національного трудового 

законодавства у сфері праці суддів у тому числі до законодавства ЄС 

обумовлено необхідністю поступової трансформації відносин між Україною 

та ЄС по «партнерству та співробітництву» на першокласно небувалий, 

вищий щабель інтеграції.  

Сутністю адаптації національного трудового законодавства України у 

сфері праці суддів до законодавства ЄС, полягає не тільки у приведенні 

національного трудового законодавства у сфері праці суддів у відповідність 

законодавству ЄС, а й в обов’язковому створенні реальних умов для 

застосування адаптованого законодавства в сфері регулювання соціально -

трудових відносин праці суддів. Початковим етапним порядком адаптації 

законодавства України з європейським правом є стандартизація термінології. 

Вважаємо, що рух у напрямку адаптації законодавства потрібно починати з 

юридичної термінології [138, с. 136-137].  

Чітка понятійно-категоріальна установка надзвичайно важлива, якщо 

законодавець ставить за мету уніфікацію, адаптацію національного трудового 
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законодавства у сфері праці суддів, його співвідношення європейським 

еталонам і звичаям. Вироблення стійкої системи юридичних думок і 

визначень є не тільки елементарно підсумком наукового вивчення, а 

необхідною умовою, одним із пріоритетних напрямів правового 

реформування. Тільки така система може забезпечити зведення трудового 

законодавства у сфері праці суддів, його однакове тлумачення, а також 

правильне впровадження правових норм, що регулюють трудові відносини у 

сфері праці суддів. 

Фундаментальність, масштабність та хаотичність змін, 

непідготовленість і неадаптованість національного законодавства, у тому 

числі й у сфері праці суддів, що дісталась у спадок від старого режиму, а в 

деяких країнах, що найважливіше, відсутність традицій демократичного 

суспільства зумовили неефективність та корумпованість щодо застосування 

норм трудового права.  

За час існування незалежності Україна зазнала докорінних змін, а 

також вся система суспільних відносин, що значною мірою зумовлено 

формуванням ринкових відносин та соціально економічними 

перетвореннями, що, в свою чергу, так чи інакше пов’язані з працею. 

Водночас, основним законодавчим актом, що регулює трудові відносини, 

донині залишається прийнятий у 1971 р. Кодекс законів про працю. За період 

незалежності в Україні прийнято ряд законів з трудових питань, які не були 

врегульовані або регулювалися підзаконними нормативно-правовими актами. 

Було кодифіковано на законодавчому рівні окремі трудові питання (охорона 

праці, оплата праці, відпустки, колективні договори і угоди, вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів) тощо). Відповідні зміни були 

внесені й до Кодексу законів про працю України [139, с. 9].  

Проте у процесі законодавчої діяльності необхідність у прийнятті 

єдиного кодифікованого акта в цій сфері ставала дедалі нагальнішою, 

оскільки норми нових законів майже «перекрили» норми відповідних 
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положень Кодексу законів про працю України, не врегулювавши в той же час 

усіх питань сучасних трудових відносин у сфері праці суддів.  

Також виникла потреба у послідовному відтворенні в національному 

законодавстві положень міжнародно-правових документів з питань праці, що 

є обов’язковими для України, та актів Євросоюзу у зв’язку зі здійсненням 

Україною зовнішньополітичного курсу в напрямі європейської інтеграції. За 

таких умов прийняття Трудового кодексу України як кодифікованого акту, 

який комплексно визначав би основні засади та механізми реалізації 

трудових прав і гарантій працівників, в тому числі й у сфері праці суддів, 

створення належних умов праці й забезпечення захисту інтересів працівників 

і роботодавців в умовах ринкової економіки з урахуванням положень 

міжнародно-правових документів з питань праці, є необхідним напрямом у 

вдосконаленні трудового законодавства [139, с. 9].  

Значною мірою неефективність правового регулювання трудових 

відносин у сфері праці суддів пояснюється відсутністю у законодавстві 

чіткого механізму реалізації закладених у ньому принципів і гарантійних 

норм. Це положення зумовлено безліччю причин, до яких, зокрема, належать:  

а) недостатньо чіткий поділ питань, що вирішуються на різних рівнях 

нормативного регулювання у сфері праці суддів;  

б) неузгодженість між собою нормативно-правових актів, що 

регулюють відносини у сфері праці суддів;  

в) недостатньо оперативне заповнення прогалин у чинному трудовому 

законодавстві у сфері праці суддів; 

г) низький рівень юридичної техніки тощо.  

Змістом адаптації національного трудового законодавства у сфері праці 

суддів стане реалізація на законодавчому рівні норм Європейського Союзу, 

що регулюють дані відносини. Такими основними документами з цієї 

проблематики є Загальна декларація прав людини 1948 р., Міжнародний пакт 

про громадянські та політичні права 1966 р., Основні принципи незалежності 

судових органів 1985 р., Рекомендації щодо ефективного впровадження 



96 

Основних принципів незалежності судових органів 1989 р., Рекомендація 

Комітету Міністрів РЄ № (94) 12 «Незалежність, дієвість та роль суддів» 

1994 р., Європейська хартія про закон «Про статус суддів» 1998 р. та інші 

загальносвітові і європейські документи [140].  

Рекомендації, що містяться у зазначених документах щодо стандартів 

незалежності суддів, в основному зводяться до того, що незалежність 

судових органів гарантується державою й закріплюється в конституції або 

законах держави. Усі державні та інші установи зобов’язані шанувати 

незалежність судових органів і дотримуватися її. Судові органи вирішують 

передані їм справи безсторонньо, на основі фактів і відповідно до закону, без 

будь-яких обмежень, неправомірного впливу, спонукань, тиску, погроз або 

прямого чи непрямого втручання з будь-якого боку і хоч би з яких причин 

[141, с. 13].  

Реалізація в дію цих рекомендацій надасть можливість упорядкувати 

трудові відносини, підвищити їх гнучкість, розвантажити роботодавця від 

економічно невиправданих витрат на забезпечення гарантій і компенсацій 

працівникам. Саме цим зменшиться можливість для розвитку нестійких 

трудових відносин, відбудеться реальне підвищення рівня захисту прав і 

законних інтересів суддів. Варто зазначити, що адаптацію національного 

трудового законодавства у сфері праці суддів слід оцінювати в контексті 

динаміки розвитку законодавства в загальному, а тому оцінка має 

охоплювати все чинне національне трудове законодавство у сфері праці 

суддів та перспективи розвитку законодавства. А тому адаптацію 

національного трудового законодавства у сфері праці суддів можна вважати 

здійснено, якщо у вказаній сфері прийнято та належним чином адаптоване 

все необхідне законодавство – від основних законодавчих до відомчих актів.  

Ознаками адаптації національного трудового законодавства у сфері 

праці суддів можна вважати:  

– систематизацію законодавства; 

– уніфікацію термінології; 
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– створення механізму перевірки законопроектів.  

Упорядкування нормативно-правових актів, що регулюють трудові 

відносини у сфері праці суддів, з метою зручності в користуванні, внесення 

коректив у них і пристосування до змін, які відбуваються в процесі адаптації 

національного трудового законодавства у сфері праці суддів, скасування 

старих нормативних актів новими, що регулюють трудові відносини, саме 

суддівської діяльності. Тобто, прийняття окремого акта, який чітко 

відповідає нормам Європейського Союзу та не суперечить їм, що буде 

регулювати трудові відносини тільки суддів, а не суспільства загалом. Це 

надасть можливість удосконалити систему праці суддів та покращити рівень 

праці суддів, а також надати їм певні гарантії та незалежність.  

У науковій літературі, як правило, серед форм або видів систематизації 

виділяють інкорпорацію, консолідацію, кодифікацію і облік нормативних 

актів [9, с. 126]. Однак і до сьогодні існує багато дискусій щодо видів, деякі 

вчені вважають їх формами, інші – засобами систематизації, не всі автори 

бачать доцільність в обліку нормативно-правових актів, інші вважають, що 

відсутня необхідність проведення й розроблення теоретичних положень 

консолідації, також, наприклад, уніфікацію більшість учених не визнають. 

Тому до багатьох цих категорій теоретичні підходи не є узагальненими та 

універсальними. 

В.В. Лазарєв виділяє три види систематизації: інкорпорація, 

кодифікація та консолідація. Також науковець говорив про наявність двох 

видів систематизації – внутрішньої та зовнішньої. Очевидно, до зовнішньої 

відносилась інкорпорація, бо метою зовнішньої систематизації є 

впорядкування форми нормативно-правового акту й класифікація за певними 

критеріями. Внутрішню систематизацію відображає процес кодифікації, який 

ставить за мету змістовну переробку нормативного матеріалу, досягнення 

внутрішньо логічно-організованої єдності правових норм [142, с. 164, 165]. З 

такою думкою ми погоджуємося і вважаємо, що процеси інкорпорації й 
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кодифікації є різними сторонами явища систематизації, оскільки перший 

відображає її зовнішню сторону, а другий – внутрішню.  

Уніфікація термінології – теж одна із ознак адаптації українського 

законодавства до законодавства ЄС. Створення стійкої системи юридичних 

термінів та понять є не лише процесом наукового дослідження, а також 

важливою умовою, одним із шляхів адаптації національного трудового 

законодавства, в тому числі й у сфері праці суддів. Така система надасть 

можливість однаково розуміти терміни та поняття та уникнути розбіжності в 

тлумаченні. У ході адаптації національного трудового законодавства у сфері 

праці суддів стає зрозумілим, що результативність заходів з приводу 

адаптації законодавства залежить від низки важливих кроків, спрямованих на 

визначення не відповідностей національного трудового законодавства у 

сфері праці суддів та тлумачення термінів, а також визначення чітких шляхів 

їх усунення.  

Юридичний термін – це словесне визначення державно-правових 

понять, за допомогою яких виражається та закріплюється зміст нормативно -

правових приписів держави [143, с. 782]. Вимоги, яким мають відповідати 

терміни, розробляються за допомогою юридичної техніки. Вона містить 

систему засобів, методів і прийомів, що використовуються у процесі 

юридичної діяльності, спрямовані на вироблення та реалізацію юридичних 

норм з метою їх раціоналізації та забезпечення ефективності правового 

регулювання суспільних відносин [144, с. 478].  

Якщо ми стоїмо на шляху адаптації національного трудового 

законодавства у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу, 

то обов’язковим є правильне та чітке й однозначне тлумачення понять та 

термінів для уникнення неправильного розуміння та застосування норм 

національного трудового права у сфері праці суддів.  

Складність юридичної термінології – це попередньо тільки наукова 

заковика. По відношенню до цього є думка науковців про доцільність 

створення в системі НАН України спеціального Центру правової 



99 

термінології, підключивши до його роботи фахівців-мовознавців і юристів. 

Потрібне також серйозне зацікавлення у підготовці фахівців у галузі 

юридичної термінології.  

Як зазначає Ю.С. Шемшученко, вихідним пунктом гармонізації 

законодавства України з європейським правом є уніфікація термінології, яка 

використовується в цих двох правових системах. Крім цього , нелегко 

домогтися взаєморозуміння в правовій сфері. Він вважає, що хід адаптації 

законодавства потрібно розпочинати, зокрема, з юридичної термінології [145, 

с. 36, 37].  

Правильне та доступне трактування юридичної термінології надасть 

можливість громадянам розуміти те, що написано у нормативно-правових 

актах. Необхідно виробити сталу систему юридичних понять і термінів, 

оскільки така система забезпечить зближення законодавства та вірне 

застосування правових норм.  

І ще однією із ознак адаптації трудового законодавства до 

законодавства ЄС є створення дієвого механізму перевірки законопроектів, 

оскільки не існує чіткого механізму перевірки законопроектів на предмет 

відповідності їх до законодавства Європейського Союзу. А тому часто 

виникають і колізії у нормативних актах та не відповідність їх нормам ЄС. 

Важливим є те, що трудові відносини, в тому числі у сфері праці суддів , 

регулюються кодифікованим актом та законами.  

Ще у 2004 р. було прийнято Закон «Про Загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», у 

розділі V якого вказано, що на підставі вивчення та узагальнення 

відповідного досвіду держав Центральної та Східної Європи створити 

ефективний загальнодержавний механізм адаптації законодавства, в тому 

числі щодо перевірки проектів законів України та інших нормативно-

правових актів на предмет їх відповідності acquis Європейського Союзу 

[146]. Тобто, кроки вітчизняного законодавця у напрямку адаптації 

законодавства України у сфері праці суддів робилися, але, як показує даний 
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Закон, конкретики у спрямуванні вектора розвитку не було. Станом на 2004 

рік, коли приймався Закон, не всі країни Східної Європи входили до складу 

ЄС, тому його орієнтованість на Європейський Союз можна спростувати.  

Однак про орієнтованість на країни ЄС норм приведеного 

законодавчого акту свідчить розділ VІ, в якому проголошено, що елементом 

адаптації законодавства має стати перевірка проектів законів України та 

інших нормативно-правових актів на їх відповідність acquis communautaire з 

метою недопущення прийняття актів, які суперечать acquis Європейського 

Союзу. Направленість українського законодавця на адаптацію законодавства 

у сфері праці суддів до законодавства ЄС у даному випадку можна чітко 

простежити, однак станом на сьогоднішній день є очевидним, що кроки по 

впровадженню норм з законодавства ЄС були або не виконанні, або 

виконанні не ефективно.  

Якби не покращувалася система судоустрою в цілому, якість 

правосуддя все ж залежить від самого судді. Тому систему відбору, 

підготовки, визначення кваліфікації та призначення на посаду судді потрібно 

покращувати. Світова та європейська практика по цьому питанню різна. Як і 

в Україні, у більшості держав при призначенні судді різного рівня в 

кандидати потрібна наявність відповідного рівня освіти, певного віку, 

трудового стажу.  

У країнах, де існує особлива система відбору претендентів, нерідко 

потрібна наявність іншої юридичної професії. Крім такого, суддя 

зобов’язаний отримати спеціальні пізнання в підсумку особливого навчання, 

може проводитися як відразу після призначення на посаду, так і під час 

присутності на ній. Викликає потреба в особливому навчанні кандидатів у 

судді, так як навіть при вдалому завершенні такого навчання кандидат не має 

гарантій, що він буде призначений на посаду судді. А тому для досягнення 

високого професійного рівня праці суддів, необхідно повністю адаптувати 

національне трудове законодавство у сфері праці суддів до законодавства 

Європейського Союзу.  
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Оцінка процесу наближення українського законодавства до правової  

системи ЄС дозволяє розкрити труднощі, що потребують невідкладного 

вирішення, й порекомендувати шлях, який забезпечить підвищення 

ефективності цього процесу. Адаптація українського законодавства до 

законодавства ЄС відбувається одночасно із законодавчою реформою в 

Україні. Держава зобов’язана повернути законодавство у відповідність до 

міжнародних принципів та еталонів.  

Чинна законодавча основа України є суперечливою, нестабільною, а 

внаслідок цього недосконалою. Як би то не було, в ЄС особливу значимість 

надають якості правових актів. Рада Євросоюзу прийняла особливий 

висновок з приводу правил їх підготовки, за якими правовий акт повинен 

бути точним, двозначним, без зайвого впровадження скорочень, жаргонних 

виразів, дуже довгих фраз, дивних посилань у тексті, ускладнень, які роблять 

неможливим його читання. Україні до того ж необхідно врахувати 

економічні, політичні та суспільні наслідки прийняття відповідних актів 

законодавства, пристосованих до законодавства ЄС.  

В умовах розбудови демократичної держави демократичні суспільства 

за своїм визначенням не можуть існувати без незалежного та неупередженого 

правосуддя, яке повинні здійснювати професійні судді, трудову діяльність 

яких необхідно правильно організувати. Як відомо, в основу організації 

трудової діяльності будь-якого процесу покладено принципи, керівні базові 

засади, існування яких обумовлюється потребами розвитку суспільства.  

 

 

 

2.2 Особливості, роль та значення джерел права Європейського 

Союзу у сфері праці суддів 

У зв’язку із погіршенням внутрішньополітичної ситуації в Україні 

назріла велика кількість проблем, зокрема й щодо забезпечення правосуддя, 

діяльності суддів та незалежності судової влади. Причинами негативної 
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ситуації, що склалася в судовій системі України, є намагання політизувати 

діяльність суддів, використання їх у своїх інтересах, схилення до 

неправосудних рішень.  

Суддя, який наділений державою владними повноваженнями щодо 

здійснення правосуддя, вирішення спорів, захисту прав та інтересів 

громадян, є носієм судової влади. Оскільки він виконує надзвичайно важливі 

функції, до нього держава висуває суворі вимоги та встановлює особливі 

дисциплінарні стягнення. Тому в умовах сьогодення діяльність суддів 

повинна бути чітко врегульована нормами трудового права. А враховуючи 

ефективне співробітництво України з Європейським Союзом та поступове 

входження її до європейського політичного, економічного й соціального 

простору, правове регулювання трудової діяльності суддів повинно 

здійснюватися відповідно до принципів та стандартів європейського 

нормативно-правового регулювання шляхом ратифікації та імплементації 

основних джерел трудового права, що забезпечують такого роду діяльність.  

Значення, роль та особливості джерел права Європейського Союзу у 

сфері праці суддів мають бути досліджені та чітко проаналізовані 

вітчизняними науковцями й дослідниками, адже саме ці категорії є 

підґрунтям для створення уповноваженими органами України дієвого 

юридичного механізму адаптації національного трудового законодавства до 

права ЄС, що регулює відповідні суспільні відносини.  

Проблеми адаптації вітчизняного трудового законодавства у сфері 

праці суддів до законодавства Європейського Союзу вивчали такі науковці: 

А.А. Абрамова, С.В. Бігун, Т.В. Галайденко, В.В. Городовенко, 

А.П. Закалюк, В.В. Захаров, А.М. Марцинкевич, І.Б. Михайловська, 

Л.М. Москвич, І.В. Назаров, Ю.П. Орловський, В.В. Пейсиков, І.Л. Самсін, 

А.О. Селіванов, Л.В. Скоромоха, В.М. Толкунова та ін. 

Значення, роль та особливості джерел трудового права ЄС для 

вітчизняної системи забезпечення трудової діяльності суддів досліджували 

вчені: В.М. Баймуратов, В.Д. Бринцев, В.С. Венедіктов, Л.Я. Гінзбург, 
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Ю.П. Дмитренко, І.В. Кравчук, Р.О. Куйбіда, І.І. Лукаш, Л.А. Луць, 

В.Т. Маляренко, Г.О. Мурашин, І.В. Назаров, С.В. Шевчук, К.В. Ященко.  

Проте, враховуючи значні дослідження даної теми науковцями, 

джерела трудового права Європейського Союзу у сфері праці суддів так і не 

були ґрунтовно проаналізовані з позиції вітчизняної правової системи. Тому 

дана тема, в умовах європейської інтеграції України, є особливо актуальною, 

адже як і будь-яка галузь вітчизняної правової системи, законодавство, що 

регулює трудову діяльність суддів, повинно приводитися до єдиних 

стандартів європейської правової системи. 

Для того, аби запровадити у вітчизняному законодавстві дієвий 

юридичний механізм адаптації трудового законодавства України у сфері 

праці суддів до правової системи ЄС, потрібно , перш за все, провести 

ґрунтовний аналіз основних джерел права Європейського Союзу у сфері 

праці суддів, визначити їх особливості, роль та значення для вітчизняної 

правової системи. Отже, розглядаючи дане питання, потрібно чітко 

визначити сутність поняття «джерело права». У процесі дослідження 

дефініції даного терміну вітчизняні науковці не прийшли до однозначного 

визначення його сутності, це зумовлено проблемою співвідношення форм 

права та джерел права, що є одним із дискусійних питань теорії права.  

В юриспруденції склались такі підходи до розуміння поняття «джерело 

права»: (а) джерела виникнення права як соціального явища, сила, що 

творить право (правоутворююча сила); (б) пам’ятки історії, літератури, 

судові справи та звичаї, що існували історично та мали значення для чинного 

на той час права; (в) певний вид діяльності державної влади з утворення норм 

права; (г) матеріали, взяті за основу того чи іншого законодавства; 

(д) способи зовнішнього виразу, існування та перетворення права [147, 

с. 195]. 

Такий плюралізм підходів до розуміння даного правового явища 

зумовлений тим, що дане поняття є комплексним, різностороннім та включає 

в себе велику кількість правових ознак та характеристик, а деякі науковці 



104 

підходять до визначення, аналізуючи лише конкретну властивість або ознаку, 

притаманну терміну «джерело права». На нашу думку, дане поняття потребує 

більш ґрунтовного аналізу та дослідження комплексу його ознак.  

Джерелами права визначаються як фактори, що створюють зміст права, 

так і фактори, які надають праву загальнообов’язкового значення. Як 

зазначають М.Г. Матузов і О.В. Малько, поняття «форми права» і «джерела 

права» тісно взаємопов’язані, але не співпадають. Якщо «форма права» 

показує, яким чином організовано та виражено ззовні зміст права, то 

«джерела права» – це витоки формування права, система факторів, якими 

зумовлюється його зміст [147, с. 195, 196].  

Т.Г. Андрусяк стверджує, що саме поняття «джерело права» у теорії 

права вживається науковцям не тільки у формальному значенні, тобто як 

форма вираження права, але також у матеріальному й ідеальному змістах. 

Джерелом права в матеріальному змісті розглядається саме суспільство, його 

соціально-економічний, культурний розвиток, зміст суспільних відносин. Під 

ідейним джерелом права розуміється правосвідомість, що відіграє важливу 

роль у правотворенні [148]. Як бачимо, Т.Г. Андрусяк відноситься до тієї 

когорти вчених, які не розмежовують поняття «форма» та «джерело права». 

Вони надають поняттю «джерело права» більш загального значення та 

розкривають його зміст за допомогою форм зовнішнього вираження.  

Цікавим є підхід до визначення змісту поняття «джерело права» у 

дисертації Н.М. Пархоменко, яка зазначає, що джерело права не може 

ототожнюватися з поняттям «форма права», тому що воно орієнтоване на 

теоретичне пізнання не лише способів зовнішнього вираження правових 

норм, а й способів втілення їх у життя [149, с. 13]. Вчена вказує на 

необхідність подвійного визначення джерел права, а саме: як нормативного 

способу організації змісту права (одна з форм права), і як основи, з якої право 

походить. Вона також акцентує увагу на необхідності визначення основних 

ознак джерел права, що дасть змогу відмежувати дане поняття від правових 

та неправових явищ. До таких ознак джерел права належать: (а) публічність – 
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джерела права створюються суб’єктами правотворчості й діють щодо всіх 

осіб, які знаходяться в межах юрисдикції держави; (б) формалізований 

характер – джерела права являють собою відповідним чином оформлені або 

визнані нормативно-правові акти; (в) ієрархічність – джерела права 

утворюють певну ієрархію за юридичною силою, розташовуються в порядку 

послідовного зменшення останньої; (г) безпосередній зв’язок з державою – 

джерела права приймаються від імені держави, або з її дозволу – 

санкціонуються нею, їх реалізація забезпечується за допомогою системи 

державних гарантій і санкцій [149, с. 13]. 

Ознаки поняття «джерело права» розкривають сутність та 

характеризують конкретні його властивості. Як бачимо, джерелам права 

притаманні особливі конкретно визначені громадянським суспільством 

ознаки, які надають змогу відмежувати дане поняття від інших правових 

явищ.  

Отже, аналізуючи сутність поняття «джерело права» , ми приходимо до 

висновку, що різноманітність визначень, підходів до розуміння даного 

поняття зумовлена його багатозначністю та системою факторів, які 

формують його зміст. Проте ми притримуємося думки, що поняття 

«джерела» та «форми» права є не тотожними. Адже всі форми зовнішнього 

вираження права є його джерелами, але не кожне джерело права набуває 

якостей офіційної форми права. Ці поняття тісно пов’язані між собою, вони 

доповнюють та розкривають свій зміст за рахунок одне одного. Ми 

пропонуємо визначити «джерело права» як сукупність природних, 

історичних, соціологічних, політичних, економічних факторів, що зумовили 

виникнення та формування змісту права, який за допомогою правотворчої 

діяльності, формального визначення та закріплення державою в офіційному 

акті, здійснює регулювання суспільних відносин.  

В Європейському Союзі правники, не вдаючись до ґрунтовного аналізу 

поняття «джерело права», традиційно розглядають його у двох проявах – 

формальному й матеріальному. Під формальними джерелами зазвичай 
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розглядають «юридичні процедури й методи, що використовуються у процесі 

прийняття правил загального характеру, що є юридично-обов’язковими». 

«Матеріальне джерело» засвідчує існування прийнятих у встановленому 

порядку правових норм, що мають обов’язкову юридичну силу [150, с. 86]. 

Що стосується визначення поняття «джерела права Європейського 

союзу», М.Н. Марченко вважає, що доцільно використовувати формально-

юридичний підхід. Такий підхід до визначення джерела права у вітчизняній і 

зарубіжній літературі в наш час являється, напевно, найбільш поширеним та 

найбільш вживаним [151, с. 8, 9]. При цьому під джерелом права розуміють 

не що інше, як «спосіб вираження (оформлення) й закріплення норм права як 

основоположних ідей про належне чи допустиме в об’єктивній дійсності» або 

«як акт, який містить норми права, те, звідки юристи-практики черпають 

знання про норми позитивного права» [152, с. 35]. 

Науковці значно спрощують визначення поняття «джерела права ЄС», 

акцентуючи увагу на основних видах та системі таких джерел.  На нашу 

думку, доцільно визначити поняття «джерела права ЄС» як зовнішні форми 

вираження його правових норм. Дане визначення є зрозумілим, нескладним, 

лаконічним та найбільш чітко виражає сутність досліджуваного правового 

явища.  

Для того, аби зрозуміти зміст поняття «джерел права ЄС» , потрібно 

здійснити ґрунтовний аналіз його зовнішніх форм вираження, основних його 

видів та в цілому всієї його системи. Науковці по-різному виділяють основні 

види джерел права ЄС. Розглянемо основні способи та категорії класифікації, 

які пропонують вітчизняні теоретики права.  

Так, О.М. Москаленко, беручи за основу критерії та ознаки джерел 

права ЄС (загальнообов’язковість, наявність норм інтеграційного права, 

офіційно-документарна форма вираження та ін.), визнає лише такі види 

джерел права ЄС: (а) міжнародний договір; (б) міжнародно-правовий звичай, 

який сформований у процесі європейської інтеграції; (в) регламенти і 

директиви ЄС; (г) загальні принципи права Союзу; (ґ) прецедентне право 
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Суду ЄС. Рекомендаційні та інші акти «м’якого права» вчена не відносить до 

джерел права ЄС [153, с. 6-14]. В основу такої системи джерел права ЄС 

покладений критерій, який поділяє дані нормативно-правові акти за 

способом виникнення, формування та законодавчого прийняття джерел права 

ЄС. Особливістю позиції науковця є не віднесення до джерел права 

нормативно-правових актів рекомендаційного та пояснюючого характеру, що 

не притаманно іншим вітчизняним ученим правникам, які виділяють дані 

нормативні акти в окрему групу основних джерел права ЄС. 

На думку ж К.В. Смирнової, до основних джерел права ЄС відносяться: 

(а) установчі договори та акти, які прирівнюються до них; (б) нормативно-

правові акти, які ухвалюються компетентними структурними органами ЄС; 

(в) загальні принципи права, які є спільними для різних галузей права 

держав, що є членами ЄС; (г) правові принципи, які сформувалися внаслідок 

утворення судового прецеденту та роз’яснення норм права Судом ЄС; 

(ґ) міжнародні угоди та договори, укладені з третіми країнами та 

міжнародними організаціями, акти органів співробітництва, що створені на 

основі укладання таких угод [154, с. 7]. 

Загалом, на нашу думку, не варто розгалужувати джерела права ЄС за 

видовими особливостями. Ми пропонуємо виділити лише три категорії, які б 

охоплювали всю повноту системи джерел права ЄС, а саме: 

– нормативно-правові акти, встановлені ЄС на міждержавному рівні 

для всіх країн Європейської спільноти; 

– установчі договори та угоди ЄС; 

– загальні принципи права ЄС, які сформувалися внаслідок 

прецедентної практики Суду. 

Таким чином, поділяючи джерела права ЄС на три основні категорії, 

ми приходимо до висновку, що ними слід вважати всі форми зовнішнього 

вираження норм права, які прямо або ж опосередковано породжують 

юридичні наслідки та в правовому полі впливають на поведінку суб’єктів 

права ЄС.  
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Традиційно в західноєвропейській правовій доктрині джерела права ЄС 

класифікують на джерела первинного та вторинного права, зокрема такої 

класифікації притримується Суд Європейського Союзу. До первинного права 

відносяться установчі договори, які подібно до конституції держави 

формують ядро правової системи ЄС, закріплюють статус Союзу, як 

політичної організації. На основі первинного права органи Союзу видають 

нормативні акти та інші складові джерел вторинного права, які ще називають 

правом «похідним» [155, с. 54]. 

По суті, основою законодавства, джерелами права ЄС на ґрунті яких 

формуються інші джерела права всіх її країн учасниць виступає первинне 

право. Саме в джерелах первинного права закріплені основоположні 

принципи, ідеї, права та свободи всіх громадян, які, у свою чергу не можуть 

бути обмежені в джерелах вторинного права. До складу первинних джерел 

права входять акти та угоди укладені самими державами-членами та 

Європейським Союзом як установчою владою інтеграційного утворення 

(ДФЄС, ДЕС, договори та угоди, що вносять зміни до них, Хартія про 

основоположні права Європейського Союзу, договори, які приєднують до ЄС 

інші держави та ін.). Такі джерела права мають найвищу юридичну силу, 

вони не можуть оспорюватись у Суді ЄС. До складу ж вторинних джерел 

права відносяться акти інституцій ЄС, які прийняті в рамках їх компетенції 

(директиви, рішення, висновки, рекомендації, регламенти). Такі акти 

приймаються на основі первинного права й повинні відповідати їх 

принципам, гарантіям та правилам [156, с. 587]. 

Правовій системі Європейського Союзу властивий плюралізм різних 

форм закріплення джерел права, тому регулювання суспільних відносин 

здійснюється за допомогою різних за своїм змістом та структурою 

нормативно-правових актів. Існує багато критеріїв класифікації джерел права 

(за способом утворення; за юридичною силою; за формою зовнішнього 

виразу; за суб’єктом прийняття і ін.), проте головним критерієм класифікації 

є поділ джерел права ЄС залежно від сфери регулювання суспільних 
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відносин. За цим критерієм класифікації джерела права Європейського 

Союзу можна поділити на нормативно-правові акти, які регулюють суспільні 

відносини в сфері економіки, державного управління, освіти, медицини, 

правоохоронних органів, органів виконавчої влади, органів судової влади 

тощо. Така класифікація допоможе структурувати всю сукупність джерел 

права ЄС та надасть змогу дослідити й проаналізувати джерела права окремо 

взятої галузі законодавства та сфери суспільних відносин.  

Підписуючи договір про асоціацію з Європейським Союзом, Україна 

взяла на себе зобов’язання побудови нової судової системи, яка б відповідала 

принципам, нормам та стандартам ЄС. Таке докорінне реформування судової 

влади не обмежується лише вдосконаленням основних функцій та методів 

діяльності суддів. Нова судова система повинна створювати всі умови для 

забезпечення реального захисту прав та свобод людини і громадянина [157, 

с. 235].  

У першу чергу, реформуючи судову систему, Україна повинна 

привести у відповідність вітчизняне законодавство у сфері забезпечення 

праці суддів до європейського, а саме чітко визначити правовий статус суддів 

як суб’єктів трудового права шляхом імплементації основних нормативно-

правових актів ЄС у даній сфері. При цьому, щоб визначити юридичний 

механізм адаптації трудового законодавства України у сфері праці суддів до 

законодавства Європейського Союзу, потрібно, перш за все, ґрунтовно 

проаналізувати основні джерела трудового права ЄС, які здійснюють правове 

регулювання трудової діяльності суддів.  

Безпосередньо прямого визначення поняття «джерела права ЄС у сфері 

праці суддів» у вітчизняній та європейській правовій доктрині немає. Проте 

деякі вчені розкривають його зміст шляхом характеристики їх видів та 

особливостей. Авторський підхід до визначення європейських джерел права 

у сфері праці суддів застосував професор В.М. Баймуратов, на думку якого 

підписання двома і більше державами Європейської спільноти міжнародних 

угод із кола питань регулювання праці суддів або ж прийняття 
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європейськими міждержавними організаціями нормативно-правових актів, 

що регулюють трудову діяльність суддів, їх легалізація та реалізація , – це 

процес розробки, визначення прийняття на себе зобов’язань із виконання й 

реалізації міжнародних правил поведінки, що мають нормативний, 

типологічний, стереотипний характер, і внаслідок своєї обов’язковості, 

повторюваності та передбачуваності стають європейськими міждержавними, 

а в широкому розумінні – міжнародними джерелами трудового права у сфері 

праці суддів [158, с. 20, 21]. Проте слід зауважити, що не в усіх випадках 

укладання або прийняття суб’єктами європейського міжнародного права 

міждержавних нормативно-правових актів створюються джерела права ЄС, 

особливо у сфері праці суддів. 

Досліджуючи європейські міждержавні правові системи, Л.А. Луць 

визначає загальновизнані європейські правові норми регулювання у сфері 

праці суду, як єдині типові принципи й норми, що зафіксовані в основних 

джерелах права регіональних міждержавно-правових системах держав-

учасниць [159, с. 17]. 

Аналізуючи основні положення базових міжнародних документів, 

варто зауважити, що європейські нормативно-правові акти у сфері 

судоустрою й статусу суддів достатньо чітко сформульовані, проте логічне й 

адекватне їх застосування вимагає усвідомлення багаторівневої структури та 

специфічної природи цих нормативно-правових актів. Важливим є питання 

визначення джерел закріплення документів, фактична наявність їх у сфері 

правового статусу суддів як суб’єктів трудового права, їх обов’язковість, 

необхідність тлумачення, а також усвідомлення їх значення та ролі у 

практичній і науковій діяльності. 

Дослідивши наукове та практичне підґрунтя формування змісту 

поняття «джерела права ЄС у сфері праці суддів», ми вважаємо, що найбільш 

логічним та раціональним його визначенням буде наступна дефініція: 

«Джерела права ЄС у сфері праці суддів – це сукупність визначених 

Європейським Союзом офіційних документальних актів, принципів, ідей, 
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форм вираження та закріплення норм права, що регулюють сферу праці 

суддів ЄС і надають суддям особливий правовий статус як суб’єктам 

трудового права, сформованих шляхом укладання договорів та угод між 

країнами-учасницями та прийняття компетентними міждержавними 

органами Союзу». 

Зазначимо, що у працях деяких авторів спостерігаються поодинокі 

спроби з’ясувати системну природу джерел права ЄС у сфері праці суддів. 

Так, І.В. Назаров виокремлює наступні джерела права ЄС у сфері праці 

суддів: 

– базові міжнародні акти, де сформульовані універсальні принципи 

забезпечення правового регулювання суддів як суб’єктів трудового права 

(Загальна декларація прав людини, практика Європейського суду із прав 

людини). Зокрема, упродовж своєї діяльності Європейський суд із прав 

людини створює широку систему тлумачення кожного із принципів 

Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, їх зміст для 

кожного конкретного випадку, тому сучасне розуміння принципів 

природного або належного правосуддя неможливе без урахування рішень 

цього органу; 

– спеціальна міжнародна база, яка регулює правову діяльність суддів 

загалом та визначає особливості стосовно сфери праці суддів (наприклад, 

Європейська хартія про закон «Про статус суддів» від 10 липня 1998 р ., 

Основні принципи щодо незалежності правосуддя, схвалені резолюціями 

Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, Рекомендація R № 94 

(12) «Незалежність, дієвість та роль суддів», ухвалена Комітетом міністрів 

Ради Європи 13 жовтня 1994 року тощо) [160, с. 421]; 

– стандарти Європейського Союзу щодо побудови судової системи з 

урахуванням основних прав, свобод суддів, у тому числі і трудових 

(наприклад, основоположним міжнародним актом європейського значення є 

Хартія Європейського Союзу про основні права від 7 грудня 2000 року). 
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Щоб отримати детальне уявлення про судову систему ЄС, а саме про 

правове регулювання такої системи за допомогою джерел права ЄС, 

необхідно звернути увагу на природу європейського права, структуру його 

джерел й повноваження наднаціональних органів (Суду Європейського 

Союзу) [161, c. 8]. 

Така спроба систематизації основних джерел права ЄС у сфері праці 

суддів є напевно найбільш повною серед усіх існуючих, адже дослідження 

даної теми показали відсутність будь-якого вичерпного переліку основних 

нормативно-правових актів, які становлять систему джерел права ЄС у сфері 

праці суддів. Мало хто з науковців вітчизняного трудового права намагався 

класифікувати, стандартизувати основні джерела ЄС у сфері праці суддів, 

виробити юридичний механізм адаптації вітчизняного законодавства до 

законодавства ЄС за даним напрямом. 

Авторський підхід до побудови системи джерел права ЄС у сфері праці 

суддів, на яких повинна ґрунтуватися національна система судоустрою, 

належить В.Д. Бринцеву, який виокремив наступні їх види. 

1. Комплексні нормативно-правові акти, що закріплюють правила 

розгляду судових справ і загальні принципи, в тому числі й у сфері праці 

(справедливість, публічність, неупередженість, відкритість, рівність усіх 

перед законом (судом) тощо). 

2. Принципи побудови системи судових органів з урахуванням статусу 

суддів як суб’єктів трудового права (самостійність суду, незалежність суддів, 

єдність судової системи, доступність структур судової влади для всіх верств 

населення) [162, с. 6, 7]. 

Спроби вченого систематизувати основні джерела права ЄС у сфері 

судоустрою та безпосередньо статусу суддів як суб’єкта трудового права 

більшою мірою відносяться до систематизації принципів, за якими діють 

основні джерела права ЄС у даній сфері. Тому, на нашу думку, вітчизняна 

правова доктрина потребує більшого дослідження та аналізу даного 
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правового явища з метою розмежування даних понять та систематизації 

існуючих джерел права. 

Зважаючи на викладене, а також беручи до уваги необхідність 

класифікувати загальновизначені джерела права ЄС у сфері праці суддів із 

метою їх належної практичної реалізації, пропонуємо поділити 

загальновизнані європейські джерела права у сфері праці суддів на такі дві 

групи: 

– стандарти забезпечення правового статусу суддів, як суб’єктів 

трудового права, що значаться у загальносвітових документах та відносяться 

до Європейської спільноти, становлячи частину джерел права ЄС у сфері 

праці суддів; 

– загальновизнані європейські принципи, стандарти та права у сфері 

праці суддів ЄС, закріпленні в європейських міжнародних правових актах.  

До першої групи належать:  

1) правові акти, що забезпечують основні принципи суддів у сфері 

праці, розроблені в межах Організації Об’єднаних Націй; 

 2) акти Першої світової конференції з незалежності правосуддя; 

 3) акти Міжнародної асоціації суддів, зокрема її Першої експертної 

комісії. Крім того, вартими уваги є акти рекомендаційного характеру, що 

забезпечують статус суддів як суб’єктів трудового права, прийняті на 

багатосторонніх зустрічах асоціації суддів окремих країн, які є членами 

Міжнародної асоціації суддів тощо. 

До другої групи європейських принципів, стандартів та прав суддів як 

суб’єктів трудового права відносяться такі правові акти: 

 1) принципи та норми, що забезпечують особливий статус суддів як 

суб’єктів трудового права, закріпленні в міжнародних документах, ухвалених 

під егідою Ради Європи; 

 2) загальновизнані міжнародні стандарти, принципи та правила ЄС у 

сфері праці суддів. 
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У межах ООН, Ради Європи та й загалом усього Європейського Союзу 

сформовано цілий масив міжнародно-правових актів, які утворюють джерела 

права ЄС у сфері праці суддів та встановлюють основні стандарти, критерії 

принципи, якими повинні керуватися держави-учасниці під час формування 

основних умов для роботи своїх судових систем у відповідності до принципів 

трудового права, законодавчого визначення основних вимог щодо правового 

статусу судді, як суб’єкта трудового права [163, с. 265].  

Така широка розгалуженість системи міжнародно-правових актів, які, 

окрім забезпечення основних принципів та стандартів системи судоустрою 

ЄС, установлюють правовий статус суддів як суб’єктів трудового права 

зумовлена, перш за все, складною внутрішньою побудовою міждержавних 

(міжурядових) організацій, про які йшлося вище − ООН, Рада Європи та 

установчі органи ЄС.  

О.В. Саленко пропонує структурувати загальновизнані джерела права 

ЄС у сфері праці суддів за критеріями їх ієрархії на такі види: 

1) базові універсальні принципи, стандарти та права, які закріпленні в 

основних документах, що визначають правовий статус суддів ЄС у сфері 

праці. На міжнародному рівні такими джерелами права ЄС є Загальна 

декларація прав людини від 10 грудня 1948 року, Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року, а на суто 

європейському рівні, відповідно, Конвенція про захист прав людини й 

основоположних свобод від 4 листопада 1950 року (Рада Європи), Хартія 

основних прав Європейського Союзу від 7 грудня 2000 року (Європейський 

Союз) [164], яка є аналогічним із Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод міжнародним договором, прийнятим у межах 

Європейського Союзу з урахуванням новітніх тенденцій розвитку інституту 

основних прав за підсумками ХХ ст.; 

2) галузеві міжнародні принципи та стандарти забезпечення правового 

статусу судді як суб’єкта трудового права. Так, загальносвітову систему 

галузевих міжнародних принципів, прав та умов забезпечення статусу судді 
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як суб’єкта трудового права становлять Основні принципи незалежності 

судових органів, схвалені резолюціями № 40/32 та № 40/146 Генеральної 

асамблеї ООН від 29 листопада та від 13 грудня 1985 року [165], 

Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя 1983 

року, Бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені резолюцією 

№ 2006/23 Економічної та соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року [166], 

Загальна (Універсальна) хартія судді, схвалена Міжнародною асоціацією 

суддів 17 листопада 1999 року [167].  

На європейському рівні зазначену систему джерел утворюють 

регламенти, директиви, рішення та інші акти нормативного характеру, які 

приймаються консультативними й експертними інституціями Європейського 

Союзу, резолюції Європейської асоціації суддів, документи Ради Європи, 

ухваленні Комітетом міністрів РЄ, Парламентською асамблеєю РЄ, 

Європейською комісією за демократією через право, Комісією Ради Європи з 

ефективності правосуддя, Консультативною радою європейських суддів, 

нарадами та конференціями, що проводяться під егідою Ради Європи [168, 

с. 43].  

Прикладом таких документів є Резолюція Європейської асоціації суддів 

щодо ситуації в Україні у сфері дисциплінарної відповідальності суддів від 

27 вересня 2007 року, Європейська Хартія про закон «Про статус суддів» від 

10 липня 1998 року, Конвенція МОП №151 про захист права на організацію 

та процедури визначення умов зайнятості на державній службі, Рекомендації 

№ R (94) 12 Комітету міністрів РЄ щодо незалежності, ефективності та ролі 

суддів від 13 жовтня 1994 року, Висновок № 1 (2001) Консультативної ради 

європейських суддів до уваги Комітету міністрів РЄ щодо стандартів 

незалежності судової влади та незмінюваності суддів від 23 листопада 2001 

року, Висновок № 10 (2007) Консультативної ради європейських суддів до 

уваги Комітету міністрів РЄ щодо судової ради на службі суспільства від 21-

23 листопада 2007 року тощо [163, c. 267]. 
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Дані нормативно-правові акти Європейського Союзу становлять 

загалом усю систему джерел права у сфері судоустрою та статусу суддів. 

Кожен такий документ закладає основоположні принципи, правила, умови 

визначення правового статусу судді як суб’єкта трудового права. Частина 

даних джерел Європейського права ратифіковані Україною, проте 

юридичного механізму їх практичного впровадження та реалізації у 

вітчизняному законодавстві не прописано. 

Значення та роль усієї сукупності джерел права у сфері праці суддів 

для європейської правової системи важко переоцінити, адже саме завдяки 

даним актам, хартіям, директивам, угодам, рекомендаціям, висновкам 

утворюється складна система правових принципів, норм, правил діяльності 

суддів як суб’єктів трудового права. Завдяки їм визначається особливий 

правовий статус судді, який надає йому основні права й свободи як 

громадянину та водночас обмежує деякі з них у зв’язку з професійною 

необхідністю.  

Європейський союз висловлює країнам, які прагнуть увійти до складу 

цього наднаціонального об’єднання як повноправні члени, свої рекомендації  

щодо формування й забезпечення умов необхідних для роботи національних 

судових систем, і зокрема щодо визначення правового статусу суддів як 

суб’єктів трудового права. Так, у ст. 1 Угоди про асоціацію між 

Європейським Союзом та Україною визначено мету й цілі даної асоціації, у 

тому числі йдеться про співробітництво у сфері юстиції. Одним із напрямів 

такого співробітництва у сфері юстиції є гармонізація вітчизняного 

законодавства із правом ЄС та, відповідно, приведення трудового 

законодавства у сфері праці суддів до стандартів, принципів та 

основоположних правил ЄС [169]. 

У процесі такої адаптації вітчизняного законодавства у сфері праці 

суддів до відповідного європейського законодавства важливо виокремити 

джерела права ЄС, які відіграють провідну роль у процесі адаптації та тих, 

які мають лише рекомендаційний характер. 
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Нині головну та юридично обов’язкову роль для України відіграють 

джерела права ЄС, які встановлюють основні принципи, права та свободи 

кожної людини, в тому числі суддів, гарантуючи їм право на працю та інші 

соціальні блага. Ними, насамперед, являються документи ООН, зокрема 

Загальна декларація прав людини та Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права. Водночас, із набуттям Україною членства в Раді Європи з 

моменту ратифікації Конвенції про захист прав людини й основоположних 

свобод багато загальновизнаних норм і принципів, у тому числі тих, що 

стосуються побудови судової системи із дотриманням правового 

забезпечення особливого статусу суддів як суб’єктів трудового права, набули 

для України імперативного характеру. Крім того, рішення Європейського 

суду із прав людини стали обов’язковими для виконання українською 

державою, а національні суди дедалі частіше посилаються у своїх рішеннях 

на практику цього Суду як на джерело права [170, с. 412]. 

Перелічені вище та інші документи, що вже є частиною національного 

законодавства України, підлягають неухильному дотриманню та виконанню, 

а частина нератифікованих – підлягає адаптації та стандартизації з 

подальшою ратифікацією їх у вітчизняну систему законодавства. Попри те, 

що основні принципи, стандарти та правила забезпечення особливого статусу 

суддів як суб’єктів трудового права, що закріплені в джерелах права ЄС, 

розроблені під егідою Ради Європи Європейський Союз, оцінюючи їх 

важливе значення, вважає за необхідне враховувати їх положення в 

національних законодавствах та у практиці організації й забезпечення 

діяльності судової влади. Крім того, стаття 15 Статуту Ради Європи надає 

Комітету міністрів Ради Європи право звертатися до урядів держав-членів із 

запитами про вжиття заходів на виконання ухвалених ними рекомендацій 

[171].  

Загалом значення та роль джерел права Європейського Союзу у сфері 

праці суддів можна розглядати за двома напрямами – як значення та роль для 

структури джерел права ЄС в цілому, так і для вітчизняної системи права. 
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Значення джерел права Євросоюзу у сфері праці суддів для системи джерел 

права ЄС в цілому полягає в тому, що такі нормативно-правові акти 

формують дану систему джерел права, здійснюють регулювання окремо 

взятої галузі права та встановлюють специфічні особливості саме для даної 

галузі правового регулювання, крім того, вони регламентують і загальні 

принципи судоустрою та статусу суддів у країнах ЄС. 

Значення та роль джерел права ЄС у сфері праці суддів для системи 

права України полягає в необхідності адаптації нератифікованих 

нормативних актів та в установленні європейських принципів та стандартів 

регулювання статусу суддів як суб’єктів трудового права.  

Загалом, здійснюючи аналіз особливостей джерел права Європейського 

Союзу у сфері праці суддів, потрібно зазначити, що дана система джерел 

права характеризується особливим правовим статусом суддів, характерними 

ознаками такої системи, специфічними принципами та стандартами, за 

допомогою яких здійснюється регулювання зазначеного колу суспільно-

правових відносин. Зокрема, в Європейській хартії про статус суддів 

зазначається, що суддя має право вільно займатися різними видами 

діяльності крім його службових повноважень, зокрема й тими, які є 

вираженням його прав громадянина. Проте ця свобода діяльності суддів 

може (в деяких випадках повинна) бути обмежена в тій мірі, в якій зовнішній 

вид цієї діяльності є несумісний з довірою щодо неупередженості та 

незалежності суддів чи з професійною необхідністю уважно й у розумний 

строк розглядати справи. У Хартії закріплено основні принципи, умови та 

порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. 

Акцентовано увагу на тому, що суддя, так як і всі громадяни, має основні 

права підсудного, але при цьому несе особливий вид відповідальності за 

вчинений ним проступок чи правопорушення. Поряд з цим зазначено, що 

збитки, що стали наслідком неправомірного рішення судді, обов’язково 

компенсуються державою [172]. 
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Особливий правовий статус суддів як суб’єктів трудового права 

зумовлюють й особливості джерел права ЄС у сфері їх праці, аналізуючи які, 

варто звернути увагу на те, що попередньо прийняті джерела права 

встановлювали значні легальні обмеження права на свободу об єднань. А вже 

в переглянутій у 1996 р. Європейській соціальній хартії закріплюється 

неможливість обмеження національним законодавством відповідного права. 

Загальні гарантії щодо свободи об’єднання згідно конвенції поширюються на 

всіх працівників з можливим окресленням національним законодавством 

окремо взятої країни меж її реалізації шляхом визначення обсягу та порядку 

застосування гарантій. Іншими словами можна визначити дане право так: 

межі реалізації права на об’єднання суддів повинні визначатися та 

закріплюватися саме в тому обсязі, який гарантує іншим особам захист 

аналогічних прав і свобод, стан забезпечення громадського порядку та 

державної безпеки [25, с. 14]. 

Досліджуючи особливості джерел трудового права ЄС у сфері праці 

суддів та загалом правовий статус суддів як суб’єктів трудового права, Т. В. 

Штих виокремила основні особливі ознаки джерел трудового права ЄС, які 

присутні виключно у даних джерелах права, та за допомогою яких 

закріплюють правовий статус суддів як суб’єктів трудового права. Наявність 

характерних ознак притаманних виключно трудовим правам суддів, а саме: 

(а) належність трудових прав відповідному суб’єкту трудового права – судді; 

(б) реалізація трудових прав на основі особливих інтересів суб’єкта права; 

(в) особливий зміст і осяг трудових відносин; (г) обмеження особливостей 

реалізації трудових прав у судді в просторі певним колом осіб, які володіють 

таким статусом та обмеження реалізації трудових прав судді в часі – 

періодом наявності такого статусу в конкретної особи [25, с. 14]. 

У джерелах права ЄС закріплені як обов’язкові для законодавчого 

регулювання особливості діяльності профспілок суддів, а саме: 

 1) неможливість включення лідерів профспілок у виборчі списки 

політичних партій; 
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 2) заборона створення профспілками суддів власних політичних 

партій; 

 3) заборона об’єднання суддівських профспілок з іншими 

об’єднаннями громадян [173]. 

Особливість джерел трудового права ЄС у сфері праці суддів, на думку 

Г.О. Барабаша, зумовлена особливою правосуб’єктністю судді, якій 

притаманні такі ознаки: особливі вимоги щодо віку, освіти, професійного 

стажу, громадянства, володіння державною мовою, проживання і ін. 

Пред’явлення до особи, яка претендує на посаду судді, певних додаткових 

вимог, нехарактерних для інших категорій працівників, означає, що суддя є 

спеціальним суб’єктом права, праця якого регламентується диференційовано 

спеціальними нормами [174, с. 15].  

Основні особливості джерел права ЄС у сфері праці суддів потрібно 

класифікувати залежно від ознак джерел права ЄС у сфері праці суддів на: 

(а) загальнообов’язкові ознаки джерел права (обов’язковість, формальна 

визначеність, визначеність державою та ін.); (б) ознаки притаманні виключно 

джерелам права ЄС у сфері праці суддів (особливе коло правових відносин, 

спеціальний суб’єкт, особливий механізм реалізації прав та обов’язків). 

Спеціальний правовий статус судів характеризується такими 

особливими: (а) обмеженнями трудових прав суддів (обмеження діяльності 

судових профспілок та ін.); (б) трудовими правами суддів (право на 

соціальний особливий соціальний захист та ін.). 

Джерелам права ЄС у сфері праці суддів притаманні свої ознаки, 

критерії, особливості та характеристики, що відсутні під час регулювання 

трудових відносин інших категорій працівників. Це зумовлено, перш за все, 

особливим статусом судді, необхідністю забезпечення законності рішень 

прийнятих судом та здійсненням правосуддя. 

Система джерел права ЄС у сфері праці суддів налічує велику кількість 

нормативно-правових актів, які містять як загальні принципи та положення, 

що визначають правовий статус працівника суду як суб’єкта права, так і 
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прямі вказівки закону щодо забезпечення особливими правами та порядку їх 

реалізації суддів.  

Отже, аналізуючи всю наявну систему джерел права ЄС у сфері праці 

суддів з її особливостями, перевагами та недоліками, ми прийшли до 

наступних висновків. 

1. Джерела права ЄС – це, по суті, сукупність усіх нормативно 

визначених, офіційно закріплених документів, які здійснюють регулювання 

суспільних відносин.  

До основних джерел права ЄС у сфері праці суддів слід віднести такі 

нормативно-правові акти: Міжнародний пакт про громадянські і політичні 

права від 16 грудня 1966 року, Конвенцію про захист прав людини й 

основоположних свобод від 4 листопада 1950 року, Європейську Хартію про 

закон «Про статус суддів» від 10 липня 1998 року, Конвенцію МОП № 151 

про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на 

державній службі та багато інших [164]. Дані правові акти прямо або 

опосередковано здійснюють регулювання суспільних відносин у сфері праці 

суддів. Дана система джерел права ЄС у сфері праці суддів є доволі 

розгалуженою та об’ємною, що зумовлює складність розробки юридичного 

механізму адаптації трудових норм Європейського Союзу у вітчизняне 

законодавство. 

Вітчизняній науці трудового права слід чітко окреслити межі 

імплементації європейських джерел трудового права в юридичну практику 

України з урахуванням національних особливостей і наявних соціально -

економічних можливостей, розробити юридичний механізм адаптації 

національного трудового законодавства до європейських трудових 

стандартів. У зв’язку із плюралізмом джерел права ЄС у сфері праці суддів та 

особливостями їх структури й змісту впровадження адаптованого трудового 

законодавства, потребує високого рівня організаційного забезпечення, 

зокрема:  

– відповідної підготовки працівників;  
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– організації перепідготовки й підвищення кваліфікації суддів;  

– наявності перекладів і публікацій не тільки положень нормативно-

правових актів ЄС у сфері праці, а й коментарів і роз’яснень Суду ЄС;  

– регулярного інформування громадян держави про стан адаптаційного 

процесу. 

 

 

 

2.3 Напрями адаптації трудового законодавства України у сфері 

праці суддів до законодавства Європейського Союзу 

У рамках політики України щодо набуття нею рівноправного членства 

в Європейському Союзі національне трудове законодавство у сфері праці 

суддів потребує змін та вдосконалення на основі міжнародно-правових та 

європейських норм регулювання праці. При цьому трудова діяльність суддів 

як специфічних суб’єктів трудового права має суттєві особливості, що й 

зумовлює наявність спеціальних норм щодо її регламентації. 

На сучасному етапі розвитку нашої держави одним із ключових 

завдань є вступ України до Європейської спільноти, що, в свою чергу, 

передбачає її інтеграцію в провідні європейські установи та приведення 

національного законодавства у відповідність до європейських стандартів. Ще 

з часів здобуття Україною незалежності було обрано курс  на євроінтеграцію, 

що був передбачений постановою Верховної Ради України 1993 р. «Про 

основні напрями зовнішньої політики України» [175], Указом Президента 

України 1998 р. [176], в якому була затверджена Стратегія інтеграції України 

до Європейського Союзу (нині обидва нормативно-правові акти не чинні). 

Саме в них були визначені головні напрями співробітництва України з ЄС, 

затверджено адаптацію законодавства України до законодавства ЄС та 

забезпечення прав людини, яка має на меті реформування правової системи 

України. Першим кроком у напрямі приведення у відповідність українського 

законодавства до європейського було затвердження в 2004 р . 
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Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу [146].  

На сьогодні в підписаній Угоді про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом розділ ІІІ «Юстиція, свобода і безпека» присвячений 

напрямам взаємодії у відповідних сферах: верховенство права та правосуддя, 

реформування судової системи, покращення її ефективності, гарантування її  

незалежності та неупередженості [177]. Однією з гарантій забезпечення цих 

цінностей є приведення національного трудового законодавства у сфері праці 

суддів у відповідність до законодавства ЄС.  

Дане питання в тій чи іншій мірі досліджували В.С. Бігун, 

Н.Є. Блажівська, Н.Б. Болотіна, Д.М. Величко, В.Д. Вознюк, М.А. Дідиченко, 

О.В. Лавриненко, Л.А. Луць, Л.І. Лазор, М.М. Микієвич, М.А. Найдич, 

О.Л. Омельченко, П.В. Панталієнко, О.С. Пашков, П.Д. Пилипенко, 

В.І. Прокопенко, Г.І. Чанишева, Т.В. Штих, М.М. Феськов, О.М. Ярошенко 

та інші видатні науковці. Незважаючи на те, що окремі питання трудової 

діяльності суддів уже були предметом вивчення багатьох учених, 

комплексного наукового дослідження напрямів адаптації трудового 

законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського 

Союзу ще не проводилось, як немає й фундаментальних напрацювань 

сучасного стану адаптації зазначеної сфери, тому напрями адаптації 

трудового законодавства у сфері праці суддів не є чітко визначеними ні на 

доктринальному, ні на законодавчому рівнях. Саме тому дослідження 

напрямів адаптації трудового законодавства України у сфері праці суддів до 

законодавства Європейського Союзу є надзвичайно актуальним. 

Одним із механізмів узгодження правової системи нашої держави з 

нормами й стандартами Європейського Союзу є прийняття Україною 

більшості міжнародних угод, де містяться рекомендації щодо стандартів 

діяльності суддів та забезпечення їх незалежності. Визнання стандартів, 

особливо в сфері прав людини, ЄС трактує як обов’язкову складову процесу 

прийняття до організації нових членів [178]. На сьогодні Україна є 
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учасницею більшості міжнародних угод, які виступають необхідною умовою 

інтеграції до Європейського Союзу. Проте на практиці досить часто немає 

чіткого механізму адаптації українського законодавства до міжнародних 

стандартів. Нерідко виникають проблеми з введенням таких міжнародних 

договорів у дію на місцевому рівні, введенням таких стандартів в українське 

законодавство. Крім того, більшість таких міжнародних угод установлюють 

лише загальні вимоги до надання тих чи інших гарантій, що може призвести 

до хибного тлумачення таких норм. Не меншою проблемою є відсутність 

чіткого механізму виконання таких норм на практиці, оскільки досить часто 

виникають ситуації, коли законодавство відповідає міжнародним стандартам, 

проте на практиці не виконується. 

Започаткував новий етап судово-правової реформи в Україні та вніс 

зміни до правового положення суддів прийнятий 7 липня 2010 року Закон 

України «Про судоустрій і статус суддів» (зі змінами відповідно до Закону 

України «Про забезпечення права на справедливий суд»). Даний 

нормативний документ є прикладом імплементації законодавства ЄС у сфері 

праці суддів в українське законодавство, адже при розробці проекту Закону 

було враховано чималий європейський досвід, який було підтримано 

Верховною Радою України.  

Зважаючи на законодавче закріплення процесу адаптації до 

законодавства Європейського Союзу, відбувалося активне дослідження 

напрямів адаптації на доктринальному рівні, хоча їх важко назвати повним 

переліком. Науковці, що досліджували дане питання найчастіше звертали 

свою увагу на якийсь окремий напрям упровадження європейських норм 

щодо праці суддів, а менше уваги приділялося саме комплексному 

дослідженню. Варто також зазначити, що аспект праці суддів не лише на 

рівні адаптації європейських правових норм, а й на рівні української науки 

трудового права є мало дослідженим. На нашу думку, це пояснюється тим, 

що судді, хоча й є суб’єктами трудового права, все ж займають специфічне 

положення й частіше їх розглядають у контексті адміністративного права. 
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Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та 

Європейським співтовариством та їх державами-членами від 14 червня 1994 

року визначено пріоритетні напрями наближення законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу [169]. Процес європеїзації вітчизняного 

законодавства почався ще в останні роки існування Радянського Союзу, коли 

почалося послаблення адміністративно-командних методів управління і 

кожна із радянських республік почала набувати більше повноважень. Тоді ж, 

на нашу думку, сформувався проєвропейський вектор політики нашої 

держави, в тому числі в аспекті праці суддів. Утвердився він з ратифікацією 

Україною 16 вересня 2014 року Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії та їх державами-членами, з іншої [177], де, зокрема, у ч. 1 ст. 24 

передбачено надалі розвивати судове співробітництво у цивільних та 

кримінальних справах, повною мірою використовуючи відповідні міжнародні 

і двосторонні документи та ґрунтуючись на принципах юридичної 

визначеності і праві на справедливий суд. 

Для України гармонізація національного законодавства з європейським 

має особливу значущість і актуальність, оскільки з цим процесом пов’язане 

не тільки створення правової бази для майбутнього вступу до ЄС, а й 

досягнення інших важливих для нашої держави цілей, однією з яких є 

створення підґрунтя та рушійної сили правової, адміністративної та судової 

реформи в Україні. Як вважає О.В. Лаба, одним із основних завдань на шляху 

до адаптації національного законодавства було проведення судової реформи, 

яка в Україні вже відбулася [179, с. 18]. Однак нічого не говориться про 

важливість адаптації національного законодавства щодо праці суддів. На 

нашу думку, для покращення будь-якої системи потрібно йти методом «від 

окремого до загального», згідно з яким спочатку треба вдосконалити 

законодавство стосовно праці суддів (окремий аспект), що є сферою 

регулювання, в тому числі й трудового права, а далі саму судову систему, що 

є сферою регулювання адміністративного права. 



126 

При розгляді напрямів адаптації національного трудового 

законодавства до законодавства країн Європейського Союзу в сфері праці 

суддів важливим є використання досвіду країн, які вже пройшли цей шлях і є 

повноцінними членами ЄС не лише формально, а й за показниками розвитку. 

Наприклад О.В. Добико вважає необхідним урахування досвіду держав 

Центральної та Східної Європи з наближення їх законодавства до 

законодавства Європейського Союзу. Таке врахування вже відбувається. Так, 

створена в Україні модель адаптації дуже схожа на польську [180, с. 453]. 

Тобто, в даному випадку робиться акцент на використанні досвіду не лише 

ЄС в цілому, а досвіду адаптації країн, які стали членами Європейського 

співтовариства. В загальному звертається увага комплексної адаптації 

українського законодавства, та судової системи зокрема. На нашу думку, 

судова система складається не лише з нормативно-правового забезпечення та 

судів різних інстанцій, а й з посадових осіб – суддів, які там працюють. Саме 

тому вищенаведену позицію можна сприймати як підтвердження можливості 

адаптації національного трудового законодавства до законодавства країн 

Європейського Союзу в аспекті праці суддів. 

Розглядаючи напрями адаптації національного трудового 

законодавства в сфері праці суддів до законодавства ЄС , варто звернути 

увагу на програму інтеграції України до Європейського Союзу затверджену 

ще у 2000 р. Указом Президента України, яка втратила чинність 10 липня 

2015 року, відповідно до якої можна виділити окремі аспекти щодо праці 

суддів: 

– п. 3.1 – держава забезпечує фінансування та належні умови для 

функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України 

окремо визначаються видатки на утримання судів; 

– п. 3.2 – розробити з метою реалізації ст. 130 Конституції України 

щодо створення належних умов для функціонування судів і діяльності суддів 

проекти Законів України про фінансування судів, про оплату праці та 

соціально-побутове забезпечення суддів і працівників апарату судів; 
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– п. 3.4 – з метою поліпшення доступу до інформації стосовно рішень 

судів створити локальні комп’ютерні мережі судів України. Для виконання 

цього завдання необхідно вжити заходів для придбання робочих станцій і 

мережевого обладнання; розроблення інформаційних технологій 

забезпечення діяльності суду. Створити комп’ютерну мережу системи судів 

України, забезпечити їх засобами електронної пошти, доступом до 

інформаційних ресурсів мережі Internet. Поліпшити інформаційне 

забезпечення судової системи, доступ до баз даних законодавства та 

нормативних актів України, юридичної інформації інших країн [181].  

Розглянуті норми щодо праці суддів та можливостей її покращення й 

досі у повній мірі не реалізовані в українських сучасних реаліях. Якщо 

розцінювати зазначені норми як окремі напрями адаптації законодавства в 

сфері праці суддів, то висловимо свою критичну позицію з даного питання. 

По-перше, п. 3.1 оцінювати досить складно, адже враховуючи 

бюрократичність нашої адміністративної системи та рівень корупції серед 

чиновників, важко сказати, які суми виділені із бюджету на створення 

належних умов праці суддів надійшли і були використанні за призначенням. 

По-друге, враховуючи значний проміжок часу, що минув із моменту 

прийняття даного Указу, законів про фінансування, про оплату праці 

(особливо цікаве питання в контексті нашого дослідження) та соціально -

побутове забезпечення суддів і працівників апарату судів так і не було 

прийнято. По-третє, умови п. 3.4 щодо інформатизації системи судів в цілому 

та забезпечення інформаційними засобами зв’язку суддів усе ж відбулося, 

хоча, можливо й не в повному обсязі. Загальний висновок щодо напрямів 

адаптації національного трудового законодавства в сфері праці суддів до 

законодавства ЄС, визначених на державному рівні, є невтішним, адже не всі 

із аспектів було реалізовано. 

Як зазначає В.Г. Кауров, диференціація правового регулювання праці 

виражається в спеціальних нормах, застосовуваних лише до певної категорії 

працівників [182, с. 15]. Такими підставами диференціації, що створює 
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спеціальні норми (пільги, обмеження, пристосування) є наступні особливості 

праці в даній галузі (галузева диференціація): поєднання праці з навчанням; 

специфіка змісту праці й відповідальний характер праці державних 

службовців, суддів, прокурорів, специфіка і відповідальність праці 

працівників транспортних галузей, значення і роль праці в керівництві 

виробництвом керівників організацій [183, с. 113]. 

Переважно всі ключові моменти праці суддів розглянуті в Законі 

України «Про судоустрій і статус суддів», наприклад, п. 1 ч. 4 ст. 48 

визначає, що незалежність судді забезпечується особливим порядком його 

призначення, обрання, притягнення до відповідальності та звільнення. 

Складно заперечувати, що названа норма розкриває саме трудові аспекти 

діяльності судді, однак, на нашу думку, в Україні повинні бути розроблені 

спеціальні нормативно-правові акти щодо праці суддів, які одночасно 

поєднували б сферу впливу на це питання трудового та адміністративного 

права. 

Отже, можемо відзначити, що питання праці суддів у науці трудового 

права розглянуто не досконало, особливо це стосується напрямів адаптації 

національного трудового законодавства в сфері праці суддів до 

законодавства ЄС, саме тому важливим є виділити конкретні напрями 

адаптації в цій сфері та розглянути можливості, які вони відкривають для 

нашої сфери трудових відносин. Так, необхідно виокремити наступні 

напрями адаптації національного трудового законодавства в сфері праці 

суддів до законодавства ЄС: 

1) поліпшення якості виникнення правовідносин за участю суддів як 

суб’єктів трудового права на основі досвіду ЄС; 

2) оптимізація питання оплати праці суддів як суб’єктів трудового 

права; 

3) забезпечення охорони праці суддів на основі європейського досвіду. 

Таким чином, першим напрямом адаптації національного трудового 

законодавства до законодавства ЄС у сфері праці суддів є поліпшення якості 
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виникнення правовідносин за участю суддів як суб’єктів трудового права 

України на основі досвіду ЄС. 

Фактично, правовідносини у сфері трудового права мають три основні 

особливості: вони виникають, можуть змінюватися та припиняються. Тож 

важливим моментом удосконалення правовідносин за участю суддів як 

суб’єктів трудового права в Україні є вивчення досвіду Європейського 

Союзу в аспекті вступу суддів на посаду. Наприклад, в українському 

законодавстві Законом «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що 

призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі 

та в межах подання Вищої ради юстиції, без перевірки додержання 

встановлених цим Законом вимог до кандидатів на посаду судді та порядку 

проведення добору кандидатів на посаду судді. Президент видає указ про 

призначення судді не пізніше тридцяти днів із дня отримання відповідного 

подання Вищої ради юстиції. Як бачимо, юридичним фактом виникнення 

трудових правовідносин суддів є не момент підписання трудового договору, 

що й вирізняє їх трудо-правовий статус серед інших категорій працівників. 

Якщо надавати більш загальну оцінку суддям Суду Європейського 

Союзу як суб’єктам трудового права, то варто зазначити, що вони є 

незалежними знавцями права з загальновизнаною компетентністю, 

призначаються за спільною згодою урядами держав-членів на шість років 

після консультації з комітетом, який складається з семи осіб і покликаний 

давати висновки про придатність кандидатів для заняття посади судді й 

генерального адвоката (статті 253-255 Договору, який утворює Європейське 

співтовариство) [184, с. 635]. 

І.С. Власов зазначав, що, всебічно оцінюючи кандидатський ценз, 

можна говорити про відповідні тенденції, характерні ознаки й риси та певні 

відмінності й особливості. Насамперед, у даному аспекті заслуговує на увагу 

практика таких країн як Франція, Австрія, Німеччина, Польща, Італія, Англія, 

де найбільш виразно здобули свою завершеність як цілісні механізми 

формування суддівського корпусу, так і окремі його елементи [185, с. 25]. Із 
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позиції вченого складно зробити якийсь однозначний висновок щодо підходу 

перелічених країн у виборі кандидата на посаду судді, однак є зрозумілим, 

що механізм відбору кандидатів є досить повним за своїм циклом і не 

відрізняється особливими прогалинами. Ми вважаємо, що зазначений аспект 

є передумовою укладання трудового договору з кандидатом на посаду судді, 

а тому безумовно повинен регулюватися трудовим правом.  

В.І. Шишкін вважає, що досить спрощеним є кандидатський ценз у 

Німеччині, Італії та Польщі. В Італії, для того щоб бути допущеним до 

відправлення суддівських функцій, необхідно мати: громадянство; диплом 

юридичного факультету університету; цивільну правоздатність; відрізнятись 

бездоганною громадською та моральною поведінкою, в тому числі і в 

минулому; бути фізично придатним для посади; відповідати іншим 

професійним вимогам, установленим законом [186, с. 69]. Вочевидь, 

мінімальний перелік вимог до кандидата на посаду судді пояснюється 

високим рівнем системи вищої освіти в перелічених країнах, оскільки окрім 

усіх інших вимог, якими може володіти будь-яка цивілізована людина, є 

наявність диплому юридичного факультету університету. На наш погляд, 

такий зарубіжний досвід є нині не актуальним для України, адже ринок 

пропозиції праці юристів у нашій державі перенасичений даними 

спеціалістами настільки, що попит на них є в рази нижчим.  

Єдиного способу комплектування корпусу професійних суддів у 

зарубіжних країнах немає. Призначення може здійснюватися главою держави 

– президентом (Австрія, Німеччина, Франція, Італія, Польща, Румунія, Чехія, 

Угорщина); монархом чи за дорученням монарха (Бельгія, Англія, Данія, 

Іспанія, Нідерланди); спеціальними судовими радами (Болгарія, Туреччина, 

Хорватія). У Швеції судді призначаються урядом [187, с. 361]. Отже, 

характерною особливістю більшості європейських держав є те, що 

виникнення трудових відносин за участю суддів відбувається шляхом їх 

призначення на посаду вищими державними чинами (президентом, 

монархом) і лише у випадку Швеції урядом. Ми вважаємо, що судова гілка 
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влади має досить серйозний вплив на політичній арені країни, а тому 

представники законодавчої на виконавчої влади зацікавлені в призначені на 

посаду суддів своїх прибічників. За такої ситуації найменш об’єктивним 

варіантом є призначення суддів урядом, кращим – призначення їх 

президентом або монархом.  

А.З. Георгіца зазначає, що право й обов’язок проведення відбору 

кандидатів належить, як правило, або органу типу магістратури (Іспанія, 

Італія, Польща, Румунія, Франція), або міністерству юстиції і спеціальним 

кваліфікаційним комісіям (Австрія, Угорщина, ФРН та ін.), або власне 

судовим органам (у Великій Британії кандидатів на посаду суддів 

рекомендує відомство лорд-канцлера [188, с. 123-136]. В Україні щодо 

кандидатів на посаду суддів займається Вища кваліфікаційна комісія суддів. 

Подібні структури існують і в інших європейських державах. Відбором 

кадрів для суддівського корпусу, представники якого будуть виконувати в 

майбутньому свої трудові функції на благо справедливості та законності в 

державі, повинні займатися спеціальні органи, а тому ВККС краще підходить 

на цю роль, ніж міністерство юстиції чи інші урядові структури.  

Отже, на основі розглянутого матеріалу щодо виникнення трудових 

правовідносин за участю суддів як суб’єктів трудового права як одного із 

напрямів адаптації національного трудового законодавства в сфері праці 

суддів до законодавства ЄС зазначимо, що в цілому теоретичний підхід 

України в даному аспекті є вірним, однак його практична реалізація 

знаходиться на низькому рівні. Більше того, недосконалою є процедура 

зайняття вакантної посади судді, оскільки відповідно до ст. 73 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» кандидат має право подати заяву 

про заміщення посади лише в одному суді. При цьому йому недоступна 

інформація про інших осіб, які перебувають у резерві й також бажають 

зайняти цю ж посаду. Нівелюється таким чином прозорість суддівського 

корпусу ще до моменту його формування. 
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Основними моментами, які необхідно вдосконалити щодо виникнення 

трудових правовідносин у напрямі адаптації національного трудового 

законодавства в сфері праці суддів до законодавства ЄС є: 

1) підвищення відкритості та прозорості процедури призначення на 

посаду судді як суб’єкта трудового права шляхом опублікування інформації 

відносно того, кого вибрано на посаду судді та серед яких кандидатів; 

2) важливим моментом при виникненні трудових правовідносин за 

участю судді як суб’єкта трудового права є аполітичність кандидата, за якої 

він би зміг виконувати свою трудову функцію неупереджено. 

Другим напрямом адаптації національного трудового законодавства в 

сфері праці суддів до законодавства ЄС є оптимізація питання оплати праці 

суддів як суб’єктів трудового права. 

У країнах Європейського Союзу під поняттям «заробітна плата» 

розуміють звичайну базову або мінімальну оплату праці чи будь-яку іншу 

винагороду в грошовому еквіваленті або натурою, яку отримує робітник за 

виконану роботу (ст. 119 Договору про заснування Європейського 

співтовариства 1957 р.) [184, с. 586]. Розуміння оплати праці європейського 

зразка не надто відрізняється від українського. Важливо звернути увагу, що , 

говорячи про оплату праці суддів як суб’єктів трудового права, варто 

враховувати саме виплату грошового еквіваленту. 

Якщо вести мову про Україну, то відповідно до Рішення 

Конституційного Суду у справі за конституційним поданням Верховного 

Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 

окремих положень статті 36, пунктів 20, 33, 49, 50 статті 71, статей 97, 98, 

104, 105 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» 

(справа про гарантії незалежності суддів) від 18 червня 2007 року однією з 

гарантій забезпечення незалежності суддів, закріплених у ч. 1 ст. 126 

Конституції України, є надання їм за рахунок держави матеріального й 

соціального захисту (заробітна плата, пенсія, щомісячне довічне грошове 

утримання тощо), а в майбутньому – статусу судді у відставці, право якого на 
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пенсійне й щомісячне довічне грошове утримання є гарантією незалежності 

працюючих суддів [189]. Досить цікавим є трактування незалежності суддів 

через матеріальний і соціальний захист. Ми вважаємо, що судді повинні 

якісно виконувати свої трудові обов’язки перед роботодавцем (державою), 

що в такому разі зобов’язує останнього виконувати свої зобов’язання, в тому 

числі й щодо оплати праці. 

Пунктами 6.1, 6.2 Європейської хартії «Про статус суддів» 1998 р. 

визначено право суддів на винагороду, рівень якої повинен бути таким, щоб 

вони були захищені від тиску при ухваленні ними рішень і в роботі взагалі, 

тобто, щоб не були урізані їх незалежність і безсторонність. Згідно з 

вимогами Хартії розмір винагороди може залежати від (а) стажу, (б) 

характеру обов’язків, виконання яких доручається суддям у професійній 

якості, та (в) важливості завдань, покладених на них. Оцінювання всіх цих 

чинників належить провадити в умовах гласності.  

Ми вважаємо, що при адаптації національного законодавства в сфері 

праці суддів до законодавства ЄС особливу увагу варто звернути на 

проблеми захисту суддів від тиску, оскільки доволі часто в українському 

суспільстві виникають дискусії стосовно рішень суддів на користь владних 

структур. Також, на нашу думку, вдосконалення до рівня країн 

Європейського Союз, потребує питання гласності як трудової діяльності 

суддів, так і рішень, які ними приймаються. 

У цілому по Європі оплата праці початківців суддів перевищує 

середній розмір оплати праці, відповідно, в 2,4 і 1,9 рази. Цей середній тренд 

простежується по всім державам-членам, за винятком Німеччини [190]. 

Престижність праці суддів у державах ЄС виражається в об’ємі заробітної 

плати, яку вони отримують. На нашу думку, зважаючи на порівняно вищі 

показники рівня середньої заробітної плати в ЄС загальна сума доходів 

європейських суддів указує на те, що держава піклується про матеріальну 

незалежність цієї категорії працівників. 
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Для порівняння варто звернути увагу на наступне. Так, ст. 133 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що суддівська 

винагорода складається з посадового окладу та доплат за: (1) вислугу років; 

(2) перебування на адміністративній посаді в суді; (3) науковий ступінь; 

(4) роботу, що передбачає доступ до державної таємниці. Посадовий оклад 

судді місцевого суду встановлюється в розмірі 10 мінімальних заробітних 

плат. Посадові оклади інших суддів установлюються пропорційно до 

посадового окладу судді місцевого суду з коефіцієнтом: (а) судді 

апеляційного суду – 1,1; (б) судді вищого спеціалізованого суду – 1,2; 

(в) судді Верховного Суду України, судді Конституційного Суду України – 

1,3. Суддям виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за 

наявності стажу роботи більше 3 років – 15 %, більше 5 років – 20 %, більше 

10 років – 30 %, більше 15 років – 40 %, більше 20 років – 50 %, більше 25 

років – 60 %, більше 30 років – 70 %, більше 35 років – 80 % посадового 

окладу. Суддям Конституційного Суду України, які вперше призначені на 

посаду судді, виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі             

5,5 % за кожен рік роботи. Таким чином, фактично законодавець зменшив 

розмір заробітної плати суддів, що викликало свого часу різке невдоволення 

даної категорії працівників (раніше оклад судді передбачався у розмірі 15 

мінімальних заробітних плат).  

На доповнення в Перехідних положеннях Закону України «Про 

забезпечення права на справедливий суд» зазначалося: «У 2015 році 

максимальний місячний розмір … суддівської винагороди обмежується 7 

розмірами мінімальної зарплати, а при скороченні чисельності працівників – 

10 розмірами мінімальної зарплати (виплата допомоги по тимчасовій 

непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для 

вирішення соціально-побутових питань та оплата часу щорічної відпустки не 

враховується у зазначеному максимальному розмірі)». Тобто, суддів 

Верховного, Конституційного, вищих спеціалізованих, апеляційних та 
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місцевих судів чекала однакова винагорода, що, зважаючи на характер 

виконання ними службово-трудових обов’язків, є не цілком справедливо. 

Втім, відповідно до Закону України від 2 березня 2015 року № 213-VIII 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного 

забезпечення» пункт 10 розділу III Закону України від 28 грудня 2014 року 

№ 76, нормами якого максимальний місячний розмір заробітної плати певних 

категорій працівників обмежувався 7 та 10 розмірами мінімальної заробітної 

плати, з 1 квітня 2015 року втратив чинність. Таким чином, можна 

стверджувати, що й досі у державі не сформована єдина чітка й послідовна 

позиція щодо розміру оплати праці суддів. Тому, спостерігається 

непослідовність законодавчого врегулювання даного питання. 

У плані надання пенсій судді новаціями також є те, що із внесенням 

змін у ст. 141 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», щомісячне 

довічне грошове утримання судді буде обчислюватися в розмірі 60 % 

грошового утримання судді, який працює на відповідній посаді (було 80 %). 

Більше того, максимальний розмір щомісячного довічного грошового 

утримання судді у відставці (включаючи надбавки та додаткові пенсії), не 

може становити суму більшу за 10 прожиткових мінімумів для осіб, які 

втратили працездатність (це сума у розмірі 9490 грн.). Також варто 

зауважити, що з 1 квітня 2015 року суддям у період здійснення службово-

трудової діяльності на посадах, які дають право на призначення щомісячного 

довічного грошового утримання чи на призначення спеціальних пенсій таке 

щомісячне довічне грошове утримання не буде виплачуватися. Обмеження 

щодо виплати пенсій буде діяти до кінця 2015 р. Однак, якщо суддя 

звільняється з роботи, то щомісячне довічне грошове утримання 

виплачуватиметься йому в повному розмірі. 

Тим не менш, у контексті якісного порівняння рівня оплати праці 

українських суддів із суддями країн ЄС варто навести показники зазначені в 

доповіді Євросоюзу «Ефективність систем забезпечення правосуддя», 

відповідно до якого Україна одна з країн (разом із Грузією), де суддям 
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Верховного Суду чи Вищого апеляційного суду встановлюють найвищі 

оклади по відношенню до середнього розміру оплати праці, що перевищують 

останній у сім-вісім разів [190]. Судді вищих інстанцій все таки володіють 

конфіденційною інформацією, мають найвищий рівень відповідальності при 

прийнятті рішень, володіють великим об’ємом теоретичної та практичної 

інформацію, за що й повинні отримувати порівняно вищу оплату праці, ніж 

інші категорії працівників, у тому числі державних службовців. Однак наша 

держава знаходиться в Східній Європі, яка економічно є більш відсталим 

регіоном Європи, а тому на рівень оплати праці впливають такі фактори як 

рівень життя населення, обмінний курс, стаж працівника, його 

кваліфікаційний рівень тощо, що наштовхує нас на думку про завищеність 

рівня оплати праці українських суддів.  

Отже, нами було розглянуто другий напрям адаптації національного 

трудового законодавства в сфері праці суддів до законодавства ЄС  – 

оптимізація питання оплати праці суддів як суб’єктів трудового права. 

Зазначимо, що основними питаннями даного напряму є встановлення 

адекватної оплати праці суддів на основі рівня життя населення, 

кваліфікаційного рівня та стажу роботи судді. Вважаємо, що рівень оплати 

праці суддів як суб’єктів трудового права в Україні, з урахуванням 

європейського досвіду, повинен бути однозначно не меншим, ніж він нині 

встановлений, адже це є основним показником незалежності суддів, судової 

системи та повинно бути ефективною протидією корупції. 

Третім напрямом адаптації національного трудового законодавства в 

сфері праці суддів до законодавства ЄС є забезпечення охорони праці суддів 

на основі європейського досвіду. 

Адаптація законодавства України до acquis communautaire ЄС, 

передбачена ст. 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною, 

ЄС та іншими державами-членами, є однією з головних складових політики 

європейської інтеграції України, а також одним з найважливіших аспектів 

співробітництва нашої держави та країни Європейського співтовариства. 
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Відповідно до цієї норми визначено шістнадцять пріоритетних сфер 

адаптації: митне право; законодавство про компанії; банківське право; 

бухгалтерський облік компаній; податки, зокрема непрямі; інтелектуальна 

власність; охорона праці; фінансові послуги; правила конкуренції; державні 

закупівлі; охорона здоров’я та життя людей, тварин, рослин; довкілля; захист 

прав споживачів; технічні правила і стандарти; транспорт; енергетика, 

зокрема ядерна [191]. Охорона праці є одним із пріоритетних напрямів 

адаптації національного законодавства до законодавства ЄС. Оскільки, судді 

є суб’єктами трудового права, хоча й специфічними, то охорона праці даної 

категорії працівників наряду із пріоритетністю адаптації судової влади мають 

чи не найважливіше значення. 

Законодавчо закріплено, що саме судді виконуючи свою трудову 

діяльність здійснюють охоронну функцію держави, однак ураховуючи їх 

соціальний та правовий статус їх праця та життя повинні також оберігатися 

державою. Зокрема, у Законі України «Про охорону праці» зазначено, що 

праця судді, як суб’єкта трудового права (працівника) охороняється законом. 

Умови праці на робочому місці: безпека технологічних процесів стан засобів 

колективного та індивідуального захисту, що використовуються 

працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам 

законодавства. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо 

утворилася ситуація небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, 

які його оточують або для середовища чи довкілля. Тобто, в даному випадку, 

судді як і всі інші працівники повинні відповідально ставитися до правил 

охорони праці, тим самим захищати себе власними силами в процесі праці. 

Оскільки роботодавцем для судді виступає держава, то вона повинна 

забезпечити йому належні умови праці, які відповідатимуть визначеним 

стандартам.  

Якщо говорити про специфічні умови охорони праці суддів, то 

зазначимо, що суддя повинен уникати особистих стосунків або вчинків у 

публічній сфері чи особистому житті, що можуть зашкодити його репутації, 
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честі та гідності. Суддівська недоторканність є не особистим привілеєм 

судді, а гарантом захисту публічних інтересів правосуддя [192]. Таким 

чином, судді повинні дотримуватися певних правил охорони праці не лише в 

межах робочого місця, а й поза ним. Особливий статус суддів не дозволяє їм 

виконувати дії, які могли б зашкодити репутації, що зобов’язує бути постійно 

максимально зібраним та сконцентрованим на своєму публічному статусі. 

Дана норма все ж не обов’язково характеризує саме аспект охорони праці 

суддів, але в певних випадках (наприклад, порушення безпеки 

життєдіяльності з одночасним порушенням законодавства) може зашкодити 

професійній репутації. 

На думку М.І. Логвиненко, суддя як особливий суб’єкт трудових 

відносин забезпечується з боку держави захистом особи та її трудових 

функцій і може застосовувати ряд дій, передбачених законом, для здійснення 

захисту. Кожен професійний суддя має гарантовану державою особисту 

охорону свого житла і майна, може мати для власної безпеки та безпеки своєї 

сім`ї зброю, яку також може використовувати для сповіщення про небезпеку 

[193, с. 573]. Враховуючи дану позицію, стає зрозумілим значення і 

принципова необхідність захисту судді та його трудових функцій з боку 

держави. Їх професійна діяльність полягає у винесенні судових рішень щодо 

встановлення винуватості осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, або 

їх виправдання, а також вирішення правових спорів, де завжди існує 

конфлікт інтересів, тому доволі часто результат судових засідань в цілому, і 

рішення суді зокрема, є об’єктами невдоволення учасників процесу. В такому 

випадку задля забезпечення безпеки суддів від можливих невдоволених 

учасників судового процесу державна допомога є просто необхідною.  

Розглядаючи досвід ЄС в аспекті охорони праці суддів зазначимо, що 

одним із важливих напрямів соціально-трудової політики є поліпшення умов 

праці з метою захисту здоров’я й безпеки працівників. Європейське 

співтовариство у 70-80 роках прийняло ряд директив, що встановлюють 

єдині мінімальні вимоги захисту працівників на виробництві та в окремих 
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його галузях. Усі діючі й заплановані до прийняття в майбутньому директиви 

Співтовариства й, відповідно, законодавчі акти держав-членів повинні 

слідувати трьом правовим принципам охорони праці здоров’я працівників: 

– обов’язок роботодавця гарантувати здоров’я й безпеку в процесі 

здійснення трудової діяльності; 

– обов’язок кожного працівника сприяти охороні власного здоров’я й 

безпеки та інших працівників шляхом дотримання інструкцій безпеки; 

– відсутність (або обмеження) відповідальності роботодавця за шкоду, 

заподіяну здоров’ю працівника зважаючи на непереборні сили [194]. 

Таким чином, на рівні європейської співпраці вектор регулювання 

охорони праці працівників було визначено вже досить давно. Важливим у 

політиці ЄС щодо охорони праці є те, що в ній чітко визначено перелік 

основних обов’язків працівників та роботодавців щодо забезпечення гідних 

та безпечних умов праці. На наш погляд, наведена позиція буде вірною й 

відносно охорони праці суддів, адже характеризує загальні умови охорони 

праці для всіх працівників.  

Як зазначає В.Д. Роік, праця суддів у Франції  як і в інших країнах 

Європи, питання техніки безпеки й виробничої санітарії регулюються в 

основному законодавчим шляхом [195, с. 79]. Чітке визначення правил 

охорони праці в законах щодо окремих категорій працівників було б дуже 

важливим кроком України на шляху до європеїзації. На даний момент в 

Україні існує два загальних законодавчих нормативно-правових акти щодо 

охорони праці – це КЗпП та Закон України «Про охорону праці», а всі інші 

аспекти регулюються на локальному рівні. Важливе значення в сучасних 

умовах регулювання охорони праці суддів мають правила внутрішнього 

трудового розпорядку. Наприклад, на офіційному порталі «Судова влада 

України» розміщено правила внутрішнього трудового розпорядку для суддів 

та працівників суду різних судів, відповідно до яких працівники зобов’язані: 
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– виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки та інших вимог нормативних актів про 

охорону праці; 

– суворо дотримуватися режиму роботи та вимоги щодо заборони 

паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях 

загального користування) [196]. 

 Можна відзначити, що особливих норм, які б стосувалися такого 

специфічного суб’єкта трудового права як суддя тут немає, однак факт 

наявності подібних правил та можливості публічного доступу до них є 

позитивним. 

Отже, ми розглянули третій напрям адаптації національного трудового 

законодавства в сфері праці суддів до законодавства ЄС – забезпечення 

охорони праці суддів на основі європейського досвіду. Опираючись на даний 

аналіз питання, визначили, що важливим для України є прийняття Закону 

«Про охорону праці суддів та працівників суду», відповідно до якого було б 

чітко визначено перелік основних прав та обов’язків суддів та перелік 

обов’язків держави щодо безпеки праці суддів. 

Таким чином, ми дослідили основні напрями адаптації національного 

трудового законодавства в сфері праці суддів до законодавства ЄС та, 

охарактеризувавши їх, визначили, що потрібно зробити Україні по кожному 

конкретному напряму для пришвидшення загального процесу адаптації 

вітчизняного законодавства до стандартів ЄС.  

Варто відзначити, що питання праці суддів навіть у рамках української 

науки трудового права є не достатньо дослідженим, а в аспекті євроінтеграції  

тим більше, але існують великі перспективи його покращення, зокрема, 

враховуючи визначені нами напрями. 
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Висновки до розділу 2 

Дослідження юридичного механізму адаптації трудового законодавства 

України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу надало 

змогу зробити нижченаведені висновки. 

1. Адаптація законодавства України у сфері праці суддів до 

законодавства Європейського Союзу – це один із пріоритетних напрямів 

інтеграції законодавства України у сфері праці суддів до законодавства ЄС, 

що характеризується запозиченням та пристосуванням законодавчих норм, 

приведенням сучасної української нормативно-правової бази у сфері праці 

суддів до стандартів Європейського Союзу з метою вдосконалення та 

вирішення існуючих законодавчих прогалин судово-трудової сфери 

діяльності, покращення умов праці суддів та зниження рівня корупції у цій 

сфері. 

2. Ознаками адаптації національного трудового законодавства у сфері 

праці суддів можна вважати: (а) систематизацію законодавства; 

(б) уніфікацію термінології; (в) створення механізму перевірки 

законопроектів. 

3. Джерела права ЄС у сфері праці суддів – це сукупність визначених 

Європейським Союзом офіційних документальних актів, принципів, ідей, 

форм вираження та закріплення норм права, що регулюють сферу праці 

суддів ЄС і надають суддям особливий правовий статус як суб’єктам 

трудового права, які встановлюються шляхом укладання договорів та угод 

між країнами-учасницями та прийняття компетентними міждержавними 

органами Союзу. 

4. Значення джерел права ЄС у сфері праці суддів для системи джерел 

права Євросоюзу в цілому полягає в тому, що такі нормативно-правові акти 

формують дану систему джерел права, здійснюють регулювання окремо 

взятої галузі права та встановлюють специфічні особливості саме для даної 
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галузі правового регулювання, крім того, вони регламентують і загальні 

принципи судоустрою та статусу суддів у країнах ЄС. 

5. Визначено, що особливості джерел права ЄС у сфері праці суддів 

потрібно класифікувати за такими критеріями: 

– залежно від ознак джерел права ЄС у сфері праці суддів на: 

(а) загальнообов’язкові (обов’язковість, формальна визначеність, 

визначеність державою тощо); (б) притаманні виключно джерелам права ЄС 

у сфері праці суддів (особливе коло правових відносин, спеціальний суб’єкт, 

особливий механізм реалізації прав та обов’язків); 

– залежно від особливого правового статусу суддів на: (а) особливі 

обмеження трудових прав суддів (обмеження діяльності судових профспілок 

тощо); (б) особливі трудові права суддів (право на особливий соціальний 

захист та ін.). 

6. Виділено наступні напрями адаптації національного трудового 

законодавства у сфері праці суддів до законодавства ЄС: 

– поліпшення якості виникнення правовідносин за участю суддів як 

суб’єктів трудового права на основі досвіду ЄС; 

– оптимізація питання оплати праці суддів як суб’єктів трудового 

права; 

– забезпечення охорони праці суддів на основі європейського досвіду.  

7. Основними моментами, які необхідно вдосконалити щодо 

виникнення трудових правовідносин у напрямку адаптації національного 

трудового законодавства в сфері праці суддів до законодавства ЄС , є: 

а) підвищення відкритості та прозорості процедури призначення на 

посаду судді як суб’єкта трудового права шляхом опублікування інформації 

відносно того, кого обрано на посаду судді та серед яких кандидатів; 

б) аполітичність кандидата, за якої він би зміг виконувати свою 

трудову функцію неупереджено. 

8. Визначено, що рівень оплати праці суддів як суб’єктів трудового 

права в Україні, з урахуванням європейського досвіду, повинен бути 
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однозначно не меншим, ніж він нині встановлений, адже це є основним 

показником незалежності суддів, судової системи та служити ефективною 

протидією корупції. 

9. Доведено, що забезпечення охорони праці суддів в Україні на основі 

європейського досвіду необхідно здійснити шляхом прийняття Закону «Про 

охорону праці суддів та працівників суду», відповідно до якого було б чітко 

визначено перелік основних прав і обов’язків суддів та зобов’язань держави 

щодо безпеки праці суддів. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДАПТАЦІЇ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРАЦІ СУДДІВ ДО 

ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

3.1 Шляхи оптимізації та вдосконалення адаптації трудового 

законодавства України у сфері праці суддів до законодавства 

Європейського Союзу 

У березні 2004 року Верховною Радою України було затверджено 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, де зазначено, що перший етап адаптації 

діє до завершення Угоди про партнерство і співробітництво. 27 червня 2014 

року у Бельгії на саміті ЄС відбулось остаточне закріплення європейського 

вибору України шляхом підписання Угоди про асоціацію України з 

Європейським Союзом. Частина 2 статті 114 Угоди встановлює новий виток 

у здійсненні адаптації, що розпочнеться з дати підписання Угоди, і поступово 

пошириться на всі елементи acquis ЄС [177].  

Особливо актуальною є адаптація трудового законодавства, оскільки у 

державах-членах ЄС правове забезпечення та реалізація соціально-трудових 

прав громадян є пріоритетним напрямом. Окреме вагоме місце в даному 

контексті посідає така суспільно важлива категорія працівників як судді. 

Завдяки забезпеченню їм належних трудових прав та стандартів, 

запроваджених у передових країнах Європи, в Україні зростатиме рівень 

правосуддя і демократії. 

Загалом проблемою оптимізації та вдосконалення адаптації трудового 

законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського 

Союзу та окремими її питаннями займалися науковці: Г.О. Барабаш, 

Н.Б. Болотіна, В.С. Венедіктов, Ю.П. Дмитренко, В.В. Жернаков, 

Ю.Ю. Івнюк, М.І. Іншин, С.Ю. Кашкин, І.Я. Кисельов, О.Л. Омельченко, 
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Н.М. Пархоменко, С.М. Прилипко, Ф.А. Цесарський, В.О. Швець, Т.В. Штих, 

О.М. Ярошенко та ін. 

На сьогоднішній день Україною зроблено багато кроків до приведення 

національного трудового законодавства у сфері праці суддів у відповідність 

до норм права ЄС. Однак розкриваючи характер законодавства ЄС , 

М.І. Іншин зазначає, що європейське право виступає як продукт, так і засіб 

інтеграції, що триває в Європі [197, с. 161]. Розвиток законодавства ЄС та 

новий статус України в процесі входження до Європейського Союзу 

зумовлюють актуальність дослідження існуючого стану адаптації з точки 

зору оптимізації та вдосконалення адаптації трудового законодавства у сфері 

праці суддів відповідно до законодавства Європейського Союзу. 

Дослідження стану адаптації трудового законодавства у сфері праці 

суддів розпочнемо з розгляду норм щодо індивідуальних трудових відносин. 

Відповідно до чинного законодавства України судді приймаються на роботу 

шляхом оформлення наказу голови суду на підставі акту про обрання 

(призначення) на посаду. Однак до оформлення наказу про призначення на 

посаду здійснюється відбір кандидатів на конкурсній основі. Головною 

метою відбору є оцінка здатності кандидата на посаду судді надати 

незалежну оцінку справ, що розглядаються суддями, тобто вміння висловити 

незалежну думку [198].  

Законодавець у ч. 2 ст. 38 Конституції України надав рівне право 

доступу до державної служби для всіх громадян [199] і конкретизував 

указане положення у частинах 2, 3 ст. 65 Закону «Про судоустрій і статус 

суддів», де закріпив право рівного доступу до служби на посаді судді. Так, на 

посаду судді може бути рекомендований громадянин України, не молодший 

двадцяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту й стаж роботи в галузі 

права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та 

володіє державною мовою. У частині 2 даної норми зазначено, що не можуть 

бути рекомендовані на посаду судді громадяни: (а) визнані судом обмежено 

дієздатними або недієздатними; (б) мають хронічні психічні чи інші 
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захворювання, що перешкоджають виконанню функцій зі здійснення 

правосуддя; (3) мають не зняту чи непогашену судимість. Не може 

претендувати на посаду судді особа, до якої згідно із законом застосовується 

заборона обіймати відповідну посаду. Не може претендувати на посаду судді 

також особа, яку було раніше звільнено з посади судді за порушення присяги, 

порушення вимог щодо несумісності або у зв’язку із набранням законної 

сили обвинувальним вироком, крім випадків визнання в судовому порядку 

протиправним рішення про звільнення з цих підстав або скасування 

обвинувального вироку суду. З метою розуміння термінології цієї статті у ч. 

3 розтлумачено: (1) вища юридична освіта – вища юридична освіта ступеня 

магістра (або прирівняна до неї вища освіта за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста), здобута в Україні, а також вища юридична освіта 

відповідного ступеня, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в 

установленому законом порядку; (2) стаж роботи у галузі права – стаж 

роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти. 

Встановлення державою вимог до осіб, які мають намір обіймати 

посаду судді, зумовлюється особливим характером службової діяльності, а 

саме реалізації судової влади від імені держави [193, с. 572]. А тому 

встановлення додаткових вимог порівняно з іншими працівниками 

забезпечує необхідні умови для здійснення суддею службових повноважень, і 

не розглядається як порушення права на рівний доступ до служби.  

Пункт 2.1 Європейської хартії про закон «Про статус суддів» 

встановлює заборону щодо дискримінації кандидатів на посаду судді за 

статтю, національною приналежністю або соціальним походженням, а також 

за філософськими і політичними поглядами або релігійними переконаннями 

під час працевлаштування кандидата на посаду судді. Отже, відповідно до 

європейських норм, забезпечення принципу рівності під час 

працевлаштування виявляється у відсутності дискримінації за 

вищезазначеними ознаками.  
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У трудовому законодавстві ЄС надається значна увага положенням, що 

спрямовані на усунення дискримінації в сфері забезпечення рівності 

трудових прав. Цьому питанню присвячені Директиви № 2002/73/ЄЕС, № 

2000/43/ЄЕС, № 76/207/ЄЕС та № 2000/78/ЄЕС.  

На виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу Верховною Радою був 

прийнятий Закон «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні», в якому відповідно до вимог Директиви № 2002/73/ЄЕС про 

імплементацію принципу рівності чоловіків і жінок у питаннях 

працевлаштування, професійного навчання, просування по службі та умов 

праці, були надані дефініції понять «пряма дискримінація» та «непряма 

дискримінація» [200]. За своєю суттю визначення є тотожними.  

Однак вищезазначена Директива містить поняття «домагання» та 

«статеве домагання», визначення змісту яких є необхідним для досягнення 

цілей даного документу. Під домаганням мається на увазі небажана 

поведінка по відношенню до особи певної статі, що відбувається з метою або 

тягне за собою посягання на честь і гідність особи, та створює ворожу, 

принизливу, образливу атмосферу або залякує особу [201]. Закон України 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» закріпив 

визначення дискримінації за статевою ознакою у значенні прямої 

дискримінації, тоді як абз. 2 ч. 1 ст. 4 проекту Трудового кодексу визначив 

статеве домагання як дискримінацію за ознаками статі, що відповідає п.  3 

ст. 1 Директиви. Закріплення поняття «домагання» та «дискримінація за 

статевою ознакою» є необхідним для реалізації права рівного доступу до 

служби на посаді судді на європейському рівні.  

Дискусійною проблемою системи призначення суддів є призначення 

його вперше, тобто тимчасове призначення на посаду судді. Специфікою 

праці цієї категорії працівників є реалізація судової влади від імені держави, 

а отже й забезпечення компетентності, незалежності та неупередженості, на 

які розраховує кожна особа в разі звернення до суду за захистом своїх прав. 
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У частині 4 ст. 48 Закону «Про судоустрій і статус суддів» законодавець 

зазначив, що незалежність судді забезпечується його незмінюваністю. 

Незмінність судді розглядається як головна гарантія запобіганню його 

незаконним звільненням та переміщенням. Аналіз змісту ст. 52 Закону 

приводить до висновку, що незмінність як гарантія незалежності судді 

надається йому після обрання на посаду судді безстроково. Отже, перше 

призначення на посаду судді слід розглядати в якості випробувального 

терміну.  

Зокрема, Т.В. Штих указує на незрозумілість тимчасового призначення 

на посаду судді, оскільки у разі, якщо він сумлінно виконував свої обов’язки, 

не порушував дисципліни, вимог щодо несумісності, не вчиняв злочини, у 

зв’язку з якими набрав законної сили обвинувальний вирок щодо нього , не 

має підстав припиняти трудову діяльність. А з іншого боку – якщо суддя 

порушував закон, то він буде в установленому законом порядку притягнений 

до відповідальності і, у разі необхідності, звільнений з посади на законних 

підставах і в порядку, визначеному законом [118, с. 688]. 

Окрім того, Україна є державою з відносно новою судовою системою, а 

тому, з одного боку, виникає суто практична потреба первинної  перевірки 

суддів з тим, аби впевнитися у їх спроможності виконувати свої функції 

ефективно до того, як їх буде призначено на посаду судді безстроково. З 

іншого боку, наслідком використання інституту випробувального терміну 

може бути підірвана незалежність суддів, оскільки вони відчуватимуть тиск 

при прийнятті конкретних рішень у справах. Юридична сила рішень, 

прийнятих як суддями обраними на посаду судді вперше, так і безстроково 

однакова, тоді як перших чекатиме повторна процедура призначення на 

посаду.  

Робочий час регулюється нормами загального трудового 

законодавства. Нормативною базою в Європейському Союзі є Директива 

Ради № 003/88/ЄЕС щодо питання стандарту робочого часу, щорічних 

відпусток та роботи в нічний час, яка містить визначення багатьох понять у 
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сфері робочого часу, його режимів, однак особливо необхідним є 

трактування безпосередньо поняття «робочий час» з огляду на відсутність 

легального визначення у чинному законодавстві та існування інституту 

«надурочної праці». Під робочим часом розуміється будь-який період, під час 

якого працівник працює, знаходячись в розпорядженні роботодавця, та 

виконує свою діяльність або обов’язки відповідно до національного 

законодавства та/або практики [202]. Відсутність визначення створює 

проблеми в тлумаченні робочого часу відносно понаднормово 

відпрацьованих годин. 

Визначення робочого часу є важливим з огляду на необхідність  

вимірювання ефективності трудового процесу, й, як наслідок, його 

нормування. Так, досягнення нормальної й ефективної праці судді 

здійснюється шляхом дослідження витрат робочого часу на виконання 

певних операцій, показників, що визначають обсяг роботи. Нормування праці 

суддів містить свою специфіку з огляду на те, що більшою мірою їх праця 

складається з творчої, відслідкувати та нормувати яку досить складно. А 

отже, досягнення ефективності правосуддя через вплив на працю суддів 

повинен здійснюватись іншими шляхами.  

Результати соціально-правового аналізу проблем доступності влади, 

здійсненого І.Є. Марочкіним та О.М. Овчаренко, свідчать про те, що рівень 

навантаження на одного суддю є найвпливовішим фактором на доступність 

до правосуддя на думку самих суддів [203, с. 33]. У Рекомендації Комітету 

міністрів Ради Європи R № (86) 12 від 16 вересня 1986 року «Про заходи 

щодо недопущення і скорочення надмірного робочого навантаження на 

суддів» пропонується замість збільшення поступове зменшення кількості 

покладених на суддів завдань, які не мають відношення до судочинства. 

Виконання таких завдань запропоновано доручати іншим особам або 

органам. Преамбула Рекомендації наголошує на нагальності проведення 

скорочення будь-якого надмірного робочого навантаження на суди задля 

покращання якості відправлення правосуддя [204, с. 271]. Як результат, судді 
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повинні бути звільнені від обов’язку виконання завдань, які виходять за 

рамки їх професійних та посадових обов’язків, та не стосуються 

безпосередньо відправлення правосуддя. Наприклад, відповідно до п.  2.7.13 

Інструкції з діловодства в господарських судах України обов’язок зі 

здійснення контролю за строками перебування справи за межами суду 

покладається на суддів або відповідальних працівників апарату суду [205]. 

Державною судовою адміністрацією визначено, що за складністю виконання 

такий контроль може здійснювати менш кваліфікований працівник, тоді 

виникає питання обґрунтованості покладання на суддів ще один обов’язок, 

що не пов’язаний з відправленням правосуддя, і за своїм характером є 

організаційним.  

Удосконалення національного трудового законодавства у сфері праці 

суддів, що відбуватиметься на принципі недопущення надмірного робочого 

навантаження, надасть можливість не лише виконати зобов’язання України 

щодо адаптації законодавства, а й зменшить вплив такого формального 

фактору на забезпечення доступності правосуддя. 

В Україні відсутній відбір на посаду судді за статевою ознакою. Як 

жінки, так і чоловіки мають рівне право на зайняття посади. Одним із 

пріоритетних напрямів розбудови законодавства ЄС є охорона праці жінок. 

Основним нормативним актом з цього питання є Директива Ради 92/85/ЄЕС 

«Про застосування заходів, які сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці 

вагітних, а також жінок-працівниць, що недавно народили й годують 

груддю», у ст. 9 якої зазначається, що жінкам надається додаткова відпустка 

у випадку захворювання, ускладнень або небезпеки ускладнень, причиною 

яких були вагітність або пологи, на підставі медичного висновку та на 

термін, визначений у цьому висновку, до або після періоду, на який 

надавалася відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами [206, с. 324]. Сучасне 

трудове законодавство не містить відповідних положень.  

Однією з гарантій забезпечення права на працю є надання державою 

правового захисту від незаконного звільнення. Стаття 30 Хартії 
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основоположних прав Європейського Союзу закріпила право кожного 

працівника на захист від незаконного звільнення [207].  

Підстави для звільнення судді закріплені в Основному Законі України. 

Однією з підстав, визначених частиною 5 ст. 126, є порушення суддею 

присяги. Статтею 116 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

визначений механізм застосування такого звільнення. Тоді як визначення 

самого поняття «порушення присяги» відсутнє. У рішенні Європейського 

суду з прав людини від 9 квітня 2013 року «Справа Олександр Волков проти 

України» суд здійснив аналіз правової природи такої підстави для звільнення 

як порушення присяги та звернув увагу на необхідність чіткого 

формулювання законодавчих актів у сфері дисциплінарних стягнень і надав 

тлумачення поняттю «порушення суддею присяги».  

Суддя як суб’єкт трудового права отримає можливість гарантованого 

захисту від незаконного звільнення лише у раз закріплення у законодавстві 

визначення поняття «порушення присяги». Залишаючи це поняття оціночним 

надається широка можливість до суб’єктивізму дисциплінарному органу.  

Інститут оплати праці є найбільш адаптованим до європейського 

правового простору. Цікавим аспектом стосовно такої складової суддівської 

винагороди як доплата за роботу, що передбачає доступ до державної 

таємниці.  

Відповідно до Європейської хартії про закон «Про статус суддів» , 

оплата праці судді здійснюється на засадах захисту від тиску під час 

прийняття рішень, їх незалежності та неупередженості. Пунктом 6.2 

установлюється залежність суддівської винагороди від: (а) стажу, 

(б) характеру професійних обов’язків, виконання яких вимагається від судді, 

(в) важливості завдань, що покладені на суддю. Українське законодавство 

серед складових винагороди судді називає посадовий оклад та доплати за 

вислугу років, перебування на адміністративній посаді, науковий ступінь та 

роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці. Доплатою є щомісячна 

грошова виплата, що має характер постійності та встановлюється залежно від 
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ступеня секретності. Частота отримання доступу до державних таємниць 

визначається автоматизованою системою документообігу. Фактично, у 

порівнянні з іншими, саме на цей елемент винагороди суддя не може 

самостійно вплинути. 

Адаптації трудових норм ЄС вимагають не тільки норми, що 

регулюють індивідуальні права, а й колективні. Необхідно зауважити, що 

право на свободу об’єднання в контексті міжнародних норм розглядається як 

колективне [208, с. 179]. Стаття 12 Хартії основних прав ЄС закріплює 

принцип свободи об’єднання, що є одним із основних принципів трудового 

права Євросоюзу. Текст цієї норми є аналогічним положенням п. 1 ст. 11 

Конвенції Ради Європи про захист прав людини та основних свобод 1950 р.  

Зважаючи на кореспондуючий характер зв’язку цих норм, будь-які додаткові 

обмеження на свободу думки, совісті та віросповідання не можуть 

накладатися, окрім тих, які передбачені законом та є необхідними в інтересах 

національної безпеки й громадського спокою з метою попередження масових 

заворушень, злочинів, захисту здоров’я та моральності або захисту прав і 

свобод інших осіб.  

Подібні відносини регулюються також ст. 11 Хартії Співтовариства про 

основоположні соціальні права трудящих, яка вказує, що роботодавці та 

працівники мають право на об’єднання з метою утворення професійних 

організацій чи профспілкових союзів на власний вибір для захисту своїх 

економічних і соціальних інтересів. Право роботодавця або працівника 

вступу до подібних організацій є вільним і жоден не повинен зазнавати будь-

якої професійної або персональної шкоди внаслідок цього [209]. Звужуючи 

коло відносин до правозастосування у сфері праці суддів, слід вирішувати 

питання управління судами, визначення судового бюджету та його розподілу 

на місцевому й національному рівнях із залученням суддів.  

Частина 2 ст. 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

гарантує суддям право участі в суддівському самоврядуванні та право 

створення та участі в громадських об’єднаннях, метою яких є захист своїх 
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прав та інтересів, підвищення професійного рівня. Водночас установлюється 

заборона участі судді в політичній партії та професійній спілці. Професійні 

спілки є добровільними неприбутковими громадськими організаціями, що 

об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх 

професійної (трудової) діяльності (навчання) [210]. Аналіз норм 

законодавства стосовно профспілок дає наступні висновки: (а) функції та 

завдання профспілок зосереджені на захисті певної сфери прав та інтересів 

працівників; (б) основами діяльності профспілок та інших об’єднань 

громадян слугують засади рівності й взаємної поваги, на відсутності тиску й 

на співпраці в разі взаємного бажання; (в) взаємозв’язок між професійними 

спілками та політичними партіями заснований на їх самостійності в 

організації власної діяльності та незалежності один від одного; (г) існує 

можливість дотримання принципу політичного нейтралітету при створенні 

або участі у профспілковій організації.  

Як наголошує Т.В. Штих, наразі немає законних підстав для обмеження 

права суддів на об’єднання у професійні спілки [25, с. 11]. Приведення у 

відповідність права суддів на об’єднання у професійні спілки є важливим 

кроком у вдосконаленні національного законодавства до європейського 

рівня, адже закріплення права на об’єднання у професійні спілки надасть 

суддям гарантію права на працю. Судді мають право об’єднуватися з метою 

підвищення свого професійного рівня. Законодавство ЄС у цій сфері надає 

гарантії суддям підтримання на належному рівні та розширення як 

професійної, так і соціально-культурної ерудиції, що необхідно для 

виконання їх службових обов’язків.  

У пункті 4.4 Хартія передбачає гарантію підвищення професійного 

рівня за допомогою надання періодичної можливості перепідготовки за 

рахунок держави [172]. Мається на увазі надання суддям можливості 

відновлення та поглиблення теоретичних та практичних знань, 

удосконалення навичок необхідних для ефективного вирішення професійних 

завдань. У Пояснювальній записці до Хартії вказується, що право на 
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підвищення кваліфікації повинно мати безперервний характер і держава за 

власний кошт організовує навчальні курси. Державним органом, що 

здійснюватиме таку діяльність повинен бути незалежний орган, що зможе 

гарантувати плюралізм змісту навчальних програм та забезпечить 

функціонування цього органу [198].  

Комітет Міністрів РЄ у висновку № 4 доповнює методи організації 

такого навчання шляхом організації безперервної підготовки суддів у спосіб, 

що забезпечив участь усіх рівнів судової системи. Таке становище сприятиме 

обміну суддями ідеями та точками зору, поінформованості суддів про взаємні 

проблеми, послідовному підходу до змісту судової практики в межах усієї 

судової системи [211, с. 80]. 

На сьогодні держава забезпечує лише періодичні навчання з метою 

підвищення кваліфікації в Національній школі суддів України. Суддя 

зобов’язаний проходити двотижневу підготовку в цьому закладі щорічно 

протягом строку першого призначення на посаду судді, а після безстрокового 

призначення – не рідше, ніж раз на три роки. 

З усього вищезазначеного можна виокремити проблемні питання 

адаптації трудового законодавства у сфері праці суддів до законодавства 

Європейського Союзу: 

– проблема приведення визначення понять «домагання», 

«дискримінація за статевою ознакою» у відповідність до Директиви 

2002/73/ЄЕС про імплементацію принципу рівності чоловіків і жінок у 

питаннях працевлаштування, професійного навчання, просування по службі 

та умов праці; 

– приведення у відповідність до норм Європейської хартії про закон 

«Про статус суддів» питання стосовно закріплення або скасування інституту 

випробувального терміну для суддів; 

– забезпечення виконання Директиви Ради № 003/88/ЄЕС щодо питання 

стандарту робочого часу, щорічних відпусток та роботи в нічний час та 

Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи R № (86) 12 від 16 вересня 
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1986 року «Про заходи щодо недопущення і скорочення надмірного робочого 

навантаження на суддів» у питанні організації праці суддів; 

– виконання Директиви Ради 92/85/ЄЕС «Про застосування заходів, які 

сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці вагітних, а також жінок-

працівниць, що недавно народили й годують груддю» у питанні надання 

додаткової відпустки; 

– забезпечення держаної гарантії захисту працівника від незаконного 

звільнення у разі порушення суддею присяги; 

– приведення у відповідність з нормами Європейської хартії про закон 

«Про статус суддів» інституту суддівської винагороди; 

– надання права суддям на об’єднання в професійні спілки відповідно 

до положень первинного законодавства ЄС; 

– забезпечення навчання суддів з метою підвищення кваліфікації на 

рівні європейських стандартів. 

Адаптація трудового законодавства у сфері праці суддів до трудового 

законодавства ЄС ускладнена низкою внутрішніх чинників, таких як нестача 

фінансового забезпечення, полярність поглядів усередині владних структур, 

брак кадрового забезпечення. Зокрема, О.А. Телічко звертає увагу на 

відсутність координуючого органу у сфері євроінтеграції [212, с. 25].  

Розглянемо шляхи оптимізації адаптації трудового законодавства 

України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу 

відповідно до окреслених у попередньому розділі проблем.  

1. Вирішенням першої проблеми є впорядкування понять «домагання» 

та «дискримінація за статевою ознакою». Відповідно до ч. 3 ст. 1 Директиви 

№ 2002/73/ЄЕС про імплементацію принципу рівності чоловіків і жінок у 

питаннях працевлаштування, професійного навчання, просування по службі 

та умов праці домагання та статеве домагання розуміється в якості 

дискримінації за статевою ознакою. Пропонуємо внести зміни до ст. 1 Закону 

України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» і 

викласти терміни у наступній редакції: «Домагання – небажана поведінка по 
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відношенню до особи певної статі, що відбувається з метою або тягне за 

собою посягання на честь і гідність особи та створює ворожу, принизливу, 

образливу атмосферу або залякує особу; дискримінація за статевою ознакою 

включає домагання та/або сексуальні домагання». 

2. Запроваджувати норми права ЄС слід обережно  з урахуванням 

специфіки української судової системи. Адаптація норм Європейської хартії 

про закон «Про статус суддів» можлива двома шляхами. Відповідно до 

першого, слід скасувати перше призначення судді на посаду, здійснювати 

обрання кандидатів одразу на посаду судді безстроково.  Однак у такому 

випадку, слід підвищити спеціальні вимоги до кандидатів на посаду судді. 

Наприклад, підвищити віковий ценз з 25 до 28 років та стаж правничої 

роботи з 3 до 5 років [213, с. 45]. Серед науковців уже давно існує думка про 

те, що 25 років – це замало для призначення на посаду судді. Ще в 1996 р. 

Міжнародна асоціація суддів зазначила, що суддя повинен дискутувати з 

позиції належного авторитету. Для досягнення цього він повинен мати 

певний життєвий досвід, лише частина якого є професійним, здобути який 

можливо не раніше досягнення 30 років [214, с. 64].  

Стосовно підвищення юридичного стажу, то це більш об’єктивний 

критерій і надасть змогу обирати на посаду більш підготовлених до 

практичної роботи кандидатів. Окрім того, збільшення вимоги стосовно 

юридичного стажу має на меті досягнення суддею більшої професійної 

обізнаності та досвідченості. Про необхідність таких нововведень постійно 

наголошується самими суддями, науковцями, представниками міжнародної 

та української громадськості на конференціях, зборах та з’їздах. 

Використання цього способу вимагає кропіткої праці та є більш тривалим, 

оскільки зміни потрібно вносити до ч. 4 ст. 126, ч. 3 ст. 127, ч. 1 ст. 128 

Конституції України та глави 2 розділу ІV Закону «Про судоустрій та статус 

суддів». Відповідно у ч. 4 ст. 126 Конституції потрібно скасувати виняток з 

загального правила про безстроковість призначення суддів. У ч. 3 ст. 127 слід 

внести наступні зміни: «На посаду судді може бути рекомендований … 
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громадянин України, не молодший тридцяти років, який має вищу юридичну 

освіту і стаж роботи у галузі права не менш як п’ять років …». Скасувати 

положення щодо першого призначення на посаду судді Президентом України 

у ч. 1 ст. 128 Конституції.  

Другим способом є зменшення строку першого призначення на посаду 

судді. Європейська хартія про закон «Про статус суддів» не змушує 

скасовувати випробувальний термін, акцентує увагу на його 

короткостроковості. На нашу думку, слід використовувати перший спосіб і 

внести відповідні зміни щодо призначення на посаду судді безстроково. 

Оскільки залишення політичної процедури обрання на посаду судді 

безстроково не надасть судді гарантій для здійснення службових обов’язків 

незалежно. 

3. Адаптувати положення Директиви Ради № 003/88/ЄЕС слід з 

внесення до ст. 50 Кодексу законів про працю України змін, а саме 

запровадження визначення поняття «робочий час». Під робочим часом  слід 

розуміти будь-який період, під час якого працівник працює, знаходячись у 

розпорядженні роботодавця, та виконує свою діяльність або обов’язки 

відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та умов трудового 

договору. У питанні нормування праці судді існують наступні особливості: 

(а) відсутність можливості визначення кількості справ, які повинен 

розглянути суддя за певний період; (б) неможливість визначення достатньої 

кількості рішень; (в) унікальність та складність кожної справи; 

(г) професіоналізм судді, поведінка сторін спору [174, с. 10]; (ґ) розподіл 

справ між суддями автоматизованою системою документообігу за 

принципами врахуванням завантаженості кожного судді, спеціалізації, а 

також вимог процесуального закону.  

У 2006 р. Державна судова адміністрація України здійснювала 

вирахування норми розгляду суддею однієї  справи [215, с. 520], однак з 

огляду на вищезазначені особливості, на нашу думку, встановлення норм 

розгляду однієї справи неможливе. Тому адаптація норм трудового 
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законодавства повинна здійснюватись у закріпленні положення щодо 

проведення скорочення будь-якого надмірного робочого навантаження на 

суддів задля покращання якості відправлення правосуддя.  

Ще одним шляхом зменшення робочого навантаження на суддів у 

контексті адаптації норм трудового законодавства ЄС є тимчасове 

переведення судді для допомоги в роботі та зміцнення сусіднього суду. 

Відповідно до п. 3.4. Європейської хартії про закон «Про статус суддів», а 

також п. 3.4. Пояснювальної записки до цієї хартії суддям надається 

можливість тимчасового переведення. Законодавчо потрібно встановити 

обмеження максимальної тривалості такого переведення з наданням судді 

можливості звернутися до відповідного органу для виправлення ситуації, у 

разі якщо він вважає свої права порушеними у зв’язку з цим переведенням.  

4. Приведення національного законодавства у відповідність до 

положень Директиви Ради 92/85/ЄЕС «Про застосування заходів, які 

сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці вагітних, а також жінок-

працівниць, що недавно народили й годують груддю»  щодо надання 

додаткової відпустки у випадку захворювання, ускладнень або небезпеки 

ускладнень, причиною яких були вагітність або пологи, на підставі 

медичного висновку та на термін, визначений у цьому висновку, до або після 

періоду, на який надавалась відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами 

здійснюється шляхом внесення змін до Закону України «Про відпустки» та 

Кодексу законів про працю.  

Так, ч. 3 ст. 17 Закону слід доповнити наступним положенням: «У 

випадку захворювання, ускладнень або небезпеки ускладнень, причиною 

яких були вагітність або пологи, жінкам надається додаткова відпустка на 

термін, визначений у медичному висновку, до або після періоду, на який 

надавалася відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами». Аналогічним 

положенням доповнити ст. 179 Кодексу. Внесення змін щодо встановлення 

нового виду відпусток не потрібне, оскільки зазначений вид охоплюється 

поняттям «соціальна відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами». 
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5. Про необхідність визначення поняття «порушення присяги» було 

зазначено в справі Європейського суду з прав людини «Олександр Волков 

проти України». Судом у ст. 32 цього рішення був наданий перелік обставин, 

що визнаються порушенням суддею присяги. Це: (а) вчинення суддею дій, 

що порочать звання судді та можуть викликати сумнів у його об’єктивності, 

неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності судових 

органів; (б) незаконне отримання суддею матеріальних благ або здійснення 

витрат, що перевищують доходи такого судді та членів його сім’ї; (в) умисне 

затягування суддею строків розгляду справи понад терміни, встановлені 

законом; (г) порушення морально-етичних принципів поведінки судді [216].  

Закріплення поняття «порушення суддею присяги» в ст. 116 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» надасть можливість реалізації 

суддею права на захист від незаконного звільнення відповідно до 

європейських стандартів, а саме стандартів Хартії основоположних прав 

Європейського Союзу.  

6. Адаптація норм трудового права ЄС повинна відбуватися з 

урахуванням засадничих положень стосовно інституту оплати праці суддів. 

Положення нормативно-правових актів ЄС визначають винагороду судді як 

таку, що повинна відповідати гідності професії та тягарю відповідальності 

[217]. Положення 6.1. Європейської хартії про закон «Про статус суддів» 

надає особливе значення суддівській винагороді «Оплати праці суддів 

виконує функцію охорони суддів від тиску, спрямованого на здійснення 

впливу на їх рішення та в цілому на їх поведінку». На нашу думку, 

залишення підстав для впливу на суддів ставить під загрозу реалізацію таких 

засадничих принципів судової влади як принцип незалежності судді, 

об’єктивності та неупередженості судових рішень. Винагорода судді повинна 

забезпечувати можливість повністю присвятити себе обраній професії, адже 

тільки незалежний з економічної точки зору суддя здатний виконувати 

завдання, поставлені перед ним Конституцією. 
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7. Пристосування норм, що містять первинні та вторинні джерела права 

ЄС у сфері регулювання права судді на свободу об’єднання, повинно 

відбуватися з урахуванням історії становлення цього права. До перегляду 

Європейської соціальної хартії у 1996 р. право на свободу об’єднання 

регулювалося шляхом законодавчого встановлення обмежень цього права. 

Після перегляду Хартії національне законодавство має змогу регулювати 

поширення права суддів на свободу об’єднання за допомогою окреслення 

меж її реалізації, а саме встановлення обсягу й порядку застосування гарантій 

цього права. Дана позиція цілком відповідає п. 4.2 Європейської хартії про 

статус суддів, яка надає йому можливість вільно здійснювати діяльність за 

межами своїх службових повноважень, зокрема й таку, яка є вираженням 

його прав громадянина. Така свобода не може бути обмежена доти, доки 

зовнішній вид цієї діяльності є сумісним з довірою щодо неупередженості й 

незалежності судді чи з професійною необхідністю уважно й у розумний 

строк розглядати справи.  

Удосконалення адаптації у цьому випадку вбачається у зміні ч.  3 ст. 54 

Закону «Про судоустрій і статус суддів» шляхом скасування заборони на 

участь у професійних спілках. Зокрема, Ю.М. Щотова пропонує одночасно з 

закріпленням права суддів на об’єднання у профспілки визначити межі його 

здійснення та встановити особливості діяльності профспілок суддів, якими є: 

(а) відсутність можливості включення лідерів профспілок у виборчі списки 

політичних партій; (б) неможливість створення профспілками суддів власних 

політичних партій; (в) позбавлення можливості об’єднання профспілок 

суддів з іншими політичними партіями та іншими профспілками, 

профспілковими об’єднаннями; (г) неможливість фінансування політичних 

партій з власних політичних фондів професійної спілки суддів [218, с. 145]. 

На нашу думку, основою для надання суддям права на участь у 

професійних спілках є забезпечення неможливості співпраці учасників 

профспілки суддів, професійних спілок суддів і політичних партій з огляду 
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на високу ймовірність порушення принципу незалежності та 

неупередженості суддів. 

8. Приведення у відповідність до норм європейського законодавства 

права суддів на об’єднання з метою підвищення свого професійного рівня 

потрібно з розуміння наступних основ. Висновок № 4 Консультативної ради 

європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо 

належної початкової підготовки та підвищення кваліфікації суддів на 

національному та європейському рівнях охоплює питання виконання 

етичного обов’язку судді, що включає в себе високу кваліфікацію [219]. 

Право на підвищення кваліфікації зумовлено тим, що суддя «приречений» на 

постійне вдосконалення знань та підготовку. Безперервність навчання, що 

закріплена в п. 36 Висновку, є звичною для європейських суддів практикою. 

Однак у той же час закріплюється відсутність обов’язку безперервної 

підготовки суддів аби підготовка не перетворилася на бюрократичну 

формальну процедуру. Таке положення зумовлюється тим, що сам процес 

підвищення кваліфікації має приваблювати суддів для її здійснення. 

Встановлюється, що добровільна участь є найкращою гарантією 

ефективності підготовки, для цього потрібно домагатися, щоб кожен суддя 

вважав підтримання та оновлення своїх знань моральним обов’язком [220, с. 

118].  

Адаптування вищезазначених положень повинно розпочинатися зі 

встановлення добровільної засади здійснення підвищення кваліфікації, окрім 

випадків, коли така кваліфікація зумовлена кар’єрними змінами (наприклад, 

призначення на посаду судді вперше або безстроково, переведення судді до 

суду іншої спеціалізації або вступ на адміністративну посаду). Задля цього 

необхідно позбавити голів судів функцій контролю за підвищенням 

кваліфікації та надати функції нагляду, а отже внести зміни до п. 8 ч. 1 ст. 24, 

п. 8 ч. 1 ст. 29, п. 11 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів».  
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Під час розробки наступного за Стратегічним планом щодо розвитку 

Національної школи суддів України на 2014-2018 роки слід урахувати 

положення Висновку та здійснювати заходи таким чином, аби різні члени 

різних гілок та рівнів судової системи мали змогу обмінюватися досвідом та 

знаходити спільне розуміння. 

На сучасному етапі розвитку нашої держави одним із пріоритетних 

завдань є забезпечення ефективного процесу впровадження норм права 

Європейського Союзу в національне законодавство. Інтеграційні процеси 

вимагають підвищення рівня захисту трудових прав громадян і викликають 

потребу в реформуванні національного законодавства. Адаптація трудового 

законодавства як процес пристосування національного законодавства до 

норм європейського трудового права здійснюється органами державної влади 

шляхом правотворчості, планування, координації та контролю. Адаптації 

притаманна планомірність процесу з проходженням послідовних етапів.  

Можна сказати, що вдосконалення українського трудового 

законодавства у сфері праці суддів до норм трудового права ЄС знаходиться 

на достатньому рівні, адже у 2010 р. проведено реформу судової системи та 

встановлено нові гарантії прав суддів. Однак питання дискримінації за 

ознакою статі, тимчасового призначення на посаду судді, забезпечення 

можливості реалізації службових обов’язків, гарантування права на захист 

від незаконного звільнення, нормування праці, меж реалізації права на 

свободу об’єднань, забезпечення реалізації права на підвищення кваліфікації  

залишаються неадаптованими до законодавства ЄС. 

Удосконалення адаптації трудового законодавства у сфері праці суддів 

здійснюється шляхом внесення змін, доповнень до чинних нормативно -

правових актів. Пошук джерел для здійснення адаптації законодавства 

зумовлений специфікою правового статусу судді як працівника. Результатом 

процесу адаптації є створення нових норм трудового законодавства у сфері 

праці суддів, заснованих на ґрунті європейських стандартів соціально-

трудових прав. За допомогою адаптації трудового законодавства України до 
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законодавство ЄС необхідно не лише привести національне законодавство у 

відповідність, а й обов’язково створити реальні умови для застосування 

адаптованого законодавства у сфері праці суддів. Реалізація нових норм 

трудового законодавства у сфері праці судді, що сформувалися під впливом 

процесу адаптації законодавства ЄС, не є завершальним етапом. Адже 

трудове право Європейського Союзу постійно розвивається і саме по собі є 

втіленням трудового права держав – членів ЄС. Тому повинен розпочатися 

ще один етап – постійний моніторинг щодо змін у законодавстві ЄС. 

 

 

 

3.2 Зарубіжний досвід удосконалення адаптації трудового 

законодавства у сфері праці суддів до законодавства  

Європейського Союзу 

З 1 листопада 2014 року набрали чинності окремі розділи Угоди про 

Асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-

членами, зокрема про безпеку, юстицію, боротьбу проти шахрайства, 

гармонізацію стандартів, ряд протоколів та ін. Україна взяла на себе 

зобов’язання здійснювати відповідні кроки для підготовки до інтеграції з 

іншими державами-членами ЄС. Обов’язковою передумовою вступу до 

Європейського співтовариства та одним з етапів інтеграції є гармонізація 

національних правових стандартів із законодавством ЄС. 

Умовою вступу до Європейського Союзу є виконання критеріїв 

приєднання, які були проголошені в Копенгагені на засіданні Європейської 

Ради у 1993 р. Окрім політичних та економічних критеріїв, необхідним є 

повне прийняття acquis communautaire, тобто системи спільних прав та 

зобов’язань, які мають обов’язкову силу по відношенню до всіх держав-

членів у рамках Європейського Союзу.  

На території країн-кандидатів на вступ до ЄС нормативно-правові акти 

трудового права Союзу не є актами прямої дії, на відміну від території його 
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країн-членів. З метою підготовки до майбутнього членства в ЄС країни-

кандидати на вступ добровільно обмежують свої суверенні права щодо 

внутрішнього правового регулювання. Це породжує нові тенденції: трудо-

правову інтеграцію держав, уніфікацію правових стандартів у сфері праці, 

механізмів забезпечення контролю їх реалізації, з одного боку, і прагнення до 

збереження особливостей правового регулювання праці судді в кожній 

конкретній державі, з іншого. При цьому адаптація має на меті не формальне 

копіювання положень законодавства ЄС, а забезпечення суддів таким 

обсягом прав та обов’язків, що є мінімальними на європейському рівні. 

Правовий статус судді як суб’єкта трудового права має особливості в 

трудових правах і свободах, оскільки останні обумовлені його трудовою 

діяльністю від імені держави. 

Вивченням зарубіжного досвіду вдосконалення адаптації трудового 

законодавства у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу 

займались такі вчені: Н.Б. Болотіна, В.П. Горбатенко, Г.В. Друзенко, 

Ю.Ю. Івчук, В. Кернз, Н.М. Мужикова, В.Ф. Опришко, Н.М. Пархоменко, 

В.Ф. Пузирний, О.П. Рудницька, О.Ю. Саленко, Л.А. Семеног, Н.В. Сюр, 

Г.І. Чанишева, Т.В. Шелпякова, Т.В. Штих, І.В. Яковюк та ін. Однак 

дослідження зарубіжного досвіду імплементації положень трудо-правового 

статусу судді за нормами ЄС до національного законодавства ще не 

здійснювалось, хоча є необхідним для адаптації українського законодавства.  

У світлі євроінтеграції України надзвичайно актуальним є дослідження 

адаптації трудо-правового статусу судді в зарубіжних країнах до положень 

ЄС, адже використання іноземного досвіду дозволить уникнути помилок та 

досягти швидких результатів під час власної адаптації. Для ефективної 

адаптації необхідна імплементація та виконання адаптованого законодавства, 

що матиме змістовний характер. Для того, щоб уникнути проблеми 

формалізованого приведення у відповідність власного законодавства у сфері 

трудового статусу суддів до європейського , адаптаційний досвід Польщі, 
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сусідньої держави, що успішно виконала вимоги інтеграції та вступила до 

ЄС, є надзвичайно цінним для України. 

З 1989 р. після підписання так званої угоди «круглого столу» між 

урядом та опозицією в Польщі розпочалися реформи. У 1991 р. Польща 

підписала Європейську угоду про асоціацію з Європейським Союзом, яка 

набула чинності 1 лютого 1994 р. На думку Х. Граббе, існує чотири етапи 

європеїзації. Адаптація норм і вимог ЄС здійснюється на другому етапі. 

Пристосуванням європейського законодавства Польща займалася протягом 

1994-1998 років [221, с. 115].  

Існують особливості застосування права ЄС у Польщі. Конституційний 

суд Польщі постановив, що право ЄС має примат над національним 

законодавством, але не над Конституцією. У разі конфлікту між правом ЄС 

та Конституцією, Польща має право ухвалити суверенне рішення з 

зазначенням того, яким чином конфлікт може бути вирішений (наприклад, 

шляхом внесення зміни до Конституції, виходу з ЄС або пошуком 

можливостей для зміни права ЄС). Однією з проблем України на другому 

етапі інтеграції є швидкість адаптації, так на швидкість процесу адаптації 

законодавства в Польщі впливали такі чинники: (а) моніторинг Європейської 

Комісії; (б) ефективність роботи уряду; (в) зацікавленість уряду; 

(г) підтримка у парламенті. 

Відповідно до польського законодавства суддя є державним 

службовцем, а отже його права й обов’язки закріплені в окремому законі. 

Положення Кодексу праці Польщі й трудового законодавства застосовуються 

тільки в тих випадках, що не врегульовані спеціальним законом [222, с. 35]. 

Одним із таких спеціальних нормативних актів є Закон Республіки Польща 

«Про організацію судів загальної юрисдикції» від 27 липня 2001 року. 

У звіті Європейської Комісії у 2001 р. щодо Польщі було зафіксовано 

«відчутний прогрес» у сфері проведення її соціальної політики.  Відтак 

європейськими аналітиками визначено, що відбулися відчутні зрушення у 

законодавстві Польщі щодо таких питань як робочий час, рівність 
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можливостей для чоловіків і жінок, деяких аспектів охорони здоров’я та 

безпека праці. Втім значна частина польського законодавства того часу не 

відповіла всім соціальним директивам ЄС. Після негативного звіту 

Європейської Комісії у 2001 р. польським урядом були здійснені істотні 

зрушення в соціальному розвитку країни. Після вступу до ЄС перед 

Польщею відкрилися нові й широкі можливості у сфері реалізації 

європейських засад соціальної політики. Однак існували й істотні 

розбіжності щодо прийнятих змін у законодавстві та їх імплементації в 

соціальній сфері. 

Регулювання робочого часу суддів визначене у ст. 83 Закону 

Республіки Польща «Про організацію судів загальної юрисдикції», де 

зазначено, що робочий час судді визначається відповідно до його/її 

обов’язків [223]. Однак у Кодексі праці Польщі не визначено загального часу  

робочого тижня. У 2013 р. відбулася заміна 40-годинного робочого тижня на 

«підсумований облік робочого часу», тобто системи, за якої працівник 

здійснює свої службові обов’язки протягом самостійно визначеного часу 

формально зберігаючи «нормальну» тривалість робочого часу. Наприклад, 

відпрацювати за тиждень місячну норму тривалості робочого часу або навіть 

відпрацьовувати річну норму за кілька місяців. Нововведені положення 

відповідають Директиві 2003/88/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 4 

листопада 2003 року про деякі аспекти організації робочого часу, де 

встановлюється норма щотижневого відпочинку та 48-годинна робоча неділя 

[202]. Чинне трудове законодавство стосовно визначення робочого часу 

суддів займає позицію працівника та встановлює 40-годинний робочий 

тиждень. Тому, на нашу думку, використання польського досвіду адаптації 

призведе до погіршення становища суддів. 

Польське законодавство у питанні реалізації суддями права на 

об’єднання надає їм право на об’єднання у професійні спілки і, як наслідок, 

право на страйк. Закон «Про професійні спілки» від 1991 р. був новаторським 

і вже в той час втілював в собі такі якісні зміни як незалежність профспілок 
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від політичних партій, профспілковий плюралізм тощо. Законотворці 

ґрунтувалися на положеннях європейського трудового права, закріплених у 

первинних джерелах права Європейського співтовариства. Судді як суб’єкти 

трудового права Польщі не є виключенням з загального правила щодо права 

на об’єднання у профспілки [224, с. 411]. 

Так, у 2010 р. у Польщі судді протестували з метою підвищення 

незалежності суддів та підвищення винагороди до рівня середнього окладу 

суддів у країнах Європи. У протесті брав участь весь суддівський корпус. 

Судді не складали протоколи судочинства, а замість того, щоб виносити 

судові рішення в залі суду, писали обґрунтування рішень або вивчали справи 

[225]. Відповідно до ст. 6 Європейської соціальної хартії право на страйк є 

складовою права працівників на колективні дії [226]. Як зазначає 

Г.І. Чанишева, відповідно до європейських стандартів страйк має на меті 

прагнення працівників до поліпшення умов праці або задоволення 

колективних вимог професійного характеру, а також пошуки вирішення 

питань економічної й соціальної політики та проблем, що виникають на 

підприємстві, інших рівнях і безпосередньо стосуються працівників [227, 

с. 29]. 

Директивою 2002/92/ЄС від 9 грудня 2002 року «Про страхове 

посередництво», Директивою 2003/41/ЄС від 3 червня 2003 року «Про 

діяльність та нагляд за установами професійного пенсійного забезпечення», 

Директивою 2002/83/ЄС від 5 листопада 2002 року «Про страхування життя», 

Директивою 79/7 від 19 грудня 1978 року «Про поступову імплементацію 

принципу рівності чоловіків та жінок у сфері соціального захисту» 

встановлено стандарти щодо однакового пенсійного віку чоловіків та жінок 

суддів, регулюються питання їх пенсійного забезпечення. 

Адаптованими до європейського законодавства є положення щодо віку 

виходу на пенсію суддів. Так, суддя виходить на пенсію по досягненню 65 

років (і чоловіки, і жінки). У разі, якщо суддя не бажає виходити на пенсію 

після досягнення ним 65 років, він має право обіймати посаду судді ще 5 
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років. У § 2 ст. 69 Закону Республіки Польща «Про організацію судів 

загальної юрисдикції» встановлено вимоги, які необхідно виконати судді у 

разі бажання подальшої праці. Це заява до Міністерства юстиції Польщі, 

подана за 6 місяців до 65-річчя, та довідка про стан здоров’я. Польська 

адаптація Директиви 79/7 про поступову імплементацію принципу рівності 

чоловіків та жінок у сфері соціального захисту втілилась у положенні щодо 

однакового пенсійного віку чоловіків та жінок суддів [228]. Однак норми 

вказаної Директиви не є імперативними, і Суд ЄС у справі с-9/91 The Queen v 

Secretary of State for Social Security, ex parte Equal Opportunities Commission 

встановив, що різниця у пенсійному віці для жінок і чоловіків та переваги, 

які впроваджені з метою підтримки чинної пенсійної системи, є 

виправданими [229, с. 567]. Польський законодавець скористався судовим 

роз’ясненням та встановив, що у разі виходу на пенсію за власним бажанням 

після 55 років жінкам-суддям необхідний стаж на посаді судді або прокурора 

25 років, а чоловікам-суддям 30 років з правом виходу на пенсію після 60 

років.  

Пенсійна реформа в Україні адаптувала європейське законодавство у 

сфері підвищення пенсійного віку, однак імплементація положень принципу 

рівності чоловіків і жінок мала формальний характер. Тому використання 

польського досвіду вважається недоречним. 

Після впровадження норм законодавства ЄС, а саме п. 3.4 Європейської 

хартії про закон «Про статус суддів», аналіз Закону Республіки Польща «Про 

організацію судів загальної юрисдикції» в аспекті переведення суддів 

дозволяє виокремити певні критерії для переведення суддів з одного суду до 

іншого. По-перше, будь-яке переведення або переміщення судді є 

невід’ємною складовою суддівської кар’єри. По-друге, до процедури 

переведення застосовуються загальні засади просування судді по службі. По-

третє, переведення судді має відбуватися виключно за його згодою. У той же 

час згода не потрібна у разі: (1) здійснення переведення в якості заходу 

дисциплінарного стягнення; (2) у разі законних змін у судовій системі 
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(реорганізація судів, розпуск суду чи галузевого підрозділу або ж 

перенесення місця розташування суду); (3) неприпустимості займати посаду 

судді у такому суді, як наслідок укладання шлюбу між суддями чи створення 

родинних зв’язків.  

Отримання ж згоди є необхідним у разі: (а) тимчасового переведення 

для зміцнення сусіднього суду, максимальна тривалість якого є законодавчо 

обмеженою, з можливістю для судді звернутися до неупередженого органу 

для виправлення ситуації, якщо він вважає свої права порушеними у зв’язку з 

цим переведенням; (б) делегування судді для виконання обов’язків судді або 

адміністративних обов’язків до іншого суду, адміністративного суду, до 

Міністерства юстиції чи іншого органу, що знаходяться у віданні Міністра 

юстиції або під його наглядом.  

У законодавстві Польщі інститут переведення судді детально 

регламентований та відповідає нормам ЄС. Що ж стосується України, то 

переведення судді дозволяється лише за його згодою, на відміну від 

загальних положень КЗпП України, де закріплені підстави переведення 

працівника без отримання його згоди. Підстави для переведення у 

законодавстві не визначені, так за однаковим механізмом здійснюється 

переведення у разі перерозподілу кадрів; скорочення чисельності або штату 

працівників; поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю 

роботу; виробничої аварії, стихійного лиха, епідемії та ін.  

Під час приведення національного законодавства у відповідність до 

права ЄС слід використати досвід Польщі й запровадити переведення судді 

для зміцнення сусіднього суду. Впровадження такого переведення є 

необхідним не лише з точки зору виконання копенгагенських критеріїв, а й 

продиктована нагальною необхідністю. Так, у висновках Робочої групи 

проекту «Зміцнення судової реформи в країнах Східного партнерства» 

особливої уваги заслуговує ситуація в Саратському районному суді м. Одеси, 

який досить добре функціонував у попередні роки, але серйозно погіршив 

свою роботу у 2011 р. Відсоток розглянутих справ впав до 75 %, у той час як 
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загальна кількість справ, що перебувають у процесі розгляду, істотно зросла, 

а саме виробництво по справах сповільнилося [230]. 

Надаючи право на переведення судді за його згодою до іншого суду 

для його зміцнення в інтересах правосуддя, слід компенсувати всі витрати, 

пов’язані з таким переведенням. Польські законодавці підійшли ґрунтовно до 

питання адаптації власного законодавства в аспекті переведення судді й 

установили процедуру здійснення такого переведення та забезпечили право 

судді на компенсацію витрат. Так, суддя на період переведення має право на 

наступні виплати в якості компенсації за незручності внаслідок перебування 

за межами постійного місця служби: 

1) право на безкоштовне розміщення або відшкодування витрат на 

житло шляхом відшкодування фактично понесених витрат відповідно до 

суми, зазначеної в рахунку або шляхом виплати щомісячної одноразової 

суми, розмір якої не перевищуватиме 78 % від суддівської винагороди; 

2) відшкодування витрат на дорогу, що складаються з (а) витрат, 

понесених під час першої подорожі від місця проживання до місця 

прикомандирування та у зворотному напрямі; (б) витрат на поїздки до 

постійного місця проживання й назад не частіше, ніж раз на тиждень, у 

розмірі, що не перевищує суми тарифів залізниці з урахуванням пільги, на 

яку суддя має право у даному виді транспорту, незалежно від підстав на таку 

пільгу; 

3) одноразову допомога на покриття витрат поїздок громадським 

транспортом; 

4) відшкодування витрат, понесених у зв’язку з використанням 

транспортних засобів у службових цілях, у разі, якщо такі транспортні засоби 

знаходяться у власності працівника; 

6) відшкодування витрат за щоденний проїзд до місця роботи [223]. 

Забезпечення українських суддів такими виплатами відповідатиме 

європейським стандартам, сприятиме зміцненню судової системи в цілому.  
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Загалом варто підкреслити, що інтеграція Польщі в ЄС пришвидшила 

процес адаптації саме соціальної політики. Позитивними наслідками 

імплементації правових норм Євросоюзу в Польщі можемо вважати 

соціальне забезпечення та захист трудових прав суддів. Втім адаптація 

трудового законодавства у сфері праці суддів у Польщі мала й негативні 

наслідки, такі як швидка зміна законодавчого підґрунтя і його 

невідповідність реальним можливостями країни. Передусім, це зумовлено 

рядом причин. По-перше, фінансова сторона імплементації в соціальній 

сфері, яка характеризувалася відсутністю чи недостатнім фінансуванням для 

впровадження нових і корегованих законопроектів. По-друге, це відсутність 

досвіду в проведенні широкомасштабних змін у політиці держави загалом.  

Отже, польський досвід адаптації трудового законодавства у сфері 

праці суддів – не взірець для України, але корисними в ньому є декілька 

положень, а саме щодо:  

1) забезпечення суддям як працівникам права на об’єднання у 

професійні спілки; 

2) надання суддям права на страйк; 

3) забезпечення належних грошових виплат у якості компенсації за 

незручності в аспекті переведення судді з метою зміцнення суду.  

Досвід адаптації трудового законодавства Грузії є особливо цікавим з 

огляду на те, що за останні роки ця країна зазнала глибоких змін, що 

спрямовані на утвердження верховенства права, заснування демократії. У 

2004 р. за власною ініціативою Грузія приєдналась до Європейської політики 

сусідства, яка створена ЄС для співпраці щодо добробуту на кордонах 

Євросоюзу. Саме Європейська політика сусідства надала можливість 

здійснення адаптації законодавства Грузії до законодавства ЄС [231, с. 19].  

Основними нормативними актами, які регулюють трудові права суддів 

у Грузії, є Трудовий кодекс Грузії та Органічний закон Грузії  «Про загальні 

суди». Громадське обговорення проектів указаних актів з точки зору їх 

відповідності європейським стандартам набуло широкого розголосу. Так, 
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імплементація п. 5.1 Європейської хартії про закон «Про статус суддів» 

стосовно заходів дисциплінарного стягнення відбулася наступним чином. У 

Хартії зазначається, що заходи стягнення повинні бути перераховані у законі 

та призначатися на основі принципу пропорційності. Законом Грузії «Про 

дисциплінарну відповідальність суддів загальних судів Грузії та 

дисциплінарне судочинство» встановлено, що дисциплінарними стягненнями 

є зауваження, догана, сувора догана, усунення судді від посади, виключення 

з резерву суддів загальних судів. Новелою є введення інституту 

дисциплінарних заходів, що застосовуються або разом із стягненнями, або 

самостійно. Серед дисциплінарних заходів у ч. 2 ст. 4 вищезазначеного 

закону називається звернення до судді з приватним рекомендаційним листом 

та усунення з посади голови, першого замісника або замісника голови суду, 

голови судової колегії або палати тобто усунення з адміністративної посади.  

Дисциплінарна колегія застосовує дисциплінарні стягнення або заходи 

з урахуванням змісту та тяжкості дисциплінарного проступку, наслідків, які 

спричинені або могли бути спричинені, та ступеню вини (ст. 54). При цьому, 

звернення з приватним листом застосовується лише самостійно. Стосовно 

характеру таких листів слушно зазначив М.І. Клеандров, що «лист є одним з 

дисциплінарних заходів, який застосовується у разі недоведеності як вини 

судді, так і невинуватості, але є внутрішнє переконання, що суддя винний». 

На підставі рішення дисциплінарної комісії судді надсилається 

конфіденційний лист. Зміст листа нікому, окрім членів комісії та 

безпосередньо судді, невідомий. Суть листа у тому, що комісія повідомляє 

судді, що вона знає про винуватість судді, однак не змогла цього довести, 

тому зробіть відповідні висновки [232, с. 72]. Відповідно до ч. 2 ст. 84 Закону 

Грузії щодо дисциплінарної відповідальності, суддя, щодо якого винесено 

рішення про визнання його винним у вчиненні дисциплінарного проступку, 

покладення на нього дисциплінарної відповідальності та надсилання йому 

приватного рекомендаційного листа в якості заходу дисциплінарного впливу, 

не вважається таким, що має дисциплінарне стягнення. 
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Використання дисциплінарних стягнень та дисциплінарних заходів, на 

нашу думку, є цікавим досвідом адаптації принципу пропорційності в 

застосування дисциплінарного впливу на суддів. Запровадження інституту 

рекомендаційних листів суддям, на нашу думку, є доцільним з огляду на 

наступне. По-перше, відсутність дисциплінарного стягнення стимулює суддю 

до належної поведінки й є достатньою для впливу на випадкового порушника 

(тоді як застосування найсуворішого стягнення не виправить поведінки 

злісного порушника дисципліни). По-друге, надсилання рекомендаційного 

листа матиме дійсно персональний характер, що зможе врахувати 

індивідуальність судді.  

Грузини ґрунтовно підійшли до питання про покращення безпеки умов 

праці суддів. Питання гарантування безпечних та належних умов праці має 

питому вагу серед нормативних документів ЄС, у сфері праці суддів 

основними нормативними документами є Європейська соціальна хартія та 

Рамкова директива ЄС 89/391 «Про вжиття заходів для заохочення 

вдосконалень у сфері безпеки і охорони здоров’я працівників під час 

роботи». Вказані акти тлумачать безпечні й нешкідливі умови праці 

здебільшого як «справедливі, сприятливі та здорові умови праці».  

Обов’язок держави створити безпечні та здорові умови праці 

закріплений у ст. 35 Трудового кодексу Грузії [233]. У межах судової 

реформи протягом 2006-2010 років відбулась інтенсивна реконструкція 

приміщень судів, створені безпечні умови праці суддів. Закріпленню у ТК 

Грузії, Законі «Про загальні суди» імплементованих положень щодо 

забезпечення безпечних умов праці суддів передувала плідна робота з 

реконструкції судів за стандартами безпеки праці європейського рівня. Така 

ситуація пояснюється тим, що ще з 2004 р. відбувається співпраця Грузії та 

ЄС у сфері адаптації права Грузії до права ЄС. 

В Україні необхідне покращення систем захисту від атмосферної 

електрики, систем резервного електроживлення, систем заземлення, 

промислових систем безперебійного електроживлення. Збільшення кількості 
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технічних засобів вимагає збільшення потужності ліній електроживлення та 

модернізації внутрішніх електричних мереж. Так, відповідно до Звіту про 

роботу Державної судової адміністрації України протягом 2010-2012 років не 

придатний до нормальної експлуатації стан мають 45 (5 %) приміщень судів, 

аварійний технічний стан мають 23 приміщення (3 %) [234].  

Отже, Україна потребує не лише формального перенесення стандартів з 

охорони праці ЄС до власного законодавства, а й виконання зазначених 

норм.  

Положення п. 1.8 Європейської Хартії про закон «Про статус суддів» 

говорить, що судді мають право через своїх представників і через свої 

професійні організації брати участь у прийнятті рішень, пов’язаних з 

управлінням судами і з визначенням їх коштів, а також розподілом на 

загальнонаціональному та місцевому рівнях. Думка суддів ураховується 

також при визначенні умов їх винагороди та соціального забезпечення. Таке 

положення не означає, що судді отримують повноваження стосовно 

прийняття рішень з вищеозначених питань. 

Імплементація положення щодо врахування думки суддів відбулася не 

лише формально, а й змістовно. Так, відповідно до законодавства Грузії 

органом суддівського самоврядування є Конференція суддів Грузії, яка 

покликана захищати й зміцнювати незалежність судової влади, сприяти 

зміцненню довіри й віри народу в суди, підвищенню авторитету суддів. 

Відповідно до повноважень Конференції , вона має право на участь у 

визначення розміру суддівської винагороди. На думку учасників робочої 

групи з питання незалежності систем забезпечення правосуддя,  така участь 

органів суддівського самоврядування є прикладом передової практики [230].  

На нашу думку, такий досвід адаптації національного законодавства у 

сфері праці суддів є доречним для України, оскільки участь суддівського 

самоврядування у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально -

технічного та іншого забезпечення судів та у контролі за додержанням цих 

вимог не охоплює врахування саме думки суддів, як трудового колективу, у 
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визначенні суддівської винагороди. Таким чином, судді матимуть 

можливість висловити колективну думку стосовно доцільності внесення змін 

у питаннях оплати праці судді. 

Отже, в Україну необхідно імплементувати наступні норми: 

1) запровадження інституту рекомендаційних листів суддям у якості 

заходів дисциплінарного стягнення; 

2) забезпечення безпечних та належних умов праці шляхом виконання 

адаптованих положень законодавства; 

3) надання можливості суддям брати участь у визначенні умов їх 

винагороди та соціального забезпечення. 

Досвід удосконалення адаптації національного трудового 

законодавства у сфері праці суддів до законодавства ЄС в Азербайджанській 

та Вірменській Республіках є цікавим з огляду на однаковий статус як 

України, так і означених держав у рамках «Східного партнерства». Як і в 

Грузії, процес зближення правових норм Азербайджанської Республіки та 

Європейського Союзу розпочався з підписання Європейської політики 

сусідства. Для зміцнення двосторонніх зв’язків між ЄС і Азербайджанською 

Республікою планувалося укласти Угоди про асоціацію, які припускали 

прийняття «далекосяжних зобов’язань перед ЄС», пов’язаних з адаптацією 

європейських правових норм і стандартів, установленням тісних політичних 

контактів і співробітництва в сфері безпеки. Будучи частиною Угоди про 

асоціацію необхідною вбачалась гармонізація законодавства країн-партнерів 

і Європейського союзу. Після прийняття Європейським союзом і 

Азербайджаном 14 листопада 2006 року «Плану дій» сторони розпочали 

реалізацію десяти пріоритетних напрямів співробітництва з демократизації 

азербайджанського суспільства [235, с. 93].  

Розглянемо такий аспект права на страйк, як страйк солідарності, що 

являє собою проведення протесту в якості підтримання страйку проти 

порушення прав працівників на іншому підприємстві, установі, організації. 
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Хартія основних прав Європейського Союзу у ст. 28 закріплює право 

працівників на страйк. Ст. 36 Конституції Азербайджану працівникам також 

надано право на страйк [236]. В Азербайджанській Республіці Трудовий 

кодекс не поширюється на суддів, про що прямо зазначено в ст. 6 [237]. 

Закон Азербайджанської Республіки «Про суди та суддів» у редакції від 3 

квітня 2015 року не забороняє суддям реалізовувати закріплене в Конституції 

право [238]. Імплементація положень ЄС у сфері праці суддів, яка 

розпочалася з 2004 р., дозволила визначити право суддів на страйк 

наступним чином. Так, кожен має право страйкувати самостійно або сумісно 

з іншими. Право на страйк працюючих на підставі трудового договору може 

бути обмежене тільки у випадках, передбачених законом. Звертаємо увагу на 

те, що в Конституції Азербайджану суб’єктом страйку може бути як одна, 

так і більше осіб.  

Використання азербайджанського досвіду адаптування й надання 

українським суддям права на страйк солідарності, на нашу думку, є 

неможливим. По-перше, через те, що Хартією основних прав Європейського 

Союзу та Конституцією України право на страйк розглядається лише як 

колективне право добровільного припинення роботи з метою вирішення 

колективного трудового спору, а отже повинно реалізовуватися трудовим 

колективом суддів. Стосовно страйку солідарності, то в ЄС ще немає єдиної 

думки з цього приводу. Надаючи загальне право на страйк, кожна країна з 

урахування особливостей власного законодавства встановлює або заборону, 

або дозвіл на проведення одиночних або колективних солідарних страйків. 

По-друге, судді своєю працею забезпечують право кожного громадянина на 

доступ до правосуддя, право на судовий захист, і тому солідарність суддів до 

страйкарів може призвести до порушення гарантованих міжнародними 

договорами та Конституцією України прав при цьому, не досягаючи мети 

страйку. Однак надання колективного права суддям на страйк, що 

проводиться з метою покращення умов праці або задоволення колективних 

вимог є потрібним. 
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Інтеграція Вірменії в європейські структури з самого початку здобуття 

нею незалежності була й залишається пріоритетним завданням зовнішньої 

політики країни. Зважаючи на географічне розміщення (належність до 

Закавказзя), Вірменія, як і Азербайджанська Республіка, потрапила у сферу 

дії ініціативи ЄС «Розширена Європа – Нові сусіди», програма якої 

передбачала здійснення адаптації національного законодавства до 

законодавства ЄС. Під час реалізації судової реформи у Вірменії було 

прийнято консолідований акт з питань діяльності судів та статусу суддів – 

Судовий кодекс Вірменської Республіки. У кодексі враховані стандарти 

забезпечення прав суддів відповідно до права ЄС.  

Положення Директив 2000/43/ЄС та 2000/78/ЄС щодо заборони прямої 

та непрямої дискримінації закріплюють, зокрема, заборону обмежень щодо 

доступу до всіх типів та рівнів професійно-технічної освіти, професійного 

навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, включаючи досвід 

практичної роботи. Судовий кодекс з урахуванням цих положень зобов’язує 

суддю брати участь в обов’язкових освітніх програмах та надає право судді 

брати участь в інших освітніх програмах перепідготовки, з’їздах та інших 

професійних форумах юристів (ст. 77). Відповідно до вірменського 

законодавства для участі в освітніх заходах під час робочого часу судді 

необхідно отримати від голови суду дозвіл на відсутність у робочий час. 

Дозвіл у зв’язку з участю в таких заходах надається на строк тривалістю до 

п’яти днів. У разі отримання суддею згоди голови суду, його відсутність у 

зв’язку з участю в таких заходах вважається поважною, як наслідок, 

зберігається заробітна плата [239]. 

Українське законодавство потребує використання вірменського 

досвіду, оскільки законодавець закріпив у ч. 3 ст. 55 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» право судді на вдосконалення свого професійного 

рівня та проходження з цією метою відповідної підготовки, однак правовий 

механізм реалізації вказаного права закріпив частково. Так, детально 

регламентується проходження суддею обов’язкового періодичного навчання 
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з метою підвищення кваліфікації, однак не забезпечено його право на 

підвищення професійного рівня за власним бажанням. Суддя самостійно 

обиратиме напрям за яким здійснюватиметься підготовка з урахуванням 

власного професійного рівня та досвіду, тоді як за обов’язкового підвищення 

кваліфікації здійснюється стандартизована процедура отримання знань, які 

на думку Національної школи суддів є необхідними. Таким чином, 

український законодавець закріпив право на вдосконалення професійного 

рівня, однак не забезпечив можливості реалізації цього права, що фактично 

означає відсутність доступу до його реалізації. Тому під час імплементації 

норм ЄС необхідно врахувати, що відсутність доступу до освітніх програм 

перепідготовки розглядається як дискримінація й є забороненою відповідно 

до загального принципу заборони дискримінації.  

Стосовно інституту оплати праці судді, то відповідно до ч.  3 ст. 75 

Судового кодексу Вірменської Республіки заробітна плата судді та 

встановлені доплати не можуть бути зменшені під час перебування на посаді 

судді. Попри законодавче закріплення заборони на зменшення винагороди 

суддів, у Кодексі є винятки з цього правила. Так, у разі залучення голови 

суду до дисциплінарної відповідальності та винесення радою юстиції 

рішення за результатами розгляду справи про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності, рада юстиції (у разі винесення рішення про порушення 

головою суду своїх обов’язків) може оголосити сувору догану в поєднанні з 

позбавленням судді 25 % його заробітної плати і доплат, виплачуваних йому 

як голові суду за 12 місяців.  

Цей підхід повністю відповідає європейським стандартам, відповідно 

до яких в питаннях оплати праці суддів в цілому важливим є встановлення 

спеціальних правових положень, що захищають грошову винагороду суддів 

від скорочення [240]. Винагорода судді, як правило, не підлягає зменшенню, 

крім тих випадків, коли це стає виправданим через серйозні економічні 

труднощі відповідної держави, але і в цих випадках зменшення має бути 



179 

тимчасовим і пропорційним скороченням в інших секторах, які отримують 

державне фінансування. 

Закріплення в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» норми 

про заборону зменшення суддівської винагороди є необхідним кроком у 

процесі адаптування власного законодавства до положень acquis 

communautaire. До українського законодавства необхідно імплементувати 

наступні норми: 

1) щодо скасування заборони на участь у страйках суддів, що міститься 

у ч. 3 ст. 54 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та надання 

колективного права на страйк; 

2) щодо надання можливості суддям самостійно обирати напрям 

підвищення власного професійного рівня шляхом закріплення механізму 

його реалізації у ст. 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та 

Положенні про Національну школу суддів; 

3) щодо встановлення заборони зменшення суддівської винагороди у 

ч. 9 ст. 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

У 1991 р. Угорщина підписала Європейську угоду про асоціацію з ЄС , 

а у 2004 р. – стала повноправним її членом. Процес реформування трудового 

законодавства в Угорщині здійснювався за допомогою імплементації норм 

Євросоюзу, тобто через систему односторонніх заходів, спрямованих на 

набуття членства ЄС, шляхом приведення своєї законодавчої системи у 

відповідність з обов’язковим мінімумом законодавства ЄС. Імплементація 

права Європейського Союзу в Угорщині відбувалася відповідно до 

нормативних засад соціальної політики співтовариства правовим 

фундаментом якої є Угода про Європейський Союз і Угода про Створення 

Європейської Спільноти.  

Варто зазначити, що успішність будь-якого проекту, в першу чергу, 

залежить від фінансових можливостей, тому перші кроки щодо європейської 

інтеграції Угорської Республіки супроводжувалися виділенням коштів з боку 

ЄС, зокрема в рамках програм PHARE і TACIS. Таким чином, 
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забезпечувалася реалізація запланованих проектів – йдеться про прийняття 

нового трудового законодавства: про забезпечення рівних можливостей між 

чоловіками та жінками та про реалізацію положень ЄС у практику охорони 

здоров’я та безпеки на робочому місці. Крім того, Угорщина 

використовувала так званий метод «транспозиції»  – за наявності потреби у 

терміновому прискоренні процесу гармонізації органи виконавчої влади 

безпосередньо включають положення трудового права ЄС до національного 

законодавства без внесення істотних змін чи попереднього проведення 

парламентських процедур [241, c. 185]. 

Упродовж процесу адаптації законодавства Угорщини на предмет 

відповідності нормам ЄС було переглянуто всі види соціального та 

медичного забезпечення, права та категорії громадян на їх отримання, тобто 

дана країна узгодила з нормами ЄС всю систему національного соціального 

та медичного страхування й забезпечення. Так, судді підлягають 

загальнообов’язковому державному медичному страхуванню. Держава як 

роботодавець сплачує 11 % від валової заробітної плати працівників, а судді 

як працівники – 3 % від своєї валової заробітної плати [242]. Директива 

2002/83/ЄС від 5 листопада 2002 року відносно страхування життя та 

Директива 2009/138/ЄС від 25 листопада 2009 року про початок і ведення 

діяльності у сфері страхування і перестрахування визначають засади 

здійснення медичного страхування. В Угорщині відбулася безумовна 

адаптація положень європейського права стосовно медичного страхування 

суддів, тоді як, наприклад, у Нідерландах судді користуються обов’язковою 

програмою медичного страхування, послуги в рамках якої є більшими за 

обсягом, ніж у системі програми обов’язкового соціального страхування 

[242]. У той же час українські судді отримують медичне страхування лише за 

власним бажанням та в межах одного з видів соціального страхування. 

Страхування життя та здоров’я судді в межах ст. 139 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» є страхуванням здоров’я судді у разі нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
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втрату працездатності. Запровадження обов’язкового медичного страхування 

є необхідним елементом адаптації українського законодавства до  норм 

соціального забезпечення суддів в ЄС. 

Отож, трансформацію соціальної системи Угорської Республіки та її 

гармонізацію із європейськими стандартами можна детермінувати, на наш 

погляд, як безболісний процес, що потребує довготривалої, ретельної роботи. 

Наріжним каменем на шляху адаптації, стала відсутність кваліфікованих 

кадрів – фахівців та експертів, компетентних юристів із знаннями іноземних 

мов, здатних здійснювати заходи, передбачені трансформаційними 

процесами. 

Переговори про всебічну, масштабну й передову Угоду між ЄС і 

Молдовою почалися в січні 2010 р. А вже 29 листопада 2013 року у Вільнюсі 

було парафовано Угоду про Асоціацію між ЄС та Республікою Молдова, тим 

самим підтверджено завершення переговорів і початок підготовки до 

підписання документа. Угода про Асоціацію створює для Молдови план 

реформ на основі всеосяжної програми законодавчого наближення Молдови 

до норм ЄС. Головною метою є підтримка молдавського уряду в реалізації 

стратегії судової реформи відповідно до європейських стандартів, яка могла 

б забезпечити верховенство права і захистити права людини.  

Спеціальним законом «Про статус судді» у Молдовській Республіці 

встановлена матеріальна відповідальність судді за шкоду, заподіяну 

основним правам і свободам людини, гарантованих Конституцією та 

міжнародними договорами, однією зі сторін яких є Республіка Молдова, 

судовими помилками. Позов про відшкодування пред’являється до 

Міністерства фінансів. Державі в особі Міністерства фінансів надається 

право подати регресний позов про відшкодування виплаченої шкоди до 

судді, який через несумлінність або через грубу недбалість здійснив судову 

помилку, що спричинила шкоду [243]. Вказана норма з’явилась у законі у 

липні 2006 р.  
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У пункті 5.2 Європейської хартії «Про закон про статус суддів» 

розглядається питання грошової відповідальності суддів і зазначено, що саме 

держава є гарантом компенсації збитків понесених у результаті 

неправомірної поведінки судді або незаконного виконання ним суддівських 

обов’язків. Роз’яснення цього положення в Пояснювальній записці до Хартії, 

де говориться про можливість пред’явлення регресного позову до судді щодо 

відшкодування збитків, виплата яких гарантована державою, виникає тільки 

тоді, коли мали місце серйозні й такі, що не можна вибачити, порушення 

правил виконання суддівських обов’язків. Гарантією від зловживань цим 

правом у Хартії передбачується вимога щодо серйозної недбалості, яку 

неможливо вибачити, та судовий характер розгляду справи [139, с. 104]. 

Судді виконують свої обов’язки від імені держави, остання, у свою 

чергу, завжди є гарантом відшкодування шкоди – такі відносини, на нашу 

думку, надають право пред’явлення позову в порядку регресу до суддів, 

діями яких була спричинена майнова шкода.  

Законом про суддів Молдови акцентується увага на злочинному 

характері дій судді. Так, можливість компенсації збитків безпосередньо 

пов’язана з наявністю попереднього остаточного судового рішення, яким 

установлюється кримінальна відповідальність судді за діяння, вчинене під 

час розгляду справи, яке могло б призвести до судової помилки. Таке 

зауваження відповідає положенням Хартії, але варто зазначити, що незаконні 

дії суддів, які можуть спричинити шкоду не завжди мають злочинний 

характер, тобто пов’язані з конкретними складами злочину. Шкода може 

бути заподіяна суддею не тільки постановленням незаконного рішення, а й 

при вчиненні процесуальних дій (наприклад, накладення судом арешту на 

майно). Багато науковців звертають увагу на те, що у сучасних 

демократичних державах відсутня така умова притягнення держави до 

відповідальності як наявність обвинувального вироку суду стосовно судді 

[244, с. 167]. Така позиція втілена й у Хартії. Тому, рецепція норми про 

відшкодування суддями шкоди повинна мати місце не у разі наявності 
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обвинувального вироку суду стосовно самого судді, а у випадку наявності 

шкоди, що заподіяна неправильним застосуванням норм матеріального 

права, порушенням норм процесуального права.  

Як зазначає Л.Є. Виноградова притягнення винних до матеріальної 

відповідальності в порядку регресу в повному чи обмеженому розмірі 

залежно від характеру вини є наслідком винесення суддями незаконних 

рішень або очевидного й грубого порушення норм матеріального та 

процесуального права через недбалість або низький рівень професійної 

підготовки суддів [245, с. 142].  

Експерти Венеціанської комісії підтримують таку позицію, і в п. 39 

Спільного висновку щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 2010 р. зазначили, що необхідне більш чітке регулювання питання 

відповідальності суддів за завдану шкоду, рекомендували передбачити певні 

чітко обмежені винятки із системи імунітетів суддів щодо позовів про 

відшкодування [246].  

Адаптація питання матеріальної відповідальності суддів у законі про 

суддів у Молдові відповідно до законодавства ЄС відбулася з урахуванням 

власних особливостей здійснення судової влади. У межах трудових відносин 

досвід установлення регресного порядку відшкодування шкоди суддею є 

правом держави як роботодавця. А суддя як працівник має нести обмежену 

або повну матеріальну відповідальність за власні винні дії. У разі 

використання такого досвіду імплементації норм ЄС слід зауважити, що така 

позиція не суперечить принципу незалежності суддів, оскільки держава 

захищає суддів від цивільних позовів проти них за неналежне виконання 

своїх службових обов’язків або упущення в роботі й стосується відносин 

праці між державою та суддею. 

До українського законодавства необхідно імплементувати положення 

щодо: 

1) запровадження обов’язкового медичного страхування суддів; 
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2) надання права компетентному державному органу подати регресний 

позов про відшкодування виплаченої шкоди до судді, який через 

несумлінність або через грубу недбалість здійснив судову помилку, що 

спричинила шкоду. 

Аналіз зарубіжного досвіду адаптації трудового законодавства у сфері 

праці суддів до законодавства Європейського Союзу дає змогу зробити 

висновок про наявність низки перешкод, що супроводжують відповідний 

процес. Насамперед, це внутрішньодержавна нестабільна політична ситуація, 

невідповідність стану економіки, жорсткі бюджетні обмеження, відсутність 

належного рівня оприлюднення текстів нормативно-правових актів, 

основною метою якого є інформування широкого кола громадян, проблема 

перекладу міжнародних актів чинних у соціальній сфері, що потребує 

узгодження термінів і понять із урахуванням вимог міжнародних стандартів, 

тощо. Відповідно, такі негативні закономірності заважають запозиченню 

передового досвіду Європи у даній сфері, створюють зайві проблеми у 

розвитку трудового права загалом. 

Використовуючи зарубіжний досвід удосконалення адаптації 

національного трудового законодавства у сфері праці суддів відповідно до 

норм права ЄС, можна виокремити декілька напрямів удосконалення, 

актуальних і для України. Це:  

– імплементація положень принципу рівності чоловіків і жінок 

стосовно віку виходу на пенсію;  

– забезпечення права на страйк;  

– установлення грошових виплат, що компенсують витрати судді в 

аспекті його переведення з метою зміцнення сусіднього суду;  

– використання приватного рекомендаційного листа як 

дисциплінарного заходу;  

– забезпечення безпечних умов праці суддів;  

– урахування думки суддів при визначенні умов їх винагороди та 

соціального забезпечення;  
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– забезпечення права судді на вдосконалення свого професійного рівня 

та проходження з цією метою відповідної підготовки;  

– встановлення заборони зменшення винагороди суддів;  

– запровадження обов’язкового медичного страхування суддів;  

– надання державі права регресного позову до судді у справах про 

відшкодування шкоди, завданої внаслідок незаконної дії або бездіяльності чи 

незаконного рішення судді.  

Уся сукупність даних напрямів комплексно взаємодоповнює один 

одного задля досягнення спільної мети – формування високих європейських 

умов праці суддів. 

Особливою проблемою правової бази в Україні є те, що більшість 

правових норм носять лише декларативний характер, відсутній механізм їх 

реалізації. Внаслідок цього незадовільними залишаються як судді з приводу 

їх умов праці, так і населення щодо стану правосуддя в цілому. Це й 

актуалізує питання запозичення досвіду провідних країн, а саме досвіду країн 

Європейського Союзу, зважаючи на пріоритетні тенденції держави щодо 

євроінтеграції. Проте, використовуючи зарубіжний досвід, слід здійснювати 

не лише формальне впровадження норм права ЄС, а й змістовно перевіряти 

його на відповідність особливостям українського судоустрою. Так, 

неможливим є закріплення права суддів на солідарний та самостійний 

страйк. 

Поступові законодавчі зміни у сфері правосуддя оптимізують 

діяльність кожного судді, забезпечують більш демократичні умови для 

здійснення правосуддя, сприяють зростанню довіри населення до прозорості 

судових процесів. Суттєвими кардинальними зрушеннями в даному аспекті 

стали прийняття Законів України «Про відновлення довіри до судової влади в 

Україні» та «Про очищення влади». Зрозуміло, що процес адаптації 

законодавства України до вимог ЄС є нелегким завданням, але дослідження 

зарубіжного досвіду адаптації трудового законодавства у сфері праці суддів 
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до законодавства Європейського Союзу сприятиме до використання 

позитивного досвіду та уникненню негативного.  

 

 

 

Висновки до розділу 3 

Дослідження напрямів удосконалення адаптації трудового 

законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського 

Союзу надало змогу зробити наступні висновки. 

1. Виокремлено такі проблемні питання адаптації трудового 

законодавства у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу:  

– приведення визначення понять «домагання» й «дискримінація за 

статевою ознакою» у відповідність до Директиви 2002/73/ЄЕС про 

імплементацію принципу рівності чоловіків і жінок у питаннях 

працевлаштування, професійного навчання, просування по службі та умов 

праці;  

– приведення у відповідність до норм Європейської хартії про закон 

«Про статус суддів» питання стосовно закріплення або скасування інституту 

випробувального терміну для суддів; 

– забезпечення виконання Директиви Ради № 003/88/ЄЕС щодо 

питання стандарту робочого часу, щорічних відпусток та роботи в нічний час 

та Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи R № (86) 12 від 16 вересня 

1986 року «Про заходи щодо недопущення і скорочення надмірного робочого 

навантаження на суддів» у питанні організації праці суддів;  

– виконання Директиви Ради 92/85/ЄЕС про застосування заходів, які 

сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці вагітних, а також жінок-

працівниць, що недавно народили й годують груддю, у питанні надання 

додаткової відпустки;  

– забезпечення держаної гарантії захисту працівника від незаконного 

звільнення у разі порушення суддею присяги; 
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– приведення у відповідність з нормами Європейської хартії про закон 

«Про статус суддів» інституту суддівської винагороди;  

– надання права суддям на об’єднання у професійні спілки відповідно 

до положень первинного законодавства ЄС;  

– забезпечення навчання суддів з метою підвищення кваліфікації на 

рівні європейських стандартів. 

2. Акцентовано увагу на тому, що приведення українського трудового 

законодавства у сфері праці суддів до норм трудового права ЄС знаходиться 

на достатньому рівні, адже у 2010 та 2015 роках здійснено реформу судової 

системи та встановлено нові гарантії прав суддів. Однак питання 

дискримінації за ознакою статі, тимчасового призначення на посаду судді, 

забезпечення можливості реалізації службових обов’язків, гарантування 

права на захист від незаконного звільнення, нормування праці, меж реалізації 

права на свободу об’єднань, забезпечення реалізації права на підвищення 

кваліфікації залишаються неадаптованими до законодавства ЄС. 

3. Польський досвід адаптації трудового законодавства у сфері праці 

суддів – не найкращий взірець, проте корисними для України є декілька 

положень, а саме щодо: (а) забезпечення суддям як працівникам права на 

об’єднання у професійні спілки; (б) надання суддям права на страйк; 

(в) забезпечення належних грошових виплат у якості компенсації за 

незручності у випадку переведення судді з метою зміцнення суду. 

4. На основі досвіду Грузії в Україні необхідно імплементувати 

наступні норми: (а) запровадження інституту рекомендаційних листів суддям 

у якості заходів дисциплінарного стягнення; (б) забезпечення безпечних та 

належних умов праці шляхом виконання адаптованих положень 

законодавства; (в) надання можливості суддям брати участь у визначенні 

умов їх винагороди та соціального забезпечення. 

5. Виходячи з досвіду Республіки Вірменії, до українського 

законодавства необхідно імплементувати норми щодо: (а) скасування 

заборони на участь у страйках суддів, що міститься у ч. 3 ст. 54 Закону 



188 

України «Про судоустрій і статус суддів» та надання колективного права на 

страйк; (2) надання можливості суддям самостійно обирати напрям 

підвищення власного професійного рівня шляхом закріплення механізму 

його реалізації у ст. 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та 

Положенні про Національну школу суддів; (в) встановлення заборони 

зменшення суддівської винагороди у ч. 9 ст. 133 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів»; 

6. З огляду на досвід Молдови зроблено висновок, що необхідно 

імплементувати до українського законодавства положення щодо: 

(а) запровадження обов’язкового медичного страхування суддів; (б) надання 

права компетентному державному органу подати регресний позов про 

відшкодування виплаченої шкоди проти судді, який через несумлінність або 

через грубу недбалість здійснив судову помилку, що спричинила шкоду.  
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ВИСНОВКИ  

 

У дисертаційному дослідженні надано теоретичне узагальнення та нове 

вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні концептуальних 

засад модернізації та оптимізації адаптації національного законодавства 

України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу. 

Основними науковими і практичними результатами роботи є наступні 

висновки та пропозиції. 

1. Історико-правовий аспект розвитку та становлення суддів як 

суб’єктів трудового права включає в себе п’ять періодів: перший (кінець ІХ – 

середина ХІV ст.) ілюструє певні позитивні тенденції в напрямку 

розгалуження владної системи, побудованої виключно навколо князя, і є 

передумовою розподілу влади на виконавчу, законодавчу й судову; другий 

(середина ХІV – середина ХІХ ст.) характеризується за литовських часів 

відсутністю особливих змін у законодавстві, за гетьманського ж ладу вперше 

владу було розділено на три гілки; третій (середина ХІХ – початок ХХ ст.) 

визначається дією законодавства Російської імперії, яке зробило значний 

крок вперед порівняно з попередніми нормативно-правовими актами, що 

регулювали сферу праці суддів на території України, створивши плацдарм 

для подальшого достатньо швидкого розвитку службово-трудових відносин у 

сфері праці суддів; четвертий (початок ХХ ст. – 1991 р.) характеризується 

мінливим прогресом розвитку суддів як суб’єктів трудового права, що є 

відображенням всієї владної системи в цілому. Апогеєм даного часового 

відрізку став розкол СРСР і формування нових державних утворень, одним із 

яких стала Україна; п’ятий (1991 р. – сьогодення). Його актуальною 

проблемою є саме належне та послідовне нормативно-правове забезпечення 

відповідних відносин розвитку суддів як суб’єктів трудового права.  

2. Суддя як суб’єкт трудового права – це посадова особа, 

призначена або ж обрана в окремий орган судової влади (суд), яка 

одноосібно чи колегіально здійснює правосуддя на професійній основі у 



190 

формі цивільного, господарського, адміністративного та кримінального 

судочинства та є носієм трудових прав і обов’язків, які вона може 

реалізувати безпосередньо або через представника у спосіб та порядку, що 

передбачені трудовим законодавством. 

До ознак судді як суб’єкта трудового права віднесено наступні: 

(а) ускладнений правовий статус працівника додатковими вимогами до 

кандидата на посаду судді; (б) наявність додаткових трудових пільг, робочих 

переваг, а також обмежень та заборон; (в) роботодавцем виступає держава; 

(г) трудова функція визначається не власною волею роботодавця, а 

безпосередньо законом; (ґ) застосування принципу єдності й диференціації у 

правовому регулюванні праці суддів. 

3. Особливості джерел права ЄС у сфері праці суддів класифіковано 

за такими критеріями: 

– залежно від ознак джерел права ЄС у сфері праці суддів на: 

(а) загальнообов’язкові (обов’язковість, формальна визначеність, 

визначеність державою та ін.); (б) притаманні виключно джерелам права ЄС 

у сфері праці суддів (специфічне коло правових відносин, спеціальний 

суб’єкт, особливий механізм реалізації прав та обов’язків); 

– залежно від особливого правового статусу суддів – джерела права ЄС 

у сфері праці суддів визначають особливі (а) обмеження трудових прав 

суддів (обмеження діяльності судових профспілок та ін.), (б) трудові права 

суддів (право на особливий соціальний захист та ін.). 

4. Адаптація законодавства України у сфері праці суддів до 

законодавства Європейського Союзу – це один із пріоритетних напрямів 

інтеграції законодавства України у сфері праці суддів до законодавства ЄС, 

що характеризується запозиченням та пристосуванням законодавчих норм, 

приведенням сучасної української нормативно-правової бази у сфері праці 

суддів до стандартів Євросоюзу з метою вдосконалення та вирішення 

існуючих законодавчих прогалин судово-трудової сфери діяльності, 

покращення умов праці суддів та зниження рівня корупції у цій сфері.  
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Ознаками адаптації національного трудового законодавства у сфері 

праці суддів запропоновано вважати: (а) систематизацію законодавства, 

(б) уніфікацію термінології та (в) створення механізму перевірки 

законопроектів. 

5. Запропоновано поділити загальновизнані європейські джерела 

права у сфері праці суддів на дві групи. До першої віднести: (а) правові акти, 

що забезпечують основні принципи суддів у сфері праці, розроблені в рамках 

ООН; (б) акти Першої світової конференції з незалежності правосуддя; 

(в) акти Міжнародної асоціації суддів, зокрема її Першої експертної комісії. 

До другої – (а) принципи та норми, що забезпечують особливий статус суддів 

як суб’єктів трудового права, закріплені у міжнародних документах, 

ухвалених під егідою Ради Європи; (б) загальновизнані міжнародні 

стандарти, принципи та правила ЄС у сфері праці суддів. 

6. Виокремлено наступні проблемні питання адаптації трудового 

законодавства у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу: 

(а) приведення визначень понять «домагання» й «дискримінація за статевою 

ознакою» у відповідність до Директиви 2002/73/ЄЕС про імплементацію 

принципу рівності чоловіків і жінок у питаннях працевлаштування, 

професійного навчання, просування по службі та умов праці; (б) приведення 

у відповідність до норм Європейської хартії про закон «Про статус суддів» 

питання стосовно закріплення або скасування інституту випробувального 

терміну для суддів; (в) забезпечення виконання Директиви Ради № 

003/88/ЄЕС щодо питання стандарту робочого часу, щорічних відпусток та 

роботи в нічний час та Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи R № 

(86) 12 від 16 вересня 1986 р. «Про заходи щодо недопущення і скорочення 

надмірного робочого навантаження на суддів» у питанні організації праці 

суддів; (г) виконання Директиви Ради № 92/85/ЄЕС про застосування 

заходів, які сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці вагітних, а також 

жінок-працівниць, що недавно народили й годують груддю у питанні 

надання додаткової відпустки; (ґ) забезпечення державної гарантії захисту 
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працівника від незаконного звільнення у разі порушення суддею присяги; (д) 

приведення у відповідність з нормами Європейської хартії про закон «Про 

статус суддів» інституту суддівської винагороди; (е) надання права суддям на 

об’єднання у професійні спілки відповідно до положень первинного 

законодавства ЄС; (є) забезпечення навчання суддів з метою підвищення 

кваліфікації на рівні європейських стандартів. 

7. Виділено наступні напрями адаптації національного трудового 

законодавства у сфері праці суддів до законодавства ЄС: (а) поліпшення 

якості виникнення правовідносин за участю суддів як суб’єктів трудового 

права на основі досвіду Європейського Союзу; (б) оптимізація питання 

оплати праці суддів як суб’єктів трудового права; (в) забезпечення охорони 

праці суддів на основі європейського досвіду. 

8. Виокремлено такі шляхи використання позитивного зарубіжного 

досвіду адаптації трудового законодавства у сфері праці суддів до 

законодавства ЄС: (а) забезпечення суддям як працівникам права на 

об’єднання у професійні спілки, (б) надання суддям права на страйк, 

(в) забезпечення належних грошових виплат у якості компенсації за 

незручності в аспекті переведення судді з метою зміцнення суду (Польща); 

(а) запровадження інституту рекомендаційних листів суддям у якості заходів 

дисциплінарного стягнення, (б) забезпечення безпечних та належних умов 

праці шляхом виконання адаптованих положень законодавства, (в) надання 

можливості суддям брати участь у визначенні умов їх винагороди та 

соціального забезпечення (Грузія); (а) запровадження обов’язкового 

медичного страхування суддів, (б) надання права компетентному 

державному органу подати регресний позов про відшкодування виплаченої 

шкоди проти судді, який через несумлінність або через грубу недбалість 

здійснив судову помилку, що спричинила шкоду (Молдова). 
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