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АНОТАЦІЯ 

 

Ткаченко Д.В. Правове регулювання відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків. – Кваліфікаційна наукова праця 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, 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 поняття та охарактеризовано зміст. 

Досліджено передумови зародження та розвитку правового регулювання 

відсторонення судді від виконання посадових обов’язків на території нинішньої 

України, а також визначено його сучасний стан. 

Встановлено, що мета відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків через застосування до нього дисциплінарного стягнення полягає у 

захисті суспільного та індивідуального інтересу щодо забезпечення належного 

розгляду справ незалежним, безстороннім та компетентним судом шляхом 

усунення судді, який вчинив проступок. 

Констатовано, що завданнями відсторонення судді від виконання 

посадових обов’язків через застосування до нього дисциплінарного стягнення є 

наступні: 1) захист суспільного та індивідуального інтересу стосовно 

забезпечення належного розгляду справ незалежним, безстороннім та 

компетентним судом шляхом недопущення до вирішення юридичних спорів та 

розгляду кримінальних обвинувачень судді, якого притягнено до 

дисциплінарної відповідальності за вчинений ним проступок; 2) недопущення 

порушення права кожного на справедливий суд, збереження довіри та 
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авторитету судової влади в цілому, забезпечення впевненості суспільства в 

чесності та непідкупності суддів через недопущення  до вирішення юридичних 

спорів та розгляду кримінальних обвинувачень судді, якого притягнено до 

дисциплінарної відповідальності. 

Вказано, що метою відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків через ухвалення Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 

рішення про застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання 

про звільнення судді з посади є захист суспільного та індивідуального інтересу 

щодо забезпечення належного розгляду справ незалежним, безстороннім та 

компетентним судом шляхом усунення від роботи судді, який вчинив істотний 

дисциплінарний проступок, грубо чи систематично нехтував своїми 

обов’язками, що є несумісним із статусом судді або виявило його 

невідповідність займаній посаді, а також порушив обов’язок підтвердити 

законність джерела походження майна. 

Відзначено, що відсторонення судді від виконання посадових обов’язків у 

зв’язку із застосуванням дисциплінарного стягнення здійснюється за 

процедурою, яка включає наступні стадії: 1) прийняття Дисциплінарною 

палатою Вищої ради правосуддя рішення про застосування дисциплінарного 

стягнення у виді подання про тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя; 2) розгляд Вищою радою правосуддя питання про тимчасове 

відсторонення судді від здійснення правосуддя; 3) прийняття Вищою радою 

правосуддя вмотивованого рішення про тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя. Зазначена процедура передбачає й факультативну 

стадію – оскарження рішення про тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя в порядку дисциплінарної відповідальності. 

Надано 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. Виведено перелік напрямів 
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запозичення позитивного зарубіжного досвіду щодо правового регулювання 

відсторонення судді від виконання посадових обов’язків. 

Відзначено, що процедура 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 здійснюється у наступному 

порядку: 1) прийняття Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 

рішення про застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про 

звільнення судді з посади; 2) автоматичне тимчасове відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків до ухвалення Вищою радою правосуддя 

рішення про його звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної 

палати; 3) розгляд Вищою радою правосуддя рішення Дисциплінарної палати 

про застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення 

судді з посади; 4) ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про звільнення 

судді з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати. 

Визначено, що мета відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків через проведення кваліфікаційного оцінювання полягає у захисті 

суспільного та індивідуального інтересу щодо забезпечення належного 

розгляду справ незалежним, безстороннім та компетентним судом шляхом 

усунення від роботи судді, стосовно якого під час проведення оцінювання 

виявлено неповноту або недостовірність інформації, що має значення для цілей 

кваліфікаційного оцінювання. Відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків через проведення кваліфікаційного оцінювання передбачає 

вирішення наступних завдань: 1) захист суспільного та індивідуального 

інтересу щодо забезпечення належного розгляду справ безстороннім та 

компетентним судом шляхом усунення від вирішення юридичних спорів та 

розгляду кримінальних обвинувачень некомпетентних, недоброчесних суддів; 

2) недопущення порушення права кожного на справедливий суд, збереження 

довіри та авторитету судової влади в цілому, забезпечення впевненості 

суспільства в чесності та непідкупності суддів через допуск до вирішення 
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юридичних спорів та розгляду кримінальних обвинувачень судді, який 

проходить кваліфікаційне оцінювання з метою визначення здатності 

здійснювати правосуддя у суді. 

Резюмовано, що для застосування відсторонення суддів, як і для інших 

видів дисциплінарних стягнень, має бути передбачено конкретний перелік 

проступків, тяжкість вчинення яких відповідає цьому дисциплінарному 

стягненню. До проступків, за які повинне застосовуватися стягнення у виді 

відсторонення судді, на наш погляд, відносяться порушення, передбачені 

статтею 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме: 

незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в 

розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше 

істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, 

що унеможливило реалізацію учасниками судового процесу наданих їм 

процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або призвело до 

порушення правил щодо юрисдикції або складу суду; порушення засад рівності 

всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та 

свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх 

переконливості; незабезпечення обвинуваченому права на захист, 

перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу; умисне або 

внаслідок грубої недбалості допущення суддею, який брав участь в ухваленні 

судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод або інше 

грубе порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків; 

втручання у процес здійснення правосуддя іншими суддями; використання 

статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами 

матеріальних благ чи іншої вигоди, якщо таке правопорушення не містить 

складу злочину або кримінального проступку. Також цей захід повинен 

застосовуватися у разі вчинення декількох менш тяжких проступків. Тому 

необхідно внести зміни до частини четвертої статті 109 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», передбачивши, що за вказані вище проступки, а 

також у разі вчинення декількох менш тяжких проступків до судді може бути 



 

 

6 

застосовано лише тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя або ж 

більш тяжке стягнення у разі наявності обтяжуючих обставин. При цьому такі 

обставини, як характеристика судді, обставини вчиненого діяння, мають 

враховуватися при визначенні строку, на який суддю відсторонюють 

(варіюється від одного до шести місяців). 

Ключові слова: правове регулювання, трудові відносини, відсторонення 

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

обов’язки. 

 

SUMMARY 

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

– The qualifying scientific work on the rights of 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. 

It is established that the purpose of removing a judge from the performance of 

his or her duties by disciplinary action is to protect the public and individual interest 

in securing due process by an independent, impartial and competent court by the 

removal of the judge who committed the offense. 

It was stated that the tasks of removal of a judge from the performance of 

official duties due to the application of disciplinary sanction to him are as follows: 1) 

protection of public and individual interest in securing due process of cases by an 

independent, impartial and competent court by preventing the resolution of legal 
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disputes and consideration of criminal proceedings disciplined for his misconduct; 2) 

preventing the violation of everyone’s right to a fair trial, preserving the confidence 

and authority of the judiciary as a whole, ensuring the public’s confidence in the 

integrity and integrity of judges by preventing the resolution of legal disputes and 

considering criminal charges against a judge who has been brought to disciplinary 

responsibility. 

It is stated that the purpose of dismissing a judge from the performance of 

official duties through the adoption by the Disciplinary Chamber of the High Council 

of Justice of the decision to apply to him a disciplinary punishment in the form of 

dismissal of a judge from office, is to protect the public and individual interest in 

securing due and proper consideration. by a competent court by dismissing from the 

work of a judge who has committed a material disciplinary misconduct, grossly or 

systematically neglected his / her duties, which is incompatible with the status judge 

or found him / her inappropriate to the position held, and also because of a violation 

of the judge’s duty to confirm the legality of the source of the property. 

It was noted that the removal of a judge from the performance of duties in 

connection with the application of disciplinary sanctions is carried out at the 

following stages: 1) adoption by the Disciplinary Chamber of the High Council of 

Justice of a decision on the application of disciplinary sanctions in the form of 

submission of temporary removal of a judge; 2) consideration by the High Council of 

Justice of the issue of temporary removal of a judge from the administration of 

justice; 3) adoption of a reasoned decision by the High Council of Justice on the 

temporary removal of a judge from the administration of justice. The optional stage is 

an appeal against the decision to temporarily remove a judge from the administration 

of justice in the order of disciplinary responsibility. 

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 
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their solution are formulated. The list of directions of borrowing positive foreign 

experience on legal regulation of judges excluded from judicial office is shown. 

It is noted that the procedure for removal of a judge from the performance of 

official duties in connection with the adoption by the Disciplinary Chamber of the 

High Council of Justice the decision on the application of disciplinary sanction in the 

form of a motion for dismissal of a judge from the position of a judge is carried out in 

the following order: 1) adoption by the Disciplinary Chamber the decision to apply 

disciplinary sanction in the form of a motion to dismiss a judge; 2) the automatic 

suspension of a judge from the performance of official duties until the Supreme 

Judicial Council has made the decision to dismiss him or to cancel the decision of the 

Disciplinary Chamber; 3) consideration by the High Council of Justice of the 

decision of the Disciplinary Chamber on the application of disciplinary punishment 

in the form of punishment in the form of a motion for dismissal of a judge from 

office; 4) adoption by the High Council of Justice of the decision to dismiss a judge 

from office or annul the decision of the Disciplinary Chamber. 

It is determined that the purpose of removing a judge from the performance of 

his / her duties due to the qualification evaluation is to protect the public and 

individual interest in ensuring the proper consideration of cases by an independent, 

impartial and competent court by removing from the work of the judge, for whom the 

evaluation revealed incompleteness or unreliability information relevant for the 

purposes of the qualification assessment. The removal of a judge from the 

performance of his / her duties through the performance of a qualification evaluation 

shall perform the following tasks: 1) to protect the public and individual interest in 

ensuring due process of cases by an impartial and competent court by removing from 

the resolution of legal disputes and consideration of criminal charges of incompetent, 

malpractice; 2) preventing the violation of everyone’s right to a fair trial, preserving 

the trust and authority of the judiciary as a whole, ensuring the public’s confidence in 

the integrity and integrity of judges through admission to the resolution of legal 

disputes and consideration of criminal charges by a judge undergoing qualification to 

determine the ability to exercise his or her ability court. 
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It is summarized that in order to apply the removal of judges, as well as for 

other types of disciplinary sanctions, a specific list of offenses should be provided, 

the gravity of which corresponds to this disciplinary punishment. In our view, such 

misdemeanors that require the removal of a judge include the violations provided for 

in Article 106 of the Law of Ukraine «On Judiciary and Status of Judges»: unlawful 

refusal of access to justice (including unlawful refusal to consider the merits of a 

claim , appeal, cassation complaint, etc.) or other material breach of procedural law 

during the administration of justice, which made it impossible for participants in the 

trial to exercise their procedural rights and procedural obligations led to a breach of 

the rules on jurisdiction or the court; violation of the principles of equality of all 

parties to the lawsuit before the law and the court, the parties’ competitiveness and 

the freedom to give their evidence to the court and to prove their conviction before 

the court; failure to secure the accused’s right to defense, obstruction of the rights of 

other participants in the trial; deliberately or by gross negligence the admission of a 

judge involved in the adjudication, violation of human rights and fundamental 

freedoms, or other gross violation of the law, which has led to material adverse 

consequences; interfering with other judges in the administration of justice; the use of 

the status of a judge for the purpose of unlawful receipt by him or a third party of 

material goods or other benefits, if such offense does not contain a crime or a 

criminal offense. This measure should also be applied in the case of a number of less 

serious offenses. Therefore, it is necessary to amend part four of Article 109 of the 

Law of Ukraine «On the Judiciary and Status of Judges» by providing that only 

temporary exclusion from justice may be applied to the judge, or in the case of 

several less serious offenses, or and heavier penalties in the event of aggravated 

circumstances. In doing so, circumstances such as the characterization of the judge, 

the circumstances of the act committed must be taken into account in determining the 

term for which the judge is suspended (varies from one to six months). 

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

labor legislation, labor rights, justice, judicial office. 
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ВСТУП 

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 
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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 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. 
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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: 

 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;  
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 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 
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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 

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 
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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: 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 
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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 
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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 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; 
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 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; 

 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; 
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– 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 джерел, 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 210 сторінок. Список 

використаних джерел складається із 180 найменувань і займає 18 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДСТОРОНЕННЯ СУДДІ  

ВІД ВИКОНАННЯ ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

 

1.1 Сутність відсторонення судді від виконання посадових обов’язків 

та його співвідношення із суміжними правовими категоріями 

 

Тема відсторонення суддів має дуже важливе значення, оскільки ця 

категорія фактично передбачає обмеження передбаченого конституційного 

права на працю даної категорії осіб, а також певною мірою торкається 

незалежності суддів.  

Процедура відсторонення суддів характеризується особливостями, які 

обумовлені їх спеціальним правовим статусом. Саме необхідність забезпечення 

незалежності суддів передбачає особливий порядок їх відсторонення. 

Одночасно відсторонення судді виступає тим заходом, який передбачає 

усунення від правосуддя суддів, щодо яких існує обґрунтований сумнів в їх 

відповідності займаній посаді, високому званні судді, до підтвердження чи 

спростування відповідної інформації. Це необхідне для збереження довіри до 

судової системи в цілому. Тобто, з одного боку, інститут відсторонення суддів 

існує для своєчасного призупинення діяльності судді, який проявив негативну 

поведінку, чим створив загрозу авторитету судової влади, з іншого – особливий 

порядок такого відсторонення є  обов’язковим елементом гарантій 

незалежності суддів, усунення ризиків незаконного впливу на суддів через 

свавільне здійснення цієї процедури. 

Разом з тим, незважаючи на вагомість цього явища, зазначимо, що воно 

практично не досліджене в науці, як правило, розглядаються тільки його окремі 

елементи, зокрема тимчасове відсторонення від правосуддя у зв’язку з 

притягненням судді до кримінальної відповідальності. Поняттю 

«відсторонення» приділяється більша увага в межах науки трудового права 

(щодо відсторонення від роботи) або ж кримінального процесуального права 
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(щодо таких заходів забезпечення провадження, як відсторонення від посади та 

тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя). Визначення ж 

терміна «відсторонення судді», характеристика його сутності, теоретичне 

обґрунтування відмінностей з суміжними чи подібними поняттями, визначення 

місця в правовідносинах залишилися поза увагою науковців. 

 Не приділено достатньої уваги цьому явищу і законодавцем. Визначення 

його поняття, характерних ознак відсутнє в нормативно-правових актах, 

належним чином не встановлено та не врегульовано правових наслідків 

відсторонення суддів. Законодавче регулювання обмежується визначенням 

підстав тимчасового відсторонення суддів від здійснення правосуддя та 

порядку розгляду питання про таке відсторонення. Це значно ускладнює 

розуміння сутності цього поняття, його мети, що також впливає на практичну 

реалізацію відповідних норм права, зокрема при обґрунтуванні необхідності 

застосування такого заходу. 

Питання відсторонення суддів від здійснення правосуддя розглядали такі 

вчені: Р.Д. Арланова, В.О. Кравчук, О.М. Овчаренко, В.М. Починок. Питанням 

відсторонення від роботи присвятили свої праці наступні науковці: В.І. Глушко, 

В.О. Голобородько, М.І. Іншин, С.М. Прилипко, В.О. Процевський, 

Я.А. Пушкарь, В.Г. Ротань, Л.В. Труханович, К.П. Уржинський, Р.Р. Шишлюк, 

В.І. Щербина, О.М. Ярошенко. Питання відсторонення від посади 

досліджувалися такими авторами: О.В. Бауліним, Р.І. Благутою, 

Ю.М. Грошевим, Ю.М. Дьоміним, С.В. Завадою,  В.С. Зеленським, Л.А. Квіт, 

А.В. Маляренком, В.Т. Нором, Н.З. Рогатинською, О.Ю. Татаровим, 

Л.Д. Удаловою, В.І. Фаринник. 

Чинне законодавство не оперує окремим поняттям «відсторонення 

суддів». На сьогоднішній день воно вживається в контексті такого заходу 

юридичного впливу, як «тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя», тому, в першу чергу, варто розглянути це поняття. 

Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя згадується 

безпосередньо в пункті 6 частини першої статті 131 Конституції України [1], 
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яка визначає таке повноваження Вищої ради правосуддя, як ухвалення рішення 

про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя. В подальшому 

дана норма розширена в статусному законодавстві про судоустрій та статус 

суддів, зокрема в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» та Законі 

України «Про Вищу раду правосуддя». Аналіз вказаних законодавчих актів 

свідчить про те, що ними не визначено поняття «тимчасове відсторонення судді 

від здійснення правосуддя», його характеристика, а врегульовано лише випадки 

та порядок застосування. 

На відміну від Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закон 

України «Про Вищу раду правосуддя» систематизовано підходить до 

врегулювання питання тимчасового відсторонення судді від здійснення 

правосуддя. Так, частиною першою статті 62 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя» уніфіковано визначено такі підстави тимчасового відсторонення 

судді від здійснення правосуддя за рішенням Вищої ради правосуддя: 

1) у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності; 

2) при проведенні кваліфікаційного оцінювання; 

3) в порядку застосування дисциплінарного стягнення.  

Частиною другою вказаної норми передбачено ще один випадок, який не 

передбачає необхідності прийняття рішення Вищою радою правосуддя –  

ухвалення Дисциплінарною палатою рішення про застосування 

дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади [2]. 

Цей захід застосовується безумовно та автоматично без необхідності прийняття 

окремого рішення щодо нього. При цьому, як випливає із  положень частини 

третьої статті 62 вказаного Закону, перелік підстав відсторонення судді є 

вичерпним. Аналогічні підстави визначені частинами п’ятою, сьомою статті 49, 

частиною п’ятою статті 86, пунктом 4 частини першої статті 109 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» [3]. Аналіз положень цих 

нормативно-правових актів дає можливість зробити наступні висновки: 

1) їх положеннями не визначені суть та значення  відсторонення від 

здійснення правосуддя; 
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2) у межах поняття, що розглядається, об’єднано правові явища, які 

мають різний юридичний зміст та значення. З огляду на це, варто встановити 

змістове навантаження поняття «відсторонення від правосуддя», визначити 

спільні характерні ознаки всіх випадків тимчасового відсторонення від 

здійснення правосуддя, які об’єднують їх в одну категорію, та надати її 

дефініцію.   

На думку А.В. Андрушко, термін «відсторонення» означає тимчасове 

усунення, утримання від чогось [4, с. 77]. Тобто дане поняття характеризується 

тимчасовістю, його зміст становить увільнення від здійснення чогось, що 

загалом означає призупинення чогось.  

Щодо терміна «правосуддя», то його визначення також не надається на 

рівні закону, а в теорії не існує єдиного усталеного розуміння. С.С. Алексеєв 

вважає, що правосуддя є найвищою юрисдикційною діяльністю компетентних 

державних органів, котрі розглядають спори [5, с. 50]. В.В. Решота його розуміє 

в якості основного завдання органів судової влади, які повинні встановити 

істину у справі, прийняти обґрунтоване і неупереджене рішення, справедливо 

вирішити спір, захистити права, свободи і законні інтереси людини [6, с. 124]. 

Обидва автори обмежують поняття, що розглядається, виключно категорією 

«розгляд спору», що, на наш погляд, є неповним його трактуванням, так як 

суди також уповноважені розглядати кримінальні справи, що є відмінним від 

поняття «спір», оскільки включає розгляд обвинувачення. Так, відповідно до 

частини другої статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється 

на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення [1]. Це 

свідчить про те, що на рівні Основного Закону поняття «юридичний спір» та 

«кримінальне обвинувачення» розглядаються як дві різні категорії, які не 

охоплюються одна одною, що є логічним з точки зору змістового навантаження 

цих понять. В.М. Лаговський визначає правосуддя як особливу функцію 

державної влади, що здійснюється через розгляд і вирішення в судових 

засіданнях юридичних справ із спорів, які стосуються прав та інтересів 

громадян, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, та 



 

 

17 

кримінальних справ і застосування встановлених законом карних заходів щодо 

осіб, винних у вчиненні злочину, або виправдання невинних [7, с. 20]. 

Зазначене визначення більшою мірою відображає законодавче розуміння 

компетенції судів. У навчальній літературі також надається трактування 

правосуддя як особливого виду державної діяльності, що здійснюється судом 

на підставі закону, зміст якої становить розгляд і вирішення судових справ з 

метою забезпечення гарантованих Конституцією України та законами прав і 

свобод людини і громадянина, прав та законних інтересів суспільства і 

держави, результатом якого є постановлення правосудного судового рішення, 

яке має загальнообов’язковий характер [8]. З усього зазначеного вище 

вбачається, що предметом здійснення правосуддя є діяльність суддів 

(виконання ними функцій) з розгляду спорів, кримінальних справ на 

визначених законодавством принципах та відповідно до положень закону. 

Усьому цьому кореспондує передбачений Законом України «Про судоустрій і 

статус суддів» обов’язок кожного судді справедливо, безсторонньо та 

своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з 

дотриманням засад і правил судочинства. З описаного випливає, що 

відстороненням від здійснення правосуддя є призупинення діяльності судді з 

розгляду спорів, кримінальних обвинувачень, що по своїй суті є тимчасовим 

усуненням судді від здійснення його обов’язку  вирішувати судові справи.  

Окремо варто звернути увагу на те, що у законодавстві термін 

«відсторонення судді від здійснення правосуддя» вживається із прикметником 

«тимчасове», незважаючи на те, що саме поняття «відсторонення» уже вбачає 

його тимчасовий характер, оскільки це явище існує до виникнення певних 

умов, після настання яких воно вичерпує себе. Законодавчий термін 

«відсторонення» щодо інших категорій осіб не містить такого уточнення (КЗпП 

оперує поняттям «відсторонення від роботи», Закон України «Про державну 

службу» – «відсторонення державного службовця від виконання посадових 

обов’язків», КПК поряд із поняттям «тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя» вживає поняття «відсторонення від посади»). На 
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перший погляд здається, що логіка в законодавця щодо цього відсутня, однак 

вважаємо, що така своєрідна тавтологія була допущена з метою підкреслення 

тимчасового характеру цього поняття, так як воно вживається у Конституції 

України, положення якої з точки зору нормопроектувальної техніки не дають 

можливості надавати окремі визначення, які перевантажують її зміст. З метою 

ж недопущення довільного тлумачення цього терміна та його можливого 

ототожнення із поняттями, які не мають тимчасового продовжуваного 

характеру (наприклад, звільнення, припинення трудових відносин), або ж 

усунення можливості його свавільного розширеного тлумачення із наданням 

йому безстрокового характеру було вказано на його тимчасовий характер 

безпосередньо в назві.  

Як уже зазначалося вище, «тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя» є збірним поняттям, тому необхідно з’ясувати характерні риси 

його окремих складових, які об’єднують їх в одну категорію. 

Першим елементом є тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Перш 

ніж перейти до детального розгляду вказаного поняття, варто звернути увагу на 

те, що у  Законі України «Про судоустрій і статус суддів» від 07 липня 2010 

року № 2453-VI [9], який втратив чинність у 2016 році у зв’язку з прийняттям 

нового закону, досліджуване явище мало іншу назву – «відсторонення судді від 

посади у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності». При цьому 

вказаний Закон окремо передбачав і поняття «тимчасове відсторонення від 

здійснення правосуддя» в якості санкції за дисциплінарний проступок. Свого 

часу (в період чинності Закону від 07 липня 2010 року № 2453-VI) 

А.В. Маляренко обґрунтував різницю між поняттями «відсторонення від 

посади» і «відсторонення від виконання обов’язків судді», запропонувавши не 

відсторонювати суддю від посади, оскільки це фактично є позбавленням особи 

суддівського імунітету, а відсторонювати від виконання обов’язків судді [10, 

c. 10-11, 15]. Погоджуємось із аргументами щодо недоцільності вживання 

поняття «відсторонення судді від посади», так як відсторонення від посади 
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передбачає й тимчасове зупинення дії передбачених гарантій діяльності суддів, 

що є неприпустимим до визнання судді винним. Разом з тим, вважаємо, що 

заміна цього поняття на термін «відсторонення від виконання обов’язків судді» 

також не дуже вдала, оскільки відповідно до статті 56 чинного Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» [3] суддя має ряд обов’язків, тимчасове 

зупинення яких є недоцільним та невиправданим, їх припинення жодним чином 

не впливає на мету застосування відсторонення, а в деяких випадках вступає в 

суперечність з вимогами іншого законодавства, зокрема законодавства про 

запобігання корупції. Це, наприклад, стосується таких обов’язків, як 

дотримання правил суддівської етики, подання декларації доброчесності судді 

та декларації родинних зв’язків судді, подання декларації особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, виконання 

вимог та дотримання обмежень, установлених законодавством у сфері 

запобігання корупції. Тому варто погодитися із позицією О.М. Овчаренко щодо 

того, що «застосована в Законі України «Про Вищу раду правосуддя» правова 

конструкція «відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з 

притягненням до кримінальної відповідальності» є більш доречною в цьому 

контексті, оскільки основний і єдиний процесуальний обов’язок судді – 

відправлення правосуддя» [11, с. 307-308]. Дійсно, основним функціональним 

обов’язком судді є здійснення правосуддя, що виступає предметом його 

трудової діяльності, основним посадовим обов’язком. Так як основною метою 

тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з 

притягненням до кримінальної відповідальності є недопущення продовження 

ним протиправної діяльності або ж можливості впливати на хід досудового 

розслідування, то й обмеження інших обов’язків, крім зазначеного основного, є 

недоцільним. 

Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя є заходом, 

безпосередньо пов’язаним із кримінальним провадженням, тому необхідно 

також з’ясувати його значення з точки зору кримінального процесу. 

Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК України) також не 
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містить визначення цього поняття, а лише відносить його до заходів 

забезпечення кримінального провадження, визначає порядок застосування, 

тому варто звернутися до його наукових визначень. С.В. Свириденко, 

розглядаючи питання досудового розслідування у кримінальному провадженні 

щодо осіб, які користуються недоторканністю, надав визначення поняття 

«тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя». Автор вказав на те, що 

тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя є заходом 

забезпечення кримінального провадження, що спрямований на недопущення 

підозрюваного, обвинуваченого до виконання ним своїх службових обов’язків 

протягом певного строку. Зазначене здійснюється з метою припинення 

кримінального правопорушення, припинення протиправної поведінки, 

запобігання протиправній поведінці особи, яка, перебуваючи на посаді, зможе 

знищити чи підробити речі або документи, що мають значення для досудового 

розслідування, незаконними способами впливати на свідків та інших учасників 

кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному 

провадженню іншим способом [12, с. 116]. Таким чином, тимчасове 

відсторонення від здійснення правосуддя є різновидом заходів забезпечення 

кримінального провадження, що має на меті досягнення дієвості кримінального 

провадження шляхом недопущення знищення доказової бази, припинення 

неправомірних дій. Цей захід стосується виключно особи із статусом судді та 

може бути застосованим лише у разі оголошення підозри чи висунення 

обвинувачення такому судді. Тому він є санкцією, так як у даному випадку не 

надається остаточна оцінка дій особи із подальшим застосуванням заходів 

примусу, а лише здійснюється припинення чи запобігання неправомірним діям.  

Передумовою його застосування є ймовірне вчинення неправомірних дій 

суддею, які містять ознаки злочину, тобто дій, котрі мають негативний зміст. 

Такий захід застосовується виключно тимчасово, його припинення пов’язується 

із завершенням з’ясування обставин протиправних дій, наданням їм правової 

оцінки.  



 

 

21 

Одночасно варто зазначити, що така характеристика будується виключно 

на положеннях кримінального процесуального законодавства і розкриває лише 

одну сторону поняття тимчасового відсторонення судді від посади у зв’язку із 

притягненням до кримінальної відповідальності. На наш погляд, вказане 

поняття має подвійний характер: з точки зору кримінального процесуального 

законодавства, воно є одним із видів заходів забезпечення кримінального 

провадження, а згідно із законодавством про судоустрій і статус суддів воно 

трактується як призупинення окремих відносин із суддею (відносин, пов’язаних 

із здійсненням ним правосуддя, а також окремих виплат). При цьому, на наш 

погляд, законодавство про судоустрій і статус суддів переслідує іншу мету 

застосування цього заходу – усунення можливої загрози для престижу та 

авторитету суддівської професії. Це обґрунтовується тим, що наявність 

кримінального провадження щодо підозри судді у вчиненні кримінального 

правопорушення викликає сумніви стосовно його відповідності займаній посаді 

судді, високим моральним принципам, які до нього ставляться, його 

професійності та незаангажованості, що може викликати недовіру до нього, а 

отже, створювати загрозу для авторитету судової влади. За такої ситуації 

зникає впевненість у високих професійних якостях судді, дотриманні ним 

положень чинного законодавства. Варто зазначити, що в преамбулі 

Бангалорських принципів поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалених 

Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року 

№ 2006/23, йдеться про те, що довіра суспільства до судової системи, а також 

до авторитету судової системи в питаннях моралі, чесності та непідкупності 

судових органів посідає першочергове місце в сучасному демократичному 

суспільстві [13]. З цим повністю варто погодитись, адже особа, розраховуючи 

на справедливий розгляд спору, навряд чи буде впевнена в належному його 

розгляді відповідно до законодавства  суддею, який може бути причетним до 

нехтування законодавчими положеннями. Тимчасове ж відсторонення судді на 

час здійснення розслідування усуне суб’єкта, у об’єктивності якого виникли 

сумніви. Крім того, з огляду на високий статус судді, до нього ставляться 
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підвищені вимоги, в тому числі й щодо відсутності судимості, тому цілком 

логічно, що вчинення кримінального правопорушення є несумісним із високим 

званням судді. 

Варто звернути увагу на те, що в науковій літературі піднімається 

питання щодо проблем відсторонення суддів, які займають адміністративні 

посади. Так, С.В. Свириденко вказує на те, що незрозумілим є питання 

стосовно того, як має вирішуватися доля суддів, котрі займають 

адміністративні посади (голова суду, його заступник та ін.). Іншими словами, 

чи тягне за собою відсторонення судді від здійснення правосуддя його 

автоматичне відсторонення від займаної ним у суді адміністративної посади? А 

також, чи може суддя у випадку притягнення його до кримінальної 

відповідальності бути відсторонений від адміністративної посади без його 

відсторонення від здійснення правосуддя? [12, с. 116]. Ці питання є 

актуальними з огляду на те, що чинним законодавством передбачено, що вступ 

на адміністративну посаду суддею не виключає здійснення ним правосуддя, а в 

законодавстві відсутня безпосередня вказівка на причинно-наслідковий зв’язок 

відсторонення судді від здійснення правосуддя, який обіймає адміністративну 

посаду, із здійсненням адміністративно-розпорядчих повноважень, так само як і 

відсутні положення щодо можливості відсторонення судді від адміністративної 

посади та вплив цього на можливість здійснення правосуддя. 

Свого часу (ще за чинності Закону № 2453-VI) Вищий адміністративний 

суд України за наслідками здійсненого аналізу судової практики у справах про 

відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням його до кримінальної 

відповідальності, продовження строку відсторонення судді від посади зробив 

висновок про те, що адміністративна посада у суді є особливим різновидом 

суддівської посади. Такий висновок був зроблений за наслідками розгляду 

положень частини другої статті 52 Закону № 2453-VI, яка застерігала, що судді 

в Україні мають єдиний статус незалежно від адміністративної посади, яку 

суддя обіймає в суді [14]. Аналогічна норма міститься і в статті 52 чинного 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів», тому й на сьогоднішній день 
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можна говорити про наявність двох значень посади судді: рядовий суддя та 

суддя, який перебуває на адміністративній посаді. Також у вказаному аналізі 

було зазначено, що поняття «посада судді» вживається у широкому і вузькому 

значеннях. У широкому значенні воно охоплює як «звичайні» посади суддів (не 

пов’язані з виконанням адміністративних обов’язків), так і адміністративні 

посади. У вузькому значенні воно охоплює лише «звичайні» суддівські посади. 

У пункті 23 частини першої статті 3 КПК України поняття «посада судді» 

застосовано у широкому розумінні, оскільки воно охоплює посади голови, 

заступника голови, судді Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого 

суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, Апеляційного суду 

Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва та 

Севастополя, районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів 

[15]. З огляду на це було зроблено висновок, що, вживаючи поняття «посада 

судді» у справах про відсторонення від посади голови (заступника голови 

суду), Комісія повинна зазначати, у якому розумінні це поняття вживається. А 

також уточнено, що Комісія може дотримуватися й вузького розуміння, при 

якому адміністративні посади не охоплюються поняттям суддівської посади. У 

такому разі Комісія у своїх рішеннях щодо голови (заступника голови суду) 

повинна вказувати, що особа відсторонюється саме від адміністративної посади 

[14]. Така правова позиція була актуальною до 2016 року та мала сенс тоді, 

коли випадок відсторонення судді у зв’язку з притягненням до кримінальної 

відповідальності стосувався саме посади, а не здійснення правосуддя, як це 

передбачено зараз у чинному законодавстві. Наразі, на наш погляд, можна 

говорити про те, що чинне законодавство не передбачає можливості 

відсторонення особи від адміністративної посади взагалі, що обґрунтовується 

наступним. Законодавством про судоустрій та статус суддів встановлено лише 

тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя, що, як було з’ясовано 

вище, стосується тимчасового увільнення від виконання обов’язку із вирішення 

спорів, розгляду кримінальних справ. Термін «правосуддя» жодним чином не 

стосується здійснення адміністративно-розпорядчих повноважень голови суду, 
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його заступника. Повноваження із здійснення правосуддя та повноваження 

голови суду, його заступника є абсолютно різними. Тому сама назва заходу 

«забезпечення провадження» виключає можливість її застосування до 

увільнення від виконання обов’язків голови суду, його заступника. Висловлена 

позиція корелюється із позицією Ради суддів України, у якій зазначається, що 

«рішення органу, який розглядає справи про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності суддів, про застосування до судді дисциплінарного стягнення 

у виді подання про звільнення судді з посади до ухвалення рішення про його 

звільнення з посади Вищою радою правосуддя, не позбавляє суддю права бути 

обраним на адміністративну посаду в місцевому та апеляційному суді зборами 

суддів цих судів». Із вказаного можна зробити подвійний висновок: по-перше, 

це стосується усіх випадків тимчасового відсторонення судді від здійснення 

правосуддя, по-друге, усунення судді від здійснення правосуддя не позбавляє 

реалізації його інших прав, не пов’язаних із здійсненням правосуддя, так як 

тимчасово призупиняються лише певні обов’язки судді, а не його статус 

загалом, цей статус і все, що з нього випливає, зберігається. Проте, на наше 

переконання, такий стан речей неправильний, так як суддя, залишений на 

адміністративній посаді, фактично може продовжувати здійснення 

протиправних дій, а також за цих обставин підривається авторитет судової 

влади загалом. 

Усе описане вище свідчить про прогалини законодавчого регулювання 

питання відсторонення суддів від адміністративних посад, які потребують 

усунення шляхом внесення відповідних змін. Із звільненням з посади судді та 

припиненням повноважень судді закон пов’язує автоматичне припинення у 

судді, який обіймає адміністративну посаду, повноважень голови суду чи 

заступника голови суду. На наш погляд, законодавство повинно передбачати у 

випадку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя наслідок 

для судді, що обіймає адміністративну посаду, що полягає у його відстороненні 

від виконання повноважень голови суду та заступника голови суду.  
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Для вирішення цієї проблеми потрібно внести зміни до чинного 

законодавства, а саме доповнити статтю 62 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя» [2] новою частиною такого змісту: «У випадку тимчасового 

відсторонення судді, який обіймає адміністративну посаду, від здійснення 

правосуддя, такий суддя відстороняється від виконання ним повноважень 

голови суду та заступника голови суду». 

Внесення цих змін до законодавства могло б позитивно вплинути на 

вирішення проблеми прогалин законодавчого регулювання питання 

відсторонення суддів, які обіймають адміністративні посади. 

Ще одним випадком застосування тимчасового відсторонення судді від 

здійснення правосуддя є його відсторонення при проведенні кваліфікаційного 

оцінювання . Знову ж таки законодавець не визначив, у чому полягає суть 

такого заходу, а лише встановив порядок застосування та момент припинення. 

Увагу такому заходу не приділяють і науковці.  Як вбачається із частини п’ятої 

статті 86 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [3], відсторонення 

при проведення кваліфікаційного оцінювання здійснюється у разі виявлення  

неповноти або недостовірності інформації при проведенні кваліфікаційного 

оцінювання. При цьому береться до уваги не сам факт виявлення неповноти або 

недостовірності інформації, а її значення. Поряд з цим, не уточнюється, про яке 

значення інформації йде мова, що при практичному застосуванні призводить до 

довільного (суб’єктивного) тлумачення. На наш погляд, більшого розуміння 

цьому питанню надасть з’ясування мети проведення кваліфікаційного 

оцінювання. Згідно з положеннями частини першої статті 83 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» кваліфікаційне оцінювання проводиться 

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності 

судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними законом 

критеріями. При цьому  частиною другою вказаної норми закріплено критерії 

кваліфікаційного оцінювання, до них належать наступні: 

1) компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо); 

2) професійна етика; 
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3) доброчесність [3].  

Із вищевказаного можна зробити висновок, що значення для застосування 

до судді тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя має інформація, 

яка є недостовірною і неправдивою, і при цьому таке викривлення інформації 

стосується компетентності та/або професійної етики, та/або доброчесності 

судді, що в кінцевому результаті ставить під сумнів  здатність судді 

здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними законом 

критеріями. Відповідно до частини сьомої статті 66 Закону України «Про Вищу 

раду правосуддя» тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя 

припиняється з дня ухвалення Вищою кваліфікаційною комісією суддів 

України рішення про підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у 

відповідному суді або з дня звільнення судді з посади внаслідок 

непідтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді – 

без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення про припинення 

тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя [2].  Із зазначеного 

випливає, що тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя за даною 

підставою є реакцією на дії судді негативного характеру. Воно встановлюється 

на період перевірки інформації, яка носить ймовірний, а не достовірний 

характер, щодо нездатності судді здійснювати правосуддя, припиняється з 

моменту надання остаточної оцінки щодо  підтвердження/непідтвердження 

сумнівів стосовно здатності судді здійснювати правосуддя. Очевидно, в даному 

випадку йдеться про превентивний захід, а не відповідальність за надання 

недостовірної інформації, метою якого є тимчасове усунення від правосуддя 

судді, рівень підготовки, умінь, стандарти поведінки якого можуть не 

відповідати законодавчо визначеним вимогам, до з’ясування всіх обставин. Як 

зазначають І.С. Самощенко, М.Х. Фарукшина, запобіжні заходи не є заходами 

відповідальності, оскільки: а) хоча і застосовуються у зв’язку з 

правопорушеннями, але до розгляду питання по суті; б) передбачаються не 

санкціями, а диспозиціями норм права [16, с. 61]. Тобто метою заходу є 

недопущення певних негативних обставин, а не остаточна оцінка дій особи. 
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Цей захід забезпечення провадження застосовується в процесі здійснення 

кримінального провадження і вичерпує свою дію його скасуванням під час 

такого провадження або одночасно із його закінченням, тоді як 

відповідальність застосовується за наслідками кримінального провадження, є 

його закінченням та остаточною правовою оцінкою здійсненого особою, 

передбачає застосування санкцій з метою покарання та подальшого 

виправлення особи. 

Наступним випадком тимчасового відсторонення судді від посади є 

застосування дисциплінарного стягнення. Так, згідно з пунктом 4 частини 

першої статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» одним із 

видів дисциплінарного стягнення стосовно судді є подання про тимчасове (від 

одного до шести місяців) відсторонення від здійснення правосуддя, з 

позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та 

обов’язковим направленням судді до Національної школи суддів України для 

проходження курсу підвищення кваліфікації, визначеного органом, що 

здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, та подальшим 

кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати 

правосуддя у відповідному суді [3]. На думку Ради суддів України, власне 

дисциплінарним стягненням є подання про тимчасове відсторонення від 

здійснення правосуддя. Позбавлення права на отримання доплат до посадового 

окладу та обов’язкове направлення судді до Національної школи суддів 

України для проходження курсу підвищення кваліфікації з подальшим 

кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати 

правосуддя у відповідному суді – заходи, які пов’язані із відстороненням від 

здійснення правосуддя [17]. З огляду на зазначене, можна констатувати, що 

вказаний захід є видом юридичної відповідальності, який застосовується до 

судді за вчинення дисциплінарного проступку, тобто є санкцією, що 

накладається за результатами правової оцінки дій судді, які мають негативний 

зміст. При цьому, на думку В.О. Кравчук, такий вид дисциплінарного стягнення 

є виховним заходом за своїм призначенням, який застосовується з метою 
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визначення змоги судді продовжувати здійснення правосуддя в даному суді [18, 

с. 165]. На наш погляд, зазначений вид стягнення застосовується з метою 

виправлення судді та надає йому час і можливість підвищити кваліфікацію для 

здатності здійснювати правосуддя. Таким чином, дана санкція має не виховний 

чи каральний характер, а виправний. Тобто мета відсторонення судді від 

здійснення правосуддя в даному випадку –  надання можливості отримати 

знання та вміння, які забезпечать належне ставлення ним до своїх обов’язків. 

Разом з тим, на наш погляд, у даному випадку також відстежується мета, 

аналогічна попереднім випадкам тимчасового відсторонення судді від 

здійснення правосуддя, – недопущення завдання шкоди авторитету судової 

влади. Тільки якщо в попередніх випадках причетність до здійснення 

негативних дій судді мала гіпотетичний, не доведений характер, то в даному 

випадку така причетність є доведеною. 

Розглядаючи такий випадок застосування тимчасового відсторонення 

судді від здійснення правосуддя, як ухвалення Дисциплінарною палатою 

рішення про застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про 

звільнення судді, винність та протиправність дій якого уже була досліджена та 

надана попередня правова оцінка, варто зазначити, що, на наш погляд, його 

метою є також усунення загрози авторитету судової влади. Разом з тим, на 

відміну від попереднього випадку, за даних обставин судді не надається 

можливість виправлення, а розглядається можливість його звільнення. 

Відмінністю ж від усіх інших підстав тимчасового відсторонення судді від 

здійснення правосуддя є порядок його застосування – відсутність необхідності 

прийняття окремого рішення ВРП щодо цього заходу, його автоматичний та 

одночасний характер із застосуванням дисциплінарного стягнення у виді 

подання про звільнення судді. 

Отже, розглянувши поняття «відсторонення від здійснення правосуддя», 

а також характерні риси усіх випадків застосування, варто надати його повне 

визначення. На наш погляд, тимчасовим відстороненням від здійснення 

правосуддя є визначене на певний строк усунення судді від виконання ним 
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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 спробам 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, особистої, соціальної тощо), 

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 звільнення судді з посади. 

Цей захід стосується виключно особи із статусом судді та включає 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). 

Щодо поняття «відсторонення суддів», то воно повністю охоплює всі 

випадки тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя, а тому ці 

дві категорії є тотожними. Разом з тим, поняття «відсторонення суддів» є більш 

широким, так як воно у свій склад може включати і відсторонення суддів від 

адміністративних посад, що, як зазначалося вище, не може охоплюватися 

поняттям «тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя». 

Варто звернути увагу й на можливе існування інших елементів, які 

можуть входити  до складу поняття «відсторонення суддів». Зокрема варто 

розглянути таку категорію, як «відвід судді», адже деякі науковці, описуючи 

його, вказують на те, що воно являє собою відсторонення судді від розгляду 

справи. Так, наприклад, М.Б. Гарієвська зазначає, що інститут відводу судді – 

важливий процесуальний засіб забезпечення неупередженого й об’єктивного 
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судочинства та виконання рішень, що надає можливість відсторонити від участі 

у процесі особу, яка має особисту заінтересованість [19, с. 57]. Тобто автор 

розкриває цю категорію через поняття «відсторонення від участі в процесі». 

Також у науково-навчальній літературі під цим терміном розуміють 

передбачені в нормах цивільного процесуального законодавства підстави, при 

наявності яких суддя не може брати участь у розгляді справи й підлягає 

відстороненню від процесу за власною ініціативою (самовідвід) або за заявою 

осіб, які беруть участь у справі [20, с. 129]. Таким чином, правовим наслідком 

відсторонення є «відсторонення від процесу». Разом з тим, на наш погляд, 

використання терміна «відсторонення» є недоцільним у даному випадку, так як, 

по-перше, відвід за своїм змістом є припиненням (а не призупиненням, що має 

місце з відстороненням) розгляду окремим суддею конкретної судової справи у 

зв’язку з існуванням обставин, які можуть свідчити про особисту його 

заінтересованість, що не призводить до припинення вирішення такого спору 

загалом, а має правовим наслідком заміну судді (передачу справи іншому 

судді); по-друге, відвід для судді, до якого він застосовується, має 

безповоротний характер і не передбачає можливості повернення до розгляду 

справи (при відстороненні також можливе повернення особи до стану, який 

існував до відсторонення); по-третє, відвід є одиничним актом і не 

характеризується продовжуваністю в часі, тоді як відсторонення є певним 

проміжком в часі, який має свій початок і кінець (припинення). З огляду на це, 

вважаємо, що поняття «відвід судді» не може охоплюватися поняттям 

«відсторонення судді». 

Отже, під поняттям «відсторонення судді» варто розуміти усі можливі 

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, для судді на адміністративній посаді – здійснення 

організаційно-розпорядчих функцій за посадою), що обумовлено негативними 

поведінкою, діями самого судді та застосовується незалежно від волі судді на 
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підставах, визначених законом, у особливому порядку з метою виправлення 

судді, припинення протиправних поведінки, дій судді, унеможливлення їх 

продовження, приховування обставин здійснення проступку та/або запобігання 

можливим негативним наслідкам таких дій, поведінки. 

Із описаного вище можна зробити висновок, що за своєю суттю 

відсторонення судді є: 

          – увільненням від здійснення професійних обов’язків судді (як у 

вузькому, так і в широкому значенні); 

          – проміжним етапом між поведінкою судді та завершенням процесу 

надання остаточної правової оцінки такій поведінці, що завжди завершується 

або поверненням особи до попереднього стану шляхом відновлення службово-

трудових відносин (у разі невстановлення причетності судді до протиправної 

діяльності, його виправлення), або ж припиненням службово-трудових 

відносин, що має наслідком втрату статусу судді (у разі встановлення 

невідповідності судді займаній посаді, визнання винним у вчиненні злочину); 

           – заходом забезпечення провадження або заходом юридичної 

відповідальності, спрямованим на виправлення особи; 

     – заходом, що спрямований на недопущення підриву авторитету судової 

влади, довіри до неї.  

У даному дослідженні також варто торкнутися питання співвідношення 

поняття «відсторонення судді» з іншими суміжними поняттями, що надасть 

можливість більш детально з’ясувати його суть. Так, на наш погляд, доцільно 

розглянути його співвідношення із такими поняттями, як «відсторонення від 

посади», «призупинення повноважень судді», «припинення повноважень 

судді», «звільнення судді», «відсторонення від роботи», «відсторонення 

державного службовця від виконання посадових обов’язків». З цією метою 

необхідно проаналізувати змістове навантаження кожного з них. 

КПК України передбачає окремо два заходи забезпечення кримінального 

провадження: відсторонення від посади; тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя, при цьому він не містить їх визначення. В навчально-
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науковій літературі вказується на існування вузького та розширеного значення 

поняття «відсторонення від посади». У вузькому значенні – це захід 

забезпечення кримінального провадження, який полягає у тимчасовому, 

вимушеному недопущенні посадової особи до виконання своїх функціональних 

обов’язків та застосовується щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується 

у вчиненні злочину [21, с. 200]. Р.Д. Арланова вважає, що відсторонення від 

посади полягає у тимчасовому недопущенні особи, яка перебуває у певних 

службових відносинах з органами державної влади та місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами чи організаціями, до виконання 

своїх функціональних обов’язків або забороні виконувати роботу, яку 

підозрюваний (обвинувачений) виконував, або займатися діяльністю, якою він 

займався [22, с. 264-265]. Аналогічної точки зору дотримуються В.І. Фаринник, 

Н.З. Рогатинська, Л.А. Квіт, які вважають, що під поняттям, яке розглядається, 

слід розуміти забезпечення кримінального провадження, що полягає у 

тимчасовому вимушеному недопущенні особи, котра перебуває у певних 

службових відносинах з органами державної влади та місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами чи організаціями, до виконання 

своїх функціональних обов’язків з підстав і в порядку, передбачених 

кримінальним процесуальним законодавством [23, с. 162; 24, с. 226]. Таким 

чином, відсторонення від посади стосується широкого кола суб’єктів, посад як 

у публічній (посад в державних органах, органах місцевого самоврядування), 

так і приватній (посад в суб’єктах господарювання) сферах. Тобто даний захід 

може бути застосований до будь-якої особи, яка займає будь-яку посаду. 

Розширене тлумачення передбачає, що  відстороненням від посади є захід 

забезпечення кримінального провадження, сутність якого полягає у 

тимчасовому недопущенні підозрюваного, обвинуваченого до виконання ним 

своїх трудових (службових) обов’язків протягом певного строку, який за 

загальним правилом здійснюється за рішенням слідчого судді, суду з метою 

припинення кримінального правопорушення, припинення протиправної 

поведінки, запобігання протиправній поведінці особи, яка, перебуваючи на 
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посаді, зможе знищити чи підробити речі або документи, що мають значення 

для досудового розслідування, незаконними способами впливати на свідків та 

інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати 

кримінальному провадженню іншим способом [25, с. 256]. Тобто розширене  

визначення даного поняття містить мету такого заходу забезпечення 

провадження, на визначальне значення якої вказується і в інших джерелах [21, 

с. 201; 26, с. 14; 14]. Зазначена мета випливає із положень частини першої 

статті 157 КПК України [15]. Вона хоча прямо й не вказує, що перелічене є 

метою цього заходу, проте передбачає, що недоведеність наявності достатніх 

підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального 

правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці 

підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити 

чи підробити речі і документи, котрі мають значення для досудового 

розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників 

кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному 

провадженню іншим чином, є підставою для відмови у задоволенні клопотання 

про відсторонення від посади. Ще більш розширене тлумачення цього поняття 

надають Н.З. Рогатинська та Л.А. Квіт, на думку яких відсторонення від посади 

в кримінальному судочинстві України можна визначити як захід кримінально-

процесуального примусу, що застосовується у передбаченому законом порядку 

стосовно підозрюваного (обвинуваченого) з метою забезпечення належного 

порядку кримінального провадження, відшкодування спричиненої злочином 

шкоди, а також перешкоджання продовженню злочинної діяльності, яка 

пов’язана безпосередньо з трудовою діяльністю і полягає у тимчасовому 

недопущенні особи, що перебуває у певних службових відносинах з органами 

державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами чи 

організаціями, до виконання своїх функціональних обов’язків, забороні 

виконувати роботу, котру вона виконувала, або займатися діяльністю, якою 

вона займалася [24, с. 227]. Таким чином, фактично було об’єднано в одному 

визначенні всі перелічені вище підходи до розуміння цього поняття. Разом з 
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тим, авторами виділяється така окрема мета цього заходу забезпечення 

провадження, як відшкодування спричиненої злочином шкоди, з чим 

погодитися не можна. По-перше, це не підкріплюється відповідними 

положеннями чинного законодавства, по-друге, сама суть цього заходу не може 

апріорі сприяти в подальшому відшкодуванню шкоди, так як не містить 

матеріального змісту. 

В. І. Фаринник, визначаючи сутність відсторонення від посади, вказує на 

спеціальні умови цього заходу:  

1) наявність в особи процесуального статусу підозрюваного, 

обвинуваченого (у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо 

тяжкого злочину, незалежно від тяжкості злочину – щодо особи, яка є 

службовою особою правоохоронного органу);  

2) обґрунтована наявність обставин, які дають підстави вважати, що саме 

продовження перебування підозрюваного на займаній посаді дозволить 

знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового 

розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників 

кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному 

провадженню іншим чином; 

3) співрозмірність застосування відсторонення від посади з тими 

негативними наслідками для особи (третіх осіб), які можуть настати 

(невиконання договірних зобов’язань, залишення підприємства без керівника, 

невиплата заробітної плати, несплата податків тощо) [23, с. 166].  

Така позиція ґрунтується на положеннях статей 153, 154 КПК України, 

які визначають загальні вимоги до застосування цього заходу забезпечення 

провадження, а також вимоги до клопотання про його застосування. 

Окремо варто звернути увагу на те, що поняття «посада» охоплює й 

посаду судді, що потребує ретельного дослідження співвідношення понять 

«відсторонення від посади» та «тимчасове відсторонення від здійснення 

правосуддя».  
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Дефініції поняття «тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя», 

які надаються в науковій літературі (наприклад, визначення, запропоноване 

С.В. Свириденком [12, с. 116]), фактично збігаються із визначенням поняття 

«відсторонення від посади», оскільки однаково характеризується їх суть, мета 

та значення, тобто фактично вони ототожнюються. Про те, що відсторонення 

від посади судді і є по суті відстороненням від здійснення правосуддя (про 

тотожність цих понять), вказується й у статті Є.В. Березовського [27]. Проте із 

таким твердженням повністю погодитися не можна, оскільки, хоча вони і 

збігаються в тому, що: 

– є заходами забезпечення кримінального провадження, тобто мають 

спільну правову природу; 

– характеризуються однаковою метою (норми КПК прямо не 

передбачають мету тимчасового відсторонення судді від здійснення 

правосуддя, проте в частині третій статті 155-1 КПК України міститься 

відсильна норма, відповідно до якої клопотання про тимчасове відсторонення 

судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної 

відповідальності повинно відповідати вимогам частини другої статті 155 цього 

Кодексу [15], тобто вимогам, які ставляться до клопотання про відсторонення 

від посади; серед таких вимог і є положення про необхідність обґрунтування 

застосування заходу забезпечення провадження щодо обставин, усунення яких і 

є метою цього заходу); 

– є тимчасовими заходами, які мають чітко встановлений строк; 

– ці заходи вичерпують свою дію (припиняються) з моменту закриття 

кримінального провадження стосовно особи або набрання законної сили 

вироком суду, проте їм притаманні й відмінні риси, а саме: 

– перше явище передбачає відсторонення від посади, а друге – усунення 

від виконання конкретної трудової функції судді – здійснення правосуддя; 

– перше явище стосується будь-яких посад, друге – виключно посади 

судді (причому відмінної від адміністративних посад у судовій системі); 
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– перше явище може бути застосоване  на підставі рішення слідчого судді 

під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження 

(частина друга статті 153 КПК України), друге – ухвалюється Вищою радою 

правосуддя на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора або 

його заступника (частина друга статті 155-1 КПК України); 

– застосування другого 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.  

Таким чином, положення законодавства про відсторонення від посади є 

загальними, а положення про тимчасове відсторонення від здійснення 

правосуддя – спеціальними. 

Щодо поняття «призупинення повноважень судді», то воно не вживається 

в чинному законодавстві, проте, як зазначалося вище, суть відсторонення судді 

від здійснення правосуддя полягає саме в призупиненні такого повноваження 

судді, як здійснення правосуддя. Разом з тим, як вбачається із чинного 

законодавства, існує ще ряд випадків, коли судді не здійснюють правосуддя і 

при цьому за ними зберігається статус судді або ж окремі його елементи. Так, 

Конституційний Суд України звертає увагу на те, що випадки, коли суддя не 

здійснює правосуддя, закріплені в статтях 49, 54, 55, 56, 82, 89, 109, 113, 116, 

136, 147 чинного Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Це, зокрема, 

тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя та позбавлення його 

права на отримання доплат до посадового окладу, відрядження судді для 

роботи у Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, 

за заявою судді відрядження для роботи у Національній школі суддів України, 

неможливість здійснення правосуддя у відповідному суді у зв’язку виявленням 

надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, припиненням 

роботи суду, пов’язаним із стихійним лихом, військовими діями, заходами 

щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, 

обов’язкове проходження підготовки у Національній школі суддів України, 
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неприйняття (несвоєчасне прийняття) відповідними державними органами 

рішення про його звільнення з посади (відставку), нездійснення суддею 

правосуддя у разі ліквідації суду, що відправляє правосуддя на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який 

забезпечує здійснення правосуддя на цій території. Крім того, суддя може не 

здійснювати правосуддя і з інших підстав, зокрема у зв’язку з мобілізацією 

відповідно до вимог Закону України «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію» [28]. Вважаємо, що усі перелічені випадки можна охопити 

поняттям «призупинення повноважень судді», так як вони носять тимчасовий 

характер, передбачають унеможливлення здійснення обов’язку судді 

розглядати і вирішувати судові справи, що обумовлено існуванням певних 

обставин, припинення дії яких або відновлює службово-трудові відносини, або 

призводить до їх зміни чи припинення. При цьому варто зазначити, що якщо 

випадки відсторонення судді від посади зумовлені поведінкою самого судді, то 

інші обставини не залежать від нього особисто або не обумовлені його 

поведінкою, на що звернув увагу і Конституційний Суд України [28]. Тому 

поняття «призупинення повноважень судді» є ширшим від поняття 

«відсторонення судді», оскільки воно передбачає ряд інших випадків, які 

унеможливлюють здійснення правосуддя суддею, відрізняються від останнього 

характером виникнення обставин. Отже, терміни «призупинення повноважень 

судді» та «відсторонення судді» співвідносяться як ціле і частина. 

Щодо понять «припинення повноважень судді» та «звільнення судді», то 

обидва своїм наслідком мають припинення трудових відносин з суддею. Тому 

цілком логічним є висновок про те, що відсторонення від виконання трудових 

функцій не слід розглядати як звільнення чи припинення повноважень судді, 

хоча вони й мають частково схожі риси: є реакцією на негативні поведінку чи 

дії судді, передбачають увільнення від виконання трудової функції. Проте, як 

зауважують науковці, при відстороненні трудові відносини з працівником не 

припиняються: останній тимчасово не допускається до виконання своїх 
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трудових обов’язків за трудовою функцією, відсторонення використовується як 

тимчасовий захід до прийняття остаточного рішення про можливість чи 

неможливість виконання працівником передбаченої трудовим договором 

роботи або перебування його на певній посаді; при відстороненні від роботи, на 

відміну від звільнення, працівник не одержує остаточного розрахунку, йому не 

видається трудова книжка  [29, с. 93]. Це все проектується і на 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, але основні виплати йому нараховуються, 

не видається акт про припинення трудових відносин із суддею. Відбувається 

тимчасове зупинення, яке стосується одного елемента службово-трудових 

відносин із суддею – виконання обов’язку із здійснення правосуддя. У разі ж 

звільнення судді чи припинення повноважень, відносини із суддею 

припиняються повністю. 

Якщо вести мову про «відсторонення від роботи», то щодо цього 

інституту варто зазначити наступне. Як і стосовно поняття «відсторонення 

судді», чинне законодавство не містить визначення поняття «відсторонення від 

роботи». Разом з тим, певну спробу визначення його суті зроблено в проекті 

Трудового кодексу України, в частині першій статті 72 якого визначено, що 

відсторонення від роботи полягає в тому, що працівник тимчасово не 

допускається до виконання обов’язків, передбачених трудовим договором. При 

цьому відсторонення є підставою для призупинення трудових відносин (стаття 

71). Якщо ж працівника, відстороненого від роботи, не звільнено з роботи 

відповідно до закону, він має право бути допущеним до роботи після усунення 

підстав, з якими пов’язувалося його відсторонення від роботи (стаття 78) [30]. 

Таким чином, категорії «відсторонення суддів» та «відсторонення від роботи» 

передбачають усунення на певний строк працівника від виконання ним 

трудової функції, що має наслідком призупинення трудових правовідносин. 
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У трудовому праві інститут відсторонення від роботи досліджувався 

науковцями досить ґрунтовно [4, с. 77]. Але при цьому в юридичній літературі і 

наразі ця категорія тлумачиться по-різному, внаслідок чого нерідко виникають 

помилки в правозастосовній практиці  [29, с. 93]. Разом з тим, аналіз наукових 

джерел свідчить про те, що останнім часом все-таки виробилися певні 

одностайні погляди на сутність цього поняття. Так, під відстороненням 

працівника від роботи розуміють один із випадків призупинення трудових 

правовідносин, передбачених законодавством, яке полягає у тимчасовому 

звільненні працівника від обов’язку виконувати роботу за укладеним трудовим 

договором і тимчасовому увільненні роботодавця від обов’язку забезпечувати 

працівника роботою або створювати умови для її виконання [24, с. 226]. Мова 

йде також і про призупинення виконання роботи виключно у випадках, 

передбачених законодавством, що полягає в тимчасовому звільненні 

працівника від виконання трудових обов’язків, передбачених трудовим 

договором, і тимчасове звільнення роботодавця від обов’язку забезпечувати 

працівника роботою та виплачувати йому заробітну плату, за винятком 

випадків, передбачених законом, що не тягнуть за собою припинення трудових 

відносин [31, с. 21]. Дане поняття окремими науковцями трактується як 

недопущення працівника до виконуваної роботи у випадках, передбачених 

законодавством, із збереженням місця роботи і, як правило, без збереження 

заробітної плати [32, с. 386; 33, с. 384]. А.В. Андрушко розуміє під ним 

тимчасову заборону працівникові виконувати свої функціональні обов’язки, 

передбачені трудовим договором (контрактом), з припиненням виплати 

заробітної плати [4, с. 77]. Розглядається дане поняття і в якості примусового 

заходу забезпечення провадження, що тимчасово призупиняє виконання 

працівником трудової функції на підставі письмового розпорядження (наказу) 

роботодавця або інших уповноважених законодавством органів із метою 

запобігання настанню можливих негативних наслідків та профілактики 

правопорушень, як правило, з припиненням виплати заробітної плати [34, 

с. 33]. Тобто для позначення даного правового явища використовують різні 
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поняття, які або за змістом є спорідненими із словом «відсторонення» 

(«недопущення працівника до виконуваної роботи», «тимчасова заборона 

працівникові виконувати свої функціональні обов’язки», «тимчасове звільнення 

працівника від виконання трудових обов’язків»), або ж розкривають правову 

природу такого заходу юридичного впливу («захід забезпечення провадження», 

«призупинення трудових правовідносин»), при цьому сутність лишається одна і 

та ж – неможливість виконання працівником трудової функції через існування 

визначених законодавством обставин та увільнення у зв’язку з цим роботодавця 

від виконання кореспондуючих обов’язків. М.І. Іншин та В.І. Щербина 

розглядають це поняття шляхом виокремлення його основних ознак: а) 

працівник у примусовому порядку усувається від виконання своєї трудової 

функції; б) усунення від виконання трудової функції обумовлюється 

протиправною діяльністю працівника або причинами об’єктивного характеру; 

в) трудові правовідносини роботодавця з працівником не припиняються, але 

працівник, як правило, не отримує заробітну плату (у випадках відсторонення з 

об’єктивних причин виплачується допомога по державному соціальному 

страхуванню); г) це явище має тимчасовий характер і обмежується часом 

усунення перешкод для нормальної трудової діяльності; ґ) основна мета цих 

примусових заходів – зупинення протиправної поведінки працівника або 

забезпечення безпеки працівників чи інших громадян, запобігання шкідливим 

наслідкам або зменшення їх негативного впливу [35, с. 240-241].  

Також у наукових джерелах вказується на таку ознаку, як збереження за 

працівником його робочого місця на період усунення від роботи [24, с. 226]. Із 

зазначеного вбачається, що  за своїми основними сутнісними характеристиками 

поняття «відсторонення від роботи» та «відсторонення судді» є подібними (їх 

зміст складає увільнення працівника від здійснення трудової функції на певний 

строк, призупинення, а не припинення трудових відносин). При цьому 

усунення від виконання трудової функції обумовлюється протиправною 

діяльністю працівника, характеризується примусовим характером заходу, не 

залежить від волі працівника, передбачає збереження робочого місця на період 
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відсторонення. Разом з тим, спеціальний статус судді спричиняє існування 

відмінних ознак цих понять, що не дає змогу їх ототожнити чи визначити як 

родове та видове поняття. Статус судді відноситься до спеціального статусу 

особи і визначає особливості її правового становища у зв’язку із займаною 

посадою та відповідною службовою діяльністю від імені держави. Поряд із 

загальними особливостями трудової правосуб’єктності трудова 

правосуб’єктність судді має свої особливості, обумовлені специфікою 

правового статусу цієї категорії осіб, що випливають, насамперед, із його 

дуальності [36, с. 38]. Таким чином, статус звичайного працівника і судді має 

різні характеристики, що і впливає на правове регулювання окремих інститутів, 

в тому числі інституту відсторонення. Так, відмінності між окресленими 

поняттями, які не дають можливості їх ототожнити, є наступними: 

1. Відмінні підстави застосування відсторонення, неможливість їх 

взаємного застосування. 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 яких 

відносяться: 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 [37]. 

Підставами ж 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 заходом забезпечення провадження, який 

застосовується у виняткових випадках і має на меті відвернення та/або 

попередження негативних наслідків [24, с. 226; 31, с. 20-21]. Це правило 
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виступає безумовною підставою для відсторонення від роботи, тоді як при 

відстороненні судді трапляються випадки, коли подання про таке 

відсторонення виступає дисциплінарним стягненням, про що описувалося 

вище. 

3. Відсторонення суддів має специфічний порядок застосування, що є 

гарантією незалежності судді. 

Щодо відсторонення державного службовця від виконання посадових 

обов’язків, то такий захід передбачено статтею 72 Закону України «Про 

державну службу», згідно з частиною першої якої на час здійснення 

дисциплінарного провадження державний службовець може бути 

відсторонений від виконання посадових обов’язків [38]. Таким чином, як 

справедливо зазначається в науковій літературі, відсторонення  за Законом про 

держслужбу є по суті складовою дисциплінарного провадження, тривалість 

якого не має перевищувати часу здійснення самого дисциплінарного 

провадження. Відсторонення державного службовця при здійсненні 

дисциплінарного провадження (яке може проводитись і без відсторонення 

особи від виконання повноважень), має на меті запобігти: 1) продовженню (або 

запобіганню) держслужбовцем можливої протизаконної діяльності на посаді; 

2) його впливу на хід дисциплінарного провадження [39]. Підстави 

застосування цього заходу можна поділити на загальні, шо визначені Законом 

України «Про державну службу» [38], (невиконання або неналежне виконання 

посадових обов’язків, що могло призвести або призвело до людських жертв, 

заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду фізичним або юридичним 

особам, державі, територіальній громаді)  та спеціальні (підстави, пов’язані із 

відстороненням державного службовця від виконання посадових обов’язків у 

разі вчинення ним корупційного правопорушення). Із зазначеного вбачається, 

що відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків 

може застосовуватися виключно до державних службовців і характеризується 

специфічними підставами. Розглядаючи питання співвідношення цього поняття 

із поняттям «відсторонення судді», варто зазначити, що вони не збігаються 
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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 [38], 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 

передбачають увільнення працівника від виконання професійних (службових) 

обов’язків. 

Наступним питанням, яке варто встановити в рамках даного дослідження, 

є сутність відсторонення судді від виконання посадових обов’язків у кожному 

із випадків, передбачених чинним законодавством. Так, статтею 62 Закону 

України «Про Вищу раду правосуддя» [2] визначено вичерпний перелік 

випадків, за яких відбувається відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків, а саме: 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 [2]. Нами встановлено, що при відстороненні судді від 

виконання посадових обов’язків відбувається його усунення від виконання ним 

його основного функціонального обов’язку – вирішення юридичних спорів та 

розгляд кримінальних обвинувачень. Але у кожному із наведених випадків 

інакшими є підстави для відсторонення, період відсторонення, статус судді під 

час відсторонення, а також інші чинники. Тому важливо проаналізувати кожен 

випадок, за якого відбувається відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків, а також встановити, у чому полягає його сутність та специфіка.  

Так, першим випадком є відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності. У 

частині 1 статті 63 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» [2] 

встановлено, що тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у 
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зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності здійснюється Вищою 

радою правосуддя на строк не більше двох місяців на підставі вмотивованого 

клопотання Генерального прокурора або його заступника, а стосовно судді 

Вищого антикорупційного суду – на підставі вмотивованого клопотання 

Генерального прокурора (виконувача обов’язків Генерального прокурора). 

Генеральний прокурор або його заступник подають вмотивоване клопотання до 

Вищої ради правосуддя. Вища рада правосуддя розглядає клопотання про 

тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з 

притягненням до кримінальної відповідальності і за результатами розгляду 

приймає рішення, з дня ухвалення якого суддя відстороняється. Відповідно, на 

період здійснення кримінального провадження суддя відстороняється від 

виконання посадових обов’язків, але на строк не більше двох місяців. Проте у 

разі відкриття судового провадження у цій справі, відсторонення 

продовжується на строк його розгляду. 

Отже, із змісту норми статті 63 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя» [2] варто зробити висновок, що сутність відсторонення судді від 

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

відповідальності обумовлена його процесуальним статусом як підозрюваного, 

обвинувачуваного (підсудного) на будь-якій стадії кримінального провадження. 

Тобто це усунення судді від виконання ним його основного функціонального 

обов’язку – вирішення юридичних спорів та розгляд кримінальних 

обвинувачень – у зв’язку із набуттям ним процесуального статусу як 

підозрюваного, обвинувачуваного (підсудного) у кримінальній справі. Сутність 

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

притягненням до кримінальної відповідальності визначається наступними 

аспектами: по-перше, підставою для відсторонення судді від виконання 

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

відповідальності є клопотання Генерального прокурора або його заступника; 

по-друге, відсторонення здійснюється на строк не більше двох місяців, проте на 

стадії судового провадження строк відсторонення встановлюється до набрання 
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законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження; по-

третє, для відсторонення судді від виконання посадових обов’язків за цією 

підставою не важливо, чи злочин, у вчиненні якого підозрюється або 

обвинувачується суддя, пов’язаний із здійсненням правосуддя, чи ні. 

Наступний випадок відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків пов’язаний з проведенням кваліфікаційного оцінювання. Згідно із 

статтею 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [3] кваліфікаційне 

оцінювання проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з 

метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді 

за визначеними законом критеріями: 1) компетентність (професійна, особиста, 

соціальна тощо); 2) професійна етика; 3) доброчесність. Компетентність 

означає володіння суддею необхідними знаннями, набуття ним досвіду, 

професійні та людські якості, необхідні в професійній діяльності. Професійною 

етикою є комплекс правил і норм поведінки, яких має дотримуватись суддя у 

своїй професійній діяльності та побуті. У свою чергу, доброчесність – це 

певний морально-етичний аспект діяльності судді, котрий визначає межу та 

спосіб поведінки судді під час виконання ним посадових обов’язків. Отже, під 

час проходження кваліфікаційного оцінювання суддя має підтвердити свою 

відповідність цим критеріям. Необхідність відсторонення судді у такому 

випадку обумовлена тим, що суддя, який не підтвердив свою здатність 

здійснювати правосуддя компетентно, доброчесно та згідно з правилами 

професійної етики, не може бути допущений до виконання своїх 

функціональний обов’язків. Відповідно, тимчасовий характер такого 

відсторонення пов’язаний з тим, що суддя, який підтвердив свою відповідність 

вищенаведеним критеріям, має повернутись до здійснення службової 

діяльності. 

У першу чергу, варто звернути увагу на те, що кваліфікаційне оцінювання 

може здійснюватись з ініціативи самого судді (наприклад, він потребує 

кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття вакантної 

посади) або за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про 
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призначення кваліфікаційного оцінювання судді (у разі, якщо існують 

об’єктивні та аргументовані сумніви у кваліфікації судді). В обох випадках 

проведення кваліфікаційного оцінювання відноситься до компетенції Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України. Вона ж і здійснює подання до Вищої 

радою правосуддя про тимчасове відсторонення судді на період проведення 

кваліфікаційного оцінювання. Отже, із змісту частини 1 статті 66 Закону 

України «Про Вищу раду правосуддя» випливає, що тимчасове відсторонення 

судді на період проведення кваліфікаційного оцінювання здійснюється Вищою 

радою правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 

[2]. Тобто суб’єктом ініціювання процедури відсторонення судді виступає 

Вища кваліфікаційна комісія суддів. Законодавство про судоустрій і статус 

суддів не встановлює чітких підстав тимчасового відсторонення судді при 

проведенні кваліфікаційного оцінювання, а лише передбачає право Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів під час отримання та опрацювання інформації 

щодо судді, членів його сім’ї або близьких осіб, неповнота або недостовірність 

якої була виявлена при проведенні кваліфікаційного оцінювання, внести 

подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя до закінчення кваліфікаційного оцінювання. Специфіку 

тимчасового відсторонення судді при проведенні кваліфікаційного оцінювання, 

із урахуванням положень статті 66 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя» [2], можна окреслити наступним чином: по-перше, підставою для 

тимчасового відсторонення судді є рішення Вищої ради правосуддя за 

поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; по-друге, ініціатором 

кваліфікаційного оцінювання може бути як суддя, так і Вища кваліфікаційна 

комісія суддів; по-третє, відсторонення триває до дня ухвалення Вищою 

кваліфікаційною комісією суддів України рішення про підтвердження здатності 

судді здійснювати правосуддя у відповідному суді або з дня звільнення судді з 

посади внаслідок непідтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у 

відповідному суді. 
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Третім випадком, який передбачає можливе відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків, є застосування до судді відповідного 

дисциплінарного стягнення. Так, згідно із статтею 109 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» [3] на суддів може накладатися дисциплінарне 

стягнення у виді: 1) попередження; 2) догани; 3) суворої догани; 4) подання про 

тимчасове (від одного до шести місяців) відсторонення від здійснення 

правосуддя, з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу 

судді та обов’язковим направленням судді до Національної школи суддів 

України для проходження курсу підвищення кваліфікації, визначеного органом, 

що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, та подальшим 

кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати 

правосуддя у відповідному суді; 5) подання про переведення судді до суду 

нижчого рівня; 6) подання про звільнення судді з посади. Отже, тимчасове 

відсторонення судді від виконання посадових обов’язків є одним із 

дисциплінарних стягнень, яке на нього може бути накладене у зв’язку із 

вчиненням дисциплінарного проступку. Звернемо увагу на те, що норми статті 

109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [3] не містять жодних 

уточнень стосовно того, за вчинення якого дисциплінарного проступку суддя 

може бути відсторонений від виконання посадових обов’язків. У частині 5 цієї 

статті визначено, що у разі ухвалення рішення про застосування до судді 

дисциплінарного стягнення, що не дозволяє судді здійснювати правосуддя у 

відповідному суді, суддя тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя 

у цьому суді з дня ухвалення рішення про застосування до нього 

дисциплінарного стягнення. Тобто можна зробити висновок, що вчинений 

дисциплінарний проступок має бути несумісним із продовженням здійснення 

правосуддя у відповідному суді, але при цьому ним може бути будь-який 

дисциплінарний проступок, передбачений статтею 106 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» [3]. 

Порядок відсторонення судді від здійснення правосуддя у даному 

випадку є наступним: Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя приймає 
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рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання 

про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя та здійснює 

подання до Вищої ради правосуддя, відповідно, Вища рада правосуддя на 

основі цього рішення на своєму засіданні ухвалює своє вмотивоване рішення 

про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя. 

Таким чином, зробимо висновок, що специфіка відсторонення судді від 

здійснення правосуддя як дисциплінарного стягнення розкривається у 

наступних аспектах: по-перше, відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків у даному контексті є одним із різновидів дисциплінарних стягнень, 

які можуть бути застосовані до судді; по-друге, відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків може бути застосоване до судді за вчинення 

будь-якого передбаченого чинним законодавством дисциплінарного проступку 

у разі, якщо його вчинення є не сумісним із здійсненням суддею правосуддя у 

відповідному суді; по-третє, підставою для тимчасового відсторонення судді 

від здійснення правосуддя є вмотивоване рішення Вищої ради правосуддя, 

прийняте на підставі рішення Дисциплінарної палати про застосування 

дисциплінарного стягнення у виді подання про тимчасове відсторонення судді 

від здійснення правосуддя. 

Останнім випадком, за умови настання якого суддя тимчасово 

відстороняється від здійснення правосуддя, є ухвалення рішення про 

застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з 

посади. У такому разі суддя відстороняється від здійснення правосуддя до 

моменту ухвалення рішення про звільнення судді з посади або скасування 

рішення про притягнення його до дисциплінарної відповідальності. 

Так, тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя в порядку 

притягнення до дисциплінарної відповідальності здійснюється Вищою радою 

правосуддя на підставі рішення Дисциплінарної палати про застосування 

дисциплінарного стягнення у виді подання про тимчасове відсторонення судді 

від здійснення правосуддя (частина перша статті 68 Закону України «Про Вищу 

раду правосуддя» [2]). У свою чергу, у випадку ухвалення Дисциплінарною 
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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. 

Порядок реалізації тимчасового відстороння судді від здійснення правосуддя за 

даних обставин наступний. Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, 

розглянувши скаргу щодо дисциплінарного проступку судді, приймає рішення 

про застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення 

судді з посади. Згідно із частиною 8 статті 109 Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» [3] дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення 

судді з посади застосовується у разі: 1) вчинення суддею істотного 

дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування 

обов’язками, що є несумісним із статусом судді або виявило його 

невідповідність займаній посаді; 2) порушення суддею обов’язку підтвердити 

законність джерела походження майна. Відповідно, з дня ухвалення 

Дисциплінарною палатою рішення про застосування дисциплінарного 

стягнення у виді подання про звільнення судді з посади суддя вважається 

тимчасово відстороненим від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою 

радою правосуддя окремого рішення. Вища рада правосуддя розглядає у 

встановленому законом порядку рішення Дисциплінарної палати про 

застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з 

посади і день ухвалення нею рішення про звільнення судді з посади або 

скасування рішення Дисциплінарної палати є днем завершення тимчасового 

відсторонення судді від здійснення правосуддя. 

Прийдемо до висновку, що тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя у зв’язку із ухваленням рішення про застосування дисциплінарного 

стягнення у виді подання про звільнення судді з посади характеризується 

наступною специфікою: по-перше, відсторонення  зберігає свою чинність із 

моменту притягнення судді до дисциплінарної відповідальності до моменту 

його фактичного звільнення чи скасування рішення Дисциплінарної палати про 



 

 

50 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності; по-друге, підставою для 

рішення про застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про 

звільнення судді з посади є вчинення суддею істотного дисциплінарного 

проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є 

несумісним із статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді, 

або порушення ним обов’язку підтвердити законність джерела походження 

майна; по-третє, підставою для відсторонення судді є рішення Дисциплінарної 

палати про застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про 

звільнення судді. 

Отже, «відсторонення судді» – це окреме специфічне поняття, яке суттєво 

відрізняється від таких категорій, як «припинення повноважень судді», 

«звільнення судді», «відсторонення державного службовця від виконання 

посадових обов’язків», не перетинається з ними і лише частково  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 «призупинення повноважень судді». Загалом, спільними рисами для 

всіх цих понять із поняттям «відсторонення судді» є те, що: їх виникнення 

завжди виступає реакцією на негативні дії працівника; по суті вони являють 

собою недопущення працівника до виконання його трудової функції; їх 

застосування не залежить від волевиявлення особи. Поняття «відсторонення 

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

від роботи», «відсторонення від посади» з терміном «відсторонення судді» 

пов’язані ще такими спільними рисами: увільнення від виконання обов’язків 

носить тимчасовий та продовжуваний характер; є проміжним етапом між 

негативними діями працівника і остаточною правовою оцінкою таких дій; 

передбачають тимчасове зупинення виконання трудової функції; закінчуються 

ці явища або поновленням відносин і продовженням виконання попередньої 

трудової функції, або зміною відносин, або припиненням таких відносин. 

Відмінністю від них є те, що відсторонення судді стосується особи із 

спеціальним статусом судді, що й обумовлює призупинення специфічної 
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трудової функції, воно також передбачає інші мету, підстави, порядок 

застосування. 

 

1.2 Становлення, розвиток та сучасний стан правового регулювання 

відсторонення судді від виконання посадових обов’язків 

Суспільні відносини постійно змінюються, вдосконалюються, виникають 

їх нові форми, крім того, й сама швидкість таких змін збільшується. Держава у 

прагненні їх упорядкувати постійно змінює методи та засоби правового 

регулювання у процесі здійснення відповідних реформ Однак через надмірне 

прагнення реформування законодавства може втрачатись його якість. Особливо 

це стосується сфери правосуддя, оскільки діяльність судів безпосередньо 

спрямована на захист прав та свобод людини й громадянина. Останнім часом 

законодавство постійно змінюється, вносяться поправки або ж приймаються 

абсолютно нові закони, створюються нові органи, що у сукупності змінюють 

сутність здійснення правосуддя. Разом з тим, важливим елементом 

гарантування якісної судової діяльності є юридична відповідальність. Оскільки 

діяльність суддів характеризується власними особливостями, то й притягнення 

до відповідальності передбачає особливу процедуру, основним елементом якої 

є відсторонення судді. Саме тому питання становлення та розвитку правового 

регулювання відсторонення суддів є актуальним.  

Д.В. Андреєв у власному дослідженні судочинства виділив його наступні 

історичні типи: самосуд, заснований на принципах звичаєвого права; 

судочинство, яке передбачає певний судоустрій організованих суспільних 

систем; правосуддя, яке органічно пов’язане з наявністю правової держави, 

складовим елементом якої воно є [40, с. 6]. Наданий автором перелік має цілий 

ряд недоліків, що унеможливлюють його подальше використання. У першу 

чергу, це відсутність хронологічних рамок та чітких роз’яснень термінів, які 

вживає автор. Як наслідок, різне тлумачення термінів «самосуд» та 

«організована суспільна система» призведе до неоднакового аналізу одних і тих 

же історичних подій. Так, судову систему у слов’янських племенах та Київській 
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Русі однаково можна розглядати як самосуд, так і як певну систему судоустрою 

залежно від обраних критеріїв. До аналогічних висновків можливо прийти й у 

процесі аналізу інших історичних подій.  

У свою чергу, В.С. Єгорова, досліджуючи питання судів загальної 

юрисдикції, виділяє наступні періоди: із VІ ст. – до створення Конституції 

Пилипа Орлика 1710 року; з 1710 року – до здійснення судової реформи 1864 

року; з 1864 року – до формування радянської системи правосуддя у 1919 році; 

становлення і розвиток судів загальної юрисдикції в 1919-1991 рр.; становлення 

і розвиток конституційно-правового статусу суддів судів загальної юрисдикції 

в незалежній Україні в 1991-2002 рр.; вдосконалення конституційно-правового 

статусу суддів судів загальної юрисдикції в процесі проведення судової 

реформи 2002 року [41, с. 184]. Погоджуючись із автором щодо визначення 

основних історичних моментів, все ж зазначимо, що дана періодизація 

виходить не із поєднання загального історичного контексту із особливостями 

розвитку судової системи, враховуючи, на жаль, лише перший критерій.  

Досліджуючи питання розвитку адміністративного судочинства, 

Р.В. Ониско обґрунтовує наступну періодизацію: XVI-XVII ст.; XVIII-XIX ст.; 

ХХ ст. – 1991 рік; 1991 рік – до сьогодення [42, с. 94-98]. У контексті правового 

регулювання відсторонення судді дана періодизація є недосконалою, оскільки 

не враховує період зародження самого судочинства, фактори, що сприяли його 

становленню. Як для правового регулювання адміністративного судочинства, 

так і для відсторонення суддів важливо розуміти призначення, мету даних 

інститутів.  

Дещо інше бачення стосовно даного процесу має С.В. Степанов, який, 

досліджуючи діяльність суддівського корпусу, наголошує на наступних етапах: 

імперський, радянський, демократичний [43, с. 34-36]. Розвиток суддівського 

корпусу та інституту відсторонення суддів спільні щодо етапів поділу, оскільки 

визначальні фактори зміни є однаковими й пов’язані із зміною влади, методів і 

способів правового регулювання. Разом з тим, хоча у даному випадку 

хронологічні рамки і є зрозумілими, виникає питання щодо невключення у 
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даний перелік судових систем Київської Русі та Гетьманщини, оскільки 

визначення початку розвитку даного інституту лише з імперського періоду 

дозволяє стверджувати про відсутність власних норм звичаєвого права, 

напрацювань у даному питанні, а отже, й виключно української судової 

системи. Тобто можливо дійти висновку, що уся структура та система 

судочинства є запозиченою із інших держав, що не відповідатиме дійсності.  

У даному контексті варто звернути увагу на точку зору І.В. Назарова, 

який справедливо стверджує наступне: по-перше, можливо простежити 

взаємозв’язок між судоустроєм і територіальним та політичним устроєм країни; 

по-друге, тільки протягом значного проміжку часу можна визначити 

ефективність судоустрою країни [44, с. 21]. Тобто відсторонення суддів 

безпосередньо пов’язане із загальним розвитком суспільства, його політичним 

устроєм, рівнем економіки. Також видається недоцільним аналізувати правові 

норми, що задекларовані, але не втілені у життя з різних причин. Так, у період 

незалежності українських земель (1917-1919 рр.) хоча й проголошувалися 

значні законодавчі зміни, в тому числі й щодо діяльності суддів, однак 

відповідні норми права так і не були реалізовані.  

Також варто зазначити, що в контексті правового інституту 

відсторонення судді недоцільним є його дослідження лише від моменту 

першого повноцінного застосування, оскільки такі дії не дозволять повністю 

зрозуміти усю сутність поняття відсторонення судді, причини та хід його 

формування, а також виявити основні помилки при впровадженні нового 

законодавства, проаналізувати їх та на основі одержаних результатів 

вдосконалити сучасне законодавство. Саме тому обов’язковим є дослідження 

не лише розвитку, але й зародження та становлення відсторонення суддів, що 

безпосередньо пов’язано із утворенням самої судової системи. Отже, на основі 

проаналізованих наукових думок та використання загальнофілософського 

підходу можливо дійти висновку про наступні історичні етапи виникнення, 

становлення та розвитку правового інституту відсторонення судді: 

1) зародження судової системи (від утворення Київської Русі – до 1775 року 
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(остаточна ліквідація Запорізької Січі); 2) становлення правового регулювання 

відсторонення судді (від 1775 року – до 1919 року (утворення УСРР); 

3) розвиток правового регулювання відсторонення судді (від 1919 року – до 

1991 року (утворення незалежної держави); 4) сучасний стан правового 

регулювання відсторонення судді (триває з 1991року). 

Саме дана класифікація дозволить прослідкувати, які ж фактори та 

правові явища були покладені в основу відсторонення судді, яким чином 

відбувалась його трансформація до відомого на сьогодні поняття. Важливо не 

лише відшукати необхідні законодавчі приписи, але й проаналізувати їх щодо 

взаємозв’язків та еволюційної наступності.  

Таким чином, становлення судової системи у Київській Русі та її 

подальший розвиток, хоч і не стосуються безпосередньо саме відсторонення 

судді, проте в даний період створювались перші правові принципи, процеси та 

механізми здійснення судочинства, без яких не могла існувати процедура 

відсторонення судді. Оскільки на той час основний судовий процес 

здійснювався згідно із звичаєвим правом, яке не мало писаної форми, перші 

висновки ми можемо зробити лише із аналізу існуючих на сьогодні збірників. 

Найвідомішим серед них є «Руська правда», у ст. 2 якої вказано: «Як судив 

Ярослав, так вирішили судити і його сини» [45, с. 27]. Тобто можливо дійти 

висновку, що основними правилами, якими керувались судді при вирішенні 

справи, були судові рішення Ярослава. Крім того, визначено, що такими 

суддями є князі. Звісно, у процесі аналізу інших історичних документів стає 

відомо про існування й общинних та церковних судів, які мали власні правила 

судочинства. Оскільки існували правила, то з часом повинна була виникнути й 

відповідальність за їх порушення. Т.Б. Ніколаєнко зазначає, що особливостей 

відповідальності самих представників княжої дружини «Руська правда» не 

визначає. У випадку вчинення останніми злочинів, вони підлягали 

відповідальності на загальних засадах [46, с. 177]. Проте дана думка є лише 

частково правильною. Дійсно, сама «Руська правда» такої відповідальності не 

передбачає, однак, враховуючи характер суспільних відносин, їх 
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неформалізованість, сама відповідальність могла бути у вигляді помсти, 

розправи або загального веління князя про відкликання з посади тіуна без 

зазначення точної причини. Відсторонення судді є одним із видів гарантій 

здійснення правосуддя як самим суддею, так і щодо судді. Відповідно, саме 

притягнення судді до відповідальності й спричинило необхідність у належній 

правовій регламентації даного процесу та виникнення процедури 

відсторонення.  

У процесі розвитку суспільства вдосконалювались і норми права, у яких 

обов’язки судді були більш чітко прописані. До історичних документів, у 

котрих вони були закріплені, в першу чергу, слід віднести Литовські статути, 

які з кожним виданням вдосконалювали їх формулювання та сам обсяг. Так, 

уже в р. 6 ст. 3 І Литовського Статуту 1529 року вказано, що кожен воєвода, 

староста, маршалки земські, дворові, всі державці у своїх повітах не повинні 

судити підданих інакше, ніж згідно з писаним правом, що видане усім підданим 

Великого Князівства [47]. Таким чином, виділено уже перший обов’язок суддів, 

які повинні були незалежно від свого правового статусу завжди дотримуватись 

загальновизнаних писаних законів. Важливим є існування як самого писаного 

законодавства, до якого на той час уже належав і основний процесуальний 

документ – Судебник Казимира 1468 року, так і обов’язку дотримання лише 

його, що означає перехід від звичаєвого управління до централізації. Також 

важливою є рівність, оскільки, хоча самі правові норми й проголошували 

станову нерівність, визначати власні норми шляхті та магнатам не було 

дозволено.  

Продовжуючи традиції, у р. 4 арт. 4 ІІ Литовського Статуту 1566 року 

було виділено й інший обов’язок: якщо суддя чи писар самі вчинили помсту та 

прямо в суді когось поранили чи вбили, то мають бути покараними на горло, а 

близьким, якщо такі є, має бути виплачений штраф за вбивство [48]. Отже, дана 

норма формує уже й перші етичні засади діяльності суддів щодо поведінки у 

самому суді. Так, порушення полягає не просто у нанесенні пошкоджень іншій 

особі, а здійсненні цього в стінах суду спеціальним суб’єктом. Водночас 
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вперше було визначено точну форму покарання саме за порушення з боку 

судді. Важливою особливістю в даному випадку є поєднання покарання та 

відшкодування, що не властиво аналогічному законодавству у зарубіжних 

країнах. Така ситуація пояснюється впливом звичаєвого українського права, яке 

мало компенсаційний характер.  

Уже у ІІІ Литовському Статуті закріплено наступний обов’язок судді: 

суддя сам через себе, а не через своїх намісників суди і вироки повинен 

здійснювати, лише у випадках, коли захворів або інші поважні потреби мав, або 

в справах державних відлучився, але перед тим має своїм товаришам і шляхті 

дати знати причини [49, с. 118]. Повідомлення причин шляхті й знайомим 

означає розгляд питання причини та наявності правопорушення. Процедура 

відсторонення судді також має на меті, в першу чергу, вирішити питання 

стосовно того, чи було здійснене правопорушення. Відповідно, даною нормою 

вперше визнано необхідність розглядати питання порушення обов’язків, а не 

лише застосування покарання. Саме вона була покладена в основу подальшого 

розгляду дисциплінарних проступків. Тож подальша диференціація підстав для 

застосування відсторонення суддів пов’язана із диференціацією різних видів 

юридичної відповідальності. Також важливо підкреслити, що причина 

порушення судового порядку повідомлялася не усім, а лише певному колу осіб, 

які повинні бути знайомі із специфікою діяльності судді. Тобто вирішувати 

питання щодо порушення мали не просто уповноваженні особи, а лише ті, що 

володіють необхідними знаннями та досвідом. Надалі така необхідність і 

сприяла утворенню внутрішнього самоврядування суддівської діяльності, 

посадові особи якого і розглядають питання щодо відсторонення судді. 

Досліджуючи право Гетьманщини, Д.І. Яворницький підкреслив, що 

«писаних законів від запорожців не можна було й очікувати передусім тому, що 

громада козаків мала занадто невелике минуле, щоб виробити ті чи інші закони, 

привести їх у систему й висловити на папері. Все їх історичне життя було 

наповнене майже безперервними війнами, які не давали змоги їм багато 

зупинятися на устрої внутрішніх порядків власного життя; зрештою, писаних 
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законів запорожці намагалися уникати, остерігаючись, щоб вони не змінили 

їхніх вольностей» [50, с. 188]. Дана теза є справедливою й щодо судової 

системи, оскільки висновки про її існування, основи функціонування можливо 

зробити лише аналізуючи історичні документи неправового характеру. Для 

даного періоду найбільш визначним актом можна  вважати «Права, за якими 

судиться малоросійський народ», оскільки даний збірник увібрав норми 

звичаєвого права, муніципального права, як магдебурзького, так й 

хелмінського, положення Литовських статутів. Однак це не була лише їх проста 

інкорпорація, правові норми об’єднувались та вдосконалювались задля 

відповідності суспільним відносинам.  

Щодо регулювання судової діяльності, то найперше гл. 7 арт. 3 п. 1 

«Прав, за якими судиться малоросійський народ» визначено обов’язок судді 

здійснювати суд відповідно до волі Божої [51, с. 82]. Дана норма має характер 

принципу, згідно з яким і суддю може бути покарано за неправильне рішення, 

прийняте умисно. Однак точної процедури визначення покарання саме за таке 

рішення не передбачено, хоча інститути апеляції та касації уже існували.  

Також було вдосконалено положення Литовських статутів. Так, згідно з 

гл. 7 арт. 12 п. 7 кожен, хто належить до судових персон, при здійсненні суду 

когось явно безчесними словами образив, то сам під 6-ти недільними арештом 

повинен перебувати; якщо ж судова персона не поважала судового місця, 

застосовувала в ньому насильство, поранила когось, то такого порушника 

необхідно стратити; якщо ж до смерті вбито, то лишити не тільки життя, але й 

честі, а родичам його виплати штраф подвійний [51, с. 98]. Дана норма важлива 

з точки зору диференціації відповідальності та покарань, що говорить про 

слідування принципу відповідності. Разом з тим, відповідальність судді є 

більшою, ніж здійснене порушення. Така ситуація пояснюється важливою 

роллю судді як взірця та мудрої людини, отже, на нього покладається уже й 

позитивна відповідальність за власні дії. Суддя, розуміючи важливість 

здійснюваної діяльності, уже відповідальний за її результат, тобто порушення 

процедури з його боку не може бути покарано рівноцінно до фактичної дії.  
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Саме «Права, за якими судиться малоросійський народ», вводять нове 

поняття, що ще раз обґрунтовує необхідність появи відсторонення судді. 

Відповідно до гл. 8 арт. 12 п. 8, якщо на суді підсудний або хтось із інших 

учасників справи буде здійснювати безчинство і судді доведеться поранити чи 

вбити особу в цілях самозахисту, і даний факт буде доведено згодом, то суддя 

покаранню і штрафам не підлягає [51, с. 98]. Тобто знову ж продовжує 

розвиватись інститут розгляду правопорушення суддею та виділяється 

обов’язкова частина щодо доведення факту провини з боку судді. Водночас 

норма ще досі є загальною, оскільки не визначено співвідносність міри 

самозахисту із загрозою, а також сам порядок і послідовність розгляду справи 

щодо самозахисту судді, не вказано, які докази потрібно наводити, а також не 

враховано елемент провокації. 

Наступні зміни у праві пов’язані з проведенням судової реформи 

Кирилом Розумовським, що закріплена Універсалом «Про відновлення 

земських і гродських судів». Метою реформи визначалося упорядкування 

українських судових місць, щоб кожному скривдженому забезпечити 

правосуддя [52, с. 351]. Вона також передбачала оновлення, оскільки існуючі на 

той час нормативно-правові приписи не відповідали адміністративно-

територіальному устрою, не справлялись із навантаженнями, а сама судова 

діяльність втратила незалежність від виконавчих органів. Водночас робити 

висновки про вдалість реформи, на жаль, недоцільно, оскільки нові норми 

права діяли недовго. Уже в 1775 році, разом із знищенням останньої 

Запорізької Січі, було скасовано й автономність українських земель. 

Отже, на основі проаналізованих нормативно-правових актів та 

врахування їх історичного контексту можливо виділити наступні характерні 

особливості:  

1. Винятковість лексики. Дана особливість пов’язана і розкривається у 

загальному історичному контексті. Так, під юридичною термінологією 

розуміють сукупність термінів, яка виражає систему правових понять і 

призначена забезпечувати потреби спілкування у сфері юридичної науки і 



 

 

59 

практики. Вона формується під впливом зовнішніх і внутрішньомовних 

факторів [53]. Однак у епоху Київської Русі та Запорізької Січі юридична 

термінологія лише зароджувалась, а для правового регулювання суспільних 

відносин використовували побутову, звичайну лексику. Саме тому для 

урегулювання діяльності судді використовували посилання на категоріальні 

поняття справедливості або ж честі у питаннях визначення прав і обов’язків, а 

щодо самого визначення порядку користувались існуючими на той час 

термінами, що не мали спеціального юридичного значення.  

Крім того, винятковість лексики полягала й у об’єднанні понять, що 

існували в мові різних народів. Так, наприклад, Литовські статути 

використовували поняття із «Руської правди», що допомагало більш точно 

донести зміст встановленого правила, уникнути неправильних тлумачень через 

продовження історичних традицій їх втілення. Тож можна дійти висновку, що 

винятковість лексики як ознака правового регулювання суддівської діяльності 

полягає у використанні абстрактних та загальних правових термінів, що навіть 

при відсутності правил юридичної техніки все ж дозволяло дієво врегулювати 

суспільні відносини.  

2. Моралізованість. Оскільки правове регулювання не може 

охоплювати усі життєві ситуації навіть зараз, то в період свого зародження 

суддям необхідно було вирішувати їх, керуючись більш загальними правилами 

та принципами. Сучасний словник з етики надає наступне тлумачення моралі: 

«Це система поглядів, уявлень, норм, оцінок, що регулюють поведінку 

людини». У широкому розумінні поняття моралі включає не лише названі 

прояви свідомості, а й реальну поведінку людей, які керуються названими 

поглядами [54, с. 241]. Відповідно, уся судова діяльність залежала від того, 

наскільки високі моральні принципи має сам суддя. З часом задля 

стимулювання моральної поведінки були встановлені правові норми щодо 

покарання за поведінку, яка не відповідає посаді судді. Разом з тим, точного 

визначення принципів судочинства ще не відбулось. Проте саме дана ознака 

яскраво розкриває їх походження із моралі та пояснює потребу в існуванні 
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процедури відсторонення судді задля визначення відповідності поведінки 

складним етико-правовим категоріям. Таким чином, моралізованість як ознака 

правового регулювання суддівської діяльності полягає у використанні норм 

моралі як засобу правового впливу на діяльність судді з метою здійснення ним 

справедливого суду. 

3. Релігійний характер. Досліджуючи питання впливу релігії та права 

на реалізацію прав людини, Ю.Ю. Пайда відзначає, що релігія виступає 

важливим соціальним регулятором суспільного життя. Впливаючи на 

свідомість суб’єктів завдяки певним чином встановленим загальним правилам, 

еталонам поведінки, вона спонукає їх до правомірних дій. Право і релігія у 

своїй взаємодії наділені значним потенціалом впливу на людську діяльність у 

процесі реалізації суб’єктами своїх прав та обов’язків [55, с. 69]. Релігія у даний 

період виступала як всезагальний регулятор, право ж сприймалось лише як її 

продовження. Відповідно, для найкращого визначення прав і обов’язків, 

основних принципів, яких повинен дотримуватись суддя, в першу чергу, 

посилались на релігійні норми. Так, наприклад, у «Правах, за якими судиться 

малоросійський народ» буквально цитувались вирази із релігійних текстів.  

Крім того, релігійний характер проявлявся й у визначенні необхідності 

дотримання писаного права через зв’язок правителя та Бога, через посилання на 

його милість або ж справедливість. Прикладом можуть слугувати нормативні 

приписи Литовських статутів. Чим загальнішою була норма права, тим 

необхіднішим було посилання на загальновідомі, категоріальні поняття, 

звернення до авторитету для забезпечення мінімальних гарантій реалізації. Тож 

така ознака правового регулювання суддівської діяльності, як релігійний 

характер, розкривається через застосування релігійних текстів та формулювань 

у законодавчому регулюванні з метою як визначення сутності правової норми, 

так і гарантування її виконання за допомогою релігійних засобів. 

Таким чином, зародження правового регулювання відсторонення судді 

допомогло в подальшому визначити керівні принципи, яких повинен 

дотримуватись суддя. Важливо, що такі принципи походять не від владного 
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веління, а створені в процесі тривалого застосування на практиці самими 

суб’єктами, що й визначає їх характер та особливу роль, а також пояснює 

незмінність незалежно від часових рамок. Крім того, дане дослідження також 

допомогло простежити, які інститути безпосередньо вплинули на формування 

процедури відсторонення судді, та глибше зрозуміти її сутність.  

Наступний етап розвитку правового регулювання пов’язаний із дією на 

українських землях законодавства Російської імперії. Аналізуючи історичні 

події, слід зазначити, що правова політика в Російській імперії не відрізнялась 

стабільністю, а отже, прогресивні законодавчі приписи часто нівелювалися 

антигуманним їх втіленням. Крім того, склалась ситуація, коли прийняті раніше 

нормативно-правові акти почали діяти на українських землях лише наприкінці 

ХVІІІ ст. і за своїм характером вже не відповідали існуючим суспільним 

відносинам.  

Так, судовий процес регулював наказ Петра І «Про форму суду» [56]. 

Аналіз його положень свідчить, що питання загальної відповідальності судді, а 

також розгляду справи щодо вчинення правопорушення суддею залишено поза 

увагою. Даний акт діяв аж до судової реформи 1860-х років. У процесі 

порівняння його норм із нормами, що діяли на українських землях у той же 

історичний період, стає зрозумілим, що здійснюваний ними правовий вплив 

мав регресний характер.  

Саме тому й виникла необхідність у вирішенні даної ситуації, чому 

сприяла позитивно спрямована політика імператора Павла І. Так, у 1796 році 

було видано Указ «Про відновлення в Малоросії правління та судочинства за 

тамтешніми правами й попередніми обрядами» [57, с. 212]. Було утворено 

Малоросійську губернію, відновлено дію Генерального суду, а також місцевих 

судів. Видання даного акта, на наш погляд, можливо вважати позитивним 

явищем через проголошення більших свобод та автономії. Водночас на підставі 

аналізу суспільного становища та управління можливо стверджувати, що на 

практиці змін не відбулось. Так, управління все ще мало характер свавілля, а 

запровадження реформи доповнило його ще й хаосом щодо повноважень та 
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контролю за їх здійсненням. Отже, питання правового регулювання судової 

діяльності загалом було відкрите.  

Деякі питання щодо діяльності суддів вирішувало Положення «Короткий 

вираз процесів та судових позовів», де ст. 12-13 врегульовано питання відводу 

судді з таких причин: якщо суддя пов’язаний дружбою чи іншими зв’язками із 

позивачем; якщо між ними ворожнеча; якщо він часто буває у компаніях з 

відповідачем чи суддю помітили під час переговорів із відповідачем; інші 

причини [58]. Хоча дана норма й не стосується безпосередньо теми 

відсторонення судді, проте свідчить про факт обмеження здійснення суддею 

правосуддя, що й покладено в основу відсторонення судді. Тобто певні 

прогресивні норми все ж існували. Разом з тим, їх безпосереднє використання є 

спірним, оскільки питання відводу вирішувалось самим суддею.  

Дана ситуація залишалась незмінною до початку судової реформи 

Олександра ІІ, результатом якої стало прийняття Судових статутів. Так, уже в 

Статуті кримінального судочинства встановлено 2 важливі норми: 

забороняється зупиняти вирішення справи під приводом неповноти, неясності 

або протиріччя законів. За порушення цього правила винні піддаються 

відповідальності як за протизаконну бездіяльність влади (ст. 13); накладаються 

такі покарання і стягнення, визначені законом за порушення обов’язків служби: 

1) зауваження і догани без внесення в послужний список – за розпорядженням 

безпосереднього начальства; 2) відрахування з платні, переміщення з вищої 

посади на нижчу, вилучення з посади та арешт до семи днів – за 

розпорядженням того начальства, від якого залежить призначення на посаду, 

яку займає винний (ст. 1066) [59]. Відповідно, визначено основне порушення, 

що може бути здійснено суддею, а саме відмова та зупинення вирішення справи 

по суті. Однак більш важливим є введення поняття «вилучення з посади». У 

поєднанні із відводом судді, вилучення є основним для формування поняття 

«відсторонення судді». Під вилученням з посади розуміли зупинення 

виконання обов’язків, що у випадку із суддею означало зупинення розгляду 

справи, її вирішення, винесення рішення. Вилучення з посади не спричиняло 
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звільнення або ж пониження в посаді, проте застосовувалось саме як покарання 

за правопорушення. При цьому саме правопорушення могло мати лише 

кримінальний характер. Крім того, висновок про застосування даного 

положення до судді можливо зробити, проаналізувавши норми законодавства. 

Тобто окремого інституту, що регулював би вилучення з посади судді, ще не 

існувало, а сама дія могла бути проведена лише в рамках загальної процедури, 

що викликано цілий ряд проблем, пов’язаних із особливостями повноважень 

судді.  

Судові статути містили цілий ряд позитивних та прогресивних норм, що 

відповідали та випереджали суспільні відносини. На жаль, повноцінно вони так 

і не запрацювали через введення в дію значної кількості підзаконних актів, 

наказів уже іншого імператора, що або ж скасовували норми Статуту, або ж 

створювали колізії, які унеможливлювали їх реалізацією. Так, у 1889 році 

набули чинності закони «Про земських дільничних начальників» та «Правила 

про провадження судових справ, підвідомчих земським начальникам та 

міським суддям» [60, с. 233]. Як уже видно із назви, створювалась подвійна 

компетенція, коли справу розглядав не лише судовий орган, але й виконавчий. 

Звісно, що проголошені принципи незалежності та самостійності суду уже не 

могли були виконані, а сам судовий розгляд відбувався згідно з неофіційними 

правилами та вимогами влади. Отже, й відповідальність судді, його 

відсторонення чи відвід могли відбутись лише у випадку його непідкорення 

внутрішнім правилам влади.  

Тож на основі проаналізованих актів, їх фактичної дії можливо дійти 

висновку про наступні особливості розвитку правового регулювання 

відсторонення суддів з 1775 до 1917 року: 

1. Різновекторність. Протягом всієї історії правового регулювання 

діяльності суддів у Російській імперії єдиної мети так і не було сформовано. 

Так, якщо одним правителем обирався курс на лібералізацію, то уже іншим всі 

позитивні зміни скасовувалися, а правові норми або ж втрачали чинність, або ж 

ставали мертвим законодавством, яке фактично ніхто не використовує. 
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Відповідно, усі зміни щодо відсторонення суддів, розвитку даного інституту 

мали частковий характер, оскільки фактична реалізація нормативного припису 

залежала не від його змісту, а від політико-соціальних тенденцій у суспільстві 

та від волі правителя.  

Крім того, навіть у межах регулювання відсторонення суддів правові 

норми не взаємодіяли між собою, зрозуміти її зміст можливо було лише на 

основі аналізу усього законодавства. Це призводило до утворення значних 

прогалин або ж колізій у застосуванні, неможливості правильно розтлумачити 

норму. Таким чином, доходимо висновку, що ознака різновекторності 

правового регулювання відсторонення судді полягає у хаотичному та 

безцільовому законодавчому регулюванні, що, як наслідок, не було 

взаємопов’язаним і послідовним, а отже, й фактичного правового впливу не 

здійснювало.  

2. Бюрократизм. Ш.Н. Эйзенштадт визначив, що віра у верховенство 

виконавчої влади та принижене становище суду – елементи 

«традиціоналістського образу інституційної поведінки», який у ході 

модернізації зміг втриматися в Росії [61, с. 10]. Так, незважаючи на велику 

судову реформу, судова діяльність все ж залишалась частково виконавчою, а 

отже, й підпорядковувалась тим же правилам. Відсторонення судді 

розглядалось виключно в контексті усунення від посади державного 

службовця. Сама процедура не була врегульована на нормативно-правовому 

рівні, тому що вважалась питанням внутрішнього, адміністративного 

характеру. Бюрократизм значно ускладнював ініціацію з боку потерпілої особи, 

якщо мова йшла про злочини. Коли ж ішлося про порушення посадових 

положень, то питання вирішувалось більше за домовленістю, ніж відповідно до 

норм права. Отже, бюрократизм як одна із найбільш яскравих особливостей 

правового регулювання відсторонення судді в даний період полягав в 

ускладнені процесу за допомогою адміністративних процедур, оскільки примат 

виконавчої влади перешкоджав розвитку незалежних і особливих процедур для 

вирішення питання відсторонення судді в межах суддівського корпусу. 
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3. Відсутність гарантій. Правові норми для їх належної реалізації 

повинні бути відповідним чином забезпечені, чому, власне, й слугують правові 

гарантії. Саме правові гарантії можуть створити умови для незалежного 

розгляду питання про відсторонення, швидкість розгляду справи, а також 

притягнення до юридичної відповідальності за порушення встановленого 

порядку.  В контексті правового регулювання відсторонення судді не було 

передбачено ні формального, ні змістового його забезпечення. Під час 

створення нового законодавства, у перші роки його дії створювались умови для 

максимального заохочення реалізації правових норм. Але як тільки 

змінювалась політична воля, змінювались і умови. Більш надійним засобом 

гарантування є закріплення на рівні законів певних методів та засобів, однак 

законодавство лише визначає основні поняття щодо відсторонення з посади, не 

вказуючи на суб’єкт. Тож можливо дійти висновку, що правовий інститут 

відсторонення судді не становив значний державний інтерес, а отже, й жодних 

гарантій не передбачалось.  

Даний період розвитку не варто однозначно відносити лише до 

негативних або ж позитивних. Проведене дослідження дозволило з’ясувати, що 

законодавчі приписи мали позитивний вплив на судову систему загалом та 

сприяли розвитку інститут відсторонення суддів. Водночас сам механізм 

правового регулювання був недосконалий, внаслідок чого правові норми не 

могли бути реалізовані. Важливим фактором неправового характеру була 

відсутність політичної волі, що ще раз підкреслює важливість стабільного 

механізму забезпечення. Отже, саме на даному етапі розвитку було сформовано 

засади відсторонення судді, а результати втілення прогресивних реформ 

дозволили виділити основні проблеми при змінах, що в подальшому дало змогу 

визначити шляхи їх уникнення та вирішення. 

Наступний період розвитку інституту відсторонення судді 

розпочинається із моменту утворення УСРР та поширення на українські землі 

радянського законодавства. За період 1917-1918 років змінилось декілька 

політичних режимів, жодному з яких не вдалось поширити правове 



 

 

66 

регулювання на всю територію та гарантувати його виконання. Влада та 

законодавство змінювались так швидко, що фактично самі суспільні відносини 

залишались без правової регуляції з боку держави. Отже, й законодавчі 

приписи, хоча й стосувались питання суддівської діяльності, жодним чином не 

могли впливати на здійснення правосуддя суддею та його відсторонення від 

даної роботи на правових підставах. Саме тому дослідження даного періоду у 

контексті правового регулювання відсторонення суддів не є доцільним, 

оскільки результати законодавчих напрацювань не реалізовувались на практиці, 

відповідно, висновки щодо особливостей правового регулювання будуть 

науково необґрунтованими.  

Розглядаючи наступний етап розвитку правового регулювання 

відсторонення суддів, слід наголосити на тому, що все попереднє 

законодавство та сам судовий устрій Російської імперії було скасовано, тому 

розпочалась активна робота стосовно видання нових нормативно-правових 

актів. Одним із перших актів, що регулював діяльність суддів, було Положення 

про судоустрій УСРР від 1925 року. Так, згідно з ч. 4 арт. 55 тимчасово 

відсторонювати від посади зазначених осіб можна було виключно в разі 

порушення проти них дисциплінарного або кримінального переслідування. 

Справу про тимчасове відсторонення зазначених осіб розв’язує на подання 

відповідних органів Народний Комісар Юстиції – щодо голів окрсудів та їх 

заступників, щодо членів окрсуду – НКЮ й пленум окрсуду [62]. У першу 

чергу, слід звернути увагу на вживання актуальної на той час термінології, а 

також виділення декількох підстав для відсторонення судді, серед яких: 

кримінальне правопорушення та дисциплінарний проступок. Крім того, сама 

процедура стала значно деталізованішою. Так, питання відсторонення 

розглядаються уже або колегіально, або виконавчими органами, що свідчить 

про дотримання принципу незалежності та неупередженості розгляду. Разом з 

тим, адміністративна діяльність судді ще не відділена від його професійних 

обов’язків щодо здійснення правосуддя, тому вживається термін із трудового 

права – «відсторонення від посади».  
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Крім того, арт. 177 визначено, що на кожний окремий випадок порушення 

дисциплінарного переведення органи, що його порушили, подають на 

обговорення до установи, що їй підлягає притягнена особа, питання про 

тимчасове відсторонення цієї особи з посади аж до розв’язання її справи [62]. 

Таким чином, відбувається вдосконалення законодавства, а також закриття 

прогалини стосовно відсторонення з посади. У попередньому законодавстві, 

оскільки часових рамок, посилання на певну подію або ж точного порядку 

проведення відсторонення встановлено не було, сама процедура була недієвою 

та застосовувалась досить рідко. У даному ж випадку встановлювався не 

просто порядок, а обов’язок відповідних органів щодо відсторонення судді. 

Часові межі від початку до кінця розгляду справи допомагають зменшити тиск, 

а також ризик від непрофесійної діяльності судді. Крім того, виділено саме 

відсторонення судді, а не посадовця, що дозволяє стверджувати про розуміння 

законодавцем особливостей даного виду діяльності.  

Новели першого нормативно-правового акта щодо судоустрою можливо 

розглядати лише в позитивному ключі. Разом з тим, із розвитком держави, 

збільшенням централізації якість правового регулювання зменшувалась. У 1938 

році був прийнятий Закон СРСР «Про судоустрій СРСР», згідно із ст. 18 якого 

здійснювалося порушення проти суддів кримінальних проваджень, 

відсторонення їх у зв’язку з цим від посади та передача суду… (перелік 

відповідних органів) [63]. Порівнюючи дану норму із попередніми, можливо 

помітити звуження підстав для відсторонення, серед яких залишилось лише 

кримінальне переслідування. Також аналіз положень закону дає можливість 

стверджувати, що питання розгляду, компетенції, строків відсторонення судді 

не визначено. Тобто сам механізм реалізації правової норми був спеціально 

звужений, що, враховуючи історичний контекст, було зроблено задля 

полегшення процедури притягнення до відповідальності за невиконання велінь 

комуністичної партії.  

Дане твердження підтверджується новим наказом від 1940 року «Про 

дисциплінарну відповідальність суддів», ст. 1 якого визначено наступні види 
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дисциплінарних покарань: попередження, догана, догана з попередженням про 

звільнення з роботи [64]. Тобто інститут відсторонення судді фактично не 

використовувався через його демократичний характер. Відсторонення судді 

передбачає детальний розгляд питання стосовно наявності порушення з боку 

судді. У тогочасних умовах догана використовувалась як стимулювання 

належної діяльності, а саме порушення, тобто недотримання ідеології партії, не 

потребувало подальшого дослідження. Відповідно, відсторонення судді не 

відповідало ні суспільним відносинам, ні потребам державної влади.  

Правове регулювання суддівської діяльності все погіршувалось, питань, 

винесених на розгляд саме закону, ставало все менше, оскільки необхідно було 

забезпечити можливість постійного впливу на суддю. Тобто один із головних 

принципів щодо незалежності судді був повністю нівельований. Ситуація ще 

більше ускладнилась у роки Другої світової війни, коли було видано наказ 

Наркома Юстиції «Про порядок заміни окремих народних суддів у обставинах 

воєнного часу», що фактично дозволяв максимально швидко «чистити» та 

змінювати суддівські лави. Відповідно, питання відсторонення на той час 

взагалі не було актуальним та не врегульовувалось на будь-якому із 

законодавчих рівнів. Така ситуація продовжувалась аж до приходу до влади М. 

С. Хрущова та початку періоду «відлиги», що вплинула й на правове 

регулювання суддівської діяльності. Так, у 1953 році було прийнято Указ «Про 

ліквідацію Особливої наради при МВС, «двійок» та «трійок», які вирішували 

кримінальні справи» [65, с. 316]. Хоча даний акт й не стосується саме 

відсторонення судді, але ліквідація даних політико-репресивних органів 

дозволила повернути повноваження суду щодо повноцінного розгляду справи. 

Крім того, фактично було відновлено судову незалежну гілку влади, яка до 

цього фактично складала частину виконавчої. Уже у 1960 році був прийнятий 

новий Закон «Про судоустрій УРСР», ст. 63 якого встановлено, що суддів 

заборонено притягувати до кримінальної відповідальності [66]. Таким чином, 

відсторонення судді передбачалося знову лише за здійснення кримінального 

правопорушення. Однак норма щодо неможливості притягнення до 



 

 

69 

відповідальності без відсторонення від посади є позитивною, оскільки визначає 

певні гарантії діяльності. Водночас можливо дійти висновку, що відсторонення 

судді розумілось більш широко, так як воно позбавляло права не лише 

розглядати та вирішувати справи, але й загалом виконувати обов’язки судді, 

тобто позбавляло його імунітету. Отже, фактично відбулось уточнення та 

заміна терміна «відсторонення від посади» на термін «відсторонення судді» 

однак сам його зміст не змінився.  

Наступні істотні зміни також пов’язані із прийняттям двох законів «Про 

судоустрій УРСР» від 1981 року та «Про статус судів УРСР» від 1989 року. 

Так, відповідно до статей 58 та 59 Закону «Про судоустрій УРСР» судді і 

народні засідателі судів Української РСР можуть бути достроково позбавлені 

своїх повноважень не інакше як за відкликанням виборців або органу, що їх 

обрав, або ж у силу винесеного стосовно них вироку суду. Порядок відкликання 

народних суддів і народних засідателів районних (міських) народних судів 

визначається Законом Української РСР «Про порядок відкликання народних 

суддів і народних засідателів районних (міських) народних судів Української 

РСР» [66]. Тобто поняття «відсторонення судді» уже взагалі не 

використовується, замість нього застосовується термін «відкликання». Проте 

відкликання фактично означає звільнення з посади, що не тотожне 

досліджуваному поняттю. Для того щоб обґрунтовано відкликати особу з 

посади судді, необхідно також здійснити певну процедуру, під час якої 

недоцільно було б дозволяти судді здійснювати безпосередні обов’язки. Однак 

аналіз нормативно-правового акта «Про порядок відкликання народних суддів і 

народних засідателів районних (міських) народних судів Української РСР» 

свідчить, що й тут ні термін, ні саму процедуру відсторонення судді не 

використовують. Аналогічний висновок випливає із аналізу приписів Закону 

«Про статус судів УРСР». Разом з тим, даний акт уже визначає у статтях 16 та 

17, що судді і народні засідателі можуть бути достроково позбавлені своїх 

повноважень за порушення соціалістичної законності або вчинення поступку, 

що їх порочить, несумісних з їх високим званням, не інакше як за відкликанням 
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органу, що обрав їх, або виборців, а також внаслідок винесеного стосовно них 

обвинувального вироку суду, який набрав законної сили. Кваліфікаційні комісії 

суддів надають висновок стосовно відкликання судді [67]. Таким чином, можна 

стверджувати, що привід для відсторонення судді та його відкликання 

фактично однаковий: або ж дисциплінарне, або ж кримінальне порушення. 

Проте лише відсторонення є демократичним, оскільки більш чітко відповідає 

здійсненому правопорушенню, якщо мова йде про дотримання дисципліни. У 

процесі розгляду відкликання судді після винесення обвинувального вироку 

виникає питання щодо способів здійснення самого розслідування, адже суддя 

був наділений імунітетом. Очевидно, що виникала колізія між нормами 

кримінального та кримінально-процесуального законодавства, що визначала 

порядок розгляду спеціалізованими органами кримінальних проваджень щодо 

судді та, власне, законодавством про судочинство. Тож виключення із 

законодавства терміна «відсторонення судді» сприяло утворенню в правовому 

регулюванні помилок, нівелюванню гарантій незалежності й недоторканності 

суддів і самого демократичного режиму. 

Таким чином, на основі проаналізованих нормативно-правових актів 

можливо виділити наступні особливості розвитку правового регулювання 

відсторонення суддів, яке здійснювалося в 1919-1991 роках: 

1. Централізованість. Дана особливість правового регулювання 

розкривається як ініціювання будь-яких змін, а також вирішення ключових 

питань лише на найвищому державному рівні. Відповідно, довгий час не 

існувало відокремлених судових колегій, які б могли вирішувати питання щодо 

дисципліни та етики серед суддів, видавати внутрішні накази та розпорядження 

і тим самим підвищувати незалежність судової влади від виконавчих органів. 

Коли ж виникла можливість вирішувати дане питання шляхом висновків 

кваліфікаційних комісій, сама диференціація можливих висновків зникла, що 

знову ж свідчить про нав’язування державної волі.  

Крім того, сама процедура відсторонення судді передбачала участь у 

розгляді справи навіть щодо звичайного судді ієрархічно найвищих посадових 
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осіб, що теж сприяло зменшенню її використання. Тобто сама сутність 

відсторонення суддів ускладнювалась через процес ініціації та розгляду. 

Централізованість передбачала і вплив органів виконавчої влади на прийняття 

самих рішень. Дотримання їх вказівок автоматично призводило до  зменшення 

причин для відсторонення. 

2. Відсутність правових принципів. А.П. Рачинський визначає, що 

незалежність суддів є основною передумовою функціонування самостійної й 

авторитетної судової влади, здатної забезпечити об’єктивне й безстороннє 

правосуддя, ефективно захистити права та свободи людини і громадянина. 

Принцип незалежності суддів означає незалежну процесуальну діяльність під 

час здійснення правосуддя в умовах, що виключають сторонній вплив на них 

[68, с. 72]. Тобто будь-який сторонній вплив уже свідчить про відсутність 

незалежності у суддів. Разом з тим, відсторонення суддів передбачає ще й 

внутрішню незалежність суддівського корпусу для правильного вирішення 

питання щодо відсторонення, враховуючи особливості професії. Однак аналіз 

як самих нормативно-правових актів, так і процесу їх реалізації дозволяє 

стверджувати, що правові принципи або ж взагалі не визначені, або ж відсутні 

механізми правового їх втілення. Таким чином, правове регулювання 

відсторонення судді фактично втрачало основу мету свого застосування щодо 

справедливого правосуддя, що здійснюється лише кваліфікованими суддями. 

Відповідно, відсутність правових принципів як особливість правового 

регулювання полягає у дотриманні лише букви закону та нівелюванні ролі 

сутності права. 

3. Політизованість. Основним політичним інтересом, метою 

соціальної спільноти була уніфікація усіх суспільних стандартів та поглядів 

відповідно до комуністичної ідеології. Отже, суди були лише одним із 

інструментів для досягнення даної мети. Саме тому відбувалось ігнорування 

правових принципів, централізація та вплив на суддів. Щодо останнього, то 

саме відсторонення суддів слугувало досягненню результату прийняття 

належних рішень, які відповідають не праву, а ідеології. Тобто відсторонення 
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судді використовувалось для формування суддівського корпусу лише із осіб, 

що підтримують загальнодержавну політику. Політична воля у поєднанні із 

державним примусом дозволяла врегульовувати суспільні відносини лише за 

допомогою законодавчих приписів, що могли й не містити норму права. Саме 

тому правове регулювання відсторонення судді так часто змінювалось саме у 

моменти зміни політичного курсу. Відповідно, політизованість як ознака 

правового регулювання розкривається як залежність розуміння законодавчих 

актів щодо відсторонення судді та методів їх реалізації від політичної волі 

правлячого суб’єкта. 

Тож дослідження правового регулювання відсторонення судді в УРСР 

дозволило прослідкувати, яким чином відсутність правових принципів впливає 

на загальну реалізацію правових норм. Також аналіз втілення правових норм 

дозволив виділити основні прогалини в законодавстві, а також визначити 

способи їх подолання за допомогою ефективного механізму правового 

регулювання. Крім того, саме даний період дав можливість зробити висновок 

про тлумачення відсторонення судді як одного з індикаторів демократичного 

режиму та збалансованого державного управління.  

Новий етап пов’язаний із отриманням незалежності Україною, однак у 

контексті законодавства все ж можливо простежити певну спадковість та вплив 

радянських нормативних приписів навіть сьогодні, незважаючи на проведення 

цілого ряду судових реформ. Так, прийнятий 1981 року Закон «Про судоустрій 

УРСР» діяв до 2002 року, а Закон «Про статус суддів» від 1989 року формально 

має статус чинного, хоча законодавство щодо судочинства змінювалось уже 

декілька разів. Тож у перші роки незалежності законодавство в цілому та щодо 

судочинства практично залишалось незмінним стосовно основних принципів та 

методів здійснення, змінювались лише технічні назви.  

На сьогодні питання відсторонення судді врегульовано на 

конституційному рівні, зокрема ст. 131 Конституції України визначено 

повноваження Вищої ради правосуддя щодо ухвалення рішення про тимчасове 

відсторонення судді від здійснення правосуддя [1]. Дане формулювання 
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найбільш точно розкриває сутність відсторонення саме як тимчасового заходу, 

а також визначається предмет відсторонення. Тобто визначається межа між 

відводом судді як дії лише стосовно певної справи  та відстороненням від 

посади, що тлумачиться як припинення здійснення трудових обов’язків, що не 

завжди відповідає особливостям діяльності судді.  

Однак сама процедура відсторонення судді від правосуддя регулюється 

великою кількістю нормативно-правових актів різних галузей. Самі її підстави 

визначені у ст. 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» [2]. Аналіз 

даної норми дає можливість дійти висновку, що дане питання охоплюється 

Кримінальним та Кримінальним процесуальним кодексом України, 

законодавством щодо дисциплінарної відповідальності, а також нормативно-

правовими актами, які стосуються підвищення кваліфікації судді.  

Варто наголосити на тому, що притягнення до кримінальної 

відповідальності судді можливе за будь-який злочин, передбачений у 

Кримінальному кодексі України. Разом з тим, існують злочини, у яких 

спеціалізованим суб’єктом виступає саме суддя. Вони закріплені у розділі 18 

КК України «Злочини проти правосуддя». Щодо дисциплінарної 

відповідальності, то підстави її застосування вказані у ст. 106 Закону України 

«Про судоустрій та статус судів». Проте більш важливою є сама процедура 

відсторонення судді, що встановлена у Законі України «Про Вищу раду 

правосуддя». Аналіз його положень дозволяє стверджувати про надмірну 

ускладненість процедури, що унеможливлює швидке вирішення питання, 

особливо щодо кримінального провадження. Разом з тим, відсторонення задля 

проведення кваліфікаційного оцінювання здійснюється оперативно. Така 

ситуація пояснюється різними суб’єктами ініціювання, простішим вирішенням 

внутрішніх питань у межах взаємодії між різними суддями, відсутністю 

безпосередньо зв’язку з незалежністю здійснення суддею правосуддя.  

 У даному контексті С.В. Гладій обґрунтовує необхідність створення 

Дисциплінарного суду України як єдиного органу, уповноваженого розглядати 

скарги на дії та бездіяльність суддів. Саме цей суд, на його думку, міг би 
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ухвалювати на підставі клопотання Генерального прокурора відповідне 

рішення щодо судді [69, с. 65]. Водночас аналіз норм Закону свідчить, що Вища 

рада правосуддя й так фактично виконує функції суду, що ніяким чином не 

впливає на швидкість вирішення питання про відсторонення судді. Крім того, 

створення Дисциплінарного суду викликало б ряд питань щодо осіб на посаді 

суддів. Виконання даних функцій особами із суміжних гілок влади призвело б 

до неправильних рішень через неусвідомлення сутності й специфіки діяльності 

судді. Якщо ж посади займуть кваліфіковані судді, то це нічим не 

відрізнятиметься від існуючого на сьогодні правового регулювання.  

У свою чергу, Р.Д. Арланова визначає, що питання про тимчасове 

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

кримінальної відповідальності повинно вирішуватися судом (слідчим суддею). 

Зміна законодавства та подальша передача цього питання з ВККСУ до Вищої 

ради правосуддя по суті нічого не вирішила [70, с. 148]. У даному випадку 

автор має на увазі, що ефективної процедури притягнення судді до 

кримінальної відповідальності, одним із ключових етапів якої є його 

відсторонення, так і не вдалось створити, оскільки даний процес залишився 

повільним та нечітким. У даному контексті слід погодитись щодо більш 

доцільного використання саме слідчого судді у вирішенні даного питання, 

однак постає питання про баланс та недоторканність і незалежність суддів. 

Тож на основі проаналізованих нормативно-правових актів можливо 

дійти висновку про наступні особливості сучасного правового регулювання 

відсторонення судді: 

1. Плюралізм органів влади. Відповідно до ст. 6 Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів» у ході здійснення правосуддя суди є незалежними 

від будь-якого незаконного впливу [3]. Оскільки відсторонення судді може 

відбуватись і через відкриття кримінального провадження, а сам суддя згідно з 

даною нормою є незалежним, то необхідним видається залучення цілого ряду 

органів державної влади. До них, зокрема, належать Генеральний прокурор 

України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Вища рада правосуддя. 
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Отже, для забезпечення ефективності правового регулювання необхідно, щоб 

законодавчі приписи бути взаємопов’язаними між собою, що дозволить 

послідовно та логічно їх реалізувати. 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 

реалізації усієї процедури. 

Крім того, саме через плюралізм неможливо використовувати юридичну 

відповідальність як спосіб забезпечення процедури, оскільки відсутні 

механізми виділення відповідальності конкретного органу і конкретної 

посадової особи в ньому, що перешкоджає здійсненню відсторонення судді. 

Тож, розглядаючи таку особливість правового регулювання відсторонення 

суддів, як плюралізм органів влади, можливо дійти висновку, що вона 

проявляється у множинності державних органів, до компетенції яких входить 

розгляд питання щодо відсторонення. Але так як їх діяльність не 

синхронізована між собою, це призводить до недієвості визначених методів та 

засобів правового регулювання. 

2. Використання плеоназмів. У Великому тлумачному словнику 

сучасної української мови під плеоназмом розуміють сполучення близьких за 

значенням слів, з яких одне або кілька логічно зайві [71, с. 796]. Саме такий 

плеоназм зустрічається у конституційному терміні «тимчасове відсторонення 

судді від здійснення правосуддя». Використання плеоназму однозначно 

оцінити не можна. З одного боку, оскільки формулювання у Конституції 

України є загальними, то тимчасове відсторонення допомагає правильно 

зрозуміти сутність поняття, з іншого боку, внаслідок цього й на законодавчому 

рівні використовують логічно неправильний термін. Більш доцільно було б 

сформулювати визначення у самому законі, де посилання на тимчасовість мало 

б значення пояснення сутності.  

Крім того, термін «відсторонення судді від правосуддя» спрямований на 

відокремлення даної процедури від схожої у трудовому праві. В контексті 
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правового регулювання з метою зменшення плутання понять більш доцільним 

було б створення нового терміна, у якому б підкреслювались особливості 

діяльності судді і не використовувались би некоректні філологічні засоби. 

Відповідно, через плеоназми як особливість правового регулювання 

відсторонення розкривається прагнення законодавця виділити даний інститут 

серед схожих за допомогою встановлення такого терміна, котрий через саму 

назву розкриває сутність явища, якою є тимчасовий характер. 

3. Диференційованість. Однозначним позитивним моментом є 

виділення трьох можливих випадків застосування відсторонення суддів. Це 

допомагає розуміти інститут відсторонення не як засіб репресії, а як 

демократичний спосіб вирішення питання про порушення з боку судді з 

дотриманням правових принципів. Крім того, дана особливість сприяє 

вирішенню питання стосовно співвідношення обов’язків судді та трудових 

обов’язків, що лише пов’язані між собою. Новелою є застосування 

відсторонення задля проведення кваліфікаційного оцінювання, тому варто 

розглянути його більш детально. Так, оскільки суддя наділений владними 

повноваженнями, то відсторонення допомагає оцінювати навички особи без 

застосування спеціального правового статусу, що безпосередньо впливає на 

об’єктивність та незалежність отриманих результатів. Таким чином, 

досліджуючи таку особливість правового регулювання відсторонення судді, як 

диференційованість, слід відзначити, що її сутність полягає у виокремленні 

нових підстав для відсторонення судді задля встановлення незалежних і 

неупереджених умов розгляду тих питань стосовно діяльності судді, що в 

іншому випадку могли б бути скомпрометовані владним впливом з боку такого 

судді. 

Отже, аналіз сучасного стану правового регулювання відсторонення 

суддів дозволив стверджувати про значні зміни в напрямі вдосконалення та 

дотримання правових принципів. Разом з тим, відсторонення суддів 

залишається складною процедурою, де баланс між незалежністю судді та 

неможливістю притягнення до відповідальності є недотриманим.  



 

 

77 

 

Висновки до розділу 1 

1. Сутність відсторонення суддів полягає у наступному: 1) відсторонення 

суддів є увільненням від здійснення професійних обов’язків судді (як у 

вузькому, так і у широкому значенні); 2) відсторонення суддів є проміжним 

етапом між поведінкою судді та завершенням процесу надання остаточної 

правової оцінки такій поведінці, що завжди завершується або поверненням 

особи до попереднього стану шляхом відновлення службово-трудових відносин 

(у разі невстановлення причетності судді до протиправної діяльності, його 

виправлення), або ж припиненням службово-трудових відносин, що має 

наслідком втрату статусу судді (у разі встановлення невідповідності судді 

займаній посаді, визнання винним у вчиненні злочину); 3) відсторонення суддів 

є заходом забезпечення провадження або заходом юридичної відповідальності, 

спрямованим на виправлення особи; 4) відсторонення суддів є заходом, що 

спрямований на недопущення підриву авторитету судової влади, довіри до неї. 

2. 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 судді 

пов’язане із вчиненням ним 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. 
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РОЗДІЛ 2 

СПЕЦИФІКА ПРОЦЕДУРИ ВІДСТОРОНЕННЯ СУДДІ ВІД 

ВИКОНАННЯ ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

 

2.1 Мета, завдання, принципи та гарантії відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків 

Запровадження будь-якого інституту переслідує певну ціль, що й 

обумовлює визначення завдань для досягнення такої цілі. Мета у вигляді 

певних обставин чи умов, які необхідно досягти чи які необхідно попередити, 

усунути, завжди передує запровадженню певного правового регулювання, а в 

подальшому супроводжує його існування.  Мета відсторонення суддів має 

надзвичайно важливе значення, так як воно є обмеженням конституційно 

закріпленого права на працю, а також втручанням у незалежність судді. Свого 

часу Конституційним Судом України було визначено, що обмеження щодо 

реалізації конституційних прав і свобод не можуть бути свавільними та 

несправедливими, вони мають переслідувати легітимну мету, бути 

обумовленими суспільною необхідністю досягнення цієї мети, пропорційними 

та обґрунтованими, у разі обмеження конституційного права або свободи 

законодавець зобов’язаний запровадити таке правове регулювання, яке дасть 

можливість оптимально досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у 

реалізацію цього права або свободи і не порушувати сутнісний зміст такого 

права (абзац третій підпункту 2.1 пункту 2 мотивувальної частини Рішення 

Конституційного Суду України від 01 червня 2016 року № 2-рп/2016) [72]. 

Тому і для обмеження конституційного права на працю суддів у вигляді їх 

відсторонення повинна бути легітимна мета, яка виправдовує таке обмеження 

та втручання з боку держави в діяльність цієї категорії осіб. Разом з тим, як 

вбачається із чинного законодавства, законодавець чітко не визначив 

відповідну мету, не приділено цьому належної уваги і в науці трудового права. 

Не менш важливим є також питання дослідження принципів та гарантій 

відсторонення суддів, адже перші є основоположними началами правового 
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регулювання відсторонення суддів, які визначають ключові моменти та 

особливості відсторонення. Вони є тими універсальними правилами, на основі 

яких будується вся система відсторонення суддів, визначаються найбільш 

важливі моменти. Принципи регулювання відсторонення суддів – це стандарти, 

відхід від яких нівелює легітимність застосування цього заходу. Другі ж 

(гарантії) є захисними механізмами, які виключають виникнення негативних 

наслідків для особи та надмірне чи свавільне втручання в її права. Вони зводять 

до мінімуму можливість порушення охоронюваних законом прав суддів та їх 

незалежності. Саме гарантії в своїй сукупності складають систему заходів, що 

забезпечують нормальну організацію відсторонення суддів, його правомірність 

та ефективність. 

У загальних рисах метою відсторонення суддів є той бажаний результат, 

якого необхідно досягнути, обмежуючи можливість здійснення суддею 

правосуддя. Це ціль, яку переслідує запровадження такого усунення від 

здійснення трудової функції суддею. 

За результатами аналізу нормативно-правових актів, що передбачають 

випадки й підстави відсторонення від роботи, В.Г. Петров стверджує, що метою 

відсторонення є запобігання настанню можливих несприятливих наслідків, які 

можуть виникнути в результаті продовження виконання трудових обов’язків 

[73, с. 467]. Дійсно, як вбачається, саме необхідність  відвернути можливу 

загрозу охоронюваним правам чи певним інтересам, зокрема й суспільним, є 

першопричиною будь-якого відсторонення від виконання трудової функції, в 

тому числі й відсторонення суддів. При цьому реальність настання негативних 

наслідків можлива виключно у разі продовження виконання особою її трудових 

обов’язків, а зміст відповідної загрози відрізняється у кожному випадку. 

Згаданий науковець також вважає, що поряд з попередженням несприятливих 

наслідків метою відсторонення від роботи є ще й можливість застосування до 

працівника (при наявності законних підстав) заходів впливу, які виражаються в 

призупиненні виплати заробітної плати [73, с. 467]. Проте, на наш погляд, така 

позиція є недостатньо обґрунтованою з огляду на те, що заходи впливу у 
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вигляді припинення виплат є не метою відсторонення, а її наслідком. 

Відсторонюючи особу, роботодавець переслідує саме необхідність превенції 

певних несприятливих обставин, а не обмеження виплати винагороди за працю. 

Припинення таких виплат обумовлюється відсутністю виконання трудових 

обов’язків внаслідок та на період відсторонення особи від роботи. Щодо суддів, 

то така позиція також не може бути застосованою у зв’язку з тим, що згідно із 

законодавством суддям призупиняється лише виплата доплат до посадового 

окладу судді (частина восьма статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів»), тоді як основний посадовий оклад продовжує виплачуватись. 

Також у науковій літературі висловлюється думка про те, що основна 

мета примусових заходів, до яких відносять і відсторонення від роботи, є  

зупинення протиправної поведінки працівника або забезпечення безпеки 

працівників чи інших громадян, запобігання шкідливим наслідкам або 

зменшення їх негативного впливу [35, с. 240; 74, с. 436]. На наш погляд, це не 

стільки мета, скільки поточне завдання відсторонення від роботи, тобто 

конкретні кроки, які повинні бути здійснені для досягнення мети. Вважаємо, 

що мета є більш абстрактним поняттям.   

Як зазначає В.О. Голобородько, метою відсторонення є захист суспільних 

та особистісних інтересів, яке може мати тільки одну правову природу – 

тимчасове призупинення дії окремих умов трудового договору, яке 

характеризується часом, необхідним для вирішення питання про правові 

наслідки вчиненого проступку [29, с. 93]. Погоджуючись з позицією, що будь-

яке відсторонення від роботи своєю ціллю має захист як суспільних, так і 

індивідуальних інтересів, вважаємо, що такий опис мети відсторонення є надто 

широким та таким, що не відмежовує мету відсторонення від мети переважної 

більшості правових інститутів. При цьому захист таких інтересів, як уже 

зазначалося, є превентивним, тобто має попереджувальну мету. На нашу думку, 

для кожного виду відсторонення мета захисту відповідних інтересів є більш 

вузькою і стосується певної сфери, тому потрібно про це робити уточнення. 

Так, у випадку із відстороненням від здійснення правосуддя необхідно 
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виходити із ролі, яку судова влада відіграє у суспільстві. У своїх рішеннях 

Європейський суд з прав людини підкреслював особливу роль судової системи 

в суспільстві, яка, будучи гарантом справедливості й основоположною 

цінністю в державі, де панує закон, має користуватися довірю суспільства для 

успішного виконання своїх функцій [75, c. 236]. Цілком логічно, що кожен 

учасник суспільних відносин в країні зацікавлений в існуванні незалежної 

системи органів, які можуть вирішувати спірні ситуації і до яких повинен бути 

високий рівень довіри. Як справедливо зазначається в науковій літературі, всі 

злочини і проступки суддів певною мірою завдають шкоди суспільству, 

оскільки спотворюють уявлення громадян про бездоганність правосуддя, 

знижують його соціальну цінність, зачіпають інтереси учасників розв’язання 

конфлікту в суді, що в цілому негативно позначається на авторитеті останнього 

[76, с. 94]. Вчинення дій, які можуть підірвати таку довіру до професії судді, є 

негативним фактором, на усунення якого й спрямований інститут 

відсторонення суддів. Час від моменту з’ясування усіх обставин вчиненого 

суддею до надання остаточної правової оцінки є тривалим. Тому здійснення в 

цей період правосуддя суддею, щодо якого є сумніви в його відповідності 

займаній посаді, ставить під загрозу довіру до системи правосуддя в цілому.   

Отже, в даному випадку варто говорити про превентивний захист суспільного 

чи індивідуального інтересу у здійсненні правосуддя компетентним суддею 

якомога найвищої якості, забезпечення реального справедливого розгляду 

справи та усунення ймовірних загроз авторитету судової влади. 

Зазначена мета відстежується в усіх випадках відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків. Так, А.М. Мірошниченко акцентує увагу на 

тому, що відсторонення судді, яке здійснюється одночасно із прийняттям 

компетентним органом рішення про подання про звільнення судді (випадок, 

передбачений частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя), спрямоване на збереження довіри до судді та судової влади в 

цілому, так як сам факт здійснення правосуддя суддею за наявності 

нескасованого рішення дисциплінарного органу, де йдеться про вчинення цим 
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суддею несумісних з посадою судді дій, підриває авторитет правосуддя [77]. 

Логіка такого заходу полягає в тому, що за наявності дослідженої та 

встановленої інформації про вчинення суддею  дій, які свідчать про його 

невідповідність займаній посаді, до остаточного вирішення питання про його 

звільнення неможливо забезпечити справедливий розгляд справ цим суддею в 

подальшому, недопущення ним аналогічних дій стосовно інших осіб. 

Аналогічна логіка проявляється і за інших підстав відсторонення судді. Так, 

Велика Палата Верховного Суду у своєму рішенні вказує на достатність 

мотивування продовження тимчасового відсторонення судді від здійснення 

правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності тим, що 

наявність кримінального провадження в суді за обвинуваченням судді може 

поставити під сумнів безсторонність його як судді при здійсненні ним 

правосуддя і зашкодити авторитету судової влади та довірі суспільства до неї 

[78]. В іншому рішенні Верховного Суду вказується на те, що здійснення 

правосуддя особою, яка притягується до кримінальної відповідальності, здатне 

підірвати довіру до суду та поставити під загрозу забезпечення права на 

справедливий суд [79]. Тобто знову ж таки підтверджується така мета 

відсторонення суддів, як усунення загрози забезпечення права особи на 

справедливий суд, збереження авторитету судової влади та довіри до судової 

системи.   

Разом з тим, як уже зазначалося раніше, метою тимчасового 

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

кримінальної відповідальності як заходу забезпечення кримінального 

провадження є досягнення дієвості цього провадження шляхом недопущення 

продовження суддею протиправної діяльності або ж можливості впливати на 

хід досудового розслідування шляхом знищення чи викривлення доказової 

бази. С.В. Свириденко вказує на мету тимчасового відсторонення судді, 

аналогічну меті відсторонення від посади [12, с. 116], що є цілком логічним з 

точки зору положень кримінального процесуального законодавства 

(необхідність наведення ідентичних мотивів відсторонення). У свою чергу, 
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дослідники питання мети відсторонення від посади вказують на те, що вона 

полягає в: 

– недопущенні здійснення обвинуваченим подібних дій, що можуть 

завадити успішному ходу розслідування у справі [80, с. 43]; 

– попередженні спроби підозрюваного, обвинуваченого перешкоджати 

встановленню істини у кримінальному провадженні  [81, с. 233-234]; 

– забезпеченні належного порядку кримінального провадження, 

відшкодуванні спричиненої злочином шкоди, а також перешкоджанні 

продовженню злочинної діяльності, яка пов’язана з трудовою діяльністю [24, 

с. 227].  Тому цілком логічно говорити про те, що тимчасове відсторонення від 

здійснення правосуддя переслідує подвійну мету. Перша з них є загальною і 

спільною для усіх підстав відсторонення суддів (збереження довіри до 

правосуддя), друга є спеціальною. Вона пов’язана із змістом статті 62 Закону 

України «Про Вищу раду правосуддя» [2] та кожним із таких випадків, 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. 

Таким чином, 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 заходу 

юридичного впливу), яка полягає в оперативному захисті суспільного та 

індивідуального інтересу стосовно забезпечення належного розгляду справ 

безстороннім та компетентним судом, недопущенні порушення права кожного 

на справедливий суд, збереженні довіри та авторитету судової влади в цілому, 

забезпеченні впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів. Ця 

мета простежується в усіх випадках відсторонення суддів, вона виступає 

основою для застосування цього заходу, її безумовна наявність необхідна для 
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мотивування відсторонення суддів. Досягнення вказаної мети вимагає 

реалізації таких загальних завдань: створення механізмів (інституційних, 

організаційних) своєчасного виявлення дій судді, які свідчать чи можуть 

свідчити про його невідповідність займаній посаді, створення ним загроз довірі 

до судової влади; своєчасне реагування на ймовірні чи встановлені 

неправомірні дії/поведінку судді; припинення дій чи поведінки судді, яка 

шкодить авторитету судової влади; призупинення здійснення суддею 

правосуддя до підтвердження можливості здійснення ним правосуддя, надання 

остаточної оцінки його діям для відвернення настання негативних наслідків.  

Зазначені мета та завдання мають загальний характер, тобто є спільними 

для будь-якого випадку тимчасового відсторонення судді від виконання 

посадових обов’язків. Але, разом із тим, для кожного випадку відсторонення 

судді від виконання посадових обов’язків можуть бути характерні спеціальна 

мета і завдання, що залежить від підстав відсторонення судді. Тому на основі та 

відповідно до змісту положень Закону України «Про Вищу раду правосуддя» 

[2] і Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [3], а також загальної 

мети відсторонення суддів від здійснення ними правосуддя ми почергово 

визначимо: 1) спеціальну мету і завдання тимчасового відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків у зв’язку з притягненням судді до 

кримінальної відповідальності; 2) спеціальну мету і завдання тимчасового 

відсторонення судді від виконання посадових обов’язків при проведенні 

кваліфікаційного оцінювання; 3) спеціальну мету і завдання тимчасового 

відсторонення судді від виконання посадових обов’язків у порядку 

застосування до судді дисциплінарного стягнення; 4) спеціальну мету і 

завдання тимчасового відсторонення судді від виконання посадових обов’язків 

після ухвалення рішення про застосування дисциплінарного стягнення у виді 

подання про звільнення судді з посади. 

Так, мета відсторонення судді від виконання посадових обов’язків у 

зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності полягає у  

запобіганні спробам судді, який є підозрюваним або обвинуваченим, 
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перешкодженню будь-яким чином кримінальному провадженню шляхом 

знищення чи підробки речей, документів, які мають суттєве значення для 

досудового розслідування, незаконного впливу на учасників кримінального 

провадження або іншим чином.  

Відсторонення судді від виконання посадових обов’язків через 

притягнення до кримінальної відповідальності вирішує також такі 

завдання:  

1) захист суспільного та індивідуального інтересу стосовно забезпечення 

належного розгляду судових справ незалежним, безстороннім та компетентним 

судом шляхом усунення від вирішення юридичних спорів та розгляду 

кримінальних обвинувачень судді, який є підозрюваним чи обвинувачуваним 

(підсудним) у вчиненні кримінального правопорушення;  

2) недопущення порушення права кожного на справедливий суд, 

збереження довіри та авторитету судової влади в цілому, забезпечення 

впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів.  

Мета відсторонення судді від виконання посадових обов’язків через 

проведення кваліфікаційного оцінювання полягає у захисті суспільного та 

індивідуального інтересу стосовно забезпечення належного розгляду справ 

незалежним, безстороннім та компетентним судом шляхом усунення від роботи 

судді, відносно якого під час проведення оцінювання виявлено неповноту або 

недостовірність інформації, що має значення для цілей кваліфікаційного 

оцінювання. 

Відсторонення судді від виконання посадових обов’язків через 

проведення кваліфікаційного оцінювання виконує наступні завдання:  

1) захист суспільного та індивідуального інтересу стосовно забезпечення 

належного розгляду справ безстороннім та компетентним судом шляхом 

усунення від вирішення юридичних спорів та розгляду кримінальних 

обвинувачень некомпетентних, недоброчесних суддів;  

2) недопущення порушення права кожного на справедливий суд, 

збереження довіри та авторитету судової влади в цілому, забезпечення 
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впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів через допуск до 

вирішення юридичних спорів та розгляду кримінальних обвинувачень судді, 

який проходить кваліфікаційне оцінювання з метою визначення здатності 

здійснювати правосуддя у суді. 

Мета відсторонення судді від виконання посадових обов’язків через 

застосування до нього дисциплінарного стягнення полягає у захисті 

суспільного та індивідуального інтересу стосовно забезпечення належного 

розгляду справ незалежним, безстороннім та компетентним судом шляхом 

усунення судді, який вчинив проступок. 

Завданнями відсторонення судді від виконання посадових обов’язків 

через застосування до нього дисциплінарного стягнення є:  

1) захист суспільного та індивідуального інтересу стосовно забезпечення 

належного розгляду справ незалежним, безстороннім та компетентним судом 

шляхом недопущення до вирішення юридичних спорів та розгляду 

кримінальних обвинувачень судді, якого притягнено до дисциплінарної 

відповідальності за вчинений ним проступок;  

2) недопущення порушення права кожного на справедливий суд, 

збереження довіри та авторитету судової влади в цілому, забезпечення 

впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів через недопущення  

до вирішення юридичних спорів та розгляду кримінальних обвинувачень судді, 

якого притягнено до дисциплінарної відповідальності. 

Метою відсторонення судді від виконання посадових обов’язків через 

ухвалення Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя рішення про 

застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про 

звільнення з посади є захист суспільного та індивідуального інтересу стосовно 

забезпечення належного розгляду справ незалежним, безстороннім та 

компетентним судом шляхом усунення від роботи судді, який вчинив істотний 

дисциплінарний проступок, грубо чи систематично нехтував своїми 

обов’язками, що є несумісним із статусом судді або виявило його 



 

 

87 

невідповідність займаній посаді, а також порушив обов’язок щодо 

підтвердження законності джерел походження майна. 

Завданнями відсторонення судді від виконання посадових обов’язків 

через притягнення до кримінальної відповідальності є наступні:  

1) захист суспільного та індивідуального інтересу стосовно забезпечення 

належного розгляду справ незалежним, безстороннім та компетентним судом 

шляхом недопущення до вирішення юридичних спорів та розгляду 

кримінальних обвинувачень судді, щодо якого Дисциплінарною палатою Вищої 

ради правосуддя було ухвалено рішення про застосування дисциплінарного 

стягнення у виді подання про звільнення судді з посади, проте ще не ухвалено 

окреме рішення Вищою радою правосуддя про звільнення з посади;  

2) недопущення порушення права кожного на справедливий суд, 

збереження довіри та авторитету судової влади в цілому, забезпечення 

впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів через допуск до 

вирішення юридичних спорів та розгляду кримінальних обвинувачень судді, 

щодо якого ще не ухвалено окреме рішення Вищою радою правосуддя про 

звільнення з посади, проте Дисциплінарна палата вже ухвалила рішення про 

застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з 

посади. 

Щодо принципів відсторонення суддів, то вони виступають тим 

інтегруючим елементом, який об’єднує цей інститут у цілісну систему. Аналіз 

наукових джерел свідчить про те, що в загальному вигляді під принципами 

розуміють керівні положення чи ідеї, установки в будь-якій діяльності [82, 

с. 439], тобто те, що являє собою першооснову, направляючий фактор. При 

цьому в окрему категорію виділяються принципи права, які виступають 

базовими нормативно-керівними засадами (імперативними вимогами), що 

визначають загальну спрямованість правового регулювання суспільних 

відносин [83, с. 303];  ними є основні начала права, вихідні ідеї, що 

характеризуються універсальністю, загальною значимістю, вищою 

імперативністю і відображають найважливіші положення права [84, с. 11-12]. 
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Такі принципи визначають спрямованість правового регулювання певних 

правових відносин. Будучи відображеними в законодавстві, правові принципи, 

по-перше, самі набувають регулюючого значення, впливаючи на 

правосвідомість людей, по-друге, виступають у якості відправних засад для 

подальшого розвитку законодавчої та правозастосовної діяльності [85, с. 22]. 

Для кожної галузі права вони є закріпленими в законодавстві правилами, на 

яких базуються конкретні відносини. Тому під принципами відсторонення 

суддів варто розуміти ті керівні ідеї, правила, на основі яких базується 

тимчасове усунення судді від здійснення своєї трудової функції. 

Способами закріплення принципів права в законодавстві є текстуальний 

(принцип безпосередньо текстуально закріплений у конкретній статті 

нормативно-правового акта) і смисловий (принцип випливає із змісту 

законодавства) [86]. Тобто принципам правового регулювання певних 

правовідносин не характерне обов’язкове закріплення у певному переліку, вони 

також не потребують безпосередньої вказівки на те, що відповідне положення є 

принципом, оскільки сам зміст окремих норм може вказувати на їх наявність. 

На сьогоднішній день принципи відсторонення суддів прямо не визначено в 

законодавстві, тому варто вести мову про їх смислове закріплення в нормах 

права.  

У науковій літературі не приділено окремої уваги питанню принципів 

відсторонення суддів. Разом з тим, варто розглянути окремі принципи 

відсторонення від роботи, запропоновані Н.В. Глевською. Автор вважає, що 

правові норми про відсторонення базуються на декількох основних 

положеннях, що становлять зміст принципів правового регулювання 

відсторонення працівників. Вченою до принципів правового регулювання 

відсторонення віднесено принцип  превентивної ролі відсторонення від роботи. 

При цьому, на думку автора, попередження небажаних наслідків при 

продовженні трудової діяльності найманого працівника проявляється 

неоднозначно. В одних випадках, наприклад, при відстороненні від роботи в 

разі появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного 
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сп’яніння, попереджуються неправомірні дії працівника, що можуть нанести 

матеріальну і моральну шкоду не тільки роботодавцю, але й оточуючим 

працівника особам. Залишення працівника в такому стані на робочому місці, 

особливо якщо його праця пов’язана з обслуговуванням машин, механізмів, 

агрегатів, є надзвичайно небезпечним і непередбачуваним. В інших випадках 

відсторонення працівника може бути викликане необхідністю попередження 

або істотного обмеження можливості зараження певного кола громадян 

інфекційними захворюваннями [87, с. 175-176]. Однак, якщо в ситуації із 

відстороненням від роботи сумнівів щодо виділення цього принципу немає, то 

стосовно відсторонення суддів варто зробити уточнення відносно того, що не у 

всіх випадках відсторонення судді має превентивний характер. Як уже 

зазначалося, відсторонення судді у порядку застосування дисциплінарного 

стягнення є не превентивних заходом, а заходом притягнення до юридичної 

відповідальності. Тому говорити про однозначне виділення цього принципу для 

усіх видів відсторонення не варто.  Н.В. Глевською виділяється також такий 

принцип відсторонення від роботи, як правова захищеність відстороненого 

працівника. Автором зазначається, що на період відсторонення працівник не 

має можливості влаштуватися на будь-яку іншу роботу, адже повний 

розрахунок з ним не проводиться, а трудова книжка йому не видається. До того 

ж на час відсторонення працівник, як правило, не одержує заробітної плати, 

оскільки не виконує встановленого нормативу праці. Внаслідок цього 

законодавством передбачена низка гарантій, покликаних посилити правову 

захищеність відстороненого працівника. До них належить можливість 

працівника оскаржити дії роботодавця та уповноважених посадових осіб, що 

віддали розпорядження про недопущення його до роботи [87, с. 177].  

Вважаємо, що даний принцип також має місце і у випадку відсторонення 

суддів. Законодавством передбачено також ряд гарантій, які створюють 

захищеність відстороненому судді, в першу чергу, захищеність від свавілля при 

прийнятті рішення щодо його тимчасового усунення. Це, наприклад, 
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можливість оскарження відповідного рішення при відстороненні від роботи, а 

також  наявність інших гарантій, про які буде йти мова нижче. 

Принцип верховенства права закріплений у статті 8 Конституції України, 

відповідно до частини першої якої в Україні визнається і діє принцип 

верховенства права [1]. Зміст цього принципу не розкрито на рівні Основного 

Закону. Разом з тим, Конституційний Суд України у Рішенні від 02 листопада 

2004 року № 15 рп/2004 (справа про призначення судом більш м’якого 

покарання) виклав правову позицію щодо розуміння принципу верховенства 

права як панування права в суспільстві та пов’язав його з ідеями  соціальної 

справедливості, свободи, рівності. На думку Конституційного Суду України, 

одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише 

законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, 

зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо,  які легітимовані  суспільством і 

зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці 

елементи права об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, 

ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України. 

Таке розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, який 

іноді може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та 

рівність особи. Справедливість – одна з основних засад права, вона є 

вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із 

загальнолюдських вимірів права [88]. Зазначений принцип при відстороненні 

від правосуддя, на наш погляд, втілюється у тому, що рішення про 

відсторонення судді має бути справедливим, тобто характеризуватися 

легітимною метою та належним обґрунтуванням. Частина друга статті 19 

Конституції України передбачає, що органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. Приймаючи певне рішення, орган влади, а особливо суд, 

повинен довести, що діє згідно з наведеним приписом. Такі доводи містяться в 

мотивувальній частині рішення [14]. Принцип обґрунтованості рішення або дії 



 

 

91 

вимагає від суб’єкта владних повноважень враховувати як обставини, на 

обов’язковість урахування яких прямо вказує закон, так і інші обставини, що 

мають значення у конкретній ситуації. Для цього він має ретельно зібрати і 

дослідити матеріали, що мають доказове значення у справі, наприклад, 

документи, пояснення осіб, висновки експертів тощо. Суб’єкт владних 

повноважень повинен уникати прийняття невмотивованих висновків, 

обґрунтованих припущеннями, а не конкретними обставинами. Так само 

недопустимо надавати значення обставинам, які насправді не стосуються 

справи. Несприятливе для особи рішення повинно бути вмотивованим [89]. 

Призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати 

сторонам, що вони були почуті [90]. Тобто як при ініціюванні, так і при 

розгляді питання про відсторонення повинні бути наявними мотиви щодо усіх 

аргументів, наведених для обґрунтування відсторонення судді. Зазначені 

обов’язки стосуються як аргументів з питань факту (тобто обставин, які 

належить з’ясувати у справі), так і питань права (тобто норм права, які 

належить застосувати у справі) [14]. Адже як відсутність фактичної підстави, 

так і відсутність нормативно визначеної підстави є умовою для оскарження 

відповідного рішення та його подальшого скасування. Їх відсутність ставить 

під сумнів законність прийнятого рішення, правомірність обмеження прав. 

Тому об’єктивним є твердження стосовно того, що наявність обґрунтування 

рішення – запорука забезпечення принципу верховенства права. 

Ще одним із проявів верховенства права є принцип пропорційності, який 

Конституційний Суд відносить до елементів верховенства права. У Рішенні від 

25 січня 2012 року № 3-рп/2012, зокрема, зазначається, що цей принцип 

означає, що заходи, передбачені в нормативно-правових актах держави, мають 

бути не тільки спрямованими на досягнення легітимної і вагомої мети, а й 

повинні бути співмірними з нею [91].  Подібна позиція викладена у Рішенні 

ЄСПЛ у справі «Осман проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1998 

року, де вказано, що обмеження не буде сумісним з пунктом 1 статті 6 

Конвенції, «якщо воно не має правомірної мети і якщо відсутнє пропорційне 
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співвідношення між вжитими засобами та поставленою метою» [92, с. 88-89]. 

Саме на необхідність врахування співмірності, що за своєю суттю є 

пропорційністю, при прийнятті рішення про відсторонення суддів звертається 

увага при практичному застосуванні цього заходу. Так, наприклад, при 

ухваленні відповідних рішень щодо відсторонення судді у зв’язку із 

притягненням до кримінальної відповідальності ВРП встановлює й відсутність 

обставин, які б свідчили, що клопотання уповноваженої особи є формою 

незаконного впливу, тиску чи втручання у діяльність судді щодо здійснення 

правосуддя, а також враховує співмірність між такою засадою, як незалежність 

та недоторканність суддів, і наслідками тимчасового відсторонення судді від 

здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної 

відповідальності. Саме на це звертається увага і у судових рішеннях [79].  

Необхідність вирішення питання про співмірність такого заходу 

встановлюється в положеннях КПК України. Так, відповідно до пункту 2 

частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не 

доведе, що, зокрема, потреби досудового розслідування виправдовують такий 

ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні 

слідчого, прокурора [15]. Тобто обмеження права на працю судді повинне бути 

співмірним із потребами досудового розслідування, однією з яких є 

необхідність забезпечення дієвості розслідування. Принцип пропорційності 

враховується і при відстороненні судді в порядку застосування 

дисциплінарного стягнення. Так, відповідно до частини п’ятої статті 50 Закону 

України «Про Вищу раду правосуддя»  вид дисциплінарного стягнення 

визначається на основі принципу пропорційності, при цьому враховуються 

характер дисциплінарного проступку судді, його наслідки, дані, що 

характеризують особу судді, ступінь його вини, наявність непогашених 

дисциплінарних стягнень, інші обставини, що впливають на можливість 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності [2]. Тобто при 

застосуванні дисциплінарного стягнення у виді тимчасового відсторонення 
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судді від здійснення правосуддя необхідно враховувати ряд обставин, які 

впливають на характер вчиненого діяння та ступінь завданих негативних 

наслідків. Таким чином, дані положення підтверджують загальнотеоретичне 

визначення принципу пропорційності, що свідчить про його наявність при 

застосуванні такого заходу юридичного впливу, як відсторонення судді. 

У загальнотеоретичному плані принцип пропорційності пов’язується із 

справедливістю, яка є складною та багатогранною категорією. Ще Аристотель 

поєднував розподільчу справедливість із категорією «пропорційність» і 

зазначав, що «справедливе є щось пропорційне. Пропорційність – це середина, і 

справедливе полягає в пропорційності» [93, с. 93]. На відміну від інших 

загальноправових принципів, цей принцип спрямований безпосередньо на 

визначення необхідності втручання державних органів у права та свободи осіб, 

ступеня такого втручання і має на меті захист прав та свобод від надмірного 

правообмеження [93, с. 91]. Він виступає в якості дотримання необхідного 

балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та 

інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія) [89]. 

Його призначення насамперед виявляється у стримуванні втручання держави у 

права людини та збалансуванні публічних і приватних інтересів, внаслідок чого 

обмеження прав людини державними органами заради відповідного публічного 

інтересу повинно бути виправданим, а міра цих обмежень має бути необхідною 

та обґрунтованою [89]. Надмірні правообмеження, які не відповідають 

принципу пропорційності, ставлять під сумнів не лише утвердження основних 

прав людини, а й реалізацію принципу верховенства права загалом [93, с. 91]. 

Тобто пропорційність завжди є мірилом адекватності втручання держави в 

права і свободи людини. У випадку із відстороненням суддів також 

враховується адекватність втручання в їх незалежність, а не лише обмеження їх 

права на працю, а  отже, беруться до уваги усі об’єктивні та суб’єктні 

обставини у поєднанні із  наслідками відсторонення судді. 

На особливо важливе місце принципу пропорційності при прийнятті 

рішень або вжитті заходів, які матимуть вплив на права, свободи та інтереси 
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особи, вказується у вітчизняних судових органах. Зокрема в рішенні окружного 

адміністративного суду зазначається, що метою дотримання цього принципу є 

досягнення розумного балансу між публічними інтересами, на забезпечення 

яких спрямовані рішення або дії суб’єкта владних повноважень, та інтересами 

конкретної особи [89]. Принцип пропорційності, зокрема, передбачає, що: 1) 

здійснення повноважень, як правило, не має спричиняти будь-яких негативних 

наслідків, що не відповідали б цілям, яких заплановано досягти; 2) якщо 

рішення або дія можуть обмежити права, свободи чи інтереси осіб, то такі 

обмеження мають бути виправдані необхідністю досягнення важливіших цілей; 

3) несприятливі наслідки для прав, свобод та інтересів особи внаслідок рішення 

чи дії суб’єкта владних повноважень мають бути значно меншими від тієї 

шкоди, яка могла б настати за відсутності такого рішення чи дії; 4) для 

досягнення суспільно корисних цілей необхідно обирати найменш «шкідливі» 

засоби [89].  

Отже, рішення має прийматися з урахуванням взаємної відповідності 

правових конструкцій «мета застосування є більш вагомою за наявність 

негативних наслідків», «відсутність рішення призведе до більш негативних 

наслідків, ніж здійснення обмеження індивідуального права».  

Також у науковій літературі вказується на існування традиційного тесту 

на пропорційність, який включає в себе три критерії: а) 

«відповідність/доречність (appropriateness)» заходу, що застосовується/ 

застосовуватиметься. Під час перевірки на можливість застосовування цього 

елемента встановлюється, чи вибраний захід, який так чи інакше може 

вплинути на права особи, є доречним, придатним для досягнення мети або для 

сприяння досягненню бажаної мети; б) «необхідність (necessity)» заходу, що 

застосовується або застосовуватиметься. Під час перевірки цього елемента 

розглядається, чи вибрана міра (захід) є дійсно необхідною(им), тобто 

встановлюється відсутність альтернативи такому заходу; в) «адекватність 

(adequacy)» заходу, що застосовується або що  застосовуватиметься, тобто 

пропорційність у вузькому сенсі. Під час перевірки цього елемента 
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розглядається, чи вибрана міра, яка є «відповідною» та «необхідною», не 

руйнує справедливий баланс між обмеженим правом та цілями, які 

переслідуються, і/або не руйнує сутність права, яке обмежено [94, c. 70; 92, с. 

88-89]. Застосування даного тесту надасть можливість встановити баланс між 

публічним інтересом та правом особи, визначити рівень шкоди негативних 

наслідків при обмеженні права особи та при продовженні його реалізації, 

співставити негативні наслідки при існуванні цих різних «сценаріїв».  

Отже, пропорційність при відстороненні судді проявляється в тому, що 

співставляються такі категорії, як «наслідки обмеження права на працю судді та 

гарантій його незалежності» та «мета застосування відсторонення». Фактично, 

оцінюється баланс між незалежністю судді та необхідністю збереження 

авторитету судової влади, доцільністю втручання. Суть зводиться до того, що 

мета відсторонення судді має бути більш вагомою, ніж наслідки такого 

відсторонення, вона має бути достатньо мотивованою, передбачати мінімальні 

обтяження для судді. 

Щодо принципу законності, то він також є загальноправовим принципом.  

Законність часто описується як «суворе і неухильне слідування державними 

органами та посадовими особами закону в процесі застосування права» або ж 

як «слідування праву органами держави і її громадянами» [95, с. 86]. Стосовно  

відсторонення суддів, то даний принцип, на нашу думку, проявляється в тому, 

що практичне застосування відсторонення суддів має здійснюватися виключно 

у відповідності з положеннями норм законодавства. До правових положень, які 

розкривають принцип законності щодо відсторонення суддів, слід віднести 

такі: можливість застосування відсторонення суддів передбачається виключно 

нормами законів; застосування відсторонення суддів допускається не інакше, 

як на підставах та в порядку, передбаченому законом, з належним 

обґрунтуванням мотивів відсторонення; рішення про відсторонення може бути 

прийнятим виключно конституційно уповноваженим на це органом – Вищою 

радою правосуддя, утвореною відповідно до положень законодавства, у складі, 

визначеному законом. 
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Ще одним конституційним принципом, який поширюється на будь-які 

правовідносини, є принцип рівності. Він випливає із статті 24 Основного 

Закону, відповідно до якого громадяни мають рівні конституційні права і 

свободи та є рівними перед законом; не може бути привілеїв чи обмежень за 

ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками [1]. Реалізація цього принципу 

при відстороненні суддів полягає в тому, що за однакових обставин завжди 

питання про відсторонення суддів має вирішуватися однаково, при цьому на 

прийняття рішення  щодо застосування чи не застосування відсторонення до 

судді не може впливати раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші 

переконання, стать, етнічне та соціальне походження, майновий стан, місце 

проживання, мова або інші ознаки, всім забезпечуються рівні можливості щодо 

оскарження рішення про застосування вказаного заходу юридичного впливу. 

Загалом, як вбачається з описаного, принцип верховенства права 

передбачає забезпечення справедливості при відстороненні судді, він 

проявляється також через необхідність забезпечення пропорційності та 

законності при застосуванні цього заходу, рівності та уникнення дискримінації. 

Крім того, є ще й спеціальні принципи, які стосуються виключно відсторонення 

суддів. До них належать принципи публічності розгляду відсторонення судді, 

невідворотності застосування до судді відсторонення у разі наявності 

законодавчо визначених підстав, строковості, обов’язковості рішення про 

відсторонення.  

При відстороненні суддів використовується принцип публічності, так як 

розгляд документів, на підставі яких ухвалюється рішення про відсторонення 

судді, здійснюється відкрито, результати про прийняте рішення підлягають 

обов’язковому публічному доведенню, тобто опублікуванню. Разом з тим, у 

науковій літературі вказується на недоцільність відкритого розгляду справ про 

відсторонення судді від посади, про обрання заходу забезпечення провадження 

щодо нього. Це пояснюється можливістю зашкодити неупередженості й 
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усебічності розслідування відповідного кримінального провадження, адже під 

час онлайн-трансляції засідання ВРП оголошуються дані досудового слідства, у 

тому числі оперативна інформація, оприлюднюються особисті дані судді, 

відомості щодо його професійної діяльності й низка інших важливих аспектів. 

У кінцевому результаті такий розголос може негативно відобразитися на 

кінцевому результаті кримінального провадження [11, с. 280]. Частково 

погоджуючись з даною позицією, вважаємо, що засідання має бути закритим 

виключно в частині оголошення відомостей кримінального провадження, 

розголошення яких може завдати шкоди такому провадженню. В іншій частині 

засідання розгляду відсторонення, як за інших підстав відсторонення, розгляд 

має бути відкритим з огляду на те, що відсторонення являє собою важливий 

суспільний інтерес та відіграє значну роль у відновленні довіри до судової 

влади. Крім того, відкритість є додатковою гарантією прийняття законного 

рішення.  

Також аналіз чинного законодавства дає підстави стверджувати про 

наявність принципу невідворотності застосування до судді відсторонення у разі 

наявності законодавчо визначених підстав. Відповідно до цього принципу 

уповноважені державні органи, встановивши наявність підстав для 

відсторонення судді, зобов’язані забезпечити їх застосування незалежно від 

бажання судді чи будь-яких інших осіб.  

Ще одним принципом відсторонення суддів є строковість застосування 

цього заходу, тобто наявність меж строку відсторонення. Як уже зазначалося, 

відсторонення є строковим заходом, тобто тим заходом, який не має 

абсолютного, необмеженого, постійного характеру, йому притаманний 

тимчасовий характер. Принцип строковості відсторонення суддів полягає в 

тому, що цей захід правового впливу застосовується виключно в межах 

визначених законом строків, які можуть бути продовженими, але таке 

продовження також має свої межі. 

Свого часу ВАСУ під час здійснення аналізу  судової практики у справах 

про відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням його до 
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кримінальної відповідальності, продовження строку відсторонення судді від 

посади вказував на право особи на участь у процесі прийняття рішення [14]. 

Хоча з моменту здійснення вказаного аналізу відбулися суттєві зміни в 

законодавстві, даний принцип, на наш погляд, лишається актуальним при 

прийнятті рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя.  Чинне законодавство передбачає можливу, а не обов’язкову участь 

судді при розгляді Вищою радою правосуддя питання про його відсторонення. 

При цьому не визначається обов’язок залучення судді до участі у процесі 

прийняття рішення про його відсторонення у разі, якщо він виявив таке 

бажання. Відповідні положення законодавства носять диспозитивний характер. 

Це, на наш погляд, є недоліком законодавства, який варто усунути, адже 

відповідно до Резолюції (77) 31 про захист прав особи відносно актів 

адміністративних органів, прийнятої Комітетом Міністрів Ради Європи 28 

вересня 1977 року щодо будь-якого адміністративного акта, який за своїм 

характером може несприятливо впливати на права, свободи та інтереси особи, 

така особа може пред’явити факти й аргументи та у відповідних випадках 

докази, що будуть враховані адміністративним органом. У встановлених 

випадках особу, якої це стосується, повідомляють у належний час і спосіб, 

прийнятний для справи, про ці права (принцип 1 цієї Резолюції). Реалізація 

наведеного принципу повинна узгоджуватися з вимогами щодо належного та 

ефективного управління (абзац другий Додатку до Резолюції). Це, зокрема, 

означає, що зацікавлена особа не вислуховується, якщо немає можливості 

відкласти прийняття адміністративного акта. Так само особі не надається 

можливість бути заслуханою, якщо це надмірно затягне адміністративну 

процедуру (пункт 18 Пояснювальної записки до Резолюції) [14]. Саме тому 

судді повинна надаватися можливість викласти свою позицію, що є додатковою 

гарантією прийняття справедливого рішення без допущення помилок через 

упущення певних обставин, на які може вказати суддя, щодо якого 

розглядається питання про відсторонення.  
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Також необхідно виділити такий принцип, як обов’язковість рішення про 

відсторонення судді. Вища рада правосуддя є квазісудовим органом, який при 

вирішенні питання про відсторонення судді фактично здійснює судові 

повноваження. Як відомо, рішення судів носять обов’язковий характер. Тому і 

рішення Вищої ради правосуддя, яка, ухвалюючи рішення щодо відсторонення 

судді, здійснює судову функцію, повинне мати такий же статус обов’язковості, 

як і судове рішення. Крім того, обов’язковість рішень вказаного органу 

випливає із положень законодавства щодо необхідності направлення копії 

рішення ініціатору відсторонення судді, судді, якого відсторонили, голові суду, 

в штаті якого перебуває суддя, а також опублікування такого рішення для 

широкого загалу. 

Отже, принципами відсторонення суддів є закріплені в законодавстві 

правила, на яких базується таке відсторонення. До таких принципів належать: 

1) принцип верховенства права, який, зокрема, включає принцип 

пропорційності, законності, обґрунтованості; 2) принцип рівності; 3) принцип 

невідворотності застосування до судді відсторонення у разі наявності підстав; 

4) принцип строковості; 5) принцип обов’язковості рішення ВРП про 

відсторонення судді, принцип наявності правових гарантій захисту судді при 

відстороненні; 6) принцип участі судді у процесі прийняття рішення щодо його 

відсторонення. 

Чинне законодавство, як і щодо принципів, не визначає переліку гарантій 

відсторонення судді. Разом з тим, вважаємо, що аналіз відповідних положень 

законодавства у сфері судоустрою і статусу суддів дає підстави говорити про 

наявність таких гарантій, до яких варто віднести гарантію збереженням статусу 

судді, гарантію недопущення повторного звернення із клопотанням про 

відсторонення судді, гарантію оскарження рішення про застосування 

відсторонення. 

Також із самої суті відсторонення суддів випливають такі гарантії, як 

гарантія збереження робочого місця, звання судді, гарантія недоторканності, 

гарантія права на суддівську винагороду (окрім доплат) та інше забезпечення.  
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Ще однією гарантією є недопущення повторного звернення із 

клопотанням про відсторонення судді. Так, відповідно до частини шостої статті 

64 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» повторне звернення 

Генерального прокурора або його заступника із клопотанням про тимчасове 

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

кримінальної відповідальності або із клопотанням про продовження строку 

такого відсторонення стосовно судді в межах одного кримінального 

провадження не допускається, крім випадків скасування попереднього рішення 

Вищої ради правосуддя судом [2]. Велика Палата Верховного Суду у своєму 

рішенні вказує на те, що системне тлумачення частини шостої статті  64 Закону 

дозволяє дійти висновку про наявність певної мети встановлення визначеною 

нормою закону заборони, яка полягає в унеможливленні багаторазового 

звернення із клопотанням про відсторонення судді від посади за наявності 

однакових підстав та фактичних обставин застосування даного заходу 

забезпечення в кримінальному провадженні. Такий підхід законодавця 

спрямований на виключення ситуацій зловживання правом звернення із 

зазначеним клопотанням правоохоронними органами та забезпечення гарантій 

суддівської незалежності і недоторканності [78]. Тобто заборона повторного 

звернення із клопотанням про відсторонення судді у зв’язку із притягненням до 

кримінальної відповідальності є тією гарантією, яка не допускає багаторазове 

відсторонення судді при існуванні тих же обставин, які мали місце при 

первинному застосуванні цього засобу, а також забезпечує дотримання 

визначених законодавством строків відсторонення суддів у даному випадку, 

недопущення зловживань та затягування здійснення розслідування з метою 

впливу на суддю. Одночасно варто звернути увагу на позицію судових органів 

стосовно того, що ч. 6 ст. 64 Закону України № 1798-VIII не виключає 

можливості звернення із новим клопотанням про відсторонення судді від 

посади у разі наявності відповідних потреб кримінального провадження і з 

метою досягнення дієвості цього провадження, яке за змістом відрізняється від 

попереднього звернення. Цією нормою Закону обмежено можливість 
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кількісного звернення із клопотанням про відсторонення судді від посади за 

наявності одних і тих самих підстав [78]. Тобто у разі виявлення чи виникнення 

нових обставин, клопотання, обґрунтоване такими обставинами, вважатиметься 

не повторним, а новим, що виключає можливість застосування описаної 

заборони. 

Ще однією гарантією є надання права на оскарження рішення про 

відсторонення судді. Останній, скориставшись даною гарантією,  може 

домогтися скасування помилкового чи неправомірного рішення про своє 

відсторонення або проведення перевірки такого рішення додатковою 

інстанцією. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини «навіть у 

разі, коли судовий орган, що виносить рішення у спорах щодо «прав та 

обов’язків цивільного характеру», у певному відношенні не відповідає п. 1 ст. 6 

Конвенції, порушення Конвенції не констатується за умови, якщо провадження 

у вищезазначеному органі «згодом є предметом контролю, здійснюваного 

судовим органом, що має повну юрисдикцію та насправді забезпечує гарантії 

п. 1 ст. 6 Конвенції»… Щоб визначити у рамках скарги за ст. 6 Конвенції, чи 

мав суд другої інстанції «повну юрисдикцію» або чи забезпечував «достатність 

перегляду» для виправлення відсутності незалежності в суді першої інстанції, 

необхідно врахувати такі фактори, як предмет оскаржуваного рішення, спосіб, в 

який було винесено рішення, та зміст спору, включаючи бажані та дійсні 

підстави для оскарження (рішення Європейського суду з прав людини від 09 

січня 2013 року у справі «Олександр Волков проти України», п. 123). 

Можливість оскаржити рішення по суті є важливим запобіжником суддівської 

незалежності та незалежності судової системи в цілому  [90]. Тому передбачена 

чинним законодавством можливість оскарження рішення про відсторонення 

суддею є гарантією забезпечення можливості доведення неправомірності 

відповідного рішення, можливості його скасування у разі невідповідності 

нормам законодавства, що складає захист недоторканності судді, його прав. 

Отже, гарантії відсторонення суддів спрямовані на захист інтересів 

судді при обмеженні його прав, є запобіжними заходами проти свавілля 
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стосовно судді, яке може здійснюватися за допомогою його усунення від 

виконання професійних обов’язків. Такими гарантіями є: 1) збереження статусу 

судді, робочого місця, 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.  

 

2.2 Підстави та порядок відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків: теоретико-правовий аналіз  

Посада судді має високе суспільне значення з огляду на функції, які 

виконуються цією категорією працівників, особливості професійної діяльності 

на цій посаді. Така діяльність спрямована на вирішення спорів та кримінальних 

обвинувачень, де завжди є дві сторони, які мають інтерес у вирішенні справи на 

свою користь. Це передбачає велику ймовірність вчинення протиправних дій 

стосовно судді з метою схилити його прийняти позицію певної сторони справи. 

Інститут відсторонення суддів є тим інститутом, який може протиправно 

використовуватися для тиску на суддю, усунення його від розгляду справи. 

Разом з тим, його відсутність може створювати умови для здійснення протягом 

тривалого часу правосуддя суддями, що не відповідають займаній посаді через 

свою некомпетентність чи поведінку, негідну посади судді, що, в свою чергу, 

підриває порядок у судовій владі, довіру до цієї гілки влади. Саме тому для 

збалансування ризиків завдання шкоди незалежності, неупередженості судді та 

завдання шкоди авторитету судової системи на законодавчому рівні 

створюються окремі бар’єри,  які знижують можливості впливу на суддів, у 

вигляді спеціальних виключних підстав для їх відсторонення та особливого 

порядку їх застосування. У зв’язку з цим виглядає логічним закріплення 

законодавцем положень про відсторонення суддів у відповідній статті Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» [3], яка регулює питання суддівської 

недоторканності та імунітету, котрі, в свою чергу, є гарантіями забезпечення 

незалежності судді, а також віднесення науковцями «встановленого законом 
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порядку відсторонення судді від здійснення правосуддя» до гарантій 

незалежності суддів [96, с. 4-5]. Відсутність спеціального законодавчого 

порядку відсторонення суддів може створювати умови для впливу на їх 

безсторонність, об’єктивність, що знижує рівень незалежності суддів. А будь-

яке зниження рівня гарантій незалежності суддів суперечить конституційній 

вимозі неухильного забезпечення незалежного правосуддя і права громадян на 

захист прав і свобод незалежним судом (абзац п’ятий пункту 8 мотивувальної 

частини Рішення Конституційного Суду України від 11 жовтня 2005 року № 8-

рп/2005) [97]. Саме необхідність максимального забезпечення незалежності 

судді обумовлює встановлення відмінних від інших категорій працівників 

підстав відсторонення, спеціального порядку застосування такого заходу, який 

є порівняно значно складнішим та усуває усі можливі ризики незаконного 

впливу на суддю. Тому специфічні підстави відсторонення суддів, перелік яких 

є вичерпним, у поєднанні із особливим порядком вирішення питання про 

відсторонення суддів є елементами гарантій їх незалежності, що створює 

підвищений інтерес до регулювання та дослідження цих питань. 

Без визначення підстав відсторонення судді весь цей інститут втрачає 

сенс. Саме підстави становлять його «ядро», визначаючи можливі випадки 

застосування. Порядок застосування відсторонення передбачає етапи та 

необхідні процедурні моменти відсторонення суддів, недотримання яких 

призводить до незаконності такого відсторонення. Наявність достатніх підстав 

та повне дотримання всієї процедури відсторонення суддів є запорукою 

легітимності тимчасового усунення судді від здійснення своїх професійних 

обов’язків. 

Оновлення у 2016 році законодавства у сфері судоустрою та статусу 

суддів викликає необхідність дослідження достатності та належності правового 

регулювання підстав та порядку відсторонення суддів на предмет наявності 

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

практичній реалізації відповідних положень законодавства.  Адже окремі 

підстави відсторонення судді були введені в законодавство вперше 
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(відсторонення під час оцінювання), визначено новий суб’єкт прийняття 

рішення щодо відсторонення суддів та оновлено порядок такого відсторонення. 

Актуальність теми обумовлюється також тим, що, незважаючи на свою 

важливість, багато питань щодо встановлення змісту та обсягу поняття 

«підстави відсторонення суддів», його сутності та правового значення, 

розкриття особливостей підстав та порядку відсторонення суддів, залишаються 

поза увагою фахівців трудового права.  

Загалом, аналізуючи вживання слова «підстава» в юридичній науці та 

законодавстві, можна дійти висновку про те, що цим терміном позначаються 

усі ті випадки, умови, наявність яких є необхідною для застосування певного 

заходу юридичного впливу, виникнення певних правових відносин. Тому, коли 

мова йде про підстави відсторонення суддів, маються на увазі всі ті випадки та 

умови, з наявністю яких пов’язується можливість застосування цього заходу 

усунення судді від здійснення ним своєї трудової функції (професійних 

обов’язків). 

Стаття 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» [3] має назву 

«Підстави тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя». Усі 

рішення щодо відсторонення суддів від здійснення правосуддя можуть 

прийматися виключно на підставі цієї норми. Відповідно до частини першої 

вказаної статті суддю може бути тимчасово відсторонено від здійснення 

правосуддя за рішенням Вищої ради правосуддя за таких обставин: 1) у зв’язку 

з притягненням до кримінальної відповідальності; 2) при проведенні 

кваліфікаційного оцінювання; 3) в порядку застосування дисциплінарного 

стягнення; 4) після ухвалення рішення про застосування дисциплінарного 

стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.  

Частиною другою цієї ж статті визначено, що з дня ухвалення 

Дисциплінарною палатою рішення про застосування дисциплінарного 

стягнення у виді подання про звільнення судді з посади суддя вважається 

тимчасово відстороненим від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою 

радою правосуддя окремого рішення. Відповідно ж до частини третьої 
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зазначеної статті тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя з 

інших підстав не допускається [3]. Вказаною нормою визначено випадки 

можливого застосування відсторонення судді від здійснення правосуддя, а 

також процесуальні документи, за якими здійснюється відсторонення, котрі, 

судячи з назви статті,  законодавець визначив як «підстави». Разом з тим, як 

вбачається із положень інших норм законодавства та практики застосування 

цього інституту, самого притягнення судді до кримінальної відповідальності, 

проведення кваліфікаційного оцінювання, застосування будь-якого стягнення 

до судді недостатньо для прийняття рішення Вищою радою правосуддя про 

застосування цього заходу. Застосуванню відсторонення завжди мають 

передувати поведінка, дії судді негативного характеру та наявність інших 

обставин, які впливають на прийняття рішення.  

Так, відповідно до частини другої статті 63 Закону України «Про Вищу 

раду правосуддя» клопотання про тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної 

відповідальності подається до Вищої ради правосуддя стосовно судді, який є 

підозрюваним, обвинувачуваним (підсудним), на будь-якій стадії 

кримінального провадження [3]. Аналогічне положення передбачено частиною 

другою статті 155-1 КПК України [15]. Тобто обов’язковою умовою 

тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя є наявність у судді 

статусу підозрюваного, обвинуваченого у відповідному кримінальному 

провадженні. Згідно з частиною другою статті 155-1 КПК України клопотання 

про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з 

притягненням до кримінальної відповідальності повинно відповідати вимогам 

частини другої статті 155 цього Кодексу [15]. Серед таких вимог є вимога про 

виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді 

підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального 

правопорушення, а також обставин, що дають підстави вважати, що 

підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить 

речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, 
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незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників 

кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному 

провадженню іншим чином (пункти 5, 6 частини другої статті 155 КПК 

України) [15]. Тобто ще однією обов’язковою умовою застосування вказаного 

заходу є обґрунтована наявність обставин, які дають підстави вважати, що саме 

продовження перебування судді на займаній посаді дозволить знищити чи 

підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, 

незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального 

провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню 

іншим чином, а також те, що перебування на посаді судді сприяло вчиненню 

кримінального правопорушення. Таким чином, на наш погляд, фактичними 

підставами відсторонення судді від здійснення правосуддя 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. 

Щодо тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя при 

проведенні кваліфікаційного оцінювання, то є певні труднощі із визначенням 

умов його застосування у зв’язку з неналежним правовим регулюванням цього 

питання. У Законі України «Про Вищу раду правосуддя» правовому 

регулюванню відсторонення судді від здійснення правосуддя при проведенні 

кваліфікаційного оцінювання присвячені статті 66 та 67, із змісту яких 

випливає, що ними визначено лише процесуальні підстави відсторонення судді 

та порядок такого відсторонення. Зрозуміти з цих норм, що є фактичною 

умовою такого відсторонення неможливо. Можна було б припустити, що сам 

факт направлення судді на кваліфікаційне оцінювання є підставою 

відсторонення судді, однак це спростовується наступними міркуваннями: 

– по-перше, це є нелогічним з тієї точки зору, що якби факт направлення 

судді на кваліфікаційне оцінювання був підставою відсторонення судді, то 
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навіщо тоді приймати окреме рішення Вищою радою правосуддя. В такому 

випадку логічно було б автоматично відстороняти суддю по аналогії із 

відстороненням у разі ухвалення рішення про направлення подання про 

звільнення судді; 

– по-друге, відповідно до положень згаданого вище Закону рішення 

Вищої ради правосуддя може бути оскарженим, якщо подання Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України не містить посилання на визначені 

законом підстави його ухвалення або мотиви, з яких Вища кваліфікаційна 

комісія суддів України дійшла відповідних висновків (пункт 1 частини першої 

статті 67) [2]. Таким чином, відповідне подання повинне містити певні мотиви 

направлення подання, тобто якісь фактичні дані, які обґрунтовують 

необхідність прийняття рішення про відсторонення судді. Алогічно було б 

мотивувати це виключно фактом направлення судді на проведення 

кваліфікаційного оцінювання; 

– по-третє, кваліфікаційне оцінювання може проводитися після 

проходження курсу підвищення кваліфікації в Національній школі суддів 

України в межах застосування відсторонення як санкції (в порядку 

дисциплінарного провадження). Тобто кваліфікаційне оцінювання може 

виступати завершальним етапом притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності у виді тимчасового відсторонення; 

– по-четверте, як зазначає Пленум Верховного Суду, за своїм 

призначенням кваліфікаційне та регулярне оцінювання суддів спрямоване на 

виявлення індивідуальних потреб судді щодо вдосконалення, стимулювання 

його до підтримання кваліфікації на належному рівні, професійного зростання 

та перевірки здатності здійснювати правосуддя в суді відповідного рівня. 

Оцінювання суддів є одним з методів перевірки професійної діяльності 

окремих суддів та їх кваліфікаційного рівня  [98]. Кваліфікаційне оцінювання 

судді проводиться з метою підтвердження його здатності належним чином 

здійснювати правосуддя у відповідному суді [99, с. 142-143]. Тобто 

оцінювання, в першу чергу, спрямоване на виявлення слабких моментів судді 



 

 

108 

для їх подальшого усунення. Причому таке оцінювання може ініціюватися і 

самим суддею задля перевірки своєї компетентності та самовдосконалення. 

Тобто воно не пов’язується із негативними діями судді і має на меті 

забезпечення здійснення правосуддя на найвищому рівні. Відсторонення ж – це 

той захід, який спрямований на усунення можливих ризиків судовому 

авторитету через певні негативні дії, пов’язані з конкретним суддею. Цей захід 

застосовується у виключних випадках. Відповідно до Основних принципів 

незалежності судових органів, схвалених резолюціями 40/32 та 40/146 

Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року (пункт 18),  

судді можуть бути тимчасово відсторонені від посади або звільнені тільки з 

причин їх нездатності виконувати свої обов’язки чи поведінки, невідповідної до 

посади, яку вони займають [100, с. 24]. Міжнародні експерти стверджують, що 

суддя може бути звільнений, відсторонений або іншим чином притягнутий до 

відповідальності за: навмисне допущення неналежної поведінки; навмисне та 

систематичне невиконання обов’язків судді; часте зловживання алкоголем; 

обвинуваченням у вчиненні аморального злочину; упереджене відправлення 

правосуддя, що призвело до негативної репутації суддівської посади [100, с. 

25].  

Таким чином, на наш погляд, при кваліфікаційному оцінювані суддю 

може бути відсторонено від здійснення правосуддя виключно у разі виявлення 

інформації, яка свідчить про його можливу нездатність кваліфіковано 

розглядати справи, чи приховування ним інформації, яка може свідчити про 

його недоброчесність. Саме по собі проходження особою кваліфікаційного 

оцінювання не завжди зумовлене негативними обставинами, а тому не може 

бути першопричиною відсторонення судді. 

Також варто звернути увагу на положення частини п’ятої статті 86 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до якої «у разі 

необхідності направлення запиту, вказаного в частині першій цієї статті, Вища 

кваліфікаційна комісія суддів України має право зупинити проведення 

кваліфікаційного оцінювання на період, необхідний для отримання відповідної 
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інформації; «в залежності від значення інформації, неповнота або 

недостовірність якої була виявлена при проведенні кваліфікаційного 

оцінювання, Вища кваліфікаційна комісія суддів України може внести подання 

Вищій раді правосуддя про тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя до закінчення кваліфікаційного оцінювання» [3]. Із зазначеного 

можна зробити висновок, що підставою відсторонення судді при проведенні 

кваліфікаційного оцінювання є подання ним неповної або недостовірної 

інформації. При цьому при прийнятті рішення про відсторонення судді до 

уваги береться значення такої інформації. Тобто не будь-яка виявлена неповна 

чи недостовірна інформація є підставою для відсторонення судді. Проте 

законодавством не визначено, яка ж інформація значима. Як уже зазначалося в 

попередніх розділах, на наш погляд, значення для тимчасового відсторонення 

від здійснення правосуддя має інформація, яка є недостовірною і неправдивою, 

а її викривлення стосується компетентності та/або професійної етики, та/або 

доброчесності судді, що в кінцевому результаті ставить під сумнів  здатність 

судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними законом 

критеріями. На підставі вищевикладеного можна стверджувати, що умовою 

тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя при проведенні 

кваліфікаційного оцінювання є подання ним неповної або недостовірної 

інформації щодо компетентності, професійної етики, доброчесності при 

проведенні кваліфікаційного оцінювання, що ставить під сумнів  здатність 

судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними законом 

критеріями. Одночасно вважаємо, що законодавством має бути більш чітко та 

однозначно визначено підстави тимчасового відсторонення судді при 

проведенні кваліфікаційного оцінювання, адже, як показує практика, з дня 

набуття чинності новим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» 

жодного суддю не відсторонено при проведенні кваліфікаційного оцінювання. 

У статистичних даних Вищої ради правосуддя [101] відсутні дані щодо даної 

категорії відсторонення суддів. Разом з тим, наприклад, у 2018 році в порядку 

застосування дисциплінарного стягнення Дисциплінарні палати Вищої ради 
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правосуддя внесли на розгляд Вищої ради правосуддя  11 подань про тимчасове 

відсторонення судді від здійснення правосуддя, за результатами розгляду яких 

Радою прийнято 11 рішень про тимчасове відсторонення 11 суддів від 

здійснення правосуддя (у 2017 році – 3 рішення про тимчасове відсторонення 

судді від здійснення правосуддя); за результатами розгляду клопотань 

Генеральної прокуратури України прийнято 36 рішень про тимчасове 

відсторонення суддів від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до 

кримінальної відповідальності та продовження строку тимчасового 

відсторонення (у 2017 році – 29) [102]. На наш погляд, така ситуація (щодо 

відсутності застосування відсторонення суддів при проведенні 

кваліфікаційного оцінювання та застосування відсторонення суддів в інших 

випадках) може бути пов’язана з неналежним правовим регулюванням умов 

тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя при проведенні 

кваліфікаційного оцінювання. 

Також варто звернути увагу на положення Закону України «Про 

забезпечення права на справедливий суд», зокрема його Прикінцеві та 

перехідні положення, якими закріплено ще один випадок відсторонення суддів 

при проведенні оцінювання. Так, відповідно до пункту 6 Прикінцевих та 

перехідних положень вказаного Закону, якщо за результатами первинного 

кваліфікаційного оцінювання можливість здійснення суддею правосуддя у 

відповідному суді не підтверджена, він відстороняється від здійснення 

правосуддя та направляється для перепідготовки до Національної школи суддів 

України із подальшим проведенням повторного кваліфікаційного оцінювання 

[103]. Тобто умовою відсторонення судді виступають негативні результати 

первинного кваліфікаційного оцінювання. Разом з тим, ця норма носить 

тимчасовий, перехідний характер і застосовується одноразово. Крім того, 

можливість її застосування обумовлена наявністю перепідготовки та  

повторного кваліфікаційного оцінювання у разі негативних результатів 

первинного. За чинним Законом України «Про судоустрій і статус суддів» така 

можливість відсутня, негативні результати оцінювання є підставою для 
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прийняття рішення про непідтвердження здатності судді здійснювати 

правосуддя у відповідному суді (частина перша статті 88), що, в свою чергу, є 

підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності (пункт 14 

частини першої статті 106). 

Отже, підставами відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків при проведенні кваліфікаційного оцінювання є: 1) наявність 

потреби у перевірці судді на відповідність займаній посаді за критеріями 

компетентності, доброчесності та професійної етики; 2) відповідне рішення 

Вищої ради правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України. 

Ще одним законодавчо визначеним випадком тимчасового відсторонення 

судді від здійснення правосуддя є відсторонення в порядку дисциплінарної 

відповідальності. У даному випадку згідно з пунктом  4 частини першої статті 

109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» тимчасове відсторонення 

судді виступає санкцією  (видом дисциплінарного стягнення) за вчинення 

суддею дисциплінарного проступку, тобто заходом юридичної 

відповідальності. Слід зазначити, що науковці, розглядаючи підстави 

юридичної відповідальності, говорять про наявність нормативної, 

процесуальної та фактичної підстави юридичної відповідальності [104, с. 23]. 

При цьому загальною підставою є поєднання зазначених трьох підстав.  

Нормативно-правовою підставою юридичної відповідальності виступає 

наявність правової норми (правових норм), що передбачає покладання 

(притягнення) до юридичної відповідальності [104, с. 23]. У випадку із 

дисциплінарною відповідальністю суддів та застосуванням дисциплінарного 

стягнення у виді тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя такою 

підставою є положення статей 106, 109 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» та пункту 3 частини першої статті 62 Закону України «Про Вищу 

раду правосуддя». Процесуальною підставою юридичної відповідальності є 

правозастосовний акт, у якому міститься рішення стосовно конкретної справи 

та який індивідуалізує юридичну відповідальність, створює умови для 
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реалізації абстрактних норм щодо конкретних життєвих обставин [104, с. 23].  

Як уже зазначалося вище, безпосередньо вказане дисциплінарне стягнення до 

суддів застосовується на підставі рішення Вищої ради правосуддя, що і є 

індивідуальним правозастосовним актом щодо притягнення до дисциплінарної 

відповідальності судді та застосування стягнення у виді тимчасового 

відсторонення від здійснення правосуддя, а отже, процесуальною підставою 

відсторонення судді. Під поняттям «фактична підстава юридичної 

відповідальності» в науковій літературі пропонується розуміти  вчинення дії 

(бездіяльності), забороненої правовою нормою, тобто скоєння правопорушення 

[105].  Подібна думка висловлена І.О. Кузьміним, який вважає, що це поняття  

являє собою конкретне протиправне діяння фізичної чи юридичної особи 

(юридичний факт) [106, с. 8]. Також вчені-правознавці розглядають фактичні 

підстави як життєві обставини (юридичні факти), з наявністю яких норми права 

пов’язують настання юридичної відповідальності. Мова йде про наявність у 

діянні особи складу правопорушення [107, с. 22]. Фактичною підставою 

юридичної відповідальності виступає скоєння правопорушення, склад якого 

передбачений законом [108, с. 185]. Отже, фактичними підставами юридичної 

відповідальності є ті дії особи, які мають ознаки правопорушення, визначеного 

законом. У науковій літературі підставою дисциплінарної відповідальності 

судді визначають вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто винного, 

протиправного порушення службових обов’язків [109, c. 84; 110, с. 59]. 

Овчаренко О.М. фактичний аспект підстав юридичної відповідальності судді 

визначає як вчинення суддею діяння, яке має ознаки складу правопорушення, 

закріпленого в законі [111, с. 16]. Із зазначеного вбачається, що серед науковців  

існує одностайність щодо визначення підстави як юридичної відповідальності 

загалом, так і дисциплінарної відповідальності суддів зокрема. Ця підстава 

(вчинення суддею діяння, яке має ознаки складу дисциплінарного проступку, 

закріпленого в законі) є одночасно і фактичною підставою тимчасового 

відсторонення судді від здійснення правосуддя в порядку дисциплінарної 

відповідальності. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» не містить 
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визначення поняття «дисциплінарний проступок». Разом з тим, як вбачається із 

положень пункту 3 частини другої статті 107 цього Закону (встановлюється 

вимога про вказівку у дисциплінарній скарзі конкретних відомостей про 

наявність у поведінці судді ознак дисциплінарного проступку, який відповідно 

до частини першої статті 106 цього Закону може бути підставою для 

дисциплінарної відповідальності судді), таким проступком є дії судді, 

перелічені в частині першій статті 106  згаданого Закону [3].  

Допущення суддею у своїй діяльності чи поведінці будь-чого із 

переліченого може стати підставою для застосування до нього санкції у виді 

тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя. Однак вчинення таких 

дій не є безумовною підставою застосування до судді такої санкції, так як 

оцінюються й інші обставини вчиненого. Так, відповідно до частини другої 

статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» під час обрання 

виду дисциплінарного стягнення стосовно судді враховуються характер 

дисциплінарного проступку, його наслідки, особа судді, ступінь його вини, 

наявність інших дисциплінарних стягнень, інші обставини, що впливають на 

можливість притягнення судді до дисциплінарної відповідальності [3]. Це 

необхідно, оскільки існують й інші санкції (попередження, догана, сувора 

догана, подання про переведення судді до суду нижчого рівня, подання про 

звільнення судді з посади), які можуть бути застосованими залежно від 

тяжкості та обставин вчиненого діяння, його наслідків. Отже, фактичною 

підставою відсторонення судді від здійснення правосуддя у порядку 

дисциплінарної відповідальності є дії (поведінка) судді, які мають ознаки 

дисциплінарного проступку, котрий відповідно до частини першої статті 106 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» може бути підставою для 

дисциплінарної відповідальності судді, у поєднанні з іншими обставинами, що 

впливають на характер здійсненого діяння. 

Підсумовуючи здійснене дослідження, зробимо висновок, що підставами 

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

застосуванням до нього дисциплінарного стягнення є:  
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1) 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);  

2) рішення Вищої ради правосуддя, ухвалене на підставі рішення 

Дисциплінарної палати про застосування дисциплінарного стягнення у виді 

подання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя. 

Ще одним випадком застосування тимчасового відсторонення судді від 

здійснення правосуддя є ухвалення Дисциплінарною палатою рішення про 

застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді. 

Відсторонення за даних обставин відбувається одночасно із ухваленням 

вказаного рішення та є автоматичним (не потребує додаткового розгляду та 

ухвалення окремого рішення щодо цього).  При цьому, як слушно зазначає член 

Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя А.М. Мірошниченко, 

таке автоматичне відсторонення не є заходом юридичної відповідальності. Це 

захід, спрямований на збереження довіри до судді та судової влади в цілому, 

адже якщо дисциплінарним органом констатовано, що суддя вчинив дії, 

несумісні із зайняттям посади судді, довіра до судового рішення, яке винесе 

такий суддя, буде істотно підірваною [77]. Хоча ці два заходи юридичного 

впливу є різними за своєю суттю, на наш погляд, умова їх застосування 

однакова – вчинення суддею дій, несумісних з посадою  судді, які завдають 

непоправної шкоди суспільній довірі до суду, забезпеченню впевненості 

суспільства в чесності та непідкупності суддів, та ухвалення рішення 

Дисциплінарною палатою про застосування дисциплінарного стягнення у виді 

подання про звільнення судді. Отже, якби суддею не були вчинені такі дії, то до 

нього не було б застосоване найсуворіше дисциплінарне стягнення, що, 

відповідно, не потягло б за собою й застосування відсторонення від здійснення 

правосуддя. Для позначення таких дій законодавець вживає поняття «істотний 
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дисциплінарний проступок» та «порушення суддею обов’язку підтвердити 

законність джерела походження майна».  

У разі ухвалення рішення про застосування до судді дисциплінарного 

стягнення, що не дозволяє йому здійснювати правосуддя у відповідному суді, 

суддя тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя у цьому суді з дня 

ухвалення рішення про застосування до нього дисциплінарного стягнення [3]. 

На наш погляд, таке положення законодавства є суперечливим з огляду на такі 

міркування. По-перше, незрозуміло, які із наявних санкцій «не дозволяють 

судді здійснювати правосуддя у цьому суді», по-друге відсутній порядок такого 

відсторонення, його умови. Очевидно, що зазначене формулювання не може 

бути застосованим до таких дисциплінарних стягнень, як попередження, 

догана, сувора догана, так як вони є менш суворими санкціями та не створюють 

жодних перешкод у подальшому здійсненні правосуддя. Застосування цього 

формулювання до такої санкції, як «подання про тимчасове відсторонення від 

здійснення правосуддя» виглядає нелогічним, так як сама санкція передбачає 

відсторонення судді. Щодо такої санкції, як подання про переведення судді до 

суду нижчого рівня, то в даному випадку може йти мова про виникнення 

обставин, які не дозволяють судді здійснювати правосуддя у відповідному 

судді, адже по суті існують обґрунтовані підстави вважати, що кваліфікаційний 

рівень судді не відповідає суду такого рівня, що обумовлює його переведення 

до суду нижчого рівня. Але в даному випадку виникає суперечність із 

положеннями частини третьої статті 62 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя», в якій вказано, що перелік підстав, закріплений у цій нормі, є 

вичерпним і в ньому відсутня така підстава відсторонення судді, як «у разі 

прийняття рішення про переведення судді до суду нижчого рівня». Підстава «в 

порядку застосування дисциплінарного стягнення» уточнена в частині першій 

статті 68 цього Закону, де чітко зазначено, що тимчасове відсторонення судді 

від здійснення правосуддя в порядку дисциплінарної відповідальності 

здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі рішення Дисциплінарної 

палати про застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про 
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тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя [2]. Тому можливість 

застосування відсторонення судді є неможливим при застосуванні 

дисциплінарного стягнення у виді прийняття рішення про переведення судді до 

суду нижчого рівня. Щодо такого дисциплінарного стягнення, як подання про 

звільнення судді з посади, то іншими нормами прямо передбачено автоматичне 

відсторонення судді у разі застосування цього стягнення (частина сьома статті 

49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», частина друга  статті 62 

Закону України «Про Вищу раду правосуддя»). 

Отже, підставами для 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: 1) істотний проступок, грубе чи систематичне 

нехтування обов’язками, що є несумісним із статусом судді або виявило його 

невідповідність займаній посаді, порушення суддею обов’язку підтвердити 

законність джерела походження майна; 2) рішення Дисциплінарної палати 

Вищої ради правосуддя про застосування дисциплінарного стягнення у виді 

подання про звільнення судді з посади. 

Окремо варто звернути увагу на те, що в наукових джерелах 

висловлюється позиція стосовно необхідності розширення підстав тимчасового 

відсторонення судді від здійснення правосуддя. Так, В.І Іванюк обґрунтовано 

пропонує внести зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», що 

спрямовані на обмеження суддівської недоторканності щодо закріплення 

можливості відсторонення судді від посади у зв’язку з притягненням до 

адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією 

[112, с. 5]. М.І. Хавронюк вказує на необхідність закріплення у статті 65 Закону 

«Про запобігання корупції» норми, відповідно до якої відстороненню від 

виконання повноважень на посаді підлягає суддя, щодо якого складено 

протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, за яке 

законом передбачена можливість застосування стягнення у виді позбавлення 
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права обіймати певні посади [113, с. 73]. На перший погляд існують об’єктивні 

підстави підтримати такі пропозиції з огляду на те, що: 

         – відповідно до пункту 4 частини дев’ятої статті 109 Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів»  визнання судом винним судді у вчиненні 

корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, 

є істотним дисциплінарним проступком або грубим нехтуванням обов’язками 

судді, що несумісне із статусом судді або виявило його невідповідність 

займаній посаді і, відповідно, є підставою для звільнення особи з посади. 

Очевидно, що таке діяння завдає значної шкоди авторитету судової влади; 

        – частиною п’ятою статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» 

визначено, що особа, щодо якої складено протокол про адміністративне 

правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено 

Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання 

службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, 

підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи 

судом [114]. Неможливість застосування такої підстави відсторонення від 

виконання службових обов’язків до судді ставить в нерівне становище 

суб’єктів, які підпадають під дію законодавства про запобігання корупції.  

Однак варто звернути увагу й на інший бік даного питання, що призведе 

до виникнення сумнівів стосовно доцільності таких пропозицій. Як уже 

зазначалося, застосування такого заходу, як відсторонення судді, повинне бути 

співмірним із наслідками впливу на незалежність судді. Тому виникає логічне 

питання, чи не буде використовуватися такий захід для тиску на суддю, який 

здійснюватиметься на основі формальних підстав для притягнення судді до 

адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення. 

Крім того, нами вже було розглянуто тимчасове відсторонення від здійснення 

правосуддя під час кримінального провадження, де було встановлено, що для 

застосування цього заходу є недостатнім лише набуття суддею статусу 

підозрюваного, повинні бути також наявними обґрунтовані підстави вважати, 

що такий суддя продовжить здійснювати протиправну діяльність або ж, 
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виконуючи свої обов’язки, може певним чином негативно вплинути на хід 

досудового розслідування. Кримінальне правопорушення є більш тяжким, ніж 

адміністративне, тому нелогічно передбачати більш «м’які» процедури для 

відсторонення судді у зв’язку із притягненням до адміністративної 

відповідальності. Це буде неспівмірним, якщо для застосування тимчасового 

відсторонення судді при притягненні до адміністративної відповідальності 

достатньо складення  протоколу про адміністративне правопорушення, 

пов’язане з корупцією, а для застосування тимчасового відсторонення судді у 

зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності необхідно доводити 

існування загроз для досудового розслідування та інших обставин. Тому з 

метою недопущення можливого впливу на незалежність судді необхідно 

передбачати додаткові умови застосування тимчасового відсторонення судді 

при притягненні до адміністративної відповідальності, такі як наявність ризиків 

впливу суддею на прийняття рішення щодо нього. Однак, на наш погляд, з 

огляду на те, що процес притягнення особи до адміністративної 

відповідальності є менш ємним, менш складним та не таким довготривалим, як 

процес притягнення до кримінальної відповідальності, додаткова  необхідність 

проходження процедури відсторонення судді не має сенсу. Ухвалення судом 

рішення про притягнення судді до адміністративної відповідальності за 

корупційне правопорушення чи правопорушення, пов’язане з корупцією, в 

подальшому призведе до ініціювання процесу звільнення судді та його 

відсторонення від здійснення правосуддя. 

Отже, загальною підставою відсторонення судді від здійснення 

правосуддя є сукупна наявність нормативного положення, дій судді 

негативного характеру, рішення компетентного органу про застосування такого 

заходу або  подання про звільнення судді. Тобто  підстави відсторонення судді 

можна поділити на 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 
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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 та умови в межах конкретного різновиду відсторонення судді. До 

процесуальних – рішення (правозастосовний акт) уповноваженого на 

відсторонення суддів органу, а саме: 

          – рішення Вищої ради правосуддя у випадках, визначених частиною 

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

          – рішення Дисциплінарної палати  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», яке 

одночасно є підставою для розгляду Вищою радою правосуддя питання про 

звільнення судді з посади. 

          Без наявності цих рішень суддя не може бути відстороненим від 

здійснення правосуддя, оскільки це та формалізована умова, відсутність якої 

виключає можливість усунення судді від здійснення своєї трудової функції. Так 

само наявність рішення будь-якого іншого органу про відсторонення судді від 

здійснення правосуддя не може мати наслідком відсторонення судді від 

здійснення правосуддя та є тим актом, що виданий поза межами наданих 

повноважень, тобто незаконним. 

За результатами аналізу положень чинного законодавства варто також 

звернути увагу на існування процесуальних підстав розгляду та ухвалення 

рішення про відсторонення судді від здійснення правосуддя, які є по суті та за 

змістом відмінними від процесуальних підстав безпосереднього відсторонення 

судді. Так, відповідно до частини першої статті 63 Закону України «Про Вищу 

раду правосуддя» тимчасове відсторонення судді від відправлення правосуддя 

у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності здійснюється 

Вищою радою правосуддя на підставі вмотивованого клопотання Генерального 

прокурора або його заступника, а стосовно судді Вищого антикорупційного 

суду – на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора 
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(виконувача обов’язків Генерального прокурора). Тимчасове відсторонення 

судді від здійснення правосуддя при проведенні кваліфікаційного оцінювання 

здійснюється Вищою радою правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України (частина перша статті 66 згаданого Закону). Тимчасове 

відсторонення судді від здійснення правосуддя в порядку дисциплінарної 

відповідальності здійснюється Вищою радою правосуддя на підставі рішення 

Дисциплінарної палати про застосування дисциплінарного стягнення у виді 

подання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя (частина 

перша статті 68 вказаного Закону) [3]. Тобто клопотання Генерального 

прокурора, його заступника, виконувача обов’язків Генерального прокурора, 

подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, рішення 

Дисциплінарної палати про застосування дисциплінарного стягнення у виді 

подання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя є 

процесуальними підставами ініціювання питання про відсторонення судді від 

здійснення правосуддя перед Вищою радою правосуддя. Разом з тим, без 

наявності таких процесуальних документів Вища рада правосуддя не може 

самостійно ініціювати та прийняти рішення про відсторонення судді від 

здійснення правосуддя. Саме цими документами встановлюється наявність 

фактичних підстав відсторонення судді від здійснення правосуддя, 

підтверджується їх існування доказовою базою, їх достатня умотивованість є 

підставою для прийняття рішення Вищою радою правосуддя про таке 

відсторонення. Вища рада правосуддя по суті не встановлює фактичні 

обставини, а лише досліджує їх та надає їм оцінку на предмет достатньої 

обґрунтованості тим мотивам та обставинам, що вказані в клопотаннях, 

поданнях, рішеннях згаданих органів. Тобто як без наявності рішення Вищої 

ради правосуддя, так і без наявності згаданих вище процесуальних документів 

для ініціювання розгляду та прийняття рішення про відсторонення судді 

усунення судді від здійснення правосуддя неможливе, оскільки вони є 

взаємообумовленими документами. Тому, на наш погляд, варто говорити про 

так звані «безпосередні» процесуальні підстави відсторонення судді від 
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здійснення правосуддя (рішення Вищої ради правосуддя у «неавтоматичних» 

випадках відсторонення судді) та «опосередковані» процесуальні підстави 

відсторонення судді від здійснення правосуддя, якими є: 

          – вмотивоване клопотання Генерального прокурора або його заступника – 

для тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з 

притягненням до кримінальної відповідальності, вмотивоване клопотання 

Генерального прокурора (виконувача обов’язків Генерального прокурора) – для 

тимчасового відсторонення судді Вищого антикорупційного суду від 

здійснення правосуддя;  

           – подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – для 

тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя при проведенні 

кваліфікаційного оцінювання;   

        – рішення Дисциплінарної палати про застосування дисциплінарного 

стягнення у виді подання про тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя – для тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя в 

порядку дисциплінарної відповідальності.  

          Підсумовуючи описане вище, зазначимо, що  загальною підставою 

відсторонення, на наш погляд, є ті умови, наявність яких є підставою для 

застосування цього заходу. Вони являють собою сукупність нормативних 

(положення норми закону), фактичних (дії судді негативного характеру та інші 

фактичні обставини, що у поєднанні з діями судді впливають на прийняття 

рішення про відсторонення) та процесуальних  (процесуальне рішення 

уповноваженого органу) підстав відсторонення судді. Тобто підставами 

відсторонення суддів є: 

1. Тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя у зв’язку з 

притягненням до кримінальної відповідальності, яке включає: нормативну 

підставу – пункт 1 частини першої статті 62 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя», пункт 4-1 частини другої статті 131 КПК України; фактичну 

підставу –  вчинення суддею діяння, що містить ознаки кримінального 

правопорушення, що, в свою чергу, зумовило початок кримінального 
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розслідування та оголошення йому підозри, обвинувачення, у поєднанні із 

обґрунтованою підозрою вважати, що такий суддя продовжить здійснення 

протиправної діяльності та/або може впливати на хід досудового 

розслідування, використовуючи свої повноваження; процесуальну підставу – 

рішення Вищої ради правосуддя, ухвалене на підставі обґрунтованого 

клопотання Генерального прокурора або його заступника, а стосовно судді 

Вищого антикорупційного суду – клопотання Генерального прокурора 

(виконувача обов’язків Генерального прокурора). 

У даному випадку дії судді носять ймовірний характер з високим 

ступенем достовірності, але при цьому таких дій недостатньо, має бути 

наявним ще ризик продовження ним протиправної діяльності, в тому числі 

шляхом впливу на учасників судового процесу, збереженість доказової бази. 

Застосування відсторонення судді на цій підставі є доцільним з огляду на 

можливу непоправну шкоду процесу та можливості доведення вини судді, а 

також авторитету судової влади. 

2. Тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя при 

проведенні кваліфікаційного оцінювання, яке включає: нормативну підставу – 

пункт 2 частини першої статті 62 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя», частину п’яту статті 86 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів»;  фактичну підставу – подання суддею  неповної або недостовірної 

інформації щодо компетентності, професійної етики, доброчесності при 

проведенні кваліфікаційного оцінювання, що ставить під сумнів  здатність 

судді здійснювати правосуддя у відповідному суді; процесуальну підставу – 

рішення Вищої ради правосуддя, ухвалене на підставі обґрунтованого подання 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.  

У даному випадку дії судді мають достовірний характер щодо подання 

викривленої інформації, що істотно впливає на можливість здійснення ним 

правосуддя. Застосування відсторонення судді на цій підставі є доцільним з 

огляду на існування інформації, яка може свідчити про невідповідність судді 

займаній посаді, що може призвести (якщо не відсторонити) до здійснення 
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правосуддя некомпетентним та/або недоброчесним суддею, а це, в свою чергу, 

не відповідає завданням судочинства загалом. 

3. Тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя в порядку 

застосування дисциплінарного стягнення, яке включає: нормативну підставу – 

пункт 3 частини першої статті 62 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя», частину першу статті 106, пункт 4 частини першої статті 109 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів»; фактичну підставу – 

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 діяння, 

характеристика судді, притягнення до дисциплінарної відповідальності 

раніше);  процесуальну підставу – рішення Вищої ради правосуддя, ухвалене на 

підставі рішення Дисциплінарної палати про застосування дисциплінарного 

стягнення у виді подання про тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя.  

У даному випадку дії судді також мають достовірний характер, що 

встановлено за наслідками розгляду відповідних матеріалів Дисциплінарної 

палати. Таке стягнення, на наш погляд, є доцільним з огляду на необхідність 

врахування тяжкості вчиненого при обранні стягнення (порівняно з більш 

тяжкими, такими, як переведення до суду нижчого рівня та звільнення) та 

надання можливості судді виправитися. 

4. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя з дня 

ухвалення Дисциплінарною палатою рішення про застосування 

дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади, яке 

включає: нормативну підставу – частину другу статті 62 Закону України «Про 

Вищу раду правосуддя», частину сьому статті 49 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів»; фактичну підставу – істотний проступок, грубе чи 

систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним із статусом судді або 

виявило його невідповідність займаній посаді, порушення суддею обов’язку 
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підтвердити законність джерела походження майна; процесуальну підставу – 

рішення Дисциплінарної палати про застосування дисциплінарного стягнення у 

виді подання про звільнення судді з посади.  

Дії судді за цих обставин також були досліджені Дисциплінарною 

палатою в порядку дисциплінарного провадження. Застосування відсторонення 

судді на цій підставі є доцільним з огляду на недопущення до правосуддя судді, 

який здійснив вчинок, що підриває довіру до його подальшої діяльності на 

посаді судді, до остаточного вирішення питання про його звільнення. 

Щодо порядку застосування тимчасового відсторонення судді, то його 

варто розглядати виключно щодо так званих «неавтоматичних» підстав для 

відсторонення судді. Адже у випадку автоматичного відсторонення судді (на 

підставі частини другої статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя») 

таке відсторонення відбувається одночасно із прийняттям рішення про 

направлення подання про звільнення судді, окремої процедури щодо цього 

заходу не передбачається, що було б нелогічним. 

Аналіз чинного законодавства дає підстави стверджувати, що не існує 

уніфікованого порядку відсторонення судді стосовно усіх підстав, кожен із них 

дещо різниться. Загалом, цей порядок регулюється Законом України «Про 

Вищу раду правосуддя» та главою 19 Регламенту Вищої ради правосуддя. 

Тому, на нашу думку, порядки тимчасового відсторонення судді варто 

розглядати у контексті випадків, за яких відбувається відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків, передбачених статтею 62 Закону України 

«Про Вищу раду правосуддя», а саме: 1) у зв’язку з  притягненням судді до 

кримінальної відповідальності; 2) при проведенні кваліфікаційного 

оцінювання; 3) в порядку застосування до судді дисциплінарного стягнення; 4) 

після ухвалення рішення про застосування дисциплінарного стягнення у виді 

подання про звільнення судді з посади. 

Спільним для усіх випадків відсторонення судді є те, що розгляд цього 

питання здійснюється конституційно визначеним для цього органом – Вищою 

радою правосуддя, яка по суті виступає квазісудовим органом, так як здійснює 
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судову функцію, не будучи судовим органом. Разом з тим, у науковій 

літературі існують заперечення щодо надання таких повноважень несудовому 

органу. Сумніви стосовно наділення функцією прийняття рішення про 

відсторонення судді від здійснення правосуддя Вищої ради правосуддя 

висловлюють С.В. Свириденко [12, с. 149, 191], С.В. Гладій [69, с. 65], 

Р.Д. Арланова [22, с. 266], С.В. Завада [115, с. 12]. Вони переважно стосуються 

тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя при притягненні до 

кримінальної відповідальності. Вчені, зокрема, задають питання: «Чи можна 

покладати на Вищу раду правосуддя функцію, яка у кримінальному 

провадженні є судовою?» Це пояснюється тією обставиною, що  порядок 

розгляду тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя, 

передбачений у статтею 63 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», не 

надто наближений до процедури судового розгляду [70, с. 148]. Ці автори 

пропонують наділити повноваженнями стосовно розгляду справ про тимчасове 

відсторонення судді від здійснення правосуддя при притягненні до 

кримінальної відповідальності судові органи. Але при цьому існують різні 

точки зору стосовно того, який саме суд повинен це розглядати: Верховний Суд 

України [22, с. 266], спеціально створений Дисциплінарний суд України [69, 

с. 65], слідчий суддя, суд загальної юрисдикції [23, с. 166]. Однак, на наше 

переконання, побоювання, висловлені вказаними авторами, безпідставні, 

оскільки відповідно до практики Європейського суду з прав людини 

виконавцем судової функції може бути не тільки суд, а й парламент, 

адміністративні органи. ЄСПЛ виробив низку критеріїв, на основі яких 

визначається, чи виконує той чи інший орган судову функцію. Так, у справі 

«Савіно та інші проти Італії» застосовано такі три критерії: наявність 

організованої процедури; наявність у органу, який вирішує спір, так званої 

«повної юрисдикції»; обов’язковість рішення для обох сторін спору [14]. Вища 

рада правосуддя та передбачені процедури відповідають цим критеріям. Крім 

того, на наш погляд, розгляд справ про відсторонення суддів у суді має більші 

ризики для так званого «покриття» своїх колег, можливих проявів «професійної 
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солідарності», що унеможливить об’єктивність прийняття рішення суддями. 

Тому розгляд цього питання окремим незалежним органом, до складу якого 

входять не виключно судді є більш неупередженим та об’єктивним.  Більше 

того, чинним законодавством передбачається можливість оскарження рішень 

цього органу в судовому порядку, що є додатковим гарантією та забезпеченням 

права на можливість захисту прав у суді.  

Порядок тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у 

зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності регулюється статтями 

63-65 Закону України «Про Вищу раду правосуддя». Відповідно до частини 

першої статті 63 вказаного Закону тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної 

відповідальності здійснюється Вищою радою правосуддя на строк не більше 

двох місяців на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора 

або його заступника, а стосовно судді Вищого антикорупційного суду – на 

підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора (виконувача 

обов’язків Генерального прокурора) [2]. Зазначеною нормою визначено 

порядок ініціювання питання про відсторонення судді, особливостями якого є 

спеціальний суб’єкт звернення, яким виступають найвищі посадові особи 

органів прокуратури, що є додатковим бар’єром для використання інституту 

відсторонення з метою впливу на суддю. Також зазначеною вище нормою 

передбачено спеціальний процесуальний документ звернення – вмотивоване 

клопотання. При цьому встановлено вимоги до такого клопотання: воно 

повинне бути вмотивованим та відповідати вимогам частини другої статті 155 

Кримінального процесуального кодексу України, а саме містити: а) короткий 

виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається 

клопотання; б) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із 

зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність; в) виклад обставин, що дають підстави підозрювати, 

обвинувачувати суддю у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання 

на обставини; г) назву суду, в якому суддя обіймає посаду; ґ) виклад обставин, 
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що дають підстави вважати, що перебування на посаді судді сприяло вчиненню 

кримінального правопорушення; д) виклад обставин, що дають підстави 

вважати, що суддя, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі й 

документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, 

незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників 

кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному 

провадженню іншим чином; е) перелік свідків, яких прокурор вважає за 

необхідне допитати під час розгляду клопотання [116].  

Тобто безпосереднє отримання інформації щодо підстав відсторонення 

судді, її попереднє дослідження та обґрунтування існування таких підстав з 

подачею відповідних підтверджуючих матеріалів покладається на суб’єкта 

ініціювання питання про відсторонення судді. 

Відповідно до частини п’ятої статті  63 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя» Вища рада правосуддя розглядає клопотання про тимчасове 

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

кримінальної відповідальності невідкладно, але не пізніше семи днів з дня 

надходження клопотання. Розгляд клопотання про тимчасове відсторонення 

судді від здійснення правосуддя починається з короткого викладу членом 

Вищої ради правосуддя, який визначений доповідачем, наведеного у 

клопотанні обґрунтування необхідності такого тимчасового відсторонення 

(частина восьма вказаної норми). Після короткого викладу наведеного у 

клопотанні обґрунтування необхідності тимчасового відсторонення судді від 

здійснення правосуддя слово надається Генеральному прокурору або його 

заступнику, або уповноваженому прокурору, судді (його представнику), щодо 

якого внесене клопотання, для надання пояснень. Якщо суддя відмовляється від 

надання пояснень, Вища рада правосуддя розглядає клопотання про тимчасове 

відсторонення судді від здійснення правосуддя без його пояснень  (частина 

дев’ята вказаної норми) [2]. Регламентом Вищої ради правосуддя 

передбачається, що під час розгляду клопотання про тимчасове відсторонення 

судді від здійснення правосуддя Рада має право заслухати будь-яку особу чи 
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дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про 

відсторонення судді від здійснення правосуддя (пункт 19.12) [116]. За 

результатами розгляду клопотання про тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя Вища рада правосуддя ухвалює рішення, копія якого не 

пізніше семи робочих днів направляється Генеральному прокурору або його 

заступнику, судді, стосовно якого ухвалено рішення, а також невідкладно 

направляється до суду, в якому такий суддя обіймає посаду [2]. Із зазначеного 

вбачається, що розгляд клопотання про тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до відповідальності має 

елементи судового розгляду, де ініціатору відсторонення надається можливість 

аргументувати клопотання. Судді, щодо якого розглядається клопотання, 

надається можливість надати пояснення, тобто спростувати наявність підстав 

його відсторонення або надати пояснення щодо інших обставин, які можуть 

вплинути на прийняття рішення. При цьому Вища рада правосуддя як орган 

державної влади й суддівського врядування, діяльність якого спрямована на 

забезпечення (в тому числі) незалежності судової влади, з огляду на особливий 

суб’єктний склад відповідних кримінально-процесуальних правовідносин, 

перебирає на себе функції слідчого судді та стає структурою, до повноважень 

якої належить недопущення безпідставного застосування заходів 

процесуального примусу [117]. Тобто Вища рада правосуддя виступає 

«арбітром», який має об’єктивно оцінити надану інформацію, перевірити 

достатність наданих документів та обґрунтування  в клопотанні, за 

результатами чого підтвердити або спростувати наявність підстав для 

відсторонення судді, тим сааме здійснюючи контроль за правильністю 

застосування до суддів вказаного заходу юридичного впливу. 

Законом також передбачено можливість продовження строку 

тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з 

притягненням до кримінальної відповідальності (стаття 64 Закону України 

«Про Вищу раду правосуддя»). Порядок такого продовження такий же,  як і для 

первинного відсторонення. При цьому встановлюється чіткий строк подачі 
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клопотання про продовження відсторонення – не пізніше як за десять днів до 

закінчення строку, на який суддю було відсторонено (частина друга статті 64 

вказаного Закону) [2], порушення якого має наслідком залишення клопотання 

без розгляду. При цьому, як вбачається із згаданої норми, для  продовження 

строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з 

притягненням до кримінальної відповідальності повинні існувати додаткові 

умови, а саме: 1) обставини, які стали підставою для тимчасового 

відсторонення від здійснення правосуддя, продовжують існувати; 2) сторона 

обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких 

було застосовано тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя, іншими 

способами протягом дії попереднього рішення [2].  

Такі положення виглядають цілком логічними з точки зору недопущення 

зловживання органами досудового розслідування можливістю відсторонення 

судді, а також належного та своєчасного проведення розслідування, без 

затягування процесу з метою впливу на суддю та недопущення його до 

правосуддя через інститут відсторонення. Ще однією гарантією недопущення 

зловживань у процесі відсторонення судді є положення про те, що повторне 

звернення Генерального прокурора або його заступника із клопотанням про 

тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з 

притягненням до кримінальної відповідальності або із клопотанням про 

продовження строку такого відсторонення стосовно судді в межах одного 

кримінального провадження не допускається, крім випадків скасування 

попереднього рішення Вищої ради правосуддя судом (частина шоста статті 64 

Закону України «Про Вищу раду правосуддя») [2]. Погоджуємося з думкою 

В.М. Починок про те, що системне тлумачення зазначеної статті Закону 

України «Про Вищу раду правосуддя» дає змогу дійти висновку про наявність 

певної мети встановлення заборони, яка полягає в унеможливленні 

багаторазового звернення з клопотанням про відсторонення судді від посади за 

наявності однакових підстав і фактичних обставин застосування цього заходу 

забезпечення в кримінальному провадженні. На її думку, зазначений підхід 
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законодавця спрямований на виключення ситуацій зловживання органами 

правопорядку правом на таке звернення та забезпечення гарантій суддівської 

незалежності й недоторканності [118, с. 241]. Дійсно, повторне, з тих самих 

підстав, за однаковими мотивами відсторонення судді від здійснення 

правосуддя є таким, що не відповідає принципу верховенства права та зазіхає 

на незалежність судді, так як може бути використане для неправомірного його 

відсторонення від здійснення правосуддя. 

Рішення Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної 

відповідальності, продовження строку такого відсторонення може бути 

оскаржене та скасоване з таких підстав: 1) склад Вищої ради правосуддя, який 

ухвалив відповідне рішення, не мав повноважень його ухвалювати; 2) рішення 

не підписано будь-ким із складу членів Вищої ради правосуддя, які брали 

участь у його ухваленні; 3) рішення не містить посилання на визначені законом 

підстави його ухвалення або мотиви, з яких Вища рада правосуддя дійшла 

відповідних висновків [2]. Дані підстави є вичерпними. Привертає до себе увагу 

те, що надається можливість оскаржити лише рішення про тимчасове 

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

кримінальної відповідальності, тоді як оскарження рішення про відмову у 

задоволенні клопотання про відсторонення судді не передбачається. 

Отже, наш аналіз засвідчив, що порядок відсторонення судді від 

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

кримінальної відповідальності включає наступні стадії: 1) набуття суддею 

статусу підозрюваного чи обвинувачуваного (підсудного) у кримінальному 

провадженні; 2) подання Генеральним прокурором або його заступником 

(стосовно судді Вищого антикорупційного суду – виключно Генеральним 

прокурором або виконувачем його обов’язків) вмотивованого клопотання про 

тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з 

притягненням до кримінальної відповідальності до Вищої ради правосуддя; 

3) розгляд Вищою радою правосуддя клопотання про тимчасове відсторонення 
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судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної 

відповідальності; 4) ухвалення Вищою радою правосуддя рішення із 

направленням його Генеральному прокурору або його заступнику, судді, 

стосовно якого ухвалено рішення, а також до суду, в якому такий суддя обіймає 

посаду; 5) відсторонення судді від здійснення правосуддя на строк, зазначений 

у рішенні.  

Порядок відсторонення судді від виконання посадових обов’язків у 

зв’язку із його притягненням до кримінальної відповідальності може включати 

також факультативні стадії: 1) продовження строку тимчасового відсторонення 

від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної 

відповідальності: а) подання Генеральним прокурором або його заступником 

(стосовно судді Вищого антикорупційного суду – виключно Генеральним 

прокурором або виконувачем його обов’язків) клопотання про продовження 

строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя; б) розгляд 

клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від 

здійснення правосуддя; в) ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про 

продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення 

правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності; 2) 

оскарження рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя чи рішення про продовження строку тимчасового відсторонення 

судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної 

відповідальності. 

Щодо тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя при 

проведенні кваліфікаційного оцінювання, то частиною першою статті 66 Закону 

України «Про Вищу раду правосуддя» визначено, що таке відсторонення 

здійснюється Вищою радою правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України [2]. У даному випадку суб’єктом ініціювання процедури 

відсторонення судді виступає Вища кваліфікаційна комісія суддів, що є цілком 

логічним з тієї точки зору, що саме цим органом проводиться оцінювання, в 

процесі якого можуть виявитися підстави для відсторонення судді. Внесене 
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Вищою кваліфікаційною комісією суддів України подання підлягає 

невідкладному розгляду Вищою радою правосуддя, але не пізніше семи 

календарних днів з дня надходження (частина друга згаданої норми). Розгляд 

подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється Вищою 

радою правосуддя без виклику судді. У разі необхідності Вища рада 

правосуддя може викликати суддю для надання пояснень (частина третя 

вказаної норми) [2]. На відміну від попереднього випадку, за даних обставин 

розгляд відбувається за відсутності судді, хоча його присутність можлива за 

ініціативою Вищої ради правосуддя у разі необхідності надання пояснень. При 

цьому законодавцем не уточнено випадки, з якими пов’язується необхідність 

надання суддею пояснень. На наш погляд, такі положення законодавства є 

недоцільними і для уникнення можливості прийняття помилкового рішення або 

такого, що ґрунтується на помилковій інформації, необхідно в будь-якому разі 

надати можливість для надання пояснень суддею, при цьому відмова надання 

таких пояснень не повинна стати перешкодою для подальшого розгляду 

подання для унеможливлення зловживання правом.  

Згідно з частиною четвертою статті 66 вказаного Закону за результатами 

розгляду подання Вища рада правосуддя ухвалює рішення, копія якого не 

пізніше семи днів направляється до Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, судді, стосовно якого ухвалено таке рішення, до суду, в якому суддя 

обіймає посаду [2]. При цьому в Законі не уточнено можливі варіанти 

прийняття рішення (повернення подання для можливості додаткового 

обґрунтування, відмова в задоволенні подання, задоволення), а також 

відповідні умови прийняття такого рішення. 

Таким чином, порядок відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків у зв’язку із проведенням кваліфікаційного оцінювання включає 

наступні стадії: 1) подання Вищою кваліфікаційною комісією суддів України до 

Вищої ради правосуддя подання про відсторонення судді від виконання 

посадових обов’язків у зв’язку із проведенням кваліфікаційного оцінювання; 

2) розгляд подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Вищою радою 
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правосуддя; 3) ухвалення рішення Вищою радою правосуддя за результатами 

розгляду подання рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя у зв’язку із проведенням кваліфікаційного оцінювання; 

4) припинення відсторонення судді від виконання посадових обов’язків у 

зв’язку із проведенням кваліфікаційного оцінювання з дня ухвалення Вищою 

кваліфікаційною комісією суддів України рішення про підтвердження здатності 

судді здійснювати правосуддя у відповідному суді або з дня звільнення судді з 

посади внаслідок непідтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у 

відповідному суді.  

Факультативною стадією є оскарження рішення про тимчасове 

відсторонення судді від здійснення правосуддя при проведенні 

кваліфікаційного оцінювання. 

Щодо тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя в 

порядку 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 (частина перша статті 68 Закону України «Про Вищу 

раду правосуддя») [2]. Тобто знову ж таки є спеціальний суб’єкт ініціювання, 

яким у даному випадку виступає Дисциплінарна палата. Такий суб’єкт 

ініціювання також виглядає логічним з огляду на те, що саме Дисциплінарна 

палата виступає уповноваженим органом, що здійснює дисциплінарне 

провадження щодо судді та має можливість розглядати скарги, в яких міститься 

інформація про вчинення суддею дисциплінарного проступку, котрий є 

фактичною підставою для відсторонення судді. Тобто саме цей орган має 

можливість виявити, дослідити та попередньо оцінити відповідну інформацію. 

Згідно з частинами 2-4 згаданої норми  суддя, стосовно якого розглядається 

питання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя в порядку 

дисциплінарної відповідальності, та/або його представник може бути 

заслуханим на засіданні Вищої ради правосуддя; неявка судді на засідання 

незалежно від причин не перешкоджає розгляду питання за його відсутності; за 
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результатами розгляду подання про тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя в порядку дисциплінарної відповідальності Вища рада 

правосуддя ухвалює вмотивоване рішення [2]. І в цьому випадку законодавець 

не визначився щодо можливих рішень Вищої ради правосуддя за результатами 

розгляду рішення Дисциплінарної палати, умов їх прийняття. Також не 

визначено, у яких випадках та за чиєю ініціативою (Вищої ради правосуддя, 

судді чи представника) здійснюється заслуховування судді чи його 

представника під час відповідного розгляду питання про відсторонення судді. 

Диспозитивність викладу норми щодо можливості заслуховування судді чи 

його представника (вживання словосполучення «може бути») може мати 

наслідком і відмову у заслуховуванні судді, навіть у разі висловлення ним 

такого бажання. Вважаємо, що це є недопустимим, так як в даному випадку 

здійснюється притягнення до юридичної відповідальності, тому особі, яку 

притягують до відповідальності, повинна бути надана можливість захиститися. 

Рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя в 

порядку дисциплінарної відповідальності може бути оскаржене та скасоване 

виключно з підстав, визначених у ст. 69 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя» [2]. Як і в попередніх випадках, привертає увагу формальність 

підстав оскарження та неможливість оскарження відмови у відстороненні судді, 

що є невиправданим та нелогічним і ставить у нерівні умови сторін процесу 

відсторонення. 

Отже, порядок відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків у зв’язку із застосуванням дисциплінарного стягнення 

складається з наступних стадій: 1) прийняття Дисциплінарною палатою 

Вищої ради правосуддя рішення про застосування дисциплінарного стягнення у 

виді подання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 2) 

розгляд Вищою радою правосуддя питання про тимчасове відсторонення судді 

від здійснення правосуддя; 3) прийняття Вищою радою правосуддя 

вмотивованого рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя.  
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Факультативна стадія – оскарження рішення про тимчасове 

відсторонення судді від здійснення правосуддя в порядку дисциплінарної 

відповідальності. 

Останнім спеціальним порядком, який варто встановити, є порядок 

здійснення 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 з посади судді. У загальних рисах даний порядок є подібним до 

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

застосуванням дисциплінарного стягнення, адже за своєю він також пов’язаний 

із застосуванням дисциплінарного стягнення. Проте, враховуючи специфіку 

цього покарання, варто звернути увагу на наступні важливі моменти: по-перше, 

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя не приймає жодних спеціальних 

рішень щодо тимчасового відсторонення судді, і він вважається відстороненим 

із моменту прийняття Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 

рішення про застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про 

звільнення судді з посади; по-друге, тимчасове відсторонення судді 

завершується із ухваленням Вищою радою правосуддя рішення про звільнення 

судді з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати. А тому, 

враховуючи наведену специфіку, прийдемо до висновку, що  процедура 

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 здійснюється у наступному порядку: 1) прийняття 

Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя рішення про застосування 

дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади; 

2) автоматичне тимчасове відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про його 

звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати; 3) розгляд 

Вищою радою правосуддя рішення Дисциплінарної палати про застосування 
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дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади;  

4) ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про звільнення судді з посади 

або скасування рішення Дисциплінарної палати. 

Підсумовуючи здійснене дослідження, зробимо висновок про те, що при 

аналізі спеціальних порядків відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків нами було виявлено певні закономірності, які дозволяють 

сформувати порядок відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків, який характерний для всіх видів підстав. При цьому його етапи 

можна поділити на основні та додаткові. Основними етапами є: 

1. Ініціювання процедури розгляду та прийняття рішення щодо 

відсторонення судді. Для різних підстав існує відмінність у суб’єкті 

ініціювання, процесуальному документі, мотивах, які необхідно обґрунтувати. 

Ініціюється розгляд питання відсторонення суддів тими суб’єктами, які мають 

можливість виявити та дослідити дії суддів, що несуть негативне навантаження. 

Коло таких суб’єктів є досить обмеженим та специфічним. Тимчасове 

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

кримінальної відповідальності ініціюється Генеральним прокурором або його 

заступником, а стосовно судді Вищого антикорупційного суду – Генеральним 

прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора). Документ 

ініціювання – клопотання. Тимчасове відсторонення судді від здійснення 

правосуддя при проведенні кваліфікаційного оцінювання ініціюється Вищою 

кваліфікаційною комісією суддів України. Документ ініціювання – подання. 

Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя в порядку 

дисциплінарної відповідальності ініціюється Дисциплінарною палатою. 

Документ ініціювання – рішення про застосування дисциплінарного стягнення 

у виді подання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя. 

2. Безпосередній розгляд. Цей етап  зводиться до перевірки 

документів, що подаються на розгляд Вищої ради правосуддя на предмет їхньої 

повноти, відповідності формі та змісту, визначеної законом, перевірки 

достатньої аргументованості таких документів щодо мотивів необхідності 
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відсторонення судді. При цьому найбільшого значення має саме мотивованість 

поданих документів, адже відповідно до положень Закону України «Про Вищу 

раду правосуддя» (пункт 3 частини першої статті 65, пункт 1 частини першої 

статті 67, пункт 3 частини першої статті 69) [2] відсутність зазначення підстав 

ухвалення рішення та мотивів є підставою для скасування рішення Вищої ради 

правосуддя, усі інші передбачені підстави оскарження такого рішення носять 

формальний характер.  

3. Прийняття рішення. За результатами розгляду Вища рада 

правосуддя може ухвалити такі рішення: 1) повернути документ ініціювання 

відсторонення у зв’язку з невідповідністю вимогам Закону; 2) тимчасово 

відсторонити суддю від здійснення правосуддя; 3) відмовити в задоволенні 

відсторонення судді від здійснення правосуддя.  

Ці етапи є обов’язковими та безумовними. Ще також можна виділити такі 

додаткові стадії: продовження строку відсторонення; оскарження. 

 Зазначені стадії виникають за наявності певних умов, а саме: існування 

підстав для продовження відсторонення (це можливо лише при відстороненні у 

разі притягнення судді до кримінальної відповідальності); наявність підстав для 

оскарження рішення Вищої ради правосуддя та подання відповідної скарги. 

 

 

 

Висновки до розділу 2 

1. 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 заходу 

юридичного впливу), яка полягає в оперативному захисті суспільного та 

індивідуального інтересу стосовно забезпечення належного розгляду справ 

безстороннім та компетентним судом, недопущенні порушення права кожного 

на справедливий суд, збереженні довіри та авторитету судової влади в цілому, 
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забезпеченні впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів. Ця 

мета простежується в усіх випадках відсторонення суддів, є основою для 

застосування цього заходу, її наявність необхідна для мотивування 

відсторонення суддів.  

2. Досягнення загальної мети інституту відсторонення судді вимагає 

реалізації таких загальних завдань: 1) створення механізмів (інституційних, 

організаційних) своєчасного виявлення дій судді, які свідчать чи можуть 

свідчити про невідповідність судді займаній посаді, створення ним загроз довірі 

до судової влади; 2) своєчасне реагування на ймовірні чи встановлені 

неправомірні дії/поведінку судді; 3) припинення дій чи 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. 

3. 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. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ВІДСТОРОНЕННЯ СУДДІ ВІД ВИКОНАННЯ ПОСАДОВИХ 

ОБОВ’ЯЗКІВ 

 

3.1 Проблеми правового регулювання відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків та шляхи їх вирішення 

Повне й адекватне правове регулювання суспільних відносин – ідеал, 

якого прагне досягнути кожна національна правова система [119, с. 3]. Проте 

життєві реалії вносять свої корективи і правове регулювання певних питань 

часто має вади, зумовлені недоліками формулювання правових норм, 

недостатнім врегулюванням правовідносин або ж наявністю помилкових чи 

суперечливих норм. Це знижує ефективність відповідних норм або ж робить їх 

взагалі неефективними. Не позбавлене відповідних проблем і правове 

регулювання відсторонення суддів. Зустрічаються дублюючі норми, які не 

завжди є аналогічними, некоректно сформульовані норми, нечіткі чи 

незрозумілі положення, що призводить до труднощів із правозастосуванням. 

Однак найбільші проблеми при практичній реалізації норм виникають у зв’язку 

з прогалинами правового регулювання, які проявляються у відсутності або 

неповному правовому регулюванні тих чи інших відносин, окремих питань. 

Щодо правового регулювання відсторонення суддів, то прогалини містяться як 

в нормах матеріального характеру (наприклад, описана вище відсутність 

визначення поняття «тимчасове відсторонення суддів від здійснення 

правосуддя», відсутність чіткої фактичної підстави відсторонення суддів при 

проведенні кваліфікаційного оцінювання), так і в нормах процесуального 

характеру (відсутність норм про можливість оскарження рішення про відмову у 

відстороненні судді, відсутність строків підготовки доповіді доповідачем щодо 

матеріалів відсторонення судді на засіданні Вищої ради правосуддя). Цей 

недолік правового регулювання призводить до труднощів реалізації 

відповідних положень законодавства про судоустрій і статус суддів або ж 
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взагалі до неможливості їх застосування. Якщо щодо таких проблем правового 

регулювання, як неясність чи нечіткість правової норми, вирішенням може 

бути тлумачення закону чи його інтерпретація судовими органами в процесі 

вирішення спорів, то щодо прогалин ситуація є значно складнішою, адже 

вирішення цієї проблеми потребує прийняття закону про внесення відповідних 

змін або ж внесення змін до підзаконних нормативно-правових актів 

(наприклад, до Регламенту Вищої ради правосуддя), а цей процес є тривалим у 

часі. 

Крім того, існують положення законодавства, які неоднозначно 

сприймаються науковцями чи суспільством загалом, з огляду на що виникають 

дискусії щодо доцільності існування тих чи інших норм, їх шкідливого чи 

неприпустимого характеру. Якщо вести мову про відсторонення суддів, то 

висловлюються позиції стосовно недоцільності виплати їм заробітної плати під 

час їх відсторонення [120, с. 169], необхідності обмеження публічності 

розгляду справ про відсторонення суддів [11, с. 279]. Усе це також 

розглядається як проблема правового регулювання відповідних правовідносин, 

оскільки вказується на неефективність відповідних норм, що, в свою чергу, 

суттєво впливає на досягнення тієї мети, яка закладена в інститут 

відсторонення суддів.  

Питання проблем правового регулювання відсторонення суддів є 

малодослідженим. Окремі з них розглядали такі науковці: Т.В. Андрейчук 

[121], Р.Д. Арланова [122], Д.В. Бойчук [123], Л.П. Гаращенко [124], 

Н.В. Глевська [125], О.В. Карпушова [126], І.Г. Козуб [127], В.П. Кохан [128], 

В.В. Кузьменко [129], Б.Б. Курбанов [130], М.А. Макаров [131], 

Л.В. Межевська [132], К.Ю. Мельник [133], Р.В. Миронюк [134], О.О. 

Овсяннікова [135], О.Т. Панасюк [136], К.Б. Пусан [137], О.М. Рим [138], Р.В. 

Романюк [139], І.М. Скапровська [140], С.В. Чернота [141], Н.М. Швець [142], 

З.І. Шевчук [143], Р.М. Шехавцов [144] та інші вчені. 

За характером проблеми правового регулювання відсторонення суддів 

пов’язані з несистематизованістю норм про відсторонення, недостатньою 
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обґрунтованістю окремих положень норм законодавства (щодо виплат судді 

при відстороненні судді), неясністю та нечіткістю норм (стосовно підстав 

відсторонення при проведенні кваліфікаційного оцінювання), законодавчими 

помилками (щодо підстав оскарження рішення ВРП про відсторонення судді 

при проведенні кваліфікаційного оцінювання), наявними прогалинами (щодо 

відсторонення суддів від адміністративних посад, відсторонення суддів 

Конституційного Суду, Голови Конституційного Суду, відсутності оскарження 

рішення ВРП щодо відмови у відстороненні судді). 

Н.В. Шевлер звертає увагу на те, що положення статті 46 КЗпП України 

носять переважно відсильний характер. Конкретні випадки відсторонення 

працівників від роботи закріплюються спеціальним законодавством. Воно 

передбачає як спеціальні підстави для відсторонення, залежно від причин якого 

наступають різні правові наслідки, так і особливості процедури їх застосування. 

Автор зазначає, що законодавство, яке регулює цей інститут, має 

фрагментарний характер, тому існує необхідність у розробці і прийнятті 

нормативного акта, в якому б вичерпно перераховувалися випадки 

відсторонення, встановлювалися його цілі та завдання, загальний порядок 

здійснення, наслідки застосування, а також визначалися гарантії дотримання 

прав працівників під час відсторонення [145, с. 324-325]. Дійсно, норми, що 

регулюють питання відсторонення від роботи, є несистематизованими [146], 

оскільки відповідні положення містяться як в різних статтях самого Кодексу, 

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, які 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, проте про які немає жодної згадки в самому КЗпП України. У 

зв’язку з цим, на наш погляд, у статті 46 КЗпП України необхідно передбачити 
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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 суддів».  

Окремо також варто звернути увагу на те, що навіть у межах 

спеціального законодавства, зокрема законодавства про судоустрій і статус 

суддів, відсутня чітка систематизованість положень щодо відсторонення суддів. 

Так, якщо у Законі України «Про Вищу раду правосуддя» відповідні положення 

є систематизованими та містяться в одному розділі, то в Законі України «Про 

судоустрій і статус суддів» ці положення є фрагментарними. Причому окремі 

положення цих законів не корелюються, прикладом чого є згадана раніше 

колізія частини п’ятої статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» (передбачає можливість відсторонити суддю від здійснення правосуддя 

у разі ухвалення рішення про застосування до судді дисциплінарного 

стягнення, що не дозволяє судді здійснювати правосуддя у відповідному суді) 

та статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» (не передбачає такої 

підстави відсторонення та визначає вичерпність переліку підстав 

відсторонення, визначений у ній). Частина положень зазначених нормативно-

правових актів дублюються (щодо строків відсторонення, ініціювання питання 

про відсторонення у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності, 

автоматичного відсторонення судді у разі прийняття рішення про подання про 

звільнення судді), що є недоліком. 

Доцільно наголосити, що підстави відсторонення від роботи не 

співставляються із підставами тимчасового відсторонення суддів від здійснення 

правосуддя. Так, відповідно до статті 46 КЗпП України відсторонення 

працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом 

допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного 

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

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

протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством [37]. 
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Проте такі підстави відсторонення відсутні щодо суддів та їх застосування є 

неможливим з огляду на цитовану раніше частину третю статті 62 Закону 

України «Про Вищу раду правосуддя», а також з огляду на те, що для суддів 

роботодавцем виступає держава, а тому повинен бути визначений державний 

орган, який від імені держави має виконувати відповідні функції. Разом з тим, 

якщо стосовно неможливості застосування до суддів таких підстав 

відсторонення від роботи, передбачених статтею 46 КЗпП, як відмова або 

ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і 

перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони, сумнівів не 

виникає, то щодо появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп’яніння існує впевненість стосовно необхідності поширення такої 

підстави на суддів з огляду на таке. Стан алкогольного сп’яніння перешкоджає 

належному виконанню працівником його обов’язків, передбачених трудовим 

договором. Особа, яка перебуває в стані сп’яніння на робочому місці, своєю 

поведінкою може призвести до важких наслідків як для нього самого, так і для 

інших людей, а також для майна роботодавця [147, с. 127]. Суддя не є винятком 

та не повинен виконувати свої обов’язків у стані будь-якого сп’яніння. Крім 

того, поява судді на роботі в такому стані не лише ускладнює виконання ним 

обов’язків, створює небезпеку для настання тяжких наслідків, а й шкодить 

авторитету судової влади. Проте аналіз законодавства дає підстави 

стверджувати, що якщо суддя з’являється на роботі у такому стані, його 

неможливо примусити припинити здійснювати правосуддя навіть у цей день за 

допомогою інституту відсторонення, оскільки в такому випадку відсутні будь-

які механізми оперативного відсторонення судді.  

Існують також проблеми правового регулювання відсторонення суддів, 

що стосуються окремих видів відсторонення. 

У наукових джерелах звертається увага і на такий проблематичний 

момент, як формальність підстав для оскарження рішення ВРП про 

відсторонення судді [149, с. 12; 150]. Для кожного із випадків відсторонення 

судді Законом України «Про Вищу раду правосуддя» встановлено окремі власні 
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підстави для оскарження рішення про відсторонення. Відповідно до статті 65 

цього Закону рішення Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення 

судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної 

відповідальності, продовження строку такого відсторонення може бути 

оскаржене та скасоване виключно з таких підстав: 1) склад Вищої ради 

правосуддя, який ухвалив відповідне рішення, не мав повноважень його 

ухвалювати; 2) рішення не підписано будь-ким із складу членів Вищої ради 

правосуддя, які брали участь у його ухваленні; 3) рішення не містить посилання 

на визначені законом підстави його ухвалення або мотиви, з яких Вища рада 

правосуддя дійшла відповідних висновків. Дещо інші підстави оскарження 

передбачені щодо рішення про тимчасове відсторонення при здійсненні 

кваліфікаційного оцінювання.  

Такими підставами стаття 67 вказаного Закону визначає: 1) подання Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України не містить посилання на визначені 

законом підстави його ухвалення або мотиви, з яких Вища кваліфікаційна 

комісія суддів України дійшла відповідних висновків; 2) склад Вищої ради 

правосуддя, який ухвалив відповідне рішення, чи склад Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України, що ухвалив рішення про направлення подання, не мав 

повноважень його ухвалювати; 3) рішення Вищої ради правосуддя не підписане 

будь-ким із складу членів Вищої ради правосуддя, які брали участь у його 

ухваленні; 4) рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про 

внесення подання, на підставі якого Вища рада правосуддя ухвалила рішення, 

не підписано будь-ким із складу членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, які брали участь в ухваленні рішення про внесення подання; 

5) подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не підписане 

уповноваженою на це особою.  

Як зазначається в наукових джерелах, з високою імовірністю такі обставини 

взагалі можуть не виникати на практиці. Тому це позбавляє суд можливості як 

оцінити рішення Вищої ради правосуддя під кутом зору дотримання більшості 

процедурних правил, які могли вплинути на результат (дотримання вимог про 
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безсторонність, строки давності), так і переглянути його зміст (дотримання 

вимог про обґрунтованість, пропорційність тощо). Вищевказане, на думку 

науковців, може спричинити відсутність засобів захисту від можливого 

свавілля з боку Вищої ради правосуддя [149, с. 13; 151]. Частково 

погоджуючись з даним твердженням (в частині того, що навряд чи виникнуть 

ситуації, коли рішення не буде підписане кимось із члені Вищої ради 

правосуддя, будуть відсутніми повноважень щодо ухвалення відповідного 

рішення), зауважимо, що необґрунтованість рішення ВРП є підставою для його 

оскарження, адже відсутність мотивів, з яких Вища рада правосуддя дійшла 

відповідних висновків, має наслідком скасування рішення ВРП. Це і є 

положенням про обґрунтованість. Одночасно варто звернути увагу на підстави 

оскарження відсторонення від здійснення правосуддя при здійсненні 

кваліфікаційного оцінювання. Так, статтею 67 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя» підставою оскарження рішення ВРП визначено те, що подання 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не містить посилання на 

встановлені законом підстави його ухвалення або мотиви, з яких Вища 

кваліфікаційна комісія суддів України дійшла відповідних висновків (пункт 1 

частини першої) [2]. Тобто підставою оскарження є не недоліки рішення ВРП 

(органу, який приймає остаточне рішення у справі про відсторонення судді), а 

необґрунтованість процесуального документа, на підставі якого ініціюється 

питання про відсторонення (подання ВККС). Логічним є те, що відсутність 

підстав та мотивів у поданні ВККС має бути підставою для його повернення 

суб’єкту такого подання. При оскарженні ж рішення ВРП має оцінюватися 

мотивованість саме цього рішення, а не рішення ініціатора розгляду питання 

про відсторонення (ВККС). Ми вважаємо, що це помилка законодавця, яку 

необхідно виправити шляхом викладу пункту 1 частини першої статті 67 

Закону України «Про Вищу раду правосуддя» у такій редакції: «1) рішення 

Вищої ради правосуддя не містить посилання на визначені законом підстави 

його ухвалення або мотиви, з яких Вища рада правосуддя дійшла відповідних 

висновків».  
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Ще однією проблемою, на яку звертають увагу науковці, є передбачений 

відкритий розгляд питання про відсторонення судді. Так, у науковій літературі 

висловлюються побоювання щодо повної відкритості розгляду справ, 

пов’язаних із притягненням судді до відповідальності, в тому числі й стосовно 

відсторонення суддів. З одного боку, як зазначається в періодиці, відкритість 

дисциплінарних справ є моментом підзвітності судової влади і суддів 

суспільству. І саме в період відновлення належної довіри до правосуддя 

важливо, щоб громадськість бачила, як розглядаються дисциплінарні справи 

стосовно суддів, які обставини, за яких умов вони беруться до уваги [155]. Але 

при цьому Рада має ще й забезпечувати такі цінності, як незалежність суддів і 

авторитет судової гілки влади у суспільстві [156, c. 65-72]. Ця твердження 

стосується всіх випадків розгляду питання про відсторонення суддів, адже саме 

необхідність забезпечення довіри до судової системи, унеможливлення 

зловживань є першопричинами відкритого розгляду таких справ. З іншого боку, 

як зазначає В.М. Починок, часом цим зловживають, зокрема наявність 

дисциплінарного провадження окремі адвокати намагаються використати як 

підставу для відводу судді, що свідчить про професійну незрілість, а іноді й про 

зловживання процесуальними правами [118, с. 243]. Також, як зазначає 

О.М. Овчаренко, обмеження відкритості діяльності Вищої ради правосуддя за 

певних умов є допустимими й доцільними [11, с. 279]. Науковець це 

обґрунтовує тим, що:  

– відкритий розгляд усього спектру питань, пов’язаних із притягненням 

судді до відповідальності, може зашкодити його незалежності, оскільки суддя, 

кримінальне або дисциплінарне провадження щодо якого є предметом розгляду 

ВРП, не відсторонений від посади і продовжує відправляти правосуддя, у цей 

час, коли таке провадження триває, він не може бути достатньою мірою 

незалежним. Приховати таку інформацію неможливо, так як всі засідання ВРП 

транслюються на її офіційному веб-сайті. Вказаний суддя стає вразливим для 

будь-яких форм непроцесуального тиску на нього [11, с. 279]. З таким 

твердженням важко погодитися, адже незрозуміло, яким чином суддя 
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втрачатиме незалежність. На наш погляд, будь-який суддя повинен бути 

готовим до непроцесуального тиску, адже він може супроводжувати діяльність 

судді і без існування проваджень щодо його відсторонення чи притягнення до 

відповідальності; 

– відкритий розгляд справ про відсторонення судді від посади, про 

обрання заходу забезпечення провадження щодо нього може зашкодити 

неупередженості й усебічності розслідування відповідного кримінального 

провадження, адже під час онлайн-трансляції засідання ВРП оголошуються 

дані досудового слідства, у тому числі оперативна інформація, 

оприлюднюються особисті дані судді, відомості щодо його професійної 

діяльності й низка інших важливих аспектів. Такий розголос може негативно 

відобразитися на кінцевому результаті кримінального провадження [11, с. 280]. 

Дане зауваження є доцільним та дійсно підтверджує необхідність часткового 

обмеження оголошення певної інформації під час публічного розгляду справи 

щодо відсторонення судді. Для цього необхідно встановити підстави та порядок 

обмеження оголошення інформації на засіданні ВРП; 

 – просте порівняння законодавства про відповідальність судді й інших 

вітчизняних посадовців (прокурорів, державних службовців, співробітників 

органів правопорядку) дозволяє дійти висновку, що жодна процедура 

дисциплінарної або кримінальної відповідальності таких осіб не є настільки 

відкритою та прозорою, як слухання справ суддів у ВРП [11, с. 280]. Вважаємо, 

що дане твердження також варто піддати критиці з огляду на те, що роль судді 

є значно вищою ролі вказаних посадовців, оскільки саме суддя надає остаточну 

оцінку в будь-якій справі, тоді як, наприклад, прокурор лише є стороною 

обвинувачення в кримінальному провадженні. Відповідно, більшої шкоди 

можуть завдати саме дії судді, тому й така велика увага до судової гілки влади. 

Наступною проблемою, на яку варто звернути увагу, є прогалина щодо 

відсторонення судді у разі застосування до нього таких заходів забезпечення 

провадження, як арешт чи тримання під вартою. Розглядаючи питання 

застосування такого заходу забезпечення провадження, як відсторонення від 
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посади, С.В. Свириденко вказує на те, що КПК України не дає остаточної 

відповіді на питання стосовно можливості одночасного застосування тримання 

під вартою та відсторонення від посади, однак, як слушно зауважує автор, 

застосування ізоляційного заходу забезпечення провадження, в тому числі, 

наприклад, цілодобового домашнього арешту, унеможливлює в більшості 

випадків здійснення особою професійних обов’язків і, відповідно, прийняття 

рішення про відсторонення від посади в цьому разі не є доцільним [12, с. 116]. 

Аналогічна ситуація існує й щодо такого заходу забезпечення провадження, як 

тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя. Але з огляду на 

положення частини третьої статті 62 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя» про вичерпний перелік підстав тимчасового відсторонення судді 

від здійснення правосуддя, вважаємо необхідним доповнення цього переліку 

нормою про автоматичне відсторонення судді від здійснення правосуддя у разі 

застосування до нього ізоляційного заходу забезпечення провадження, оскільки 

здійснення трудової функції в даному разі унеможливлюється. При цьому таке 

відсторонення буде не заходом забезпечення провадження в розумінні КПК, а 

наслідком застосування відповідного ізоляційного заходу.  

Ще однією проблемою правового регулювання суддів є відсутність 

переліку проступків, вчинення яких є виключною підставою для застосування 

до судді стягнення у виді тимчасового відсторонення від здійснення 

правосуддя. Хоча стаття 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

передбачає широкий перелік дисциплінарних проступків, вона не містить 

уточнення стосовно того, вчинення яких із з них є підставою для застосування 

того чи іншого дисциплінарного стягнення. Єдиний виняток – застосування 

дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення та обмеження 

застосування найменш суворих стягнень до деяких проступків. 

Тому, на наш погляд, виникають такі описані в літературі проблеми, як 

проблема застосування принципів пропорційності і рівності, а також проблема 

неуніфікованості підходів різних дисциплінарних палат до накладення 

дисциплінарних стягнень за аналогічні проступки. На призначення конкретного 
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дисциплінарного стягнення впливають дані, які характеризують особу судді. 

Однак ВРП не послідовна в оцінці цих даних щодо різних суддів. У практиці 

ВРП є випадки, коли як незначний, так і значний суддівський стаж вважався 

обставиною, що пом’якшує відповідальність судді. Наприклад, Третя 

Дисциплінарна палата ВРП притягнула до відповідальності суддю 

О.А. Антонюка у вигляді подання про відсторонення з посади строком на 6 

місяців. ВРП змінила рішення палати, скоротивши строк відсторонення до 3-х 

місяців. Це мотивувалося тим, що Третя Дисциплінарна палата ВРП не повною 

мірою врахувала обставини, які характеризують особу судді, зокрема наявність 

у нього значного суддівського досвіду та тривалого належного виконання 

обов’язків. В іншому випадку, Третя Дисциплінарна палата ВРП притягнула до 

відповідальності суддю К.О. Котельву у вигляді подання про звільнення з 

посади. Однак ВРП змінила вид дисциплінарного стягнення на подання про 

відсторонення від здійснення правосуддя строком на 6 місяців. Підставою для 

зміни рішення стало те, що суддя, на думку ВРП, допустила дисциплінарний 

проступок «з огляду на незначний досвід роботи на посаді судді». Також, 

наприклад, Третя Дисциплінарна палата ВРП притягнула до відповідальності 

суддю І.В. Котьо у виді подання про звільнення з посади. У своєму рішенні 

вона зазначила, що порушення, допущені суддею, є очевидними і «особливо 

очевидними вони мали бути для судді з таким тривалим досвідом роботи, який 

був у І.В. Котьо на час розгляду справи». ВРП залишила рішення Третьої 

Дисциплінарної палати без змін [157, с. 17-18]. Тобто відсутність переліку 

проступків для конкретних санкцій призводить до неоднакового застосування 

положень законодавства. Вважаємо, що для застосування відсторонення суддів, 

як і для інших видів дисциплінарних стягнень, має бути передбачено 

конкретний перелік проступків, тяжкість вчинення яких відповідає цьому 

дисциплінарному стягненню. До проступків, за які повинне призначатися 

відсторонення судді, на наш погляд, належать порушення, передбачені статтею 

106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме: незаконна відмова 

в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в розгляді по суті 
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позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне 

порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що 

унеможливило реалізацію учасниками судового процесу наданих їм 

процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або призвело до 

порушення правил щодо юрисдикції або складу суду; порушення засад рівності 

всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та 

свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх 

переконливості; незабезпечення обвинуваченому права на захист, 

перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу; умисне або 

внаслідок грубої недбалості допущення суддею, який брав участь в ухваленні 

судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод або інше 

грубе порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків; 

втручання у процес здійснення правосуддя іншими суддями; використання 

статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами 

матеріальних благ або іншої вигоди, якщо таке правопорушення не містить 

складу злочину або кримінального проступку. Також цей захід повинен 

застосовуватися у разі вчинення декількох менш тяжких проступків. Тому 

необхідно внести зміни до частини четвертої статті 109 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», передбачивши, що за вказані вище проступки, а 

також у разі вчинення декількох менш тяжких проступків до судді може бути 

застосовано лише тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя або ж 

більш суворе стягнення при наявності обтяжуючих обставин. При цьому такі 

обставини, як характеристика судді, обставини вчиненого діяння, мають 

враховуватися при визначенні строку, на який суддю відсторонюють 

(варіюється від одного до шести місяців). 

Ще однією проблемою правового регулювання відсторонення суддів є 

відсутність прямої вказівки щодо відсторонення чи неможливості 

відсторонення суддів Конституційного Суду України, Голови Конституційного 

Суду України.  
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С.В. Свириденко зазначає, що згідно із частиною третьою статті 154 КПК 

України питання про відсторонення від посади осіб, які призначаються 

Президентом України, вирішується Президентом України на підставі 

клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством. Це 

стосується і суддів Конституційного Суду України, адже згідно з частиною 

другою статті 9 Закону України «Про Конституційний Суд України» Президент 

України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість 

суддів Конституційного Суду України. Тим часом, як зазначає науковець, 

постає питання стосовно відсторонення суддів Конституційного Суду України 

(їх залишилося 12), яких призначає Верховна Рада України та з’їзд суддів 

України, адже у положенні частини третьої статті 154 КПК України йдеться 

лише про посадових осіб, яких призначає Президент України. Дане питання 

законодавець чомусь залишив поза увагою, що позбавляє правоохоронні органи 

можливості відсторонити останніх від посади [12, с. 110, 117]. Аналогічна 

позиція висловлена В.М. Федченко, який зазначає, що питання про 

відсторонення від посади судді Конституційного Суду, якого було призначено 

Президентом, уповноважений вирішити лише Президент. Але якщо 

вирішується питання про відсторонення від посади судді Конституційного 

Суду, якого було призначено за рішенням Верховної Ради чи з’їзду суддів 

України, то незрозуміло, хто має право розглядати таке клопотання. Також 

автор звертає увагу на те, що положення законів України «Про судоустрій і 

статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», «Про Конституційний Суд 

України» також не дають відповіді на ці запитання [158, с. 218]. Тобто КПК 

України містить норму, якою передбачено відсторонення від посади осіб, що 

призначаються Президентом України, під яку підпадає лише частина суддів 

Конституційного Суду України. Проте не передбачено норми щодо 

відсторонення від посади інших суддів Конституційного Суду України, які 

призначаються іншими суб’єктами. Аналіз статті 154 КПК України дає 

підстави стверджувати, що її частина третя є спеціальною по відношенню до 

другої. Відповідно існує загальний порядок відсторонення від посади (на 
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підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під 

час судового провадження) та спеціальний порядок відсторонення від посади 

щодо окремих категорій осіб (зокрема осіб, які призначаються Президентом 

України, – за рішенням Президента України на підставі клопотання прокурора 

в порядку, встановленому законодавством). Тобто виникає ситуація, за якої 

гіпотетично одних суддів Конституційного Суду України, призначених 

Президентом України, можливо відсторонити за спеціальним порядком 

відсторонення, інших, призначених Верховною Радою України та з’їздом 

суддів України, – за загальною процедурою. Це є алогічним та недопустимим, 

адже усі судді Конституційного Суду України мають однаковий статус. Крім 

того, на наш погляд, до суддів Конституційного Суду України взагалі не може 

бути застосований даний захід, оскільки, як уже описувалося раніше, 

відсторонення від посади передбачає й призупинення статусу, що є 

неприпустимим з огляду на необхідність збереження їх незалежності та 

визначальну роль у забезпеченні верховенства Конституції.  

Як уже зазначалося, у 2016 році поняття «відсторонення від посади 

судді» було замінено на формулювання «тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя». Ще раз наголосимо, що це є позитивною зміною з 

точки зору правильності відображення суті цього поняття. Однак за цих 

обставин виникла ситуація, за якої неможливо відсторонити від здійснення 

адміністративних обов’язків голів, заступників голів суду, адже вони, 

виконуючи відповідні обов’язки на адміністративній посаді, не здійснюють 

правосуддя, про що йшлося раніше. Аналогічна ситуація (щодо неможливості 

застосування заходу) склалася і щодо такої категорії суддів, як судді 

Конституційного Суду України. Аналіз Закону України «Про Конституційний 

Суд України» свідчить про те, що ним не передбачено ні відсторонення суддів 

Конституційного Суду України від посади, ні тимчасове відсторонення від 

здійснення правосуддя. Відсутні відповідні положення і в Законі України «Про 

судоустрій і статус суддів» та Законі України «Про Вищу раду правосуддя». 
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Більше того, застосування норм вказаних законів щодо відсторонення суддів до 

суддів Конституційного Суду України є сумнівним з огляду на наступне: 

– по-перше, застосування загальних випадків відсторонення суддів, 

передбачених статтею 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», є 

неможливим з точки зору специфічного статусу судді Конституційного Суду 

України, спеціального статусу цього органу та необхідності підвищених 

гарантій діяльності таких суддів; 

– по-друге, з огляду на зміни, запроваджені так званою судовою 

реформою 2016 року, виникають сумніви щодо того, чи є судді 

Конституційного Суду України тими суб’єктами, які здійснюють правосуддя. 

Одним із випадків відсторонення суддів є тимчасове відсторонення від 

здійснення правосуддя в порядку застосування дисциплінарного стягнення. 

Аналізуючи законодавчі положення, які діяли станом на 2013 рік, 

О.М. Овчаренко зазначала, що стосовно дисциплінарної відповідальності, то 

аналіз положень чинного (на той час – уточнено нами) законодавства засвідчує, 

що до суддів Конституційного Суду України не застосовуються дисциплінарні 

санкції у порядку, передбаченому для суддів загальної юрисдикції. Автор 

робить такий висновок на підставі того, що чинною на той період статтею 85 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що 

дисциплінарне провадження щодо суддів здійснюють: 1) Вища кваліфікаційна 

комісія суддів України – щодо суддів місцевих та апеляційних судів; 2) Вища 

рада юстиції – щодо суддів вищих спеціалізованих судів та суддів Верховного 

Суду України. Автор звертає увагу на те, що в інших нормативних актах (які 

діяли станом на 2013 рік –  уточнено нами), які регламентують процедуру 

дисциплінарного провадження стосовно суддів (Закон України «Про Вищу раду 

юстиції», регламенти ВККС України та ВРЮ), також немає посилань на суддів 

Конституційного Суду України [159, с. 195]. Тобто автором було зроблено 

висновок про те, що законодавство не передбачало ні підстав, ні порядку 

притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів Конституційного Суду 

України, що унеможливлює їх притягнення до цього виду юридичної 
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відповідальності. З тих пір (з часу, коли цитованим автором здійснювався 

аналіз законодавства щодо можливості відсторонення суддів Конституційного 

Суду) законодавство про судоустрій і статус суддів зазнало кардинальних змін, 

передбачений інший порядок притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності, органи, які накладають відповідні стягнення, проте по своїй 

суті ситуація щодо суддів Конституційного Суду не змінилася, оскільки  ні 

новий Закон України «Про Конституційний Суд України», ні Закон України 

«Про судоустрій і статус суддів» та Закон України «Про Вищу раду 

правосуддя» не вказують на можливість відсторонення суддів Конституційного 

Суду України, не передбачають механізму такого відсторонення. Вища 

кваліфікаційна комісія суддів та Вища рада правосуддя також не мають 

жодного стосунку до суддів Конституційного Суду України. Тому й 

дисциплінарне стягнення у виді тимчасового відсторонення від здійснення 

правосуддя, передбачене пунктом 4 частини другої статті 109 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів», не може бути застосованим до судді 

Конституційного Суду України цими органами. Законом України «Про 

Конституційний Суд України» врегульовано лише питання притягнення судді 

до відповідальності за істотний дисциплінарний проступок, за який 

передбачено звільнення, що здійснюється самим Конституційним Судом. Інші 

види дисциплінарного стягнення та порядок їх застосування цим Законом не 

передбачені. 

Щодо такої підстави тимчасового відсторонення судді від здійснення 

правосуддя, як при проведенні кваліфікаційного оцінювання, то для суддів 

Конституційного Суду України законодавством України вона також не 

передбачена. Це є цілком логічним з огляду на те, що судді Конституційного 

Суду України не проходять кваліфікаційного оцінювання. На наш погляд, 

останнє пов’язано з тим, що судді Конституційного Суду України обираються 

на конкретно визначений строк, а не безстроково, мають специфічний статус та 

підвищені вимоги до кандидатури на цю посаду, зокрема це стосується вимоги 
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про визнаний рівень компетентності, тому їх періодичне оцінювання виглядає 

алогічним. 

Аналогічна ситуація і щодо автоматичного відсторонення судді при 

прийнятті рішення Дисциплінарною палатою про застосування 

дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади. 

Рішення про звільнення судді Конституційного Суду України приймається 

самим Конституційним Судом України [160]. Порядок звільнення суддів 

Конституційного Суду України відмінний від порядку звільнення звичайного 

судді, зокрема не передбачено двох етапів, проміжним з яких є прийняття 

рішення Дисциплінарною палатою, у якому встановлюються фактичні 

обставини дій судді, які є підставою для звільнення, після прийняття котрого є 

період до прийняття остаточного рішення Вищою радою правосуддя, що й 

обумовило застосування такої підстави відсторонення, про що йшлося в 

попередніх розділах. Тому взагалі відсутня потреба в запровадженні такої 

підстави відсторонення суддів Конституційного Суду України, оскільки 

відсутні проміжні етапи прийняття відповідного рішення. 

Більше того, у зв’язку з останніми змінами, внесеними до Конституції 

України у 2016 році, взагалі виникає сумнів стосовно того, чи є функції, які 

здійснюються суддями Конституційного Суду України, функціями правосуддя, 

оскільки ними передбачено нові підходи до статусу та функціонування 

Конституційного Суду України. Під час експертного обговорення основних 

положень проекту Закону України «Про Конституційний Суд України» (який 

був прийнятий і став Законом – уточнено нами), напрацьованих Робочою 

групою з розробки імплементаційного Закону «Про Конституційний Суд 

України», яка працювала при Раді з питань судової реформи, йшла мова про те, 

що цей орган повністю виокремлюється із системи судів, оскільки він здійснює 

не правосуддя, а конституційне судочинство. Таким чином, його функція 

повністю відмінна від функції суду [161]. Про те, що Конституційний Суд не 

здійснює судочинства, оскільки не є органом правосуддя, зазначає також 

В.Л. Мусіяка [162]. О.Ю. Водянніков з цього приводу вказує: «Конституційний 
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Суд був виведений із системи судочинства і поставлений над всіма трьома 

гілками влади. Конституційний Суд – це не суд, це такий арбітр, який має 

захищати Конституцію, це його головна функція в конституційній демократії» 

[163]. Такі твердження ґрунтуються на тому, що після змін 2016 року 

Конституційний Суд України фактично було виведено із системи правосуддя, 

адже до внесення змін стаття 124 Конституції України, яка міститься в розділі 

«Правосуддя», передбачала, що «судочинство здійснюється Конституційним 

Судом та судами загальної юрисдикції» [1]. Наразі у вказаній нормі відсутня 

вказівка на Конституційний Суд України. Після змін, внесених у 2016 році, 

положення щодо правосуддя та щодо Конституційного Суду України розміщені 

в різних розділах, які не корелюються один з одним. В різних частинах статті 

55 Конституції України закріплені й норми про захист прав особою в судах та в 

Конституційному Суді. Більше того, положення щодо захисту прав 

Конституційним Судом розміщене після частини про позасудовий захист 

Уповноваженим Верховної Ради України. Крім того, якщо попереднє 

законодавство про судоустрій і статус суддів оперувало таким поняттям, як 

«конституційне правосуддя», то чинне законодавство не вживає цього терміна. 

Усе це дає підстави стверджувати, що законодавцем було запроваджено нову 

концепцію, згідно з якою судді Конституційного Суду України не здійснюють 

правосуддя, а виконують іншу функцію. На наше переконання, такою функцією 

є не вирішення спорів, а охорона Конституції України, конституційного 

порядку. Якщо звичайні суди «судять суб’єктивне право», забезпечуючи захист 

права конкретної особи, то Конституційний Суд забезпечує захист об’єктивної 

норми (норми Основного Закону) шляхом перевірки на відповідність 

Конституції України (конституційність) законів України (їх окремих 

положень), тим самим забезпечуючи верховенство Конституції та захищаючи 

суспільний інтерес щодо збереження конституційного правопорядку. З огляду 

на це, можна стверджувати, що судді Конституційного Суду України не 

здійснюють правосуддя, тому застосування до них тимчасового відсторонення 
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від здійснення правосуддя є алогічним, оскільки їх функція не збігається із 

функцією загальних суддів.  

Виходячи з вищезазначеного, необхідно, на нашу думку, доповнити 

статтю 21 Закону України «Про Конституційний Суд України» новою 

частиною такого змісту: «4. Суддя Конституційного Суду України за рішенням 

не менше як двох третіх від складу Суду може бути відстороненим від 

виконання повноважень судді, Голови 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 

зазначеного судді». 

Також варто врегулювати у законодавстві питання стосовно 

відсторонення судді Конституційного Суду України у зв’язку із його 

притягненням до кримінальної відповідальності. Здійснюючи відповідні зміни, 

варто враховувати, що суддя Конституційного Суду України відстороняється 

від виконання професійних обов’язків у зв’язку із його притягненням до 

кримінальної відповідальності лише у разі передачі обвинувального акта до 

суду (з метою недопущення неправомірного впливу на суддів Конституційного 

Суду через інститут відсторонення). При цьому рішення про таке 

відсторонення повинне прийматися виключно Конституційним Судом України 

за поданням Генерального прокурора України у разі обвинувачення судді у 

скоєнні будь-якого злочину. Тому пропонуємо внести такі зміни до КПК 

України та Закону України «Про Конституційний Суд України»:  

1) частину 3 статті 154 КПК України доповнити наступними 

положеннями: « […] Питання про відсторонення від посади судді 

Конституційного Суду України здійснюється на підставі вмотивованого 
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клопотання Генерального прокурора вмотивованим висновком постійної 

комісії з питань регламенту та етики Суду»; 

2) у статті 21 Закону України «Про Конституційний Суд України» 

відповідно до запропонованих раніше змін передбачити частину 5 наступного 

змісту: «5. Суддя Конституційного Суду України може бути відстороненим від 

виконання повноважень судді, Голови Конституційного Суду на підставі 

вмотивованого висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду у 

зв’язку з притягненням судді Конституційного Суду до кримінальної 

відповідальності на стадії судового провадження до набрання законної сили 

вироком суду або закриття кримінального провадження». 

Крім того, як показала практика, існують проблеми із відстороненням 

Голови Конституційного Суду, оскільки законодавство не передбачає ні 

дострокове звільнення з цієї посади, ні відсторонення від виконання 

відповідних посадових обов’язків. Так, нещодавно виникла конфліктна 

ситуація щодо уже колишнього Голови КСУ С.В. Шевчука. Зокрема вказаній 

особі пред’являвся ряд порушень, які впливали на авторитет судової влади та 

свідчили про незаконне використання ним свого службового положення, а 

саме: незаконне створення у КСУ інституту позаштатних радників; оголошення 

політичної заяви, що призвело до підриву авторитету КСУ (інтерв’ю інтернет-

виданню, в якому він заявив, що не приведе до присяги Президента, якщо 

вважатиме, що вибори були сфальсифіковані); тиск на інших суддів [164]; 

неналежне виконання посадових обов’язків та службова бездіяльність;  

перевищення посадових повноважень; систематичне і грубе ігнорування 

Конституції та законів України; недотримання вимог регламенту суду щодо 

процедури розгляду справ; нехтування такими конституційними принципами 

діяльності суду, як верховенство права, колегіальність і гласність; намагання у 

незаконний спосіб розширити свої посадові повноваження та створити 

паралельне управління Судом і його секретаріатом; цинічне проштовхування 

через Суд незаконних рішень; порушення законних прав суддів; неправомірне 

втручання у діяльність суддів та Суду; маніпулювання розглядом справ; 
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політизація діяльності Суду; незабезпечення належного процесуального 

оформлення ухвалених Судом рішень; видання незаконних розпоряджень та 

доручень; внесення на розгляд Суду непідготовлених питань або питань, для 

розгляду яких відсутні правові (конституційні) підстави [165]. Разом з тим, з 

огляду на відсутність відповідних положень у законодавстві, вказаного суддю 

не могли відсторонити від здійснення посадових обов’язків на адміністративній 

посаді як захід забезпечення провадження на період проведення відповідної 

перевірки інформації та до прийняття остаточного рішення щодо нього. Єдиний 

вихід, який був знайдений, – звільнення як судді за істотний дисциплінарний 

проступок [164]. Одночасно серед юристів-практиків висловлюється позиція 

про неправомірність такого звільнення, зокрема, але не виключно, через те, що 

порушення, у яких звинувачують С.В. Шевчука, не стосуються безпосередньо 

його суддівської роботи чи зловживання ним своїми повноваженнями саме як 

судді [166]. Тобто звертається увага на те, що неправомірні дії, пов’язані із 

повноваженнями на адміністративній посаді, не можуть стати підставою для 

звільнення як судді. На підставі вищезазначеного вважаємо, що законодавство 

повинне передбачати відсторонення Голови КСУ від виконання обов’язків на 

адміністративній посаді, що здійснюється на період до вирішення питання про 

дострокове припинення його повноважень, а також усунення його з цієї посади 

достроково. Це надасть можливість усунути недобросовісного суддю від 

організаційних та управлінських функцій КСУ до з’ясування всіх обставин та 

звільнити після підтвердження фактів неправомірної чи недобросовісної 

поведінки. Одночасно хочемо звернути увагу на те, що ситуація із  колишнім 

Головою КСУ має й інший бік – можливість впливати на окремі процеси через 

відсторонення від цієї посади. Так, питання відсторонення С.В. Шевчука було 

порушено напередодні інавгурації новообраного Президента України. Згідно з 

частиною другою статті 104 Конституції України приведення Президента 

України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України [1]. Тому 

виникали підозри щодо того, що ситуація була створена з метою зриву 

інавгурації. Це є прикладом того, як інститут відсторонення судді може бути 
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використаним для досягнення неправомірних цілей, в даному випадку для 

зриву політичного процесу приведення новообраного Президента до присяги та 

можливості його вступу на посаду. Тому одночасно із інститутом 

відсторонення від здійснення посадових обов’язків Голови КСУ повинні бути 

передбачені норми, які б унеможливлювали використання цього інституту не за 

призначенням. З огляду на вказане, пропонуємо статтю 33 Закону України 

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

«Голова Конституційного Суду України за рішенням не менше як двох третіх 

від складу Суду може бути відстороненим від виконання повноважень, 

передбачених пунктами 1-5 частини другої цієї статті, у разі ініціювання 

питання про його звільнення за вчинення істотного дисциплінарного 

проступку. Таке відсторонення здійснюється на термін до прийняття 

остаточного рішення щодо звільнення такого судді». Таким чином, 

запровадження даної норми дозволить відстороняти Голову КСУ від виконання 

тих повноважень, що безпосередньо пов’язані з управлінням та організацією 

роботи Суду, тоді як інші повноваження, в тому числі церемоніальні, 

залишаться можливими до виконання. Також таке відсторонення не впливатиме 

на виконання обов’язків судді Суду.  

Отже, відсутність систематизованого законодавчого підходу до правового 

регулювання як відсторонення від роботи загалом, так і відсторонення суддів 

зокрема, призводить до ряду проблем стосовно і теоретичного обґрунтування 

окремих питань (щодо співвідношення понять «відсторонення від роботи», 

«відсторонення від посади», «відсторонення від правосуддя»), і практичного 

вирішення окремих ситуацій, неоднакового підходу щодо вирішення одних і 

тих же питань (щодо відсторонення у стані сп’яніння, наявності/відсутності 

виплат під час відсторонення тощо). 
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3.2 Зарубіжний досвід правового регулювання відсторонення судді від 

виконання посадових обов’язків: напрями запозичення у національне 

трудове законодавство 

 

Відсторонення суддів – це не новий інститут у законодавстві зарубіжних 

країн. Наприклад, у Франції ще в Ордонансі 1539 року «Про відправлення 

правосуддя» король Франції Франциск І вказував: «Судді, стосовно яких буде 

встановлено, що вони припустилися істотних помилок у провадженні …в 

кримінальних справах, першого разу засуджуються до високих штрафів на 

нашу користь, другого – відсторонюються від займаних посад строком на 1 рік, 

а третього – звільняються з усіх посад та позбавляються права обіймати 

королівські посади. Більш того, вони засуджуються до відшкодування збитків 

сторін у розмірах та межах згідно з обставинами справи…» [167, с. 129]. Тобто 

відсторонення розглядалося як санкція, яка застосовувалася на певний строк за 

повторне (здійснене вдруге) значне порушення. На сьогоднішній день у тій чи 

іншій формі цей інститут діє в багатьох країнах світу, зокрема у США, Франції, 

Німеччині, Литовській Республіці, Португалії, Польщі, і застосовується не 

лише в якості санкції. В кожній країні особливості відсторонення суддів 

пов’язані з правовою системою, правовими традиціями, історичним розвитком 

судової системи в цілому. 

В Україні інститут відсторонення судді під час останньої судової 

реформи зазнав суттєвих змін. Було, зокрема, запроваджено правило, 

відповідно до якого підстави відсторонення судді є вичерпними, що виключило 

можливість застосування до суддів загальних підстав відсторонення від роботи, 

розширено підстави відсторонення суддів і передбачено застосування цього 

інституту при проведенні кваліфікаційного оцінювання в порядку застосування 

дисциплінарного стягнення, а також автоматичне відсторонення у разі 

ухвалення уповноваженим органом рішення про застосування до судді 

дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення. Більшість із 

запроваджених підстав не є новелами українського законодавства, адже 
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можливість застосування відсторонення судді як дисциплінарного стягнення є в 

багатьох країнах (у США, Франції, Андоррі, Бельгії, Польщі, Чеській 

Республіці, ряді інших країн). Відсторонення під час здійснення оцінювання 

судді існує в Португалії. Тому доцільно встановити, наскільки в українському 

законодавстві відображено світові тенденції правового регулювання 

відсторонення суддів, зокрема щодо підстав відсторонення суддів, органу, 

уповноваженого розглядати це питання, порядку такого розгляду. Окремої 

уваги заслуговують саме підстави відсторонення як основний елемент цього 

інституту. Важливо також дослідити масштаби поширення серед інших країн 

тих чи інших підстав, підстав відсторонення суддів, передбачених зарубіжним 

законодавством, які є відмінними від тих, що передбачені у вітчизняному праві.  

Порівняльний аналіз правового регулювання відсторонення суддів 

надасть змогу визначити можливі напрями його запозичення у правову 

систему, а також напрями удосконалення правового регулювання цього 

правового явища. Зарубіжний досвід також може стати цінним для пошуку 

шляхів вирішення тих проблем, які існують на сьогоднішній день у правовому 

регулюванні в Україні, стосовно відсторонення судді. 

Інститут відсторонення суддів у зарубіжних країнах пов’язаний із 

дисциплінарною відповідальністю і використовується як санкція за певні 

дисциплінарні проступки або захід забезпечення провадження на час розгляду 

дисциплінарної справи.  

Так, до видів дисциплінарних стягнень в Іспанії належать такі: догана, 

тимчасове відсторонення судді від посади, примусове переведення на роботу в 

інший суд, місцезнаходження якого не ближче 100 км від суду, де працював 

суддя, штрафи, звільнення з посади. Остаточне рішення про накладення таких 

дисциплінарних стягнень приймається Генеральною Радою Юстиції. При 

цьому названий орган є органом суддівського самоврядування, що на практиці 

дозволяє забезпечувати реальну незалежність суддів і судів, оскільки за таких 

обставин будь-який вплив на судову владу з боку законодавчої і виконавчої 

влади неможливий. У Конституції Іспанії визначені три основні напрями 
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діяльності Генеральної Ради Юстиції: призначення на посаду судді та його 

подальше кар’єрне просування; інспектування судів першої та другої інстанцій 

(перевірка статистичних показників діяльності як окремого судді, так і суду в 

цілому); дисциплінарна відповідальність суддів. Рішення Генеральної Ради 

Юстиції оскаржуються до адміністративної палати Верховного Суду Іспанії 

[168]. Тобто відсторонення судді є санкцією за дисциплінарний проступок, яка 

є більш суворою за догану та менш суворою за примусове переведення, штраф, 

звільнення. Такий вид дисциплінарного стягнення накладається спеціальним 

самоврядним несудовим органом, який за статусом є подібним до Вищої ради 

правосуддя в Україні. Також гарантовано оскарження рішень цього органу до 

найвищої судової інстанції. Із зазначеного також вбачається, що відсторонення 

судді не виокремлюється в окрему процедуру, а розгляд відбувається в одному 

й тому ж порядку, що й стосовно інших дисциплінарних стягнень. 

У Ісландії тимчасове відсторонення, як і звільнення, застосовується у 

випадку серйозного обвинувачення або серйозного аморального вчинку суддів. 

Питання вирішується судом за цивільним позовом, з яким звертається Міністр 

юстиції. За менш тяжкі проступки Комітетом суддівських функцій може бути 

винесене попередження, голова суду може звернутися до судді з проханням 

виправити свою поведінку [169]. Таким чином, і в Ісландії передбачено 

диференційований підхід до застосування санкцій до судді як щодо змісту 

проступку, так і щодо органів, які можуть накладати такі санкції. При цьому 

відсторонення судді здійснюється виключно за серйозні проступки і є 

порівняно жорсткою санкцією. 

У Польщі до судді можуть бути застосовані такі санкції, як догана, 

усунення від виконання певних функцій, переведення на іншу посаду, 

звільнення з посади судді. Вони застосовуються за такі проступки: порушення 

гідності посади; грубе порушення юридичних норм [169]. Тобто дана санкція 

також  займає місце посередині інших санкцій, що вказує на її суворість. Разом 

з тим, варто звернути увагу на досить складну процедуру розгляду 

дисциплінарних проваджень у Польщі, в тому числі й щодо застосування такої 
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санкції, як тимчасове усунення судді. У розгляді дисциплінарної справи бере 

участь дисциплінарний адвокат, який призначається Національною радою 

судівництва строком на чотири роки з числа кандидатів, які пропонуються 

загальними зборами суддів апеляційних судів. Окремо призначаються 

дисциплінарні адвокати для суддів військових судів та Верховного Суду, 

Вищого адміністративного суду. Дисциплінарні адвокати виступають у ролі 

обвинувачів у дисциплінарних справах проти суддів. Справа порушується 

дисциплінарним адвокатом за зверненням Міністра юстиції, Першого Голови 

Верховного Суду, голів апеляційних та окружних судів, керівних органів 

апеляційних та окружних судів, Національної ради судівництва та за власною 

ініціативою після отримання пояснення від відповідного судді. Кожен тип судів 

(загальні суди, адміністративні суди, військові суди, Верховний Суд) має 

окрему систему дисциплінарних судів. Для суддів судів загальної юрисдикції 

судом першої інстанції виступає апеляційний суд, другої інстанції – Верховний 

Суд. Для суддів військових судів судами першої інстанції є окружні військові 

суди, другої інстанції – Військова палата Верховного Суду. Для суддів 

Верховного Суду та Вищого адміністративного суду судом першої інстанції є 

Верховний Суд або Вищий адміністративний суд у складі трьох суддів 

відповідного суду, судом другої інстанції – Верховний Суд або Вищий 

адміністративний суд у складі семи суддів відповідного суду. Дисциплінарні 

суди розглядають справи в складі трьох суддів, які обираються шляхом 

жеребкування з числа усіх суддів відповідного дисциплінарного суду. 

Обвинувачений, дисциплінарний адвокат, а також Національна рада 

судівництва та Міністр юстиції можуть оскаржити рішення дисциплінарного 

суду до дисциплінарного суду другої інстанції (без права на подання касації на 

рішення другої інстанції) [169]. На наш погляд, зазначена система притягнення 

судді до дисциплінарної відповідальності побудована так, щоб максимально 

забезпечити неупередженість при притягненні судді до цього виду 

відповідальності, унеможливити незаконний вплив на суддю. Особливо це 

простежується в тому, що існує чіткий перелік осіб, які можуть ініціювати 
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питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, 

жеребкування при виборі колегії суду, що розглядатиме відповідні матеріали. 

Як вбачається, в даному випадку відсторонення судді виступає санкцією за 

правопорушення середньої тяжкості, адже є більш суворим за догану та менш 

суворим за переведення та звільнення. Остаточне рішення щодо застосування 

відсторонення судді (як й інших стягнень) віднесено до повноважень 

спеціального судового органу. 

Подібна диференціація передбачена і в Нідерландах, де у випадку 

незначного порушення службових обов’язків або правил поведінки голова суду 

може винести судді попередження. Якщо суддю засуджено за вчинення 

злочину, якщо його оголошено банкрутом або якщо він діє таким чином, що 

серйозно підривається довіра до правосуддя, Верховний Суд може тимчасово 

відсторонити його від виконання обов’язків або звільнити [169]. Тобто знову ж 

таки тяжкість проступку впливає як і на вибір санкції, так і на те, який орган 

розглядатиме дисциплінарну справу. Відсторонення судді, як і звільнення, 

застосовується за серйозні проступки, приймає рішення щодо його 

застосування судовий орган (найвищий в системі судової влади).  

У Бельгії систему дисциплінарних проступків складають попередження, 

простий осуд, осуд з доганою, відсторонення від виконання обов’язків, 

звільнення. Справа судді розглядається головою його суду, Першим головою 

Апеляційного суду або Загальними дисциплінарними зборами Апеляційного чи 

Касаційного суду залежно від його рангу та тяжкості порушення або санкції, 

що застосовується [169]. Отже, в Бельгії відсторонення судді розглядається як 

санкція, що застосовується за серйозні проступки, оскільки є менш тяжкою 

лише за звільнення. Так само як у Польщі та Нідерландах, у даній країні діє 

диференціація щодо органів, які розглядають дисциплінарні справи залежно від 

статусу судді (його рангу) та ступеня тяжкості вчиненого діяння. Вважаємо, що 

запозичення такого досвіду щодо різних органів, які розглядають 

дисциплінарні справи, та орієнтація на тяжкість санкції, що може бути 

застосована, є недоцільним з огляду на те, що може виникнути різна практика 
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застосування санкцій за одні і ті ж проступки, затягування розгляду справи, 

коли відповідний орган допустить помилку щодо тяжкості вчиненого діяння та 

санкції, яка може бути застосованою. Існування єдиного органу, який розглядає 

такі справи, є тим елементом, який забезпечує єдність практичного 

застосування норм. 

Відповідно до статті 97 Конституції Німеччини судді можуть бути 

всупереч їх бажання достроково звільнені з посади, тимчасово або постійно 

відсторонені від посади або переведені в інше місце, або відправлені у 

відставку тільки на основі рішення суду і на підставах та у формах, 

передбачених у законі [170, с. 163]. Тобто це можливо тільки в силу рішення 

відповідного суду і на підставах, встановлених у законі [171, с. 52]. З 

зазначеного випливає, що законодавець ФРН розрізняє постійне та тимчасове 

відсторонення від посади. Причому, окрім постійного відсторонення, існує й  

звільнення судді, які очевидно різняться за порядком застосування та 

наслідками.  Також звертає на себе увагу те, що прийняття рішення щодо 

відсторонення судді віднесено до повноважень судового органу.  Стаття  98 

Конституції ФРН передбачає можливість відсторонення федеральних суддів від 

посади у разі порушення ними принципових положень Конституції або основ 

конституційного ладу [172, с. 35]. Закон допускає відсторонення судді від 

посади або переведення його на іншу посаду у разі організаційних змін, 

порушення інтересів правосуддя (наприклад, постійні конфлікти судді з 

адвокатурою), нездатності судді до виконання службових обов’язків, а також за 

рішенням кримінального, дисциплінарного або Конституційного Суду, який 

визнає неможливість перебування судді на посаді [172, с. 34].  З цього 

випливає, що підставою для відсторонення судді є істотний проступок, який 

складає серйозну загрозу для авторитету суду. Таке відсторонення носить 

постійний, а не тимчасовий характер. Тимчасове ж відсторонення пов’язується 

із неможливістю переведення судді в новий суд на конкретну дату. Так, в 

науковій літературі зазначається, що у разі зміни в організації судової системи і 

зміни меж судових округів, суддя може бути переведений на роботу в іншу 
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судову установу. Проте може скластися така ситуація, коли неможливо 

здійснити перевід судді до іншого суду, тоді він може бути тимчасово 

відсторонений від виконання обов’язків. Це не означає, що суддя звільняється 

із служби, оскільки при першій же можливості йому зобов’язані запропонувати 

приступити до виконання обов’язків у суді із збереженням попереднього 

окладу або із зменшеним окладом [173]. Тобто тимчасове відсторонення 

можливе у разі, коли відсутні судові посади в інших судах для судді, який 

переводиться із суду у зв’язку із зміною системи судових органів.  Щодо 

юрисдикційного органу, який вирішує питання відсторонення в Німеччині, то 

таким органом є  Службовий суд (Dienstgericht). До його компетенції належать 

такі питання: про відкриття або закриття формального дисциплінарного 

провадження; про тимчасове відсторонення від виконання обов’язків; про 

невиплату заробітної плати; про скасування будь-яких з цих заходів. 

Федеральний службовий суд, який є підрозділом Федерального суду 

справедливості, вирішує дисциплінарні справи федеральних суддів. Для 

розгляду дисциплінарних справ суддів на службі земель – земельні службові 

суди [169].  Тобто відсторонення віднесено до повноважень спеціалізованих 

судів, відмінних від загальних, які розглядають лише окрему категорію справ. 

На відміну від українського законодавства, яке питання відсторонення 

відносить до повноважень окремо створеного квазісудового органу, німецьке 

законодавство такими повноваженнями наділяє суд. 

На сьогоднішній день у Франції судовою посадою є магістрати. 

Відповідно до статті 45 Органічного закону стосовно статусу магістратури до 

дисциплінарних санкцій, які можуть бути застосованими до магістратів, 

належать наступні: догана із занесенням в особову справу; переведення на іншу 

посаду; відсторонення від виконання деяких функцій; заборона бути 

призначеним для виконання функцій судді одноосібно на період не більше 5 

років; пониження рангу; тимчасове відсторонення від виконання обов’язків 

судді на строк не більше 1 року з повним або частковим позбавленням 

заробітної плати; пониження в посаді; відправлення в обов’язковому порядку 
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на пенсію за віком (відставка) або пропозиція достроково припинити 

повноваження, якщо магістрат не має права на отримання пенсії за віком; 

звільнення [174; 175, с. 39]. Отже, у Франції існують два типи відсторонення 

судді: відсторонення від виконання окремих функцій; відсторонення від 

виконання обов’язків на певний строк. При цьому, якщо стосовно більшості 

стягнень визначено правило про те, що може бути застосовано тільки одне 

стягнення, навіть у разі вчинення магістрантом одночасно декількох порушень, 

то дисциплінарні стягнення у вигляді відсторонення від виконання деяких 

функцій, заборони бути призначеним для виконання функцій судді одноосібно 

на період не більше 5 років, пониження рангу, тимчасового відсторонення від 

виконання обов’язків судді на строк не більше 1 року з повним або частковим 

позбавленням заробітної плати, пониження в посаді можуть одночасно 

супроводжуватися переведенням на іншу роботу або посаду [175, с. 40]. Таким 

чином, відсторонення може існувати як окрема самодостатня санкція, яка 

застосовується окремо, так як санкція, яка накладається у поєднанні із 

переведенням. На наш погляд, це є недоцільним, оскільки переведення саме по 

собі може розглядатися як окрема дисциплінарна санкція, також може бути 

незрозумілим, в яких випадках ці дві санкції застосовувати як окремі санкції, а 

в яких їх можна поєднувати. Дисциплінарні владні повноваження щодо судових 

магістратів виконує Вища рада магістратури, а стосовно магістратів 

обвинувачення чи службовців центральної адміністрації Міністерства юстиції – 

Міністр юстиції (стаття 48) [174]. Тобто рішення щодо відсторонення 

магістратів у розумінні суддів віднесено до повноважень несудового органу, 

який, як і Вища рада правосуддя України, формується за квотним принципом із 

обов’язковою наявністю представників судового корпусу. При цьому 

процедура відсторонення судді, яка застосовується як санкція, здійснюється в 

межах дисциплінарного провадження, вона є загальною для застосування всіх 

видів дисциплінарних санкцій. 

В Андоррі санкції передбачено статтею 85 Спеціального закону про 

правосуддя, до яких належать наступні: догана, штраф, тимчасове 
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відсторонення від виконання обов’язків, звільнення з посади. Вища судова рада 

розпочинає розслідування на підставі заяви особи, якій завдано шкоди, 

громадянина, якому відомі факти порушення, департаменту Генерального 

прокурора або голови відповідного суду [169]. Отже, в Андоррі, як і в ряді 

інших країн, відсторонення судді застосовується за серйозні проступки, 

оскільки воно є менш обтяжливим лише за звільнення. Розгляд питання про 

відсторонення віднесено до повноважень спеціального неупередженого 

несудового органу. 

А Словацькій Республіці існує система дисциплінарних стягнень, яка 

включає такі з них: догану, тимчасове зменшення розміру заробітної плати, 

відсторонення від обов’язків, звільнення з посади [169]. Тобто знову ж таки 

відсторонення судді розглядається як санкція за неправомірні дії судді і 

застосовується в порядку дисциплінарного провадження. Таке стягнення 

накладається дисциплінарними судами, які утворюються Верховним Судом. 

Ініціювати провадження можуть Міністр юстиції, голова відповідного суду або 

голова вищого суду. Попереднє розслідування проводиться головою 

дисциплінарного суду або за його дорученням членом такого суду [169]. З 

зазначеного випливає, що органом, уповноваженим відсторонювати суддю, є 

спеціалізований суд, який утворюється найвищим у системі судів судом. При 

цьому існує перелік посадових осіб, які можуть ініціювати таке проважєення, 

що усуває можливості ініціювання такого питання будь-ким іншим. Очевидно 

це є бар’єром для перевантаження судових органів безпідставними скаргами. 

Звернення до суду здійснюється посадовими особами, які надали попередню 

оцінку діям судді. 

У Чеській Республіці передбачено подібну систему дисциплінарних 

санкцій, яку складають наступні з них: догана, тимчасове зниження розміру 

оплати праці, тимчасове відсторонення від обов’язків голови суду, тимчасове 

відсторонення від обов’язків судді [169]. Разом з тим, у даному випадку 

передбачено можливість відсторонення як звичайного судді, так і голови суду 

(адміністративна посада), проведено їх розмежування. Розрізнення цих видів 
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відсторонення є необхідним для законодавства України з огляду на існуючу 

проблему відсторонення суддів від виконання обов’язків на адміністративних 

посадах, що описувалося в попередніх розділах. Тому вважаємо можливим у 

контексті запозичення вказаного досвіду передбачити як два окремих заходи 

юридичного впливу відсторонення від правосуддя та відсторонення від 

виконання адміністративних обов’язків голови суду, його заступника (досвід 

Чеської Республіки). Для цього, на наше переконання, необхідно внести зміни 

до чинного законодавства, а саме доповнити статтю 62 Закону України «Про 

Вищу раду правосуддя» [2] новою частиною такого змісту: «У випадку 

тимчасового відсторонення судді, який обіймає адміністративну посаду, від 

здійснення правосуддя, такий суддя відстороняється від виконання ним 

повноважень голови суду та заступника голови суду». Така позиція вже 

формулювалась нами раніше, і досвід правового регулювання Чеської 

Республіки свідчить про те, що даний підхід міг би мати позитивний вплив на 

вирішення проблеми прогалин законодавчого регулювання питання 

відсторонення суддів, які обіймають адміністративні посади, адже щодо 

кожного заходу питання, на наш погляд, повинне вирішуватися окремо. 

У Португалії передбачено догану (за дрібні порушення), штраф, що 

відповідає заробітній платі за період від 5 до 90 днів, переведення на іншу 

посаду, відсторонення від виконання своїх обов’язків, усунення від роботи, 

примусовий вихід на пенсію та звільнення з роботи. Ці санкції накладаються 

Вищою радою суддів, якій підпорядковані 20 інспекторів, закріплених за 20 

відповідними територіями, які відповідають за здійснення дисциплінарних 

проваджень [176, с. 133, 139]. Апеляція розглядається Верховним Судом [169]. 

Тобто, як і в більшості описаних вище країн, у Португалії відсторонення судді є 

однією з альтернативних санкцій за дисциплінарний проступок, котра 

накладається несудовим органом, рішення якого можуть бути оскарженими до 

суду. При цьому розрізняються відсторонення від виконання обов’язків та 

усунення від роботи. Відсторонення судді від виконання обов’язків 

здійснюється на строк від 20 до 240 днів та можливе за серйозні випадки 
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нехтування чи невиконання службових обов’язків або у випадку засудження до 

ув’язнення, якщо вирок у кримінальній справі не тягне за собою звільнення з 

посади, воно передбачає виключення часу з трудового стажу, позбавлення 

заробітної плати та відтермінування виходу на пенсію, а також можливе 

переведення на іншу посаду та заборону на підвищення по службі протягом 

одного року [177, с. 173]. Тобто це є строковою санкцією за певні 

правопорушення, яка, крім фактичного усунення від виконання обов’язків, 

супроводжується ще рядом негативних наслідків. Усунення від роботи 

здійснюється на строк від одного до двох років за серйозні випадки нехтування 

чи невиконання службових обов’язків або у випадку засудження до ув’язнення, 

якщо вирок у кримінальній справі не тягне за собою звільнення з посади. Як і 

попередня санкція, воно передбачає виключення часу з трудового стажу, 

позбавлення заробітної плати та відтермінування виходу на пенсію, а також 

можливе переведення на іншу посаду та заборону на підвищення по службі 

протягом двох років [177, с. 174]. Із зазначеного випливає, що обидві санкції 

(відсторонення від виконання обов’язків та усунення від роботи) є по своїй суті 

аналогічними (однаковий зміст та наслідки застосування), різниця 

простежується лише щодо строку, на який застосовуються, а також терміну 

заборони на підвищення по службі. Обидва дисциплінарні стягнення 

передбачають наслідки, пов’язані із призупиненням трудових відносин, а саме: 

призупинення нарахування трудового стажу, стажу для виходу на пенсію, 

тимчасове припинення винагороди за працю. Одночасно звертає на себе увагу 

те, що, як і у Франції, допускається застосування відсторонення судді 

одночасно із іншим дисциплінарним стягненням у виді переведення на іншу 

посаду. Також ще одним додатковим негативним наслідком відсторонення 

судді може стати заборона на підвищення по службі, що, на нашу думку, могло 

б розглядатися як окрема дисциплінарна санкція. Очевидно, що такий широкий 

перелік можливих негативних наслідків при відстороненні судді виступає 

елементом диференціації при оцінці вчиненого проступку суддею, врахуванні 

додаткових обставин, таких як ставлення судді до вчиненого, характеристика 
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судді, інші обставини, що впливають на призначення дисциплінарного 

стягнення. Разом з тим вважаємо, що додаткове одночасне застосування 

переведення та заборони на підвищення по службі є не досить вдалою 

практикою, вони повинні виступати окремими санкціями, а диференціація має 

здійснюватися в межах можливого строку застосування відсторонення судді, 

який допускається в рамках певного проміжку. 

У США окремі штати мають у своєму розпорядженні цілу низку 

дисциплінарних санкцій, а саме: звільнення з посади, вихід на пенсію, 

відсторонення від виконання обов’язків, застереження, публічна чи приватна 

догана чи попередження, притягнення до дисциплінарної відповідальності, 

альтернативні заходи/відкладені домовленості щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності. У кожному штаті цей перелік може різнитися. 

Меншість суб’єктів федерації застосовує судові чи фінансові стягнення. Окрім 

того, відповідний суд чи комісія можуть загалом застосовувати тимчасове 

відсторонення від виконання обов’язків, якщо суддю обвинувачено у 

кримінальному злочині або якщо він складає серйозну загрозу нанесення 

значної шкоди громадськості. Відсторонення може бути застосоване одночасно 

із штрафом або без нього. Останнє розглядається як хороший варіант, особливо 

у випадках, коли йдеться про серйозні прояви неправомірної поведінки, у яких 

є суттєві пом’якшуючі фактори, наприклад, відсутність у судді попередніх 

дисциплінарних санкцій, які до нього застосовувалися [178]. Отже, особливістю 

відсторонення суддів у порядку дисциплінарної відповідальності є те, що з 

відстороненням може одночасно застосовуватися штраф, наявність чи 

відсутність якого використовується для диференціації оцінки вчиненого діяння 

в межах застосування вказаного дисциплінарного стягнення.  

Окремо варто розглянути питання стосовно тривалості відсторонення 

судді в порядку дисциплінарного провадження. Як вбачається, в одних країнах 

у назві дисциплінарного стягнення не визначається термін відсторонення, а 

досвід інших країн вказує на те, що в самій назві санкції цей строк 

встановлюється, проте він неоднаковий. У Бельгії відсторонення від виконання 
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обов’язків здійснюється на строк від 15 днів до 1 року, в Португалії 

передбачено відсторонення від виконання обов’язків строком від 20 до 240 

днів, а усунення від роботи встановлюється на строк від одного до двох років 

[176, с. 139], У Румунії відсторонення від обов’язків встановлюється строком 

до шести місяців [169], у Франції тимчасове відсторонення від виконання 

обов’язків судді встановлюється на строк не більше 1 року [174; 175, с. 39]. Із 

вищезазначеного зрозуміло, що такий строк встановлюється або в днях, або 

місяцях, або роках. Причому в ряді випадків не встановлено нижню межу 

строку відсторонення, що припускає можливість відсторонення й на 1 день. У 

США питання тривалості відсторонення судді є дискусійним моментом через 

те, що тривале відсторонення обтяжує інших суддів. Вважається, що робота 

Комісії чи Верховного суду повинна полягати у відсторонюванні від посади 

судді тоді, коли це відповідним чином обґрунтовано, а не у відсторонюванні 

його на тривалий час, сподіваючись на відставку цього судді. Рекомендації для 

систем притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності в США не 

визначають якоїсь конкретної максимальної чи мінімальної тривалості 

відсторонення, але містяь пораду штатам стосовно перегляду цього питання у 

контексті інших санкцій, які можна застосувати [178]. Тобто строк 

відсторонення встановлюється на рівні штатів окремо. Тривалий строк 

відсторонення розглядається тим елементом, що негативно впливає на 

незалежність судової системи. Таким чином, тривалість відсторонення 

встановлюється в різних країнах по-різному: в днях, місяцях або роках. 

Найменш тривалий строк відсторонення – 15 днів, максимальний строк 

відсторонення становить два роки. У деяких країнах нижня межа тривалості 

відсторонення не встановлюється. В Україні цей термін різниться залежно від 

підстав відсторонення: у разі відсторонення у зв’язку з притягненням до 

кримінальної відповідальності цей строк становить 2 місяці з можливістю 

продовження, для відсторонення як санкції - від одного до шести місяців, при 

проведенні кваліфікаційного оцінювання кінцевий термін визначається подією   

– з дня ухвалення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення 



 

 

174 

про підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді 

або з дня звільнення судді з посади внаслідок непідтвердження здатності судді 

здійснювати правосуддя у відповідному суді. 

Із зазначеного вбачається, що застосування відсторонення судді як виду 

дисциплінарного стягнення в зарубіжних країнах є поширеним явищем, яке 

виступає більш м’якою санкцією, аніж звільнення, та застосування якого дає 

можливість диференціювати оцінку здійсненого проступку. У правовому полі 

України цей вид стягнення є новим, вперше запровадженим Законом України 

«Про забезпечення права на справедливий суд» у 2015 році. Відсторонення 

судді, як правило, здійснюється або спеціальним незалежним несудовим 

органом, який в кожній країні має свою назву (Генеральна Рада Юстиції в 

Іспанії, Вища Рада Магістратури у Франції, Вища судова рада в Андоррі), або 

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 

віднесено до судової системи, але який має судові функції. В Україні, як і в 

зарубіжних країнах, відсторонення судді як дисциплінарне стягнення 

застосовується за серйозні проступки судді. 

У деяких країнах існує можливість тимчасового відсторонення судді на 

період проведення дисциплінарного провадження. Так, у Литовській Республіці 

таке відсторонення здійснюється під час процедури імпічменту. Варто 

зауважити, що в законодавстві Литовської Республіки вживається термін 

«відсторонення судді від посади». Відповідно до статті 91 Закону Литовської 

Республіки «Про судову систему», яка має назву «Відсторонення від посади», 

суддя Верховного Суду, суддя Апеляційного суду за грубе порушення 

Конституції Литовської Республіки або присяги, а також при виявленні факту 

скоєння суддею злочинних дій може бути відсторонений Сеймом від посади в 

порядку імпічменту. У разі порушення постановою Сейму процесу імпічменту 

щодо зазначеного у частині 1 цієї статті судді, повноваження судді 
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призупиняються до винесення Сеймом відповідного рішення. Якщо Сеймом не 

схвалюється імпічмент, повноваження цього судді поновлюються і йому 

виплачується винагорода за термін призупинення повноважень [179]. Із 

зазначеного вбачається, що відсторонення від посади за законодавством 

Литовської Республіки здійснюється в порядку імпічменту, що є одночасно 

особливим порядком притягнення окремої категорії суддів (суддів Верховного 

Суду та апеляційної інстанції) до дисциплінарної відповідальності за серйозні 

проступки (грубе порушення Основного Закону), а також процедурою 

розслідування вчинення злочину суддею, що може тягти за собою звільнення 

судді. Відсторонення судді від посади по своїй суті є звільненням, тоді як 

призупинення повноважень цієї категорії суддів є тимчасовим відстороненням 

під час здійснення процедури імпічменту, тобто аналогом відсторонення в 

процесі дисциплінарного провадження. Така система, на наш погляд, має одну 

серйозну ваду – можливість політичного втручання в роботу суддів, що ставить 

під сумнів ефективність забезпечення незалежності таких суддів. Одночасно 

вважаємо, що досвід щодо припинення виплат судді на період відсторонення з 

можливістю компенсації виплат за вимушений прогул у разі недоведеності 

вини судді заслуговує на увагу. 

Подібна можливість передбачена і у Франції. Так, при притягненні до 

дисциплінарної відповідальності Міністерство юстиції повідомляє Вищу раду 

магістратури Франції про факти, які можуть бути підставою для застосування 

дисциплінарного стягнення. Голова Касаційного суду як голова 

Дисциплінарної ради доручає проведення службового розслідування члену 

Ради. На час дисциплінарного провадження Голова Касаційного суду може 

відсторонити магістрата від виконання своїх обов’язків [180, с. 33]. Вища рада 

магістратури Франції має право відсторонити заінтересованого суддю від 

виконання посадових обов’язків до винесення остаточного рішення навіть до 

ознайомлення останнього з матеріалами справи. Таке відсторонення передбачає 

позбавлення права на отримання заробітної плати. Відповідне рішення не може 

бути гласним [175, с. 43-44]. У Португалії також передбачено тимчасове 
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відсторонення судді від виконання обов’язків протягом дисциплінарного 

розслідування або провадження. Таке відсторонення здійнюється за 

пропозицією інспектора, якщо існує ймовірність накладення принаймні такого 

стягнення, як переведення на іншу посаду, а також якщо подальше перебування 

судді на посаді може стати перешкодою для розслідування справи чи 

здійснення служби або становити загрозу для престижу та авторитету 

суддівської професії. Термін відсторонення не може перевищувати 180 днів з 

можливістю його додаткового подовження в особливих випадках на 90 днів 

[177, с. 172; 100, с. 25]. У деяких європейських країнах (Литві, Словаччині, 

Чехії) в складі конституційних судів створюються дисциплінарні палати 

(сенати) для розслідування обставин порушення конституційними суддями 

присяги, правил несумісності або ділової етики. Суддя, щодо якого 

проводиться розслідування, відсторонюється від виконання своїх службових 

обов’язків до закінчення розслідування. Питання про відсторонення судді 

вирішується на засіданні Конституційного Суду, який розглядає висновок 

дисциплінарної палати (сенату) і у разі встановлення обставин порушення 

суддею Конституції, вносить подання щодо звільнення з посади судді до органу 

влади, що його призначив [177, с. 70]. В українському законодавстві таке 

відсторонення на час проведення дисциплінарного провадження можливе лише 

щодо державних службовців, однак не може застосовуватися до суддів. Однак, 

на наш погляд, запозичення цього досвіду Україною недоцільно з огляду на те, 

що це є додатковим навантаженням на незалежність суддів та може 

використовуватися для тиску на суддю.  

Ще однією підставою відсторонення судді від виконання посадових 

обов’язків є відсторонення в межах кримінального провадження. Хоча таке 

відсторонення здійснюється під час розслідування кримінальних злочинів і 

виступає заходом забезпечення провадження у кримінальному праві, воно має 

значення і для трудових відносин, так як відбувається тимчасове зупинення 

трудових відносин, суддя тимчасово перестає виконувати свою трудову 

функцію, тобто це є підставою для призупинення трудових відносин. Така 
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можливість існує в ряді країн. Так, в Італії суддю обов’язково відстороняють у 

випадку арешту в межах кримінальної справи [169]. Також в Андоррі 

тимчасове усунення від виконання обов’язків є автоматичним за погодженням з 

Вищою судовою радою у разі арешту судді. При цьому у кримінальних справах 

суддю може бути заарештовано тільки у випадку його затримання під час 

вчинення злочину [169]. Дійсно, затримання судді на місці вчинення злочину 

свідчить про підвищену ймовірність вчинення ним такого протиправного 

діяння, що дає можливість з більшою вірогідністю стверджувати про його 

причетність до вчинення дій, які порочать звання судді. Відсторонення ж судді 

у разі арешту є логічним з огляду на те, що такий захід унеможливлює 

виконання обов’язків суддею. Тому вважаємо доцільним запровадження в 

українському законодавстві автоматичного відсторонення судді у разі його 

арешту чи взяття під варту. Ці заходи забезпечення провадження передбачають 

обмеження пересування судді, перебування його в спеціалізованих установах, 

що унеможливлює здійснення ним своїх професійних обов’язків. Тому повинен 

наступати одночасно і наслідок таких заходів у вигляді відсторонення із 

припиненням виплат. У зв’язку з цим пропонуємо статтю 62 Закону України 

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

нумерації існуючих частин) такого змісту: «3. З дня надання Вищою радою 

правосуддя згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арешт 

суддя автоматично тимчасово відсторонюється від здійснення правосуддя на 

строк затримання, утримання під вартою чи арешту».  

Також пропонуємо застосовувати відсторонення судді від здійснення 

правосуддя у разі його затримання на місці вчинення тяжкого чи особливо 

тяжкого злочину без необхідності доводити обставини протиправного 

перешкоджання кримінальному провадженню. Затримання судді на місці 

вчинення злочину свідчить про велику ймовірність його причетності до такого 

злочину. Це підриває авторитет судової влади, тому варто передбачити 

відсторонення судді у такому випадку без необхідності доведення ризиків, 

визначених статтею 155 КПК України, у зв’язку з чим частину шосту статті 
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155-1 КПК України доповнити реченням такого змісту: «У разі затримання 

судді на місці вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, зазначення в 

клопотанні обставин, визначених пунктом 6 частини другої  статті 155 цього 

Кодексу, не вимагається». 

За законодавством Польщі Дисциплінарний суд може тимчасово усунути 

суддю від виконання обов’язків у кримінальному провадженні, який може 

оскаржити дане рішення  у суді вищої інстанції [169]. Таким чином, якщо в 

Андоррі рішення при тимчасове відсторонення судді приймається спеціально 

створеним несудовим органом, то в Польщі прийняття такого рішення 

віднесено до повноважень спеціалізованого суду. У Швейцарії таке 

відсторонення здійснюється парламентом [169], що, на наш погляд, не 

відповідає загальній тенденції усунення політичного елементу із судової влади. 

У Литві повноваження судді, підозрюваного або обвинуваченого у 

вчиненні злочинного діяння, можуть бути призупинені Сеймом, а в період між 

сесіями Сейму – Президентом Республіки. До винесення остаточного рішення у 

кримінальній справі суддя має бути тимчасово відсторонений від виконання 

своїх обов’язків. Якщо під час досудового слідства виявлені обставини, які 

доводять, що судовий розгляд є неможливим, або зібраних доказів не вистачає 

для доведення провини судді у вчиненні злочинного діяння, або суддя за 

рішенням суду не був визнаний винним у чиненні злочину, він має бути 

поновленим на посаді і йому повинні виплатити зарплату за вимушений прогул 

з підстав тимчасового відсторонення від виконання обов’язків [175, с. 71]. 

Тобто відсторонення можливе у випадку існування підозри чи обвинувачення 

судді у вчиненні злочину, термін такого відсторонення встановлено подією –   

винесення остаточного рішення у кримінальній справі. Відсторонення 

здійснюється політичним органом. При цьому варто звернути увагу на те, що 

вживаються такі поняття, як «призупинення повноважень судді» і «тимчасове 

відсторонення від виконання своїх обов’язків», які, судячи із описаного, є 

тотожними. Знову ж таки у прийнятті рішення про відсторонення беруть участь 

політичні структури, що не відповідає загальносвітовій тенденції забезпечення 
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незалежності суддів через усунення політичної складової із процесу 

призначення, просування по службі та звільнення суддів. Україна в цьому плані 

перейняла досвід тих країн, в яких відсторонення судді є аполітичним 

процесом. 

Із зазначеного випливає, що в ряді країн, як і в Україні, існує 

відсторонення судді, що застосовується в межах кримінального провадження як 

захід забезпечення провадження. 

У світовій практиці відомі випадки відсторонення судді й за наслідками 

проведеного оцінювання. Так, у Португалії кваліфікаційна оцінка 

«незадовільно» («погано»), отримана суддею від інспектора при перевірці 

його/її роботи, передбачає відсторонення судді від виконання службових 

обов’язків та проведення оцінювання його/її відповідності професійним 

вимогам, що може потягнути за собою стягнення у вигляді примусового виходу 

на пенсію або звільнення з роботи [177, с. 172]. Оцінка «погано» або 

«незадовільно» означає визнання того, що якість роботи судді не відповідає 

встановленим вимогам (для порівняння, оцінка «дуже добре» означає визнання 

високоякісної роботи судді протягом усієї його кар’єри; оцінка «добре з 

відзнакою» означає визнання гідної та продуктивної роботи судді протягом 

усієї його кар’єри; оцінка «добре» означає визнання того, що суддя проявляє 

якості, які заслуговують на увагу в межах роботи на запропонованих йому 

умовах; оцінка «задовільно» означає, що суддя має усі необхідні умови для 

виконання своїх обов’язків, але якість його роботи є лише задовільною). У разі 

отримання суддею негативної оцінки, відкривається дізнання щодо його 

нездатності виконувати свої функції, що тягне за собою створення комісії для 

встановлення факту можливої непридатності судді до роботи [180, с. 12-14]. 

Сама процедура оцінювання (інспекції, перевірки) здійснюється з метою 

надання ВРМ Португалії відомостей про роботу суддів. Регламентом визначено 

2 види перевірок: чергові та позачергові. Чергові інспекції окремого судді 

проводяться раз на 4 роки після того, як минув один рік від початку здійснення 

ним своїх посадових функцій. Така перевірка проводиться згідно із щорічним 
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планом проведення інспекцій, що затверджується ВРМ Португалії за 

пропозицією інспекторів. Позачергові інспекції можуть здійснюватися з 

ініціативи ВРМ Португалії, якщо попередній рейтинг судді був нижчим ніж 

«добре» і минуло 2 роки з часу проведення останньої перевірки, або на 

прохання самого судді. Регламентом визначено критерії здійснення перевірки 

роботи суддів, що мають на меті з’ясувати здатність суддів виконувати свої 

професійні обов’язки, адаптацію судді на службі, а також перевірку фахової 

підготовки судді.  Що стосується здатності окремого судді виконувати свої 

обов’язки при проведенні перевірки, то за цим критерієм звертається увага на 

громадянську репутацію судді, незалежність та гідність поведінки, ставлення 

до учасників процесу, інших суддів, адвокатів, юристів, працівників суду та 

державних службовців загалом, здатність готувати суддівські кадри і брати 

участь у їхній підготовці. Адаптація на службі аналізується з огляду на 

розсудливість судді, старанність, відданість справі, ефективність роботи, 

своєчасне здійснення роботи. При аналізі фахової підготовки інспектори 

звертають увагу на здатність судді сприймати та розуміти правові ситуації, що 

розглядаються, здатність переконувати, що проявляється в характері 

аргументації, яка наводиться при обґрунтуванні рішення. Враховуються також 

обстановка, в якій працює суддя, робочі умови, рівень посади, навантаження, 

особливі труднощі у виконанні суддівської функції, рівень суддівського 

досвіду, а також факт паралельної роботи у двох судах одночасно, участь у 

роботі колективного суду та виконання інших функцій, дозволених законом 

[175, с. 48-50]. Тобто оцінці підлягає широкий спектр питань, у тому числі 

умови праці, що здатні вплинути на якість виконання суддею своїх функцій. 

Загалом, як вбачається, інститут оцінювання спрямований на виявлення суддів, 

які не здатні здійснювати правосуддя через свою некомпетентність, низький 

рівень підготовки. При цьому відсторонення можливе в результаті отримання 

найбільш негативної оцінки. Відсторонення виступає проміжним етапом між 

отриманням суддею негативного результату за наслідками оцінювання та 

результатом додаткового проведення оцінювання його/її відповідності 
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професійним вимогам, який може стати підставою для звільнення у разі 

невідповідності професійним вимогам. 

Отже, у різних країнах інститут відсторонення судді позначається 

різними термінами, серед яких зустрічаються такі: «тимчасове відсторонення 

від здійснення професійних обов’язків», «відсторонення від виконання 

професійних обов’язків», «усунення від роботи», «відсторонення від виконання 

окремих функцій», «призупинення повноважень судді». Поняття 

«призупинення повноважень судді» (у Литовській Республіці), яке повністю 

співпадає з поняттям «тимчасове відсторонення від обов’язків». Поняття 

«відсторонення від посади» також вживається у значенні звільнення, яке 

проводиться за особливою процедурою (імпічменту) стосовно окремої категорії 

суддів. В Україні цей інститут має назву «тимчасове відсторонення від 

здійснення правосуддя». Відсторонення судді передбачається найчастіше у 

межах кримінального провадження у якості забезпечувального превентивного 

заходу, як вид дисциплінарного стягнення. Також іноді застосовується під час 

проведення дисциплінарного розслідування, а також за наслідками проведеного 

оцінювання у разі отримання негативного результату суддею.  

Таким чином, в українському законодавстві відображено загальносвітову 

тенденцію відсторонення суддів у зв’язку з притягненням до кримінальної 

відповідальності, а також нещодавно запроваджено можливість відсторонення 

суддів і в порядку  дисциплінарного стягнення. Новим для законодавства 

України є відсторонення суддів під час проведення кваліфікаційного 

оцінювання, яке також передбачено в Португалії, проте таке відсторонення у 

цій країні має інші підстави та порядок. У законодавстві України не 

передбачена можливість відсторонення суддів у зв’язку із початком 

дисциплінарного розслідування. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Запропоновано передбачити доповнення статті 21 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» новою частиною такого змісту: «4. Суддя 
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Конституційного Суду України за рішенням не менше як двох третіх від складу 

Суду може бути відстороненим від виконання повноважень судді, Голови 

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». 

Також запропоновано передбачити у законодавстві порядок 

відсторонення судді Конституційного Суду України у зв’язку із його 

притягненням до кримінальної відповідальності. Здійснюючи відповідні зміни, 

варто враховувати, що суддя Конституційного Суду України відстороняється 

від виконання професійних обов’язків у зв’язку із його притягненням до 

кримінальної відповідальності лише у разі передачі обвинувального акта до 

суду (з метою недопущення неправомірного впливу на суддів Конституційного 

Суду через інститут відсторонення). При цьому рішення про таке 

відсторонення повинне прийматися виключно Конституційним Судом України 

за поданням Генерального прокурора України у разі обвинувачення судді у 

скоєнні будь-якого умисного злочину. Тому пропонуємо внести зміни до КПК 

України та Закону України «Про Конституційний Суд України», а саме:  

1) частину 3 статті 154 КПК України доповнити наступним положенням: 

« […] Питання про відсторонення від посади судді Конституційного Суду 

України здійснюється на підставі вмотивованого клопотання Генерального 

прокурора вмотивованим висновком постійної комісії з питань регламенту та 

етики Суду»; 

2) у статті 21 Закону України «Про Конституційний Суд України» 

відповідно до запропонованих раніше змін передбачити частину 5 наступного 

змісту: «5. Суддя Конституційного Суду України може бути відстороненим від 

виконання повноважень судді, Голови Конституційного Суду на підставі 
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вмотивованого висновку постійної комісії з питань регламенту та етики Суду у 

зв’язку з притягненням судді Конституційного Суду до кримінальної 

відповідальності на стадії судового провадження до набрання законної сили 

вироком суду або закриття кримінального провадження». 

2. Із урахуванням досвіду Чеської Республіки доцільно у чинному 

законодавстві України передбачити можливість відсторонення як звичайного 

судді, так і голови суду (адміністративна посада). Для цього необхідно 

доповнити статтю 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» [2] новою 

частиною такого змісту: «У випадку тимчасового відсторонення судді, який 

обіймає адміністративну посаду, від здійснення правосуддя, такий суддя 

відстороняється від виконання ним повноважень голови суду та заступника 

голови суду». Така позиція вже формулювалась нами раніше і досвід правового 

регулювання Чеської Республіки свідчить про те, що даний підхід міг би мати 

позитивний вплив на вирішення проблеми прогалин законодавчого 

регулювання питання відсторонення суддів, які обіймають адміністративні 

посади, адже щодо кожного заходу питання, на наш погляд, повинне 

вирішуватися окремо. 
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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 

яких належать: поява на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або 
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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 
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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 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 
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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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