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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Незалежність суддів від будь-якого незаконного 

впливу має велике значення для виконання судами своєї функції з підтримки 

правопорядку у державі. Особлива процедура призначення суддів, надання 

спеціальних умов здійснення правосуддя, наділення додатковими гарантіями 

матеріального й соціального забезпечення, захист їх діяльності від 

незаконного впливу, у своїй сукупності сприяють зміцненню суспільної довіри 

до авторитету судової влади в питаннях моралі, чесності та непідкупності. 

Однією із гарантій належного судового захисту є передбачення у 

законодавстві про судоустрій і статус суддів спеціального інструменту – 

відсторонення судді, обумовленого негативною поведінкою самого судді, а 

також необхідністю визначення його здатності здійснювати правосуддя.   

Оновлення у 2016 році законодавства в сфері судоустрою та статусу 

суддів викликає необхідність дослідження правового регулювання 

відсторонення судді від виконання посадових обов’язків на предмет наявності 

прогалин, недоліків, які можуть призводити чи призводять до проблем при 

практичній реалізації відповідних положень законодавства. Необхідність 

максимального забезпечення незалежності судді обумовлює встановлення 

відмінних від інших категорій працівників підстав відсторонення (окрім статті 

46 Кодексу законів про працю України), спеціального порядку застосування 

такого заходу, який є порівняно значно складнішим та усуває можливі ризики 

незаконного впливу на суддю. Тому специфічні підстави відсторонення суддів, 

перелік яких є вичерпним, у поєднанні із особливим, порівняно ускладненим, 

порядком вирішення питання про відсторонення суддів виступають 

елементами гарантій їх незалежності, що створює підвищений інтерес до 

регулювання та дослідження цих питань. Згідно зі статистичними даними у 

2018 році повідомлення про тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя, пов’язані з притягненням судді до кримінальної відповідальності, 

проведенням кваліфікаційного оцінювання, застосуванням дисциплінарного 

стягнення до судді та ухваленням Дисциплінарною палатою рішення про 

застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з 

посади судді, отримали 79 суддів. За інформацією ГПУ, в 2018 році 

зареєстровано 457 кримінальних проваджень, порушених за постановлення 

суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, 162 з них закрито, а 1 

обвинувальний акт направлено до суду. Водночас із аналізу судової практики 

вбачається, що з 2015 року в державі винесено лише 7 вироків за 

постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, причому 

тільки 2 – обвинувальні, до того ж один – на підставі угоди та один – із 

застосуванням амністії. В інших 5 випадках вироки були виправдувальними. 

Інші статистичні дані про притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності за рішеннями Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя 

свідчать про те, що лише у період за січень-травень 2019 року до 

дисциплінарної відповідальності було притягнено 98 суддів. Відсторонення 
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судді від виконання посадових обов’язків, з одного боку, забезпечує недопуск 

до роботи суддів, щодо яких існують підозри стосовно їх не доброчесності, з 

іншого боку, підвищує рівень довіри до суддівської системи, адже у такий 

спосіб держава демонструє те, що від здійснення правосуддя відлучаються 

особи, які вчиняють порушення, пов’язані із їх службовою діяльністю.  

Питання правового регулювання відсторонення у вітчизняній науковій 

літературі розглядалось або у контексті законодавства про працю, яке регулює 

трудові відносини всіх працівників, або у контексті ряду досліджень у сфері 

науки кримінального процесуального права, присвячених відстороненню судді 

від виконання посадових обов’язків. У правовій доктрині нашої держави 

наявні праці, у яких порушувалися питання, близькі до досліджуваного, 

авторами яких є: Р.Д. Арланова, В.М. Андріїв, В.А. Багрій, В.В. Безусий, 

О.Є. Бойко, С.Я. Вавженчук, Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, 

Л.Є. Виноградова, В.В. Волинець, О.О. Гаврилова, С.В. Гладій, 

О.В. Гончаренко, О.А. Губська, М.М. Грекова, С.С. Гринкевич, 

Ю.М. Гришина, М.В. Данилова, Ю.М. Дьомін, В.О. Журавель, С.В. Завада, 

В.А. Завтур, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, Л.А. Квіт, В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, 

С.С. Лукаш, А.В. Маляренко, Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко, 

О.М. Обушенко, О.М. Овчаренко, В.В. Паришкура, В.М. Починок, 

С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, Н.З. Рогатинська, 

Т.В. Садова, О.В. Тищенко, Д.В. Трубіцин, Г.І. Чанишева, С.М. Черноус, 

В.І. Щербина, В.І. Фаринник, О.М. Ярошенко та інші науковці. Разом із тим, 

правове регулювання відсторонення судді від виконання посадових обов’язків 

цими авторами не досліджувалось безпосередньо, що свідчить про 

актуальність вказаної проблематики.  

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

Дисертація виконана на кафедрі правознавства Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля згідно з кафедральними 

темами: «Актуальні проблеми права щодо інтеграції України до міжнародних 

стандартів», «Проблеми розвитку вітчизняного законодавства та імплементації 

в Україні норм міжнародного та європейського права». 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

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

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

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

зборів Національної академії правових наук України від 03 березня 2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розробка цілісних напрямів теоретико-практичних пропозицій щодо 

оптимізації сучасного стану національного правового регулювання 

відсторонення судді від виконання посадових обов’язків. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати наступні завдання: 
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 проаналізувати правову природу відсторонення судді від виконання 

посадових обов’язків та виділити спільні й відмінні риси у співвідношенні із 

суміжними правовими категоріями; 

 з’ясувати позитивні та негативні аспекти сучасного стану правового 

регулювання відсторонення судді від виконання посадових обов’язків;  

 визначити мету і завдання відсторонення судді від виконання 

посадових обов’язків; 

 охарактеризувати принципи та гарантії відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків; 

 дослідити підстави та порядок відсторонення судді від виконання 

посадових обов’язків; 

 сформулювати проблеми правового регулювання відсторонення судді 

від виконання посадових обов’язків та шляхи їх вирішення; 

 деталізувати специфіку позитивного зарубіжного 

досвіду відсторонення судді від виконання посадових обов’язків та 

запропонувати напрями його запозичення у вітчизняну правову систему. 

Об’єкт дослідження складають правові відносини, що виникають у 

зв’язку з відстороненням судді від виконання посадових обов’язків.  

Предметом дослідження є правове регулювання відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків. 

Методи дослідження. В основі методології дослідження 

дисертаційної роботи лежить комплекс сучасних як загальних, так і 

спеціальних теоретико-методологічних засобів наукового пізнання явищ та 

процесів, які мають місце в суспільстві. За допомогою історичного методу 

аналізувався розвиток сучасного стану правового регулювання відсторонення 

судді від виконання посадових обов’язків (підрозділ 1.1). Формально-логічний 

метод використовувався при дослідженні основних понятійних категорій у 

роботі (підрозділи 1.2-2.2), виокремленні ознак відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків (підрозділ 1.2), характеристиці мети, завдань, 

принципів та гарантій відсторонення судді від виконання посадових обов’язків 

(підрозділи 2.1, 2.2). Системно-структурний метод надав можливість вивести 

перелік підстав та стадій порядку відсторонення судді від виконання 

посадових обов’язків (підрозділ 2.2). Порівняльно-правовий метод 

використано при дослідженні закордонного досвіду правового регулювання 

відсторонення судді від виконання посадових обов’язків, його співставленні з 

законодавством України і виробленні пропозицій щодо національного 

трудового законодавства (підрозділ 3.2). За допомогою методу моделювання 

виокремлено перспективні напрямки удосконалення вітчизняного 

законодавства в аспекті відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків (підрозділ 3.1). 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна отриманих 

результатів полягає в тому, що дисертація є першою спробою комплексно, з 
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використанням сучасних методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень 

науки трудового права дослідити специфіку правового регулювання 

відсторонення судді від виконання посадових обов’язків. За результатами 

дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні положення, які  

виносяться на захист і містять елементи наукової новизни. Основними з них є: 

уперше:  

 здійснено порівняльно-правовий аналіз понять «відсторонення судді 

від виконання посадових обов’язків» та «відсторонення від посади». Їх спільні 

риси наступні: 1) є заходами забезпечення кримінального провадження, тобто 

мають спільну правову природу; 2) мають однакову мету; 3) є тимчасовими 

заходами, які характеризуються чітко встановленим строком; 4) ці заходи 

вичерпують свою дію (припиняються) з моменту закриття кримінального 

провадження стосовно особи або набрання законної сили вироком суду. До 

відмінних рис відносяться такі: 1) друге явище передбачає відсторонення від 

посади, тоді як перше – усунення від виконання конкретної трудової функції 

судді – здійснення правосуддя; 2) друге явище стосується будь-яких посад, 

перше – виключно посади судді; 3) друге явище може бути застосоване на 

підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під 

час судового провадження (частина друга статті 154 КПК України), перше –  

ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі вмотивованого клопотання 

Генерального прокурора або його заступника (частина друга статті 155-1 КПК 

України); 4) застосування першого має бути співмірним між такою засадою, як 

незалежність та недоторканність суддів, і наслідками тимчасового 

відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням його 

до кримінальної відповідальності; 

 сформульовано доктринальне визначення поняття «відсторонення 

судді від виконання посадових обов’язків», під яким слід розуміти усі можливі 

законні випадки усунення судді (як звичайного, так і того, що перебуває на 

адміністративній посаді) від виконання ним його основного функціонального 

обов’язку (для звичайного судді – вирішення юридичних спорів та розгляд 

кримінальних обвинувачень, а для судді на адміністративній посаді також 

здійснення організаційно-розпорядчих функцій за посадою), що обумовлено 

негативною поведінкою самого судді та застосовується незалежно від його 

волі на підставах, визначених законом, в особливому порядку з метою 

запобігання спробі судді, який є підозрюваним або обвинуваченим, 

перешкоджати кримінальному провадженню, виховання, виправлення та 

недопущення вчинення нових проступків суддею, якого притягнуто до 

дисциплінарної відповідальності, визначення здатності судді здійснювати 

правосуддя у відповідному суді за критеріями  компетентності, професійної 

етики та доброчесності, а також недопущення до виконання посадових 

обов’язків судді, щодо якого ухвалено рішення про застосування 

дисциплінарного стягнення у виді подання про його звільнення з посади; 

 виведено перелік завдань, які необхідні для досягнення мети 

інституту відсторонення судді від виконання посадових обов’язків: 
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1) створення механізмів (зокрема інституційних, організаційних) своєчасного 

виявлення дій судді, які свідчать чи можуть свідчити про невідповідність 

займаній посаді, створення ним загроз довірі до судової влади; 2) своєчасне 

реагування на ймовірні чи встановлені неправомірні дії судді; 3) припинення  

поведінки судді, яка шкодить авторитету судової влади; 4) призупинення 

здійснення суддею правосуддя до підтвердження можливості здійснення ним 

правосуддя, надання остаточної оцінки його діям для відвернення настання 

негативних наслідків;  

 виокремлено класифікацію підстав відсторонення судді від виконання 

посадових обов’язків, яка включає такі їх види: нормативні, процесуальні та 

фактичні. До нормативних відносяться норми законодавства у сфері 

судоустрою та статусу суддів (без існування таких норм застосування цього 

заходу взагалі не було б можливим, тому є цілком логічним виділення цієї 

групи підстав). Ними є положення частини першої та другої статті 62 Закону 

України «Про Вищу раду правосуддя». До фактичних підстав належать дії 

та/або поведінка судді негативного характеру, ризики завдання шкоди довірі 

до судової системи та інші ризики й умови в межах конкретного різновиду 

відсторонення судді. До процесуальних – рішення (правозастосовний акт) 

уповноваженого на відсторонення суддів органу, а саме: 1) рішення Вищої 

ради правосуддя у випадках, визначених частиною першою статті 62 Закону 

України «Про Вищу раду правосуддя»; 2) рішення Дисциплінарної палати 

Вищої ради правосуддя про застосування дисциплінарного стягнення у виді 

подання про звільнення судді з посади у випадку, визначеному частиною 

другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»; 

удосконалено:  

– характеристику історичних етапів виникнення, становлення та 

розвитку правового інституту відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків: 1) становлення правового регулювання відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків (від 1775 до 1919 року (утворення УСРР); 

2) розвиток правового регулювання відсторонення судді від виконання 

посадових обов’язків (від 1919 до 1991 року (утворення незалежної держави); 

3) сучасний стан правового регулювання відсторонення судді від виконання 

посадових обов’язків (від 1991 року до сьогодні); 

– аналіз змісту термінів «відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків» та «відсторонення державного службовця від виконання посадових 

обов’язків». Обґрунтовано, що вони не збігаються жодним чином та є 

окремими специфічними видами відсторонення від виконання трудової 

функції загалом, адже відповідно до пункту 12 частини третьої статті 3 Закону 

України «Про державну службу» цей Закон не поширюється на суддів, що 

унеможливлює застосування відсторонення державного службовця від 

виконання посадових обов’язків до суддів і навпаки. Тому ці поняття 

перебувають у різних юридичних площинах і виокремлюються за 

специфічним правовим статусом таких суб’єктів, хоча по своїй суті обидва 
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передбачають увільнення працівника від виконання професійних (службових) 

обов’язків; 

 деталізацію змісту етапів процедури відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків, а саме: 1) ініціювання процедури розгляду 

питання про відсторонення судді; 2) безпосередній розгляд; 3) прийняття 

рішення; 

 розуміння підстав відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків як сукупної наявності нормативного положення, дій судді 

негативного характеру, рішення компетентного органу про застосування 

такого заходу або подання про звільнення судді; 

дістали подальшого розвитку:  

 деталізація, що поняття «припинення повноважень судді, 

призначеного на посаду строком на п’ять років» є ширшим від поняття 

«відсторонення судді від виконання посадових обов’язків», оскільки воно 

передбачає ряд інших випадків, які унеможливлюють здійснення правосуддя 

суддею, відрізняється від останнього характером виникнення обставин. Тож 

поняття «припинення повноважень судді, призначеного на посаду строком на 

п’ять років» та поняття «відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків» співвідносяться як ціле і частина; 

 твердження про те, що поняття «припинення повноважень судді» та 

«звільнення судді» мають наслідком припинення трудових відносин з суддею. 

Це все проектується і на термін «відсторонення судді»: суддя тимчасово не 

допускається до здійснення правосуддя, тобто своєї основної трудової функції, 

відсторонення використовується як тимчасовий захід до прийняття 

остаточного рішення про можливість чи неможливість здійснення суддею 

правосуддя, його відповідність займаній посаді; суддя хоча й позбавляється 

додаткових доплат, однак основні виплати йому нараховуються, не видається 

акт про припинення трудових відносин із суддею; 

 аргументація щодо доцільності  доповнення статті 21  Закону України 

«Про Конституційний Суд України» новою частиною такого змісту: «Суддя 

Конституційного Суду України за рішенням не менше як двох третіх від 

складу Суду може бути відстороненим від виконання повноважень судді 

Конституційного Суду на підставі вмотивованого висновку постійної комісії з 

питань регламенту та етики Суду у разі ініціювання питання про його 

звільнення за вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи 

систематичне нехтування своїми обов’язками, що є несумісним із статусом 

судді Конституційного Суду або виявило його невідповідність займаній 

посаді. Таке відсторонення здійснюється на термін до прийняття остаточного 

рішення щодо звільнення такого судді»; 

 твердження про те, що проблемою правового регулювання 

відсторонення судді від виконання посадових обов’язків є відсутність прямої 

вказівки стосовно відсторонення чи неможливості відсторонення суддів 

Конституційного Суду України, Голови Конституційного Суду України; 
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 формування подальших шляхів удосконалення правового 

регулювання відсторонення судді від виконання посадових обов’язків.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що викладені у дисертаційному дослідженні положення у подальшому 

можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних 

наукових досліджень теоретичних та практичних проблем правового 

регулювання відсторонення судді від виконання посадових обов’язків; 

– у правотворчій діяльності – при перегляді та вдосконаленні 

положень чинного Кодексу законів про працю, доопрацюванні проекту 

Трудового кодексу України, а також Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів»; 

– у правозастосовній діяльності – результати дослідження сприятимуть 

удосконаленню практики застосування норм чинного законодавства щодо 

відсторонення судді від виконання посадових обов’язків; 

– у навчальному процесі – матеріали дисертації доцільно 

використовувати при підготовці підручників та навчальних посібників з таких 

дисциплін, як «Трудове право», «Конституційне право», «Судові та 

правоохоронні органи», та інших дисциплін правового характеру, при 

підготовці відповідних їх розділів. Зазначені матеріали враховано також у 

навчально-методичних розробках, підготовлених за участю автора. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права і трудового 

права. Усі сформульовані в ній положення і висновки обґрунтовано на основі 

особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та розробки належать автору. 

Усі публікації здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, а також були оприлюднені на міжнародних науково-

практичних конференціях: «Реформування національного та міжнародного 

права: перспективи та пріоритети» (м. Одеса, 20-21 січня 2017 року), 

«Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» (м. Львів, 27-28 

січня 2017 року), «Правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод 

людини і громадянина, інтересів суспільства та держави» (м. Харків, 14 червня 

2019 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

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

виданнях України, двох статтях – у наукових виданнях іншої держави, а також 

у трьох тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. 

Структура дисертації складається із вступу, трьох розділів, що 

логічно поєднані у шість підрозділів, висновків і списку використаних 
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джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 210 сторінок. 

Список використаних джерел складається із 180 найменувань і займає 18 

сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет 

та методологічні засади наукової роботи. Сформульовано наукову новизну, 

теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а також 

вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність публікацій за 

темою дисертації. 

Розділ 1 «Загальна характеристика відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків» складається з двох підрозділів та 

присвячений характеристиці правової природи відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків, а також з’ясуванню специфіки сучасного 

стану правового регулювання даного явища. 

У підрозділі 1.1 «Сутність відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків та його співвідношення із суміжними правовими категоріями» 

вказано, що тимчасове відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків – це визначене на певний строк усуненням судді від виконання ним 

його основного функціонального обов’язку – вирішення юридичних спорів та 

розгляду кримінальних обвинувачень, що обумовлено негативною поведінкою 

самого судді та застосовується незалежно від його волі на підставах, 

визначених законом, в особливому порядку з метою запобігання спробі судді, 

який є підозрюваним або обвинуваченим, перешкоджати кримінальному 

провадженню, виховання, виправлення та недопущення вчинення нових 

проступків суддею, якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 

визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за 

критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності, а також 

недопущення до виконання посадових обов’язків судді, щодо якого ухвалено 

рішення про застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про його 

звільнення з посади. Цей захід стосується виключно особи зі статусом судді та 

включає усі можливі законні випадки усунення судді (у тому числі того, який 

перебуває на адміністративній посаді) від виконання ним його основного 

функціонального обов’язку (для звичайного судді – вирішення юридичних 

спорів та розгляд кримінальних обвинувачень, а для судді на адміністративній 

посаді також здійснення організаційно-розпорядчих функцій за посадою). 

Поняття «припинення повноважень судді» та «звільнення судді» своїм 

наслідком мають припинення трудових відносин із суддею. Це проектується і 

на відсторонення судді, тобто відбувається тимчасове зупинення, яке 

стосується виконання обов’язку із здійснення правосуддя, тоді як у разі 

звільнення судді чи припинення повноважень відносини із суддею 

припиняються повністю. 



9 

Резюмовано, що поняття «відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків» є відмінним від понять «припинення повноважень судді», 

«звільнення судді», «відсторонення державного службовця від виконання 

посадових обов’язків», не перетинається з ними і лише за окремими ознаками 

співпадає із поняттями «відсторонення від роботи», «відсторонення від 

посади», але не є тотожним їм та співвідноситься як частина і ціле з поняттям 

«припинення повноважень судді, призначеного на посаду строком на п’ять 

років». Спільними рисами для всіх цих понять із поняттям «відсторонення 

судді» є наступні: їх виникнення завжди виступає реакцією на негативні дії 

працівника; по суті вони передбачають недопущення працівника до виконання 

його трудової функції; їх застосування не залежить від волевиявлення особи.  

Терміни «відсторонення державного службовця від виконання 

посадових обов’язків», «відсторонення від роботи», «відсторонення від 

посади» з категорією «відсторонення судді» мають такі спільні риси: 

увільнення від виконання обов’язків носить тимчасовий та продовжуваний 

характер; є проміжним етапом між негативними діями працівника і правовою 

оцінкою таких дій; передбачають тимчасове зупинення трудової функції; 

закінчуються ці явища або поновленням відносин і продовженням виконання 

попередньої трудової функції, або припиненням відносин. Відмінністю між 

ними є те, що відсторонення судді стосується особи із спеціальним статусом. 

Визначено, що «відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків» та «відвід судді» є суміжними правовими категоріями. Серед 

спільних рис даних категорій визначено наступні: за своєю сутністю вони 

являють собою недопущення судді до здійснення правосуддя; передбачають 

тимчасову неможливість здійснення суддею своїх повноважень у сфері 

правосуддя; пов’язані з існуванням сумнівів в об’єктивності та 

неупередженості судді. Відмінних рис визначено більше: відвід судді 

стосується конкретного провадження, в той час як відсторонення судді означає 

призупинення його участі у правосудді у цілому; відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків здійснюється примусово, а відвід судді може 

бути добровільним (самовідвід); відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків пов’язане із негативною поведінкою судді, а відвід судді пов’язаний 

як із суб’єктивними (особиста заінтересованість судді у результатах справи), 

так і з об’єктивними факторами (наприклад, суддя є членом сім’ї або близьким 

родичем сторони чи інших осіб, які беруть участь у справі). 

Статтею 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено 

чотири випадки, за яких відбувається відсторонення судді від виконання 

посадових обов’язків: 1) у зв’язку з  притягненням судді до кримінальної 

відповідальності; 2) при проведенні кваліфікаційного оцінювання; 3) у  

порядку застосування до судді дисциплінарного стягнення; 4) після ухвалення 

рішення про застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про 

звільнення судді з посади. Сутність відсторонення судді від виконання 

посадових обов’язків у зв’язку з притягненням до кримінальної 

відповідальності обумовлена його процесуальним статусом як підозрюваного, 
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обвинувачуваного (підсудного) на будь-якій стадії кримінального 

провадження. Кваліфікаційне оцінювання проводиться Вищою 

кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності судді 

здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними законом 

критеріями: 1) компетентністю; 2) професійною етикою; 3) доброчесністю. 

Щодо тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя в порядку 

притягнення до дисциплінарної відповідальності, то воно здійснюється 

Вищою радою правосуддя на підставі рішення Дисциплінарної палати про 

застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про тимчасове 

відсторонення судді від здійснення правосуддя. У свою чергу, у випадку 

ухвалення Дисциплінарною палатою рішення про застосування 

дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади, 

суддя автоматично відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення 

Вищою радою правосуддя рішення про його звільнення з посади або 

скасування рішення Дисциплінарної палати. Таке відсторонення пов’язане із 

вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубим чи систематичним 

нехтуванням своїми обов’язками, що є несумісним із статусом судді або 

виявило його невідповідність займаній посаді, а також порушенням суддею 

обов’язку підтвердити законність джерела походження майна. 

У підрозділі 1.2 «Становлення, розвиток та сучасний стан правового 

регулювання відсторонення судді від виконання посадових обов’язків» 

наголошено, що зародження правового регулювання відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків співпало із започаткуванням судової системи 

у Київській Русі і розвивалося до 1775 року – остаточної ліквідації Запорізької 

Січі. Релігія у даний період виступала як всезагальний регулятор, а право 

сприймалось як її продовження. Наприклад, у «Правах, за якими судиться 

малоросійський народ» цитувались вирази із релігійних текстів. Дане 

дослідження допомогло простежити, які релігійні інститути вплинули на 

формування процедури відсторонення судді та глибше зрозуміти її сутність.  

Наступний етап розвитку правового регулювання відсторонення судді 

від виконання посадових обов’язків тривав до утворення УСРР у 1919 році та 

пов’язаний із дією на українських землях законодавства Російської імперії. 

Фактична реалізація нормативних приписів залежала від політико-соціальних 

тенденцій у суспільстві та волі правителя, тому, незважаючи на судову 

реформу, судова діяльність залишалась частково виконавчою, а отже, 

підпорядковувалась тим же правилам. Відсторонення судді розглядалось як 

усунення від посади державного службовця, а сама процедура не була 

врегульована на нормативно-правовому рівні. Бюрократизм значно 

ускладнював ініціацію відсторонення, якщо мова йшла про кримінальні 

злочини, а щодо порушення посадових положень, то питання вирішувалось 

переважно за домовленістю.  
Наступний період розвитку інституту відсторонення судді від виконання 

посадових обов’язків розпочинається із моменту поширення на українські 

землі радянського законодавства і триває до моменту здобуття Україною 
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незалежності. Довгий час не існувало відокремлених судових колегій, які б 

могли вирішувати питання щодо дисципліни та етики серед суддів, видавати 

внутрішні накази і розпорядження та підвищувати незалежність судової влади 

від виконавчих органів. Виникнення можливості вирішувати дане питання 

шляхом висновків кваліфікаційних комісій пов’язане із нав’язуванням 

державної волі. Процедура відсторонення судді в моменти її існування 

передбачала участь у розгляді справи ієрархічно найвищих посадових осіб, що 

сприяло зменшенню її використання. Сама сутність відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків ускладнювалась через процес ініціації та 

розгляду. Централізованість передбачала вплив органів виконавчої влади на 

прийняття рішень, які відповідали не праву, а ідеології. Тобто відсторонення 

судді використовувалось для формування суддівського корпусу лише із осіб, 

що підтримують загальнодержавну політику. 

Для сучасного стану правового регулювання відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків (від 1991 року до сьогодні) характерний 

плюралізм, адже до даної процедури залучається ряд органів державної влади. 

До них належить Генеральна прокуратура України, Вища кваліфікаційна 

комісія суддів України, Вища рада правосуддя. Однак на практиці досконале 

правове регулювання діяльності одних органів нівелюється через відсутність 

належного механізму реалізації, стимулів та гарантій виконання власних 

обов’язків іншими. Як наслідок, плюралізм органів влади призводить до 

неможливості ефективної реалізації усієї процедури. 

Розділ 2 «Специфіка процедури відсторонення судді від виконання 

посадових обов’язків» складається з двох підрозділів та присвячений аналізу 

мети, завдань, принципів та гарантій відсторонення судді від виконання 

посадових обов’язків, а також визначенню підстав та порядку відсторонення 

судді від виконання посадових обов’язків. 

У підрозділі 2.1 «Мета, завдання, принципи та гарантії відсторонення 

судді від виконання посадових обов’язків» зазначено, що для інституту 

відсторонення судді від виконання посадових обов’язків є характерною 

загальна мета, притаманна усім процедурам відсторонення судді від виконання 

посадових обов’язків, та спеціальна мета, яка диференціюється в залежності 

від того, який вид відсторонення застосовується. Загальною метою інституту 

відсторонення судді є та легітимна ціль, досягнення якої закладено як при 

законодавчому запровадженні цього інституту (ціль законодавчого 

регулювання), так і при безпосередньому застосуванні відсторонення судді 

(ціль відсторонення судді як захід юридичного впливу), яка полягає в 

оперативному захисті суспільного та індивідуального інтересу щодо 

забезпечення належного розгляду справ незалежним, безстороннім та 

компетентним судом, недопущення порушення права кожного на 

справедливий суд, збереження довіри та авторитету судової влади в цілому, 

забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів. 

Відповідно, спеціальна мета диференціюється залежно від специфіки виду 

відсторонення судді від виконання посадових обов’язків.  
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Таким самим чином варто розрізняти і завдання відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків. За загальним розумінням, завданнями 

відсторонення судді від виконання посадових обов’язків є: 1) захист 

суспільного та індивідуального інтересу в забезпеченні належного розгляду 

судових справ незалежним, безстороннім та компетентним судом шляхом 

усунення судді від вирішення юридичних спорів та розгляду кримінальних 

обвинувачень; 2) недопущення порушення права кожного на справедливий 

суд, збереження довіри та авторитету судової влади в цілому, забезпечення 

впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів. Спеціальні 

завдання відсторонення судді від виконання посадових обов’язків 

безпосередньо випливають із загальних, проте із урахуванням специфіки 

кожного виду. 

Підсумовано, що до принципів відсторонення судді від виконання 

посадових обов’язків належать наступні: принцип верховенства права, який, 

зокрема, але не виключно, включає принципи законності, юридичної 

визначеності, пропорційності та обґрунтованості; принцип рівності; принцип 

забезпечення права на захист; принцип строковості; принцип обов’язковості 

рішення про відсторонення судді; принцип наявності правових гарантій 

захисту судді при відстороненні; принцип участі судді у процесі прийняття 

рішення щодо його відсторонення; принцип змагальності та диспозитивності. 

У підрозділі 2.2 «Підстави та порядок відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків: теоретико-правовий аналіз» відзначено, що 

підставами відсторонення судді від виконання посадових обов’язків у зв’язку 

із притягненням до кримінальної відповідальності є сукупна наявність таких 

умов: ймовірне вчинення суддею діяння, за яке може настати кримінальна 

відповідальність; наявність у судді статусу підозрюваного/обвинуваченого; 

обґрунтована наявність ризиків, передбачених пунктом 6 частини другої статті 

155 КПК України.  

Підставами відсторонення судді від виконання посадових обов’язків при 

проведенні кваліфікаційного оцінювання є: наявність потреби у перевірці 

судді на відповідність займаній посаді за критеріями компетентності, 

доброчесності та професійної етики; відповідне рішення Вищої ради 

правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 

До підстав відсторонення судді від виконання посадових обов’язків у 

зв’язку із застосуванням до нього дисциплінарного стягнення належать: 

вчинення суддею дисциплінарного проступку (одного чи декількох діянь, 

передбачених частиною першою статті 106 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів») в поєднанні з іншими обставинами, які впливають на обрання 

цього виду дисциплінарного стягнення (характер вчиненого проступку, його 

наслідки, особа судді, ступінь вини, наявність інших дисциплінарних стягнень, 

інші обставини); рішення Вищої ради правосуддя, ухвалене на підставі 

рішення Дисциплінарної палати про застосування дисциплінарного стягнення 

у виді подання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя.  
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Підставами тимчасового відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків з дня ухвалення Дисциплінарною палатою рішення про 

застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з 

посади є: істотний проступок, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, 

що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній 

посаді, порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела 

походження майна; рішення Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 

про застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення 

судді з посади.  

Порядок відсторонення судді від виконання посадових обов’язків 

відрізняється в залежності від кількості етапів, участі спеціальних суб’єктів, 

наявності факультативних стадій. Так, процедура відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків у зв’язку із притягненням до кримінальної 

відповідальності характеризується такими особливостями: 1) застосовується 

до суддів із статусом підозрюваного чи обвинувачуваного (підсудного) у 

кримінальному провадженні; 2) розглядається на підставі клопотання  

Генерального прокурора або його заступника Вищою радою правосуддя; 

3) передбачає  дві можливі факультативні стадії: продовження строку 

тимчасового відсторонення та оскарження такого рішення. У свою чергу, 

порядок відсторонення судді від виконання посадових обов’язків у зв’язку із 

проведенням кваліфікаційного оцінювання має наступні особливості: 

1) розглядається за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

Вищою радою правосуддя; 2) припиняється після ухвалення Вищою 

кваліфікаційною комісією суддів України рішення про підтвердження 

здатності судді здійснювати правосуддя або з дня звільнення судді з посади 

внаслідок непідтвердження такої здатності; 3) передбачає факультативну 

стадію – оскарження такого рішення. Специфіка відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків у зв’язку із застосуванням дисциплінарного 

стягнення полягає у наступному: 1) здійснюється Вищою радою правосуддя на 

основі рішення Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про 

застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про тимчасове 

відсторонення судді від відправлення правосуддя; 2) включає факультативну 

стадію – оскарження рішення. Особливостями процедури відсторонення судді 

від виконання посадових обов’язків у зв’язку із ухваленням Дисциплінарною 

палатою Вищої ради правосуддя рішення про застосування дисциплінарного 

стягнення у виді подання про звільнення судді з посади судді є: 1) початкова 

стадія – прийняття Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя рішення 

про застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення 

судді з посади; 2) остання стадія – ухвалення Вищою радою правосуддя 

рішення про звільнення судді з посади або скасування рішення 

Дисциплінарної палати.  

Розділ 3 «Удосконалення правового регулювання відсторонення 

судді від виконання посадових обов’язків» складається із двох підрозділів та 

присвячений дослідженню правових проблем і недоліків щодо регулювання 
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відсторонення судді від виконання посадових обов’язків, а також шляхам їх 

вирішення, в тому числі на основі запозичення позитивного зарубіжного 

досвіду в указаній царині. 

У підрозділі 3.1 «Проблеми правового регулювання відсторонення судді 

від виконання посадових обов’язків та шляхи їх вирішення» визначено, що 

норми, які регулюють питання відсторонення від роботи, є 

несистематизованими, відповідні положення містяться як у різних статтях 

самого КЗпП України, так і в різних законодавчих актах, що призводить не 

лише до незручностей із пошуком відповідних норм, а й до виникнення колізій 

та інших недоліків внаслідок несистемного підходу щодо внесення змін, котрі  

стосуються цього інституту. При цьому існують особливі види відсторонення 

від роботи, такі як відсторонення від виконання обов’язків державними 

службовцями, тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя, які 

врегульовані спеціальним законодавством у зв’язку з тим, що стосуються 

спеціальної категорії працівників, але про які немає жодної згадки в самому 

КЗпП України. Зокрема в статті 46 КЗпП необхідно передбачити окрему 

частину такого змісту: «Законом можуть встановлюватися особливості 

відсторонення від роботи окремих категорій осіб, пов’язані із специфікою 

трудової діяльності таких осіб». Це надасть можливість усунути дискусії щодо 

правової природи поняття «відсторонення судді». 

Зроблено висновок, що відсутність систематизованого законодавчого 

підходу до правового регулювання як відсторонення від роботи загалом, так і 

відсторонення судді зокрема призводить до ряду проблем як щодо 

теоретичного обґрунтування окремих питань (стосовно співвідношення понять 

«відсторонення від роботи», «відсторонення від посади», «відсторонення від 

правосуддя»), так і практичного вирішення окремих ситуацій, неоднакового 

підходу до вирішення одних і тих же питань (щодо відсторонення у стані 

сп’яніння, наявності/відсутності виплат під час відсторонення). Також наявні 

прогалини мають наслідком неможливість застосування інституту 

відсторонення в окремих ситуаціях (стосовно адміністративних посад у судах, 

суддів КСУ, при проведенні кваліфікаційного оцінювання). Вирішення цих 

проблем можливе виключно у разі системного підходу до правового 

регулювання із визначенням загальних положень для всіх працівників та 

особливостей, пов’язаних із спеціальним статусом та діяльністю окремих 

працівників і гарантіями їх діяльності (зокрема суддів, державних службовців). 

У підрозділі 3.2 «Зарубіжний досвід правового регулювання 

відсторонення судді від виконання посадових обов’язків: напрями запозичення 

у національне трудове законодавство» досліджено, що в Чеській Республіці 

передбачена можливість відсторонення як звичайного судді, так і голови суду 

(адміністративна посада), проведено їх розмежування. Розрізнення цих видів 

відсторонення є необхідним для України з огляду на існуючу проблему 

неможливості відсторонення судді, який обіймає адміністративну посаду, від 

виконання повноважень голови суду, заступника голови суду. Тому вважаємо 

можливим у контексті запозичення вказаного досвіду внести зміни до 
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законодавства України та передбачити порядок відсторонення судді, який 

займає адміністративну посаду, від виконання повноважень голови суду, 

заступника глови суду (досвід Чеської Республіки).  

З’ясовано, що застосування відсторонення судді як виду 

дисциплінарного стягнення в зарубіжних країнах є поширеним явищем, яке 

виступає більш м’якою санкцією, аніж звільнення, що дозволяє надати  

диференційовану оцінку здійсненого проступку. Відсторонення судді, як 

правило, здійснюється або спеціальним незалежним несудовим органом, який 

у кожній країні має свою назву (Генеральна Рада Юстиції в Іспанії, Вища Рада 

Магістратури у Франції, Вища судова рада в Андоррі), або судом (спеціальним 

судом (Польща, Німеччина, Словацька Республіка), або судами загальної 

юрисдикції (Ісландія, Нідерланди). Україна в даному випадку має спільні риси 

щодо органу, який здійснює відсторонення, з тими країнами, де це віднесено 

до повноважень спеціально утвореного незалежного органу, який не належить 

до судової системи, але має судові функції.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що отримало вияв у запропонованих пропозиціях щодо 

оптимізації правового регулювання відсторонення судді від виконання 

посадових обов’язків. 

1. Тимчасове відсторонення судді від виконання посадових обов’язків – 

це визначене на певний строк усунення судді від виконання ним його 

основного функціонального обов’язку – вирішення юридичних спорів та 

розгляд кримінальних обвинувачень, що обумовлено негативною поведінкою 

самого судді та застосовується незалежно від його волі на підставах, 

визначених законом, в особливому порядку з метою запобігання спробі судді, 

який є підозрюваним або  обвинуваченим, перешкоджати кримінальному 

провадженню, виховання, виправлення та недопущення вчинення нових 

проступків суддею, якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 

визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за 

критеріями  компетентності, професійної етики та доброчесності, а також 

недопущення до виконання посадових обов’язків судді, щодо якого ухвалено 

рішення про застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про його 

звільнення з посади. 

2. Поняття «відсторонення судді від виконання посадових обов’язків» та 

«відсторонення від роботи» співвідносяться наступним чином: 1) обидва 

поняття мають відмінні підстави застосування відсторонення, 

характеризуються неможливістю їх взаємного застосування, а це означає, що 

підстави, передбачені для відсторонення від роботи звичайного працівника, не 

можуть бути застосованими до судді, тоді як підстави відсторонення судді не 

можуть бути застосованими до звичайного працівника. Правові підстави 

відсторонення працівника від роботи визначено статтею 46 КЗпП України, до 
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яких належать: поява на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп’яніння; відмова або ухилення від обов’язкових медичних 

оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та 

протипожежної охорони; інші випадки, передбачені законодавством. 

Підставами відсторонення судді є підстави, встановлені статтею 62 Закону 

України «Про Вищу раду правосуддя», перелік яких є вичерпним; 

2) тимчасове увільнення працівника від виконання його трудових обов’язків у 

порядку відсторонення від роботи на умовах та підставах, встановлених 

законодавством, за своєю суттю не є дисциплінарним стягненням, а особливим 

запобіжним заходом, який застосовується у виняткових випадках і має на меті 

відвернення та/або попередження негативних наслідків; 3) відсторонення судді 

має особливий порядок застосування, що є гарантією незалежності судді. 

3. Метою інституту відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків є та легітимна ціль, досягнення якої закладено як при 

законодавчому запровадженні цього інституту (ціль законодавчого 

регулювання), так і при безпосередньому застосуванні відсторонення судді 

(ціль відсторонення судді як захід юридичного впливу). Вона полягає в 

оперативному захисті суспільного та індивідуального інтересу щодо 

забезпечення належного розгляду справ безстороннім та компетентним судом, 

недопущення порушення права кожного на справедливий суд, збереження 

довіри та авторитету судової влади в цілому, забезпечення впевненості 

суспільства в чесності та непідкупності суддів. Ця мета прослідковується в 

усіх випадках відсторонення суддів, є основою для застосування цього заходу, 

її безумовна наявність – необхідна умова для мотивування відсторонення 

суддів. 

4. Принципами відсторонення судді від виконання посадових обов’язків 

є принцип верховенства права, який, зокрема, але не виключно, включає 

принципи законності, юридичної визначеності, пропорційності та 

обґрунтованості, принцип рівності, принцип забезпечення права на захист, 

принцип строковості та обов’язковості рішення про відсторонення судді,  

принцип наявності правових гарантій захисту судді при відстороненні, 

принцип участі судді у процесі прийняття рішення щодо його відсторонення, 

принцип змагальності та диспозитивності. 

5. Гарантіями при відстороненні судді від виконання посадових 

обов’язків є такі: 1) збереження статусу судді, робочого місця та посадового 

окладу; 2) заборона повторного звернення із клопотанням про відсторонення у 

зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності; 3) оскарження 

рішення про відсторонення від здійснення правосуддя. 

6. До нормативних підстав відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків відносяться норми законодавства у сфері судоустрою та статусу 

суддів (без існування таких норм застосування цього заходу взагалі не було б 

можливим, тому є цілком логічним виділення цієї групи підстав). До 

фактичних підстав належать дії та/або поведінка судді негативного характеру, 

ризики завдання шкоди довірі до судової системи та інші ризики й умови в 
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межах конкретного різновиду відсторонення судді. До процесуальних – 

рішення (правозастосовний акт) уповноваженого на відсторонення суддів 

органу, а саме: 1) рішення Вищої ради правосуддя у випадках, визначених 

частиною першою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя»; 

2) рішення Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про застосування 

дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади у 

випадку, визначеному частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу 

раду правосуддя». 

8. Етапами процедури відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків є наступні: 1) ініціювання процедури розгляду питання про 

відсторонення судді; 2) безпосередній розгляд; 3) прийняття рішення.  

9. За характером проблеми правового регулювання відсторонення судді 

від виконання посадових обов’язків пов’язані з несистематизованістю норм 

про відсторонення, недостатньою обґрунтованістю окремих положень норм 

законодавства (щодо виплат судді при його відстороненні), неясністю та 

нечіткістю норм (стосовно підстав відсторонення при проведенні 

кваліфікаційного оцінювання), наявними прогалинами (щодо відсторонення 

судді, який займає адміністративну посаду, від повноважень голови суду, 

заступника голови суду, відсторонення суддів Конституційного Суду, 

відсутності оскарження рішення ВРП стосовно відмови у відстороненні судді). 

10. На основі досвіду Італії та Андорри запропоновано статтю 62 Закону 

України «Про Вищу раду правосуддя» доповнити новою частиною третьою (із 

зміною нумерації існуючих частин) такого змісту: «3. Із дня надання Вищою 

радою правосуддя згоди на затримання судді або утримання його під вартою 

чи арешт суддя автоматично тимчасово відсторонюється від здійснення 

правосуддя на строк затримання, утримання під вартою чи арешту». Також 

пропонуємо частину шосту статті 155-1 КПК України доповнити нормою 

такого змісту: «У разі затримання судді на місці вчинення тяжкого чи 

особливо тяжкого злочину, викладення в клопотанні обставин, визначених 

пунктом 6 частини другої  статті 155 цього Кодексу, не вимагається». 
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освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу 

проблематики правового регулювання відсторонення судді від виконання 

посадових обов’язків. У роботі з’ясовано сутність відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків та його співвідношення із суміжними 

правовими категоріями, розкрито його поняття та охарактеризовано зміст. 

Досліджено передумови зародження та розвитку правового регулювання 

відсторонення судді від виконання посадових обов’язків на території 

нинішньої України, а також проаналізовано його сучасний стан. 
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Здійснено класифікацію завдань, принципів та гарантій відсторонення 

судді від виконання посадових обов’язків. Проаналізовано зміст підстав та 

порядку відсторонення судді від виконання посадових обов’язків. 

Виокремлено проблеми правового регулювання відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків та сформульовано шляхи їх вирішення. 

Запропоновано перелік напрямів запозичення позитивного зарубіжного 

досвіду щодо правового регулювання відсторонення судді від виконання 

посадових обов’язків. 

Ключові слова: правове регулювання, трудові відносини, відсторонення 

судді, працівник, трудове законодавство, трудові права, правосуддя, посадові 

обов’язки. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Ткаченко Д.В. Правовое регулирование отстранения судьи от 

выполнения должностных обязанностей. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 

обеспечения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу 

проблематики правового регулирования отстранения судьи от выполнения 

должностных обязанностей по трудовому законодательству Украины. В 

работе выяснена сущность отстранения судьи от выполнения должностных 

обязанностей и его соотношение со смежными правовыми категориями, 

раскрыто понятие и охарактеризовано содержание. Исследованы предпосылки 

зарождения и развития правового регулирования отстранения судьи от 

выполнения должностных обязанностей на территории нынешней Украины, а 

также определено его современное состояние.  

Аргументировано, что отстранение судьи от выполнения должностных 

обязанностей – это все возможные случаи отстранения судьи (как обычного, 

так и того, который находится на административной должности) от 

выполнения им его основной функциональной обязанности (для обычного 

судьи – решение юридических споров и рассмотрение уголовных обвинений, 

для судьи на административной должности – осуществление организационно-

распорядительных функций по должности), что обусловлено негативным 

поведением, действиями самого судьи и применяется независимо от воли 

судьи, на основаниях, определенных законом, в особом порядке с целью 

исправления судьи, прекращения противоправного поведения, действий судьи, 

невозможности их продолжения, сокрытия обстоятельств совершения 

проступка и/или предотвращения возможных негативных последствий таких 

действий, поведения. 

Осуществлена классификация задач, принципов и гарантий отстранения 

судьи от выполнения должностных обязанностей. Проанализировано 
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содержание оснований и порядка отстранения судьи от выполнения 

должностных обязанностей. Выделены проблемы правового регулирования 

отстранения судьи от выполнения должностных обязанностей и 

сформулированы пути их решения. Предложен перечень направлений 

заимствования положительного зарубежного опыта правового регулирования 

отстранения судьи от выполнения должностных обязанностей. 

Обосновано, что принципами отстранения судьи от выполнения 

должностных обязанностей являются такие: 1) принцип верховенства права, 

который, в частности, но не исключительно, включает принципы 

пропорциональности, законности, обоснованности; 2) принцип равенства; 

3) принцип неотвратимости применения к судье отстранения в случае наличия 

оснований; 4) принцип срочности; 5) принцип обязательности решения об 

отстранении судьи, принцип наличия правовых гарантий защиты судьи при 

отстранении; 6) принцип участия судьи в процессе принятия решения о его 

отстранении. 

Установлено, что гарантиями при отстранении судьи от выполнения 

должностных обязанностей есть следующие: 1) сохранение статуса судьи, 

рабочего места, должностного оклада; 2) запрет повторного обращения с 

ходатайством об отстранении в связи с привлечением к уголовной 

ответственности; 3) обжалование решения об отстранении от правосудия. 

Ключевые слова: правовое регулирование, трудовые отношения, 

отстранение судьи, работник, трудовое законодательство, трудовые права, 

правосудие, должностные обязанности. 

 

ANNOTATION 

 

 Tkachenko D.V. Legal regulation of judges excluded from judicial 

office. – The manuscript. 

The dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labour law; social security law. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to a comprehensive and thorough analysis of the 

problems of legal regulation of the exclusion of judges from judicial office under the 

labor legislation of Ukraine. The essence of the removal of judges and its relation 

with related legal categories is explained, its concept is explained and the content is 

described. The prerequisites for the emergence and development of the legal 

regulation of judges excluded from judicial office in the territory of present-day 

Ukraine have been investigated, and its current status has been determined. 

Classification of tasks, principles and guarantees of exlusion of judges 

excluded from judicial office is revealed. The content of the grounds and the order 

of removal of judges under the labor legislation of Ukraine is analyzed. The 

problems of legal regulation of judges excluded from judicial office is separated and 

the ways of their solution are formulated. The list of directions of borrowing positive 
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foreign experience on legal regulation of judges excluded from judicial office is 

shown. 

Key words: legal regulation, labor relations, exlusion of judge, employee, 

labor legislation, labor rights, justice, judicial office. 
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