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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Триваюча судова реформа в Україні, зміни в 

організації та функціонуванні судової влади, прагнення до посилення 

незалежності судів від будь-якого незаконного впливу обумовлює 

необхідність приділення додаткової уваги до проблем професійної 

діяльності такої категорії працівників як судді, які виступають 

представниками державної влади, та діяльність яких спрямована на 

здійснення неупередженого та справедливого правосуддя. Саме тому, в 

умовах проголошення нашої держави як правової, демократичної та 

соціальної, важливої ролі набуває переосмислення значення правосуддя не 

лише як однієї з основних функцій держави, а, насамперед, як різновиду 

професійної діяльності окремої категорії осіб, як виду особливої праці. 

Аналіз чинного законодавства свідчить, що воно є досить 

недосконалим у сфері забезпечення трудових прав таких суб’єктів трудових 

правовідносин як судді. Це в першу чергу проявляється в процесі реалізації 

ними своїх трудових прав та законних інтересів. Підтвердженням вказаного 

є як збільшення чисельності звернень суддів за захистом своїх порушених 

трудових прав, так і наукові думки вчених, у яких стверджується, що в 

умовах сьогодення особливості праці суддів потребують нових досліджень, 

особливо такий їх аспект як правовий механізм забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів. Міжнародний досвід та європейська практика 

правового регулювання трудових прав суддів, сформовані у іноземних 

країнах механізми їх забезпечення і реалізації містять актуальні та 

прогресивні програмні норми щодо забезпечення незалежності суддів, 

захисту та реалізації їх трудових прав, які повинні знайти своє втілення у 

конкретних правових нормах вітчизняної правової системи. Водночас, 

недосконалість системи національного законодавства у сфері забезпечення 

трудових прав та законних інтересів суддів, необхідність виявлення його 

основних проблем та розробки основних шляхів удосконалення, внесення 

пропозицій щодо поліпшення захисту трудових прав суддів, гарантій їх 

реалізації із метою уникнення ситуацій, коли задекларовані в нормативно-

правових документах та законодавчих актах позиції не реалізуються на 

практиці, обумовлюють важливість та своєчасність наукових досліджень у 

сфері трудової діяльності суддів.  

Теоретичне підґрунтя даного дослідження становлять праці таких 

науковців як В.М. Андріїв, Г.О. Барабаш, М.Й. Бару, Я.І. Безугла, В.С. Бігун, 

Н.Є. Блажівська, Н.Б. Болотіна, Є.І. Бородін, Л.Ю. Бугрова, С.Я. Вавженчук, 

К.Л. Василяка, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, С.В. Вишновецька, 

М.В. Вітрук, Л.Д. Воєводін, Г.С. Гончарова, В.В. Городовенко, 

Ю.М. Гришина, Ю.М. Грошевой, М.В. Данилова, Ю.П. Дмитренко, 

М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, Л.І. Лазор, В.В. Лазор, С.С. Лукаш, 

В.М. Лебєдєв, Л.А. Луць, В.Т. Маляренко, І.Є. Марочкін, М.О. Міщук, 

О.І. Наливайко, С.М. Ніколаєнко, Ю.М. Оборотов, О.М. Обушенко, 
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Т.В. Омельченко, О.С. Пашкова, І.Л. Петрухін, П.Д. Пилипенко, 

С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, П.М. Рабинович, 

А.В. Руденко, М.Д. Савенко, А.В. Сапон, О.Ф. Скакун, О.В. Смирнова, 

І.А. Тимченко, О.В. Тищенко, К.Б. Толкачев, Г.І. Чанишева, Т.В. Штих, 

В.І. Щербина, О.М. Ярошенко тощо. Незважаючи на те, що окремі проблеми 

реалізації трудових прав суддів уже були предметом наукових досліджень 

вчених, комплексного наукового дослідження присвяченого правовому 

механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів ще не провадилось, 

що підкреслює актуальність теми цієї дисертаційної роботи. 

Таким чином, актуальність і важливість дослідження правового 

механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів та необхідність 

подальшого його вдосконалення зумовлюють доцільність проведення нашого 

дисертаційного дослідження. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі цивільно-правових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ відповідно до 

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 рр., 

затверджених постановою загальних зборів Національної академії правових 

наук України від 24.09.2010 р. № 14-10, у межах загальноуніверситетських 

наукових тем: «Актуальні проблеми державотворення, правотворення та 

правозастосування» (державний реєстраційний номер 0112U003550; дата 

реєстрації 28.05.2012 р.), затвердженої 28.05.2012 р. та «Нормативно-правове 

забезпечення трудових правовідносин в умовах реформування правової 

системи та економіки» (державний реєстраційний номер 0115U000360; дата 

реєстрації 20.02.2015 р.); а також теми кафедри «Проблеми здійснення та 

захисту прав і свобод суб’єктів цивільних, трудових та природоресурсних 

правовідносин». 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

необхідності проведення комплексного дослідження проблемних питань 

правового механізму  забезпечення і реалізації трудових прав суддів, розкритті 

сутності та правової природи трудової діяльності суддів, визначенні поняття та 

структури правового механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів, 

аналізу сучасного стану регулювання правового механізму забезпечення і 

реалізації трудових прав суддів та врахування зарубіжного досвіду у 

законодавстві України, виявленні проблемних питань механізму забезпечення 

і реалізації трудових прав суддів, а також у розробці шляхів удосконалення 

порядку призначення та обрання суддів на посади як форми реалізації їх 

трудових прав. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких задач: 

– розкрити поняття та правову природу трудової діяльності суддів; 

– визначити поняття та структуру правового механізму забезпечення і 

реалізації трудових прав суддів; 

– охарактеризувати стан регулювання правового механізму забезпечення 

і реалізації трудових прав суддів; 
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– з’ясувати особливості міжнародно-правового регулювання праці 

суддів; 

– дослідити досвід зарубіжних країн у регулюванні забезпечення і 

реалізації трудових прав суддів; 

– виявити проблеми правового механізму забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів в Україні; 

– висвітлити шляхи підвищення юридичних гарантій у сфері 

забезпечення трудових прав суддів; 

– сформулювати конкретні пропозиції удосконалення порядку 

призначення та обрання суддів на посади як форми реалізації їх трудових 

прав. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають в процесі 

забезпечення і реалізації трудових прав суддів. 

Предметом дослідження є теоретичні та практичні проблеми правового 

механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складають як загальнонаукові, так і спеціальні методи. 

Використання вказаних методів дозволило забезпечити комплексне і 

достовірне виконання поставлених задач, а також зробити обґрунтовані 

висновки та внести ряд пропозицій щодо удосконалення  правового механізму 

забезпечення і реалізації трудових прав суддів. 

Так, у процесі дослідження правового механізму забезпечення і 

реалізації трудових прав суддів використовувався історико-правовий метод 

(підрозд. 1.1). Статистичні методи дозволили дослідити динаміку розвитку 

правового механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів 

(підрозд. 1.2). Системно-структурний, формально-логічний і порівняльно-

правовий застосовувалися під час визначення комплексу нормативно-

правових засобів і заходів, за допомогою яких з’ясовано категоріально-

понятійний апарат у досліджуваній темі, охарактеризовано юридичні 

гарантії у сфері забезпечення  трудових прав суддів, визначено і 

проаналізовано міжнародно-правове регулювання праці суддів та 

можливості запровадження його в Україні (підрозд. 1.2; 2.1–2.3; 3.2). 

Застосування структурно-логічного методу та моделювання дозволили 

виявити основні проблеми правового механізму забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів (підрозд. 3.1). Діалектичний та системний методи були 

використані під час дослідження шляхів удосконалення порядку 

призначення та обрання суддів на посади як форми реалізації їх трудових 

прав (підрозд. 3.2). 

Нормативно-правовим підґрунтям дослідження є Конституція України, 

міжнародно-правові акти, закони України, акти Президента України та 

Кабінету Міністрів України, а також підзаконні нормативно-правові акти, які 

регулюють відносини у сфері правового механізму забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів. 
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Інформаційну та емпіричну основу дослідження становлять узагальнення 

практичного застосування норм закону та підзаконних актів, політико-правова 

публіцистика, довідкові видання, статистичні дані тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших в українській науці трудового права 

комплексним правовим дослідженням теоретичних та практичних проблем 

правового механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів. 

вперше: 

– з позиції системного підходу визначено поняття «правовий механізм 

забезпечення і реалізації трудових прав суддів», під яким запропоновано 

розуміти сукупність правових норм, засобів, методів та гарантій, що з огляду 

на принцип єдності і диференціації правового регулювання трудових 

правовідносин закріплені як у загальних нормах трудового законодавства, так і 

у спеціальних законодавчих актах, за допомогою яких забезпечується 

належний рівень гарантування трудових прав суддів, їх правовий та 

соціальний захист, незалежність та неупередженість при здійсненні своїх 

повноважень; 

– узагальнено недоліки правового механізму забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів: 1) складність та недосконалість механізму добору та 

призначення на посаду судді; 2) відсутність спеціальних норм, які б 

врегульовували нормування праці, робочий час та час відпочинку судді; 

3) нечіткість у формулюванні такої підстави звільнення з посади судді як 

порушення присяги (за новим законом – вчинення істотного дисциплінарного 

проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками); 

– комплексно досліджено проблеми правового механізму забезпечення 

і реалізації трудових прав суддів, до числа яких запропоновано відносити: 

1) неврахування коефіцієнта навантаження на суддю при визначенні 

тривалості часу його відпочинку; 2) неналежне забезпечення гідних та 

безпечних умов праці; 3) недосконалість системи суддівського 

самоврядування, що унеможливлює забезпечити належний захист трудових 

прав суддів хоча б на рівні, який забезпечують профспілкові організації; 

4) відсутність чіткого механізму забезпечення суддів, котрі перебувають на 

квартирному обліку та дійсно потребують поліпшення житлових умов , 

необхідним помешканням; 

удосконалено: 

– наявний підхід до визначення міжнародних стандартів праці суддів, які 

закріплюють правові вимоги до них, а саме: 1) вимоги до особи судді (високі 

моральні якості, відповідна кваліфікація, юридичний стаж, проходження 

спеціального конкурсного відбору); 2) вимоги до діяльності судді, які також 

доречно поділити на: а) ті, що визначають професійні якості судді під час 

виконання ним своїх обов’язків (незалежність – обов’язок вирішувати справу, 

виходячи з власної оцінки фактів, незалежність від суспільства, колег, сторін 

процесу, неупередженість, забезпечення рівності усіх учасників процесу, 

компетентність і старанність тощо); б) ті, що визначають морально-етичні 
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норми поведінки судді (чесність і непідкупність, дотримання морально-

етичних норм); 

– поняття «трудова діяльність суддів» під яким запропоновано розуміти 

різновид соціальної поведінки суддів, пов’язаної із здійсненням наданих їм 

повноважень, що має чіткі законодавчо окреслені межі, у результаті якої 

суддями реалізуються спеціальні суспільно корисні та необхідні функції по 

забезпеченню верховенства права і законності; 

– підхід до визначення шляхів підвищення юридичних гарантій 

правового механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів, серед 

яких виділено: а) закріплення в Законі України «Про судоустрій і статус 

суддів» окрему главу під назвою: «Юридичні гарантії забезпечення та 

реалізації трудових прав суддів»; б) законодавче закріплення додаткових 

гарантій, що спрямовані на підвищення рівня незалежності суддів та їх 

незаангажованості; в) закріплення гарантій соціального захисту суддів, в тому 

числі й у сфері поліпшення житлових умов осіб, що їх потребують; 

г) закріпити як гарантію невтручання в професійну діяльність суддів 

підвищений рівень кримінальної відповідальності для осіб, котрі здійснюють 

зовнішній тиск на суддю при прийнятті ним рішення; 

дістали подальшого розвитку: 

– трактування поняття «міжнародні стандарти праці суддів», під яким 

запропоновано розуміти основні принципи та засади, на яких базуються норми 

щодо організації та здійснення правосуддя, гарантій охорони та захисту 

трудових і професійних прав суддів, забезпечення належного рівня їхнього 

соціального та правового статусу, які закріплюються у нормах міжнародного 

права як загального, так і спеціального характеру; 

– пропозиції щодо врахування Україною при реформуванні судової гілки 

влади та наближенні умов трудової діяльності суддів до європейських 

стандартів прогресивних тенденцій ефективного забезпечення принципу 

незалежності суддів та гарантування їх трудових прав, серед яких виділено: 

1) поєднання кваліфікаційного критерію (наявності юридичної освіти та 

відповідних морально-етичних характеристик у кандидата на посаду) та 

критерію наявності юридичної практики при призначенні (обранні) на посаду 

судді; 2) забезпечення незалежності системи обрання (призначення) на посаду 

судді від будь-яких політичних сил чи лобістських структур, наявності 

елемента демократії при обранні судді на посаду; 3) забезпечення гідних та 

належних умов праці; 4) участь органів суддівського самоврядування чи 

суддівських об’єднань у формуванні бюджету судової системи; 

– пропозиції щодо удосконалення порядку призначення та обрання 

суддів, зокрема, вилучити із нового Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів» норму, яка передбачає, що рішення про призначення кандидата на 

посаду судді приймає виключно Президент України. Для покращення та 

удосконалення процедури призначення суддів на посади, а також забезпечення 

прозорості та гласності такого механізму, на нашу думку, окрім створеного за 

новим Законом незалежного органу – Вищої ради правосуддя, який володіє 
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відповідними повноваження у сфері добору суддів та їх призначення на 

посади, слід також дати можливість брати реальну участь у наведеному 

процесі і іншим органам державної влади – Парламенту та Уряду, з метою 

запобігання зосередженню повноважень щодо формування суддівського 

корпусу лише в одного органу вищої державної влади. 

Практичне значення одержаних результатів зумовлено тим, що 

викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані: 

а) у науково-дослідницькій роботі для подальших наукових досліджень 

проблем правового механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів; 

б) у правотворчості – у процесі вдосконалення законодавства та 

підготовки нових проектів законодавчих актів у сфері забезпечення та 

реалізації трудових прав суддів; 

в) у правозастосуванні – при використанні суддями рекомендацій і 

пропозицій у процесі здійсненні ними судочинства; 

г) у навчальному процесі – у вищих юридичних навчальних закладах під 

час викладання навчальної дисципліни «Трудове право», при написанні 

підручників, монографій, науково-практичних посібників, розробці 

методичних рекомендацій, а також під час викладення лекційного матеріалу та 

при проведенні семінарів. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри цивільно-правових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а також були 

оприлюднені на міжнародних науково-практичних конференціях: «Наукові 

дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ 

століття» (м. Київ, 25–26 черв. 2015 р.); «Пріоритетні проблеми реформування 

системи законодавства України» (м. Київ, 23–24 лип. 2015 р.).; «Право як 

регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика» (м. Київ, 18–19 квіт. 

2016 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у чотирьох статтях, опублікованих у наукових фахових 

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

у трьох тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. 

Структура роботи зумовлена метою й задачами дослідження. 

Дисертація складається з переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів, 

які містять вісім підрозділів, висновків і списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертації складає 211 сторінок. Список використаних джерел 

містить 177 найменувань і займає 19 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, її зв’язок 

з науковими планами та програмами, визначено мету і задачі, об’єкт і предмет, 

методи дослідження, сформульовано наукову новизну та практичне значення 
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одержаних результатів, наведено відомості щодо апробації результатів 

дослідження, публікацій, структури і обсягу роботи. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади механізму забезпечення та 

реалізації трудових прав суддів» містить три підрозділи. 

У підрозділі 1.1 «Поняття та правова природа трудової діяльності 

суддів» сформульовано визначення поняття «трудова діяльність суддів» та 

зауважено, що трудова діяльність суддів є особливим видом діяльності , до 

якої висуваються підвищені вимоги, оскільки суддя – це не просто 

працівник, котрий виконує свої трудові функції, а особа, що здійснює 

правосуддя. Тобто, трудова діяльність суддів – це особливо відповідальна 

діяльність, яка вимагає значного життєвого досвіду, тривалого часу роботи 

на відповідних посадах, високого рівня інтелектуального розвитку та 

фахових здібностей. 

Виокремлено основні властивості трудової діяльності суддів, до яких 

віднесено наступні: 1) наявний характерний функціонально-технологічний 

набір трудових функцій; 2) характеризується відповідними професійними 

якостями, які необхідні суддям для заняття трудовою діяльністю; 3) містить 

матеріально-технічні умови і просторово-часові рамки реалізації; 

4) розпочинається після стадійної процедури обрання; 5) характеризується 

суспільно корисними та іншими необхідними функціями по забезпеченню 

верховенства права та законності. 

Зауважено, що специфіка трудової діяльності суддів потребує 

особливого підходу до її правового регулювання. Саме тому вдосконалення 

спеціального законодавства щодо здійснення трудової діяльності суддів у 

зазначених напрямках сприятиме формуванню високопрофесійного, якісного 

суддівського корпусу, підвищенню авторитету судової гілки влади, втіленню 

принципів правової держави у суспільне життя. 

У підрозділі 1.2 «Правовий механізм забезпечення і реалізації трудових 

прав суддів: поняття та структура» надано авторське визначення поняття 

«правовий механізм забезпечення та реалізації трудових прав суддів» та 

відзначено, що правовий механізм забезпечення та реалізації трудових прав 

суддів представляє собою систему взаємопов’язаних правових заходів та 

засобів, спрямованих на сприяння реалізації відповідних прав шляхом їхнього 

гарантування, охорони та захисту, що здійснюються уповноваженими 

органами та особами за допомогою форм і способів, передбачених 

законодавством. 

Зазначено, що правовий  механізм забезпечення та реалізації трудових 

прав суддів характеризується такими основними ознаками: 1) містить 

правовий та організаційний елемент, тобто являє собою як систему правових 

норм, так і діяльність спеціально уповноважених суб’єктів щодо реалізації 

наведених норм; 2) закріплює юридичні гарантії щодо реалізації та охорони 

трудових прав суддів; 3) відображає рівень правового забезпечення 

незалежності суддів при здійсненні ними своєї діяльності; 4) виходячи із 

специфіки правового статусу і діяльності судді, правовий механізм 
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забезпечення та реалізації трудових прав суддів регулюється нормами 

трудового, конституційного, адміністративного права, а також у відповідній 

частині нормами процесуальних кодексів (ЦПК України, КАС України, ГПУ 

України, КПК України тощо). 

Визначено та проаналізовано структурні елементи, які складають 

правовий механізм забезпечення та реалізації трудових прав суддів та 

зроблено висновок, що основною метою правового механізму забезпечення та 

реалізації трудових прав суддів є задоволення їхніх потреб та інтересів за 

допомогою соціальних благ і можливостей, які закріплено у нормах чинного 

законодавства про працю. 

У підрозділі 1.3 «Стан регулювання правового механізму забезпечення і 

реалізації трудових прав суддів» охарактеризовано систему нормативно-

правових актів, які регулюють правовий механізм забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів та зауважено, що правове регулювання механізму 

забезпечення і реалізації трудових прав суддів в Україні характеризується 

наявністю низки нормативно-правових актів різної юридичної сили, які 

встановлюють як загальні норми щодо зазначеного механізму (Конституція 

України), так і спеціальні норми та юридичні гарантії належної реалізації 

трудових прав суддів (закони України «Про судоустрій та статус суддів», «Про 

охорону праці»). 

Зауважено, що на найвищому законодавчому рівні в Україні закріплено 

норми щодо ефективної реалізації суддями своїх трудових прав. Зокрема, 

держава визнала особливий правовий статус суддів, необхідність забезпечення 

їхньої незалежності та недоторканності, що досягається в тому числі і за 

допомогою підвищеного рівня матеріального забезпечення (гідної оплати 

праці), забороною арешту чи затримання судді до винесення обвинувального 

вироку, крім випадків його безпосереднього затримання під час або відразу ж 

після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, припиненням 

повноважень судді лише тим органом, який його обрав, перелік яких є 

вичерпним. 

Зроблено висновок, що позитивними рисами регулювання правового 

механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів є, зокрема, наявність 

єдиного спеціального законодавчого акта, відповідно до якого закріплено 

основні трудові права судді, процедуру його призначення на посаду та 

звільнення з посади, гарантії щодо здійснення професійної діяльності тощо. 

Розділ 2 «Механізм забезпечення і реалізації трудових прав суддів: 

досвід міжнародного й зарубіжного правового регулювання» містить два 

підрозділи. 

У підрозділі 2.1 «Міжнародно-правове регулювання праці суддів» 

досліджено систему міжнародно-правових актів, що регулюють працю суддів 

та зауважено, що міжнародно-правове регулювання діяльності праці суддів 

здійснюється на загальносвітовому (в основному відповідно до міжнародних 

документів ООН, а також Міжнародної Асоціації суддів) та європейському 

рівнях (Рада Європи, Європейська асоціація суддів). 
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Проаналізовано систему міжнародно-правових актів та відзначено, що 

вказані акти містять у собі в основному правові вимоги щодо організації праці 

суддів, що адресуються державам-членам міжнародної спільноти щодо 

забезпечення їхньої незалежної роботи; на міжнародно-правовому рівні існує 

якісно відмінний правовий акт, який закріплює вимоги не до держави та 

суспільства по організації роботи суддів, а безпосередньо до особи судді та 

має на меті встановлення стандартів етичної поведінки суддів, якими вони 

повинні керуватися в процесі виконання своїх службових повноважень. 

Вказані стандарти також мають використовуватися судовими органами як 

базові принципи регламентації поведінки суддів. 

Здійснено систематизацію міжнародно-правових стандартів щодо 

регулювання праці суддів шляхом їх розподілу на правові вимоги до судді та 

гарантії щодо діяльності судді. Причому деякі стандарти можна віднести як до 

вимог щодо особи, яка обіймає посаду судді, так і до гарантій діяльності судді, 

оскільки вони кореспондують один одному. Зроблено висновок, що на даний 

час існує достатньо розгалужена система закріплених міжнародних стандартів 

у даній сфері. Зазначені міжнародно-правові акти містять актуальні та 

прогресивні програмні норми щодо забезпечення незалежності суддів, захисту 

та реалізації їх трудових прав, які повинні знайти своє втілення у конкретних 

правових нормах національних правових систем, в тому числі і України. 

У підрозділі 2.2 «Досвід зарубіжних країн у регулюванні забезпечення і 

реалізації трудових прав суддів» проаналізовано нормативно-правові акти 

зарубіжних країн щодо регулювання забезпечення і реалізації трудових прав 

суддів. 

Встановлено, що вирішення того чи іншого питання щодо організації 

праці судді, захисту його трудових прав залежить від особливостей 

історичного та політичного розвитку окремої держави, її економічного 

становища, відповідних культурних традицій, особливостей державного 

устрою. Зарубіжний досвід у досліджуваній сфері накопичується та 

систематизується відповідними міжнародними суддівським об’єднаннями у 

контексті забезпечення основного принципу організації діяльності суддів – 

незалежності, та може бути розподілений за такими ключовими модулями: 

1) забезпечення законодавчої незалежності судової влади; 2) забезпечення 

організаційної незалежності судової влади та судді зокрема. 

У процесі дослідження виокремлено прогресивні тенденції ефективного 

забезпечення дотримання принципу незалежності суддів та гарантування їх 

трудових прав, які повинні бути враховані Україною при реформуванні 

судової гілки влади та наближенні умов трудової діяльності суддів до 

європейських стандартів, та зроблено висновок, що імплементація існуючих 

стандартів суддівської незалежності настільки ж важлива, як і встановлення 

самих стандартів. Правильне впровадження таких стандартів – досить складне 

завдання, повністю воно не вирішене ще в жодній державі. 

Розділ 3 «Перспективи удосконалення правового механізму 

забезпечення і реалізації трудових прав суддів» містить три підрозділи. 
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У підрозділі 3.1 «Проблеми правового механізму забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів в Україні» визначено та комплексно досліджено основні 

проблеми правового механізму забезпечення та реалізації трудових прав 

суддів в Україні та зауважено, що в умовах сьогодення основні трудові права 

суддів ще не повною мірою закріплені та забезпечені у національному 

законодавстві. Запропоновано систему оплати праці суддів побудувати на 

основі принципу мотивації та достатності. Адже суддя, який буде отримувати 

гідну заробітну плату, котра прямо пропорційно залежатиме від якості його 

правосуддя, сприятиме залученню не тільки висококваліфікованих кадрів, а і 

кадрів із високими моральними принципами. 

У результаті дослідження узагальнено проблеми правового механізму 

забезпечення та реалізації трудових прав суддів та зроблено висновок, що 

загальною проблемою забезпечення та гарантій конституційних прав та свобод 

працівників, в тому числі і суддів, у сфері праці є відсутність дієвого та 

ефективного правового регулювання. Одним із варіантів її подолання є 

прийняття нового Трудового кодексу України, який закріпив би справедливі 

правові норми, що встановлювали б порядок реалізації права на працю, 

забезпечували б та гарантували основні конституційні права та свободи у 

сфері праці суддів. Але наявний проект Трудового кодексу України не 

відповідає таким вимогам, тому обов’язковим кроком на шляху подолання 

проблем у сфері трудового права є внесення змін до проекту Трудового 

кодексу України та розроблення відповідних нормативно-правових актів, які б 

конкретно визначали правовий механізм забезпечення та реалізації трудових 

прав суддів. 

У підрозділі 3.2 «Підвищення юридичних гарантій у сфері забезпечення 

трудових прав суддів» визначено поняття «юридичні гарантії трудової 

діяльності суддів» як сукупність загальних та спеціальних способів і засобів 

реалізації прав і обов’язків суддів. Причому зауважено, що загальні гарантії 

діяльності суддів визначаються рівнем розвитку всіх сфер суспільного та 

державного ладу України, авторитетом судової влади у суспільстві та державі, 

станом прав і свобод людини і громадянина і, особливо, правом звернення до 

суду за захистом своїх законних прав і свобод. Спеціальні гарантії діяльності 

суддів, у свою чергу, – це система нормативно-правових та організаційно-

правових способів і засобів здійснення суддями своїх прав і обов’язків. 

У процесі дослідження проаналізовано юридичні гарантії діяльності 

суддів та запропоновано наступні шляхи їх підвищення: а) доповнити Закон 

України «Про судоустрій та статус суддів» окремою главою під назвою: 

«Юридичні гарантії забезпечення та реалізації трудових прав суддів»; 

б) законодавчо закріпити юридичну гарантію, що спрямована на підвищення 

рівня незалежності суддів та їх незаангажованості. З цією метою необхідно, 

щоб призначення судді здійснювалось не Президентом України, а Верховною 

Радою України шляхом таємного голосування; в) внести зміни до гарантій 

забезпечення суддям гідної оплати праці. У той же час при виявленні факту 

приховування суддею доходів або отримання ним неправомірної вигоди 
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передбачити накладення штрафу у розмірі 10 мінімальних посадових окладів 

та заборону обіймати посаду судді довічно; г) внести зміни до гарантій 

забезпечення трудових прав суддів, що стосується забезпечення осіб, які 

потребують поліпшення житлових умов. Житло повинно надаватись саме тим 

суддям, які його потребують, а не тим, на яких воно не оформлене у реальні 

строки та за визначеним порядком; ґ) закріпити правову норму, яка 

передбачала б кримінальну відповідальність осіб, котрі здійснюють зовнішній 

тиск на суддю при прийнятті рішення із можливістю публічного розголосу 

даних про них незалежно від їх статусу. 

У підрозділі 3.3 «Удосконалення порядку призначення та обрання 

суддів на посади як форми реалізації їх трудових прав» сформульовано 

визначення поняття «призначення суддів на посаду» та відзначено, що в 

процесі здійснення зазначеної процедури практично зводиться до мінімуму 

вплив як кандидатів на посаду судді, так і осіб, що «зацікавлені» у 

проходженні певного кандидата до суддівського корпусу задля виконання 

конкретних замовлень. 

Проаналізовано порядок призначення та обрання суддів на посади як 

форми реалізації трудових прав суддів та відзначено, що регулювання 

порядку добору суддів характеризувалося неповнотою, суперечливістю та 

в окремих випадках безсистемністю. Існуюча система добору суддів не 

досить повно забезпечує необхідні передумови для призначення на посаду 

судді. 

Запропоновано удосконалити порядок призначення та обрання суддів 

на посади шляхом: 1) внесення змін щодо вимог до кандидатів, що мають 

право на призначення на посаду судді; 2) розроблення тестових завдань на 

основі не тільки чинного законодавства України, а й міжнародних 

нормативно-правових актів та документів, що визначають основи 

суддівської діяльності та поширеної практики; 3) закріплення більш 

широкого кола підстав для можливого зняття судді із посади за доведеними 

фактами порушень чинного законодавства тощо. У ході дослідження 

зроблено висновок, що в умовах сьогодення задля належного судочинства в 

необхідному порядку варто привести існуючу систему підбору суддівських 

кадрів до європейських стандартів, що є не просто слушною думкою, а 

першочерговою необхідністю, адже принципи прозорості, гласності та 

простоти повинні бути покладені в основу процедури призначення та 

обрання суддів усіх рівнів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації подається теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукової задачі щодо правового механізму забезпечення та реалізації трудових 

прав суддів. У висновках містяться результати проведеного дослідження, які 

сформульовані в пропозиціях і рекомендаціях, спрямованих на досягнення 

поставленої мети. 
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1. Трудова діяльність суддів – це діяльність щодо реалізації суддями 

набутих ними професійних умінь та навичок, практична здатність підвищувати 

рівень своєї готовності приймати рішення від імені держави. Трудова 

діяльність суддів є особливим видом діяльності, до якої висуваються 

підвищені вимоги, так як суддя – це не просто працівник, котрий виконує свої 

трудові функції, а особа, що здійснює правосуддя. 

2. Основними властивостями трудової діяльності суддів є: 

1) наявний характерний функціонально-технологічний набір трудових 

функцій; 2) характеризується набором відповідних професійних якостей, які 

необхідні суддям для зайняття трудовою діяльністю; 3) містить матеріально-

технічні умови і просторово-часові рамки реалізації; 4) розпочинається 

після стадійної процедури обрання; 5) характеризується суспільно 

корисними та іншими необхідними функціями по забезпеченню 

верховенства права і законності. 

3. Правовий механізм забезпечення та реалізації трудових прав 

суддів – це сукупність правових норм, засобів, методів та гарантій, що з огляду 

на принцип єдності і диференціації правового регулювання трудових 

правовідносин закріплені як у загальних нормах трудового законодавства, так і 

у спеціальних законодавчих актах, за допомогою яких забезпечується 

належний рівень гарантування трудових прав суддів, їх правовий та 

соціальний захист, незалежність та неупередженість при здійсненні своїх 

повноважень. 

4. Основними ознаками правового механізму забезпечення та 

реалізації трудових прав працівників суддів є наступні: 1) містить правовий та 

організаційний елемент, тобто являє собою як систему правових норм, так і 

діяльність спеціально уповноважених суб’єктів щодо реалізації наведених 

норм; 2) закріплює юридичні гарантії щодо реалізації та охорони трудових 

прав суддів; 3) відображає рівень правового забезпечення незалежності суддів 

при здійсненні ними своєї діяльності; 4) виходячи із специфіки правового 

статусу і діяльності судді, правовий механізм забезпечення та реалізації 

трудових прав суддів регулюється нормами конституційного, трудового, 

адміністративного права, а також у відповідній частині нормами 

процесуальних кодексів (ЦПК України, КАС України, ГПУ України, КПК 

України тощо). 

5. Правовий механізм забезпечення та реалізації трудових прав 

суддів характеризується широким правовим регулюванням. Позитивними 

рисами регулювання зазначеного механізму є, зокрема, наявність єдиного 

спеціального законодавчого акта, у якому закріплено основні трудові права 

судді, процедуру його призначення на посаду та звільнення з посади, гарантії 

щодо здійснення професійної діяльності, вичерпний перелік підстав 

припинення повноважень судді, достатній рівень матеріального забезпечення, 

тобто гідної оплати праці судді, надання тривалої відпустки, інші гарантії 

забезпечення їх трудових прав – постійний державний захист судді та його 

сім’ї, забезпечення його житлових потреб, інших потреб, що пов’язані із 
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здійсненням професійної діяльності (надання кабінету, мантії, інших 

необхідних для роботи засобів) за рахунок коштів Державного бюджету 

України; на суддів також поширюються і загальні юридичні гарантії реалізації 

його трудових прав, що визначені у КЗпП України, Законі України «Про 

охорону праці» тощо. 

Регулювання правового механізму забезпечення і реалізації трудових 

прав суддів має свої недоліки: 1) складність та недосконалість механізму 

добору та призначення на посаду судді; 2) відсутність спеціальних норм, які б 

врегульовували нормування праці, робочий час та час відпочинку судді. 

Зокрема, жодним чином не визначено обсяг справ, які можуть бути розглянуті 

суддею за відповідний період. Зазначене призводить до перевантаженості 

судді, порушення його права на здорові умови праці; 3) нечіткість у 

формулюванні такої підстави звільнення з посади судді як порушення присяги 

(за новим законом – за вчинення істотного дисциплінарного проступку, 

грубого чи систематичного нехтування обов’язками). 

6. Міжнародно-правові стандарти у сфері праці суддів відображають 

особливості міжнародно-правового регулювання праці суддів та являють 

собою основні принципи і засади, на яких базуються норми щодо організації 

та здійснення правосуддя, гарантій охорони та захисту трудових і професійних 

прав суддів, забезпечення належного рівня їхнього соціального та правового 

статусу, які закріплюються у нормах міжнародного права як загального, так і 

спеціального характеру. 

Запропоновано міжнародні стандарти праці суддів, які закріплюють 

правові вимоги до судді, розподілити на: 1) вимоги до особи судді; 2) вимоги 

до діяльності судді, які, в свою чергу, також доречно поділити на: а) ті, що 

визначають професійні якості судді під час виконання ним своїх обов’язків; 

б) ті, що визначають морально-етичні норми поведінки судді. 

7. Зарубіжний досвід у досліджуваній сфері накопичується та 

систематизується відповідними міжнародними суддівським об’єднаннями у 

контексті забезпечення основного принципу організації діяльності суддів – 

незалежності, та може бути розподілений за такими ключовими модулями: 

1) забезпечення законодавчої незалежності судової влади та 2) забезпечення 

організаційної незалежності судової влади та судді зокрема. 

Прогресивними тенденціями ефективного забезпечення дотримання 

принципу незалежності суддів та гарантування їх трудових прав, які 

враховуються Україною при реформуванні судової гілки влади та 

наближенні умов трудової діяльності суддів до європейських стандартів , є: 

1) поєднання кваліфікаційного критерію та критерію наявності юридичної 

практики при призначення на посаду судді; 2) забезпечення незалежності 

системи призначення на посаду судді від будь-яких політичних сил чи 

лобістських структур; 3) у обранні чи призначенні на посаду судді повинні 

обов’язково брати участь виборні представницькі органи; 4) забезпечення 

гідних та належних умов праці (забезпечення судді відповідним кадровим 

апаратом, технічним обладнанням, належної якості службовим 
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приміщенням); 4) участь органів суддівського самоврядування чи 

суддівських об’єднань у формуванні бюджету судової системи. 

8. Основними проблемами правового механізму забезпечення та 

реалізації трудових прав суддів є: 1) неврахування коефіцієнта навантаження 

на суддю при визначенні тривалості часу його відпочинку. Для його 

визначення потрібно проводити розрахунки, беручи до уваги складність 

розглянутих справ та винесених рішень, що підвищуватиме рівень 

професійності та здорової конкуренції серед працюючих суддів; 2) неналежне 

забезпечення гідних та безпечних умов праці. З метою недопущення тиску на 

суддів, на нашу думку, потрібно законодавчо закріпити норми 

дисциплінарного та виховного впливу на осіб, які намагаються його 

здійснювати, із можливістю обов’язкового розголосу даних фактів у ЗМІ і 

громадських осередках та організаціях; 3) недосконалість системи 

суддівського самоврядування, що унеможливлює забезпечити належний 

захист трудових прав суддів хоча б на рівні, який забезпечують профспілкові 

організації; 4) відсутність чіткого механізму забезпечення суддів, котрі 

перебувають на квартирному обліку та дійсно потребують поліпшення 

житлових умов, необхідним помешканням. 

9. Юридичні гарантії діяльності суддів – це сукупність способів та 

засобів реалізації трудових прав, обов’язків та свобод суддів при здійсненні 

ними функцій судочинства. Шляхами підвищення юридичних гарантій 

забезпечення трудових прав суддів є: а) доповнення Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів» окремою главою під назвою: «Юридичні 

гарантії забезпечення та реалізації трудових прав суддів»; б) законодавче 

закріплення додаткових гарантій, що спрямовані на підвищення рівня 

незалежності суддів та їх незаангажованості, зокрема в частині призначення 

судді на посаду. З цією метою, запропоновано, щоб призначення судді 

здійснювалось не Президентом України, а Верховною Радою України 

шляхом таємного голосування; в) внесення змін до гарантій забезпечення 

житлових прав суддів, які б передбачали чіткість та прозорість вказаної 

процедури, закріплення реальних строків та порядку отримання житла 

суддями, котрі дійсно цього потребують тощо. 

10. Запропоновано удосконалити порядок призначення суддів на 

посаду шляхом виключення із нового Закону України «Про судоустрій та 

статус суддів», норми, яка передбачає, що рішення про призначення кандидата 

на посаду судді приймає Президент України. На нашу думку, у даному 

процесі, окрім новоствореного за новим Законом незалежного органу – Вищої 

ради правосуддя, слід також забезпечити реальну участь й інших органів 

державної влади – Парламенту та Уряду. 

11. Серед шляхів удосконалення порядку призначення та обрання 

суддів на посади як форми реалізації їх трудових прав визначити наступні: 

1) розробити тестові завдання на основі не тільки чинного судового 

законодавства України, а й міжнародних нормативно-правових актів та 

документів, що визначають основи суддівської діяльності та поширеної 
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практики; 2) розробити автоматизовану систему проходження 

кваліфікаційного іспиту із багатоступеневими захисними механізмами та 

кодування для отримання об’єктивних та достовірних знань кандидатів на 

призначення на посаду суддів, унеможлививши таким чином вплив так 

званого людського фактору на підсумкову оцінку; 3) скоротити процедуру 

добору кандидатів на посаду суддів, адже така розтягнута у часі процедура із 

залученням багатьох матеріальних та фінансових ресурсів тільки створює 

додаткове навантаження на державний бюджет. Варто зауважити, що 

складання іспиту перед Вищою кваліфікаційною комісією можна здійснювати 

один раз замість існуючих двох, а також проводити навчання тільки у 

Національній школі суддів, паралельно проходячи практику у судах, 

розглядаючи реальні справи. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Карпушова О.В. Правовий механізм забезпечення і реалізації 

трудових прав суддів. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2016. 

Дисертацію присвячено дослідженню правового механізму забезпечення та 

реалізації трудових прав суддів. У роботі здійснено аналіз чинного законодавства 

України в сфері забезпечення і реалізації суддями їхніх трудових прав та 

обґрунтовано можливість їх удосконалення. Визначено структуру та стан 

регулювання правового механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів. 

Надано визначення категоріально-понятійного апарата: «трудова діяльність 

суддів», «правовий механізм забезпечення і реалізації трудових прав суддів», 

«міжнародно-правові стандарти у сфері праці суддів», «юридичні гарантії у сфері 

забезпечення трудових прав суддів», «призначення суддів на посаду». 

Внесено конкретні пропозиції й рекомендації щодо удосконалення 

правового механізму забезпечення і реалізації трудових прав суддів. 

Ключові слова: судді, трудові права, трудова діяльність суддів, правовий 

механізм, міжнародні стандарти, юридичні гарантій, призначення суддів на 

посаду. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Карпушова Е.В. Правовой механизм обеспечения и реализации 

трудовых прав судей. – 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, 2016. 

Диссертация посвящена исследованию правового механизма 

обеспечения и реализации трудовых прав судей. В работе проведен анализ 

действующего законодательства Украины в сфере обеспечения и реализации 

судьями их трудовых прав и обоснована возможность их совершенствования. 

Определена структура и состояние регулирования правового механизма 

обеспечения и реализации трудовых прав судей. Дано определение 
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категориально- понятийного аппарата: «трудовая деятельность судей», 

«правовой механизм обеспечения и реализации трудовых прав судей», 

«международно-правовые стандарты в сфере труда судей», «юридические 

гарантии в сфере обеспечения трудовых прав судей», «назначение судей на 

должность». 

Правовой механизм обеспечения и реализации трудовых прав судей – 

это совокупность правовых средств, инструментов, методов, юридических 

гарантий, которые, учитывая принцип единства и дифференциации 

правового регулирования трудовых правоотношений, закреплены как в 

общих нормах трудового законодательства, так и в специальных 

законодательных актах, с помощью которых обеспечивается надлежащий 

уровень обеспечения трудовых прав судей, их социальной и правовой 

защиты с учетом повышенных требований и ответственности судей, 

обеспечения их независимости и беспристрастности при осуществлении 

своих полномочий. 

Структурными элементами правового механизма обеспечения и 

реализации трудовых прав судей являются: а) нормативно-правовые гарантии 

их осуществления; б) юридические элементы механизма реализации (нормы, 

факты, отношения, документы, формы и методы организации осуществления 

прав, свобод и обязанностей); в) процесс практического воплощения 

возможности и необходимости в действительность; г) условия и факторы 

такого процесса. 

Международные стандарты труда судей, которые закрепляют правовые 

требования к судье, разделены на: 1) требования к личности судьи (кандидат 

на должность судьи должен обладать высокими моральными качествами, 

иметь соответствующую квалификацию, юридический стаж, пройти 

соответствующий специальный конкурсный отбор); 2) требования к 

деятельности судьи, которые, в свою очередь, уместно разделить на: а) те, 

которые определяют профессиональные качества судьи при исполнении своих 

обязанностей (независимость – обязанность решать дело исходя из 

собственной оценки фактов, независимость от общества, коллег, сторон 

процесса, беспристрастность, обеспечение равенства всех участников 

процесса, компетентность и усердие и т.п.); б) те, которые определяют 

морально-этические нормы поведения судьи (честность и неподкупность, 

соблюдение морально-этических норм). 

Юридические гарантии в сфере обеспечения трудовых прав судей – это 

совокупность общих и специальных способов и средств реализации трудовых 

прав и обязанностей судей при осуществлении ими правосудия. 

Внесены конкретные предложения и рекомендации по 

усовершенствованию правового механизма обеспечения и реализации 

трудовых прав судей. 

Ключевые слова: судьи, трудовые права, трудовая деятельность судей, 

правовой механизм, международные стандарты, юридические гарантии, 

назначения судей на должность. 
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ANNOTATION 

 

Karpushova O.V. The Legal mechanism of providing and realization of 

labour rights for judges. – The manuscript. 

The dissertation for the degree of 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, 2016. 

Dissertation is sanctified to research of legal mechanism of providing and 

realization of labour rights for judges. The analysis of current legislation of Ukraine 

is in-process conducted in the field of providing and realization by the judges of 

their labour rights and possibility of their perfection is grounded. A structure and 

state of adjusting of legal mechanism of providing and realization of labour rights 

for judges are certain. The definition of categorical and conceptual apparatus of 

«labor activity of judges», «legal mechanism maintenance and implementation of 

the labor rights of judges», «international legal standards in the field of labor 

judges», «legal guarantees in the area of labor rights of judges», «appointment of 

judges». 

Concrete suggestions are brought in to recommendation on perfection of legal 

mechanism of providing and realization of labour rights for judges. 

Key words: judges, labor rights, work of judges, the legal framework, 

international standards, legal guarantees, the appointment of judges. 
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