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АНОТАЦІЯ 

 

Кравчук В.М. Теоретичні основи конституційно-правового статусу 

суддів в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – Державний 

вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет». – Ужгород, 

2020. 

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних основ конституційно-

правового статусу суддів в Україні. Встановлено поняття, сутність та ключові 

ознаки конституційно-правового статусу суддів в Україні, розглянуто правовий 

статус суддів як об’єкт конституційно-правових досліджень, сформовано 

методологію його дослідження. Проаналізовано етапи становлення та розвитку 

конституційно-правового статусу суддів в Україні. Визначено структуру 

конституційно-правового статусу суддів в Україні, сформовано поняття та 

класифікацію його принципів, визначено характеристики правосуб’єктності (legal 

personality), юридичної відповідальності та гарантій як елементів конституційно-

правового статусу суддів. Аргументовано конституційно-правові механізми 

оновлення та пріоритетні напрямки посилення професіоналізації суддівського 

корпусу, визначено шляхи унормування меж суддівського розсуду (Discretion) та 

напрямки поєднання конституційного принципу незалежності суддів із 

забезпеченням громадського контролю за професійною діяльністю суддів. 

Запропоновано авторську дефініцію конституційно-правового статусу 

суддів, виділено загальні (притаманні різним правовим статусам) та спеціальні 

його ознаки. Встановлено, що в національному конституційному законодавстві 

закріплення правового статусу суддів набуло системного та уніфікованого 

підходу.  

Встановлено, що праці українських конституціоналістів та вчених суміжних 

галузей права спрямовувались на дослідження та наукове обґрунтування правової 

природи статусу суддів, окремих елементів такого правового статусу. Суттєвий 
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внесок у пошуку шляхів формування та удосконалення правового статусу суддів 

належить науковцям, які працювали над проблемами правосуддя, судоустрою, 

судової реформи,   

Сформульовано поняття методології дослідження конституційно-правового 

статусу суддів, визначено базовий обсяг світоглядних принципів та методів 

дослідження конституційно-правового статусу суддів.  

Проведено історико-правовий аналіз становлення та розвитку 

конституційно-правового статусу суддів в Україні, запропоновано виділити два 

періоди: до конституційний (до Конституції Пилипа Орлика 1710 року) та 

конституційний. В рамках такої періодизації виокремлено шість етапів 

становлення та розвитку конституційно-правового статусу суддів в Україні. 

Запропоновано авторську дефініцію структури конституційно-правового 

статусу суддів, аргументовано виокремлення її основних та додаткових елементів. 

До основних віднесено права та обов’язки суддів, їх правосуб’єктність, принципи 

правового статусу суддів, юридична відповідальність суддів. До додаткових 

віднесено вимоги, що пред’являються до суддів; призначення на посаду судді 

(порядок зайняття посади судді); присяга суддів; кваліфікаційний рівень суддів; 

суддівський розсуд; звільнення суддів з посади та припинення їх повноважень; 

гарантії діяльності суддів; правовий і соціальний захист суддів, їх матеріальне 

забезпечення.  

Запропоновано дефініцію принципів конституційно-правового статусу 

суддів та визначено їх систему. Класифіковано принципів конституційно-

правового статусу суддів на загальносоціальні та принципи національної системи 

права. До загальносоціальних принципів віднесено: 1) принцип пріоритетності 

загальнолюдських цінностей; 2) принцип гуманізму; 3) принцип демократизму;  

4) принцип свободи; 5) принцип справедливості; 6) принцип рівності. Підтримано 

класифікацію принципів національної системи на загальноправові, галузеві, 

міжгалузеві та принципи інститутів права, а також аргументовано застосування 

такої класифікації до принципів конституційно-правового статусу суддів. До 

загальноправових віднесено такі принципи правового статусу суддів, які можна 
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умовно розділити на дві групи: статусні (які безпосередньо стосуються особи 

судді) та функціональні (які стосуються реалізації суддями прав та обов’язків).   

Запропоновано в конституційно-правовому статусі суддів правосуб’єктність 

розглядати через сукупність суб'єктивних прав і юридичних обов'язків суддів, які 

суттєво відрізняються залежно від статусу самого суду, а також від посади судді 

та стажу перебування на даній посаді. Конституційну правосуб’єктність судді 

класифіковано на загальну та спеціальну, а моментом її виникнення доцільно 

вважати прийняття суддею присяги, а саме – складення присяги під час урочистої 

церемонії у присутності Президента України. До змісту конституційної 

правосуб’єктності судді віднесено конституційну правоздатність та 

конституційну дієздатність, яка включає конституційну деліктоздатність судді.  

Систематизовано та класифіковано права та обов’язки суддів, визначено 

особливості їх реалізації після набуття особою статусу судді.  

Визначено гарантії конституційно-правового статусу суддів як систему 

інструментів, способів та засобів забезпечення реалізації суддями функцій та 

повноважень, визначених Конституцією та законодавством. Гарантії 

конституційно-правового статусу суддів в Україні за сферою дії поділено на 

міжнародно-правові (глобальні), регіональні та національні 

(внутрішньодержавні). Національні гарантії, в свою чергу, поділено на загально-

соціальні (економічні, соціальні, політичні, ідеологічні (духовні) гарантії) та 

спеціальні юридичні. Спеціальні юридичні гарантії включають нормативно-

правові і організаційно-правові гарантії. Запропоновано нормативно-правові 

гарантії правового статусу суддів за ієрархією та сферою дії класифікувати на 

загально-правові (конституційно-правові, тобто норми-принципи, обов’язки, 

юридичну відповідальність та процесуальні гарантії),  та інституційні (галузеві). 

Аргументовано, що юридична відповідальність суддів, як комплексний 

інститут,  характеризується взаємозв’язком правомірної поведінки суддів при 

реалізації повноважень (позитивний аспект) та обов’язку зазнати передбачених 

законом заходів державного примусу в разі неправомірної поведінки суддів 

(негативний аспект). Позитивний аспект юридичної відповідальності суддів 
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втілюється в процесі реалізації суддями прав та обов’язків. Елементами 

позитивного аспекту юридичної відповідальності суддів запропоновано вважати 

професійну правосвідомість, професійну правову культуру, суддівський розсуд, 

які відображаються у професійній діяльності суддів та прийнятих ними 

рішеннях. Юридична відповідальність суддів з позиції негативного підходу 

виступає їхнім юридичним обов’язком зазнати негативних наслідків за певних 

умов. До особливостей юридичної відповідальності суддів віднесено найперше те, 

що вона виступає додатковим юридичним обов’язком, який виникає за умови, що 

судді вчиняють правопорушення. Юридична відповідальність суддів є гарантією 

реалізації ними інших юридичних обов’язків. Юридична відповідальність, як 

юридичний обов’язок, може й не виникати, за умови належної реалізації суддями 

норм права (формальної підстави юридичної відповідальності) та відсутності 

фактів вчинених суддями правопорушень (фактичної підстави юридичної 

відповідальності). 

Підтверджено, що порядок формування суддівського корпусу є одним з 

складових елементів правового статусу суддів, що передбачає загальний порядок 

призначення суддів. Найбільш поширеними способами оновлення суддівського 

корпусу залишаються: а) призначення та б) обрання суддів. Суттєвим  елементом 

правового статусу суддів виступають конституційно-правові засоби оновлення 

складу суддівського співтовариства, які передбачають використання механізмів 

призначення та виборності. Аргументовано, що на сучасному етапі у вітчизняній 

та зарубіжній практиці сформувались такі процедурні підходи до оновлення 

суддівського корпусу: призначення на посаду судді; обрання судді на посаду 

(виборність суддів); формування корпусу професійних суддів (суддівського 

корпусу); порядок відбору (добору)  кандидатів (кадрового резерву) на посаду 

судді; кадрове забезпечення судової влади та судів; кадрове комплектування 

судової системи та судів. 

Підтверджено, що посада судді передбачає складний процес її зайняття. 

Щодо підготовки та підвищення кваліфікації суддів, існує ряд міжнародних актів, 

в тому числі рекомендаційного характеру, спрямованих на удосконалення 
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освітньої підготовки суддів. Зарубіжний досвід підготовки суддів та претендентів 

на посаду судді засвідчує пріоритетну необхідність у знаннях та навиках не лише 

правничого характеру. Оцінювання професійної діяльності суддів регламентоване 

законодавством зарубіжних країн та України із урахуванням міжнародних та 

європейських стандартів. 

Підтверджено, що критерієм оцінки рівня ефективності, якості та 

справедливості суддівської діяльності повинна бути репрезентативно виражена 

громадська думка про суддів та їх діяльність. Запропоновано основними 

напрямками громадського контролю вважати процес відбору суддів та моніторинг 

дотримання суддями передбачених законодавством вимог професійної етики 

після призначення на посаду, процес застосування до суддів заходів юридичної 

відповідальності уповноваженими суб’єктами, а також реалізація принципу 

гласності при здійсненні правосуддя. Форми та методи громадського контролю за 

суддями доцільно врегулювати на законодавчому рівні. 

Ключові слова: суддя, правовий статус судді, конституційно-правовий 

статус судді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

SUMMARY 

 

Kravchuk V.M. Theoretical framework of judges’ constitutional and legal 

status in Ukraine. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

The dissertation is for obtaining of the scientific degree of Doctor of Law 

Sciences on the speciality 12.00.02 – constitutional law; municipal law. – State Higher 

Educational Institution «Uzhhorod National University». – Uzhhorod, 2020. 

The thesis research deals with study of theoretical framework of judges’ 

constitutional and legal status in Ukraine. The academic paper defines the concept, 

nature and distinctive features of judges’ constitutional and legal status in Ukraine, 

judges’ legal status is studied as a target of constitutional and legal researches in it, its 

research methodology is formulated. Stages in formation and development of judges’ 

constitutional and legal status in Ukraine are analyzed. The research defines the 

conception of structure of judges’ constitutional and legal status and its elements, the 

notion of principles of judges’ constitutional and legal status and their classification, it 

also describes characteristics of legal personality, legal responsibilities and guarantees 

as components of judges’ constitutional and legal status. The research specifies the 

constitutional and legal mechanisms of renewal and priorities for enhancing 

professional development of judicial personnel, it outlines ways to normalize the limits 

of judicial discretion and directions how to combine the principle of judges’ 

independence with providing public control over judges’ professional practice. 

The author offers his own definition of judges’ constitutional and legal status, 

general (peculiar for various legal statuses) its special distinctive features are 

highlighted. It is established that in the national constitutional legislation consolidation 

of judges’ legal status has acquired a systematic and unified approach.  

It is found out that works by Ukrainian constitutional practitioners and scientists 

from related law branches aimed at study and a scientific rationale of legal nature of 

judges’ status, separate components of such legal status. The significant contribution to 

searching ways of formation and perfection of judges’ legal status belongs to scientists 

working at the issues of justice, judicial organization and judicial reform.   
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The dissertation formulates the concept of research methodology for studying 

judges’ constitutional and legal status, the basic scope of worldview principles and 

research methods of judges’ constitutional and legal status are determined in the paper.  

The historical and legal analysis of establishment and development of judges’ 

constitutional and legal status in Ukraine has been carried out; it is proposed to 

distinguish two periods such as ante-constitutional (before the Constitution of Pylyp 

Orlyk, 1710) and constitutional. Within the framework of this division, six stages of 

formation and development of the constitutional and legal status of judges in Ukraine 

have been identified. 

The author offers his own definition of structure of judges’ constitutional and 

legal status, the researcher gives reasons for distinguishing its main and additional 

elements. The main elements include rights and obligations of judges, their legal 

personality, principles of judges’ legal status, and legal responsibility of judges. The 

additional ones comprise requirements applied to judges; appointment to office 

(procedure of employment for judges); judges’ oath; qualification level of judges; 

discretion; dismissal of judges and termination of their powers; guarantees of judges’ 

practices; legal and social protection of judges, their financial security.  

The definition of principles of judges’ constitutional and legal status has been 

presented and their system has been identified. The principles of judges’ constitutional 

and legal status are classified as general social and principles of the national legal 

system. The general social principles include: 1) principle of priority of universal 

values; 2) principle of humanism; 3) the principle of democratism; 4) liberty principle; 

5) principle of justice; 6) principle of equality. The thesis paper renders support to the 

classification of principles of the national legal system into general legal, branch-

specific, inter-branch and principles of institutions of law as well as it gives reasons for 

applying such classification to principles of judges’ constitutional and legal status. The 

general legal principles comprise the following principles of judges’ legal status that 

can be conditionally divided into two groups: status (which are directly related to a 

person of a judge) and functional (which are related to exercise of rights and obligations 

by judges).   
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It has been suggested that in judges’ constitutional and legal status legal 

personality should be considered through a combination of subjective rights and legal 

duties of judges that differ significantly due to the status of the court itself as well as 

due to а position of judge and length of time worked at the occupied position. The 

constitutional legal personality of a judge is classified as general and special and it is 

appropriate to consider a judge’s oath taking as the moment of its occurrence, namely  

swear-in to office during the official ceremony in the presence of the President of 

Ukraine. The content of judge’s constitutional legal personality is referred to 

constitutional legal capacity and constitutional active legal capacity that includes 

passive dispositive capacity of a judge.  The rights and obligations of judges have been 

arranged and classified; the research specifies peculiarities of their exercise after the 

person acquires the status of a judge.  

The dissertation defines guarantees of judges’ constitutional and legal status as a 

system of tools, methods and means to provide enforcement of judges’ functions and 

powers stipulated by the Constitution and legislature. The guarantees of judges’ 

constitutional and legal status in Ukraine are divided according to the scope of 

competence into international legal (global), regional and national (domestic). In its 

turn, the national guarantees are divided into general social (economic, social, political, 

ideological (immaterial) guarantees) and special legal. The special legal guarantees 

include regulatory and organizational legal guarantees. It has been suggested that 

regulatory guarantees of judges’ legal status should be classified according to hierarchy 

and the scope of competence as general legal (constitutional and legal i.e. regulatory 

provisions and principles, obligations, legal responsibility and procedural safeguards) 

and institutional (branch-specified). 

The research paper gives reasons for the fact that judges’ legal responsibility as a 

complex institute is characterized by correlation of lawful conduct of judges in the 

exercise of powers (positive aspect) and duty to be subjected to the measures of state 

coercion provided by law in case of illegal behaviour of judges (negative aspect). The 

positive aspect of judges’ legal responsibility is fulfilled in the process of exercising the 

rights and responsibilities of judges. It has been suggested that positive aspect 
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components of judges’ legal responsibility are considered to be professional legal 

awareness, professional legal culture, discretion reflecting in the professional activities 

of judges and decisions made by them. Judges’ legal responsibility from the standpoint 

of a negative approach implies their legal duty to suffer negative consequences under 

certain conditions. Special features of judges’ legal responsibility deal with the fact, 

first of all, that it acts as an additional legal obligation arising under the condition that 

judges commit offenses. Judges’ legal liability is a guarantee of their exercising other 

legal duties. The legal responsibility as a legal duty may not arise, provided that judges 

properly implement the rule of law (formal basis of legal responsibility) and there is a 

lack of facts to prove that judges committed offenses (factual basis of legal 

responsibility). 

The research confirms that the procedure of judiciary personnel formation is one 

of integral parts of judges’ legal status that implies the general procedure of judges’ 

appointment. The most common ways of judiciary personnel renewal remain: a) judicial 

appointment and b) electivity of judges. An essential element of the legal status of 

judges is constitutional and legal means of renewal in the judicial community that 

means applying appointment and election mechanisms. It is proved that so far the 

following procedural approaches to the renewal of judiciary personnel have been 

formed in the domestic and foreign practice such as: judicial appointment; electivity of 

judges (election of judges); formation of professional judges’ corps (judiciary 

personnel); procedure of selection (additional selection) of candidates from personnel 

reserve at a position of a judge; staffing of judicial authority and courts; scope of staff 

for judicial system and courts. 

It has been acknowledged that the position of a judge involves a complicated 

process of its acquiring. Regarding preparation and competence development of judges 

there is a range of international acts and regulations, including recommendatory ones, 

aiming at enhancing educational training of judges. The foreign experience of training 

for judges and applicants to a position of a judge shows the highest priority need for 

knowledge and skills not only of legal nature. The assessment of judges’ professional 
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activities is regulated by legislation of foreign countries and Ukraine taking into account 

international and European standards. 

It has been acknowledged that the representatively expressed public opinion 

about judges and their activities have to be a reference point to assess a level of 

efficiency, quality and justice of judges’ practice. It has been suggested that the main 

directions of public control are considered to be the procedure of judges’ selection and 

monitoring judges’ compliance with the requirements provided by legislation after they 

have been appointed to the position, the procedure of application of legal responsibility 

measures to judges by duty-bearers as well as implementation of the principle of 

publicity in the administration of justice. It is prudent to regulate and recognize forms 

and methods of public control over judges by law. 

Key words: judge, a judge’s legal status, a judge’s constitutional and legal status. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ВККСУ – Вища кваліфікаційна комісія суддів України  

ВРП – Вища рада правосуддя 

ВРУ – Верховна Рада України  

ВРЮ – Вища рада юстиції  

ВС – Верховний Суд 

ВСПІВ – Вищий суд з питань інтелектуальної власності  

ВСУ – Верховний Суд України  

ГПК – Господарський процесуальний кодекс України від 06 листопада 1991 

року, з наступними змінами  

Декларація щодо принципів незалежності судової влади – Декларація 

щодо принципів незалежності судової влади, прийнятої Конференцією голів 

верховних судів країн Центральної та Східної Європи о. Бріюні, Хорватія 14 

жовтня 2015 року  

ДСАУ – Державна судова адміністрація України  

Європейська хартія суддів – Європейська хартія про закон «Про статус 

суддів» від 10 липня 1998 року  

Європейський статут судді – Європейський статут судді, прийнятий 

Європейською Асоціацією Суддів у 1993 році  

ЄС – Європейський Союз  

Загальна хартія судді - Загальна (Універсальна) хартія судді, ухвалена 17 

листопада 1999 року Центральною Радою Міжнародної Асоціації суддів 

Закон про ВРП – Закон України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 

2016 року, з наступними змінами  

Закон про відновлення довіри до судової влади – Закон України «Про 

відновлення довіри до судової влади в Україні» від 08 квітня 2014 року, з 

наступними змінами 
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Закон про забезпечення права на справедливий суд – Закон України «Про 

забезпечення права на справедливий суд» від 12 лютого 2015 року, з наступними 

змінами  

Закон про КСУ – Закон України «Про Конституційний Суд України» від 13 

липня 2017 року, з наступними змінами  

Закон про очищення влади – Закон України «Про очищення влади» від 16 

вересня 2014 року, з наступними змінами  

Закон про статус суддів – Закон України «Про статус суддів» від  

15 грудня 1992 року  

Закон про судоустрій і статус суддів – Закон України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 2 червня 2016 року, з наступними змінами  

ЗМІ – засоби масової інформації 

КАС – Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 

року, з наступними змінами  

КК – Кримінальний кодекс України  

КМРЄ – Комітет Міністрів Ради Європи 

КМУ – Кабінет Міністрів України  

Конвенція – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

від 4 листопада 1950 року  

Конституційний Договір – Конституційний Договір про основні засади 

організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в 

Україні на період до прийняття нової Конституції України від 8 червня 1995 року 

Конституція України – Конституція України від 28 червня 1996 року, з 

наступними змінами  

Концепція судово-правової реформи – Концепція судово-правової 

реформи в Україні від 28 квітня 1992 року  

Концепція судівництва – Концепція вдосконалення судівництва для 

утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських 

стандартів, схвалена Указом Президента України від 10 травня 2006 року  
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КПК – Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 

року, з наступними змінами  

КРЄС – Консультативна рада європейських суддів 

КСУ – Конституційний Суд України 

КУпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення  

НШСУ – Національна школа суддів України  

Основні принципи незалежності судових органів – Основні принципи 

незалежності судових органів, схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної 

Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року 

ПАРЄ – Парламентська Асамблея Ради Європи  

Пекінські тези – Пекінські тези щодо принципів незалежності суддів 

юридичної асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону, прийняті 

провідними діячами в галузі правосуддя в LAWASIA, а також суддями з Азії та 

тихоокеанського регіону в Пекіні в 1995 році  

Рекомендація № (94) 12 – Рекомендація № (94) 12 «Незалежність, дієвість 

та роль суддів», ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 518 засіданні 

заступників міністрів 13 жовтня 1994 року 

Рекомендація CM/Rec (2010) 12 – Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету 

Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, 

ефективність та обов'язки від 17 листопада 2010 року  

РСУ – Рада суддів України 

ЦК – Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року, з наступними 

змінами 

ЦПК – Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року, 

з наступними змінами 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. На сучасному етапі розвитку 

українського державотворення та правотворення гостро постало питання про 

відродження довіри до судів і правосуддя. Очевидно, що розв’язання цієї 

суспільно значущої проблематики не буде вчасним і ефективним без 

удосконалення закріпленого на сьогодні в Конституції та законах України 

правового статусу суддів та якісного оновлення суддівського корпусу, що є 

носієм судової влади в Україні. З огляду на важливу місію суддів у суспільстві та 

державі, – утвердження верховенства права та справедливості, – конституційно-

правовий статус суддів в Україні має бути повно і вичерпно урегульованим 

насамперед у Конституції України та конституційному законодавстві, що 

унеможливить довільні інтерпретації цього статусу в юрисдикційній 

(правосудній) практиці. 

Запит суспільства на проведення нової судової реформи відкриває шляхи до 

модернізації конституційно-правового статусу суддів в Україні. Але проведення 

відповідних реформ щодо правового статусу суддів і здійснення правосуддя в 

Україні вимагає їх належного наукового обґрунтування, з урахуванням 

попередніх здобутків вітчизняної та зарубіжної правової думки, а також досвіду 

проведення судових реформ в незалежній Україні та за кордоном, насамперед у 

державах-учасницях ЄС. 

 В Україні в 1991-2020 рр. діяли різні формати конституційно-правового 

статусу суддів: від ідеї комплексного конституційно-правового регулювання 

судоустрою та статусу суддів до ідеї окремого законодавчого регулювання 

статусу суддів та навпаки, проте і донині не вироблено єдиної правової концепції 

з цього питання.  

Україна обрала пріоритетним зовнішньополітичним курсом 

євроінтеграційну стратегію, що зумовлює необхідність адаптації національного 

законодавства до правової системи країн сталої демократії. Інститут 

конституційно-правового суддів як соціально-правове явище має універсальне 
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значення для всіх правових систем світу, тому наукова цінність порівняльного 

аналізу конституційного законодавства, державотворчої практики і 

доктринальних учень в аспекті дослідження конституційно-правового статусу 

суддів виправдано не обмежується ні часовими межами, ні кордонами 

національних держав. 

Статус суддів традиційно вивчали філософи, соціологи, теоретики права, 

політичні та громадські діячі, завдяки чому вдалося окреслити й наповнити 

певним змістом понятійно-категоріальний апарат, пов’язаний з конституційно-

правовим статусом суддів в Україні. До питань місії суддів у державі та 

суспільстві у свої працях зверталися мислителі Західної Європи (Ф. Бекон,  

Й. Бентам, А. Дайсі, Дж. Лок, С. Лоу, Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо та ін.), які 

обґрунтували концепти принципу поділу влади, виокремлення судової влади, 

наділення її належними повноваженнями, питання ролі суду і суддів у 

суспільстві; західні вчені (Б. Банашек, П.-Дж. Вайт, Л. Гарліцкі, Ш. Голдман,  

Й. Гудовський, Т. Ерецінський, Д. Жардель, М. Зубік, Й. Івульський,  

К. Пясецький, В.-Г. Ренквіст, Р. Уолкер та ін.), які розвинули вчення про правовий 

статус суддів, його ґенезис і еволюцію, гарантії незалежності суддів у здійсненні 

ними справедливого правосуддя; учені пострадянських держав (Т. Абова,  

С. Авакьян, С. Алексєєв, О. Амбросімова, В. Анішина, М. Баглай, В. Байдуков,  

В. Бібіло, О. Бойков, В. Васильєв, М. Вітрук, Б. Габрічідзе, Ю. Дмитрієв,  

А. Дулов, Р. Єнгібарян, Г. Єрмошин, В. Єршов, В. Жуйков, М. Клеандров,  

А. Козлов, М. Колоколов, О. Костюков, Н. Крилова, В. Кряжков, О. Кутафін,  

В. Лазарєва, В. Лебедєв, М. Матузов, І. Михайловська, Т. Морщакова,  

С. Павліков, В. Пейсіков, І. Петрухін, Н. Радутна, В. Ржевський, В. Розенфельд,  

Т. Савельєва, В. Савицький, Л. Сергієнко, Ю. Старілов, Ю. Стецовський,  

Б. Топорнін, Л. Халдєєв, Г. Шмавонян, Н. Чепурнова, Г. Черемних, В. Четвернін, 

В. Чиркін та ін.), які досліджували питання щодо правового статусу суддів, 

порівняльного аналізу правового статусу суддів; українські дослідники 

конституційно-правового статусу суддів та окремих проблем теорії та практики 

реалізації суддями цього статусу (М. Баймуратов, Д. Бєлов, Ю. Бисага,  
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А. Білецька, В. Бойко, В. Бринцев, М. Василевич, Л. Виноградова, І. Винокурова, 

Т. Галайденко, З. Гладун, В. Городовенко, Ю. Грошевой, І. Дем’яненко, Л. Дешко, 

В. Долежан, В. Єгорова, В. Журавський, А. Закалюк, О. Іванець, О. Калашник,  

П. Карпечкін, С. Ківалов, В. Коваль, В. Копейчиков, М. Копняк, О. Коротун,  

В. Коцкулич, В. Кравченко, В. Кривенко, Р. Крусян, О. Куйбіда, П. Куфтирєв,  

М. Кухта, С. Леськів, А. Маляренко, В. Маляренко, І. Марочкін, С. Мартьянова, 

В. Мелащенко, Л. Москвич, Г. Мурашин, І. Назаров, О. Намясенко,  

В. Нестерович, С. Нечипорук, В. Нор, О. Овсяннікова, О. Овчаренко, М. Оніщук, 

В. Паришкура, О. Петришин, І. Пивовар, В. Погорілко, С. Подкопаєв,  

О. Польовий, О. Потильчак, C. Прилуцький, Д. Притика, Б. Прокопенко,  

О. Прокопенко, Т. Пустовойт, М. Савенко, О. Саленко, М. Савчин, О. Свида,  

А. Селіванов, В. Сердюк, В. Серьогін, Н. Сібільова, Е. Сілантьєва, В. Скомороха, 

Л. Скомороха, О. Скрипнюк, Н. Слободяник, О. Совгиря, В. Стефанюк, М. Сьома, 

Ю. Тодика, О. Толочко, О. Томкіна, В. Федоренко, В. Федорович, Д. Фіолевський,  

О. Фрицький, С. Хопта, Т. Цимбалістий, В. Чебан, А. Шевченко, П. Шевчук,  

С. Шевчук, Ю. Шемшученко, І. Шицький, В. Шишкін, С. Штогун, Н. Шукліна,  

Н. Шульгач, Н. Юзікова та ін.).   

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

Дисертаційна робота виконана відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку 

правової науки на 2016-2020 роки, затверджених Постановою Загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 року, Плану 

законодавчого забезпечення реформ в Україні, схваленого Постановою Верховної 

Ради України від 4 червня 2015 року № 509-VIII, а також в межах плану науково-

дослідної роботи кафедри конституційного права та порівняльного правознавства 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України на 2015-2020 рр. 

Тема дисертаційної роботи є складовою частиною комплексної теми 

«Конституційне будівництво в країнах Центральної Європи у ХХ-ХХІ ст.» (номер 

державної реєстрації 0198U007793). 
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Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з реалізацією 

суддями свого конституційно-правового статусу при здійсненні професійної 

діяльності.   

Предметом дослідження є теоретичні основи конституційного статусу 

суддів в Україні. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

обґрунтуванні на основі узагальнення та аналізу вітчизняної та зарубіжної 

наукової думки і практики теоретичних основ конституційно-правового статусу 

суддів в Україні та формування пропозицій щодо удосконалення чинного 

конституційного законодавства щодо регулювання прав і обов’язків суддів, їх 

відповідальності та гарантій незалежної діяльності при здійсненні правосуддя в 

трансформаційний період.      

Для досягнення визначеної вище мети в дисертаційному дослідженні такі 

завдання: 

– обґрунтувати визначення категорії «конституційно-правовий статус 

суддів» та визначити її сутнісні характеристики; 

– узагальнити, проаналізувати і систематизувати основні результати 

досліджень конституційно-правового статусу суддів українськими і зарубіжними 

правниками; 

– визначити особливості методології дослідження конституційно-правового 

суддів; 

– виявити основні періоди генезису та еволюції правового статусу суддів в 

Україні в контексті становлення та розвитку вітчизняного конституціоналізму та 

визначити перспективні шляхи і напрямки його вдосконалення;  

– визначити поняття структури конституційно-правового статусу та 

охарактеризувати її структурні елементи; 

– сформувати систему конституційних принципів, покладених за основу 

конституційно-правового статусу суддів в Україні;  

– обґрунтувати значення правосуб’єктності як важливої складової основи 

конституційно-правового статусу суддів та охарактеризувати її зміст; 
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– визначити теоретико-методологічні основи гарантій конституційно-

правового статусу суддів та їх значення для забезпечення ефективності 

правосуддя в Україні; 

– сформувати  теоретико-методологічні засади відповідальності суддів як 

складової їх конституційно-правового статусу; 

– обґрунтувати конституційно-правові механізми оновлення суддівського 

корпусу в Україні в трансформаційний період; 

– визначити пріоритетні напрямки посилення професіоналізації корпусу 

суддів в Україні й механізми забезпечення їх реалізації; 

– обґрунтувати пропозиції до удосконалення чинного конституційного 

законодавства та правозастосовної діяльності щодо унормування меж 

суддівського розсуду при здійсненні суддями судочинства; 

– сформувати конституційну модель гармонійного поєднання суддівської 

незалежності із забезпеченням доброчесності суддівського корпусу шляхом 

здійснення громадського контролю за етичною та професійною діяльністю суддів. 

Методи дослідження. При здійсненні дисертаційного дослідження 

застосовувалися філософські, загальнонаукові та спеціальні юридичні методи 

наукових досліджень у їх системному поєднанні. Найбільш дієвими і 

результативними для дослідження конституційно-правового статусу суддів стали 

наступні з них.  

Системний метод використано для з’ясування теоретичних основ 

конституційно-правового статусу суддів у сукупності соціальних зв’язків, 

виявлення цілого та його частин, вивчення інституту конституційно-правового 

статусу суддів в системі інститутів конституційного права, системі інститутів 

судової влади тощо (розділ 3).  

Структурно-функціональний метод дослідження, який став поєднання 

функціонального та структурного аналізу конституційно-правового статусу суддів 

через аналіз вимог, які пред’являються до суддів, порядку обрання (призначення) 

суддів на посади, прав та обов’язків суддів, гарантій незалежності суддів, підстав 
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та порядку притягнення суддів до юридичної відповідальності (підрозділи 3.1, 3.3, 

3.4, 3.5, 4.1). 

Діяльнісний метод, який використано для дослідження проблем реалізації 

конституційно-правового статусу суддів при здійсненні правосуддя, як 

самостійного виду правової діяльності, яка починається, змінюється, 

припиняється та поновлюється на підставах Конституції та законів України 

(розділи 3 та 4). 

Порівняльно-правовий метод, або метод правової компаративістики, дав 

змогу виявити не лише загальні тенденції розвитку конституційно-правового 

статусу суддів в Україні та зарубіжних держав, а й сприяв виявленню 

феноменології розвитку конституційно-правового статусу суддів у низці держав 

світу (розділи 3 та 4). Застосування методу компаративістики дозволило зробити 

висновок, що конституційно-правовий статус суддів в різних державах світу 

різниться за способом нормативного закріплення та рівнями його структуризації 

(розділ 3). Цей метод також застосовано при пізнанні вимог, які пред’являються 

до суддів; порядку обрання (призначення) на посаду суддів; правосуб’єктності та 

гарантій конституційно-правового статусу суддів; підстав та порядку притягнення 

суддів до юридичної відповідальності тощо (підрозділи 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1).  

Історично-ретроспективний метод уможливив дослідження передумов і 

причин виникнення конституційно-правового статусу суддів, спираючись на 

ретроспективний аналіз попереднього вітчизняного і зарубіжного історичного 

досвіду утвердження та розвитку незалежного правосуддя (розділ 2). 

Формально-догматичний (юридичний) метод використано для пізнання 

внутрішньої форми конституційно-правового статусу суддів, дозволяє на основі 

узагальнення та виявлення ознак формулювати поняття (дефініції, визначення) 

конституційно-правового статусу суддів (підрозділ 1.1) та його структурних 

елементів (розділ 3).  

Метод формальної логіки застосовано для опрацювання та аналізу 

джерельної бази про конституційно-правовий статус суддів та її систематизації й 
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оцінки і відображується в основній частині дослідження (висновки до кожного 

розділу та до роботи в цілому).  

Конкретно-соціологічний метод дав змогу виявити ставлення громадян, 

громадянського суспільства та його інститутів (громадську думку) до 

ефективності функціонування суб’єктів правових відносин, в цілому, та суддів, 

зокрема (підрозділ 4.4). Прогностичний метод дозволив здійснити науково 

обґрунтовані припущення (прогнози) щодо майбутнього розвитку конституційно-

правового статусу суддів в Україні (розділ 4). Гносеологічний метод сприяв 

переосмисленню існуючої інформації, що необхідна для проведення дослідження 

теоретичних основ конституційно-правового статусу суддів в Україні та 

відображається і підтверджується кількістю опрацьованих та використаних 

наукових, статистичних, нормативних та інших джерел інформації.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в формуванні теоретико-

методологічних основ конституційно-правового статусу суддів в Україні та 

обґрунтуванні пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства України у 

сфері судоустрою та судочинства, з урахуванням позитивного зарубіжного 

досвіду. Зокрема, у дисертації: 

уперше: 

- розмежовано конституційно-правовий та процесуальний статус судді, а 

також визначено сутнісні ознаки першого із них: виступає самостійним 

інститутом конституційного права та виокремленим інститутом суддівської 

влади; передбачає виключне право судді на професійне здійснення правосуддя від 

імені народу та держави; забезпечує реалізацію правосудної (юрисдикційної) 

функції держави; реалізується через процесуальний статус судді, в формі 

конституційного, кримінального, адміністративного, цивільного та 

господарського судочинства; унормовується виключно в Конституції та законах 

України, але з урахуванням міжнародних стандартів у сфері демократичного 

правосуддя;  

- розкрито особливості генезису правового статусу суддів в Україні в 

контексті становлення та розвитку вітчизняного конституціоналізму та виділено 
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два періоди: доконституційний (з часів Київської Русі (ІХ ст.) – до 1710 року) та 

конституційний (від Конституції Пилипа Орлика 1710 р. – донині), а також у 

межах цих періодів виокремлено шість етапів: 1) ІХ ст. – до середини XVI ст. – 

здійснення правосуддя непрофесійними суддями на підставі звичаєвого права та 

писаних «правд»; 2) з середини XVI ст. – до кінця XVІІI ст. – утвердження 

кримінального та цивільного судочинства та інституту професійних суддів; 3) з 

кінця XVІІI ст. – до початку ХХ ст. – закріплення та генезис професійного статусу 

суддів в конституціях і конституційних актах; 4) 1917–1922 роки – утвердження 

конституційно-правового статусу суддів в конституційних актах УНР-ЗУНР;  

5) 1922–1990 роки – функціонування інституту народних судів, закріпленого в 

радянських конституціях; 6) 1990–2020 роки – становлення, розвиток і 

реформування конституційно-правового статусу суддів у незалежній Україні; 

- обґрунтовано пропозицію щодо внесення змін до ч. 2 ст. 128 Конституції 

України про призначення суддів судів системи судоустрою Президентом України 

за поданням Вищої ради правосуддя з випробувальним строком на 3 роки і з 

можливістю, за результатами подання Вищої ради правосуддя, на основі якісних 

показників здійснення конкретним суддею своїх функцій і повноважень, 

дотримання положень суддівської етики і доброчесності, а також проходження 

проміжного кваліфікаційного іспиту, залишитись на посаді безстроково або бути 

звільненим, чи зобов’язаним пройти упродовж року курси підвищення 

кваліфікації в Національній школі суддів з можливістю повторного проходження 

оцінювання Вищою радою правосуддя;  

- внесено пропозицію доповнити ч. 6 ст. 126 пунктом «7) негативний 

результат випробувального строку»;  

- запропоновано внести зміни до ст. 148 і ст. 149-1 Конституції України та 

запровадити 3-х річний випробувальний термін для суддів Конституційного Суду 

України з можливістю дострокового припинення їх повноважень суб’єктами 

призначення (Президентом України, Верховною Радою України та з’їздом суддів) 

на основі висновку Вищої ради правосуддя;   
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удосконалено: 

- підходи до визначення категорії поняття «конституційно-правовий статус 

суддів», а також обґрунтовано широкий і звужений підходи до розуміння її 

змісту. Широкий підхід передбачає розуміння під цією категорією конституційно-

правового інституту, який об’єднує в своєму складі загальносоціальний, 

професійний (матеріально-правовий), процесуальний і адміністративний (для 

керівників судів) статус судді суду системи судоустрою та Конституційного Суду 

України. У звуженому значенні конституційно-правовий статус судді передбачає 

порядок призначення та/або обрання судді й його права та обов’язки, встановлені 

Конституцією та законами України;  

- систематизацію основних результатів досліджень конституційно-

правового статусу суддів українськими і зарубіжними правниками у XVIII-XXI 

ст. та положення про те, що ця проблематика досліджувалась у контексті розгляду 

ключових аспектів розвитку конституціоналізму, верховенства права, 

функціонування демократичної судової влади та судового захисту 

основоположних прав і свобод людини;  

- поняття структури конституційно-правового статусу, що є сукупністю 

взаємообумовлених складових елементів (принципів, прав, свобод, обов’язків, 

гарантій etc.), які сприяють розкриттю ролі та значення судді в суспільстві та 

державі. Зокрема, розмежовано основні (правосуб’єктність суддів, їх права та 

обов’язки, принципи правового статусу суддів, а також юридична 

відповідальність суддів) та додаткові (вимоги, що пред’являються до суддів; 

призначення на посаду судді; присяга суддів; кваліфікаційний рівень суддів; 

суддівський розсуд; звільнення суддів з посади та припинення їх повноважень; 

гарантії діяльності суддів; правовий і соціальний захист суддів, їх матеріальне 

забезпечення) групи елементів  конституційно-правового статусу суддів;.  

- поняття принципів конституційно-правового статусу суддів і сформовано 

їх систему, представлену: 1) універсальними або наднаціональними (принцип 

пріоритетності загальнолюдських цінностей; принцип гуманізму; принцип 

демократизму; принцип свободи;  принцип справедливості; принцип рівності); 2) 
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національними загальними (статусні, що безпосередньо стосуються правового 

статусу судді в конкретній державі, та функціональні, що стосуються реалізації 

суддями прав та обов’язків); 3) національними галузевими (визначають 

особливості процесуального статусу судді в різних видах юрисдикцій) 

принципами відповідного правового статусу; 

- положення про пріоритетність у конституційно-правовому статусі  суддів 

саме професійних (посадових) обов’язків, загальних (дотримання Конституції 

України та законів України при здійсненні правосуддя; нерозголошення 

відомостей, які становлять таємницю, що охороняється законом, в тому числі 

таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання) та спеціальних 

(процесуальні обов’язки, передбачені відповідними галузями законодавства, а 

також обов’язки, що пов’язані із займаною адміністративною посадою в судах чи 

статусом в органах суддівського самоврядування);  

- модель гарантій конституційно-правового статусу суддів яка становить 

систему інструментів, способів та засобів забезпечення реалізації суддями прав та 

обов’язків, визначених Конституцією та законами України, та представлена 

наступними складниками: міжнародно-правові (глобальні), регіональні та 

національні (внутрішньодержавні);  

- положення про юридичну відповідальність суддів, якій притаманні:  

а) позитивний аспект (характеризує взаємозв’язок їх правомірної поведінки при 

реалізації повноважень) та б) негативний аспект (обов’язок зазнати передбачених 

законом заходів державного примусу в разі неправомірної поведінки суддів). 

Будучи гарантією реалізації суддею професійних прав та обов’язків, юридична 

відповідальність (цивільна, кримінальна, дисциплінарна) є факультативним 

юридичним обов’язком, що реалізується в разі здійснення суддею делікту;  

- концепцію унормування суддівського розсуду: удосконалення  юридичної 

техніки розроблення та прийняття нормативно-правових актів з питань 

судоустрою та судочинства; поглиблення професійної підготовки суддів з питань 

тлумачення норм права у процесі здійснення судочинства; заохочення суддів до 

підготовки належно обґрунтованого та виваженого рішення по справі. 
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набули подальшого розвитку: 

- методологія дослідження конституційно-правового статусу суддів в 

Україні, що становить систему: філософсько-світоглядних методологічних 

принципів (деідеологізація, свобода наукова діяльності, системність наукових 

досліджень, історизму, універсальності), загальнонаукових методів (метод 

формальної логіки, структурно-функціональний, діяльнісний, прогностичний, 

статистичний, гносеологічний та ін.) та спеціальні галузеві методи (порівняльно-

правовий (метод компаративістики), історично-ретроспективний, формально-

догматичний, конкретно-соціологічний,  комунікативний тощо); 

- поняття конституційної правосуб’єктності суддів як їх спроможності 

набувати і реалізовувати суб'єктивні права та юридичні обов'язки, а також 

здатності своїми діяннями набувати та реалізовувати права, створювати для себе 

або інших суб'єктів обов'язки та здатність нести відповідальність, а також 

положення про те, що підґрунтям виникнення конституційної правосуб’єктності 

суддів є громадянство, як передумова набуття статусу судді; 

- висновок, що призначення на посаду судді; обрання судді на посаду 

(виборність суддів); формування корпусу професійних суддів (суддівського 

корпусу); відбір (добір)  кандидатів з кадрового резерву є базовими процедурними 

підходами до оновлення суддівського корпусу;  

- висновок про необхідність унормування дієвого механізму реалізації 

результатів громадського контролю за конкурсами та/або призначенням суддів на 

вакантні посади і за їх наступною професійною діяльністю (процес відбору суддів 

та моніторинг дотримання суддями передбачених законодавством вимог 

професійної етики після призначення на посаду, процес застосування до суддів 

заходів юридичної відповідальності уповноваженими суб’єктами, а також 

реалізація принципу гласності при здійсненні правосуддя) шляхом позитивного 

зобов’язання Вищої ради правосуддя здійснювати невідкладний розгляд грубих 

порушень конституційно-правового статусу суддів.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

сприятимуть вдосконаленню законодавства України про конституційно-правовий 



 

 35 

статус суддів в Україні. Сформульовані в дисертації висновки, пропозиції і 

рекомендації використані або можуть бути використаними у: 

- науково-дослідній діяльності – для подальшого вдосконалення теорії 

конституційно-правового статусу суддів в Україні, поглиблення знань про його 

ґенезу, поняття, ознаки, структурні елементи, тенденції реформування (довідка 

про впровадження результатів дисертаційного дослідження у Науково-дослідному 

центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства 

юстиції України від 16 квітня 2019 р. № 26/1-1-17/132-1); 

- правотворчій діяльності – для вдосконалення нормативно-правових актів з 

питань конституційно-правового статусу суддів в Україні та з питань судової 

реформи (довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження у 

Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної 

власності Міністерства юстиції України від 16 квітня 2019 р. № 26/1-1-17/132-1); 

- правореалізаційній практиці – для вдосконалення механізму оновлення 

суддівського корпусу, посилення його професіоналізації та забезпечення 

громадського контролю за професійною діяльністю суддів (довідка про 

впровадження результатів дисертаційного дослідження в Адвокатському 

об’єднанні «Глобал Лігал Груп» від 09 жовтня 2020 р. № 09-10/2020);  

- освітньому процесі – при підготовці підручників та навчальних посібників 

із конституційного права України, прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина, судового права; при викладанні навчальних дисциплін 

«Конституційне право України», «Конституційне право зарубіжних країн», 

«Конституційні засади судової реформи» (довідка про впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у Рівненському Інституті Київського університету 

права НАН України від 07 травня 2020 р. № 06-51/7; довідка про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження на юридичному факультеті 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки від  

17 липня 2020 р. № 77); 

- просвітницькій роботі – для правового виховання та підвищення рівня 

правової культури населення в питаннях судової реформи (довідка про 
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впровадження результатів дисертаційного дослідження у Громадській організації 

«Волинська правнича школа» від 03 липня 2020 р. № 25/20). 

Особистий внесок здобувача. Висновки, пропозиції, які становлять 

наукову новизну дисертаційної роботи, розроблено автором самостійно. Для 

обґрунтування деяких висновків дисертаційного дослідження використано 

наукові дослідження вітчизняних, зарубіжних вчених, на які зроблено в тексті 

роботи відповідні посилання.  

Апробація матеріалів дисертації. Дисертаційна робота обговорювалася на 

засіданні кафедри конституційного права та порівняльного правознавства 

Ужгородського національного університету. Окремі висновки, положення і 

рекомендації оприлюднено на міжнародних та всеукраїнських наукових та 

науково-практичних конференціях, семінарах, зокрема: VІІІ Міжнародній  

науково-практичній конференції «Актуальні питання реформування правової 

системи України» (м. Луцьк, 17-19 червня 2011 р.); ІІІ Всеукраїнській науково-

теоретичній конференції «Правові реформи в Україні» (м. Київ, 6 жовтня 2011 р.);  

Міжнародній  науково-практичній конференції «Сучасне право та законодавство: 

новий погляд» (м. Запоріжжя, 14 грудня 2011 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Державотворення та правотворення в період реформ: 

питання теорії та практики» (м. Київ, 19-20 квітня 2012 р.); Підсумковій науково-

практичній конференції «Правові реформи в Україні: досвід, проблеми, 

перспективи» (м. Київ, 29 квітня 2013 р.); Х Міжнародній  науково-практичній 

конференції «Актуальні питання реформування правової системи України»  

(м. Луцьк 7-8 червня 2013 р.); ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні»  (м. Київ, 

5 грудня 2013 р.); Підсумковій науково-практичній конференції ННІЗН НАВС 

«Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності» 

(м. Київ, 25 квітня 2014 р.); ХІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання реформування правової системи України» (м. Луцьк,  

13-14 червня 2014 р.); ХІІ Міжнародній  науково-практичній конференції 

«Актуальні питання реформування правової системи України» (м. Луцьк,  
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26-27 червня 2015 р.); VII Всеукраїнській науково-теоретичній конференції 

«Правові реформи в Україні» (м. Київ, 29 жовтня 2015 р.); ХІІІ Міжнародній  

науково-практичній конференції «Актуальні питання реформування правової 

системи України» (м. Луцьк, 24-25 червня 2016 р.); ХІV Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні питання реформування правової системи 

України» (м. Луцьк, 16-17 червня 2017 р.); ХV Міжнародній  науково-практичній 

конференції «Актуальні питання реформування правової системи України»  

(м. Луцьк, 1-2 червня 2018 р.); Х Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні» (м. Рівне, 25 травня  

2020 р.); ХVІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Луцьк, 29 травня 2020 р.). 

Публікації. Основні положення і висновки дисертації відображено у 58 

наукових працях, серед яких 1 монографія, 40 наукових статей (36 статей 

опубліковано в наукових фахових виданнях України, 4 – у наукових виданнях 

іноземних держав), та 17 тезах наукових доповідей і повідомлень, оприлюднених 

на міжнародних і всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях та 

семінарах.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

чотирьох розділів, логічно об’єднаних у вісімнадцять підрозділів, висновків до 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 507 сторінок, з них основного тексту – 356 сторінок. 

Список використаних джерел нараховує 701 найменування і займає 67 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНО-

ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУДДІВ В УКРАЇНІ 

 

1.1.  Конституційно-правовий статус суддів в Україні: поняття, 

сутність, ключові ознаки. 

 

Дослідження конституційно-правового статус суддів зумовлюється 

актуальністю комплексного пошуку відповідей на низку теоретичних і 

практичних питань. У теоретико-правовому сенсі необхідно окреслити понятійно-

категоріальний апарат і наповнити його відповідним змістом, наприклад, 

сформулювати певні поняття, розкрити юридичну характеристику конституційно-

правового статусу суддів тощо. Практична необхідність дослідження 

конституційно-правового статусу суддів зумовлена визначенням меж і тенденцій 

їхньої ролі в державі та суспільстві, з’ясуванням існуючого порядку взаємодії 

суддів з іншими суб’єктами конституційно-правових відносин, завдяки чому 

можливим є вносити поправки та зміни до галузевого законодавства. 

Як слушно підкреслив австралійський суддя Дж. Б. Томас, для стабільності 

правової системи, необхідно щоб існували стандарти поведінки суддів як у суді, 

так і за його межами [701, с. 9]. Тож, останнім часом спостерігається тенденція 

підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності судів, що вимагає не лише 

довіри суспільства до судової системи в цілому, але й впевненості в тому, що 

стандарти поведінки окремих суддів відповідають високому статусу судді, 

закріпленому в міжнародних правових актах.  

Норми міжнародно-правових стандартів, національні конституційні та 

законодавчі норми є правовим базисом статусу суддів,  

Міжнароднимиа універсальні нормами та принципами статусу суддів, 

напрацьованими світовим співтовариством, виступають: Основні принципи 

незалежності судових органів, схвалені резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної 

Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 грудня 1985 року (далі – Основні принципи 
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незалежності судових органів); Рекомендація № (94) 12 «Незалежність, дієвість та 

роль суддів», ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 518 засіданні 

заступників міністрів 13 жовтня 1994 року (далі – Рекомендація № (94) 12); 

Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-

членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки, ухвалена Комітетом 

Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 року на 1098 засіданні заступників 

міністрів (далі – Рекомендація CM/Rec (2010) 12); Європейська хартія про закон 

«Про статус суддів» від 10 липня 1998 року (далі – Європейська хартія суддів); 

Загальна (Універсальна) хартія судді, ухвалена 17 листопада 1999 року 

Центральною Радою Міжнародної Асоціації суддів (далі – Загальна хартія судді); 

Бангалорські принципи поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалені 

Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27 липня 2006 року; Висновки 

Консультативної ради європейських суддів (далі – КРЄС) та інші.  

Враховуючи значимість проблеми, основні положення щодо правового 

статусу суддів у національному законодавстві закріплюються на найвищому рівні, 

тобто у конституційних нормах, які мають найвищу юридичну силу. Більшість 

конституцій зарубіжних країн містять основи правового статусу суддів та основні 

елементи конституційно-правового статусу суддів. Відповідно до ст. 34 

Конституції Ірландії від 29 грудня 1937 року, правосуддя повинно здійснюватися 

в утворюваних відповідно до закону судах суддями, які призначаються у порядку, 

передбаченому Конституцією [214]. Відповідно до ст. 92 Основного Закону 

Федеративної Республіки Німеччини від 23 травня 1949 року, судова влада 

доручається суддям [341]. Так, наприклад, відповідно до ст. 85 Конституції 

Князівства Андорра від 14 березня 1993 року, правосуддя здійснюється від імені 

андоррського народу незалежними та незмінюваними суддями [216]. Відповідно 

до ст. 117 Конституції Королівства Іспанія від 29 грудня 1978 року, правосуддя 

від імені Короля здійснюється суддями і членами судів, що представляють судову 

владу [215]. Стаття 87 Конституції Греції від 11 червня 1975 року, наголошує на 

тому, що правосуддя здійснюється судами, що складаються з постійних суддів, 

які користуються функціональною та особистою незалежністю [213].  
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З метою конкретизації та розвитку конституційних норм стосовно статусу 

суддів, держави широко практикують прийняття спеціальних законів, що 

регулюють правовий статус суддів та його складові. Так, зміст правового статусу 

суддів детально закріплюється в Ордонансі Французької Республіки № 58-1270 

від 22 грудня 1958 року «Про органічний закон стосовно статусу магістратури» 

[433]. У Федеративній Республіці Німеччина конституційні норми про статус 

суддів конкретизуються та деталізуються в Законі про судоустрій від 27 січня 

1877 року (в редакції від 9 травня 1975 року) та Федеративному законів про суддів 

від 19 квітня 1972 року, з наступними змінами [559].  

Аналогічний позитивний досвід конституційного закріплення правового 

статусу суддів можемо спостерігати і в Україні. Конституція України від 28 

червня 1996 року, з наступними змінами (далі – Конституція України), досить 

широко визначила основи правосуддя, врегулювавши правову основу судоустрою 

та статусу суддів. Отож, на підставі комплексного аналізу конституційних 

положень можемо визначити, що базовими  нормами конституційно-правового 

регулювання статусу суддів є положення ст. 92 ч. 1 п. 14, ст.ст. 126 та 127, ст. 128 

ч. 1, 2, ст. 129 ч. 1, 4, 5, ст.ст. 130 та 130-1, ст. 131 ч. 1 Конституції України. 

Системно аналізуючи чинне законодавство України, можна виокремити та 

законодавчі акти, які повністю або частково присвячені нормативному 

регулюванню правового статусу суддів. Серед них: Закон України «Про Вищу 

раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року, з наступними змінами (далі – Закон 

про ВРП), Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» від  

08 квітня 2014 року, з наступними змінами (далі – Закон про відновлення довіри 

до судової влади), Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» 

від 12 лютого 2015 року, з наступними змінами (далі – Закон про забезпечення 

права на справедливий суд), Закон України «Про Конституційний Суд України» 

від 13 липня 2017 року, з наступними змінами (далі – Закон про КСУ), Закон 

України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 року, з наступними змінами 

(далі – Закон про очищення влади), Закон України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 02 червня 2016 року, з наступними змінами (далі – Закон про 
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судоустрій і статус суддів), Господарський процесуальний кодекс України від  

06 листопада 1991 року, з наступними змінами (далі – ГПК), Кодекс 

адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року, з наступними 

змінами (далі – КАС), Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 

2012 року, з наступними змінами (далі – КПК), Цивільний процесуальний кодекс 

України від 18 березня 2004 року, з наступними змінами (далі – ЦПК) та ін. 

У Конституції України, Законі про судоустрій і статус суддів та інших 

нормативних актах не міститься чіткого розуміння поняття «правовий статус 

судді».  

Аналізуючи конституційні норми, варто зазначити, що базові положення 

конституційно-правового регулювання статусу суддів наступні: «…статус 

суддів… визначається виключно законами України» (ст. 92 ч. 1 п. 14); «…грубе 

чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді… є 

підставою для звільнення судді» ст. 126 ч. 6 п. 3); «…грубе чи систематичне 

нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді Суду… є підставою 

для звільнення судді Конституційного Суду України (далі – КСУ) з посади»  ст. 

149 ч. 2 п. 3); «…статус суддів Суду… …визначаються Конституцією України та 

законом» ст. 153 Конституції України [226].  

Водночас, ст. 52 Закону про судоустрій і статус суддів, що має назву 

«Статус судді», передбачає, що «Суддею є громадянин України, який відповідно 

до Конституції України та цього Закону призначений чи обраний суддею, займає 

штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на 

професійній основі. Судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця в 

системі судоустрою чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді» [448]. 

Аналогічні та близькі за змістом норми щодо статусу суддів закріплені в 

інших статтях Закону про судоустрій і статус суддів, зокрема: «судоустрій і статус 

суддів в Україні визначаються Конституцією України та законом» (ст. 4 ч. 1); 

«єдність системи судоустрою забезпечується: …2) єдиним статусом суддів;…» 

(ст. 17 ч. 4 п. 2); «Верховний Суд (далі – ВС): …3) надає висновки щодо проектів 

законодавчих актів, які стосуються… …статусу суддів…» (ст. 36 ч. 2 п. 3); 
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«Пленум ВС: ….4) надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які 

стосуються… …статусу суддів…» (ст. 46 ч. 2 п. 4); «загальні положення статусу 

судді» (глава 1); «статус судді» (ст. 52); «не може претендувати на посаду судді 

також особа, яку було раніше звільнено з посади судді за вчинення істотного 

дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є 

несумісним зі статусом судді…» (ст. 69 ч. 4); «Національна школа суддів України 

(далі – НШСУ) здійснює: …6) проведення наукових досліджень з питань 

удосконалення судового устрою, статусу суддів…» (ст. 105 ч. п. 6); «суддю може 

бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного 

провадження з таких підстав: …3) допущення суддею поведінки, що порочить 

звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, 

чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу… …11) 

використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми 

особами матеріальних благ або іншої вигоди…» (ст. 106 ч. 1 пп. 3, 11); 

«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 зі статусом 

судді…» (ст. 109 ч. 8 п. 1); «істотним дисциплінарним проступком або грубим 

нехтуванням обов’язками судді, що є несумісним зі статусом судді або виявляє 

його невідповідність займаній посаді, може бути визнаний, зокрема, будь-який з 

таких фактів: 1) суддя допустив поведінку, що порочить звання судді або підриває 

авторитет правосуддя, у тому числі в питаннях… …відповідності способу життя 

судді його статусу…; 3) установлено факт недоброчесної поведінки судді, у тому 

числі… …використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або 

третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди…» (ст. 109 ч. 9 пп. 1, 3); 

«факти, що свідчать про вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи 

систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді… 

…мають бути встановлені Вищою радою правосуддя (далі – ВРП) (її відповідним 

органом)» (ст. 115 ч. 2); «статус судді у відставці» (розділ Х) [448]. 
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Окремо варто наголосити, що норми щодо статусу суддів закріплені також в 

Законі про КСУ, зокрема: «статус судді КСУ» (ст. 18); «особа набуває статусу 

судді КСУ з дня, що є наступним за днем призначення на посаду» (ст. 18 ч. 2); 

«підставами для звільнення судді КСУ з посади є: …3) вчинення ним істотного 

дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми 

обов’язками, що є несумісним зі статусом судді КСУ…» (ст. 21 ч. 1 п. 3) [423]. 

Нормативні положення стосовно статусу суддів містяться також в інших 

законах. Так, ВРП надає обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо 

законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і 

статусу суддів, узагальнює пропозиції судів, органів та установ системи 

правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та функціонування, 

судоустрою і статусу суддів (ст. 3 п. 15 Закону про ВРП) [403]. 

В національному конституційному законодавстві закріплення правового 

статусу суддів набуло системного та уніфікованого характеру. Наявність у 

Конституції України приписів, що регламентують питання правового статусу 

суддів, дозволило ідентифікувати їх місце і роль в державному механізмі.  

Однак наведена нормативна база України та зарубіжних країн, міжнародні 

нормативно-правові акти не визначають самого терміну «правовий статус суддів», 

що породжує різні підходи до розуміння даного терміну як в теорії, так і на 

практиці.  

На сьогоднішній день доктрина конституційного права України  ще не 

сформувала єдиного підходу до розуміння конституційно-правового статусу 

суддів як комплексного правового явища, що зумовлюється в тому числі і 

недостатньою кількістю всебічних базових фундаментальних досліджень в даній 

сфері юридичних знань. Хоча з прийняттям Конституції України, дослідження в 

галузі конституційного права дещо пожвавилися. Численні публікації мають 

переважно описовий характер, адже у яких розглядаються різні аспекти цієї 

проблематики. Такий стан не тільки звужує проблематику наукового пошуку, але 

і націлює його переважно на розв’язання поточних проблем правового 
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регулювання статусу суддів, не наголошуючи на необхідності комплексного 

дослідження конституційно-правового статусу суддів. 

Саме тому серед проблемних питань, пов’язаних з правовим статусом 

суддів одну з ключових позицій займає проблема надання чіткого визначення 

даного поняття. Адже неправильне розуміння правової природи та сутності 

даного явища може нівелювати значення інституту конституційно-правового 

статусу суддів. 

Порівняно з радянською правовою доктриною, сформоване за часів 

незалежності розуміння статусу суддів відійшло від класових підходів та штампів 

щодо даної юридичної категорії, збагатилося її якісними характеристиками, більш 

глибоким розумінням етимології самого терміна «статус суддів».  

Статус судді, з одного боку, є одним з ключових питань при визначенні 

його ролі і місця в судовій владі, а з іншого – досить структурованим інститутом, 

що й зумовлює певну складність його розгляду. 

За твердженням В. Сіренка, суддя є носієм судової влади від самих нижчих 

до верховних судових органів, тому що кожен з суддів, незалежно від свого місця 

в системі, розглядає конкретні справи самостійно, керуючись законом та 

правосвідомістю [526, с. 11]. На думку А. Іванищука, суддя – це 

висококваліфікований досвідчений юрист, який є громадянином України, котрий 

відповідно до Конституції та Закону України від «Про судоустрій і статус суддів» 

призначений чи обраний суддею, обіймає штатну суддівську посаду в одному із 

судів України та здійснює правосуддя на професійній основі [153, с. 108]. 

В термінологічній літературі поняттям «суддя» позначається посадова 

особа, наділена у конституційному порядку повноваженнями здійснювати 

правосуддя та виконувати обов’язки на професійній основі в суді [690, с. 626], 

посадова особа з числа громадян України, яка відповідно до Конституції України 

призначена чи обрана суддею і займає штатну суддівську посаду в одному з судів 

[384, с. 467]. 

З огляду на зазначене, варто погодитися з В. Федоренком, який відзначив, 

що «…визначення поняття судді та його правового статусу різняться за своїм 
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змістом і сутністю. Вони співвідносяться як «юридичне поняття» і «юридична 

категорія». Правовий статус судді включає поняття судді, але є більш складною та 

багатоаспектною юридичною категорією» [610, с. 63]. Тому, пропонуємо 

досліджувати конституційно-правовий статус суддів, розглядаючи категорію 

«статус суддів» у широкому та вузькому значеннях. 

Аналіз конституційно-правового статусу суддів має на меті з’ясування 

значення категорії «статус». Етимологічно слово «статус» означає правове 

становище (сукупність прав та обов’язків) фізичної або юридичної особи [689, с. 

626], а також сукупність прав і обов’язків, що визначають юридичне становище 

особи, державного органу чи міжнародної організації [174, с. 636]. При цьому, 

варто погодитись з твердженням Л. Москвич про те, що статус суб’єкта являє 

собою насамперед певну сукупність його соціальних можливостей, обсяг і 

характер яких залежить від тієї ролі, соціальної функції, що виконується ним у 

суспільстві [317, с. 7]. 

В науковому обігу широко розповсюджені словосполучення «статус 

суддів», «статус носіїв судової влади», «корпус професійних суддів», 

«суддівський корпус», «суддівська спільнота», «професійні судді», «модуси 

судді» тощо. Вважаємо за доцільне використовувати термін «статус суддів», адже 

він найбільш оптимальний з філологічної точки зору, окрім того, саме таким 

визначенням оперує діюча Конституція України, використовуючи його у пункті 

14 частини першої статті 92 та закон про судоустрій і статус суддів.  

У юридичній літературі традиційно розуміють під статусом суддів 

сукупність їх прав та обов’язків: 1) які в них з’являються у зв’язку з призначенням 

на посаду [104, с. 205; 251, с. 54]; 2) закріплених в чинному законодавстві 

стосовно порядку обрання, повноважень, гарантій діяльності та відповідальності 

суддів [381, с. 29]. Також статус суддів розглядається як визначені законом 

правові засади, що регламентують принципи та гарантії діяльності суддів, їх 

повноваження та обов’язки, порядок обрання (призначення) на посаду, зупинення 

повноважень та звільнення з посади, підстави притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності, заходи їх державного і соціального захисту 
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[286, с. 628; 359, с. 73]. Хоча зустрічаються й інші підходи до інтерпретації 

категорії «статус суддів». Так, А. Лапкін розглядає статус судді, як закріплену і 

гарантовану Конституцією України і законами сукупність прав, обов’язків і 

законних інтересів судді як суб’єкта судового права, що відображає його високе і 

відповідальне соціальне становище як носія судової влади [265, с. 104]. На думку 

С. Слінько поняття «статус судді» виражає те, що суддя як носій судової влади 

має можливості, які дозволяють йому забезпечити належне, об’єктивне, повне, 

неупереджене виконання функції судової влади [541, с. 77]. Є. Макаренко під 

статусом суддів визначає закріплені в спеціальному законі та інших нормативно-

правових актах, правові, процесуальні, матеріальні та соціальні гарантії 

незалежності суддів як носіїв судової влади, порядок формування суддівського 

корпусу, сукупність їхніх прав, обов’язків та вимог, що ставляться до суддів  

[279, с. 23]. 

Актуальна теорія права пропонує значну кількість різних за змістом і 

смисловим навантаженням підходів до питання правового статусу. Це свідчить 

про неабияку актуальність даної проблеми. Водночас, різноманітність наукових 

поглядів зумовлює існування та взаємоузгодження таких категорій як «правове 

становище», «правове положення» і т.п., що призводить до понятійної 

невизначеності у формуванні єдиного комплексного визначення категорії 

«правовий статус».  

Найперше зазначимо, що в теорії права існує плюралізм наукових поглядів 

щодо правового статусу. Отож, В. Червонюк до правового статусу відносить 

сукупність всіх прав і обов’язків  [653, с. 482]. Венгеров А. визначає правовий 

статус як сукупність прав і свобод, обов’язків та відповідальності особи, які 

визначають її правове становище в суспільстві [49, с. 585]. Лазарєв В. і Липень С. 

стверджують, що правовий статус становлять закріплені в законодавстві права і 

обов’язки індивіда, а сукупність статутних і суб’єктивних прав і обов’язків 

називають правовим положенням особи [261, с. 418-419].  

Хропанюк В. правовим статусом називає сукупність усіх належних 

громадянину прав, свобод і обов’язків. Термін «правовий статус», на думку 



 

 47 

вченого, вживається для характеристики правового положення особи в цілому, а 

терміни «правоздатність» і «дієздатність» вживаються стосовно участі тих чи 

інших осіб в правовідносинах [635, с. 311]. 

З точки зору Н. Крестовської та Л. Матвєєвої, в основі правового статусу 

лежить фактичний соціальний статус, тобто реальне становище людини у певній 

системі суспільних відносин [246, с. 133].  

Зайчук О. та Оніщенко Н. тлумачать правовий статус як юридичну 

категорію, яка не лише визначає стандарти можливої та необхідної поведінки, що 

забезпечують нормальну життєдіяльність соціального середовища, а й 

характеризує реальну взаємодію держави та особи [135, с. 78]. На думку  

П. Пилипенка, «правовий статус – явище об’єктивної дійсності, що аж ніяк не 

характеризує суб’єкта права як учасника правовідносин, а скоріше, є 

середовищем, у якому суб’єкти права набувають ознак і стають суб’єктами 

правовідносин. Правовий статус особи існує безвідносно до конкретної особи» 

[598, с. 68-69]. 

Найбільш повно і обґрунтовано підійшов до визначення правового статусу 

російський вчений В. Нерсесянц, який  стверджує, що правовий статус – це 

визнана конституцією або законами сукупність вихідних, невідчужуваних прав і 

обов’язків людини, а також повноважень державних органів і посадових осіб, які 

безпосередньо закріплюються за тими чи іншими суб’єктами права [456, с. 373]. 

Крім того,  науковцями пропонується розмежування понять «правовий 

статус» та «правове положення». Під правовим статусом при цьому розуміють 

сукупність нормативно закріплених прав та обов'язків абстрактного суб'єкта, а під 

правовим положенням – потенційні та реальні права та обов'язки конкретного 

суб'єкта. При цьому правове положення реальної особи, на думку таких авторів, 

постійно змінюється, тоді як статус суб'єкта права незмінний, допоки не 

змінюються відповідні правові норми [694, с. 10]. Нами поділяться точка зору  

М. Матузова, який вважає, що поняття «правовий статус» і «правове положення» 

тотожні (рівнозначні) з огляду на ту обставину, що в такому поділі немає 

особливої необхідності, оскільки полісемантичність, змістовне подвоєння терміну 
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не сприяє чіткому сприйняттю та аналізу однієї з ключових категорій 

правознавства [299, с. 193]. Зі свого боку вважаємо за доцільне використовувати 

«правовий статус» і «правове положення» («правове становище») як синонімічні 

категорії також і з врахуванням того, що в теорії конституційного права 

загальновживаним є сааме поняття «конституційно-правовий статус». 

Вищевикладені положення теорії права стосовно правового статусу дають 

підстави сформулювати наступну дефініцію: «правовий статус – це сукупність 

передбачених нормами та принципами права фундаментальних і 

невідчужуваних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, а також 

повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб в різних сферах суспільних відносин, що 

регулюються галузями публічного та приватного права». 

Варто наголосити на відсутності єдиної точки зору серед науковців і щодо 

визначення терміну «правовий статус суддів». Під правовим статусом суддів  

П. Гармоза розуміє законодавчо визнану сукупність основоположних прав та 

обов’язків суддів, яка визначає їх соціально-правове становище  

[75, с. 15]. Найчастіше поняття «правовий статус суддів» визначають як цілісну 

правову категорію, що характеризує весь спектр як юридичних можливостей, так і 

соціально-психологічних якостей людини, на яку покладена функція здійснення 

судової влади в державі [316, с. 19; 574, с. 496]. Лукоянов Д., досліджуючи 

правовий статус голови районного суду, поняття правового статусу посадової 

особи (в  тому числі й судді) трактує як встановлену нормами права сукупність 

елементів, обумовлених місцем і призначенням посадової особи у відповідному 

органі влади, організації, що характеризують положення даної посадової особи 

серед посадових осіб, її взаємовідносини з іншими посадовими особами та 

іншими суб'єктами права [277, с. 18]. Коновалова Ж. правовий статус суддів 

трактує як комплекс взаємопов’язаних прав, обов’язків та повноважень, 

обумовлених специфікою професійної діяльності, що полягає у здійсненні 

правосуддя [577, с. 94]. 
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За твердженням Д. Артьомової та Т. Савельєвої правовий статус суддів 

передбачає чітко визначену, достатньо стабільну систему прав та гарантій, що 

забезпечують здійснення правосуддя [18, с. 38].  

Вищенаведене черговий раз дає нам можливість переконатись, що правовий 

статус судді є особливим елементом конституційно-правового інституту судової 

влади [238, с. 45]. Підтвердженням цьому слугує і та обставина, що правовий 

статус судді не повинен розглядатися поза зв’язком з конституційним статусом 

людини і громадянина, змістом та обсягом прав, основних свобод і обов’язків, 

закріплених у Конституції України [574, с. 495]. 

Щодо терміну «конституційно-правовий статус», варто зазначити, що 

спектр його використання є досить широким. Що ж стосується визначення 

категорії «конституційно-правовий статус», то в науковій літературі з 

конституційного права лише окремі автори наводять визначення терміно-понять 

«конституційно-правовий статус особи» [671, c. 149], «конституційно-правовий 

статус людини і громадянина» [538, c. 198; 548, c. 94], «засади конституційно-

правового статусу людини і громадянина» [208, c. 147]. Важко не помітити, що 

наведені вище терміно-поняття стосуються лише одного суб’єкта конституційно-

правових відносин, а саме, особи (людини і громадянина). Решта ж суб’єктів 

конституційно-правових відносин (Верховна Рада України (далі – ВРУ), 

Президент України, Кабінет Міністрів України (далі – КМУ) та інші органи 

виконавчої влади, суд, прокуратура, органи місцевого самоврядування тощо) 

залишаються поза увагою. Тому, з огляду на дану обставину, постає необхідність 

у точному визначенні дефініції «конституційно-правовий статус» як загальної 

категорії для всіх суб’єктів конституційного права. 

При цьому людина закономірно визнається пріоритетним суб’єктом не 

лише конституційно-правових відносин, а й адміністративно-правових, 

кримінально-правових, цивільно-правових тощо. З огляду на це, цілком 

виправданим є той факт, що більшість вчених-конституціоналістів звертаються в 

першу чергу до визначення терміно-поняття «конституційно-правовий статус 

людини і громадянина».  
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За визначенням Н. Шукліної, конституційно-правовий статус людини і 

громадянина – це встановлена конституцією та іншими законами система 

юридичних параметрів, яка визначає фактичне становище людини і громадянина 

у суспільстві на конкретному етапі суспільно-політичного розвитку держави  

[680, c. 164]. Російські ж конституціоналісти пропонують розмежовувати категорії 

«конституційно-правовий статус людини і громадянина» та «правове становище 

особи», вважаючи останню більш широкою. 

Також М. Вітрук висловив думку, що ядро, основу правового положення 

особи становить система юридичних прав, свобод, обов’язків і законних інтересів 

особи в їх єдності, тобто правовий статус фізичної особи [65, c. 31-32]. 

Вищезазначене показує прагнення охопити увагою якомога більшу кількість 

правових явищ, що стосуються конституційно-правового статусу людини. Тому, 

цілком слушною вбачається позиція О. Скрипнюка, про те, що надмірне 

ускладнення системи елементів конституційно-правового статусу людини і 

громадянина веде до своєрідного «розмивання» цієї правової категорії  

[538, c. 197].  

Конституційно-правовий статус виступає ключовою категорією сучасного 

конституційного права та може трактуватись як система закріплених 

Конституцією та конкретизованих законами України фундаментальних і 

невідчужуваних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, а також 

сукупність повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб в різних сферах суспільних відносин, що 

регулюються галузями публічного та приватного права. 

Із вищенаведеного варто виокремити ряд ознак конституційно-правового 

статусу: 

1) виступає загальним (базовим) правовим статусом, визначеним нормами 

Конституції та конкретизованим законодавством України; 

2) посідає пріоритетне становище серед інших галузевих статусів 

(адміністративно-правового, цивільно-правового, кримінально-правового тощо); 
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3) носить системотворчий характер (визначає на конституційному рівні 

загальні принципи правового регулювання); 

4) може мати політичний характер (поширюватися на тих суб’єктів 

конституційно-правових відносин, які одночасно є суб’єктами політичних 

відносин та здійснюють політичну владу). 

Таким чином, конституційно-правовий статус – це система, закріплених 

Конституцією та конституційними законами України фундаментальних і 

невідчужуваних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, а також 

повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб в різних сферах суспільних відносин. 

Відносно категорії «конституційно-правовий статус судді», то в науковій 

літературі з конституційного права використовуються терміно-поняття «статус 

суддів» [205, c. 510], «правовий статус суддів» [207, c. 348; 208, c. 451], 

«конституційний статус суддів» [77, с. 225]. І лише окремі автори вживають 

категорію «конституційно-правовий статус судді» [538, c. 348; 22, c. 646;  

654, с. 458]. Деякі дослідники під конституційно-правовим статусом суддів 

розуміють закріплені Конституцією та законодавством правове становище суддів, 

їх права, обов’язки, порядок призначення на посаду, гарантії їх діяльності  

[211, с. 690]. Ще інші стверджують, що конституційно-правовий статус суддів 

полягає у здійсненні ними публічно-правових завдань судової влади, 

представниками якої вони є [118, с. 78]. Також науковцями конституційно-

правовий статус суддів визначається як система загальних, основоположних засад 

за допомогою якої у Конституції та інших законах визначається фактичне 

становище судді у державі та суспільстві [126, с. 9] або, як система закріплених 

Конституцією та конкретизованих законами України принципів і норм 

конституційного права, які визначають юридичне та фактичне становище судді у 

суспільстві та державі  [240, с. 100].  

Узагальнюючи, можна стверджувати, що правовий статус суддів і 

конституційно-правовий статус суддів співвідносяться як ціле і частина, 
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конституційно-правовий статус суддів є складовою правового статусу суддів та 

безпосередньо впливає на його зміст та структурні елементи. 

З точки зору В. Федоренка щодо розуміння конституційно-правового 

статусу суддів як системи унормованих у Конституції та законах України 

юридичних елементів, які визначають сутність і зміст діяльності суддів 

відповідно до чинного законодавства [609, с. 529]. У даному випадку можна 

погодитися з наведеною точкою зору стосовно можливості реалізації 

конституційно-правового статусу суддів через його структурні елементи.  

Зазначене свідчить, що науковці вживають різну термінологію щодо 

визначення поняття «конституційно-правовий статус суддів». Аналіз існуючих 

поглядів дозволяє зробити висновок, що цей термін, з урахуванням специфіки 

конституційно-правового регулювання, частіше всього вживається в трьох 

значеннях:  

1) як система суспільних відносин, що виникає у зв’язку з організацією та 

здійсненням судової влади суддями, яку можна визначити, як особливий предмет 

конституційно-правового регулювання у сфері правосуддя;  

2) як інститут конституційного права, що об’єднує як матеріальні, так і 

процесуальні норми, пов’язані з реалізацією суддями їхніх прав та обов’язків; 

3) як врегульована нормами конституційного права втілена у певні форми 

діяльність суддів щодо реалізації ним судової влади. 

Позиції науковців щодо ключових термінів словосполучення 

«конституційно-правовий статус суддів» дозволяють виокремити ряд 

характеристик даного поняття, його ознаки, що сприяє розкриттю особливостей 

здійснення судової влади суддями як специфічного виду публічної влади та 

спеціальної діяльності, спрямованої на здійснення правосуддя.  

Значущою рисою конституційно-правового статусу суддів є те, що він 

являється загальним (базовим) правовим статусом суддів, визначеним нормами 

Конституції та конкретизованим законодавством України про судоустрій і статус 

суддів. Зазначена характеристика може мати прикладний характер лише при 

комплексному (одночасно конституційному і законодавчому) закріпленні всіх 
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елементів правового статусу суддів. Вищевикладене означає, що базові елементи 

конституційно-правового статусу суддів, що закріплені в Основному Законі, 

повинні бути доповнені та конкретизовані у відповідних законодавчих нормах. 

На основі цього можна стверджувати, що конституційно-правовий статус 

суддів може мати як загальні ознаки, що притаманні всім без виключення видам 

правових статусів, так і спеціальні, що відрізняють конституційно-правовий 

статус суддів від інших видів правового статусу суддів. 

Говорячи про конституційно-правовий статус суддів, необхідно зазначити, 

що автоматично у даний термін закладаються певні особливості як змістовного, 

так і ідеологічного значення.  

Конституційно-правовий статусу суддів займає пріоритетне місце серед 

інших галузевих статусів (адміністративно-правового, цивільно-правового, 

кримінально-правового тощо). Зазначене викликано закріпленням на 

конституційному рівні основ правового статусу суддів, що має найвищу 

юридичну силу. 

Узагальнюючи зазначимо, що конституційно-правовий статус суддів 

виступає як легітимне офіційне закріплення статусу суддів та його окремих 

елементів щодо реалізації судової влади шляхом здійснення правосуддя. 

Для більш глибокого розуміння поняття «конституційно-правовий 

статус суддів» варто диференціювати широкий і звужений підходи. 

Відповідно до широкого підходу, конституційно-правовий статус суддів – це 

конституційно-правовий інститут, який об’єднує в своєму складі 

загальносоціальний, професійний (матеріально-правовий), процесуальний і 

адміністративний (для керівників судів) статус судді суду системи судоустрою та 

Конституційного Суду України. Конституційно-правовий статус суддів у 

звуженому значенні – порядок призначення та/або обрання судді й його права та 

обов’язки, встановлені Конституцією та законами України. 

Зазначене дозволяє охарактеризувати конституційно-правовий статус суддів 

за сутністю, змістом і формою. 
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За своєю суттю конституційно-правовий статус суддів – це легітимне 

офіційне закріплення статусу суддів, його окремих елементів. 

За своїм змістом конституційно-правовий статус суддів являє собою 

реалізацію функцій судової влади через здійснення правосуддя, тобто шляхом 

розгляду будь-яких юридичних спорів та будь-яких кримінальних обвинувачень. 

Так, зокрема, вирішення суддями юридичних спорів може відбуватися шляхом 

розгляду цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ та 

справ про адміністративні правопорушення. 

За формою конституційно-правовий статус суддів – це процесуальна 

діяльність суддів по ухваленню (прийняттю) ними рішень іменем України та 

контроль за їх виконанням у межах, встановлених законом.  

Конституційно-правовий статус суддів, будучи комплексним правовим 

інститутом, що об’єднує у собі певні елементи, містить певні особливості, що 

дають йому змогу мати пріоритетний характер стсовно інших галузевих правових 

інститутів суддів.  

Крім того, визначення на конституційному рівні загальних принципів 

правового регулювання статусу суддів в Україні  свідчить про системотворчий 

характер конституційно-правового статусу суддів. 

З урахуванням положень нормативно-правових актів, аналізуючи 

теоретичні надбання вітчизняних і зарубіжних науковців, пропонуємо виділити 

наступні сутнісні характеристики конституційно-правового статусу суддів: 

– виступає самостійним інститутом конституційного права та виокремленим 

інститутом суддівської влади; 

– носить пріоритетний характер порівняно з іншими галузевими статусами 

суддів; 

– передбачає виключне право судді на професійне здійснення правосуддя від 

імені народу та держави;  

– забезпечує реалізацію правосудної (юрисдикційної) функції держави;  

– реалізується через процесуальний статус судді, в формі конституційного, 

кримінального, адміністративного, цивільного та господарського судочинства;  
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– правову основу реалізації суддями судової влади складають норми 

міжнародно-правових актів, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, норми 

Конституції України, зміст яких інтерпретується КСУ та деталізується у нормах 

законів. 

Варто підсумувати, що поняття «конституційно-правовий статус суддів» 

необхідно визначати як окремий конституційно-правовий інститут суддів, що є 

пріоритетним стосовно інших галузевих правових інститутів суддів та має 

комплексний, легітимний характер, здійснюється безперервно та означає право й 

реальну здатність суддів реалізовувати судову владу через здійснення правосуддя. 

Конституційно-правовий статус суддів безпосередньо впливає на галузеві правові 

інститути суддів, а саме: адміністративно-правовий статус суддів, 

адміністративно-процесуальний статус суддів. 

Інститут конституційно-правового статусу суддів характеризується 

наявністю взаємообумовлених, врегульованих конституційно-правовими нормами 

елементів, що визначають його зміст. Юридичний зміст основних елементів 

конституційно-правового статусу суддів безпосередньо визначає правову природу 

цього правового явища, тому дослідження зазначених елементів актуальне з точки 

зору вивчення конституційно-правового статусу суддів.  

Окремим елементам конституційно-правового статусу суддів буде 

присвячено окремі підрозділи даного дослідження. 

 

1.2. Правовий статус суддів як об’єкт конституційно-правових 

досліджень 

 

Процеси розбудови демократичної, правової держави прямо пов’язані з 

утвердженням судової влади, що передбачає її визначальну роль у гарантуванні 

конституційного ладу. Визначаючи у статті шостій здійснення державної влади на 

засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, Конституція України чітко 

передбачає можливість здійснення правосуддя виключно судами. 
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Вітчизняний інститут правового статусу суддів все ще залишається 

внутрішньо суперечливим та незавершеним, оскільки в Україні ще повною мірою 

не досліджено всього циклу конституційних основ правового статусу суддів, 

нечітким є законодавче встановлення структурних елементів конституційно-

правового статусу суддів.  

Отже, зважаючи на важливість дослідження питань правового статусу 

суддів, а також з огляду на недосконалість його законодавчої основи та 

відсутність комплексних наукових розробок у цій сфері, дана частина роботи буде 

присвячена дослідженню окремих аспектів становлення та сучасного стану 

наукової розробки проблематики конституційно-правового статусу суддів. 

Глибоко переконані, що без наукового обґрунтування інститут конституційно-

правового статусу суддів залишатиметься нечітким та безсистемним.  

Питанням правового статусу судді були присвячені праці російських вчених 

ХІХ – початку ХХ століття К. Анциферова, В. Бочкарьова, С. Вікторського,  

І. Гессена, Ф. Дільтєя, Л. Зайцева, А. Коні, К. Кротовича, Н. Муравйова,  

Б. Чичеріна та інших. Хоча, роботи цих вчених здебільшого спрямовувались на 

розвиток і теоретичне обґрунтування правового статусу суду, питання статусу 

судді також частково розглядаються. Варто зазначити, що на початку ХХ століття 

спостерігається тенденція до розмежування конституційних та судоустрійних 

основ статусу суддів 

У радянський період дослідження проблематики статусу суддів 

розглядалося в контексті побудови комуністичної держави, хоча з простеженням 

конституційних аспектів. У тій чи іншій мірі дані питання досліджували тодішні 

вчені-конституціоналісти, зокрема Є. Козлова, С. Кравчук, С. Русінова,  

В. Савицький, І. Фарбер та інші.  

В радянський період починають зявлятися і перші монографічні 

дослідження, які стосувалися статусу суддів, а саме: І. Власов (висування на 

суддівські посади і дисциплінарна відповідальність суддів за законодавством 

зарубіжних країни) [68], Ю. Грошевий (проблеми формування суддівського 

розсуду в кримінальному судочинстві [98] та професійна правосвідомість судді 
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[99]), В. Петренко (судді незалежні та підкоряються лише закону) [355],  

В. Полудняков (суддя веде прийом) [379], Н. Радутна (народний суддя) [469] та 

інші. 

Теоретичні основи конституційно-правового статусу суддів в рамках 

дисципліни «Конституцйне право України» досліджували такі українські 

конституціоналісти, як: Ф. Веніславський, З. Гладун, В. Годованець, Г. Задорожня, 

В. Колісник, В. Копейчиков, В. Кравченко, Ю. Крегул, В. Мелащенко,  

Г. Мурашин, В. Погорілко, О. Скрипнюк, О. Совгиря, Ю. Тодика, В. Федоренко, 

О. Фрицький, Н. Шаптала, Н. Шукліна та інші. 

Питання конституційно-правового статусу суддів розглядали та вивчали 

зарубіжні вчені-конституціоналісти, а саме: В. Авсєєнко, В. Анішина, М. Баглай,  

Б. Банашек, С. Братановський, В. Виноградов, М. Вітрук, Л. Гарліцкі, А. Гравіна, 

Р. Єнгібарян, О. Макарова, Ю. Нісневич, С. Павліков, А. Петров, А. Прудніков,  

Г. Сапаргалієв, В. Стрекозов, В. Чиркін та інші.  

Досліджуючи конституційні основи (засади) судової влади, вітчизняні та 

зарубіжні дослідники також достатньо уваги приділяють інституту правового 

статусу суддів. У даному аспекті варто відзначити монографічні дослідження  

Є. Абросимової [2; 3; 4], В. Анішиної [13; 14], В. Кашепова [212], Н. Чепурнової 

[650] та інших. 

Окремі елементи правового статусу суддів аналізували вітчизняні та 

зарубіжні дослідники, вивчаючи судові реформи. В даному контексті варто 

відмітити наукові роботи (підручники, посібники та монографії) авторства  

В. Бойка, Р. Куйбіди, В. Попелюшко, І. Самсіна, В. Стефанюка, О. Хотинської-Нор 

та інших. 

Питання правового статусу суддів та його складових елементів були 

предметом наукових досліджень багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, що 

присвячені правосуддю, судовим системам, судоустрою та судам, зокрема:  

Є. Абросімової, М. Вільгушинського, В. Гринюка, В. Долежана, О. Жуковського,  

С. Ківалова, Н. Колоколова, П. Мельника, С. Мельника, В. Молдована, Л. Москвич, 
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І. Назарова, І. Петрухіна, А. Погорецького, В. Стефанюка, Д. Фіолевського,  

П. Цимбала, В. Шишкіна, О. Яновської та інших. 

Починаючи з 90-х років ХХ ст., значний внесок у дослідження правового 

статусу суддів зробили вітчизняні та зарубіжні дослідники: Г. Єрмошин,  

С. Іваницький, М. Клеандров, І. Михайловська, Л. Москвич, В. Пейсіков,  

С. Подкопаєв, С. Прилуцький, І. Русанова та інші. 

Виходячи з предмету дослідження конституційно-правового статусу суддів 

значний науковий інтерес становлять праці тих вчених, які досліджують досвід 

зарубіжних країн з даного питання. Це зокрема: Є. Абросімова, С. Боботов,  

Л. Владимирова, А. Михайлов, О. Ригіна, С. Філіпов, В. Чиркін, В. Шишкін та 

інші. 

Окремий теоретичний і практичний інтерес становлять науково-практичні 

коментарі до законодавства, що встановлює та забезпечує правовий статус суддів. 

Зокрема, серед авторів, які їх здійснювали варто відзначити О. Жуковського,  

В. Комарова, С. Лисенкова, В. Маляренка, І. Марочкіна, Д. Притику, А. Стрижака, 

В. Теліпка, В. Тулякова та інших. 

На особливу увагу заслуговують дослідження М. Позднякова, що присвячені 

оцінці якості роботи суддів та дисциплінарній відповідальності [365]. 

Необхідним інститутом кожної судової системи, на думку відомого 

ізраїльського вченого Барака Аарона, є суддівський розсуд [24]. В рамках нашого 

дослідження він розглядається одним з елементів правового статусу судді. 

Теоретичну характеристику судового розсуду досить ґрунтовно зроблено 

російською дослідницею О. Папковою [352], яка серед ключових елементів 

визначення судового розсуду виділяє розсуд судді. Також, в даному контексті 

варто вказати і на науковий доробок В. Телятникова, який одним із елементів 

суддівського розсуду розглядає переконання судді [589].  

Серед вітчизняних дослідників питання теоретичного та практичного 

характеру щодо суддівського розсуду у праві на загальнотеоретичному рівні 

дослідив П. Куфтирєв [257]. 
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Значний інтерес до правового статусу суддів спостерігається серед вчених, 

котрі досліджують правову природу судової влади. Так, в колективній монографії 

«Судова влада» за редакцією професора І. Марочкіна [574], досить ґрунтовно 

проаналізовано правовий статус носіїв судової влади (професійні (службові) права 

та обов’язки, повноваження та правосуб’єктність); особливості правового статусу 

суддів, які займають адміністративні посади у судах; добір суддівських кадрів; 

юридична відповідальність судді; ґенеза та правова природа суду присяжних. На 

окрему увагу заслуговує монографічне дослідження Р. Салімзянової 

«Незалежність судової влади як гарантія правової держави», у якому авторка 

визначаючи незалежність судді як складовий елемент незалежності судової влади 

окрему главу присвятила гарантіям незалежності судді при здійсненні правосуддя 

[504, с. 39-47, 60-92]. 

Правовий статусу суддів комплексно було досліджено в колективних 

працях, зокрема: Л. Москвич, С. Подкопаєв та С. Прилуцький в монографії 

«Статус судді: питання теорії та практики» [317] проаналізували основні 

положення правового статусу суддів (вказавши на такі елементи правового 

статусу суддів як службові права та обов’язки, повноваження та 

правосуб’єктність), кадрове забезпечення судової влади та дисциплінарну 

відповідальність суддів. В колективній монографії «Правовий статус носіїв 

судової влади в Україні (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних)» за 

редакцією професора І. Марочкіна [316], проаналізовано правовий статусу суддів 

(такі елементи правового статусу суддів як права та обов’язки, повноваження та 

правосуб’єктність), формування професійного суддівського корпусу, проблеми 

вдосконалення інституту народних засідателів та формування суду присяжних. В 

колективному навчально-методичному посібнику «Статус суддів» за редакцією 

професора І. Марочкіна [560], здійснено аналіз правового статусу суддів через 

характеристику таких елементів як: порядок набуття статусу суддів; права, 

обов’язки та повноваження суддів; юридична відповідальність суддів; 

припинення повноважень суддів. 
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Правовий статус суддів як правове явище було досліджено Л. Москвич в 

монографії «Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз» [315], в 

якій проаналізовано основні положення правового статусу суддів (вказавши на 

такі елементи правового статусу суддів як права та обов’язки, повноваження та 

правосуб’єктність), статус кандидата на посаду судді, діяльнісно-особистісний 

підхід до формування суддівського корпусу, підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації професійних суддів.  

Вивчаючи проблеми ефективності судової системи України як цілісного 

суспільно-правового інституту, Л. Москвич свою монографію «Ефективність 

судової системи: концептуальний аналіз» [311] присвятила також 

професіоналізму суддів, системі заходів з удосконалення статусу суддів тощо. 

Звертався до аналізу правового статусу судді як носія судової влади і  

С. Прилуцький у своїй монографії «Вступ до теорії судової влади (Суспільство. 

Правосуддя. Держава)» [392, с. 127-164], прийшовши до висновку, що 

незалежність суддів гарантується незалежністю (непідлеглістю) судової влади. 

У межах свого монографічного дослідження «Реформування правосуддя в 

Україні: стан і перспективи» Р. Куйбіда [252, с. 153-182] досліджував також 

статус професійних суддів та його окремі елементи. 

Крім цього, предметом наукових досліджень ставали і окремі елементи 

правового статусу суддів. Зокрема, вимоги до кандидатів на посаду судді та порядок 

зайняття посади судді розглядалися Р. Баранніком, В. Басаєм, В. Бойком,  

В. Бринцевим, М. Вільгушинським, О. Жуковським, М. Косютою, І. Марочкіним, 

Л. Москвич, Ю. Полянським, С. Прилуцьким та ін. Права, обов’язки та 

повноваження суддів як елемент їх правового статусу досліджували М. Косюта, 

Л. Москвич та інші.      

Такий структурний елемент правового статусу суддів, як гарантії незалежності 

суддів були предметом наукових досліджень Р. Баранніка, В. Городовенка,  

В. Долежана, М. Мичка, С. Тимченка. У контексті розгляду гарантій незалежності 

суддів як одного з елементів їх правового статусу важливе значення має колективне 

монографічне дослідження М. Погорецького, О. Польового та О. Яновської 
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«Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної 

відповідальності» [359], у якому розкрито проблемні питання щодо поняття та 

системи гарантій незалежності суддів, місця та ролі юридичної відповідальності 

суддів у системі гарантій суддівської незалежності, а також системи гарантій 

суддівської незалежності при притягненні суддів до різних видів юридичної 

відповідальності. Гарантії діяльності суддів як елемент їх правового статусу були 

предметом наукових досліджень В. Бринцева [41, с. 126-153].  

Наступним структурним елементом правового статусу суддів є припинення 

повноважень та звільнення з посади судді, який також був предметом наукових 

досліджень з питань судоустрою, зокрема: О. Жуковського, С. Ківалова,  

Ю. Крючко, С. Прилуцького.  

Значущим елементом правового статусу суддів є їх юридична 

відповідальність, яку у своїх працях досліджували А. Маляренко, О. Овчаренко та 

інші. Деякі вчені, зокрема Р. Бараннік, Р. Куйбіда, І. Назаров, М. Середа,  

С. Подкопаєв, Ю. Полянський, А. Шевченко та інші окремо виділяють елементом 

правового статусу суддів дисциплінарну відповідальність суддів. Інші види 

відповідальності суддів також широко відображені у наукових дослідженнях. Так,  

Н. Квасневська, Р. Трагнюк та інші акцентують увагу на кримінальній 

відповідальності суддів.  

Значний інтерес для дослідження кримінальної відповідальності суддів, як 

елементу їх правового статусу становить монографія польського вченого В. Кулеші 

«Кримінальна відповідальність суддів та прокурорів за злочини проти правосуддя за 

Нюрнберзькими законами, німецьким, австрійським та польським законодавством», 

де автор на підставі комплексного аналізу зарубіжного законодавства приходить 

до висновку про те, що вчинки суддів, які перевищують свої повноваження та 

спотворюють правосуддя у суді завдають великої шкоди законності [255]. 

В якості окремого елемента правого статусу суддів варто виділити і присягу 

судді, котра також отримала належне наукове дослідження у працях вітчизняних 

науковців. Так, В. Бринцев, у одній із своїх праць, розглядаючи організаційне 

забезпечення діяльності судів на регіональному рівні, трактує присягу як 
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організаційно-правовий інститут суддівства, сутність якого ґрунтується на 

релігійних обрядах, завданням яких було під страхом «божої кари» забезпечити 

справедливий розгляд конфліктів з боку суддів [42, с. 54].    

Досить цікавим з точки зору дослідження наукової розробки проблематики 

конституційно-правового статусу суддів є робота В. Кампо «Мирові судді та 

громадські мирові судді в Україні: проблеми та перспективи впровадження» [168], 

в якій автором пропонується можливість використання інститутів мирових суддів 

та громадських мирових суддів шляхом формування передумов та запровадження 

європейської моделі мирових суддів.  

Досліджуючи проблеми правової природи судової влади, питання 

судоустрою та судочинства, українські дослідники повсякчас звертаються до 

тематики правового статусу судді. До відповідного тематичного спрямування 

можна, зокрема, віднести й роботу А. Селіванова «Конституція. Громадянин. Суд. 

Професійні та суспільні погляди» [509]. 

Питання правового статусу суддів досліджувалися і через призму вивчення 

порядку зайняття адміністративних посад у судах. Так, дане питання було 

досліджено у монографії О. Дудченко «Правовий статус осіб, які займають 

адміністративні посади в суді» [119], в якій, з-поміж іншого розкривалися питання 

обрання суддів на адміністративні посади, відповідальності і звільнення суддів з 

адміністративних посад тощо. 

Особливу цінність для дослідження конституційно-правового статусу суддів 

становить колективна монографія «Бути суддею: професія чи покликання», у якій 

автори надають сформовану на особистому досвіді докладну професіограму судді, 

розкривають зміст суддівської професії [112]. 

Окремі історичні періоди функціонування судової влади та суду України 

розглядали такі вітчизняні та зарубіжні дореволюційні дослідники, як М. Аркас, 

В. Винниченко, С. Вікторський, М. Владімірський-Буданов, Д. Дорошенко,  

Г. Джаншиєв, М. Дювернуа, В. Гессен, І. Грозовський, М. Грушевський,  

Л. Зайцев, О. Кістяківський, А. Коні, М. Костомаров, І. Крип’якевич, К. Кротович, 

А. Лазаревський, А. Левицький, Д. Міллер, М. Муравйов, Н. Полонська-
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Василенко, М. Слабченко, В. Случевський, О. Субтельний, Д. Тальберг,  

І. Фойницкий, І. Черкаський, М. Чубатий, Д. Яворницький та інші.  

У радянський період вивченням статусу суддів в рамках дослідження історії 

суду та судочинства займались такі вчені, як: Б. Віленський, М. Кожевников,  

Я. Падох, А. Пашук, М. Полянський, К. Софроненко, Д. Сусло, А. Чистяков,  

С. Юшков та інші. 

Над вивченням проблематики, пов’язаної з дослідженням статусу суддів у 

рамках історії держави і права України, присвятили свої наукові праці такі 

вітчизняні вчені: В. Батрименко, І. Безклубий, І. Бойко, В. Гончаренко, Т. Гошко, 

А. Долженко, В. Єгорова, П. Захарченко, В. Іванов, М. Кобилецький,  

С. Ковальова, О. Копиленко, В. Кульчицький, Ф. Леонтович, С. Мартьянова,  

О. Мироненко, П. Музиченко, І. Паньонко, В. Прилуцький, А. Рогожин,  

О. Румянцев, С. Степанов, М. Страхов, Б. Тищик, І. Усенко, А. Чайковський,  

В. Чехович, О. Шевченко та інші.  

Крім цього, історичні етапи становлення та розвитку судової системи, 

судоустрою і судочинства в Україні є предметом сучасних вітчизняних наукових 

досліджень О. Жуковського, І. Назарова та інших.  

Значна частина наукових праць присвячена історіографії окремих елементів 

правового статусу суддів. Зокрема, історико-правові аспекти юридичної 

відповідальності розглядали О. Овчаренко в монографії «Юридична 

відповідальність судді: теоретико-прикладне дослідження» [327, с. 53-85] та  

А. Маляренко в монографії «Підстави юридичної відповідальності суддів 

загальної юрисдикції України» [282, с. 19-29]. 

Варто зауважити, що статус суддів неодноразово досліджувався у 

дисертаційних роботах у частині «юридичні науки» згідно з переліком 

спеціальностей.  Історико-правові аспекти статусу судді вивчали П. Гармоза,  

С. Мартьянова, М. Мумлева, І. Пивовар, О. Тіганова та інші; мирових суддів:  

Я. Смирнова та інші. У своїй дисертації «Формування корпусу професійних 

суддів України» С. Прилуцький розглядає питання, пов’язані з розвитком 

правової думки та законодавства щодо формування корпусу суддів на території 
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України у ХІХ-ХХ століттях [400, с. 19-31]. В рамках дослідження правового 

забезпечення незалежного правосуддя в ході судової реформи 90-х років ХХ ст. 

Д. Тереза досліджував питання конституційно-правових гарантій незалежності, 

недоторканності та незмінюваності суддів [592, с. 24-25].  

В юриспруденції проблеми правового статусу суддів досліджено в низці 

дисертаційних робіт. Теоретико-правові аспекти статусу судді як суб’єкта права 

вивчала К. Орлова [339].  

Загальнотеоретичні аспекти суддівського розсуду та його меж досліджували 

Л. Бєрг, К. Єрмакова, С. Купцова та інші.  

Питанням конституційно-правового статусу суддів та його окремих елементів 

присвятили свої дисертаційні дослідження С. Афанасьєва, В. Єгорова, М. Кухта,  

Ю. Макеєва, А. Ромашевський, Л. Скомороха, В. Чебан, Л. Шеломанова та інші.  

У ряді дисертаційних робіт присвячених конституційно-правовим засадам 

організації та функціонування судової влади також досить часто вивчаються 

питання, пов’язані з окремими елементами конституційно-правового статусу 

суддів. Зокрема, особлива увага приділяється принципам конституційно-

правового статусу суддів, а саме: принципу незмінюваності суддів (М. Вяткін,  

С. Нечипорук, Н. Чепурнова та ін.); принципу незалежності та недоторканності 

суддів (В. Анішина, М. Вяткін, С. Нечипорук, Т. Пустовойт, Н. Чепурнова  та ін.); 

принципу єдності статусу суддів І. Юревич та ін.).  

Досліджуючи функції судів загальної юрисдикції, П. Карпечкін стверджує, 

що важливе місце у їх здійсненні займають судді судів загальної юрисдикції. 

Вони, на думку дослідника, є основною, ключовою ланкою механізму здійснення 

системи функцій судів загальної юрисдикції. Їхній правовий статус визначає 

ефективність реалізації цих функцій в цілому [173, с. 13]. Окремі аспекти статусу 

суддів військових судів досліджував В. Шевченко, вивчаючи конституційно-

правові основи військового правосуддя в Україні [660, с. 10-11].  

Особлива увага в окремих дисертаційних роботах приділялась правовому 

статусу суддів КСУ. Так, безпосередньо правовий статус судді КСУ та його 

складові елементи вивчала О. Намясенко. Досліджуючи правовий статус КСУ та 
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його роль і місце в механізмі державної влади, окремі аспекти правового статусу 

судді КСУ вивчали В. Гергелійник, М. Савенко, В. Скомороха та інші. 

В рамках конституційно-правових досліджень інституту мирових суддів 

присвятили свої дисертаційні роботи Н. Маркова, Р. Панченко та інші. 

Судоустрійним аспектам правового статусу суддів присвятили свої 

дисертаційні дослідження В. Бринцев, Г. Єрмошин, В. Коцкулич, А. Марцинкевич, 

Л. Москвич, В. Пейсіков, С. Прилуцький, Б. Прокопенко, М. Сьома, Н. Шульгач та 

інші.   

Гарантії незалежності суддів стали об’єктом дисертаційних досліджень  

Т. Галайденко, Є. Дубровіна, Ф. Квіцинії, О. Польового та інших.  

Проблеми юридичної відповідальності суддів вивчали у своїх 

дисертаційних дослідженнях В. Аулов, Л. Виноградова, Д. Володіна, І. Кузнєцова,  

А. Маляренко, О. Овчаренко, В. Паришкура, С. Подкопаєв, О. Польовий,  

В. Федорович, А. Шевченко та інші.  

В рамках дослідження інституту судової влади судоустрійні аспекти 

правового статусу суддів розглядали В. Бринцев, С. Гладій, В. Городовенко,  

О. Іванець В. Колесниченко, А. Маткасимов, У. Мірінович, О. Овсяннікова,  

В. Потапенко, С. Прилуцький, Б. Сангаджиєв, М. Суховій та інші.  

Досліджуючи питання організації судоустрою, розвитку судової системи та 

правового статусу суду судоустрійні характеристики правового статусу суддів 

були предметом дисертаційних досліджень Д. Бароніна, А. Білецької,  

І. Винокурової, М. Вільгушинського, О. Гаркуши, С. Глущенко, О. Дудченко,  

О. Калашник, І. Камінської, В. Коваль, М. Копняка, В. Кривенка, Р. Крусяна,  

Р. Куйбіди, О. Курило, Д. Лукоянова, Л. Москвич, І. Назарова, О. Овчаренко,  

А. Осетинського, Л. Остафійчук, О. Паршиної, О. Пономарьової, Д. Притики,  

О. Прокопенка, В. Раца, Р. Рябзіна, О. Свиди, Е. Сілантьєвої, І. Соловйова,  

Л. Фесенка, І. Шицького, О. Шостенко, С. Штелик, С. Штогуна та інших.  

На окрему увагу заслуговують дисертаційні роботи, які стосуються 

діяльності органів суддівського самоврядування, а саме О. Білової, О. Коротун,  

С. Леськів та інших. 
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Вагоме місце в дослідженнях правового статусу суддів посідають роботи, 

що стосуються ролі та значення органів юстиції в організації та забезпеченні 

функціонування системи правосуддя. До даного циклу наукових праць варто 

віднести дисертаційні дослідження Ю. Косткіної, І. Назарова, О. Федькович, 

 А. Хливнюка та інших. 

Судоустрійним аспектам інституту мирових суддів присвятили свої 

дисертаційні роботи С. Алєксандров, В. Анохіна, В. Водяная, Г. Нелюбіна,  

В. Нестеров, А. Цибуляк-Кустевич та інші. 

Судоустрійна характеристика правового статусу суддів була б неповною без 

вивчення міжнародного та європейського досвіду. Цим аспектам присвятили свої 

дисертаційні роботи О. Буряк, О. Потильчак, О. Саленко та інші. 

Варто наголосити, що правовий статус суддів та окремі його елементи були 

і залишаються предметом дослідження галузевих юридичних наук. Зокрема, 

правовий статус суддів як суб’єктів цивільного права та процесу досліджували  

Ж. Акішева, Т. Арабова, К. Барбакадзе, О. Ткачук, Є. Федорова О. Шемьонєва та 

інші.  

Правовий статус суддів як суб’єктів трудового права досліджували  

Г. Барабаш, О. Беспалов, Г. Васильєва, І. Грибан, І. Ішутін, О. Карпушова,  

Ю. Коренєва, В. Кохан, В. Кузьменко, Є. Пономаренко, Р. Романюк,  

Ж. Сейдаліна, В. Швець, Т. Штих, В. Ярема та інші. 

Правовий статус суддів як суб’єктів адміністративного права та процесу 

досліджували Ю. Андріанова, О. Бабаєва, В. Бойко, Д. Вітюк, Р. Голобутовський, 

В. Декаленко, В. Дорош, С. Жуков, А. Іванищук, В. Іванюк, С. Кічмаренко,  

О. Корчинський, О. Лагнюк, С. Лаптєв, М. Омаров, С. Обрусна, П. Панталієнко,  

І. Прошутя, Л. Родіна, О. Собовий, О. Ул`яновська, Н. Чемодурова, О. Шостенко 

та інші.  

Правовий статус суддів як суб’єктів кримінального права та процесу 

досліджували Н. Апостолова, С. Аскеров, О. Астафьєв, А. Бондюк, О. Бушуєва,  

І. Волоско, І. Головінська, Є. Горевой, Ю. Грачєва, В. Гринюк, Ю. Грошевой,  

О. Губерман, С. Дідик, Н. Ємєєва, С. Калашнікова, А. Кандаліна, В. Канцір,  
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О. Карташов, Н. Кваснеська, О. Комбарова, В. Косов, К. Котеля, Д. Крикливець, 

В. Кузнєцов, А. Макаренко, Т. Ничипоренко, М. Ніконов, М. Новокрещенов,  

Т. Оксюта, К. Остапенко, Д. Пархоменко, А. Пивоварова, С. Пшеничко,  

Р. Салімзянова, О. Сєвастьянов, Ю. Скрипіна, В. Телятніков, О. Тисен, Г. Тітова, 

М. Урлеков, А. Хайдаров, О. Хаматова, Є. Щербатих, О. Яцишина та інші.  

В межах проведення наукових пошуків в сфері міжнародного права аналіз 

міжнародно-правових стандартів статусу суддів на рівні дисертаційних 

досліджень проводили О. Іваночко, Г. Худинцева та інші. 

Таким чином, праці українських конституціоналістів та вчених суміжних 

галузей права здебільшого були спрямовані на дослідження та наукове 

обґрунтування правової природи статусу суддів, окремих елементів такого 

правового статусу, при цьому автори не ставили за мету проведення 

комплексного дослідження конституційно-правового статусу суддів. Суттєвий 

внесок у пошуку шляхів формування та удосконалення правового статусу суддів 

належить науковцям, що працювали над проблемами правосуддя, судоустрою, 

судової реформи,  

Саме наукові розробки, наукові пошуки, формування повноцінної 

теоретичної бази конституційно-правового статусу суддів, на нашу думку, 

повинно стати фундаментом, передумовою проведення конституційної та судової 

реформ, законодавчих змін, а передусім – формування ідеології, правосвідомості 

та правової культури в суспільстві. Саме тому, наукові дослідження у даній сфері 

мають вийти на якісно новий рівень, який би дозволив всебічно, повно та зважено 

підійти до вирішення відповідних проблем на базі передового зарубіжного 

досвіду, сформувати нові наукові положення, відійти від дотичного дослідження 

такого актуального питання як конституційні основи правового статусу суддів. 
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1.3. Методологічні основи дослідження конституційно-правового статусу 

суддів 

 

Сьогодні перед наукою конституційного права постають нові виклики та 

завдання, зумовлені складним перебігом політико-правових процесів в Україні. 

Цьому сприяє і продовження конституційної реформи, яка сформувала нові цілі 

сучасного конституційного процесу та модернізувала вектори конституційних 

змін в сфері правосуддя. 

Абсолютно справедливо стверджує професор В. Федоренко, що 

швидкоплинні конституційні процеси вимагають також свого системного 

теоретико-методологічного забезпечення, навіть коли наукове забезпечення таких 

процесів здійснюється оперативно, відповідно до вимог часу. Адже трендом 

розвитку сучасної науки конституційного права є поєднання її прогностичного 

характеру зі спроможністю своєчасно та конструктивно вирішувати нагальні 

проблеми конституційної правотворчої і правозастосовної практики, іноді в 

режимі ad hoc [611, с. 4], як це наразі відбувається під час реформи 

конституційних основ правосуддя. 

Обґрунтування такої категорії конституційного права, як конституційно-

правовий статус суддів, виявлення його складових елементів, з’ясування змісту та 

структури правосуб’єктності суддів, дослідження нормативних та організаційно-

правових заходів зміцнення статусу суддів, вирішення існуючих проблемних 

питань, пов’язаних із застосуванням до суддів заходів юридичної 

відповідальності, а також вивчення зарубіжного досвіду щодо конституційних 

основ правового статусу суддів вимагає формування відповідної методології 

дослідження. Це пов’язано з тим, що лише належне застосування всього арсеналу 

інструментів, які розроблені методологією науки конституційного права, дасть 

змогу отримати достатній рівень знань про таке багатоаспектне явище як 

конституційні основи правового статусу суддів, запропонувати власні висновки, 

положення та пропозиції стосовно порушеного питання та, в результаті, 

досягнути поставленої мети дисертаційної роботи. 
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Для розгляду методологічних основ дослідження конституційного і 

законодавчого статусу суддів найперше варто визначити, що на теоретичному 

рівні являє собою поняття «методологія». Крім цього, аби отримати достатній 

рівень знань про таке багатоаспектне явище як конституційні основи правового 

статусу суддів, необхідно проаналізувати тенденції розвитку категорії 

«методологія» в конституційно-правових дослідженнях. 

Найбільш розмаїтими підходами до категорії «методологія» насичена 

науково-популярна література різного спрямування, в тому числі й правового. 

Зокрема, Р. Лукіч розглядає методологію в двох аспектах, по-перше, як науку про 

метод або методи і по-друге, як сукупність методів, що застосовуються у науці 

або іншій галузі пізнання [276, с. 24-25]. На думку Д. Керимова, методологія – 

явище інтегральне, яке об’єднує в собі ряд компонентів: світогляд і 

фундаментальні загальнотеоретичні концепції, всезагальні філософські закони й 

категорії, загально- та приватнонаукові методи [178, с. 46]. Інший дослідник,  

Г. Рузавін, під методологією наукового пізнання розуміє методи або способи 

пізнання, які являються специфічними для науки і відрізняють її від інших 

способів, форм та прийомів пізнання та осягнення реального світу. В рамках самої 

ідеології автор розрізняє, по-перше, методи аналізу існуючого наукового знання і, 

по-друге, методи одержання нового знання, які називають методи наукового 

дослідження. Саме ці методи, на його думку, становлять найбільший інтерес для 

майбутніх дослідників [498, с. 3]. 

Таким чином, проблема методології сучасного правознавства вцілому і 

такої галузевої науки, як конституційне право України, зокрема, на сьогодні 

залишається досить актуальною. Це підтверджується появою монографічних 

праць Р. Гаврилюк [72], М. Кельмана [176], спеціальних розділів у монографічних 

працях, присвячених питанням методології досліджень проблем системи 

конституційного права (В. Федоренко) [612, с. 88-149], основ конституційного 

ладу (М. Ставнійчук) [455, с. 188-216] та ін. 

Як слушно зауважив В. Тацій, реалії нового століття зумовлюють невпинне 

зростання соціальної значущості науки. За цих умов наукове обґрунтування стає 
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обов’язковою основою ефективності державних рішень, наука набуває рис 

соціального інституту, покликанням якого є забезпечення стійкого розвитку 

суспільства, добробуту та прогресу. Усе це передбачає підвищені вимоги до 

методологічної оснащеності наукових досліджень, пошуку оновлених, 

відповідних виклику сьогодення світоглядних орієнтирів, осмислення сучасних 

наукових підходів і конкретних способів теоретичних досліджень [585, с. 10]. 

На думку Ю. Шемшученка та В. Бабкіна, до фундаментальних проблем 

юридичної науки під кутом зору демократичної трансформації українського 

суспільства належить розроблення методології юридичних досліджень, 

об’єктивне вивчення історичного досвіду в галузі державно-правового 

будівництва. Істотного оновлення потребує методологія вітчизняного 

правознавства в напрямі наближення до найбільш вагомих загальновизнаних 

досягнень європейської та світової наукової думки [661, с. 6]. 

Досліджуючи методологічні проблеми формування понятійного апарату 

правової науки М. Панов, справедливо стверджує, що методологічний аспект 

категорій і понять права і його галузей виявляється в їх системності, 

взаємозумовленості, співвідношенні і взаємозв’язку, а також у їх динаміці і 

тенденції розвитку та удосконалення [348, с. 117]. Таким чином, наукова цінність 

такої юридичної категорії як «конституційно-правовий статус суддів» не може 

бути встановлена виключно на рівні її визначення та сприйматися поза межами її 

різнорівневих зв’язків та механізмів взаємодії.  

Як зазначає О. Скакун, результати наукової й практичної діяльності людей 

залежать не лише від того, хто діє (суб’єкт), або на що спрямована пізнавальна 

діяльність (об’єкт), або що конкретно досліджується (предмет), а й від того, за 

допомогою якого методологічного інструментарію здійснюється сам пізнавальний 

процес [529, с. 49]. 

Аналіз наукових розробок у сфері конституційного права підтверджує 

існування низки неоднозначних та дискусійних позицій науковців щодо 

розуміння поняття методології та її структури, характеристики методів і 

принципів наукових досліджень, співвідношення методології та методики 
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дослідження, а також особливості методики проведення досліджень у сфері 

конституційного права.  

На думку Ю. Шемшученка та О. Скрипнюка, в Україні відбувається 

розширення предмета конституційно-правових досліджень та зміщення акцентів у 

бік практичної значущості відповідних досліджень, що передбачає 

переосмислення існуючої методології конституційно-правових досліджень. Вчені 

також наголошують на тому, що за час свого утвердження та розвитку наука 

конституційного права в Україні почала ефективно здійснювати не лише свою 

гносеологічну, а й прогностичну функцію [662, с. 19]. На аналогічну тенденцію 

методології конституційного права також звертає увагу В. Матвійчук у своєму 

дослідженні, присвяченому актуальним проблемам юридичної науки [296, с. 17]. 

Досить слушним є твердження М. Орзіха про те, що методологія 

конституційного права – це передусім теорія і практика концептуального підходу 

не тільки до конституційно-правових інститутів, нормативних правоположень, 

конституційних постулатів, а і до конституційних процесів (конституціоналізації), 

які за своєю природою «втягують» практично увесь спектр суспільних відносин 

[337, с. 120]. 

Як справедливо стверджує В. Кампо, методологія як складова будь-якої 

науки включає, насамперед, способи дослідження її предмета: філософський, 

загально- і спеціально-наукові методи, та фактично забезпечує здійснення наукою 

основної – пізнавальної функції, яка полягає у розкритті закономірностей і 

тенденцій розвитку духовних та матеріальних явищ і процесів, інших питань, що 

нею вивчаються. З огляду на важливість методології досліджень – галузеві науки, 

їхні школи та доктрини постійно дбають про її розвиток, а тому періодично 

переоцінюють й переглядають зміст і систему своїх методів дослідження з 

урахуванням суспільних інтересів і наукових потреб [167, с. 158]. 

Все це призводить до того, що питанням методології у роботах, предметом 

дослідження яких є конституційно-правові явища, особливо вченими-

початківцями досить часто відводиться другорядна роль: формально виконуючи 

вимоги до оформлення вступу, автори обмежуються лінійним перерахуванням 
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загальновідомих методів наукових досліджень, вказуючи, в яких частинах 

(параграфах або розділах) роботи ці методи застосовані. Такий підхід можна 

вважати не досить вдалим, а відповідну роботу недосконалою, оскільки жодне 

проблемне питання не може бути вирішене за допомогою одного методу. Лише у 

виняткових випадках певний метод може не використовуватися в окремій частині 

роботи з огляду на специфіку досліджуваної частини питання. У цьому контексті 

слід погодитися з позицією вітчизняних учених-конституціоналістів, згідно з 

якою методи не застосовуються поодинці, оскільки, як правило, в основі будь-

якого конкретного дослідження покладена певна методологія, яка, врешті, й 

визначає світогляд ученого-конституціоналіста [662, с. 19]. 

Слід зазначити, що в українській юридичній науці методологію в цілому 

найчастіше пропонується розглядати як систему підходів, методів і способів 

наукових досліджень, а також теоретичних засад їх використання при вивченні 

державно-правових явищ (П. Рабінович) [466, с. 618]; систему загальних підходів, 

принципів, методів, способів і засобів пізнання права і держави, реалізованих на 

основі знань про закономірності їхнього застосування за допомогою сукупності 

юридичних понять і категорій, а також вчення про теоретичні основи їхнього 

пізнавального використання (О. Скакун) [530; с. 8]; вчення про структуру, логічну 

організацію, принципи, методи, засоби і форми діяльності дослідника в процесі 

пізнання ним досліджуваних явищ (М. Кельман) [175, с. 14] тощо. 

Схожий підхід спостерігається і стосовно розуміння вченими методології 

сучасної науки конституційного права: вчення про методи, які використовуються 

в науці конституційного права для пізнання конституційно-правових 

властивостей об’єкта цих досліджень (В. Погорілко та В. Федоренко [363, с. 184], 

проте у своїх подальших наукових працях професор В. Федоренко розглядає 

методологію як комплексне світоглядне, філософсько-правове вчення про 

принципи і методи, які використовуються в цілій юридичній науці для пізнання 

юридичних якостей і властивостей об’єкта відповідних наукових досліджень  

[611, с. 25-26]; вчення про методи пізнання конституційно-правових реалій, 

теоретичне обґрунтування методів і способів пізнання цих реалій, що 
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використовуються наукою конституційного права України (П. Колісник та  

Ю. Барабаш) [207, с. 32]; вчення про методи, їх систему та принципи, а також 

порядок їх застосування при дослідженні явищ конституційно-правового буття 

(Ю. Шемшученко та О. Скрипнюк) [662, с. 19]; вчення про сукупну цілісність 

(єдність) взаємопов’язаних та взаємообумовлених концептуальних принципів, 

підходів (напрямів) та методів, які використовуються у процесі дослідницької 

діяльності щодо пізнання сутності, змісту, принципів, мети та інших 

інституціональних і функціональних характеристик конституціоналізму в 

сучасних умовах українських реалій (А. Крусян) [250, с. 4] тощо.  

Бостан С. вивчаючи методологічний інструментарій конституційно-

правових досліджень, прийшов до висновку, що він має різноманітний характер і 

являє собою багаторівневу систему відповідних методологічних  засобів. 

Причому він не є статичною ієрархію, яка відображена в такому вигляді 

насамперед для наочності, а представляє собою динамічну,  органічну систему, 

структурні елементи котрої вступають у зв’язки,  відносини та взаємодію між 

собою: фундаментальні загальнотеоретичні  концепції та пізнавальні принципи 

пронизують світогляд, загальні філософські закони й категорії складають базу для 

загальнонаукових та  спеціальних методів, які  у свою чергу слугують джерелом 

збагачення та вдосконалення змісту вищих рівнів методологічних знань  

[38, с. 24]. 

На нашу думку, методологія дисертаційного дослідження – це система 

філософсько-світоглядних методологічних принципів, а також загальнонаукових і 

спеціальних галузевих методів пізнання цього правового інституту та його 

структурних елементів. Методологія дослідження конституційно-правового 

статусу суддів є вченням про підходи, яких необхідно  дотримуватися у процесі 

дослідження теоретичних основ конституційно-правового статусу суддів для 

досягнення мети та вирішення поставлених задач, а також об’єктивно існуючу 

упорядковану систему наукових методів, які можна та варто використовувати. 

Щодо складових компонентів методології, то у сучасних наукових 

дослідженнях існує плюралізм думок з цього питання. Так, Д. Керімов виділяє 
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такі складові методології як: світорозуміння та фундаментальні 

загальнотеоретичні концепції, загальні філософські закони і категорії, загальні та 

конкретні наукові методи [178, с. 46-48]. В цілому ж, коли йде мова про 

методологію в юридичній науці, домінуючою є теорія, за якою виділяють 

філософську, загальнонаукову та конкретно-наукову (спеціальну) методологію. 

Однак, відомий вітчизняний дослідник, академік М. Костицький пропонує 

відмовитись від такої ієрархії методологій, «розташовувати» їх по горизонталі та 

використовувати юснатуралістичну, позитивістську, діалектичну, синергетичну 

чи іншу методологію [233, с. 10]. 

Зважаючи на такі різні і часто навіть протилежні підходи до структурних 

елементів методології, далі зосередимо увагу на питаннях принципів та методів, 

які виступають основою методології будь-якої науки.  

В контексті нашого дослідження вважаємо за доцільне дотримуватись 

концепції, запропонованої сучасним вченим-конституціоналістом, професором  

В. Федоренком, котрий первинним рівнем методології дослідження сучасного 

українського конституціоналізму визначає світоглядні принципи, під якими 

розуміє систему провідних ідей і принципів, що становлять основу 

конституційної постпозитивістської правосвідомості вченого та можуть бути 

ефективно використані як стратегія набуття нових знань [611, с. 28]. Виходячи з 

нашого предмета дослідження це будуть знання про конституційно-правовий 

статус суддів. 

Досліджуючи основні світоглядні методологічні принципи в 

конституційному праві, професор В. Федоренко виділяє такі основні з них: 

деідеологізації та свободи наукових досліджень; всебічності; системності; 

діалектичності; історизму; детермінізму; реалізму; герменевтики; феноменології; 

формальної логіки; об’єктивності; універсальності тощо [611, с. 31]. Цей перелік 

можна додатково доповнити деякими запропонованими О. Скакун принципами 

наукових досліджень, зокрема такими як єдність логічного й історичного, 

емпіричного і теоретичного, конкретного й абстрактного [529, с. 49]. 
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Деідеологізація досліджень конституційно-правового статусу суддів є 

імперативною вимогою Конституції України, відповідно до статті 15 якої: 

«Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та 

ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися державою як 

обов'язкова» [226]. Таким чином, конституційний принцип плюралізму є 

визначальним для дослідження конституційно-правового статусу суддів. 

Актуальні проблеми конституційно-правового статусу суддів, можуть і 

повинні, на нашу думку, досліджуватись з різних філософсько-світоглядних 

позицій учених, що відповідає ще одному світоглядному принципу – свободи 

наукової діяльності. При цьому, В. Федоренко справедливо вказує, що жодна із 

них не має переваг перед іншою та не гарантує непохитності результатів 

відповідного дослідження, оскільки, у науці конституційного права не існує 

«належних» і «хибних» методологічних світоглядних принципів, а критерієм їх 

ефективності залишається насамперед істинність результатів дослідження, 

підтверджена конституційною практикою [611, с. 31-32]. Разом з тим принцип 

деідеологізації дослідження конституційно-правового статусу суддів не виключає 

існування конкурентоздатної національної державної правової ідеології, яка 

повинна являти собою заснований на положеннях Конституції та законів України 

цілеспрямований вплив з боку держави та її органів на розвиток та вдосконалення 

правової системи з метою оптимізації системи організації та функціонування 

органів судової влади. 

Тобто, йдеться про об’єктивність існування доктринального рівня 

державно-правової ідеології, важливим компонентом якої, на думку  

В. Федоренка, має бути і комплексна концепція багатовимірної системи 

національного конституційного права, що становить теоретико-методологічну 

основу конституційної доктрини і конституційної правотворчої та 

правозастосовної діяльності в Україні [611, с. 32]. В контексті дослідження 

конституційно-правового статусу суддів, на нашу думку, одним із 

фундаментальних положень сучасної конституційної доктрини є конституційна 

реформа, започаткована у 2015 році та проведена на її основі повноцінна реформа 
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судової системи (щодо вітчизняних реалій, складається враження, що судова 

система перебуває у стані постійного реформування, починаючи з 1992 року), які 

у результаті їх легітимної реалізації повинні на конституційному і судоустрійному 

рівнях закріпити основи правового статусу суддів в Україні. 

Принцип деідеологізації та свободи наукових досліджень, тісно пов'язаний з 

принципом всебічності наукового дослідження конституційно-правового статусу 

суддів. Зміст цього світоглядного принципу полягає в тому, що інститут 

конституційно-правового статусу суддів має бути досліджений не сам по собі, а 

як складова конституціоналізму, системи конституційного права, системи 

законодавства про судоустрій і статус суддів та системи конституційно-правової 

діяльності (правотворчої, правозастосовної, правозахисної та 

правоінтерпретаційної). 

Варто зазначити, що принцип всебічності відповідних наукових досліджень 

визначається не лише необхідністю вивчення взаємозв’язків конституційно-

правового статусу суддів з іншими спорідненими явищами політико-правової 

дійсності, а й доцільністю застосування при цьому різних за своїм походженням і 

змістом методологій. Уникнення одновимірності пізнання конституційно-

правового статусу суддів унеможливить хибні концептуальні висновки щодо їх 

сутності та змісту. До того ж застосування не лише різних, а часто й протилежних 

методологій при дослідженні конституційно-правового статусу суддів створює 

бажаний світоглядний дискурс у правосвідомості дослідника, який здатний 

конструктивно вплинути на результати наукового дослідження.  

Важливе значення для дослідження конституційно-правового статусу суддів 

має і методологічний принцип системності наукових досліджень. Варто 

зазначити, що даний принцип є загальновизнаним у більшості наук та має досить 

універсальний характер. У нашому випадку принцип системності має важливе 

значення для дослідження конституційно-правового статусу суддів, оскільки має 

належне теоретичне структурування. Даний принцип ґрунтується на таких 

аксіоматичних положеннях: 1) система є цілісним комплексом пов’язаних 

елементів; 2) вона утворює єдність із середовищем; 3) будь-яка система є 
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елементом системи більш високого порядку; 4) елементи будь-якої системи 

виступають як системи більш низького порядку [8, с. 41]. В даному контексті 

також заслуговує на увагу і позиція М. Кельмана про те, що будь-яка система у 

праві як органічний порядок передбачає власні елементи цього поняття, а саме:  

1) склад; 2) міцний внутрішній зв'язок; 3) єдність як цілісність [176, с. 310]. 

Підкреслимо, що наведені вище аксіоматичні положення зберігають свою 

універсальність і під час дослідження конституційно-правового статусу суддів. 

Вважаємо, що всі або більшість явищ правового регулювання, в цілому, і 

конституційного регулювання, зокрема, слід розуміти насамперед як 

взаємопов’язані системи. Стосовно конституційно-правового статусу суддів, 

зауважимо, що даний інститут, будучи елементом системи конституційного 

права, одночасно є елементом інших галузей права (адміністративного, 

кримінального, цивільного тощо) та важливою складовою курсу «Організація 

судових і правоохоронних органів». Крім цього, даний міжгалузевий інститут має 

і свою внутрішню систему, представлену різними елементами. 

На важливість використання принципу системності при дослідженні 

конституційно-правового статусу суддів вказує і та обставина, що будь-яке 

дослідження у сфері юридичних наук зачіпає питання системи права та системи 

законодавства, а тому повинно вписуватися в їх цілісність та структурованість.  

У даній роботі дотримання принципу системності дозволяє розкрити такі 

важливі питання як система елементів правового статусу суддів, яка повинна 

передбачати комплексне нормативне вирішення складних питань відносин у сфері 

правосуддя. 

Системність наукового дослідження конституційно-правових явищ також 

вимагає цілісного та збалансованого вивчення кожного питання з точки зору 

теорії, законодавства та практики його застосування. При цьому основна увага 

повинна концентруватися на дослідженні саме норм Конституції України та актів 

законодавства, які дозволяють реалізовуватися її положенням, а також 

відповідних рішень КСУ, які стосуються основ правового статусу суддів. Разом з 

тим, зважаючи на міждисциплінарний характер інституту правового статусу 
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суддів значна увага до конституційних положень про статус суддів свідчить про 

відповідність дослідження спеціальності 12.00.02 (конституційне право; 

муніципальне право), а судоустрійні основи статусу суддів означають 

відповідність наукової роботи і спеціальності 12.00.10 (судоустрій; прокуратура 

та адвокатура). 

Крім того, при дослідженні конституційно-правового статусу суддів варто 

концентрувати увагу і на дотриманні принципу історизму, оскільки законодавство 

в цілому, а також конституційне та судоустрійне законодавство зокрема, є 

динамічною категорією порівняно з іншими явищами об’єктивної дійсності. У цій 

частині конституційне та судоустрійне законодавство про статус суддів необхідно 

досліджувати у часі, аби з’ясувати яким воно було раніше, яким є на сьогодні і 

яким може бути в майбутньому. Тобто, об’єктом вивчення повинні виступати не 

лише діючі сьогодні законодавчі акти з питань статусу суддів, а й їх проекти та 

прогнози їх прийняття і застосування тощо. Потрібно з’ясовувати причини 

відхилення законодавства про статус суддів від оптимального стану, а також 

надавати відповіді на питання: яким воно було, яким є і яким повинно бути в 

майбутньому та що для цього необхідно (запропонувати відповідні пропозиції). 

Для прикладу, спеціально акцентоване в роботі питання історико-правових 

аспектів конституційно-правового статусу суддів в Україні в основі має 

дотримання саме принципу історизму, який дозволив виокремити 6 етапів 

становлення та розвитку цього важливого інституту: від Київської Русі до 

сьогоднішнього періоду. Крім того, виокремлюючи серед елементів правового 

статусу суддів, вимоги, що них пред’являються, встановлено, що подібний підхід 

застосовувався ще у XІV ст. для розмежування суддів державних і недержавних 

судів [562, с. 299].  

 Наведена вище система методологічних принципів дослідження 

конституційно-правового статусу суддів була б неповною без застосування 

методологічного принципу універсальності. Цей методологічний принцип 

передбачає, що система знань про конституційно-правовий статус суддів не може 

і не повинна остаточно вичерпати свій потенціал після завершення конкретного 
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дослідження. Значна частина результатів даного дослідження має бути придатною 

до їх неодноразового застосування у подальших наукових пошуках, у 

правотворчій та правозастосовній практиці. 

Досліджуючи світоглядні методологічні принципи конституційно-правових 

досліджень, професор В. Федоренко абсолютно справедливо вказує не лише на 

неможливість встановлення їх вичерпного переліку, а й на те, що для багатьох 

сучасних правознавців значні перспективи щодо пізнання конституційно-правової 

реальності містять новітні світоглядні методологічні принципи, що ґрунтуються 

на таких вченнях як синергетика, діанетика, нелінійна динаміка, теорія 

дисипативних систем, теорія катастроф, необіхевіоризм тощо [611, с. 43]. 

Охарактеризувавши основні світоглядні методологічні принципи, що 

використовуються у сучасній юридичній науці (насамперед, у конституційному 

праві), а також особливості методики підготовки відповідних наукових робіт, 

зосередимося на питанні методів дослідження саме конституційно-правового 

статусу суддів. 

Термін «метод» поширений у всіх юридичних науках, і загалом можна 

стверджувати про певну єдність у поглядах вчених-правознавців на його сутність 

та зміст. Зокрема, в теорії держави і права усталеним є підхід про те, що метод – 

це визначена система приписів, принципів, вимог, що повинна орієнтувати 

суб’єкта пізнання на рішення конкретного науково-практичного завдання, на 

досягнення визначеного результату в певній сфері [8, с. 45]. У кожній окремо 

взятій галузі права категорія «метод» має свої особливості й тлумачиться по-

своєму. До того ж, проблеми методу і методології становлять самостійний 

предмет досліджень тієї чи іншої юридичної науки. 

Досліджуючи проблеми методології держави і права Н. Пархоменко 

найбільш прийнятною для теоретичного осмислення феномену держави і права 

виділяє наступну структурно-ієрархічну їх побудову: загальні (філософські) 

методи (діалектичний та метафізичний методи); загальнонаукові методи 

(історичний, формально-логічний, системний, функціональний, синергетичний 

методи та метод структурного аналізу); приватнонаукові методи (конкретно 
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соціологічний, статистичний, прогностичний методи та метод моделювання); 

спеціальні методи (порівняльно-правовий, формально-догматичний (юридичний) 

методи та метод правового експерименту) [8, с. 47-61]. Аналогічної точки зору 

дотримується відомий вітчизняний теоретик права, академік П. Рабінович, на 

думку якого, основу методології юридичної науки становлять філософсько-

світоглядні, загальнонаукові, спеціально-наукові та власне юридичні методи 

(формально-юридичний, порівняльно-правовий та ін.) [466, с. 618].  

Подібні підходи зустрічаються і при безпосередньому дослідженні 

конституційно-правових явищ. Так, здійснивши розгорнуте дослідження 

методології сучасного конституціоналізму, А. Крусян також пропонує 

чотирирівневу структуру: перший – діалектико-філософський, світоглядною 

основою якого виступає діалектика; другий – спеціальний, що охоплює сутнісний, 

інтегративний та системний методи дослідження; третій – універсальний, що 

складається із загальнонаукових (історико-генетичний, логічний, синергетичний, 

аксіологічний і приватно-науковий) та приватно-наукових (соціологічний, 

статистичний, порівнянно-правовий, формально-юридичний (догматичний) та 

прогностичний (конституційно-наукове прогнозування) методів; четвертий – 

практично-перетворювальний, в основі якого лежить метод моделювання, за 

допомогою якого розробляються проекти конституційних нормативно-правових 

актів [250, с. 4]. 

Слід зазначити, що переважна більшість учених, які досліджували питання 

методології конституційно-правових досліджень, також пропонують окремо 

виділяти юридичні методи та відносити до них системно-структурний, 

порівняльно-правовий, історичний, логічний (Н. Мяловицька) [318, с. 26-28], 

системний, структурно-функціональний, діяльнісний, порівняльно-правовий, 

історично-ретроспективний, формально-догматичний, конкретно-соціологічний 

та прогностичний (В. Федоренко) [611, с. 48]; системний, структурно-

функціональний, діяльнісний, порівняльно-правовий, формально-догматичний, 

метод конкретно-соціологічних досліджень та прогностичний метод (Д. Бєлов) 

[29, с. 86-96]; порівняльний, конкретно-історичний, логіко-теоретичний, 
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системно-структурний, системно-функціональний, формально-логічний та 

формально-юридичний (О. Скакун) [529, с. 49]. 

Серед методів, які були б найбільш ефективними для дослідження 

конституційно-правового статусу суддів, вважаємо за необхідне виділити 

передусім системний, структурно-функціональний, діяльнісний, порівняльно-

правовий (метод компаративістики), історично-ретроспективний, формально-

догматичний, конкретно-соціологічний, прогностичний, статистичний, 

гносеологічний, логічний, евристичний, комунікативний тощо. Більшість з них 

було використано в ході нашого дослідження. 

Як справедливо зазначає, вже згадуваний нами професор В. Федоренко, 

застосування системного методу передбачає дослідження конституційних явищ, 

статусів, режимів, процедур і процесів як взаємозумовлених систем. При цьому 

важливим є виокремлення структурних елементів предмета конституційно-

правового дослідження і з’ясування характеру зв’язків між ними [611, с. 48]. 

Специфіка системного методу в контексті нашого дослідження полягає в тому, що 

логічним центром дослідження стають закономірності розвитку конституційно-

правового статусу суддів як самостійного елементу правової системи та 

самодостатнього і цілісного інституту конституційного права, іманентної ознаки 

дієздатної та самодостатньої судової системи тощо. 

Аналіз судової системи доводить, що вона безумовно є цілісною системою 

як з позиції її виникнення, так і функціонування. Системний метод дає 

можливість виявити окремі складові конституційно-правових інститутів та форми 

взаємозв’язку між ними в напрямку забезпечення цілісності судової системи. Так, 

конституційно-правовий статус суддів залежать від їх функціонального 

призначення та місця у механізмі судової влади. В силу цього, права та обов’язки 

кожного судді залежать від конкретного суду та тієї посади, яку він займає в тому 

чи іншому суді. 

Системний метод дослідження застосовується одночасно з іншими 

методами. Це дозволяє зрозуміти діалектику загального та особливого, яка 

розкривається в динаміці судової системи. Причому тут необхідно враховувати й 
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те позитивне, що є в структурно-функціональному та порівняльному методах, які 

мають також важливе інструментальне значення в контексті цього дослідження, а 

також у принципах розвитку та врахування системних та позасистемних зв’язків, 

ієрархічного зв’язку систем тощо.   

Загальне та особливе у використанні системного методу вимагають аналізу 

конституційно-правового статусу суддів, з одного боку, як складової частини 

більш крупної системи, з іншого – з точки зору її сутності, внутрішньої 

структури, зв’язку окремих елементів. Усе це з позиції визначення загального та 

особливого передбачає виділення системних ознак конституційно-правового 

статусу суддів та його складових елементів. 

Варто також підкреслити важливість застосування системного методу для 

комплексного дослідження тих усталених юридичних зв’язків, які виникають, 

змінюються і припиняються між різними структурними елементами 

конституційно-правового статусу суддів. 

Взаємодоповнюючим до системного можна вважати структурно-

функціональний метод дослідження конституційно-правового статусу суддів. 

Професор В. Федоренко абсолютно справедливо зазначає, що структурно-

функціональний метод є своєрідним симбіозом двох поширених у науці методів – 

1) функціонального аналізу та 2) структурного аналізу [611, с. 50]. Перший із них 

дає змогу пізнати механізм і процедуру функціонування суддів як важливих 

суб’єктів конституційно-правових відносин. Другий метод, структурного аналізу, 

будучи безпосередньо поєднаним із специфікою системного і структурного 

методів, передбачає пізнання внутрішньої побудови та структурних елементів 

конституційно-правового статусу суддів. 

Так, наприклад, доцільність застосування структурно-функціонального 

методу при дослідженні конституційно-правового статусу суддів випливає з того, 

що цей інститут є одним з найскладніших у судовій системі, має велику кількість 

компонентів та зв’язків. Аналіз вимог, які пред’являються до суддів, порядку 

обрання (призначення) суддів на посади, прав та обов’язків суддів, гарантій 

незалежності суддів, підстав та порядку притягнення суддів до юридичної 
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відповідальності, а також інших складових інституту конституційних основ 

правового статусу суддів показує явну недостатність елементного підходу до їх 

розгляду, необхідність виявлення і врахування інтегруючих якостей і 

властивостей цих елементів з метою їх удосконалення для досягнення цілі, що 

ставиться перед цією системою. 

Спираючись на діалектичну взаємодію цілісної системи і її складових 

частин, можна зробити висновок, що конституційно-правовий статус суддів 

доцільно розглядати як систему, яка не є чимось сталим, незмінним. Можуть 

змінюватися її складові в залежності від нових завдань та функцій, що постають 

перед системою. Із змінами елементів у свою чергу набуває нових якісних змін і 

система конституційно-правового статусу суддів. При цьому провідною стороною 

все ж таки є система, яка активно діє на частини, об’єднує їх відповідно до цілей, 

які у нашому випадку ставить держава, суспільство, громадяни перед судовою 

системою, в цілому, та суддями, зокрема. 

Таким чином, системний та структурно-функціональний методи дозволяють 

уявити конституційно-правовий статус суддів як цілісну систему, що складається 

з відповідних етапів (порядок обрання (призначення) на посаду судді, порядок 

переведення суддів до іншого суду, звільнення суддів з посади) та елементів 

(вимоги, які пред’являються до суддів, правосуб’єктність суддів, права та 

обов’язки суддів, присяга суддів, суддівський розсуд, правосвідомість суддів, 

гарантії незалежності суддів, заходи державного і соціального захисту суддів 

тощо), які виконують окремі функції в межах системи, «працюють» на визначені 

для системи цілі. 

Застосування системного та структурно-функціонального методів зумовлює 

необхідність залучення до методології дослідження конституційно-правового 

статусу суддів і дяльнісного методу. Так, продовжуючи вивчати методи 

конституційно-правових досліджень В. Федоренко обґрунтовано зазначає, що 

діяльнісний метод, будучи логічним продовженням інтегрального структурно-

функціонального методу, передбачає дослідження відповідних конституційно-

правових явищ через призму їх дієвості [611, с. 50]. Крім того, як справедливо 
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стверджує Б. Шагієв, юридична діяльність ототожнюється з правовою 

поведінкою, юридичною практикою, активністю, правовими формами діяльності 

держави, юридичним процесом, правовідносинами та іншими суміжними 

явищами [656, с. 6]. 

Діяльнісний метод передбачає дослідження конституційно-правового 

статусу суддів виходячи з того, що саме діяльність таких суб’єктів конституційно-

правових відносин як судді породжує, змінює та припиняє такі відносини. При 

цьому, варто зазначити, що судді здійснюють свою діяльність у межах 

нормативно визначених повноважень. Тому пізнати конституційно-правовий 

статус суддів можна лише крізь призму їх діяльності. 

Підтримуючи позицію В. Федоренка про те, що пізнання конституційно-

правових явищ, статусів, режимів і процедур є наближеним за своєю сутністю до 

експериментального методу, поширеного у багатьох природничих науках  

[611, с. 52], варто зазначити, що діяльнісний метод пізнання конституційних 

основ правового статусу суддів також є наближеним до експериментального 

методу. Таке порівняння вбачається виправданим і з огляду на те, що 

конституційні основи правового статусу суддів є динамічною органічною 

системою. З одного боку, ця система та її складники перебувають у процесі 

перманентного розвитку і вдосконалення, а з іншого – ця система зберігає свою 

цілісність та завершеність на кожному окремо взятому етапі свого існування. 

Тому система конституційно-правового статусу суддів може бути об’єктивно 

пізнаною лише за умови дослідження її в дії. До того ж, діяльнісний метод 

дозволяє перевірити істинність отриманих знань про конституційно-правовий 

статус суддів. 

Перспективним для дослідження конституційно-правового статусу суддів 

варто розглядати і порівняльно-правовий метод, або метод компаративістики. 

Даний метод дає змогу виявити не лише загальні тенденції розвитку 

конституційно-правового статусу суддів в Україні та зарубіжних країнах, а й 

сприяє виявленню феноменології розвитку конституційних основ правового 
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статусу суддів кожної країни. Адже, як відомо, слово «порівняння» тлумачиться 

саме як зіставлення чого-небудь з метою виявлення схожості та розбіжностей. 

Очевидно, що історично сформована національна модель конституційно-

правового статусу суддів або її складові елементи не можуть бути інстальовані в 

правову систему іншої держави світу. Але досвід еволюціонування таких систем, 

у тому числі й неоднозначний або негативний, дозволяє мінімізувати помилки і 

прорахунки в розвитку конституційних основ правового статусу суддів. 

До того ж, застосування методу компаративістики ілюструє, що 

конституційно-правовий статус суддів в різних державах світу різняться за 

способом нормативного закріплення та рівнями структурних елементів. Так, для 

країн з усталеними традиціями національного конституціоналізму та високим 

рівнем розвитку судової системи загалом властиві складні багаторівневі підходи 

до конституційно-правового статусу суддів (Велика Британія, США, Франція, 

ФРН). Натомість, для держав, у яких традиції конституціоналізму лише 

формуються, відповідно й конституційно-правовий статус суддів має більш 

спрощену структуру. 

Метод компаративістики вбачається ефективним і доречним не лише при 

дослідженні системи конституційно-правового статусу суддів, а й при пізнанні 

юридичних властивостей її структурних частин – вимог, які пред’являються до 

суддів; порядку обрання (призначення) на посаду судді; правосуб’єктності суддів; 

гарантій незалежності суддів; підстав та порядку притягнення суддів до 

юридичної відповідальності тощо. Тобто, цей метод залишається дієвим і для 

синхронного вивчення основних елементів конституційно-правового статусу 

суддів. 

Однак, попри зазначені переваги та популярність, варто погодитись з  

В. Федоренком в тому, що метод конституційної компаративістики вимагає 

поміркованого застосування, адже не у всіх випадках механічне перенесення тих 

чи інших моделей зарубіжного конституціоналізму в національну практику дає 

позитивні результати [611, с. 52]. Негативним, на думку дослідника, є 

темпоральний чинник такого запозичення, адже на момент імплементації того чи 
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іншого інституту конституційного права в українські правові реалії він зазнає 

об’єктивних змін і часто набуває іншого змісту та форми навіть у системах-

донорах. А отже, приходить до висновку В. Федоренко, будь-яке запозичення є 

завідомо ретроспективним за своїми хронологічними показниками [611, с. 53]. 

Завершуючи характеристику порівняльно-правового методу, варто 

зазначити, що в сучасних умовах він набуває свого особливого звучання, 

зважаючи на реалізацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом (далі – ЄС). Тому, для дослідження конституційних основ правового 

статусу суддів, важливим є врахування позитивного досвіду з цього питання в 

країнах-учасницях ЄС. Крім того, це дасть змогу запровадити в Україні кращу 

модель конституційних основ правового статусу суддів, а також уникнути 

прорахунків під час проведення конституційної і судово-правової реформ. 

Водночас, слід погодитись з В. Федоренком, що порівняльно-правовий 

метод має широкі можливості за умови його поєднання з історично-

ретроспективним методом [611, с. 53]. Так, якщо попередні методи дозволяють 

досліджувати конституційні основи правового статусу суддів, виокремлюючи 

відповідні складові елементи, то історично-ретроспективний метод розвиває та 

конкретизує проаналізований вище методологічний принцип історизму та дає 

змогу пізнати закономірності генезису конституційних основ правового статусу 

суддів. Зокрема, застосування цього методу дозволяє виявити передумови і час 

виникнення та утвердження конституційно-правового статусу суддів, 

переіодизувати основні етапи їх розвитку і вдосконалення, а також встановити 

передбачувані шляхи їх подальшого генезису в реаліях сьогодення. 

Своєрідним різновидом порівняльно-правового методу С. Бостан виділяє 

кластерний метод (від англ. сluster – згущення, пучок, група), суть якого полягає в 

класифікації тих чи інших об’єктів на основі порівняння їхніх конституційних 

характеристик та статистичної обробки отриманих даних. Процес дослідження за 

цим методом передбачає кілька етапів. На першому етапі обирається група 

об’єктів, що підлягає вивченню та класифікації і для вивчення конституційних 

характеристик котрих є необхідна джерельна (нормативна) база. На другому етапі 
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відбувався відбір перемінних показників, які виражають ті чи інші ознаки об’єктів 

[38, с. 22]. Наприклад, для такого об’єкта, як конституційно-правовий статус 

суддів вносяться такі конституційно і законодавчо закріплені ознаки як: вимоги, 

що пред’являються до суддів; порядок обрання (призначення) на посаду судді; 

правосуб’єктність суддів; права та обов’язки суддів; присяга суддів; суддівський 

розсуд; правосвідомість суддів; гарантії незалежності суддів; заходи державного і 

соціального захисту суддів; підстави та порядок притягнення суддів до юридичної 

відповідальності; зупинення повноважень та звільнення з посади суддів та ряд 

інших. 

Варто зауважити, що історично-ретроспективний метод широко 

використовується як при дослідженні конституційно-правових явищ в рамках 

спеціальності 12.00.02 – конституційне прав; муніципальне право, так і в рамках 

спеціальності 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. Основою даного 

методу в контексті нашого дослідження є виявлення причинно-наслідкових 

зв’язків у історичному розвиткові конституційних основ правового статусу 

суддів. Дослідження передумов і причин виникнення конституційно-правового 

статусу суддів має засновуватись на ретроспективному аналізі попереднього, як 

вітчизняного, так і зарубіжного історичного досвіду. 

Сучасні теоретичні та практичні проблеми конституційно-правового 

статусу суддів та конституційної і судово-правової реформ вимагають належного 

методологічного забезпечення, що неможливо без історичного підходу до 

вирішення поставлених завдань. Історично-ретроспективний метод дає змогу 

уникнути завідомо програшних моделей вирішення проблеми конституційно-

правового статусу суддів. 

Необхідним методом дослідження конституційно-правового статусу суддів 

є формально-догматичний (юридичний) метод, який на думку О. Петришина 

використовується для пізнання внутрішньої форми правових явищ і процесів, 

дозволяє на основі узагальнення та виявлення ознак формулювати поняття, 

дефініції, визначення. Особливість цього специфічного для юриспруденції методу 

полягає в зосередженні уваги на логічному опрацюванні правових норм  



 

 88 

[132, с. 33-34]. Н. Крестоваська та Л. Матвєєва стверджують, що формально-

догматичний метод складає обов’язковий, необхідний ступінь в науковому 

пізнанні права, бо допомагає описати, узагальнити, класифікувати, 

систематизувати, передати одержане знання ясним, цілком визначеним способом 

[245, с. 13]. Вважаємо за доцільне наголосити, що даний метод виступає 

важливою складовою правової (юридичної) герменевтики. 

Правова (юридична) герменевтика має неабияке значення для дослідження 

конституційно-правового статусу суддів і на думку О. Скакун допомагає досягти 

ясності в прочитанні текстів правових документів і роз’ясненні їх внутрішнього 

змісту, уживанні термінів і узгодженості сфер їх використання, тлумаченні 

вчинків учасників правовідносин. Будь-яке читання тексту (закону та інших 

правових документів), продовжує О. Скакун, зумовлене потребою у відповіді на 

запитання «з якою метою» він був написаний. Застосування герменевтичного 

методу спрямоване на подолання дистанції між читачем (тлумачем) і правовим 

текстом [530, с. 17].  

У цьому контексті важливо звернути увагу на питання юридичної 

герменевтики, яка за влучним висловлюванням А. Мережко займає особливе 

місце в методології права, оскільки ставить перед собою важливе онтологічне 

завдання – пояснити співвідношення між текстом і інтерпретатором, минулим і 

теперішнім, теперішнім і майбутнім, тобто тими герменевтичними відносинами, 

які знаходяться в основі розуміння [303, с. 159]. 

Для юридичних наук логічний метод може мати також назву формально-

юридичний або догматичний, оскільки передбачає спрямування значної уваги 

дослідника на опрацювання Конституції України та актів законодавства, в тому 

числі тих, які встановлюють механізми реалізації положень Основного Закону, 

рішень КСУ та актів правозастосування інших суб’єктів владних повноважень. 

Цей метод прийнято вважати одним з основних та найдревнішим у юридичні 

науці [117, с. 55]. 

Окремо вважаємо за доцільне зупинитись на так званих допоміжних, 

запозичених з інших наук методах. 
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Перспективним методом дослідження конституційно-правового статусу 

суддів є конкретно-соціологічний метод. Він дає змогу виявити ставлення 

громадян, громадянського суспільства та його інститутів (громадську думку) до 

ефективності функціонування суб’єктів правових відносин, в цілому, та суддів, 

зокрема. Варто погодитись з О. Скакун, що соціолого-правовий метод 

виражається в дослідженні права не на рівні абстрактних категорій, а на базі 

реальних соціальних фактів, сформованих в суспільстві правил і передбачає 

використання таких засобів, як аналіз статистичних даних і різноманітних 

правових документів, соціально-правовий експеримент, опитування населення, 

анкетування, інтерв’ювання з правових питань тощо [530, с. 16]. 

Важливим для дослідження конституційно-правового статусу суддів є 

використання і статистичного методу, який є спорідненим до конкретно-

соціологічного, однак не тотожний із ним. Так, більшість досліджень 

конституційно-правового статусу суддів до 2007 року ґрунтувались на 

теоретичних положеннях, аналізі зарубіжного досвіду правового регулювання 

статусу суддів та власних законодавчих актах, що закріплювали правовий статус 

суддів. Узагальнена інформація стосовно конституційно-правового статусу суддів 

стала можливою в рамках реалізації українсько-швейцарського проекту 

«Підтримка судової реформи в Україні. Сприяння зміцненню незалежності 

суддів» з метою визначення основних проблем, що виникають з дотриманням 

конституційного принципу незалежності суддів в Україні. 

Зокрема, моніторингові дослідження 2007-2014 років були орієнтовані на 

порівняння реального стану незалежності суддів по кожному з індикаторів з 

відповідними стандартами (міжнародними та національними) та визначення 

причин невідповідності: неефективність правової норми чи невиконання цієї 

норми. Використовувались наступні методи: 1) анкетування суддів, прокурорів, 

адвокатів та представників громадських організацій; 2) вивчення документів 

(нормативні акти, статистичні дані); 3) експертні оцінки (науковці, представники 

Ради суддів України (далі – РСУ) та громадських організацій); 4) аналіз ЗМІ.  
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Важливу роль у системі методів дослідження конституційно-правового 

статусу суддів відіграє прогностичний метод. У його основу покладено прийоми, 

які дають змогу здійснити науково обґрунтовані припущення (прогнози) щодо 

майбутнього розвитку конституційно-правового статусу суддів в Україні. 

Застосування прогностичного методу дає змогу передусім виявити тенденції 

подальшого розвитку конституційно-правового статусу суддів. 

Прогностичний метод охоплює діяльність дослідника у напрямі практичної 

реалізації отриманих наукових результатів як у процесі проведення наукового 

дослідження (наприклад, впровадження в навчальний процес та правозастосовну 

практику органів влади), так і створення передумов для їх наступного 

використання (розробка проекту закону про внесення зміни до Конституції 

України або проектів інших актів законодавства, які встановлюють механізми 

реалізації положень Основного Закону, написання підручників тощо). 

До різноманіття методів дослідження конституційно-правового статусу 

суддів слід віднести гносеологічний метод, який передбачає збір науковцем 

існуючої інформації, що необхідна для проведення дослідження та 

відображається і підтверджується кількістю опрацьованих та використаних 

наукових, статистичних, нормативних та інших джерел інформації. 

Використання гносеологічного методу в ході дослідження конституційно-

правового статусу суддів включає в себе, зокрема, підбір термінів, пов’язаних із 

поняттями правовий статус суддів та конституційно-правовий статус суддів з 

акцентуванням уваги на їх співвідношення; пошук, з урахуванням зібраних 

термінів, актів законодавства, які використовують ці поняття; ознайомлення з 

практикою КСУ, які стосуються порушеного питання та є квінтесенцією сучасної 

теорії конституційного права, законодавства та практики правозастосування; 

пошук відповідного теоретичного матеріалу, зосереджуючи увагу на триваючих 

наукових дискусіях; збір статистичного матеріалу з відкритих джерел, а також 

використовуючи механізм, що гарантований Законом України «Про доступ до 

публічної інформації». 
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Перспективним в контексті конституційно-правових досліджень можна 

вважати евристичний метод, оскільки він виражається, головним чином, у 

висновках до роботи та передбачає створення дослідником нової інформації у 

формі теоретичних та практичних знань. При цьому поява нових знань 

зобов’язана також застосуванню складових логічної діяльності та законів 

діалектики. 

У свою чергу, комунікативний метод передбачає проведення дослідником 

попередньої публічної демонстрації та обговорення своєї роботи (зокрема шляхом 

проведення дискусій з ученими відповідної або суміжних спеціалізацій, публікації 

статей, забезпечення виступів на конференціях тощо), що дозволяє отримати 

додаткові знання та по-новому оцінити вже зібрану та створену інформацію. 

Отож, застосування комплексу зазначених методів дослідження означає 

проведення завершеної роботи, спрямованої на отримання та створення наукової 

інформації (знань) для її використання з метою досягнення суспільно корисного 

результату. Кожен дослідник зобов’язаний зібрати, опрацювати, узагальнити та 

структурувати вже існуючу інформацію, примножити її (створити нову), 

обговорити матеріал у відповідному науково-експертному і практичному 

середовищі та лише потім представити власне цілісне (завершене) наукове 

дослідження. 

Очевидно, що обґрунтована нами методологія дослідження актуальних 

проблем конституційно-правового статусу суддів має універсальний характер і 

може застосовуватися як для ефективного дослідження конституційно-правового 

статусу інших суб’єктів конституційного права, так і для удосконалення знань про 

методологію конституційно-правових досліджень загалом. Дієвість наведеної в 

цьому підрозділі методології підтверджується висновками і пропозиціями даного 

дисертаційного дослідження 
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Висновки до Розділу 1 

 

1. Сформульовано авторське визначення правового статусу – це сукупність 

передбачених нормами та принципами права фундаментальних і невідчужуваних 

прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, а також повноважень органів 

державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб в 

різних сферах суспільних відносин, що регулюються галузями публічного та 

приватного права». 

2. Сформульовано авторське визначення конституційно-правового статусу – 

це система, закріплених Конституцією та конституційними законами України 

фундаментальних і невідчужуваних прав, свобод та обов’язків людини і 

громадянина, а також повноважень органів державної влади та місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб в різних сферах суспільних 

відносин.  

Ознаками  конституційно-правового статусу є: виступає загальним 

(базовим) правовим статусом, визначеним нормами Конституції та 

конкретизованим законодавством України; посідає пріоритетне становище серед 

інших галузевих статусів (адміністративно-правового, цивільно-правового, 

кримінально-правового тощо); системотворчий характер (визначає на 

конституційному рівні загальні принципи правового регулювання); може мати 

політичний характер (поширюватися на тих суб’єктів конституційно-правових 

відносин, які одночасно є суб’єктами політичних відносин та здійснюють 

політичну владу). 

3. Аргументовано, що конституційно-правовий статус суддів може мати як 

загальні ознаки, що притаманні всім без виключення видам правових статусів, так 

і спеціальні, що відрізняють конституційно-правовий статус суддів від інших 

видів правового статусу суддів, а також вживатися в трьох значеннях: 1) як 

система суспільних відносин, що виникає у зв’язку з організацією та здійсненням 

судової влади суддями, яку можна визначити, як особливий предмет 

конституційно-правового регулювання у сфері правосуддя; 2) як інститут 
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конституційного права, що об’єднує як матеріальні, так і процесуальні норми, 

пов’язані з реалізацією суддями їхніх прав та обов’язків; 3) як врегульована 

нормами конституційного права втілена у певні форми діяльність суддів щодо 

реалізації ним судової влади. 

4. Запропоновано для більш глибокого розуміння поняття «конституційно-

правовий статус суддів» диференціювати широкий і звузжений підходи. 

Відповідно до широкого підходу, конституційно-правовий статус суддів – це 

конституційно-правовий інститут, який об’єднує в своєму складі 

загальносоціальний, професійний (матеріально-правовий), процесуальний і 

адміністративний (для керівників судів) статус судді суду системи судоустрою та 

Конституційного Суду України. Конституційно-правовий статус суддів у 

звуженому значенні – порядок призначення та/або обрання судді й його права та 

обов’язки, встановлені Конституцією та законами України. 

5. Охарактеризовано конституційно-правовий статус суддів за сутністю, 

змістом і формою. За своєю суттю конституційно-правовий статус суддів – це 

легітимне офіційне закріплення статусу суддів, його окремих елементів. За своїм 

змістом конституційно-правовий статус суддів являє собою реалізацію функцій 

судової влади через здійснення правосуддя, тобто шляхом розгляду будь-яких 

юридичних спорів та будь-яких кримінальних обвинувачень. Так, зокрема, 

вирішення суддями юридичних спорів може відбуватися шляхом розгляду 

цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ та справ про 

адміністративні правопорушення. За формою конституційно-правовий статус 

суддів – це процесуальна діяльність суддів по ухваленню (прийняттю) ними 

рішень іменем України та контроль за їх виконанням у межах, встановлених 

законом.  

6. Виділено наступні сутнісні характеристики конституційно-правового 

статусу суддів:  

- виступає самостійним інститутом конституційного права та виокремленим 

інститутом суддівської влади;  
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- передбачає виключне право судді на професійне здійснення правосуддя від 

імені народу та держави;  

- забезпечує реалізацію правосудної (юрисдикційної) функції держави; 

реалізується через процесуальний статус судді, в формі конституційного, 

кримінального, адміністративного, цивільного та господарського судочинства;  

- унормовується виключно в Конституції та законах України, але з 

урахуванням міжнародних стандартів у сфері демократичного правосуддя. 

9. Встановлено, що праці українських конституціоналістів та вчених 

суміжних галузей права здебільшого були спрямовані на дослідження та наукове 

обґрунтування правової природи статусу суддів, окремих елементів такого 

правового статусу, при цьому автори не ставили за мету проведення 

комплексного дослідження конституційних основ правового статусу суддів. 

Суттєвий внесок у пошуку шляхів формування та удосконалення правового 

статусу суддів належить науковцям, що працювали над проблемами правосуддя, 

судоустрою, судової реформи,  

Визнано, що саме наукові розробки, наукові пошуки, формування 

повноцінної теоретичної бази конституційних основ правового статусу суддів, 

повинно стати фундаментом, передумовою проведення конституційної та судової 

реформ, законодавчих змін, а передусім – формування ідеології, правосвідомості 

та правової культури в суспільстві. 

9. Сформульовано авторське визначення методології дослідження 

конституційно-правового статусу суддів  як системи філософсько-світоглядних 

методологічних принципів, а також загальнонаукових і спеціальних галузевих 

методів пізнання цього правового інституту та його структурних елементів. 

Сформовано методологію дослідження теоретичних проблем конституційних 

основ правового статусу суддів, яка має універсальний характер і може 

застосовуватися як для ефективного дослідження конституційних основ 

правового статусу інших суб’єктів конституційного права, так і для 

удосконалення знань про методологію конституційно-правових досліджень 

загалом.  
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10. Здійснено пізнання теоретичних основ конституційно-правового статусу 

суддів на основі таких світоглядних принципів як принцип деідеологізації, 

принцип свободи наукової діяльності, принцип системності наукових досліджень, 

принцип історизму, принцип універсальності. 

Виділено такі ключові методи пізнання конституційно-правового статусу 

суддів: системний, структурно-функціональний, діяльнісний, порівняльно-

правовий (метод компаративістики), історично-ретроспективний, формально-

догматичний, конкретно-соціологічний, прогностичний, статистичний, 

гносеологічний, формально-логічний, комунікативний тощо. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСУ СУДДІВ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Утвердження правового статусу суддів в Україні 

 

Становлення і розвиток конституційно-правового статусу суддів в Україні 

має тривалу історію. Переконані, що наукові дискусії з приводу часу появи суду 

як соціального феномену були необхідними в минулому, є витребуваними в 

сучасний період та залишатимуться актуальними в майбутньому. Підтвердженням 

цьому слугує наявність різних думок науковців, одні з яких починають відлік часу 

заснування суду від зародження світу [25, с. 65], інші – від появи держави і права 

[201, с. 124; 287, с. 686]. У будь-якому випадку варто розуміти, що із 

виникненням різних конфліктних ситуацій людству необхідно було 

запроваджувати такий інститут як суд, що потім трансформувався у судову владу, 

для вирішення таких конфліктів. 

В умовах трансформації сучасного українського суспільства в ході 

становлення правової держави спостерігається чітка залежність рівня 

ефективності правосуддя від рівня регламентації конституційно-правового 

статусу суддів. Ідеться про необхідність глибокого переосмислення, 

обґрунтування та формування нової концепції конституційно-правового статусу 

суддів. Успішне вирішення цієї проблеми багато в чому буде залежати від 

наукового аналізу і вивчення діяльності вітчизняних суддів на різних етапах 

історичного розвитку судової системи, що дає змогу глибше зрозуміти специфіку 

конституційно-правового статусу суддів.  

Сучасні державотворчі процеси надзвичайно актуалізують наукову 

розробку проблем конституційно-правового статусу суддів. В зв’язку з цим варта 

уваги позиція М. Булкат, яка, досліджуючи історіографію концепції судової 

влади, виокремлює три проблемних аспекти: відсутність уніфікованого, 

узгодженого плану дослідження теоретико-правової концепції та практичних 
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питань судоустрою; певну повторюваність наукових питань, подекуди крізь 

призму різних наукових шкіл та спеціалізацій; відсутність комплексних 

узагальнень наукових досліджень [43, с. 17]. Зазначені фактори обумовлюють 

потребу проведення комплексного наукового аналізу стану розробки історико-

правових питань щодо конституційно-правового статусу суддів. Власне,  

виникнення конституційно-правового статусу суддів доцільно розглядати в 

нерозривному зв’язку як з історією держави і права загалом, так з історією суду і 

судочинства зокрема. Доречно погодитись з позицією деяких вітчизняних 

дослідників, зокрема, С. Прилуцького про те, що суд, будучи одним із 

самостійних проявів цивілізованої суспільної організації, є докласовим, а право на 

суд та судовий захист – одне із первісних прав людини [397, с. 11], та  

Л. Москвич про те, що відлік зародження інституту суду слід вести від моменту 

утворення суспільства [311, с. 12].  

Вцілому, перші згадки про статус суддів, їх місце в державі і суспільстві 

сягають своїм корінням різних епох і цивілізацій. Ці згадки можна знайти у 

папірусах Давнього Єгипту XVII–XVI ст. до н. е., «Книзі Суддів» Старого 

Заповіту, Законах Ману тощо. Ще пророк Мойсей звертався до суддів з такими 

настановами: «І наказав я того часу вашим суддям, говорячи: Вислуховуйте 

суперечки між вашими братами, і розсуджуйте справедливо між чоловіком та між 

братом його, та між приходьком його» [465]. М. Коркунов писав: «Давні царі 

були, насамперед, суддями, а не законодавцями, і в первісному суспільстві була 

повністю відсутня уява про можливість довільно змінити встановлені зачатки 

права. Відповідно, Аристотель розглядав статус суддів у контексті діяльності 

судів. Він уважав, що суди є відносно самостійним елементом володарювання і 

класифікував їх за видами, підвидами і функціями діяльності [17]. Також 

Аристотель зауважував, що у випадку тяжби звертаються до судді, адже іти до 

судді – це прямувати до правосуддя, оскільки суддя хоче бути втіленням 

правосуддя, і саме тому шукають суддю, який стоїть посередині (між сторонами), 

дехто називає навіть суддів посередниками, вважаючи, що знайшовши 

посередника, знайдуть і правосуддя [16, с. 76]. Початковою точкою прояву 
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державного володарювання було судове рішення, а не закон» [230, с. 39]. 

Опрацьовуючи питання періодизації досліджень судових органів,  

В. Капустинський вказує, що перші уявлення про функціональне призначення 

суду викладено мислителями та юристами давніх держав, зокрема у працях 

філософів Стародавньої Греції [171, с. 168].   

Сучасні дослідники доводять факт існування судів, а отже і суддів, ще в  

ІІІ-ІV століттях нашої ери. Скажімо, В. Лакизюк досить переконливо аргументує 

існування інституту тервінгських суддів у готських племен Північного 

Причорномор’я [263], стверджуючи, що він був могутнім засобом влади, оскільки 

його функції поширювалися на все населення, були необмежені, абсолютні. 

Оскільки протягом незначного історичного часового проміжку Українська 

держава існувала як самостійна, вивчення історії становлення правового статусу 

суддів, починаючи з Київської Русі або Запорізької Січі є досить складним,. Це 

підтверджується тим, що в різні періоди території сучасної України перебували в 

складі Київської Русі, під татаро-монгольським ярмом, під владою Литовської і 

Польської держав, у складі Російської та Австро-Угорської імперій, що 

відбивалося і на закріпленні правового статусу суддів. Безпосередньо аналізувати  

конституційно-правовий статус суддів можна лише у звязку з появою перших 

конституційних актів, про що йтиметься далі. 

Історико-правова література містить різні підходи до періодизації 

конституційно-правового статусу суддів. Історію становлення і розвитку суддів 

судів загальної юрисдикції України В. Єгорова розділяє на такі хронологічні 

межі: із VІ ст. – до створення Конституції Пилипа Орлика 1710 р.; з 1710  р. – до 

здійснення судової реформи 1864 р.; з 1864 р. – до формування радянської 

системи правосуддя у 1919 р.; становлення і розвиток суддів судів загальної 

юрисдикції з 1919 до 1991 р.; становлення і розвиток конституційно-правового 

статусу суддів судів загальної юрисдикції в незалежній Україні в 1991–2002 рр.; із 

початку проведення судової реформи 2002 р. [127, с. 29]. Водночас, С. Степанов, 

аналізуючи історичний розвиток формування та організації суддівського корпусу, 

виділяє лише три етапи такого розвитку: імперський, радянський і демократичний  
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[564, с. 34-36]. В історії формування інституту мирового судді в Росії Р. Абушов 

виділяє чотири етапи: перший – початок 1860-х рр.; другий – 1861–1864 рр.; 

третій – 1865–1917 рр.; четвертий – після 1996 року [5, с. 17].  

На базі існуючих історико-правових розробок, пропонуєсо виділити такі 

етапи становлення та розвитку інституту конституційних основ правового статусу 

суддів на територіях, що входять до складу сучасної України: 1) період Київської 

Русі, Галицько-Волинської та Литовсько-Руської держави (ІХ – середина ХVI 

століття); 2) період Козацько-Гетьманської держави (середина ХVІ – кінець ХVІІІ 

століття);  3) перебування українських земель у складі Російської та Австрійської 

імперій (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття); 4) національно-визвольна боротьба 

на початку ХХ століття (1917–1921 роки); 5) становлення та розвиток 

конституційних основ правового статусу суддів у Радянську добу (1921–

1990 роки); 6) становлення правового статусу суддів на різних етапах 

конституційних змін та реформаторських кроків у судівництві України (16 липня 

1990 року – донині) [239, с. 13]. 

Варто зазначити, що першими письмовими джерелами права Київської Русі 

є договори з Візантією. Достеменна їх кількість сьогодні невідома, однак 

дослідники різних періодів визначають важливу роль чотирьох договорів 

Київської Русі з Візантією – 907, 911, 944 та 972 років [67, с. 114]. Два із 

вищевказаних договорів Н. Дювернуа назвав першими справжніми пам’ятками 

«найдавнішого юридичного побуту» й підкреслив їх вагому роль саме в 

судочинстві: «Для історії утворення права договори князів з греками мають таке 

значення, що в них уперше твердо й на аркуші були встановлені норми, за якими 

має творитися суд» [120, с. 43]. 

До джерел права цього періоду варто також віднести церковні статути 

князів Володимира Святославовича і Ярослава Володимировича (Х–ХІ ст.), в яких 

передбачалось відправлення судочинства церквою [497, с. 140], яка 

перетворювалася на свого роду судовий орган феодальної держави. 

Отож, історично доведений той факт, що в Київській Русі законодавче 

регулювання суспільних відносин було відсутнє. Управління і судочинство 
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відбувались в основному на підставі звичаїв. Сучасна юридична енциклопедія під 

звичаєм визначає соціальну норму, правило поведінки людей, що склалося у 

процесі співжиття людей у результаті фактичного його застосування упродовж 

тривалого часу [607, с. 568]. 

З позиції  П. Толочко, С. Юшкова, О. Чистякова в період існування держави 

– Київської Русі – суд не був відділений від князівської адміністрації і не мав 

статусу особливого державного органу. Він захищав насамперед інтереси 

панівних верхів давньоруського суспільства. У ролі найвищого судді виступав 

князь, що особисто брав участь у судочинстві [601, с. 157; 692, с. 125;  

655, с. 17-18]. Такої самої думки дотримуються й автори академічного курсу з 

історії держави і права України В. Гончаренко та А. Рогожин, які зазначають, що 

до компетенції лише князівського суду належали справи, в яких хоча б однією зі 

сторін були представники феодальної знаті [161, с. 70]. На думку відомого 

історика М. Костомарова, це зумовлено тим, що кожний окремий князь як 

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

велич і висоту, вади і обмеженість» [234, с. 52].  

Про суд князя розповідається в Руській Правді та інших джерелах. Статті 

Руської Правди забороняли мучити смерда й огнищанина без «княжа слова» (ст. 

33 К. П., ст. 78 П. П.). Закуп міг піти «жалітися до князя і до суддів» (ст. 56 П. П.) 

[161]. Про статус князів як суддів в історико-правовій літературі згадується 

нерідко, хоча їх оцінки є досить суперечливими [692, с. 13, 97, 336, 337; 601, с. 

156, 209, 210].  

Зазначене свідчить, що князь-суддя відігравав важливу роль у зародженні в 

Україні-Русі правового статусу судді. Судити особисто було правом князя, виявом 

його волі, а не обов’язком [120, с. 177]. Тому нерідко він делегував своє право 

тіунам, які діяли від його імені [554, с. 221, 235; 692, с. 368-370]. Однак сучасна 

юридична енциклопедія, визначаючи тіунів, як господарських управителів князя 

або боярина, покладає на них здійснення також судових і адміністративних 

функцій [391, с. 78]. В українській радянській енциклопедії тіунами, тивунами 

визначалися господарські управителі князя, боярина або іншого феодала. В 
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окремих місцевостях, де зберігало чинність давньоруське право, тіуни були 

виборними представниками сільських громад [600, с. 268].  

Керуючись вищесказаним, потрібно, на наш погляд, акцентувати увагу на 

правовій природі суб’єктів, які виконували функції суддів у зазначений період. 

Досліджуючи суспільно-політичний лад і право Київської Русі, історики 

права встановили, що судочинством у волостях і погостах займалися 

представники місцевих князівських адміністрацій – волостелі й посадники   

[692, с. 371-372]. Юридична енциклопедія визначає волостелів як посадових осіб, 

які управляли волостю від імені князя і відали адміністративними та судовими 

справами [390, с. 511], а посадників як повноправних представників 

великокнязівської влади на місцях, які стежили за порядком, здійснювали 

судочинство тощо [81, с. 682].  

Попри можливість судової влади здійснення через тіунів, волостелів та 

посадників (навіть незважаючи на обмежений характер їх повноважень, становий, 

а часом і суто формальний характер їх діяльності) та її повну належність князю, 

держава князівських часів була середньовічною, а отже, більше схилялася до 

одноособіного суверена, яким був монарх, король, князь тощо.  

В правових джерелах Київської Держави робилися дуже примітивні, але 

впевнені спроби врегулювання правового статусу суддів. Вцілому, основні засади 

судочинства були схожими на всій території Київської Русі, в тому числі й 

питання статусу суддів. 

Дослідники становлення та розвитку українського суду одностайні в 

позиції, що в період феодальної роздробленості (ХІІ – середина XІV ст.) в 

українських князівствах, у тому числі й у Галицько-Волинському, зберігалась та 

функціонувала сформована судова система періоду Київської Русі. Правовий 

статус носіїв суддівські функції Галицько-Волинського князівства мали дуже 

схожі риси і типи поведінки з аналогічними суб’єктами Київської Русі. В науковій 

літературі зазначається, що «вони теж були суддями за дорученням і 

сумісництвом, оскільки суд Галицько-Волинського князівства, як і суд Київської 

Русі, не був відокремлений від князівської адміністрації»  [161, с. 119]. Водночас, 
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К. Софроненко, досліджуючи суспільно-політичний лад та право Галицько-

Волинської Русі, вказував на діяльність світських та церковних судів, при цьому 

найвища судова влада належала князеві та боярам. На місцях право судити 

належало воєводам та волостелям, однак судові повноваження мали й посадники, 

яких князь посилав у міста [555, с. 128]. Отож, статус осіб, які здійснювали 

суддівські функції в період Галицько-Волинського князівства, були подібними 

(якщо не аналогічними) до правового статусу таких суб’єктів у добу Київської 

Русі. Крім того, норми Руської Правди застосовувались при здійсненні 

судочинства і в Галицько-Волинському князівстві. 

Історичне доведено, що Галичина та Західне Поділля, як частина 

українських земель, перебували в складі польського королівства. Вцілому, історик 

права І. Бойко вказує, що у 1349 році Галичина була приєднана до складу 

Королівства Польського – спочатку як особисте вотчинне «посідання» польського 

короля Казимира ІІІ [33, с. 18]. В цей період важливу роль у судочинстві 

здійснювали присяжні, основним обов’язком яких була участь у судових 

засіданнях. У структурі війтівсько-лавничого суду 1444 року було створено уряд 

присяжних, до складу якого входили війт, два лавники й писар [187, с. 199]. 

На підставі королівських привілеїв 1430 та 1434 років у Галичині було 

запроваджено станові шляхетські суди – земські, гродські та підкоморські. 

Земський суд складався із судді, підсудка, писаря та підписка [573, с. 97]. 

Кандидатів на суддів і підсудків рекомендували королю земські сеймики. Серед 

чотирьох обраних сеймиком кандидатів король одного призначав на довічну 

посаду. Чи не єдиною вимогою до кандидатів у судді земського суду була довіра 

шляхти, яка його обирала. Крім того, було введено заборону призначати суддею 

земського суду старосту [700, с. 535]. 

На окрему увагу заслуговує історія судоустрою, в тому числі, статусу 

суддів, на українських землях, що входили до складу Литовсько-Руської держави. 

Організація і функціонування судової системи в українських землях, які в XIV ст. 

належали Литовському князівству, була теж подібною до тієї, що існувала за часів 

Київської Русі [269, с. 179]. Однак, еволюція суспільного та державного життя в 



 

 103 

князівстві вплинула і на існуючу систему судоустрою. Так, С. Ковальова, 

досліджуючи еволюцію судової системи на українських землях Великого 

князівства литовського, зазначає: «В ранньофеодальній монархії в умовах 

широкої автономії для українських земель (друга пол. XIV – перша пол. XV ст.) 

функціонували суди, започатковані ще в Київській Русі: суд глави держави, 

регіональні, церковні і вічові суди; із посиленням і перемогою в державі 

централістських тенденцій, консолідацією станів і трансформацією форми 

правління у станово-представницьку монархію виникають нові види судів: 

доменіальні, третейські, суди для інородців; подальший розвиток отримують суди 

в містах з магдебурзьким правом, церковні і копні суди» [188, с. 13].  

На думку Н. Полонської-Василенко, мережа судів, як суб’єктів судового 

процесу, стала надзвичайно розгалуженою. Науковиця вирізняє три етапи в 

організації судів та розвитку правової системи на українських землях за доби 

Великого князівства Литовського. Перший етап становить історичний період із 

часу захоплення території руських князівств у середині ХІV ст. до укладення між 

Литвою і Польщею в 1385 р. Кревської унії. Для цього періоду властиве подальше 

панування місцевого права в усіх сферах життя, наявність незначних змін в 

організації та компетенції судових органів, а також виникнення суду великого 

князя над підлеглими йому князями. Другий етап (1385–1566 рр.) 

характеризується проникненням на територію сучасної України магдебурзького і 

польського права та створенням великим князем нової системи державних судів. 

Третій етап розвитку судівництва доби Литовсько-Руської держави пов’язаний із 

прийняттям ІІ Литовського статуту (1566 р.) і охоплює історичний період часу до 

остаточного розпаду Речі Посполитої в кінці ХVІІІ ст. [378, с. 250–253]. 

Наприкінці XV ст. судова влада великого князя значною мірою обмежилася 

постійно діючим органом «панами-радами», до складу якого входили 

найвпливовіші особи князівства: маршалок, канцлер, підскарбій, гетьман, воєвода 

та інші [161, с. 160].  

Вивчаючи органи влади і право в Галичині у складі Польського 

Королівства, І. Бойко [32, с. 235–294] небезпідставно усі тогочасні суди поділяє на 
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державні (земські суди, гродські суди, підкоморські суди, суд юстиціарія, 

королівські суди (надвірний власний королівський трибунал, королівський 

сеймовий суд, королівський суд асесорів, суд референдаріїв, суд великого 

маршалка, комісарський суд) вічеві суди), міські (радно-лавничі суди, війтівські 

суди, гайні суди) та сільські (копні суди, суди старост, церковні суди, вервні суди, 

громадські суди).  

Відмінний підхід демонструє С. Ковальова в монографії «Судоустрій і 

судочинство на Українських землях Великого князівства Литовського», 

досліджуючи судоустрій цього періоду. Науковиця усі тогочасні суди поділяє на 

державні (центральний суд, регіональні, доменіальні, земські, гродські та 

підкоморські суди) та недержавні (копні, церковні, третейські і мирові 

(полюбовні) суди, суди в українських містах з магдебурзьким правом та суди для 

іновірців) [189, с. 45–140]. 

Домінування звичаєвого права та відсутність нормативно-правової 

регламентації вирішення конфліктних ситуацій зумовлювало описану 

різноманітність судових органів. наслідком зазначеного було те, що не судді, 

король, асесори, референдарі, маршалки, комісари, віча, лавники, війти, старости, 

церковні священники тощо досить часто здійснювали судочинство.  

Окремі історики права констатують, що земський суд складався з судді, 

підсудка, писаря та підписка. Кандидатів на суддів і підсудків рекомендували 

королю земські сеймики. Перед кандидатами в судді земського суду не 

висувалось жодних вимог стосовно освіти чи юридичної практики. Єдине, що їм 

було потрібно, – довіра шляхти [85, с. 237]. 

Правове регулювання тогочасних відносин здійснювалося Статутами 

Великого князівства Литовського, у яких були й норми, що визначали правовий 

статус суддів. Так, визначаючи правовий статус копного суду Литовський Статут 

1529 року встановлював, що копними суддями могли бути особи «задні» 

(поважні), «віри гідні», «неподейзрені» (такі, що мають бездоганну репутацію), 

обізнані з копного права, досвічені щодо порядку судочинства. Крім того, копний 
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суддя не міг втручатись у справи копи: «О судьи, иж не маеть быти каран за злый 

суд» (розділ 4, артикул 10) [562, с. 113].  

Визначаючи правовий статус земського суду, Литовський Статут 1566 року 

дає право обирати земських суддів, підсудків і писарів місцевій шляхті. Згідно з 

артикулом 1 розділу 4 Статуту шляхта обирала з усіх кандидатів чотирьох суддів, 

чотирьох підсудків та чотирьох писарів, які повинні бути: добрими, 

доброчесними, розторопними, обізнаними у праві, шляхетського роду, здавна 

осілими в тому повіті, не іншої віри, тільки християнської [563, с. 294]. 

Також у цьому Статуті були закріплені певні норми, які обмежували 

поведінку суддів та містили застереження стосовно несправедливого вирішення 

справ, зокрема, встановлювалась кримінальна відповідальність за побиття та 

вбивство тіуна або пристава (розділ 11 артикул 3) [562, с. 176], а в окремих 

випадках передбачалась відповідальність і за вчинення незаконних дій тими 

особами, які здійснювали правосуддя (розділ 6 артикул 20) [562, с. 115]. 

Після обрання повітовою шляхтою і затвердження великим князем судді 

складали присягу вже на першій судовій сесії перед повітовим воєводою, а за його 

відсутності перед каштеляном при зібранні шляхти складали присягу такого 

змісту: «Я присягаю Господу Богу, в Трійці єдиному, що в цьому повіті згідно з 

Божою справедливістю, згідно з правом і Статутом цим писаним Великого 

князівства Литовського, згідно зі скаргою і рішенням, нічого не додаючи і не 

виймаючи, буду визнавати і позви приймати, не зважаючи на вищий або підлий 

стан, на достоїнства і посади, на багатого або вбогого, на приятеля кревного, ані 

на неприятеля, на тутешнього, ані на гостя не дивлячись, ні за приязню, ні за 

важністю, ні з остраху, ні за обіцянки і подарунки, або сподіваючись пізнішого 

подарунку або якої винагороди, і без упередженості до сторони, і не побоюючись 

насильства, помсти, погрози, але самого Бога і його святу справедливість і право 

посполите і сумління своє перед очима маючи; також років не відкладаючи, крім 

тяжкої, правдивої і сильної хвороби; і якщо я чесно присягаю Богові, то Боже мені 

допоможи, а як нечесно, – Боже мені не допомагай» [563, с. 294]. Зазначену 

присягу складали всі особи, які здійснювали правосуддя в державних судах. 
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У випадку відмови обраного врядника від посади, його смерті тощо всі 

нижчі рангом затверджені особи піднімалися в цій ієрархії на один щабель вище: 

підсудок займав вакантне місце судді, писар – підсудка.  

Відповідно до артикулу 2 розділу 4 Статуту здійснювати правосуддя було 

обов’язком повітових рядів, суддів та підсудків, а артикул 3 передбачав грошове 

утримання суддів, підсудків та писарів.   

 Статутом 1566 року в артикулі 8 розділу 4 встановлювалось: «…на такі 

посади, як суддівство, підсудство і писарство, не мають бути обрані духовні 

особи, ані старости, державці, ані тивуни того повіту, ані хорунжі, і ніхто такий, 

хто б у тому повіті нашому урядником був; але такі і так мають бути вибрані, як 

написано вище» [563, с. 299].  

Статут 1566 року встановлював певні вимоги і до третейських суддів,  

якими могли бути «персони різних чинів знатні, добросовісні і в правах умілі» 

(розділ 4, артикул 60) [563, с. 321–322]. Третейські судді обиралися самими 

сторонами, не призначались, як це було раніше. 

Після прийняття Статуту 1566 року центральною фігурою гродського суду 

стає гродський суддя і несе певну відповідальність за свою діяльність. Зокрема, за 

нез’явлення на судову сесію або за дострокове її припинення без поважної 

причини (такою вважалась хвороба або участь у своїх справах у судовій сесії 

замкового або земського суду іншого повіту, яка збігалася в термінах з даною 

сесією) члени суду втрачали свою посаду (розділ 4, артикул 27) [563, с. 308]. Крім 

цього, вони були відповідальними за вирок: у разі протиправного рішення члени 

гродського суду могли викликатися скривдженою стороною до 

великокнязівського двору, де мали чинити свій суд за присутності  великого князя 

(розділ 4, артикул 21) [563, с. 305]. 

Мешканці міст з магдебурзьким правом почали обирати магістрат – 

адміністративний і судовий орган самоврядування, який складався з двох колегій 

– міської ради і лави. У міській раді суддями були бурмістри й радці («райці»), а в 

лаві – лавник із війтами. Норми магдебурзького права розмежовували судові й 

адміністративні функції магістратських урядників, однак в українських містах 
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такого розмежування не існувало. Всі урядники виконували як адміністративні, 

так і судові функції та поділялися на старших і молодших. До старших урядників 

належали війт, бурмістри, райці, лавники і магістратський писар. До молодших 

урядників – комісар (межувальник), городничий і возний [358, с. 546]. Варто 

зазначити, що з усіх урядників магдебурзьке право найбільш чітко 

регламентувало статус лавника (лавного судді, присяжного) та возного. У тих 

українських магдебургіях, де судовим органом була лава, до складу входили війт і 

присяжні лавники, яких війт обирав разом із міщанами. За  магдебурзьким 

правом, лавників мало бути 11 (за числом апостолів, крім Іуди), війт був 12-м. 

Однак на практиці їх бувало 7, 6 і навіть 3 особи [91, с. 170]. Очолював колегію 

лавників лентвійт, яий призначався війтом із міщан і був посередником між 

війтом і міською общиною. 

Стосовно статусу возних, то до їхніх обов’язків входило носити позови і 

викликати в суд, призначати «рок» (термін розгляду справи в суді), брати присягу 

зі сторін і свідків,  виконувати судові вироки, проводити слідство і заносити в 

судові книги всі  обставини справи [189, с. 151].  

По призначенні на посаду возний приносив присягу, яка текстуально була 

ідентичною з присягою судді. Статут передбачав смертну кару для возних, які 

допустили зловживання владою. Ще одним важливим моментом в закріпленні 

правового статусу возного було внесення до Статуту положень, які гарантували б 

його безпеку, «при врученні позовів возний повинен був мати при собі двох 

шляхтичів для свідоцтва на випадок, якщо відповідач чинитиме опір владі; за 

образу возного і знищення позовів винний підлягав 12-тижневому ув’язненню в 

замку» [189, с. 151]. 

У досліджуваний період у складі Великого князівства Литовського 

утворювалися суди для іновірців, що зумовлювалось багатонаціональним складом 

населення, яке проживало на українських землях. З історико-правових джерел 

відомими є факти існування єврейських та вірменських судів. Зокрема, євреям 

було надане право створювати свої суди, до яких суддями обиралися 

представники кагалу (звідси назва суддів – «кагальні судді» або «старші судді 
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єврейські»), на чолі колегії стояв рабин, затверджений місцевим гродським 

урядом або війтом [270, с. 37]. Вірменські суди діяли за вірменським звичаєвим 

правом на основі колегіальності: мінімальна кількість суддів становила чотири 

особи, однак найчастіше судили шестеро суддів із «старших» вірмен і війт або 

його намісник [189, с. 135]. 

Підсумовуючи зазначимо, що в XIV – першій половині XVI ст. статус судді 

лишався другорядним після статусу державного урядника. Функції суддів у 

доменіальних судах виконували пани (у  церковних  доменіальних – духовні 

феодали) або призначені ними  урядники (незалежно від правової грамотності), 

оскільки спеціальні професійні вимоги до суддів державних судів були відсутні. В 

багатьох випадках судили за звичаєвим правом даної землі, хоча допускалася 

необізнаність із місцевим правом. Водночас існували недержавні суди, в яких 

функції судді виконували: у містах з магдебурзьким правом – обрані на певний 

термін присяжні судді-лавники або війт, який міг призначатись, або обиратись, 

тому мали знати право; у третейських судах – добровільно обрані сторонами 

приватні особи, також, знавці права; у копних судах – найбільш поважні особи, 

які  знали  право; у церковних  судах – вищі від сторін за рангом ієрархи, які 

повинні бути обізнані з канонічного права.  

Таким чином, дореформений період характерний тим, що функції суддів 

виконували непрофесіонали, хоча в більшості недержавних судів вимагалося 

знання права. Водночас у  державних судах наявність знань із питань права у 

особи, яка виконувала функції судді, була необов’язковою. Склалась доволі 

нетипова ситуація: у недержавних судах висувалось більше вимог щодо 

професіоналізму суддів. Основною причиною варто вважати те, що в результаті 

відсутності виокремленої судової влади в державі, населення не впливало на 

призначення суддів державних судів, в той час, коли в недержавних судах 

суддями свідомо обирали кваліфікованих осіб.  

Авторитетність судового рішення залежала не від його відповідності 

правовим нормам, а від рангу особи, яка виносила таке рішення. Зазначене  

зумовлювалось відсутністю судової влади в державі та невідділеністю суду від 



 

 109 

адміністрації. Тому при обранні суддів перевагу надавали особам вищого рангу, 

більшого авторитету і поважності. 

Таким чином, період Київської Русі, Галицько-Волинської та Литовсько-

Руської держав характеризується становим поділом суспільства, феодальним 

ладом та практично необмеженою владою князя, домінуванням його суверенітету 

в усіх сферах суспільного життя, в тому числі і в судочинстві. При цьому, 

інститут суддів утверджується і розвивається, хоча і відіграє при цьому різну роль 

та має різний політико-правовий статус залежно від етапів розвитку феодального 

суспільства тих часів. Вже в цей ранній період починають встановлюватись 

окремі елементи статусу суддів, зокрема: вимоги, які пред’являються до суддів; 

порядок їх обрання та призначення; присяга суддів; повноваження суддів; 

відповідальність суддів; гарантії безпеки для суддів. Це, в свою чергу, свідчить 

про те, що в даний період закладається основа для подальшого розвитку та 

формування інституту конституційно-правового статусу суддів.  

 

2.2. Статус суддів за Конституцією Пилипа Орлика 1710 року 

 

Розгляд даного петиння необхідно розпочати з передумов прийняття 

Констиуції Пилипа Орлика у 1710 році в частині стутаусу суддів. Козацькі суди, 

зазначає І. Паньонко, становили певну систему і мали свої особливості, які, з 

одного боку, свідчили про серйозність захисту існуючих прав – адже покарання 

були суворими, а з другого, – про простоту формування судових органів шляхом 

виборності з козацького братства [349, с. 11-12]. За твердженням цього ж 

дослідника, суддівські функції у запорізьких козаків виконувала вся військова 

старшина, яка, однак, мала різні повноваження на своїх рівнях. На Запорозькій 

Січі була і посада військового судді (з часів Гетьманщини – генерального судді), 

який мав дуже високий статус. Зокрема, перша згадка про цю посаду датується 

1625 р. [350, с. 98]. 

Вітчизняний історик права П. Захарченко стверджує, що суддями у 

Гетьманщині були козацькі старшини та міщани, що досягли 21-річного віку, але 
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не старші 70 років, котрі мали певний майновий ценз. Не могли бути суддями 

жінки, особи, які прокляті церквою, нехрещені, а з національних меншин – євреї 

та цигани [147, c.153]. 

В історико-правових дослідженнях цього періоду існують різні підходи 

стосовно ролі й місця судді в системі тогочасного судового устрою. Так, 

вітчизняний дослідник історії запорізьких козаків Д. Яворницький писав, що 

військовий суддя був другою особою після кошового отамана в запорізькому 

війську [693, с. 177]. Дослідник історії Кубанського козачого війська  

Ф. Щербина стверджує, що з 21 адміністративної посади за запорозьким табелем 

про ранги на Січі військовий суддя займав друге місце після кошового отамана 

[685, с. 19]. За твердженням С. Мартьянової, на ієрархічних сходах старшинських 

урядів найближче до гетьмана стояв генеральний обозний, за ним – генеральний 

писар, потім – генеральний суддя [291, с. 37].  

Історико-правові дослідження присвячені козацькій добі свідчать, що до 

особи судді пред’являлись певні вимоги: крім природнього доброчинства, він мав 

бути сумлінним, розумним, вмілим у письмі та найкраще знати права [351, c. 161]. 

Досліджуючи історію запорізьких козаків Д. Яворницький стверджував, що, 

як і кошовий отаман, військовий суддя обирався на військовій раді з простого 

товариства (виборність – курсив В. К.). Суддя був хранителем тих предківських 

звичаїв та одвічних порядків, на яких ґрунтувався весь устрій козацького життя; у 

своїх рішеннях він керувався не писаним законом, якого взагалі не існувало в 

запорізьких козаків, а переказами чи традиціями… [683, с. 177]. У цьому 

контексті варто погодитись з С. Мартьяновою, що козацьке судочинство 

сформувалося суспільною практикою, природними потребами самого народу, без 

будь-яких штучних регламентацій; вказаний судоустрій міг задовольняти народ 

до тих пір, поки він залишався самобутнім; допоки сам народ брав участь у його 

творенні, а судочинство своєю чергою чинилося справедливо [291, с. 8]. Також 

дослідниця констатує, що військового суддю в запорозькому війську обирали 

привселюдно разом з іншими військовими старшинами, на площі, де проходила 
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рада. Ця процедура, щорічна зміна старшини, була безумовно гарантією 

демократії, політичної свободи в Запорозькій Січі [292, с. 38]. 

Дослідник інституту гетьманства та генеральної старшини В. Горобець 

фіксує, що військовим клейнодом генеральних суддів була «комишина», або 

«ліска судейська чорна гибанова, просто в сребло оправная», атрибутом влади – 

також печатка військова суддівська, необхідна «для запечатованія укончоных... 

справ» [85, с. 303]. 

Після 1648 р. підвищилася роль козацтва, що заснувало свої форми 

військового суду у вигляді судів сотень, полкових і Генерального суду, які 

увібрали в себе шляхетські суди, що діяли раніше. Історики права, досліджуючи 

правову природу інституту військового судді, відзначають, що він виконував роль 

не лише судді, а й хранителя правової традиції та принципів правового ладу 

січового товариства. Водночас він, як і кошовий отаман, вважався «рівним серед 

рівних», не мав окремого житла і мав харчуватися разом з козаками свого куреня 

[573, с. 140]. 

Також варто відзначити, що в цей період встановлюються певні соціально-

економічні гарантії суддівської діяльності, зокрема матеріальне забезпечення. 

Так, відповідно до Статей Богдана Хмельницького та жалуваних грамот від  

27 березня 1654 року «Царське величество пожалував, велів бути по їх проханню; 

а давати ті гроші з тамошніх доходів. На писарів і на судей військових <…> щоб 

було по млину, для прогодування, тому що несуть великі видатки» [163, с. 17].  Як 

зазначає Д. Яворницький, головним доходом судді було царське жалування –  

70 рублів в рік та частина мита за перевезення через річки; крім того, він 

отримував, як і кошовий, відро горілки або білого вина <…> мед, пиво, бузу, 

м'ясо та калачі…[693, с. 177]. 

Досліджуючи матеріальне забезпечення суддів у цей період,  

С. Мартьянова зазначає, що грошову оплату отримували й особи, які пребували 

безпосередньо на суддівських посадах, і ті, хто виконував різноманітні суддівські 

обов’язки – козацька старшина. Розмір грошової оплати їх діяльності засвідчував і 

їхній майновий статус, від якого залежав, врешті-решт, і їхній правовий статус 
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[291, с. 10-11]. Тобто виділялись певні матеріально-фінансові ресурси для 

ефективного здійснення суддями своїх функціональних обов’язків. 

Генеральний військовий суд складався з військових суддів, кількісний склад 

яких досить часто змінювався. Оскільки він виконував роль найвищої судової 

інстанції в тогочасній судовій системі, тому встановлювалися і більш високі 

вимоги до військових суддів. Так, військовий суддя мав бути людиною 

компетентною у праві, чесною, освіченою, гідною, заслуженою, непідозрілою, 

совісною, постійною у словах і справах. Військовий суддя присягався розглядати 

справи неупереджено, без тяганини, керуватися законами, а у тих випадках, коли 

«право мовчало», тобто не регулювало конкретних відносин, – совістю і 

прецедентом [300, с. 221]. Вищенаведені вимоги до військових суддів свідчать 

про рівень їхнього досить високого особистісного професійного потенціалу. 

Очевидно, що відповідність таким вимогам, є підтвердженням того, що військові 

судді були освіченими людьми, добре знали козацьке право, володіли багатьма 

мовами тощо. Та все ж їх соціально-правовий статус часто визначався тим, що 

більшість із них були фаховими воїнами, а вже потім суддями. 

Основною ланкою судової системи України у другій половині ХVІІ – ХVІІІ 

ст. були полкові суди, які розглядали цивільні та кримінальні справи, а під час 

військових походів діяли як військово-полкові суди. До їх складу входили 

полковник та полкова старшина. На превеликий жаль, за відсутності відомостей 

про їх формування та статус суддів цих судів, можемо лише припускати, що 

основним функціональним призначенням полковника та полкової старшини (як 

суддів) було здійснення розгляду цивільних і кримінальних справ. 

Існуюча судова система Гетьманщини вимагала і нормативного закріплення 

статусу не лише судових установ, а й суддів. Як відзначається в історико-правовій 

літературі, усі суддівські посади, включаючи міські, були виборними, що 

відповідало традиціям правової культури Речі Посполитої. Порядок обрання 

суддів базувався на нормах Литовського статуту і збірниках німецького міського 

права [573, с. 164]. Історики права вирізняють кілька типів кар’єри суддів, 

зокрема, суто цивільну, напіввійськову і політичну. Як правило, по закінченні 
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навчання майбутні судді починали службу в Генеральній військовій або одній з 

полкових канцелярій. Згодом одні з них діставали титул військового канцеляриста 

і посаду полкового писаря, з якого обиралися на уряд полкового суддівства, часто 

закінчуючи кар’єру полковим обозним [573, с. 169]. Звичайно, типи й етапи 

кар’єри в той період були пов’язані не тільки з рівнем освіти, а й з походженням, 

оскільки багато в чому залежали від родинних стосунків. Проте, вищезазначені 

норми «Прав, за якими судиться малоросійський народ», які стосуються 

правового статусу суддів свідчать про всі ознаки його професійності. 

Початок ХVІІІ століття характеризується прогресивнішим розвитком 

законодавства про статус суддів та окремих їх елементів. 

Зокрема, апогеєм конституційно-правової думки козацьких часів та 

надбанням, що дійшло до наших днів, безумовно, є перша європейська 

конституція в сучасному розумінні – «Пакти й Конституції законів та вольностей 

Війська Запорозького, укладені між ясновельможним паном Пилипом Орликом, 

новообраним Гетьманом Війська Запорозького, та між старшиною, полковниками, 

а також названим Військом Запорозьким, прийняті публічною ухвалою обох 

сторін і підтверджені на вільних зборах встановленою присягою названим 

Ясновельможним Гетьманом, року Божого 1710, 5 квітня, при Бендерах»  

[163, с. 31-46]. 

Цей конституційний акт українського середньовіччя закріпив, що судова 

влада була представлена Генеральним Судом, який повинен був розглядати всі 

правопорушення (і умисні, й випадкові) незалежно від Гетьмана та рішення якого 

були загальнообов’язкові [163, с. 39]. 

Суддів новоутворених судів обирають і до них висуваються конкретні 

кваліфікаційні (майновий, віковий і освітній цензи), моральні та професійні 

вимоги. Так, претендент на посаду судді мав бути чесним, компетентним, 

освіченим, заслуженим, сумлінним, народженим у законному шлюбі, 

принциповим, мудрим, поміркованим, «...мати любов і мужність». Хоча слід 

зазначити, що й до цього в Універсалі наказного гетьмана Полуботка від  

19 серпня 1722 р. вже йшлося про певні загальні правила щодо здійснення 
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суддями своїх обов’язків, зокрема, судити «...як того вимагає закон і 

необхідність», по совісті, неупереджено, без вимагань, не «...п’яним, а тверезим 

розумом» [603, с. 91-92]. Таким чином, було зроблено спробу зобов’язати суддів у 

своїх рішеннях всебічно та об’єктивно викладати обставини кожної справи. 

Крім того, деякі моральні й професійні вимоги до суддівської діяльності 

встановлювала й Інструкція гетьмана Д. Апостола судам 1730 р., а саме: суддя, 

крім «природної доброти», мав був совісним, розумним, освіченим, добре знати 

право, щоб «...не тільки за посадою, а й за справами його можна було вважати за 

суддю» [262, с. 332]. 

Дослідник кордонів, населення та права Української козацької держави  

О. Гуржій зазначає, що суддею нерідко ставав представник гетьманського 

правління, наділений певною владою, і який не завжди дотримувався букви 

закону. На підтвердження цього наводить такі факти: за дорученням 

стародубського полковника Іллі Пашкова полковий сотник Семен Галицький 

одночасно виконував обов’язки полкових обозного, осаула та судді. В 1732 р. у 

тому ж полку полковий обозний Опанас Єсимонтовський відповідав за «полкові й 

судові діла» [103, с. 163]. 

На початку ХVІІІ століття активізується вплив Російської імперії на 

українські землі, особливо шляхом впливу російського законодавства, в тому 

числі і через закріплення правового статусу суддів та їх окремих елементів. 

Зважаючи на імперський характер тогочасного устрою Росії, велика увага в 

російських законодавчих актах тих часів приділялась такому елементу правового 

статусу суддів, як відповідальності. Зокрема, у Короткому нарисі процесів та 

судових позовів, що разом з Артикулом воїнським був додатком до Військового 

статуту Петра І 1716 року, в статті 8 глави 1 передбачалась відповідальність за 

винесення суддею неправосудного вироку: «Ежели он напротив в неправомерном 

приговоре похлебствен причинится, то, сверх лишении чина его, надлежит емк 

еще иное жерсткое учинить наказание» [151, с. 332]. 

Наприкінці свого правління Петро І видав імператорський указ «Про 

дотримання доброчинства в усіх судних місцях суддями і підсудними і про 
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покарання за безчинство», у якому зазначалось: «Надлежит обретающимся в 

Сенате, в Синоде, Коллегиях и Канцеляриях и во всех судніх местах всего 

государства судьям и пришедшим пред суд чинно поступать, понеже суд Божий 

есть: проклят всяк отворяй дело Божие с небрежением. А ежели кто противно 

сему поступит, и учинит каное безчинство, тот наказан будет» [150, с. 92]. 

Існування значної кількості нормативно-правових актів, що регулювали 

тогочасні суспільні відносини, зумовило необхідність проведення кодифікаційної 

роботи, результатом якої було вироблення проекту збірника українського права 

під назвою «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. Більшість 

дослідників юридичної природи цього документа констатують, що він не був 

класичним державно-юридичним актом. Проте, аналізуючи судову практику 

досліджуваного періоду, І. Бойко засвідчує їх практичне застосування судовими 

установами Гетьманщини [32, с. 50]. Незважаючи на вищевказане, положення 

цього важливого проєкту містили й досить прогресивні норми, що закріплювали 

основи правового статусу суддів. Зокрема, відповідно до пункту 3 глави 7 «Прав, 

за якими судиться малоросійський народ» правосуддя здійснювали: «Військової 

Генеральної Канцелярії – гетьман, а коли він відсутній – правління гетьманського 

уряду за указом імператорської величності та при ньому декілька чоловік із 

генеральної старшини, у Суді Військовому Генеральному – генеральні судді та 

інші з генеральної старшини або від знатних бунчукових товаришів, що 

розуміються на праві, а Третейський Суд – із осіб, вказаних у цій же главі, в 

Полкових канцеляріях – полковники і декілька осіб із полкової старшини і від 

значкових знатних товаришів, у Сотенних Судах – сотник, отаман, городовий 

писар, осавул і сотенні хорунжі, а в Ратушних Судах – сотник, отаман, писар, а 

також війт і бургомістри. Судочинство в Сільських Судах здійснюється через 

отамана, війта і декількох козаків та посполитих» [634, с. 202].  

Особлива увага у «Правах, за якими судиться малоросійський народ» 

приділялась магістратам, що здійснювали правосуддя. Так, відповідно до пункту 1 

артикулу 1 глави 26 встановлювалось, що: «Членами магістратів є: війти, 

бурмистри, райці, лавники; ці члени повинні обиратися із знатних міщан, 
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совісних, розсудливих, гарної поведінки, бажано освічених, законнонароджених, 

знаючих право, не молодших двадцяти п'яти і не старших семидесяти п'яти років, 

не дуже заможних, бо вони звикли суспільство утискувати, але й не дуже бідних, 

бо ці через бідність будуть раді служити, а не судити, а з середнього достатку і не 

жадібних; обирати їх мають у звичайний час на зборах усіх міщан, а також 

цехових людей і усіх посполитих; так само треба обирати ратушних урядників у 

непривілейованих містах; у ратушах має бути війт і три бурмистри» [634, с. 212]. 

Досліджуючи історичні особливості формування судової системи України, 

І. Назаров найбільшим недоліком козацького суду в зазначений період, визначає 

повну відсутність розмежування між владою військовою, адміністративною та 

судовою, оскільки суддями в більшості випадків була козацька старшина. 

Відповідно старшини, полковники або гетьман, по-перше, могли впливати на 

рішення, що приймалися судом, а по-друге, вони не завжди бажали виконувати 

свої суддівські обов’язки, що призводило або до неможливості судового захисту, 

або до зволікання. Крім того практично не передбачалося виконання функцій 

судді на професійній основі [319, с. 15].  

Варто підкреслити, що професійний статус суддів цього періоду був дещо 

вищого рівня, ніж на попередніх етапах. Це вже були люди освічені та впливові 

[80, с. 277]. Їх готували в монастирях Києва, Чернігова, Луцька, Галича, а згодом 

в університетах Львова й Києва. Однак не всі з них і не завжди могли послідовно 

реалізовувати свої професійні якості, дотримання яких вимагало незалежності, 

високої концентрації інтелекту. Так, окремі судді того періоду відомі в історії не 

як видатні юристи, а як особи, які неймовірно зловживали своїми професійними 

повноваженнями [262, с. 550], брали хабарі, за допомогою доносів, наклепів та 

інтриг робили собі кар’єри (за «ліску» – символ влади Генерального судді, як і за 

гетьманську булаву, завжди точилася боротьба), виносили несправедливі вироки 

[80, с. 33].  

Незважаючи на вищезазначені недоліки, в період становлення та розвитку 

Козацько-Гетьманської держави починають виокремлюватися такі елементи 

судової системи, як судді, котрі в цей історичний період здійснювали розгляд 



 

 117 

різних спірних питань. Саме існування різних форм суддівської діяльності (через 

старшину, духівництво, козаків, міщанство, полковників, урядників тощо) уже 

давало поштовх до розвитку більш досконалих видів суддівської діяльності, 

формування ідеї правового статусу судді. 

Таким чином, в даний період інститут правового статусу суддів продовжує 

утверджуватися і розвиватися. У часи середньовічної української держави 

продовжують встановлюватись такі елементи статусу суддів, як: вимоги, які 

пред’являються до суддів; порядок їх обрання та призначення; присяга суддів; 

повноваження суддів; гарантії безпеки для суддів. Щодо такого елементу 

правового статусу суддів як відповідальність, то починають виокремлюватися 

заходи кримінальної, дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності 

суддів.  

В цей непростий для української держави період безпосередньо починає 

формуватись інститут конституційних основ правового статусу суддів, зокрема 

завдяки положенням, закріпленим в Конституції Пилипа Орлика 1710 року. Тому 

попередні історичні етапи можна вважати доконституційними. 

 

2.3. Правовий статус суддів за часів входження України до складу 

Російської та Австрійської імперій  

 

Період з кінця XVIІI до початку XX ст. позначився становленням та 

розвитком правового статусу судді, коли значна частина України територіально 

входила до складу Російської імперії. У результаті судової реформи 1760–1763 рр. 

відбулося відмежування судових функцій від адміністративних  і формування 

нової системи загальних судів – земських, гродських та підкоморських. Зокрема, в 

Універсалі гетьмана Розумовського від 19 листопада 1763 р. про відновлення 

земських і гродських судів метою реформи визначалося упорядкування 

українських судових місць, щоб кожному скривдженому забезпечити правосуддя 

[645, с. 351]. Універсал заборонив судам розглядати справи, які не належать до 

їхньої юрисдикції.  
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В Україні у складі Російської імперії до 1782 року існувала особлива судова 

система, на чолі якої стояв гетьман, а генеральний суддя допомагав йому в 

здійсненні правосуддя; справи вирішувалися як гетьманом, так і полковниками і 

полковим старшиною, за винятком зовсім незначних, за вирішення яких несли 

відповідальність сотники. Рішення гетьмана та генерального судді оскаржували в 

Малоросійської колегії, що підкорялася безпосередньо Сенату [152, с. 120-121].  

До суддів, які обирались в губернські суди, висувались відповідні вимоги. 

Вони, зокрема, були викладені в доповіді В. Новікова, підготовленій в 1786 році 

до зборів дворянства, приурочених до обрання суддів. Так, від дворян губернії 

залежало обрання «в судді осіб достойніших і здібних по своїх знаннях та 

досвіду» [324, с. 13]. В. Бочкарьов, відзначав, що «на судові  посади переважно 

потрапляли представники дрібнопомісного дворянства», а оскільки «освітнього 

цензу для суддів закон не встановлював» то кожен дворянин або купець «міг бути 

обраний на будь-яку посаду в місцевих судових установах», «в судах першої 

інстанції неписьменні або малограмотні становили більшість», така ситуація 

сприяла й «поголовному хабарництву, в якому винні були рішуче всі» у судах  

[39,  с.  212-213].  

У контексті дослідження основ правового статусу суддів та його окремих 

елементів особливий науковий інтерес становить книга Ф.-Г. Дільтея 

«Дослідження юридичне про приналежне для суду місце, про судову владу, про 

посаду суддівську, про чолобитну й доказ судовий» 1779 року [113], в якій 

описуючи функції та обов’язки суддів, автор не обмежувався лише викладом 

норм законодавства, але й намагався показати і високе суспільне призначення цієї 

професії. Зокрема, у третій главі, присвяченій суддівській посаді, особливу увагу 

приділено дослідженню «видатніших доброго судді якостей», серед яких 

виокремлено справедливість і правосудність. «Добрий суддя, який є або сам 

государ, намісник на землі Божій, або від государя заснований, – писав Дільтей, – 

повинен ясно і детально знати всі закони, або принаймні ті, що особливо 

стосуються свого суду…; він повинен бути проникливим для дослідження самої 
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точності справи, до якої він закони застосовувати зобов’язаний, адже часто від 

самої найменшої обставини вся справа перемінюється» [113].  

Характеризуючи образ доброго судді, Дільтей зосереджує основну увагу на 

таких трьох якостях. По-перше, добрий суддя повинен бути сліпим в 

розсуджуванні судимих осіб, адже в суді ніякого упередження мати не потрібно. 

Однак, разом з цим він повинен бути і стооким, якщо постійно має бажання 

кожному віддавати своє право. По-друге, добрий суддя повинен бути глухим, щоб 

не чути ніяких прохань за чолобитника чи за відповідача, адже він за посадою 

своєю спостерігати правосуддя зобов’язаний. Однак, будучи глухим до цих 

прохань, повинен мати і вуха розкриті рівно для обох сторін, оскільки в 

юриспруденції прийнято правило вислухати і другу сторону. По-третє, добрий 

суддя повинен бути німим, аби що в судах твориться, не розголошував у народ і 

не подавав тим самим приводів для безкінечних тяганин, що є згубними для обох 

сторін; повинен бути німим, аби не розповідав сторонам нічого, крім того що 

стосується законів, оскільки знати йому потрібно, що він суддя, а не адвокат 

[113]. 

Наступний етап еволюції правового статусу суддів пов’язано зі створенням 

у 1802 році міністерської системи. Особливе місце було відведене міністерству 

юстиції, головним завданням якого був нагляд за судовими органами. Так, в 

одному зі своїх рескриптів міністру юстиції Д. Трощинському від 5 серпня  

1816 року імператор Олександр І вказував: «…доручаю вам посилити нагляд, щоб 

справи як в Правлячому Сенаті, так і у всіх підлеглих йому місцях, мали 

успішний перебіг, щоб закони і укази повсюдно виконувались незмінно, <…> 

щоб право суддів не було затьмарене ні упередженістю до осіб, ні мерзотним 

хабарництвом, противним Богу і мені огидним, і щоб викриті в цьому мерзотному 

пороці <…> переслідувались з усією суворістю законів» [304]. 

Важливу роль у розвитку української суспільно-політичної думки в цей 

період відіграло Кирило-Мефодіївське товариство (1846-1847 рр.), один із членів 

якого – Георгій Андрузький, розробив «Начерки Конституції Республіки», в яких 

окрема норма була приділена статусу суду та суддів. Так, в начерках 
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передбачалось утворення словесного суду, до якого входили судді (депутати від 

палат), депутати від думи та духовна рада. Крім того, передбачалась «…Пенсія 

судді за 30 років…» [163, с. 54-64]. Цю норму можна вважати першою спробою 

конституційного закріплення статусу суддів на теренах, які нині належать 

Українській державі. 

Такі неоднозначні підходи до визначення ролі та місця статусу суддів у 

тогочасній судовій системі та різнопланове бачення процедури обрання та 

призначення суддів як у нормативно-правових актах, так і у наукових працях 

вчених того часу, зумовили початок пошуку більш раціональних підходів щодо 

унормування правового статусу суддів та їх окремих елементів. Першим кроком 

стала розробка у 1861-1862 роках спеціально утвореною комісією [232, с. 94] 

«Основних положень змін судової частини в Росії» [342], відповідно до яких 

дільничні та почесні мирові судді мали обиратися усіма станами на трирічний 

термін та затверджуватися першим департаментом сенату [342, ст. 13], а члени 

окружних судів, судових палат та сенатори призначалися Iмператором  

[342, ст.ст. 23, 39, 46]. 

У період розробки та прийняття «Основних положень змін судової частини 

в Росії» виникла дискусія щодо підходів до призначення суддів, що детально 

розкривається в книзі «Судові статути 20 листопада 1864 р. з викладенням 

міркувань, на яких вони засновані» [572]. Розробники «Основних положень» 

виходили з того, що мирові судді, які найбільш наближені до населення, мають 

обиратися населенням, а всі інші судді – призначатися Iмператором на підставі 

пропозиції Міністра юстиції. Їх опоненти дотримувалися іншої точки зору, 

відповідно до якої всі судді, окрім членів сенату (сенаторів), повинні обиратися, 

проте лише на основі цензового підходу. 

Ці протилежні концептуальні підходи, звичайно з урахуванням структури 

побудови сучасної судової системи України, не втратили актуальності й сьогодні,.  

Укладачі статутів зазначали – «важко погодитися з думкою, що суспільство 

має більше можливості для обрання гідних суддів, ніж уряд. Так як планується 

об’єднати декілька повітів в один округ, та декілька губерній в одну область, 
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проведення загальних виборів по округам та областям буде заплутаною та 

складною справою». Вони підсумовували, що вибори не можуть відбуватися з 

приводу  кожної вакансії, що відкривається в судовій частині, а мають 

проводитися в певні, встановлені законом строки. 

Врешті-решт, законодавці: державна рада та Iмператор, – підтримали 

позицію авторів «Основних положень» та встановили, що мирові судді 

призначаються на підставі виборів, а судді загальних судових місць й усі інші 

чини суддівського відомства – урядом [342]. 

Досліджуваний нами період в історії України під час її перебування в складі 

Російської імперії відзначається проведенням цілого ряду реформ, серед яких 

однією з найпослідовніших та найглибших вважається судова реформа 1864 року. 

Нормативний зміст судової реформи 1864 року був закріплений в судових 

статутах («Учреждение судебных установлений», «Статут гражданского 

судопроизводства», «Статут уголовного судопроизводства», «Статут о 

наказаниях, которые взыскались мировыми судьями») [649]. Для нашого 

дослідження особливе значення має «Учреждение судебных установлений», яке 

інтерпретується у вітчизняній історико-правовій літературі як устрій судових 

установлень [649, с. 702] або як заснування судових установлень [573, с. 211] 

(далі – Заснування).  

Заснування запровадило систему незалежних судів, в яких засідали 

професійно підготовлені судді. Суди було відокремлено від адміністрації; згідно з 

судовими статутами утворено загальний і формально рівний для всіх суд: суд 

мирової юстиції (мировий суддя – повітовий з’їзд мирових суддів – сенат) та 

загальні суди (окружні суди – судові палати – сенат). В окружних судах для 

розгляду більшості кримінальних справ запроваджено інститут присяжних 

засідателів [649, с. 702]. 

Згідно зі ст. 202 Заснування для суддів загальних судів (окружних та 

судових палат) вимоги були вищими, вони могли призначатися з числа осіб, які 

«мали атестати університетів… після закінчення курсу юридичних наук або після 

складення іспиту з цих наук або ж довели на службі свої знання «по судебной 
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части» [572, с. 47].  Як зазначає А. Попова, норма «довели на службі свої знання 

«по судебной части» відкривала дорогу особам, які взагалі не мали юридичної 

освіти. Це було зумовлено побоюваннями не знайти відповідної кількості осіб з 

вищою юридичною освітою [382, с. 98]. 

Таким чином, важливим досягненням даної норми було те, що завдяки їй 

була зроблена спроба нормативно врегулювати порядок формування суддівського 

корпусу. Судді вже не тільки призначалися, як було раніше, а й обиралися. 

Виборність суддів одержала відносно широке розповсюдження на місцевому рівні 

(в містах та повітах) щодо мирових суддів та з’їзду мирових суддів. Обрання 

мирових суддів належало до компетенції органів місцевого самоврядування – 

земських зборів та міських дум. Судді ж окружних судів та судових палат 

призначалися згідно зі встановленою процедурою. Крім того, виборність суддів 

підтримувалась багатьма дослідниками судової реформи того часу. Зокрема,  

В. Случевський виділяв чотири способи вступу на посаду судді: 1) обрання особи 

суспільством або його представниками; 2) обрання особи тією судовою 

установою, в якій з’явилась судова вакансія; 3) призначення владою уряду і  

4) призначення особи шляхом жеребу з числа осіб, які відповідають законним 

вимогам призначення, і наголошував, що всі інші системи складаються з 

комбінацій цих варіантів [544, с. 127]. Виборність та призначуваність суддів як 

дві основні форми вступу на судову службу підтримували С. Вікторський  

[50, с. 103], Д. Тальберг [583, с. 166], І. Фойницький [619, с. 210] та інші. 

В Заснуванні актуалізується і питання належної підготовки кандидатів на 

суддівські посади, зокрема наголошується на необхідності підвищення не лише їх 

теоретичної (вища та середня освіта), а й практичної підготовки з метою 

поповнення суддівського корпусу кваліфікованими суддями. Як бачимо, у 

Заснуванні не вказується про наявність у мирового судді спеціальної юридичної 

освіти, навпаки, зазначається, що йому достатньо здорового глузду, життєвого 

досвіду та чесності. Таку ситуацію піддавав критиці, вже згадуваний нами 

дослідник того часу А. Головачов, наголошуючи на тому, що «в питаннях 

підсудності, апеляції, касації, не маючи юридичної освіти, розібратись досить 
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важко, та й розгляд будь-якої справи за наявності спеціальної освіти є 

ґрунтовнішим [79, с. 327].   

У Додатку ІІ до Заснування встановлювалась форма присяги для суддів, 

судових приставів та присяжних повірених. Зокрема, судді, приступаючи до 

виконання своїх повноважень, складали присягу такого змісту: «Обіціяюсь і 

клянусь всемогутнім Богом, перед святим Його Євангелієм і життєдайнім хрестом 

Господнім, зберігати вірність Його Імператорській Величності Государю 

Імператору, Самодержцю Всеросійському, виконувати свято закони Імперії, 

чинити суд по чистій совісті, без всякого у чию-небудь користь лицемірства, і 

постувати у всьому згідно звання, що мною приймається, пам’ятаючи, що я у 

всьому цьому повинен буду відповісти перед законом і перед Богом на страшному 

суді Його. В підтвердження цього цілую слова і хрест Спасителя мого. Амінь» 

[572, с. 541]. 

Встановлення майнового цензу для мирових суддів укладачі Заснування 

пояснювали перш за все, тим, що мировий суддя за характером своєї діяльності 

повинен мати матеріальну незалежність. Ще одним позитивним моментом 

Заснування було встановлення обмежень щодо перебування на службі мирового 

судді. У главі шостій Заснування, яка мала назву «Про відносини, права і 

відповідальність мирових суддів», встановлювалися права та обов’язки мирового 

судді, гарантії їхньої діяльності та їх відповідальність. Так, відповідно до ст. 64 

безпосередній нагляд за мировими суддями належав з’їзду мирових суддів в 

округах, а вищий нагляд (як за усіма мировими суддями, так і за їх з’їздами) 

зосереджувався в касаційних департаментах сенату або в особі міністра юстиції 

[572, с. 71].  

Стаття 66 Заснування закріплювала, що у провадженні і вирішенні справ, 

які належать мировим суддям, і у виконанні інших покладених на них обов’язків, 

всі мирові судді, як почесні, так і дільничні, діють на одних і тих самих правах і 

користуються однаковою владою [572, с. 72]. Крім того, всі мирові судді 

зрівнювались у своїх правах з членами окружних судів і судових палат (ст. 71).  



 

 124 

Права мирових суддів: у випадку порушень правил судочинства, 

застосовувати до винних спочатку нагадування, а повторно застосовувати грошові 

стягнення і навіть видалити непокірних із присутствія (ст. 67); право здійснювати 

відносини як між собою, так і з іншими посадовими особами безпосередньо  

(ст. 69); право на відпустку (ст. 73).  Обов’язки мирових суддів: здійснювати 

правосуддя лише в межах мирової дільниці або мирового округу (ст. 65); щорічно 

складати, за встановленою формою, звіти про рух їхніх справ за минулий рік  

(ст. 75). 

Заснуванням встановлювались вичерпні підстави дострокового припинення 

суддівських повноважень. Зокрема, суддя міг бути звільнений із служби: 1) якщо 

протягом місяця після призначення на посаду, не з’являвся без поважних причин 

на службу (ст. 228); 2) якщо протягом одного року тяжка хвороба перешкоджала 

судді з’явитись на службу (ст. 229); 3) якщо за злочин чи проступок, що не 

відноситься до служби, він в кримінальному порядку піддавався якому-небудь 

стягненню чи покаранню (ст.295); 4) якщо піддавався особистому затриманню за 

борги чи був оголошений у встановленому порядку неспроможним боржником 

(ст. 296 ). У статті 76 Заснування передбачалась можливість притягнення мирових 

суддів до дисциплінарної та кримінальної відповідальності. Вагомим досягненням 

судової реформи, зокрема «Заснування судових установлень», було те, що завдяки 

цим правовим актам була зроблена спроба встановити гарантії незалежності 

суддів. 

Як важлива гарантія незалежності суддів розглядалася їхня незмінюваність 

[572, с. 49]. Тимчасове відсторонення судді від посади допускалося тільки у разі 

віддання його до суду, а остаточне звільнення з посади можливе було не інакше 

як за вироком суду. Заборонялось як звільнення, так і перевід судді з одного місця 

в інше без його згоди. Важливою гарантією суддівської діяльності розглядалась 

колегіальність при судовому розгляді справ, хоча при розгляді менш важливих 

справ більш доцільним вважався одноособовий розгляд справи [134, с. 18-19].  

За свідченнями сучасників судової реформи 1864 року, мирові суди та 

мирові судді з перших днів роботи отримали підтримку і авторитет у широких 
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верств населення. Крім того за судовою реформою 1864 року передбачалась 

участь у розгляді кримінальних справ поряд з суддями присяжних засідателів. За 

законом присяжним засідателем міг бути місцевий обиватель, російський 

підданий, віком від 25 до 70 років, який проживав у даному повіті до 2-х років. До 

участі в складі присяжних засідателів не допускалися: ті, хто перебували під 

слідством, засуджені, неспроможні боржники, німі, сліпі, глухі, божевільні, а 

також особи, які не володіли російською мовою [387, с. 450]. В Заснуваннях 

передбачалось, що судді, які винесли неправильне рішення, відповідають за 

спричинену цим шкоду, лише якщо вони діяли з умислом або явною халатністю. 

Дослідники судової реформи 1864 року визнають, що мирові судді часто 

приймали рішення з порушенням закону, керуючись місцевими звичаями, а іноді 

розпорядженнями губернатора й генерал-губернатора [684, с. 115].   

Отже, аналізуючи положення «Заснування судових установлень» та 

коментарі сучасників судової реформи 1864 року можна зробити висновок про 

кардинальну зміну моделі правового статусу суддів порівняно з попередніми 

періодами. Як сама судова реформа, так і діяльність суддів зазнали 

контрреформаторських заходів у 1883-1885 роках. Зокрема, 20 травня 1885 року 

(порівняно через невеликий проміжок часу) було прийнято зміни до Заснування 

судових установлень, що істотно звужували правовий статус суддів, оскільки 

значні права щодо дисциплінарного нагляду за суддями одержав міністр юстиції, 

а пізніше він став керувати судами в містах та міськими суддями [51, с. 343-344]. 

У ході цих контрреформаторських заходів було прийнято цілу низку нормативно-

правових документів, які мали на меті знівелювати усі досягнення судової 

реформи 1864 року. Особливе значення для дослідження конституційних основ 

правового статусу суддів має Закон про земських дільничних начальників, 

затверджений Олександром ІІІ 12 липня 1889 року, який складався з чотирьох 

нормативних актів, а саме: «Положення про земських дільничних  начальників»; 

«Правила  про  устрій  судової  частини в місцевостях, в яких запроваджено 

зазначене Положення»; «Тимчасові правила про волосні суди в тих же 

місцевостях»; «Правила про порядок  приведення в дію Положення про земських 
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дільничних начальників» [366]. Для нашого дослідження особливе значення 

мають «Тимчасові правила про волосні суди» [366, с. 734-768], які замість 

мирових суддів створювали нову складну систему судових органів, представлену 

земськими начальниками, міськими суддями та повітовими членами окружних 

судів.  

Відповідно до «Тимчасових правил про волосні суди» міські судді 

призначались міністром юстиції з осіб, що відповідали таким вимогам: віковий 

ценз 35 років, грамотність, наявність вищої юридичної освіти (або які здатні 

«довести на службі свої знання з судової частини») [366, с. 746]. Таким чином, 

було скасовано виборність суддів, які підпорядковувалися міністру юстиції. 

У 1900 році робочою групою у складі А. Коні, С. Манухіна,  

Н. Мясоєдова, В. Случевського, В. Тізенгаузена, Н. Шрейнбера та інших було 

розроблено проєкт нової редакції «Заснування судових установ», який поміж 

зазначених вище підстав, додатково передбачав можливість звільнення судді 

якщо: 1) він вчинив чи допустив такі службові упущення, які хоча і не тягнуть 

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

свідчать про невідповідність такого судді займаній ним посаді; 2) він дозволив 

собі поза службою такі аморальні чи нерозсудливі вчинки, які несумісні з 

гідністю судового звання, та отримавши розголос, позбавляють такого суддю 

необхідних для цього звання довіри і поваги; 3) своїми вчинками на місці служби 

поставив себе в таке положення, яке дає підстави сумніватись в його спокійному й 

неупередженому виконанні обов’язків, при цьому відмовляючись від 

запропонованого переведення в іншу місцевість на рівну посаду; 4) він у зв’язку із 

пристарілим одряхлінням та тяжкими й постійними хворобами втратив здатність 

правильно виконувати покладені на нього обов’язки [461]. 

19 серпня 1906 року було видано імператорський указ про заснування 

військово-польових судів, до складу яких входили голова і чотири офіцери 

гарнізону або військових кораблів флоту. Всі вони мали належати до стройових 

офіцерів, навіть якщо у місцевості, де засновувався військово-польовий суд, були 

й чини військово-судового відомства [82, с. 247]. Таким чином, період кінця ХVІІІ 
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– початку ХХ ст. позначився тим, що склад суддівського корпусу Російської 

імперії, до якої належала територія України, був дуже неоднорідним за 

професійним рівнем. За свідченням видатного юриста і правознавця А. Коні, деякі 

судді XIX ст. мали «...унікальну вченість, велику жагу до пізнання», були 

чесними, авторитетними, досвідченими, самостійними в ухваленні рішень, 

відданими справі. Інші ж, навпаки, мали надзвичайно вузьке світосприйняття, 

формально й однобічно тлумачили закони, були бездушними й жорстокими у їх 

застосуванні [203, с. 269, 305]. 

Західноукраїнські землі (Галичина, Північна Буковина, Закарпаття) 

тривалий час перебували під владою Австрійської імперії, тому державний устрій 

(в тому числі й судоустрій і статус суддів) на цих територіях регулювалися 

відповідно до австрійських конституційних і законодавчих актів. 

Конституційне закріплення основ правового статусу суддів з’являється вже 

з появою перших австрійських конституцій. Так, Конституція Австрії 1849 року в 

дванадцятому розділі про судову владу, містила окремі норми, що стосувалися 

правового статусу суддів, зокрема, закріплювала принцип незмінюваності суддів. 

У параграфі 101 Австрійської конституції передбачалось, що суддю можна було 

звільнити з посади лише на підставі судового рішення, а перевести на іншу посаду 

або на пенсію лише за його згодою. Винятком були випадки виходу судді у 

відставку внаслідок неспроможності виконувати службові обов’язки, а також у 

разі впровадження змін в організації судової влади [93, с. 84]. Крім того, суддям 

заборонялося обіймати інші платні посади [356, с. 23], тобто встановлювалися 

вимоги несумісності суддівської діяльності з іншими видами діяльності.    

Згідно з австрійським Положенням про суд 1849 р., судова влада 

відокремлювалася від законодавчої і виконавчої і проголошувалася незалежною. 

Старі станові суди замінялися судовими установами для всіх станів. 

Запроваджувалися суди присяжних, повітові суди, повітові колегіальні суди, 

крайові суди і вищий крайовий суд у Львові, компетенція якого охоплювала всю 

Галичину і Буковину. Вищою судовою інстанцією в державі був Верховний суд і 

касаційний трибунал. Але проголошені принципи не втілювалися в життя, 
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оскільки в 1850 р. була заснована в Австрії державна прокуратура, в тому числі в 

Галичині і Буковині. Згідно з австрійським законом, суд підпорядковувався 

прокуратурі [692, с. 391-392]. 

Проте, ситуація з конституційним закріпленням правового статусу суддів 

змінилася після юридичного оформлення австро-угорської угоди 1867 року, що 

поклала початок Австро-Угорській монархії. 21 грудня 1867 року було ухвалено 

Австрійську Конституцію, яка мала специфічну структуру, оскільки складалась з 

окремих законів. Для нашого дослідження особливе значення має конституційний 

закон «Про судову владу», який передбачав, що судді мали призначатися 

пожиттєво, вважалися незмінюваними (окрім випадків загальної реорганізації 

судової системи), вільними й незалежними в здійсненні своїх обов’язків. Усі 

судді, крім службової присяги, мали присягнути непорушно дотримуватися 

конституційних законів [573, с. 259]. 

Отже, що період перебування Українських земель у складі Російської та 

Австрійської імперій характеризується інтенсивним розвитком ідей, теорій, 

пропозицій щодо безпосереднього конституційного закріплення правового 

статусу суддів, їх еволюцією.  

Важливе значення в конституційному закріпленні основ правового статусу 

суддів відіграла і судова реформа 1864 року, в ході реалізації якої було закріплено 

і розвинено такі елементи правового статусу суддів як: вимоги, які 

пред’являються до суддів; порядок обрання (призначення) на посаду судді; 

повноваження суддів; права та обов’язки суддів; гарантії незалежності суддів; 

зупинення повноважень та звільнення з посади судді; підстави та порядок 

притягнення суддів до юридичної відповідальності; заходи державного захисту 

суддів. 

Саме з досвіду судової реформи 1864 року ми можемо дослідити вкрай 

актуальні сьогодні елементи інституту конституційних основ правового статусу 

суддів. 
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Розвиток конституціоналізму в Австрійській імперії, закріплення та 

втілення принципу поділу влади сприяли виокремленню судової влади та 

наданню їй самостійності. 

 

2.4. Конституційно-правовий статус суддів за доби національно-

визвольної революції 1917-1922 років в Україні 

 

Революційні події в Росії викликали хвилю національного піднесення на 

українських землях. За досить короткий проміжок часу українська держава 

постала в різних конфігураціях форм державного правління, територіального 

устрою та політичних режимів. Безумовно, це не могло не вплинути і на судову 

систему загалом та на конституційно-правовий статус суддів, зокрема. 

Діяльність Центральної Ради, прийняття нею чотирьох Універсалів, а також 

Конституції Української Народної Республіки 1918 року мали доленосне значення 

для проголошення суверенної Української держави.  

Ідея формування власної судової системи була закладена у першій Декларації 

Генерального Секретаріату, ухваленій 5-ю сесією Української Центральної Ради  

27 червня (10 липня) 1917 року, де передбачалось утворення Генерального 

Секретарства судових справ. Так, першочерговими завданнями Генерального 

Секретарства судових справ (юстиції) були українізація і демократизація судових 

інстанцій, а також розроблення необхідних законопроектів, які відповідали б 

автономному статусу України [305]. 

Програмні цілі Центральної Ради стосовно реформи судової системи 

найбільш повно визначені в її Третьому Універсалі від 7 листопада 1917 року: 

«Суд на Україні повинен бути справедливий, відповідний духові народу. З тою 

метою приписуємо Генеральному Секретарству судових справ зробити всі заходи 

упорядкувати судівництво й привести його до згоди з правними поняттями 

народу» [92, с. 552-553]. 

Таким чином, на цей перехідний період закріплення правового статусу суддів 

до формування нової повноцінної судової системи, передбачалось здійснювати 
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відповідно до прийнятих Центральною Радою законів. Варто зазначити, що такі 

закони розроблялися не лише існуючими у той час судовими інституціями та 

практичними працівниками судових установ, а й тогочасними українськими 

вченими-правознавцями (Д. Дорошенком, І. Нагаєвським, П. Скоропадським 

тощо).  

Одним з перших, Українська Центральна Рада 2 (15) грудня 1917 року 

прийняла Закон «Про утворення Генерального Суду», відповідно до ст. 1 якого 

зазначалось: «Генеральний Суд складається в трьох департаментів – цивільного, 

карного і адміністративного і виконує на цілій території України всі функції, 

належні досі Правительствующему Сенатові в справах судових і в справах нагляду 

над судовими установами і особами судового відомства також тимчасового, до 

розв'язання питання про скасування всіх особливих судів, виконує функції 

Головного Воєнного Суду щодо справ, вирішених на території України» [144]. 

Також передбачалось і врегулювання правового статусу суддів Генерального 

Суду, зокрема: «члени Генерального Суду мають звання Генеральних Суддів. Вони 

вибираються Центральною Радою на внесення Генерального Секретаріату на час, 

поки буде заложений Генеральний Суд на основі конституції і в протязі сього часу 

мають права, зазначені в арт. 243 Учрежденія Судових Установленій» [144]. До 

складу Генерального Суду входило 15 генеральних суддів, генеральний суддя, 

порядкуючий Генеральним Судом, 2 генеральні судді, порядкуючі 

департаментами, та ще 20 осіб допоміжного персоналу – писарі, регістратор, судові 

виконавці, скарбник, архіваріус [160]. 

У грудні 1917 року Центральна Рада ухвалила ряд важливих законів, утому 

числі й таких, що стосувалися судоустрою і статусу суддів. Так, 17 грудня  

1917 року прийнято закон «Про заведення апеляційних судів», яким передбачалося 

створення трьох апеляційних судів: Київського, Харківського і Одеського, 

компетенція яких поширювалася на навколишні губернії. 23 грудня 1917 року було 

прийнято закон «Про умови обсадження і порядок обрання суддів Генерального і 

Апеляційних Судів», відповідно до артикулу 1 якого посади судді Генерального і 

апеляційного судів можуть займати особи з вищою освітою. За обрання – 3/5 



 

 131 

голосів присутніх членів Центральної Ради, суддями можуть бути і особи без вищої 

освіти [159]. Таким чином, встановлювався не обов’язковий освітній ценз, крім 

того юридичний чи інший, значення не мало. Артикул 2 цього Закону 

встановлював: «Особи, які вдовольняють умови, зазначені в артикулі 1, і бажають 

бути обраними в судді Генерального й апеляційного судів, подають про те заяви в 

Центральну Раду через Генерального секретаря судових справ». Відповідно до 

третього та четвертого артикулів Закону: «Генеральний і апеляційний суди мають 

право пропонувати Центральній Раді через Генерального секретаря справ 

судових, ухвалених загальним зібранням суду, кандидатів на вакантні місця. 

Генеральний секретар судових справ вносить у Центральну Раду список усіх 

кандидатів на обрання. Із внесених кандидатів Центральна Рада вибирає потрібну 

кількість таємним голосуванням, звичайною більшістю голосів, за винятком 

випадку, зазначеного в артикулі 1» [141]. Тобто, закріплювався принцип 

виборності суддів Центральною Радою шляхом таємного голосування. 

Відомий український вчений сучасності О. Мироненко, досліджуючи суд і 

судочинство в Українській Народній Республіці на підставі вивчення архівних 

документів, констатує, що «… Порядкування у кожному департаменті здійснював 

один із суддів, який обирався зібранням всіх суддів на три роки, а до виборів 

призначався генеральним секретарем юстиції. Таким же чином і на такий же строк 

з числа порядкуючи у департаментах обиралась особа, що виконувала обов’язки 

голови суду. Але виборів як таких не було, і генеральний секретар юстиції за 

власним розсудом призначав і порядкуючи департаментами, і порядкуючи 

апеляційними судами» [306, с. 65]. 

15 (2) січня 1918 року Центральна Рада затвердила перший склад 

Генерального Суду УНР. Вибори генеральних суддів було проведено у два етапи, 

голосував 41 член Малої ради. Спочатку були обрані: М. Пухтинський,  

П. Ачкасов, О. Бутовський, М. Радченко, О. Хруцький, Ф. Попов, С. Шелухін,  

Г. Шіянов, а згодом – П. Яценко, М. Василенко, К. Товкач, А. Марголін та  

М. Чернявський [160]. 
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Як зазначають історики права, досліджуючи судівництво в Україні у 

зазначений період, єдиною вимогою, яка висувалася до суддів, була наявність 

революційної «правосвідомості», а рівень професійних знань і морального 

розвитку до уваги не брався [540, с. 9]. 

Квінтесенцією політико-правової діяльності Української Центральної Ради, 

її правотворчості стало ухвалення 29 квітня 1918 року Конституції Української 

Народної Республіки (Статуту про державний устрій, права і вольності УНР)  

[163, с. 105-113].  

Конституція УНР 1918 року закріплювала правовий статус суду УНР в 

окремому шостому розділі. Так, у статті 60 Конституції УНР наголошувалося, що 

«Суд в УНР одбувається іменем її» [163, с. 110]. Дане конституційне положення 

виступає прототипом діючої норми, передбаченої ст. 124 п. 5 чинної Конституції 

України про те, що судові рішення ухвалюються судами іменем України. При 

цьому, закріплювалась така важлива ознака судової влади як виключність. Так, у 

статті 62 Конституції  УНР наголошувалось, що «Судова власть в рамках 

цівільного, карного і адміністраційного законодавства здійснюється виключно 

судовими установами» [163, с. 111]. Крім цього, закріплювалась і така ознака 

судової влади як повнота. Зокрема, у статті 63 зазначалося, що «Судових рішень не 

можуть змінити ні законодатні, ні адміністраційні органи власти» [163, с. 111].  

Крім виключності та повноти судової влади, Конституція УНР передбачала 

також таку важливу властивість судової влади як інстанційність. Так, наприклад, 

стаття 67 закріплювала: «Генеральний Суд являється найвищою касаційною 

інстанцією для всіх судів Республіки і не може бути судом першої та другої 

інстанції та мати функцій адміністративної власти» [163, с. 111].  

Отже, не зважаючи на те, що Конституція УНР закріпила статус суду УНР, 

вперше застосовуючи термін «судова влада», а в статті 68 закріплювала можливість 

«В усім иншім організація і компетенція судів та особи речевої принадлежности 

судової установлюється законом» [163, с. 111]. 

29 квітня 1918 року в Києві відбувся з’їзд хліборобів-землевласників, на 

якому 8 українських губерній були представлені 6 тисячами 432 делегатами, які 
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виступили за відновлення приватної власності, утворення гетьманату та обрали 

Гетьманом України Павла Скоропадського. В період Гетьманату 29 квітня 

1918 року було прийнято «Закони про Тимчасовий державний устрій України» 

[163, с. 117-120]. 

У «Законах про Тимчасовий державний устрій України» на відміну від 

конституційно-правових актів доби Центральної Ради, яка проголошувала 

належність всієї влади народу, у статті 1 зазначалося, що «влада управління 

належить виключно до Гетьмана України в межах всієї Української Держави» 

[163, с. 117]. При цьому даний акт зберігав певні норми про правовий статус 

Генерального Суду. Зокрема, у статтях 42, 44 зазначалося, що «Генеральний Суд 

Української Держави уявляє собою вищого охоронителя і захисника закону та 

Вищий Суд України в справах судових та адміністративних. Порядкуючий 

Генеральний Суддя та всі Генеральні Судді призначаються Гетьманом»  

[163, с. 118]. З історичних джерел дійшли відомості про те, що суддями Гетьман 

призначав осіб, які мали вищу юридичну освіту та практичний досвід [160]. 

Зрозуміло, що в умовах побудови монархічної форми правління про незалежність 

судової влади, а отже і про виборність суддів, не могло бути й мови. 

У цей історичний період на законодавчому рівні закріплюється присяга 

суддів, що теж є важливим елементом їх правового статусу. 2 червня 1918 року 

гетьманом було підписано Закон щодо структури та повноважень Генерального 

Суду. Згідно із цим Законом Генеральний суд складався з 3 департаментів: 

цивільного, карного, адміністративного. Також у Законі зазначалося, що він 

чинний тільки до прийняття Закону про Державний Сенат [160]. 8 липня  

1918 року було ухвалено Закон «Про утворення Державного Сенату», який 

визначив порядок формування, структуру, повноваження найвищою органу 

судової влади Української Держави, вимоги до сенаторів, порядок їх призначення 

та зміщення з посад, котрі вони обіймали. Так, Державний Сенат, який очолював 

Президент, поділявся на Генеральні Суди: Адміністративний, Цивільний і 

Карний. Передбачалося, що голови й сенатори (члени) Цивільного генерального 

суду, Карного генерального суду, Адміністративного генерального суду входять 
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до складу Державного Сенату. Членів Державного Сенату призначав президент 

[160]. Сенаторів уперше призначав гетьман, а згодом вони мали обиратися самим 

Державним Сенатом і затверджуватися главою держави. 

Досить детально, як для того часу встановлювалися вимоги до кандидатів 

на посади сенаторів та несумісність їхньої діяльності з іншими видами діяльності. 

Зокрема, кандидати на посаду членів Державного Сенату повинні були мати вищу 

юридичну освіту та щонайменше 15-річний стаж роботи «в судовому відомстві» 

на посадах не нижче судового «слідчого чи товариша прокурора окружного суду» 

або «в стані присяжного адвоката» чи мати «учений ценз Магістра або Доктора» 

чи «лекторів юридичних наук у вищих школах». Сенатору заборонялася будь-яка 

інша діяльність, окрім наукової та викладацької [160]. Для претендентів на посаду 

сенаторів Цивільного Генерального суду до трудового стажу зараховувався  

5-річний термін перебування на посаді секретаря цивільного департаменту 

судової палати, а для кандидатів на посаду до Адміністративного Генерального 

суду – особи, що мали вишу освіту і працювали не менше 15 років на державній 

чи громадській службі. До складу сенаторів Загальних зборів Державного Сенату 

могли призначатися не лише особи, що відповідали пред'явленим вимогам, а й 

колишні державні службовці, котрі перебували на посадах міністрів [565]. 

На звільнену посаду сенатора Генерального Суду кандидатів могли 

пропонувати Міністр юстиції, Президент сенату чи один із сенаторів того суду, то 

якого балотується кандидат. Вибори мали проводитися за участі Президента 

Сенату у загальній присутності Генерального суду з персональним голосуванням 

усіх членів, у тому числі й Президента. Особа, що набрала найбільшу кількість 

голосів, уважалася обраною на посаду сенатора після погодження з Радою 

Міністрів і затвердження «ясновельможним» паном гетьманом [565]. Тобто 

вибори сенаторів були явищем формальним, останнє слово залишалось за 

Гетьманом. 

8 липня 1918 року гетьманом Павлом Скоропадським було затверджено 

Закон «Про Судові палати і Апеляційні Суди» [140], яким скасовувався 

попередній Закон Центральної Ради «Про заведення апеляційних судів» і 
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відповідно апеляційні суди ліквідовувалися, а натомість відновлювалися колишні 

судові палати. 

На зміну влади гетьмана Павла Скоропадського прийшла Директорія УНР, 

яка поєднувала в собі законодавчу, виконавчу та судову владу. Зрозуміло, що таке 

всевладдя було необхідно в період боротьби з гетьманатом та в певний час після 

приходу до влади. Однак, у повсякденному житті українське суспільство вимагало 

поділу влади, а отже, і закріплення правового статусу судової системи. Тому, перед 

Директорією постало питання конституювання як судової влади загалом, так і 

основ правового статусу суддів зокрема. 

Зі зміною гетьманської влади Директорією поновлюється судова система 

часів Центральної Ради. Так, наприкінці грудня 1918 року Директорія вирішила 

ліквідувати Державний Сенат, а 2 січня 1919 року затвердила закон про 

поновлення діяльності Генерального Суду під назвою «Найвищий суд». 24 січня 

1919 року були також поновлені апеляційні суди, що засновувались Центральною 

Радою [162, с. 105]. Крім того, в Апеляційних судах передбачалось тимчасово 

залишити посади, штат та оклади Судових палат, але суддів іменувати 

«апеляційними суддями»; особи, які займали посади в Судових палатах – «судові, 

прокурорські, канцелярські та в кабінетах науково-судової експертизи» – 

залишались поза штатом, якщо їх не було призначено на посади до Апеляційних 

судів [15]. 19 лютого 1919 року Директорія ухвалила закон «Про вибори і 

призначення мирових суддів», відповідно до ст. 4 якого «місцеві самоврядування 

в черговому чи надзвичайному зібранні повинні обирати потрібну кількість 

мирових суддів на підставі закону колишнього Російського Уряду від 4-го травня 

1917 року». Якщо взяти до уваги, що на підставі закону від 24 січня 1919 р. на 

всій території УНР оголошувався воєнний стан, не лишається сумнівів у тому, що 

«класичне» правосуддя відтіснялося на другий план [229, с. 154]. 

Дійсно, законодавчі акти з питань судоустрою і статусу суддів, що були 

прийняті в період Директорії, які відомі нам сьогодні, були дещо декларативними і 

визнати їх реформаторськими, на жаль, не можна.  



 

 136 

У межах даного історичного етапу становлення та розвитку інституту 

конституційних основ правового статусу суддів окрему увагу слід звернути на 

нормотворчі акти Західноукраїнської Народної Республіки. Тимчасовий основний 

закон про державну самостійність українських земель колишньої австро-угорської 

монархії, ухвалений Українською Національною Радою 13 листопада 1918 року у 

четвертому артикулі проголошував: «…До  часу зібрання установчих зборів 

виконує всю власть Українська Національна Рада і Державний Секретаріат  

[163, с. 170]. Не зважаючи на те, що цей акт, учені іменують як «мала 

конституція» [606, с. 286], будь-які норми щодо статусу судової влади і 

конституційних основ правового статусу суддів у ньому відсутні. 

Як відзначають учені-історики, які досліджували формування органів 

державної влади та управління ЗУНР, в основу судової системи була взята 

попередня, австрійська. Так, розпорядженням Державного секретарства юстиції 

на території ЗУHP було утворено 12 судових округів, які поділялися на 130 

судових повітів [73, с. 337].   

21 листопада 1918 року Українська Національна Рада прийняла закон «Про 

тимчасову організацію судів і судової влади». Відповідно до цього закону: «Всі 

суди, які знаходяться на території,... вищого суду краєвого у Львові стають 

судами Західноукраїнської Народної Республіки і є зобов’язані виконувати 

дальше спорове, і карне судівництво». Компетенція колишнього австрійського 

міністерства юстиції переходила до Секретарства юстиції ЗУНР. Воно 

призначатиме судовий апарат судів. Самих суддів призначатиме Державний 

Секретаріат за пропозицією Секретарства юстиції. Колишній австрійський 

повітовий суд буде називатися «Повітовий суд Західноукраїнської Народної 

Республіки»; колишній окружний суд – «Окружним судом Західноукраїнської 

Народної Республіки». Австрійські крайові суди у Львові і Чернівцях 

ліквідувалися, їх компетенція переходила до окружного суду ЗУНР. «Закони і 

розпорядки, – писалося в Законі, – на підставі яких в бувшій австрійській державі 

виконувано судівництво, оскільки вони не противляться державности українській 

залишалися поки що у силі, і на їх підставі мало тимчасово здійснюватись 
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судочинство. Так само «всі закони і розпорядки, які мали на ціли охорону прав і 

інтересів бувшої австрійської держави, її армії та її органів,… мають відтепер 

аналогічно примінюватись для охорони прав і інтересів Західноукраїнської 

Народної Республіки, її армії та її органів» [274, с. 44].  

Хоч серед колишніх австрійських суддів у Галичині, яких могла 

використати нова влада, було немало українців, відчувався брак суддівських 

кадрів, тому Національна Рада 11 лютого1919 року прийняла закон «Про 

скорочення підготовляючої судівської служби», який зменшував строк 

стажування кандидатів на посади суддів з трьох до двох років [274, с. 44]. 

Разом із тим, сільськими суддями присяжних могли стати лише чоловіки 

віком від 30 до 60 років, які вміли читати й писати, були уродженцями Галичини 

або інших країв колишньої Австро-Угорщини, але при цьому мешкали в даній 

місцині щонайменше рік і які сплачували 20 крон сталого податку  чи  були 

«адвокатами,  нотарами,  професорами  і  учителями в висших і середніх школах, 

або мають титул доктора» [73, с. 338]. 

Загалом, підсумовуючи аналіз правового статусу суддів в ЗУНР, варто 

погодитись із Х. Горуйко, яка, досліджуючи питання обрання та призначення 

суддівського корпусу ЗУНР, робить висновок, що формування судової влади 

ЗУНР відбувалось у демократичних умовах, і ставлення до суддів колишніх 

австрійських судів (у тому числі й поляків) було більш, ніж лояльним. Акцент у 

цьому процесі був здійснений не на національній належності суддів, а на їх 

фаховості й досвіді. Великою мірою такий підхід до вирішення проблеми 

зумовила та обставина, що значна частина керівництва ЗУНР були 

кваліфікованими правознавцями, котрі добре усвідомлювали необхідність 

формування ефективного суду для держави [89]. 

Таким чином, на унормування інституту конституційно-правового статусу 

суддів та його закріплення в інших нормативних актах у межах даного 

історичного періоду вагому роль відіграло збройне протистояння, яке практично 

не припинялося в зазначений історичний проміжок часу, постійна зміна форм 

державного правління та формування різноманітних українських держав. 
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Попри надзвичайно складні умови їх прийняття та обмеженість, а інколи і 

відсутність реалізації на практиці, нормативне закріплення інституту 

конституційно-правового статусу суддів мало місце практично в усіх 

конституційних та установчих документах, що підкреслювало розуміння 

необхідності формування судової системи та суддівського корпусу Української 

держави. 

Отже, цей етап є важливішим із позицій теоретико-наукового дослідження 

актів з точки зору фіксації в них інституту конституційно-правового статусу 

суддів, аніж практичної їх реалізації, правового забезпечення, здійснення тощо. 

 

2.5. Особливості конституційно-правового статусу суддів в Україні за 

часів колишнього СРСР 

 

Радянська влада, що почала утверджуватися на українських землях, 

потребувала легітимації своєї діяльності та декларативного позиціонування як 

самостійної влади в самостійній державі. Цій меті слугували ухвалення в першу 

чергу конституційних актів. Так, за радянських часів було ухвалено чотири 

Конституції, які в переважній більшості були прямим або опосередкованим 

відтворенням положень Конституції Радянського Союзу. Як стверджують  

А. Слюсаренко та М. Томенко, усі чотири Конституції Радянської України були 

документами політичними і розроблялися спершу в ідеологічних відділах ЦК 

КПРС. Враховуючи це, а також статус квазідержави, якою була Україна, ці 

конституційні акти з великим застереженням можна віднести до групи основних 

законів держави [163]. Крім того, перші українські радянські конституції 

(Конституція УСРР від 14 березня 1919 року та Конституція УСРР від 15 травня 

1929 р.) не містять жодних положень не лише щодо конституційно-правового 

статусу суддів, а навіть щодо судової влади та системи судових органів. Тому 

інститут конституційно-правового статусу суддів знаходив своє закріплення крім 

конституційних норм, і в нормах цілого ряду законодавчих та підзаконних 
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нормативно-правових актів. Спробуємо коротко проаналізувати ті з них, що 

стосуються предмету нашого дослідження. 

Варто зазначити, що утворення радянської системи судоустрою і відповідно 

формування інституту конституційно-правового статусу суддів у нових умовах і 

на інших принципах розпочалося до прийняття конституційних актів. Зокрема,  

24 листопада (5 грудня) 1917 року Радою Народних Комісарів РРФСР було 

прийнято Декрет про суд № 1, відповідно до якого були створені місцеві суди, до 

складу яких входили один суддя і два народних засідателі. Судді місцевих судів, 

до призначення в майбутньому прямих демократичних виборів, обирались 

районними, волосними, а де таких не було – повітовими, міськими і губернськими 

радами робітничих, солдатських і селянських депутатів, які складали також і 

списки засідателів [109]. Місцевий суддя мав значні владні повноваження, які 

дозволяли йому проводити слідство, а також приймати рішення про затримання 

особи і передачу її до суду. Суддям декрет приписував керуватися не законами, 

іншими нормативно-правовими актами держави, а документами політичних 

партій (більшовиків і партії есерів) [109]. Декретом про суд № 2 від 15 лютого  

(7 березня) 1918 року, місцеві суди отримали нове найменування – місцеві 

народні суди. Для розгляду справ, які перевищували підсудність місцевого 

народного суду, створювалися окружні народні суди, в яких справи розглядалися 

колегіями суддів за участю народних засідателів. Установлювалась 

рівноправність народних засідателів і суддів [110]. Декрет про суд № 3 РНК 

РРФСР від 20 липня 1918 року розширив компетенцію місцевого народного суду. 

У якості касаційної інстанції створювались ради місцевих народних суддів, де 

справи розглядалися у складі трьох місцевих суддів, які залучалися до засідань у 

порядку черги [111]. За відомостями Наркомюсту, на 1 липня 1918 р. приблизно 

на 2/3 всієї території РРФСР місцеві суди були вже організовані та почали діяти 

[195, с. 45].  

Звісно, становлення та розвиток конституційних основ правового статусу 

суддів в радянській Україні відбувалося тим же шляхом, що і в радянській Росії.  



 

 140 

Моментом відліку юридичного оформлення судоустрою Радянської України 

слід визнати видану Народним Секретаріатом УРСР 4 січня 1918 року постанову 

«Про введення народного суду на Україні», яка передбачала ліквідацію старої 

судової системи та створення нових радянських судів [578, с. 7-8]. Так, у  

ст. 1 зазначеної постанови було передбачено: «Віднині на всій території 

Української Народної Республіки ліквідуються усі діючі  до цього часу судові 

установи: окружні суди, судові палати, військові і морські суди, комерційний суд 

у м. Одесі, волосні і мирові суди». Згідно з цією постановою в Україні 

організовувались дільничні народні суди з розрахунку один на 10 000 чол. (ст. 6) 

і, крім того, повітові і міські суди по одному в кожному повіті і місті, виділеному 

з повіту (ст. 7). До складу суду, як дільничного, так і повітового чи міського, 

входило десять суддів, з них – два постійних і вісім чергових [470].  

Другим особливо важливим правовим актом цього періоду був декрет Ради 

Народних Комісарів УРСР від 14 лютого 1919 року «Про суд», яким 

ліквідовувались «буржуазно-поміщицькі» суди (генеральний суд, судові палати, 

окружні суди, з’їзди мирових суддів, мирові суди, суди військові, морські, 

волосні, комерційні) та всі установи і організації, що були при них, і 

затверджувалося тимчасове Положення про народні суди і революційні трибунали 

УРСР, за яким в Україні, як і в РРФСР, створено дві самостійні судові системи: 1 

– народні суди і ради народних суддів; 2 – революційні трибунали. Положення 

встановлювало, що народні суди діють у складі одного постійного судді і двох 

народних засідателів і обираються міськими Радами робітничих, селянських і 

червоноармійських депутатів, а у волостях обираються виконавчими комітетами 

Рад депутатів [470]. 

26 жовтня 1919 р. РНК УРСР прийняла Положення про народний суд [374], 

згідно з яким судді обов’язково повинні були мати стаж політичної роботи, 

теоретичну або практичну підготовку. Судді народних судів обиралися Радами на 

місцях, затверджувались губвиконкомами та могли бути ними достроково 

відкликані. Також було скасовано порядок про неможливість суміщення в одній 

особі функції слідчого і судді.  
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Певні зміни в регламентації конституційних основ правового статусу суддів 

відбулися у зв’язку з утворенням у 1922 році СРСР і прийняттям Конституції 

Союзу РСР 1924 року. На основі Основного Закону 29 жовтня  

1924 р. ІІ сесія ЦВК СРСР затвердила Основи судоустрою Союзу РСР і союзних 

республік. Нова система судових установ включала народні, губернські суди, 

головні або вищі суди автономних республік, Верховні суди союзних республік, 

військові трибунали. Всі судові установи будувалися на засадах здійснення 

правосуддя тільки трудящими, виборності суддів і народних засідателів, єдності 

судової політики, що проводилася на підставі законодавства союзних республік. 

Відповідно до ст. 20 цього законодавчого акту, народні судді районних (міських) 

народних судів обираються громадянами району, міста, району в місті на основі 

загального, рівного і прямого виборчого права за таємного голосування строком 

на п’ять років. Районний (міський) народний суд обирався у складі народного 

судді (народних суддів) і народних засідателів. Згідно зі ст. 31 народним суддею і 

народним засідателем міг бути обраним кожний громадянин СРСР, який досяг на 

день виборів 25 років [344].  

На основі вищевказаних нормативно-правових актів 23 жовтня 1925 року 

ВЦВК УСРР прийняв постанову, якою затвердив Положення про судоустрій 

УСРР [377], яке досить детально, як на той час, врегулювало судову систему, а 

також закріпило правовий статус суддів. Зокрема, відповідно до артикулу 23 

Положення народним суддею міг бути кожний громадянин і громадянка СРСР:  

а) що мають право обирати й бути обраними до рад; б) що мають не менш 2-х 

річного стажу відповідальної громадської, політичної роботи в робітничо-

селянських громадських, професійних або партійних організаціях, чи такого ж 

стажу практичної роботи в органах Народного Комісаріату Юстиції на посаді не 

нижчій, як народного слідчого, або в інших відповідних адміністративних 

державних органах. 

Новелою даного Положення було те, що вперше встановлювались 

обмеження щодо суддівської діяльності. Так, згідно з артикулом 24, не мали права 

бути за народного суддю: а) особи, що їх обмежено в правах за судом, протягом 
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зазначеного у вирокові терміну правообмеження; б) особи, що їх виключено з 

громадських організацій за ганебні вчинки й поведінку, протягом 3-х років із дня 

їхнього виключення; в) особи, що є в адміністративному засланні, протягом 

усього терміну заслання. Артикулом 25 встановлювалось, що народних суддів 

обирають терміном на один рік округові з'їзди рад на подання президії 

окрвиконкому, округового суду й Народного Комісаріату Юстиції, а також із 

власної ініціативи, в числі, відповідному до кількості районів народних судів 

округи. Протягом часу між округовими з'їздами рад, народних суддів обирає 

пленум окрвиконкому, подаючи обраних нарсуддів на затвердження найближчого 

округового з'їзду рад [1186]. Тобто принцип виборності суддів залишався, по суті, 

єдиним способом зайняття суддівської посади. Більше того, відповідно до 

артикулу 26 Положення народних суддів після спливу терміну обрання можна 

переобирати. Дотерміново відкликати народного суддю можна виключно на 

підставі постанови про те пленуму округового виконавчого комітету на 

пропозицію Народного Комісара Юстиції або з ініціативи президії окрвиконкому, 

але в останнім разі тільки з санкції Народного Комісара Юстиції [377]. 

11 вересня 1929 року постановою ВУЦВК і РНК УСРР було затверджено 

нове Положення про судоустрій УСРР, згідно з яким більшість норм 

попереднього положення хоча й залишалось в силі, проте й були нововведення. 

Так, передбачалось, що в районах округу вибори народних суддів входили до 

компетенції окружних з’їздів рад, а між з’їздами – пленумів окружних 

виконкомів [608, с. 645]. 

Таким чином, реформування законодавства про статус суддів в період з 

1922 по 1929 роки було спрямоване на забезпечення повсюдної виборності суддів. 

Однак в УСРР виборність суддів поєднувалась з їх змінюваністю шляхом 

перевиборів та можливим відкликанням виборцями, що повинно було ставити 

діяльність суду під нагляд народу. Одним з обов’язків суддів було звітування 

перед виборцями, що передбачало народний контроль за судовою владою  

[355, с. 54-55].  
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У контексті формування суддівського корпусу шляхом виборів, дуже 

влучне застереження зроблено вітчизняним дослідником С. Прилуцьким, який 

визначає, що «при незаперечній прогресивності прямого народовладдя при 

формуванні судових органів, вибори в СРСР були з самого початку поставлені в 

повну залежність від партійних органів держави, що тим самим в значній мірі 

виключало незалежність та неупередженість суддів в подальшій роботі. Вже в 

перші роки радянської влади судді були поставлені в залежність виконавчих 

комітетів місцевих Рад, які практично виконували функцію формування корпусу 

суддів» [400, с. 28-29]. 

Радянські дослідники В. Портнов та М. Славін з цього приводу зазначили, 

що ради, безумовно, відігравали активну роль в організації судів, підборі та 

обранні суддів, наглядали за правильністю втілення в життя судами політики 

радянської влади. І хоча на вирішення конкретних кримінальних справ ніякого 

адміністративного впливу, як правило, не справляли, судді діяли з оглядкою на 

думку партійних керівників. Були непоодинокі випадки, коли деякі Ради 

виступали в якості касаційних інстанцій [385, с. 40-41]. 

Третя Конституція радянської України від 30 січня 1937 року, на відміну 

від двох попередніх, була направлена на декларування судової влади народу, а 

точніше в розділі сьомому «Суд і прокуратура» встановлювались конституційні 

засади правосуддя та основи правового статусу суддів. Так, зокрема, стаття 89 

Конституції наголошувала, що «Народні судді районних (міських) народних 

судів обираються громадянами району (міста) на основі   загального, рівного і 

прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на п'ять років. 

Народні засідателі районних (міських) народних судів обираються на загальних 

зборах робітників, службовців і селян за місцем їх роботи або проживання, 

військовослужбовців – по військових частинах строком на два роки» [224]. Як 

бачимо, достатньо уваги у даному конституційному акті приділялося й інституту 

виборності суддів.  

Досить цікавою з точки зору конституційного закріплення основ правового 

статусу суддів є формалізація інституту незалежності суддів. Так, стаття 92 
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Конституції наголошувала, що «Судді незалежні і підкоряються тільки законові» 

[224]. За таких умов необхідно зазначити, що сама процедура виборів суддів 

мала номінальний або жорстко контрольований політично-ідеологізований 

характер. Підтвердженням цього є аналіз положень Закону СРСР «Про 

судоустрій СРСР, союзних і автономних республік» від 16 серпня 1938 року 

[449], який містив аналогічне положення та передбачав обрання всіх суддів. 

Тенденції посилення контролю за діяльністю суддів у цей період 

відображалися і в Положенні про дисциплінарну відповідальність суддів, 

затвердженому Указом Президії Верховної Ради СРСР від 15 липня 1948 року 

[371]. Цим актом судді могли бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності 

за порушення трудової дисципліни, за упущення в судовій роботі внаслідок 

недбалості чи недисциплінованості судді або за вчинення поступків, які 

недостойні судді (пункт 2). За вчинення вищезазначених дисциплінарних 

проступків до суддів застосовували такі дисциплінарні стягнення, як: зауваження, 

догана або сувора догана (пункт 16). Все це свідчило про стимулювання 

посилення тиску на суддів.   

Варто зазначити, що в історико-правовій літературі, прийняття Положення 

про дисциплінарну відповідальність суддів 1948 року, науковці інтерпретують 

як крок до формування самоврядної судової влади [573, с. 431]. Приводом для 

такого висновку є норми пунктів 9 та 16 Положення про дисциплінарну 

відповідальність суддів, відповідно до яких міністр юстиції, голови відповідних 

управлінь юстиції та голови судів мали право лише порушувати дисциплінарні 

справи стосовно суддів, а виключне право накладати дисциплінарні стягнення на 

суддів мали лише спеціальні колегії [371]. Проте, на наш погляд в цьому 

контексті більш важливим є питання об’єктивних підстав притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності, а не суб’єктів, що накладали відповідні 

дисциплінарні стягнення. Більше того, зазначені вище норми свідчать про 

збільшення кола суб’єктів, що брали участь у дисциплінарних провадженнях 

відносно суддів. Це об’єктивно свідчить про посилення тиску на суддів. 



 

 145 

Окремі зміни в системі судоустрою і судочинства, а також у правовому 

регулюванні статусу суддів відбулися в середині ХХ століття. Так, 26 серпня 

1957 року Президією Верховної Ради УРСР була прийнята Постанова про стан 

звітності народних суддів Української РСР та виконання наказів і пропозицій 

виборців, відповідно до якої в ході підготовки до виборів народних суддів 

основна увага повинна спрямовуватись на зміцнення складу народних суддів та 

народних засідателів перевіреними, політично підготовленими кадрами, які 

користуються довірою народу і здатні забезпечити проведення в життя політики 

Комуністичної партії та Радянського уряду [443]. Як бачимо, основні зміни 

стосувалися виборів політично вигідних осіб на суддівські посади. 

Важливе значення для врегулювання правового статусу суддів відіграли 

Основи законодавства про судоустрій Союзу РСР, союзних і автономних 

республік, затверджені Верховною Радою СРСР 25 грудня 1958 року [343], 

відповідно до яких народні судді районних (міських) судів обираються 

громадянами району (міста) на основі загального, рівного і прямого виборчого 

права за таємного голосування. Судді обласних та крайових судів, судів 

автономних областей обиралися відповідними Радами депутатів трудящих, а 

судді Верховних судів обиралися Верховними Радами. Усі судді обиралися 

терміном на п’ять років. 

Відповідно до Основ законодавства про судоустрій Союзу РСР, союзних і 

автономних республік суддею міг бути обраний кожен громадянин СРСР, 

наділений виборчим правом, та який досягнув 25-річного віку. З огляду на 

виборність народних суддів, останні систематично звітували перед виборцями про 

свою роботу та їхні повноваження могли бути достроково припинені внаслідок 

відкликання виборцями. Також цей нормативно-правовий акт встановлював і 

загальні засади юридичної відповідальності суддів. Зокрема, судді могли бути 

притягнуті до кримінальної відповідальності або заарештовані лише за згодою 

Президії Верховної ради УРСР. Порядок притягнення суддів до адміністративної 

відповідальності мав встановлюватися окремим законом. 
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На підставі Основ законодавства про судоустрій Союзу РСР, союзних і 

автономних республік Верховна Рада УРСР 30 червня 1960 року прийняла Закон 

«Про судоустрій Української РСР» [452], який містив аналогічні норми щодо 

вимог до кандидатів у судді (ст. 9) (хоча при цьому не було жодної згадки про 

наявність юридичної освіти), виборності суддів1 (ст. 21), їх систематичного 

звітування перед виборцями (ст. 26), а також їх відкликання (ст. 43) та 

кримінальної відповідальності (ст. 44). Окремо звернемо увагу на дисциплінарну 

відповідальність суддів, яку вони несли за службові упущення і недостойні 

вчинки, що завдають шкоди правосуддю, інтересам держави і правам громадян 

(ст. 45). Порядок застосування дисциплінарної відповідальності до суддів було 

визначено Положенням про дисциплінарну відповідальність суддів Української 

РСР, затвердженим Указом Президії Верховної УРСР від 10 серпня 1960 року 

[371]. Нововведенням цього документу було те, що порушувати дисциплінарні 

справи стосовно суддів, а також накладати дисциплінарні стягнення на суддів 

могла лише Президія Верховного Суду УРСР. 

Наступним конституційним актом, що відображував новий стан розвитку 

радянської держави, була Конституція (Основний Закон) СРСР від  

7 жовтня 1977 року, у якій також знайшлось місце і для закріплення судової 

влади. Зокрема, розділ сьомий, який мав назву «Правосуддя, арбітраж і 

прокурорський нагляд», містив главу 20 під назвою «Суд і арбітраж», що 

передбачала окремі норми інституту конституційних основ правового статусу 

суддів [223]. Залишалась і норма, яка формалізувала інститут незалежності 

суддів. Так, стаття 155 Конституції декларувала, що «Судді і народні засідателі 

незалежні і підкоряються лише закону» [223]. 

Практика конституційного творення в радянські часи передбачала 

прийняття республіканських конституцій на основі загальносоюзних основних 

законів, які виступали їх політико-правовою осново. Не є винятком із цього 

правила і остання з конституцій радянської України – Конституція (Основний 
 

1 Порядок та організація проведення виборів суддів регулювалися Положенням про вибори 
районних (міських) народних судів Української РСР, затвердженим Указом Президії Верховної 
Ради УРСР від 2 листопада 1960 року [370]. 
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Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка була прийнята 

позачерговою сьомою сесією Верховної Ради Української РСР дев’ятого 

скликання 20 квітня 1978 року [163, с. 236-277].  

Дана Конституція мала найбільш розвинутий вигляд, із-поміж 

інших радянських конституцій в частині закріплення правосуддя. Разом із тим, 

положення Конституції УРСР 1978 року в багатьох випадках прямо чи 

опосередковано відтворюють положення Конституції СРСР 1977 року, яка мала 

надзвичайно вагомий вплив на її форму і зміст, що прямо зазначалося у преамбулі 

до Конституції радянської України 1978 року: «Народ Української Радянської 

Соціалістичної Республіки ... відповідно до Конституції (Основного Закону) 

Союзу Радянських Соціалістичних Республік 1977 року ... приймає і проголошує 

цю Конституцію» [163, с. 237]. Наприклад, стаття 149 Конституції УРСР 

1978 року, яка проголошувала здійснення правосуддя тільки судом є дослівним 

відтворенням статті 151 Конституції СРСР 1977 року, стаття 153 Конституції 

УРСР щодо незалежності суддів та народних засідателів та підкорення їх тільки 

законові була відповідним відтворенням статті 155 Конституції СРСР 1977 року. 

Однак, не зважаючи на це, з точки зору закріплення порядку формування 

суддівського корпусу, дана Конституція, безумовно, стала кроком уперед 

порівняно з попередніми конституціями радянської епохи. Так, Конституція 

передбачила такий порядок виборності судів і суддів у статті 150: «Всі суди 

Української РСР утворюються на засадах виборності суддів і народних 

засідателів. Народні судді районних (міських) народних судів обираються 

громадянами району (міста) на основі загального, рівного і прямого виборчого 

права при таємному голосуванні строком на п'ять років [163, с. 273]. 

Прийняття Конституції УРСР 1978 року сформувало підґрунтя для 

створення законодавчої бази щодо правового статусу суддів. Надзвичайно 

плідним у цьому плані було 5 червня 1981 року, коли було прийнято цілий ряд 

законодавчих актів, зокрема: Закон УРСР «Про вибори районних (міських) 

народних судів Української РСР», Закон УРСР «Про порядок відкликання 

народних суддів і народних засідателів районних (міських) народних судів 
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Української РСР», Закон УРСР «Про судоустрій України». Все це і є 

продовженням розвитку конституційних основ правого статусу суддів 

радянського зразка. 

Наступний і останній період реформування радянського правосуддя 

припадає на період перебудови, що почався у 1985 році. 28 червня 1988 року на 

ХІХ Всесоюзній конференції КПРС у своїй доповіді М. Горбачов наголосив на 

проведенні великої судової реформи [298]. Законом СРСР «Про зміни і 

доповнення Конституції (Основного Закону) СРСР» від 1 грудня 1988 року, до 

останньої було внесено важливі конструктивні зміни, в тому числі і до норм, що 

регламентували інститут конституційних основ правового статусу суддів. 

Зокрема, стаття 152 Конституції передбачала, що «Народні судді районних 

(міських) народних судів, судді крайових, обласних і міських судів обираються 

відповідними вищестоящими Радами народних депутатів. Судді Верховного 

Суду СРСР, Верховних Судів союзних і автономних республік, судів 

автономних областей і автономних округів обираються відповідно Верховною 

Радою СРСР, Верховними Радами союзних і автономних республік, Радами 

народних депутатів автономних областей і автономних округів. Народні 

засідателі районних (міських) народних судів обираються на зборах громадян за 

місцем їх проживання або роботи відкритим голосуванням, а народні засідателі 

вищестоящих судів – відповідними Радами народних депутатів. Судді всіх судів 

обираються строком на десять років. Народні засідателі всіх судів обираються 

строком на п'ять років. Судді і народні засідателі відповідальні перед органами 

або виборцями, які їх обрали, звітують перед ними і можуть бути ними 

відкликані у встановленому законом порядку» [417]. 

Суттєвої модернізації зазнала і стаття 155 Конституції, котра, декларуючи, 

що «Судді і народні засідателі незалежні і підкоряються лише закону», 

встановлювала наступні гарантії правового статусу суддів: «Суддям і народним 

засідателям забезпечуються умови для безперешкодного і ефективного 

здійснення їх прав та обов'язків. Будь-яке втручання в діяльність суддів і 

народних  засідателів по здійсненню правосуддя є неприпустимим і тягне за 
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собою відповідальність за законом. Недоторканність суддів і народних 

засідателів, а також інші гарантії їх незалежності встановлюються Законом про 

статус суддів в СРСР та іншими  законодавчими актами Союзу РСР і союзних 

республік» [417]. І такий закон був прийнятий 4 серпня 1989 року. Законом «Про 

заснування поста Президента СРСР і внесення змін та доповнень до Конституції 

(Основного Закону) СРСР» від 14 березня 1990 року передбачалось 

незастосування принципу виборності стосовно суддів військових трибуналів, 

оскільки вони мали призначатися Президентом СРСР. Крім того, статтю 152 

Конституції було доповнено нормою наступного змісту: «Суддів і народних 

засідателів може бути відкликано в установленому  законом  порядку» [415]. 

Подібна ситуація відбувалась і в радянській Україні, коли 27 жовтня 1989 року 

було внесено зміни до Основного Закону, в тому числі і в частині правосуддя.  

Чергові зміни до Конституції Української РСР було внесено Законом від 24 

жовтня 1990 року, яким статтю 150 Основного Закону було доповнено нормою 

наступного змісту: «Судді не можуть бути народними депутатами і на час 

виконання своїх обов'язків припиняють членство у будь-яких  політичних партіях 

і рухах» [419]. 

Отож, варто коротко зупинитись на характеристиці основних положень 

Закону СРСР «Про статус суддів» від 4 серпня 1989 року. Так, відповідно до  

ст. 1 суддями і народними засідателями є громадяни СРСР, обрані у 

встановленому законом порядку до Верховного Суду СРСР, Верховних Судів 

союзних республік, Верховних Судів автономних республік, крайових,  обласних,  

міських судів,  судів  автономних  областей, судів  автономних  округів,  районних 

(міських) народних судів,  а також військових трибуналів у Збройних Силах 

СРСР. Судді і народні засідателі є відповідальними перед органами або 

виборцями, які їх обрали, і звітують перед ними. Народні засідателі при 

здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді.  

Стаття 2 Закону встановлювала, що судді і народні засідателі повинні неухильно 

додержуватись радянських законів, використовувати свої знання і досвід для 

виконання покладених на суди завдань, бути гідними свого високого звання [445].  
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Розділ ІІ Закону встановлював основні гарантії незалежності та 

недоторканності суддів і народних засідателів. Так, судді і народні засідателі є 

незалежними і підкоряються тільки законові. Незалежність суддів і народних 

засідателів забезпечується встановленими законом порядком їх обрання і 

звільнення, недоторканністю суддів і народних засідателів, строгою юридичною 

процедурою здійснення правосуддя, таємницею наради суддів при винесенні 

рішень і забороною вимагати її розголошення, відповідальністю за неповагу до 

суду або втручання у вирішення конкретних справ, створенням необхідних  

організаційно-технічних умов для діяльності судів, а також матеріальним і 

соціальним забезпеченням суддів, що відповідає їх високому статусу [445].  

 У третьому розділі даного Закону СРСР «Про статус суддів» 

встановлювався порядок виборів суддів і народних засідателів. Так, народним 

суддею міг бути обраний громадянин СРСР, який досяг на день виборів 25 років, 

мав вищу юридичну освіту, стаж роботи за юридичною спеціальністю не менше 

двох років і склав кваліфікаційний екзамен. Суддями вищестоящих судів могли 

бути обрані громадяни СРСР, які мали вищу юридичну освіту і стаж роботи за 

юридичною спеціальністю не менше п'яти років, у тому числі, як правило, не 

менше двох років як суддя. Народним засідателем міг бути обраний громадянин 

СРСР, який досяг на день виборів 25 років, а народним засідателем військового 

трибуналу – громадянин СРСР,  який перебував на дійсній військовій службі 

[445].  

Позитивним моментом Закону СРСР «Про статус суддів» було закріплення 

одного з основних елементів правого статусу суддів, а саме, прав та обов’язків 

суддів і народних засідателів. Відповідно до статті 12 Закону судді і народні 

засідателі мали владні повноваження, необхідні для здійснення правосуддя. Крім 

того, суддя мав право: вимагати від службових осіб і громадян виконання своїх 

розпоряджень, пов'язаних із здійсненням покладених на нього законом обов'язків; 

вносити подання в державні органи, громадські організації і службовим особам 

про усунення порушень закону або причин і умов, які сприяли вчиненню 
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правопорушень; запитувати інформацію від державних і громадських органів, 

наукових установ та інформаційних центрів [445].  

Отже, прийняттям 4 серпня 1989 року Закону СРСР «Про статус суддів 

СРСР» вперше було зроблено спробу об’єднати в одному нормативному 

документі основні елементи правового статусу суддів. Крім цього, даний закон 

заклав підґрунтя для підзаконного врегулювання правового статусу суддів. Так,  

2 листопада 1989 року Постановою Верховної Ради СРСР № 724-І було 

затверджено Положення про кваліфікаційні колегії суддів судів Союзу РСР [368], 

до повноважень яких належали: оцінювання підготовленості до судової роботи, 

проведення кваліфікаційних іспитів кандидатів, проведення кваліфікаційної 

атестації суддів, розгляд питань про дисциплінарну відповідальність суддів тощо. 

Порядок проведення кваліфікаційної атестації суддів нормативно закріплювався 

Положенням про кваліфікаційну атестацію суддів [369]. Тоді ж було затверджено 

в новій редакції і Положення про дисциплінарну відповідальність суддів, 

відкликання і дострокове звільнення суддів і народних засідателів судів Союзу 

РСР [367]. Зокрема, цей документ передбачав дещо інші підстави притягнення 

суддів до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з винним діянням чи 

бездіяльністю: за порушення законності при розгляді судових справ, за вчинення 

іншого службового проступку та за вчинення ганебного поступку (п. 1). 

Дисциплінарні ж стягнення до суддів залишались ті ж самі, що й були раніше 

(зауваження, догана або сувора догана). Також передбачалась можливість 

дострокового звільнення суддів від виконання своїх обов’язків, а саме:  за 

станом здоров’я, що перешкоджає продовженню роботи; внаслідок обрання на 

іншу посаду чи переведення, за їх згодою, на іншу роботу; за власним бажанням; 

внаслідок звільнення суддів військових трибуналів з дійсної військової служби. 

Для проведення судової реформи Верховною Радою СРСР 13 листопада 

1989 року були прийняті Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік 

про судоустрій [344], що поряд із закріпленням нових завдань суду та 

прогресивних засад правосуддя, закріплювали і нові підходи до нормативного 

закріплення основ правового статусу суддів. Варто зауважити, що прийняття 
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даного загальносоюзного акту, спричинило лише фрагментарні зміни 

законодавства про статус суддів УРСР. 15 грудня 1989 року Президією Верховної 

Ради Української РСР було прийнято Указ Про присягу суддів і народних 

засідателів судів Української РСР, відповідно до якого судді складали присягу 

такого змісту: «…беручи на себе обов'язки судді (народного засідателя), урочисто 

клянусь: здійснювати правосуддя в суворій відповідності з законом, за своїм 

внутрішнім переконанням і совістю, незалежно від будь-чийого впливу,  

забезпечуючи всім громадянам і організаціям рівні умови при захисті їхніх прав і 

законних інтересів; з високою громадянською відповідальністю виконувати 

покладені на мене обов'язки, бути завжди справедливим і гуманним, 

принциповим і неупередженим; всі свої знання, здібності і досвід віддати справі 

побудови соціалістичної правової держави, зміцнення законності і правопорядку, 

виховання громадян у дусі поваги до радянських законів; всюди і завжди берегти 

чистоту високого звання судді, бути вірним присязі» [440].  

Таким чином, даний етап становлення конституційних основ правового 

статусу суддів характеризується внутрішньою еволюцією. Незважаючи на те, 

що режим протягом аналізованого етапу не змінювався, конституційні 

положення, що закріплювали правовий статус судді та його окремі елементи 

еволюціонували від конституції до конституції. Конституційні основи правового 

статусу суддів та окремих його елементів були формально унормованими, хоча 

більшість таких приписів не передбачало законодавчих механізмів їх реалізації 

або мало суто декларативний характер. Формування та функціонування 

радянської моделі правосуддя передбачало реалізацію судової влади 

професійними суддями і народними засідателями, які стали елементом державно-

партійної репресивної системи в УРСР. Таким чином, можемо підсумувати, що 

цей період характеризується закріпленням конституційних основ правового 

статусу суддів в конституціях тоді ще радянської України, що дало змогу 

акцентувати увагу науковців на дослідженні даного поняття, визначенні його ролі 

та місця в судовій системі відповідного періоду. 
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2.6. Конституційно-правовий статус суддів та його удосконалення за 

часів незалежної України 

 

Новітній етап історико-нормативного розвитку правового статусу суддів, 

безсумнівно, починається з моменту ухвалення Верховною Радою Української 

РСР Декларації «Про Державний суверенітет України» від 16 липня 1990 року. 

Саме Декларація заклала паростки, нове бачення, підходи та доктрину здійснення 

державної влади, зазначивши в розділі ІІІ («Державна влада»), що «Державна 

влада в Республіці здійснюється за принципом її розподілу на законодавчу, 

виконавчу та судову».  

Після Декларації було підготовлено безліч проєктів конституцій, які  

по-різному підходили до визначення місця судової влади в системі державної 

влади та статусу суддів у судовій системі. Часто такі проєкти ставали результатом 

політичного протистояння, готувалися різноманітними політичними партіями, 

громадськими організаціями, окремими політичними діячами.  

19 червня 1991 року Постановою Верховної Ради Української РСР схвалено 

Концепцію нової Конституції України [427], у якій містилось концептуальне 

положення про те, що статус суддів визначається Конституційним законом. 

Після Декларації «Про Державний суверенітет України» відбулася ще низка 

політично важливих для розвитку і становлення Української держави подій. 

Однак з точки зору конституційно-правового забезпечення функціонування 

держави, в силу різних об’єктивних і суб’єктивних чинників, продовжувала діяти 

Конституція ще радянської України 1978 року з чисельними змінами. 

Як справедливо відзначається в спеціальній юридичній літературі, 

визначальним законодавчим конституційним актом, що кардинально змінив 

правову логіку функціонування вітчизняної юридичної системи, став Закон УРСР 

Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР від  

24 жовтня 1990 р., який, окрім іншого, доповнив ст. 150 нормою такого змісту: 

«Судді не можуть бути народними депутатами і на час виконання своїх обов'язків 

припиняють членство у будь-яких політичних партіях і рухах [573, с. 466]. Таким 
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чином, даними змінами відкидався та заперечувався розповсюджений радянський 

підхід про те, що судді де-факто повинні були належати до комуністичної 

партійної номенклатури. 

Після проголошення Декларації про державний суверенітет, пожвавилась 

робота, спрямована на удосконалення законодавства, що регулювало вирішення 

господарських спорів, які перебували в перехідному стані. Як справедливо 

відзначається в юридичній літературі, «це був рух від адміністративно-

господарського порядку до судового, від системи державних арбітражів союзно-

республіканського та відомчого підпорядкування, системи комісій при 

виконавчих органах до судів економічної юрисдикції» [419, с. 472]. Зокрема,  

4 червня 1991 року Верховна Рада прийняла Закон УРСР «Про арбітражний суд», 

у третьому розділі якого закріплювався статус арбітра арбітражного суду, засади 

його незалежності та недоторканності, права та обов’язки арбітра, дисциплінарна 

відповідальність арбітра, підстави увільнення від виконання обов’язків арбітра та 

звільнення з посади, соціально-побутове забезпечення арбітра [401]. 

У цей період також окрему систему складали військові трибунали, які не 

входили до республіканської системи судоустрою. Відповідно до Указу Президії 

ВРУ) «Про надання Верховному Суду України повноважень касаційної інстанції 

стосовно справ,  які розглядаються по першій інстанції військовими трибуналами 

в Україні» від 15 січня 1992 року Верховному Суду України (далі – ВСУ) було 

надано повноваження касаційної інстанції стосовно справ, які розглядаються по 

першій інстанції військовими трибуналами Київського, Одеського, 

Прикарпатського військових округів та Чорноморського флоту, а також 

повноваження перегляду в порядку нагляду і за нововиявленими обставинами 

справ, розглянутих військовими трибуналами, дислокованими на території 

України [429]. Таким чином, відбулося приєднання військових трибуналів, що 

діяли на території України, до системи загальних судів, а ВСУ набув статусу 

найвищої судової інстанції для системи військових трибуналів.  

Реформування судової системи в цілому, та статусу суддів, зокрема, 

потребувало належного наукового забезпечення, а також формування загального 
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бачення та основних підходів до реформування. Для цього 28 квітня 1992 року 

Постановою ВРУ було схвалено Концепцію судово-правової реформи в Україні 

[428] (далі – Концепція судово-правової реформи). Даний документ, безумовно, 

відіграв велику роль у подальшому становленні судової влади в цілому, та статусу 

суддів, зокрема. Загалом Концепція судово-правової реформи отримала позитивні 

та схвальні висновки вітчизняних дослідників. Водночас, Концепція судово-

правової реформи, на думку окремих вітчизняних науковців, не була позбавлена 

недоліків. Так, на думку В. Сущенка, «основними вадами як самої Концепції 

судово-правової реформи, так і, в більшій мірі, заходів її практичного втілення, є 

відсутність  чіткої  та твердої  світоглядної позиції політиків і державотворців, та 

й правників України щодо розуміння сутності правової системи як такої, що має 

забезпечувати правовий баланс суспільного і державного  життя [580, с. 174]. 

Аналіз тексту Концепції судово-правової реформи свідчить про те, що в ній 

закладались основи нового правового статусу суддів. Завершуючи аналіз 

положень Концепції судово-правової реформи, варто все ж таки наголосити на її 

важливому вирішальному значенні для розвитку вітчизняної судової системи та 

еволюції правого статусу суддів. Цей документ започаткував динамічний 

розвиток законодавства про статус суддів. 

Одним із перших було прийнято 3 червня 1992 року Закон України «Про 

Конституційний Суд України» [421], якому так і не судилось набрати чинності.  

На особливу увагу в контексті дослідження конституційно-правового 

статусу суддів заслуговує Закон України «Про статус суддів» від  

15 грудня 1992 року (далі – Закон про статус суддів) [444], у якому за суддею 

закріплювався статус носія судової влади, закріплювалися вимоги, що ставляться 

до судді, обов’язки суддів, порядок обрання суддів, гарантії незалежності суддів, 

статус кваліфікаційних та атестаційно-дисциплінарних комісій суддів, 

встановлювалися порядок дисциплінарної відповідальності та атестації суддів, а 

також матеріальне і соціально-побутове забезпечення суддів. 

Встановлювалось, що судді  є  посадовими  особами  державної  влади,  які 

в конституційному порядку наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і 
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виконувати свої обов'язки на професійній основі в КСУ, ВСУ, Верховному Суді 

Республіки Крим, обласних, Київському і  Севастопольському міських, районних 

(міських), міжрайонних (окружних), військових судах, у Вищому арбітражному 

суді України, арбітражному суді Республіки Крим, обласних, Київському і 

Севастопольському міських арбітражних судах. 

Закон про статус суддів встановлював, що право на зайняття посади судді 

районного  (міського), міжрайонного (окружного) суду, військового суду 

гарнізону мав громадянин України, який досяг на день обрання 25 років, мав 

вищу юридичну освіту і, як правило, стаж роботи за юридичною спеціальністю не  

менше двох років. Суддею Верховного Суду Республіки Крим, обласного, 

Київського і Севастопольського міських, військового суду регіону і Військово-

Морських Сил України міг бути громадянин України, який досяг на день обрання 

30 років, мав вищу юридичну освіту, стаж роботи за юридичною спеціальністю не 

менш як п'ять років, у тому числі, не менш як три роки на посаді судді. Суддею 

ВСУ міг бути  громадянин України, який досяг на день обрання 35 років, мав 

вищу юридичну освіту, стаж роботи за юридичною спеціальністю не менш як 

десять років, в тому числі, не менш як п'ять років на посаді судді. Необхідною 

умовою для зайняття посади судді будь-якого суду було складання 

кваліфікаційного екзамену. 

Відповідно до Закону про статус суддів, судді районних (міських), 

міжрайонних (окружних) судів обиралися відповідно обласними, Київською і 

Севастопольською міськими Радами народних депутатів. В Республіці Крим  

судді районних (міських), міжрайонних (окружних) судів обиралися Верховною 

Радою Республіки Крим. Судді КСУ, ВСУ, Верховного Суду Республіки Крим, 

Вищого Арбітражного Суду України, арбітражного суду Республіки Крим, 

обласних, Київського і Севастопольського міських, військових судів, арбітражних  

судів областей, міст Києва і Севастополя обиралися ВРУ. Судді загальних та 

військових судів обиралися строком на десять  років. Судді, які вперше пройшли 

конкурсний відбір, обиралися на п'ять років. 
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Перейменувавши військові трибунали у військові суди, відповідно до 

Постанови ВРУ № 2979-ХІІ від 3 лютого 1993 року [435], повноваження суддів 

військових судів України продовжувалися з 1 січня 1993 року до створення цих 

судів на підставі нової Конституції України. 

Задля реалізації положень Концепції судово-правової реформи та Закону 

про статус суддів було прийнято Закон України «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів» [413], який встановлював систему 

особливих заходів державного захисту працівників суду від перешкоджання 

виконанню покладених на них законом обов'язків і здійсненню наданих прав. 

На етапі реалізації Концепції судово-правової реформи протягом 1994 року 

також було ухвалено ряд важливих законів. Зокрема, Закон України «Про 

кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність 

суддів судів України» від 2 лютого 1994 року [420], яким була створена система 

кваліфікаційних комісій суддів, основним завданням яких стало забезпечення 

формування суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та 

неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а також визначення 

рівня професійної підготовленості суддів та розгляд питань їх дисциплінарної 

відповідальності. Того ж самого дня, 2 лютого 1994 року, було прийнято Закон 

України «Про органи суддівського самоврядування» [432], відповідно до якого 

суддівське самоврядування визнавалось однією з найважливіших гарантій 

незалежності суддів. 

Напруга навколо прийняття Конституції України зростала з кожним роком. 

У такій ситуації, декларуючи прагнення до ухвалення нової Конституції та 

намагання врегулювати відносини, що вже склалися в державі, між ВРУ і 

Президентом України 8 червня 1995 року був ухвалений Конституційний Договір 

про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого 

самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України (далі 

– Конституційний Договір) [209].  

Акцентувалася увага в Конституційному Договорі (стаття 40) і на статусі 

суддів: «судді є недоторканними, незалежними і підкоряються тільки закону». 
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Однак Конституційний договір лише проголосив загальні засади статусу суддів, 

зазначивши, що «статус суддів, порядок їх призначення визначаються 

Конституцією України і законами України». 

Окрема стаття 42 Конституційного Договору присвячувалась також 

питанням призначення суддів. Судді всіх судів, крім суддів ВСУ, Вищого 

Арбітражного Суду України та КСУ, призначаються Президентом України за 

поданням Міністерства юстиції України, погодженим відповідно з ВСУ і Вищого 

Арбітражного Суду України. 

Укладення Конституційного Договору та аналіз його положень, дозволяє 

зробити висновок, що хоча й було відчутне протистояння тогочасних політичних 

сил, проте інститут правового статусу суддів зберігав стійку динаміку розвитку. 

Як справедливо стверджують автори монографії «Судова влада в Україні: 

історичні витоки, закономірності, особливості розвитку» в той час у країні 

зберігалися достатні політичні баланси, ще не були сформовані нові монополії в 

економічній сфері, корупція лише зароджувалася, кримінальні впливи на бізнес і 

політику мали локальний характер і лише в окремих регіонах були значними 

[573]. Зважаючи на такі небезпечні тенденції, відповідним чином реагувала й 

ВРУ, приймаючи відповідні законодавчі акти, спрямовані на боротьбу з 

корупцією. Деякі з таких законів стосувались і правового статусу суддів, оскільки 

досвід функціонування судової системи в роки незалежності, показав неабияку 

вразливість суддів корупційними елементами. 5 жовтня 1995 був прийнятий 

Закон України «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів 

України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про боротьбу з корупцією», 

яким Закон про статус суддів доповнено таким положенням: «судді, звільненому з 

посади у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням 

свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння, пенсія 

призначається на загальних підставах». 

Набувши відповідно до висновку Парламентської Асамблеї Ради Європи 

(далі – ПАРЄ) від 26 вересня 1995 року № 190 (1995) членство у Раді Європи  

[63], Україна взяла на себе низку зобов’язань, насамперед у сфері правосуддя. 
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Цією поважною інституцією визнавались реалістичними взяті Україною на себе 

зобов’язання щодо забезпечення незалежності судової влади відповідно до 

стандартів РЄ, зокрема стосовно призначення та перебування на посаді суддів, а 

до процедури призначення суддів залучатиметься професійна асоціація суддів.   

ВРУ на п’ятій сесії, 28 червня 1996 року прийняла Конституцію України 

[226], в якій з’явився новий розділ «Правосуддя», де було зосереджено норми 

щодо статусу суддів. Варто погодитись з твердженням Р. Куйбіди, що «за недовгу 

історію судової реформи в Україні Конституція стала найрадикальнішим 

документом у цій галузі» [252, с. 20]. Отже, статус суддів отримав своє найвище 

конституційне закріплення. Так, ст. 126 Конституції України закріпила положення 

про те, що незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і 

законами України. Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. Суддя не 

може бути без згоди ВРУ затриманий чи заарештований до винесення 

обвинувального вироку судом. 

Також визначено, що судді обіймають посади безстроково, крім суддів КСУ 

та суддів, які призначаються на посаду судді вперше. 

Конституція України від 28 червня 1996 року встановила вичерпний перелік 

підстав, за наявності яких, суддя звільняється з посади органом, що його обрав 

або призначив, а саме: закінчення строку, на який його обрано чи призначено; 

досягнення суддею шістдесяти п'яти років; неможливості виконувати свої 

повноваження за станом здоров'я; порушення суддею вимог щодо несумісності; 

порушення суддею присяги; набрання законної сили обвинувальним вироком 

щодо нього; припинення його громадянства; визнання його безвісно відсутнім або 

оголошення померлим; подання суддею заяви про відставку або про звільнення з 

посади за власним бажанням. Повноваження судді припиняються в разі його 

смерті. 

Відповідно до ст. 127 Конституції України в редакції від 28 червня  

1996 року, правосуддя здійснювали професійні судді та, у визначених законом 

випадках, народні засідателі і присяжні. На посаду судді міг бути  

рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не 
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молодший 25 років, який мав вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі  права 

не менш як 3 роки, проживав в Україні не менш як 10 років та володів державною 

мовою. На рівні Основного Закону було заборонено професійним суддям 

належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій 

політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші 

оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, 

викладацької та творчої. 

Суддями спеціалізованих судів могли бути особи, які мали фахову 

підготовку з питань юрисдикції цих судів. Ці судді відправляли правосуддя лише 

у складі колегій суддів. 

Статтею 128 Основного Закону встановлювалось, що перше призначення на 

посаду професійного судді строком на 5 років здійснювалося Президентом 

України. Всі інші судді, крім суддів КСУ, обиралися ВРУ безстроково, в порядку, 

встановленому законом. Голова ВСУ обирався на  посаду та звільнявся з посади 

шляхом таємного голосування Пленумом ВСУ в порядку, встановленому законом.  

Конституцією України в редакції від 28 червня 1996 року передбачалось 

утворення нової інституції – Вищої ради юстиції (далі – ВРЮ), яка повинна була 

вносити подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад, 

а також здійснювати дисциплінарне провадження стосовно суддів ВСУ і суддів 

вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів. 

Конституція України в редакції від 28 червня 1996 року заклала правову 

основу для утворення КСУ, а отже, потребував свого закріплення правовий статус 

судді КСУ. Відповідно до статті 148 Основного Закону України суддею КСУ міг 

бути громадянин України, який на день призначення досяг 40 років, мав вищу 

юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш як 10 років, проживав в Україні 

протягом останніх 20 років та  володів державною мовою. Суддя КСУ 

призначався на 9 років без права бути призначеним на повторний строк. 
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Крім того, на суддів КСУ поширювалися такі ж самі гарантії незалежності 

та недоторканності, підстави щодо звільнення з посади та вимоги щодо 

несумісності, як і до суддів судів загальної юрисдикції. 

16 жовтня 1996 року прийнято Закон України «Про Конституційний Суд 

України» [422], яким було конкретизовано статус судді КСУ. 

Прийняття Конституції України 28 червня 1996 року вимагало приведення у 

відповідність до її положень законодавства про судоустрій і статус суддів, окрім 

того відповідно до Перехідних положень для цього передбачався п’ятирічний 

термін. Як показав досвід, не всі пункти Перехідних положень Конституції 

України були виконані вчасно. Причиною цьому, на нашу думку, була відсутність 

чіткого, узгодженого плану заходів, що передбачав би послідовність дій на 

найближчі п’ять років. 

Найчастіше приведення існуючих правовідносин у відповідність до 

Основного Закону України відбувалось шляхом внесення змін до існуючих 

законів. Наприклад, 20 лютого 1997 року відповідно до Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про арбітражний суд» [407] статус арбітрів 

арбітражного суду було замінено на статус суддів арбітражного суду. 

11 вересня 1997 року для України набрала чинності Конвенція про захист 

прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) [202], що означало, що 

держава бере на себе зобов’язання гарантувати право на справедливий суд.  

15 січня 1998 року ВРУ прийняла Закон України «Про Вищу раду юстиції» 

[402], утворивши колегіальний, незалежний орган, відповідальний за формування 

високопрофесійного суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та 

неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а також за 

прийняття рішень стосовно порушень суддями і прокурорами вимог щодо 

несумісності та в межах своєї компетенції про їх дисциплінарну відповідальність. 

Для дослідження конституційно-правового статусу суддів особливий 

інтерес представляє факт звернення в 1998 році ВСУ до КСУ з конституційним 

поданням про конституційність деяких положень Закону України «Про Вищу 

раду юстиції», зокрема: про статус ВРЮ, її повноваження стосовно призначення 
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суддів на посади і звільнення з посад, а також дисциплінарної відповідальності 

суддів і прокурорів. За результатами розгляду конституційного подання, КСУ 

вирішив частково його задовольнити, визнавши неконституційними лише ті 

положення Закону України «Про Вищу раду юстиції», що стосувалися: 

положення пунктів 1, 2 частини першої статті 30, за якими до ВРЮ з пропозицією 

про прийняття подання про звільнення суддів з посади можуть звернутися:  

1) народний депутат України; 2) Уповноважений ВРУ з прав людини; положення 

статті 38, за якими підставою для відкриття дисциплінарного провадження є 

подання: 1) народного депутата України; 2) Уповноваженого ВРУ з прав людини; 

та положення частини третьої статті 37, згідно з яким ВРЮ прийняте нею рішення 

про невідповідність судді займаній посаді може направити до органу, який обрав 

суддю, без подання про звільнення судді з посади [494].  

Зауважимо, що дотримуючись хронологічного порядку під час проведення 

аналізу становлення правового статусу суддів на різних етапах конституційних 

змін та реформаторських кроків, у подальшому ми неодноразово звертатимемося 

до актів КСУ, які були визначальними для деяких елементів правового статусу 

суддів. Наразі слід зазначити, що правові позиції КСУ щодо формування 

конституційно-правового статусу суддів мають особливе значення завдяки тим 

особливостям, на які звернув увагу В. Кампо. Зокрема, він констатує, що 

формально КСУ не бере участі у формуванні доктрини чи правового забезпечення 

судово-правової реформи. Водночас КСУ своїми правовими позиціями реально 

впливає на підготовку та проведення судово-правової реформи в Україні: по-

перше, ці позиції фактично є одним із важливих джерел формування доктрини, а 

також правового забезпечення цієї реформи; по-друге, правові позиції КСУ 

морально та юридично «зв’язують» законодавця і тому в питаннях судово-

правової реформи він повинен їх принаймні враховувати, якщо не суворо 

додержуватись [169, с. 116]. 

Правове регулювання окремих елементів правового статусу суддів 

здійснювалось і на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Зокрема, 
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Указом Президента України від 11 травня 1999 року було затверджено Порядок 

складення присяги суддею, уперше призначеним на посаду [438]. 

Термін дії Перехідних положень Конституції України спливав, а прийняття 

законодавства про судоустрій і статус суддів було тим зобов’язанням, яке взяла на 

себе Україна перед міжнародними організаціями, зокрема Радою Європи. Так, у 

Резолюції 1244 (2001) від 26 квітня 2001 року «Виконання обов’язків і 

зобов’язань, взятих Україною при вступі до Організації», на думку ПАРЄ, 

Президент, Уряд та Парламент (Верховна Рада) не змогли виконати обов'язки і 

зобов'язання України, як країни-члена РЄ. У цьому зв'язку ПАРЄ пригадує тверду 

обіцянку української делегації та керівників партій і фракцій у ВРУ про те, що 

зобов'язання України в законодавчій сфері, включаючи рамковий акт щодо 

правової та судової реформи, будуть виконані [474].  

Це, своєю чергою, зобов’язувало ВРУ активніше займатися законодавчою 

діяльністю з метою прийняття відповідних законів про судоустрій і статус суддів. 

Крім цього, зволікання з прийняттям законів про судоустрій і статус суддів 

створювало, за словами В. Бойка, «небезпеку паралічу судової системи» [31, с. 6], 

а отже, ставило під загрозу подальший розвиток інституту правового статусу 

суддів. 

Однак ВРУ було обрано інший варіант. За тиждень до п’ятої річниці 

Конституції України, а саме, 21 червня 2001 року, було ухвалено пакет законів, 

якими вносилися зміни до низки законів, що регулювали питання судоустрою, 

статусу суддів і судочинства. Ці зміни дістали назву малої судової реформи [30]. 

Проаналізуємо норми законодавчих новел, що стосувалися правового статусу 

суддів. 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів» 

[409] закріплював за усіма суддями статус посадових осіб судової влади (за 

попередньою редакцією судді визнавались посадовими особами державної влади). 

Встановлювалось, що суддя не міг належати до політичних партій та профспілок, 

брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, 

обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, 
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крім наукової, викладацької та творчої. На посаду судді міг бути рекомендований 

кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти 

п'яти років, який мав вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш 

як три роки, проживав в Україні не менш як десять років та володів державною 

мовою. Суддею  вищого спеціалізованого суду міг бути громадянин України, не 

молодший  тридцяти років, який мав вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі 

права не менш як сім років, у тому числі не менш як п'ять років на посаді судді. 

Також було змінено і порядок призначення (обрання) суддів. Так, судді  

судів загальної юрисдикції обиралися ВРУ безстроково. Судді, які вперше 

пройшли конкурсний відбір, призначалися на  посаду судді строком на п'ять років 

Президентом України. Встановлювалось, що присяга судді складається перед 

Президентом України. 

Прийняття вищезгаданих законів отримало схвальну оцінку європейської 

спільноти, про що свідчить Резолюція 1262 (2001) ПАРЄ «Виконання обов’язків 

та зобов’язань Україною», прийнята 27 вересня 2001 року [475]. Що  стосується  

зобов'язань,  які залишилися у сфері внутрішнього законодавства, та виконання 

реформи, то ПАРЄ закликала українську владу продовжувати свої зусилля, а 

також посилювати співпрацю з Радою Європи з метою забезпечення повної 

відповідності українського законодавства і практики до принципів і норм 

Організації, особливо норм, гарантованих Конвенцією та судового прецеденту 

Страсбурзького Суду. 

Таким чином, метою змін до законодавства про судоустрій і статус суддів 

(так званої «малої реформи») було хоча б формально привести існуючу модель 

правового статусу суддів у відповідність до положень Конституції України та 

хоча б частково виконати зобов’язання перед ПАРЄ. 

Наступним кроком, який було зроблено Україною у цьому напрямку, стало 

прийняття 7 лютого 2002 року Закону України «Про судоустрій України» [450], 

який закріпив принципи незалежності, недоторканності та незмінюваності суддів, 

чого не було в попередніх законах. Відповідно до закону, гарантії незалежності 

суддів забезпечуються: особливим порядком призначення, обрання, притягнення 
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до відповідальності та звільнення суддів; незмінюваністю суддів та їх 

недоторканністю; порядком здійснення судочинства, встановленим 

процесуальним законом, таємницею постановлення судового рішення; забороною 

втручання у здійснення правосуддя; відповідальністю за неповагу до суду чи 

судді, встановленою законом; особливим порядком фінансування та 

організаційного забезпечення діяльності судів, встановленим законом; належним 

матеріальним та соціальним забезпеченням суддів; функціонуванням органів 

суддівського самоврядування; визначеними законом засобами забезпечення 

особистої безпеки суддів, їх сімей, майна, а також іншими засобами їх правового 

захисту.  

Змістовний аналіз подальших положень закону про судоустрій засвідчує 

розширення, всупереч Конституції, повноважень Президента щодо суддівського 

корпусу. Так, законом Президент був наділений повноваженням призначати голів 

і заступників голів судів (крім ВСУ) та звільняти їх з посад, переводити суддів з 

одного суду до іншого, присвоювати суддям військових судів усі військові звання 

(а не тільки вищі, як зазначено в Основному Законі), визначати кількісний склад 

ВСУ. Адміністративні повноваження голів судів та їхніх заступників розширено, 

що збільшило можливості щодо впливу на суддів відповідних судів під час 

розгляду ними справ. Вищенаведене вимагає погодитись з твердженням  

Р. Куйбіди щодо погіршення гарантій незалежності суддів [252, с. 24]. 

Третій розділ закону про судоустрій був присвячений професійним суддям, 

народним засідателям та присяжним. Зокрема, главою 9 наступні елементи 

правового статусу професійних суддів: вимоги до професійних суддів, добір 

кандидатів у професійні судді, порядок призначення (обрання) судді на посаду, 

порядок переведення судді до іншого суду, особливості статусу військових 

суддів.  

Вимоги до суддів судів загальної юрисдикції були ті ж самі, що передбачені 

законом про статус суддів. Проте встановлювались додаткові вимоги до суддів 

спеціалізованих судів. Так, суддями цих судів могли бути також особи, які мали 

фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів. У цьому разі на посаду судді 
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спеціалізованого суду міг бути рекомендований відповідною кваліфікаційною 

комісією суддів громадянин України, не молодший тридцяти років, який 

проживає в Україні не менш як десять років, володіє державною мовою, має вищу 

освіту в галузі знань, що охоплюються  межами юрисдикції відповідного 

спеціалізованого суду, та стаж роботи за спеціальністю не менше  п'яти  років.   

Новелою закону про судоустрій було те, що не могли бути рекомендовані на 

посаду професійного судді громадяни: 1) визнані судом обмежено дієздатними 

або недієздатними; 2) які мали хронічні психічні чи інші захворювання, що 

перешкоджали виконанню обов'язків судді; 3) щодо яких провадилося дізнання, 

досудове слідство чи судовий розгляд кримінальної справи або які мали не зняту 

чи не погашену судимість. 

Добір кандидатів у професійні судді здійснювався з числа осіб, які  

відповідали встановленим вище вимогам, за результатами проходження 

кваліфікаційної атестації відповідно до вимог закону. Кандидат на посаду судді 

військового суду крім того повинен був перебувати на військовій службі і мати 

військове звання офіцерського складу. 

Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять   років 

здійснювалось Президентом України на підставі рекомендації  відповідної 

кваліфікаційної комісії суддів за поданням ВРЮ. Усі інші судді обиралися 

безстроково ВРУ на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України (далі – ВККСУ) за поданням Голови ВСУ (голови відповідного вищого 

спеціалізованого суду). 

Главою 10 закону про судоустрій регламентувалась участь народних 

засідателів та присяжних у здійсненні правосуддя, а саме: вимоги до народних 

засідателів та присяжних, підстави та порядок звільнення від виконання 

обов’язків народного засідателя та присяжного, залучення народних засідателів і 

присяжних до виконання обов’язків у суді, права народних засідателів і 

присяжних та гарантії їх захисту. 

Отже, Закон України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 року став 

черговим вагомим, але не завершальним кроком у нормативному закріпленні 
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інституту правового статусу суддів та його елементів, окремі з яких зберігають 

свою актуальність і сьогодні. 

Знаковою подією, яка вплинула на подальший розвиток правового статусу 

суддів стало затвердження 24 жовтня 2002 року V з’їздом суддів України Кодексу 

професійної етики судді [623], норми якого були спрямовані на вирішення 

етичних питань, пов'язаних зі статусом судді. Найперше Кодекс професійної 

етики судді наголошував на тому, що суддя повинен бути прикладом 

законослухняності, неухильно додержувати присяги й завжди поводитися так, 

щоб зміцнювати віру громадян у чесність, незалежність, неупередженість та 

справедливість суду. Крім того, суддя повинен уникати будь-якого незаконного 

впливу на його діяльність, пов'язану зі здійсненням правосуддя. Він не має права 

використовувати своє посадове становище в особистих інтересах чи в інтересах 

інших осіб. 

Відповідно до висновку КСУ № 1-в/2003 від 30 жовтня 2003 року у справі 

про надання висновку щодо відповідності проєкту Закону України «Про внесення 

змін до Конституції України» № 3207-1, направленого Головою ВРУ, вимогам 

статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 29, 59, 

78 та інших Конституції України) положення даного законопроєкту було визнано 

таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Однак, у 

мотивувальній частині КСУ вказав, що періодичне строкове переобрання суддів 

може призвести до зниження рівня гарантованої Конституцією України 

незалежності суддів. КСУ також вважає, що за змістом законопроєкту існує 

невизначеність щодо статусу суддів, які відповідно до чинної Конституції 

України обрані безстроково [55]. Більш категоричними у своїх судженнях були 

судді КСУ В. Вознюк та В. Скомороха, які висловили окремі думки стосовно 

даного висновку. Зокрема, суддя КСУ В. Вознюк наголосив, що «…при обранні 

на посаду професійного судді чи не вирішальне значення відіграє суб’єктивний 

(людський) фактор. Якщо при безстроковому обранні професійному судді, за 

належного виконання ним своїх обов’язків, гарантується повна незалежність при 

відправленні правосуддя, то при періодичному його переобранні на певний строк 
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така гарантія фактично скасовується. А це, в свою чергу, ставить суддю в 

становище «самозбереження» в умовах політичного ринку, що призведе до 

руйнації принципу незалежності суддів при відправленні правосуддя» [329]. 

Тому, на його думку, запропоновані зміни до Конституції України щодо зміни 

порядку призначення суддів, передбачають обмеження прав і свобод людини і 

громадянина, а відтак не відповідають частині першій статті 157 Конституції 

України.  

Суддя КСУ В. Скомороха зазначив: «…вилучення частини четвертої статті 

126 та зміна редакції частини першої статті 128 Конституції України стосовно 

безстроковості призначення суддів зменшує гарантії їх незалежності і зробить їх 

залежними від тих, хто уповноважений обирати суддів. А це суперечить приписам 

частин першої та другої статті 55 Конституції України щодо захисту судом прав і 

свобод людини і громадянина та гарантування кожному права на оскарження в 

суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб. Вихолощена незалежність суддів 

принесе людям обмеження їх прав та свобод, зокрема права на справедливий, 

незалежний і безсторонній судовий захист» [330]. На підставі вищевказаного, він 

вважає, що запропоновані зміни до статей 126, 128 Конституції України не 

відповідають вимогам статті 157 Конституції України. 

18 березня 2004 року ВРУ прийняла Закон України «Про порядок обрання 

на посаду та звільнення з посади професійного судді» [437], яким було 

врегульовано порядок: 1) обрання ВРУ професійного судді безстроково, термін 

повноважень якого на посаді судді закінчився; 2) обрання ВРУ суддею 

безстроково особи, яка раніше уже обіймала посаду судді не менше п'яти років, 

але на час розгляду питання про обрання не займає посаду судді; 3) обрання ВРУ 

судді, раніше обраного безстроково, до суду іншого рівня або до суду того ж 

рівня, але іншої спеціалізації; 4) звільнення ВРУ з посади судді, який обіймає 

посаду судді безстроково. 

Крім того, цей закон установлював процедурний порядок обрання 

кандидата на посаду судді безстроково: 1) звернення кандидата на посаду судді 
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безстроково до Державної судової адміністрації України (далі – ДСАУ), а суддів 

ВСУ та суддів спеціалізованих судів – до голів цих судів щодо рекомендації їх 

для обрання суддями безстроково; 2) підготовка матеріалів  щодо обрання 

кандидата суддею безстроково з повідомленням про це в місцевих засобах 

масової інформації, газеті «Голос України» та  направлення їх до ВККСУ;  

3) надання  рекомендації  про можливість обрання кандидата на посаду судді 

безстроково ВККСУ; 4) подання Головою ВСУ або головою відповідного вищого 

спеціалізованого суду до ВРУ матеріалів про обрання кандидата суддею 

безстроково; 5) розгляд Комітетом ВРУ, до відання якого належить розгляд 

питання про обрання суддів та звільнення  суддів, обраних безстроково, подання 

про обрання кандидата суддею безстроково, прийняття рішення щодо 

рекомендації або нерекомендації кандидата на посаду судді безстроково та 

внесення цього рішення на розгляд ВРУ; 6) прийняття ВРУ рішення щодо 

обрання кандидата або відмови йому в обранні на посаду судді безстроково. 

Важливе значення для становлення структурних елементів правового 

статусу суддів відіграло рішення КСУ № 19-рп/2004 від 1 грудня 2004 року у 

справі за конституційним поданням ВСУ про офіційне тлумачення положень 

частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 

Закону про статус суддів (справа про незалежність суддів як складову їхнього 

статусу) [489]. 

Наступним програмним документом, який із-поміж інших завдань 

передбачав посилення гарантій незалежності суддів, якісне підвищення фахового 

рівня суддівського корпусу, підвищення статусу суддів у суспільстві, істотне 

поліпшення умов професійної діяльності суддів була Концепція вдосконалення 

судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до 

європейських стандартів, схвалена Указом Президента України від 10 травня 2006 

року [426]. Серед головних причин, що зумовлювали вкрай низький рівень довіри 

суспільства до судів Концепцією вдосконалення судівництва називались чинники, 

що перешкоджають незалежності суддів і неналежний рівень кваліфікації значної 
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частини суддівського корпусу та малу ефективність системи професійної 

відповідальності суддів.  

У Концепції вдосконалення судівництва констатувалось, що невід'ємною 

ознакою статусу судді є незалежність від будь-яких втручань у його діяльність на 

посаді судді, у тому числі з боку представників судової влади. Для досягнення 

незалежності судді передбачалось: створити механізми, які запобігатимуть 

можливостям зовнішнього впливу на нього; позбавити голів судів повноважень, 

які вони можуть використовувати для втручання у здійснення судочинства; 

удосконалити процедуру відкриття провадження в кримінальній справі щодо 

судді в такий спосіб, щоб унеможливити тиск на суддю шляхом кримінального 

переслідування; усунути адміністративну ієрархію між судами різних рівнів, 

ураховуючи існування в судовій системі механізмів процесуального контролю. 

Встановлюючи, що порядок добору і кар'єрного просування суддів є однією 

з гарантій незалежності судді, Концепцією вдосконалення судівництва 

передбачалось: здійснення призначення на посаду судді, а також обрання суддів 

на іншу, зокрема вищу, посаду на конкурсних засадах; запровадження  

спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді в Академії суддів України 

після конкурсного відбору; проводити кваліфікаційні іспити та співбесіди з 

кандидатами на посаду судді. 

Варто зауважити, що в середовищі суддів Концепція вдосконалення 

судівництва була сприйнята неоднозначно. Так, уже через декілька тижнів після 

схвалення Концепції судівництва, а саме 26 травня 2006 року РСУ була прийнята 

заява про концептуальні підходи РСУ до подальшого здійснення судово-правової 

реформи в Україні [148]. До числа першочергових заходів, що спрямовані на 

забезпечення ефективної діяльності судової влади як незалежної і самостійної 

складової державної влади, які можна здійснити без внесення змін до Конституції 

України належить і удосконалення законодавства, яке регулює добір і навчання 

суддівських кадрів, призначення й обрання суддів, призначення їх на  

адміністративні посади, заохочення та притягнення до відповідальності. Крім 

того, РСУ уважає, що не заслуговують на підтримку також пропозиції про те, що 
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рекомендувати до призначення (обрання) суддів усіх рівнів повинна виключно 

ВККСУ і що єдиним органом, який здійснюватиме дисциплінарне провадження 

щодо них, має бути Дисциплінарна комісія суддів. Адже немає впевненості в 

тому, що в разі реалізації цих пропозицій, що потребує значних фінансових 

витрат, кадрове забезпечення судової діяльності поліпшиться. 

З точки зору правового регулювання такого елементу правового статусу 

суддів як призначення їх на посади, важливе значення відіграв наказ ДСАУ «Про 

затвердження Положення про формування кадрового резерву на посади суддів 

місцевих та апеляційних судів» від 4 серпня 2006 року [416]. Формування 

кадрового резерву повинно було забезпечити усунення недоліків при доборі 

кандидатів на посади суддів місцевих загальних, місцевих спеціалізованих, 

апеляційних загальних та апеляційних спеціалізованих судів, яке б сприяло 

підвищенню ефективності роботи суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, 

сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі. 

Особливе значення для таких елементів правового статусу суддів, як 

призначення на посаду судді та звільнення суддів з посади мало Рішення КСУ  

№ 1-рп/2007 від 16 травня 2007 року у справі за конституційним поданням ВРЮ 

про офіційне тлумачення положення частини п'ятої статті 20 Закону України 

«Про судоустрій України» (справа про звільнення судді з адміністративної 

посади) [492]. Це рішення було визнано таким, що не відповідає Конституції 

України (є неконституційним), положення частини п'ятої статті 20 Закону 

України «Про судоустрій України», відповідно до якого голова суду, заступник 

голови суду призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом 

України. 

Таким чином, становище, що складалось у даний період (2006-2009 роки) 

свідчило про загострення протистоянь між Президентом України, ВРУ та 

органами судової влади в частині проведення реформи правосуддя. Це свідчило 

про необхідність якнайшвидшого проведення комплексних і системних змін задля 

удосконалення конституційних основ правового статусу суддів. Тому в 2010 році 
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розпочинається робота щодо напрацювання законопроєктів щодо судоустрою та 

статусу суддів. 

Внесення Президентом України на розгляд ВРУ проєкту Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» у науково-експертному середовищі назвали 

початком судової реформи [575]. Вже 7 липня 2010 року ВРУ прийняла Закон 

України «Про судоустрій і статус суддів» [447], у якому було закріплено правовий 

статус професійних суддів, народних засідателів та присяжних. Закон 

встановлював основні елементи правового статусу судді, а саме: незалежність, 

недоторканність та незмінюваність судді; вимоги щодо несумісності; права та 

обов’язки судді; присяга судді. Також цей закон закріплював додаткові 

(неосновні) елементи правового статусу суддів, а саме: порядок зайняття посади 

судді суду загальної юрисдикції (вимоги до кандидатів на посаду судді, 

призначення на посаду судді, розгляд питання про обрання на посаду судді 

безстроково); кваліфікаційний рівень судді (кваліфікаційне оцінювання суддів, 

підготовка судді та його регулярне оцінювання); дисциплінарна відповідальність 

судді; звільнення судді суду загальної юрисдикції з посади; суддівське 

самоврядування; забезпечення суддів; статус судді у відставці. 

Венеційська комісія у спільному висновку щодо Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», підготовленому з Дирекцією з технічного 

співробітництва Генерального Директорату з прав людини та правових питань 

Ради Європи, ухваленому 15-16 жовтня 2010 року [557] серед позитивних 

елементів реформи визнала, що безстрокове обрання судді після випробувального 

терміну відповідає стандартам і лише у виняткових випадках судді не можуть 

бути призначені безстроково. Такими, що відповідають міжнародним стандартам, 

Венеційська комісія визнала в цілому й передбачені Законом достатньо прозорі та 

відкриті процедури призначення суддів на посади вперше, а також порядок 

формування ВККСУ переважно із суддів. 

Водночас рекомендувалось: заборонити усі види нагород для суддів; більш 

чітко та вузько визначити підстави для звільнення суддів з посад; виключити роль 

ВРУ в процесі призначення та звільнення суддів. 
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Враховуючи необхідність підготовки пропозицій щодо вдосконалення 

конституційного регулювання відносин, з метою забезпечення максимальної 

транспарентності, загальнодоступності, демократичності та деполітизації цього 

процесу, невтручання у нього суб'єктів владних повноважень, а також 

започаткування широкого обговорення конституційних ініціатив, залучення до 

нього громадськості, вчених, міжнародного експертного середовища Президентом 

України 21 лютого 2011 року було видано Указ про підтримку ініціативи щодо 

створення Конституційної Асамблеї для напрацювання змін до Конституції та 

визначено персональний склад Науково-експертної групи з підготовки 

Конституційної Асамблеї [436]. 

6 квітня 2011 року Президентом України було видано Указ «Про порядок 

складення присяги судді особою, вперше призначеною на посаду професійного 

судді» [439], змістовна характеристика якого була подана в попередніх 

підрозділах нашого дослідження при характеристиці такого структурного 

елемента правового статусу суддів як присяги. 

Про те, що в основі стратегії реформування правового статусу суддів в 

Україні лежить насамперед фактор політичної, а не правової доцільності, свідчить 

факт прийняття ВРУ 20 жовтня 2011 року Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розгляду справ ВСУ». Цим законом 

було внесено зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», зокрема, 

щодо збільшення кількості суддів ВСУ. Так, передбачалось, що «до складу ВСУ 

входять сорок вісім суддів, з числа яких обираються Голова ВСУ, Перший 

заступник Голови ВСУ та чотири заступники Голови ВСУ» [406]. 

Такі нечіткі і часто непослідовні законодавчі зімни щодо правового статусу 

суддів не залишились поза увагою відповідних міжнародних інституцій. 26 січня 

2012 року ПАРЄ прийняла резолюцію № 1862 (2012) «Функціонування 

демократичних інституцій в Україні», в якій висловила глибоке занепокоєння 

відсутністю незалежної судової системи, що є основним викликом для системи 

правосуддя в Україні. ПАРЄ вважає, що наявна процедура призначення суддів 

підриває незалежність усієї судової системи, а тому, вона закликає скасувати чи 
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хоча б скоротити п’ятирічний випробувальний термін та відсторонити ВРУ від 

призначення суддів [476]. Така ситуація спонукала до розробки проєктів змін до 

законодавства про судоустрій та статус суддів. 

17 травня 2012 року Указом Президента України було утворено 

Конституційну Асамблею як спеціальний допоміжний орган при Президентові 

України, визначено її завдання, структуру, персональний склад. Серед основних 

завдань Конституційної Асамблеї передбачалось підготовка і схвалення Концепції 

внесення змін до Конституції України, а також розробка на її основі 

законопроєкту (законопроєктів) про внесення змін до Конституції та попереднє 

його (їх) схвалення. У структурі Конституційної Асамблеї утворено Комісію з 

питань правосуддя [424]. 

5 червня 2012 року ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо посилення гарантій незалежності 

суддів)» [405], який, незважаючи на висловлені зауваження, цілком підтримував 

ініціативу щодо призначення суддів Президентом України, проте відхилені 

пропозиції стосовно обрання суддів безстроково ВРУ. Цей закон також 

встановлював, що за зверненням органів прокуратури перевірка відомостей про 

порушення суддею присяги, про факт дисциплінарного проступку судді ВСУ або 

судді вищого спеціалізованого суду, які були допущені при розгляді судової 

справи, в якій брав участь прокурор, здійснюється лише в разі, якщо така судова 

справа не перебуває у провадженні суду будь-якої інстанції або якщо 

встановлений процесуальним законом строк подання апеляційної чи касаційної 

скарги закінчився. Перевірка таких відомостей не може бути доручена члену 

ВРЮ, який є прокурором або був прокурором на момент призначення членом 

ВРЮ. 

4 грудня 2012 року Комісія з питань правосуддя Конституційної Асамблеї 

схвалила «Концептуальні засади удосконалення конституційного регулювання 

правосуддя в Україні» [227]. Основними засадами в частині процедури добору та 

призначення (обрання суддів) пропонувались: усунення політичних структур від 

формування кадрового складу судів; усунення політичних структур від вирішення 
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питання відповідальності суддів; формування кадрового складу судів і 

забезпечення відповідальності суддів перед єдиним державним органом – ВРЮ; 

збереження випробувального терміну перебування судді на посаді (призначення 

вперше), який є потужним антикорупційним чинником і забезпечує більш якісне 

формування суддівського корпусу; збільшення вікового цензу для зайняття 

посади судді (з 25 до 30 років); збільшення строку стажу роботи за фахом, 

необхідного для зайняття посади судді (з 3 до 5 років); збільшення вікового цензу 

перебування на посаді судді (з 65 до 70 років); вирішення питання призначення 

суддів на адміністративні посади в судах органами суддівського самоврядування 

(колективом суддів); обрання на посаду судді безстроково ВРЮ. В частині 

посилення гарантій незалежності суддів пропонувались такі засади: забезпечення 

фактичної, а не декларативної незалежності суддів; забезпечення прийняття 

незалежним суддею судових рішень у відповідності з законом; посилення 

відповідальності за будь-який вплив на суд; відмова від інституту звільнення 

судді за порушення присяги як такого, що містить розмиті (неконкретні) підстави 

щодо юридичної відповідальності судді; забезпечення належного фінансування та 

належних умов для функціонування судів і діяльності суддів; забезпечення 

належного соціального захисту суддів та їх сімей; визначення у Державному 

бюджеті України видатків на утримання кожного суду окремо. 

У контексті дослідження становлення правового регулювання 

конституційно-правового статусу суддів у цей період важливе значення мали і 

рішення КСУ. Так, 3 червня 2013 року Рішенням № 3-рп/2013 у справі щодо змін 

умов виплати пенсій і щомісячного довічного грошового утримання суддів у 

відставці КСУ вказав, що суддя після виходу на пенсію або у відставку, 

використовуючи конституційне право на працю, визначене статтею 43 Основного 

Закону України, не може бути при цьому позбавлений гарантій незалежності 

суддів, включаючи заходи їх правового захисту, матеріального і соціального 

забезпечення (пенсії або щомісячного довічного грошового утримання). 

Підставою для отримання матеріального забезпечення судді після припинення 

його повноважень є виключно конституційно визначений статус професійного 
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судді. Тому таке забезпечення суддів залежить від умов, пов’язаних зі статусом 

судді та його професійною діяльністю щодо здійснення правосуддя, і не може 

залежати від інших умов, у тому числі соціального забезпечення, яке 

призначається і виплачується на загальних засадах та передбачене іншими 

законами України. Одержання суддею у відставці щомісячного довічного 

грошового утримання не може залежати від виконання ним іншої, зокрема 

оплачуваної, роботи. Законодавець може передбачати випадки припинення 

призначення та виплати (або часткової виплати) щомісячного довічного 

грошового утримання суддів, але тільки з підстав, що прямо впливають на статус 

суддів (набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді або 

припинення відставки у зв’язку з повторним обранням на посаду судді тощо). 

З позиції КСУ, законодавець не може виокремлювати певну категорію 

суддів у відставці, які не мають права на одержання щомісячного довічного 

грошового утримання, з підстав, не пов’язаних зі статусом судді та його 

професійною діяльністю щодо здійснення правосуддя. Таке законодавче 

регулювання суперечить меті встановлення конституційної гарантії матеріального 

забезпечення суддів як елемента їх незалежності, свідчить про його формальний 

характер, не відповідає принципу єдиного статусу всіх суддів України та порушує 

принцип рівності між суддями у відставці, які не працюють, і тими, які працюють 

на інших посадах, крім посади судді [491]. 

Подальші розробки Конституційної Асамблеї стосовно модернізації 

правосуддя призвели до напрацювання законопроєкту щодо посилення гарантій 

незалежності суддів, який пропонував: усунення ВРУ від формування кадрового 

складу судів; призначення суддів Президентом України за умови та відповідно до 

подання ВРЮ; запровадження процедури відкритого конкурсу з підбору 

кандидатів; скасування випробувального терміну при призначенні на посаду судді 

вперше; збільшення вікового цензу для зайняття посади судді (з 25 до 30 років); 

збільшення вікового цензу перебування на посаді судді (з 65 до 70 років). Варто 

зазначити, що ці пропозиції були схвально оцінені Європейською комісією за 
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демократію через право (Венеційською комісією) у висновку № 722/2013 від 14-

15 червня 2013 року [52]. 

Крім того, 4 липня 2013 року на розгляд ВРУ внесено проєкт Закону 

України «Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій 

незалежності суддів» (реєстраційний № 2522а), яким пропонувалось: 1) частину 

третю статті 126 Основного Закону викласти в такій редакції: «Суддя до 

винесення обвинувального вироку судом не може бути затриманий чи 

заарештований без згоди ВРЮ, наданої за поданням ВККСУ. Підстави та порядок 

надання чи відмови в наданні ВРЮ згоди на затримання чи арешт судді 

визначаються законом»; 2) змінити підстави звільнення судді, виключивши такі, 

як: закінчення строку, на який його обрано чи призначено; досягнення суддею 

шістдесяти п’яти років; порушення суддею присяги та доповнивши наступними: 

притягнення його до дисциплінарної відповідальності за вчинення передбаченого 

законом дисциплінарного правопорушення, несумісного з подальшим 

перебуванням судді на посаді; виїзду на постійне проживання за межі України; 

визнання його недієздатним; ненадання суддею згоди на переведення до іншого 

суду в разі ліквідації чи реорганізації суду загальної юрисдикції, в якому він 

займає посаду; 3) частину шосту «повноваження судді припиняються у разі його 

смерті» доповнити словами «досягнення ним сімдесяти років»; 4) після частини 

шостої статті 126 Конституції України доповнити новою частиною такого змісту: 

«Повноваження судді КСУ припиняються також у разі закінчення строку, на який 

його призначено, але не раніше дня набуття повноважень судді КСУ особою, яка 

призначена замість нього»; 5) частину першу статті 128 Основного Закону 

замінити двома частинами такого змісту: «1. Призначення на посаду судді суду 

загальної юрисдикції здійснюється безстроково Президентом України на підставі 

та згідно з поданням ВРЮ. 2. Переведення судді до іншого суду загальної 

юрисдикції здійснюється Президентом України на підставі та згідно з поданням 

ВККСУ. Переведення судді до іншого суду здійснюється лише за його згодою, у 

тому числі у випадках ліквідації чи реорганізації суду загальної юрисдикції, в 
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якому він займає посаду. Переведення судді до суду вищої інстанції здійснюється 

лише на конкурсній основі в порядку, визначеному законом» [458]. 

Згідно з Висновком КСУ від 19 вересня 2013 року № 2-в/2013, зазначений 

законопроєкт було визнано таким, що відповідає вимогам ст.ст. 157 і 158 

Конституції України [57]. 

Історичні події, що відбулися в Україні в кінці 2013 року – початку 2014 

року та отримали назву «Революція Гідності», підтвердили непоодинокі факти 

використання владою судів в якості репресивних інструментів. Це, у свою чергу, 

призвело до зниження і без того вкрай низького показника довіри суспільства до 

судової влади. Діяльність суддів у період громадянського протистояння, за 

словами попереднього Голови ВСУ Я. Романюка, стала каталізатором, який ще 

більше збурив суспільство та підняв хвилю недовіри до судової влади [481, с. 5]. 

За словами О. Хотинської-Нор, після революційних змін у політичному житті 

держави та зміни політичної еліти, «на авансцену» знову виходила судова 

реформа, лейтмотивом якої стало повернення довіри суспільства до судової 

системи. На відміну від попередніх періодів судової реформи, цього разу зміни 

перш за все стосувалися кадрового ресурсу судової системи [632, с. 242-243]. 

ВРУ прийняла відповідні нормативно-правові акти, що стосувалися 

представників суддівського корпусу: 

1. 24 лютого 2014 року ВРУ прийняла Постанову «Про реагування на факти 

порушення суддями КСУ присяги суддів» [441], відповідно до якої було 

достроково припинено повноваження та звільнено з посад п’ять суддів КСУ у 

зв’язку з порушенням ними присяги судді. Крім того, пропонувалось 

виконуючому обов’язки Президента України достроково припинити 

повноваження та звільнити з посад двох суддів КСУ у зв’язку з порушенням ними 

присяги судді, які були призначені Президентом України. Також пропонувалось 

РСУ у триденний строк скликати позачерговий З’їзд суддів України, на якому 

розглянути питання дострокового припинення повноважень та звільнення з посад 

п’яти суддів КСУ у зв’язку з порушенням ними присяги судді, які були 

призначені з’їздом суддів України. 
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2. 8 квітня 2014 року ВРУ було ухвалено Закон про відновлення довіри до 

судової влади, яким визначено правові та організаційні засади проведення 

спеціальної перевірки суддів судів загальної юрисдикції як тимчасового 

посиленого заходу з використанням існуючих процедур розгляду питань про 

притягнення суддів судів загальної юрисдикції до дисциплінарної 

відповідальності і звільнення з посади у зв’язку з порушенням присяги з метою 

підвищення авторитету судової влади України та довіри громадян до судової 

гілки влади, відновлення законності і справедливості [404]. Відповідно до Закону 

про відновлення довіри до судової влади метою перевірки суддів є:  

1) утвердження верховенства права в суспільстві та законності в діяльності судів; 

2) відновлення довіри до судової влади в Україні; 3) з’ясування фактів, що 

свідчать про порушення суддями присяги, наявність підстав для притягнення 

суддів до дисциплінарної або кримінальної відповідальності; 4) утвердження в 

діяльності суддів принципів незалежності та неупередженості. 

Також Законом про відновлення довіри до судової влади передбачалось, що 

перевірка суддів проводиться протягом одного року з дня формування складу 

Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції. 

Згідно з оприлюдненими Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів 

судів загальної юрисдикції статистичними даними станом на 25 серпня 2015 року 

до неї надійшло 2192 заяви, було призначено 331 перевірку відносно суддів, а 

також прийнято і направлено 46 висновків відносно суддів до ВРЮ та  

12 висновків відносно суддів до ВККСУ [149]. 

Крім того, відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону про 

відновлення довіри до судової влади, було передбачено право суддів обирати 

голову суду та його заступників. За словами Р. Куйбіди, цим законодавець надав 

шанс суддям змінити систему зсередини. На жаль, судді не скористалися цим 

шансом і не виправдали очікування суспільства на зміни [254]. 

3. 16 вересня 2014 року ВРУ прийняла Закон про очищення влади [434], за 

яким визначено термін очищення влади (люстрація) як встановлену Законом або 

рішенням суду заборону окремим фізичним особам обіймати певні посади 
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(перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування. Законодавчо передбачалось, що заходи з 

очищення влади (люстрації) здійснюються щодо професійних суддів. 

Законом про очищення влади встановлено, що протягом десяти років з дня 

набрання ним чинності посади, щодо яких здійснюється очищення влади 

(люстрація), не можуть обіймати судді, які постановили ухвалу про дозвіл на 

затримання з метою приводу, про застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою, ухвалили рішення про притягнення до адміністративної або 

кримінальної відповідальності осіб, звільнених від кримінальної або 

адміністративної відповідальності відповідно до Закону України «Про усунення 

негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу 

подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» від 29 січня 2014 року 

[454], Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з 

приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких законів України» від 21 лютого 2014 року 

[430]. 

Крім цього, заборона обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення 

влади (люстрація), протягом п’яти років з дня набрання чинності відповідним 

рішенням суду застосовується до суддів, які постановлювали ухвали про дозвіл на 

затримання з метою приводу, про застосування запобіжних заходів у вигляді 

тримання під вартою, ухвалювали обвинувальні вироки, залишали їх без змін 

щодо осіб, до яких застосовано повну індивідуальну амністію Законом України 

«Про внесення змін до Закону України «Про застосування амністії в Україні» 

щодо повної реабілітації політичних в’язнів» від 27 лютого 2014 року [408]. 

Відповідно до проміжного висновку щодо Закону про очищення влади, 

схваленого Венеційською комісією 12-13 грудня 2014 року [463], критично було 

сприйнято положення закону щодо покладення відповідальності за перевірку 

суддів на голів відповідних судів. З позиції Венеційської комісії, заради розподілу 

повноважень, процедура перевірки децентралізованими контролюючими органи 

не повинна застосовуватися до суддів. Однак, якщо виявляється недостовірність 
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інформації, наданої суддею, орган повинен відправити звіт Міністру юстиції, який 

передає його до ВРЮ та ВККСУ і пропонує зняти суддю з посади. Однак 

відповідно до Конституції, ВРЮ може не бути зобов’язана цією пропозицією і 

повинна оцінити самостійно суть кожного випадку. Закон про очищення влади 

повинен прояснити ці питання з дотриманням належної поваги до конституційних 

норм захисту незалежності суддів. 

При дослідженні конституційно-правового статусу суддів на особливу увагу 

заслуговує Концепція національних стандартів суддівської освіти, схвалена 

науково-методичною радою НШСУ 23 грудня 2014 року [228], відповідно до якої 

встановлювались основні засади суддівської освіти. Крім того, закріплювалось, 

що суддівська освіта має на меті домогтися досягнення кандидатами на посаду 

судді та суддями таких ключових якостей та навичок, як: інтелектуальні якості 

(здібність); особисті якості; здатність до розуміння та справедливого поводження; 

авторитетність (владність) та комунікативні навички; ефективність 

(продуктивність). 

16 січня 2015 року Президентом України до українського парламенту було 

внесено проєкт Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

недоторканності народних депутатів України та суддів) № 1776 [457], яким 

пропонувалось частину третю статті 126 Основного Закону викласти в такій 

редакції: «Суддя не може бути без згоди ВРЮ затриманий та до нього не може 

бути застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою до винесення 

обвинувального вироку судом, за винятком затримання при вчиненні або 

безпосередньо після вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя 

та здоров'я особи». Також статтю 129 Конституції України після частини першої 

пропонувалось доповнити новою частиною такого змісту: «Притягнення суддів до 

юридичної відповідальності здійснюється на загальних підставах. Судді не 

можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності за діяння, вчинені у 

зв'язку зі здійсненням правосуддя, крім випадків ухвалення завідомо 

неправосудного судового рішення, порушення присяги судді або вчинення 

дисциплінарного правопорушення». 
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Подальша робота українського парламенту над законопроєктами щодо 

судоустрою та статусу суддів засвідчила, що ці питання турбували владу значно 

більше, ніж інші, більш глобальні проблеми. Підтвердженням цьому став 

прийнятий ВРУ 12 лютого 2015 року Закон України «Про забезпечення права на 

справедливий суд» [414], яким було викладено у новій редакції Закон України 

«Про судоустрій і статус суддів». 

Цим законом, як і попередніми, також було закріплено правовий статус 

професійних суддів, народних засідателів та присяжних. Зокрема, 

встановлювались основні елементи правового статусу судді, а саме: незалежність, 

недоторканність та незмінюваність судді; вимоги щодо несумісності; права та 

обов’язки судді. Цим законом також закріплювались додаткові (неосновні) 

елементи правового статусу суддів, а саме: присяга судді; порядок зайняття 

посади судді суду загальної юрисдикції (вимоги до кандидатів на посаду судді, 

призначення на посаду судді, розгляд питання про обрання на посаду судді 

безстроково); кваліфікаційний рівень судді (кваліфікаційне оцінювання суддів, 

підготовка судді та його регулярне оцінювання); дисциплінарна відповідальність 

судді; звільнення судді суду загальної юрисдикції з посади; суддівське 

самоврядування; забезпечення суддів. 

З метою напрацювання узгоджених пропозицій щодо змін до Конституції 

України із залученням до цієї роботи представників різних політичних сил, 

громадськості, вітчизняного та міжнародного експертного середовища, сприяння 

досягненню громадського та політичного консенсусу щодо вдосконалення 

конституційного регулювання суспільних відносин в Україні Президентом 

України 3 березня 2015 року було видано Указ про Конституційну Комісію та 

затверджено положення про неї [425]. 

На особливу увагу в контексті дослідження конституційно-правового 

статусу суддів заслуговує Стратегія реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схвалена Указом Президента 

України 20 травня 2015 року [446], в якій наголошується, що система правосуддя 

не виконує поставлені перед нею завдання на належному рівні. Основними 
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причинами такої ситуації з-поміж інших є: недосконалість кадрового планування 

в системі судової влади; збереження факторів залежності суддів від виконавчої та 

законодавчої гілок влади, зокрема, наявність конституційних положень, які 

стримують посилення незалежності суддів; недосконалість методик визначення 

оптимального кількісного складу суддів та чисельності працівників апаратів судів 

відповідно до навантаження; непропорційне робоче навантаження на суддів і 

працівників апарату судів та відсутність механізмів оперативного вирівнювання 

навантаження на суддів, що знижує якість правосуддя. Реформування правового 

статусу суддів здійснюватиметься за такими напрямами: забезпечення 

незалежності, безсторонності та неупередженості суддів; оптимізація 

суддівського врядування та системи кар'єрного просування суддів; підвищення 

професійного рівня суддів; підвищення прозорості діяльності суддів та рівня їх 

відповідальності. 

Продовжуючи аналізувати реформаторські кроки щодо правосуддя, 

вважаємо за необхідне наголосити на тому, що ключовим питанням лишалось 

питання недоторканності суддів. 16 червня 2015 року КСУ визнав законопроєкт 

про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних 

депутатів України та суддів таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 

Конституції України [54]. Схвально оцінила положення даного законопроєкту 

щодо недоторканності суддів у своєму висновку Венеційська комісія, вказавши на 

той факт, що проєкт змін до Конституції України передає повноваження 

скасовувати суддівську недоторканність від парламенту до ВРЮ [58]. При цьому 

Венеційська комісія наголосила, що законопроєкт повинен бути чітко 

сформульований, а такий невиразний термін як «порушення присяги» слід 

вилучити не тільки з положення про скасування недоторканності, але й з підстав 

для звільнення суддів із посад. 

Важливе значення при здійсненні реформаторських кроків у сфері 

правосуддя відіграв проєкт Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» № 3524 від 25 листопада 2015 року [460], який, на 

нашу думку, мав важливе значення для подальшого нормативного закріплення 
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конституційно-правового статусу суддів. Даним законопроєктом пропонувались 

наступні нововведення: 1) без згоди ВРП суддю не може бути затримано або 

утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, 

за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину; 2) суддю не може бути притягнуто до 

відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину 

або дисциплінарного проступку; 3) встановлювались підстави для звільнення 

судді (неспроможність виконувати повноваження за станом здоров'я; порушення 

суддею вимог щодо несумісності; вчинення істотного дисциплінарного 

проступку, грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним зі 

статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді; подання заяви 

про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням; незгода на 

переведення до іншого суду в разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя 

обіймає посаду; порушення обов'язку підтвердити законність джерела 

походження майна); закріплювалось, що повноваження судді припиняються у 

разі: досягнення суддею шістдесяти п'яти років; припинення громадянства 

України або набуття суддею громадянства іншої держави; набрання законної сили 

рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим, 

визнання недієздатним або обмежено дієздатним; смерті судді; набрання законної 

сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину. 

Новелою було і те, що на посаду судді може бути призначений громадянин 

України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п'яти років, який має 

вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 

п'ять років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом 

можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді. 

Також пропонувалось, що призначення на посаду судді здійснюється 

Президентом України за поданням ВРП в порядку, встановленому законом. 

Призначення на посаду судді здійснюється за конкурсом, крім випадків, 

визначених законом. Голову Верховного Суду (далі – ВС) обирає на посаду та 
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звільняє з посади шляхом таємного голосування Пленум ВС в порядку, 

встановленому законом. 

Пропозиції та новели вищевказаного законопроєкту КСУ у своєму висновку 

від 20 січня 2016 року визнав такими, що відповідають вимогам статей 157 і 158 

Конституції України [56].  

26 січня 2016 року Президентом України було внесено на розгляд ВРУ 

доопрацьований проєкт Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» [459]. Відповідно до Висновку КСУ у справі за 

зверненням ВРУ про надання висновку щодо відповідності доопрацьованого 

законопроєкту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) 

вимогам статей 157 і 158 Конституції України доопрацьований законопроєкт 

також було визнано таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції 

України [53]. 

2 червня 2016 року ВРУ прийняла Закони України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)» [410] та «Про судоустрій і статус 

суддів» [448], якими було змінено конституційно-правовий статус суддів. 

Оскільки зазначені нормативно-правові акти містять фундаментальні положення, 

що стосуються конституційно-правового статусу суддів, ми їх предметно 

розглянемо в наступних розділах нашого дослідження. 

Як слушно зауважила Л. Москвич, протягом 2014-2016 рр. ми мали 

можливість спостерігати ситуацію, коли не було призначено на посаду судді 

жодної особи, яка пройшла конкурсний відбір відповідно до процедури, 

визначеної законом; досить велика кількість суддів отримували чималий розмір 

суддівської винагороди, але не допускалися до здійснення правосуддя внаслідок 

неприйняття відповідного акта ВРУ або через непроведення процедури складання 

присяги перед Президентом України. Таким чином, коефіцієнт їх корисної дії зі 

здійснення правосуддя дорівнював нулю, а втрати Державного бюджету України, 

пов’язані з їх утриманням, були досить великі [312, с. 28]. 

Проаналізувавши основні етапи становлення та розвитку інституту 

правового статусу суддів в незалежній Україні (1990 – 2016 років), ми зробили 
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висновок, що саме розуміння та конституційно-правове закріплення даного 

інституту, окремих його елементів, мало різні вияви залежно від ідеології та 

конституційної правосвідомості, що домінували в той чи інший період часу.  

Особливістю саме новітнього українського історичного розвитку 

конституційно-правового закріплення статусу суддів є вагомий вплив 

теоретичних розробок та конституційних проєктів, що так і не були втілені в 

життя, на розуміння, становлення та утвердження інституту правового статусу 

суддів, його подальше нормативне фіксування. Подальший розвиток і 

трансформація конституційно-правового статусу суддів характеризується  

імплементацією стандартів європейського конституціоналізму та правосуддя. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Запропоновано на основі узагальнення історичного досвіду правотворчої, 

правозастосовної та правосудної (юрисдикційної) діяльності, а також  враховуючи 

напрацювання правничої думки з питань врегулювання та реалізації правового 

статусу суддів в Україні, виокремити два періоди: доконституційний і 

конституційний. Предметом їх розмежування варто вважати Конституцію Пилипа 

Орлика 1710 року, у якій уперше в Україні на конституційному рівні було 

закріплено засади правосуддя Запорозької Січі. 

2. Запропоновано виділити такі етапи становлення та розвитку інституту 

конституційних основ правового статусу суддів на територіях, що входять до 

складу сучасної України: 1) період Київської Русі, Галицько-Волинської та 

Литовсько-Руської держави (ІХ – середина ХVI століття); 2) період Козацько-

Гетьманської держави (середина ХVІ – кінець ХVІІІ століття);  3) перебування 

українських земель у складі Російської та Австрійської імперій (кінець ХVІІІ – 

початок ХХ століття); 4) національно-визвольна боротьба на початку ХХ століття 

(1917–1922 роки); 5) становлення та розвиток конституційних основ правового 

статусу суддів у Радянську добу (1922–1990 роки); 6) становлення правового 
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статусу суддів на різних етапах конституційних змін та реформаторських кроків у 

судівництві України (1990  – 2020 роки). 

3. Встановлено  на підставі аналізу правових джерел Київської Держави що 

в них були зроблені, хоча й дуже примітивні, але впевнені спроби врегулювати 

правовий статус суддів. Судочинство цього періоду здійснювалось переважно на 

підставі звичаїв, а джерелами права також виступали договори з Візантією та 

церковні статути. Носії судової влади не відокремлювались від загальної 

структури адміністрації, а були її елементом, реалізуючи й інші повноваження. 

Аналогічна традиція здійснення правосуддя збереглась у Галицько-Волинському 

князівстві та на початках існування Литовського князівства.  

4. Визначено, що згодом у Великому князівстві Литовському сформувалась 

розгалужена мережа судових інституцій, що зумовлювалось домінуванням 

звичаєвого права та відсутністю нормативно-правової регламентації вирішення 

конфліктних ситуацій. Це в свою чергу призводило до того, що досить часто 

судочинство здійснювали король, асесори, референдарі, маршалки, комісари, віча, 

лавники, війти, старости, церковні священники тощо, а не судді. Протягом XIV – 

першої половини XVI ст. статус судді був другорядним після статусу державного 

урядника. У доменіальних судах функції суддів виконували пани (у  церковних  

доменіальних – духовні феодали) незалежно від правової грамотності або 

призначені ними  урядники. Спеціальних професійних вимог до суддів державних 

судів не пред’являлося. Вони могли не знати місцевого права, хоча судити мали 

саме за звичаєвим правом даної землі. Авторитетність судового рішення залежала 

не від його відповідності правовим нормам, а рангу особи, яка вказане рішення 

винесла. 

У недержавних судах функції судді виконували: у містах з магдебурзьким 

правом – обрані на певний термін присяжні судді-лавники або війт, який міг 

призначатись, або обиратись, тому мали знати право; у третейських судах – 

добровільно обрані сторонами приватні особи, також, знавці права; у копних 

судах – найбільш поважні особи, які  знали  право; у церковних  судах – вищі від 

сторін за рангом ієрархи, які повинні бути обізнані з канонічного права. 
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5. Аргументовано, що в період становлення та розвитку Козацько-

Гетьманської держави починають виокремлюватися такі елементи судової 

системи, як судді, котрі в цей історичний період здійснювали розгляд різних 

спірних питань. Саме існування різних форм суддівської діяльності (через 

старшину, духівництво, козаків, міщанство, полковників, урядників тощо) уже 

давало поштовх до розвитку більш досконалих видів суддівської діяльності, 

формування ідеї правового статусу судді. інститут правового статусу суддів 

продовжує утверджуватися і розвиватися. У часи середньовічної української 

держави продовжують встановлюватись такі елементи статусу суддів, як: вимоги, 

які пред’являються до суддів; порядок їх обрання та призначення; присяга суддів; 

повноваження суддів; гарантії безпеки для суддів. Щодо такого елементу 

правового статусу суддів як відповідальність, то починають виокремлюватися 

заходи кримінальної, дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності 

суддів. 

З початку XVIII ст.. починає формуватись інститут конституційних основ 

правового статусу суддів, зокрема завдяки положенням, закріпленим в 

Конституції Пилипа Орлика 1710 року. Тому попередні історичні етапи можна 

вважати доконституційними. 

6. Підтверджено, що період перебування Українських земель у складі 

Російської та Австрійської імперій характеризується інтенсивним розвитком ідей, 

теорій, пропозицій щодо безпосереднього конституційного закріплення правового 

статусу суддів, їх еволюцією.  

Важливе значення в конституційному закріпленні основ правового статусу 

суддів відіграла і судова реформа 1864 року, в ході реалізації якої було закріплено 

і розвинено такі елементи правового статусу суддів як: вимоги, які 

пред’являються до суддів; порядок обрання (призначення) на посаду судді; 

повноваження суддів; права та обов’язки суддів; гарантії незалежності суддів; 

зупинення повноважень та звільнення з посади судді; підстави та порядок 

притягнення суддів до юридичної відповідальності; заходи державного захисту 



 

 189 

суддів. Саме з досвіду судової реформи 1864 року проглядаються вкрай актуальні 

сьогодні елементи інституту конституційних основ правового статусу суддів. 

Розвиток конституціоналізму в Австрійській імперії, закріплення та 

втілення принципу поділу влади сприяли виокремленню судової влади та 

наданню їй самостійності.  

7. Аргументовано, що за доби національно-визвольної революції 1917-1922 

років на унормування інституту конституційно-правового статусу суддів та його 

закріплення в інших нормативних актах впливала постійна зміна форм 

державного правління та формування різноманітних українських держав. 

Нормативне закріплення інституту конституційно-правового статусу суддів мало 

місце практично в усіх конституційних та установчих документах зазначеного 

періоду, що підкреслювало розуміння необхідності формування судової системи 

та суддівського корпусу Української держави. 

8. Аргументовано, що радянський етап становлення конституційних основ 

правового статусу суддів характеризується внутрішньою еволюцією. 

Конституційні основи правового статусу суддів та окремих його елементів були 

формально унормованими, хоча більшість таких приписів не передбачало 

законодавчих механізмів їх реалізації або мало суто декларативний характер. 

Формування та функціонування радянської моделі правосуддя передбачало 

реалізацію судової влади професійними суддями і народними засідателями, які 

стали елементом державно-партійної репресивної системи в УРСР. 

9. Після ліквідації Запорізької Січі та в період входження українських 

територій до складу Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій, а 

також до складу СРСР здійснення судової влади та формування суддівського 

корпусу відбувалось з ігноруванням демократичних засад.  

10. Аргументовано, що саме розуміння та конституційно-правове 

закріплення інституту конституційно-правового статусу суддів в незалежній 

Україні (1990 – 2020 років), окремих його елементів, мало різні вияви залежно від 

ідеології та конституційної правосвідомості, що домінували в той чи інший період 

часу.  
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Особливістю саме новітнього українського історичного розвитку 

конституційно-правового закріплення статусу суддів є вагомий вплив 

теоретичних розробок та конституційних проєктів, що так і не були втілені в 

життя, на розуміння, становлення та утвердження інституту правового статусу 

суддів, його подальше нормативне фіксування. Подальший розвиток і 

трансформація конституційно-правового статусу суддів характеризується  

імплементацією стандартів європейського конституціоналізму та правосуддя. 
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РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ 

СУДДІВ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Поняття та складники структури конституційно-правового статусу 

суддів в Україні. 

 

Структурування конституційно-правового статусу суддів України 

обумовлене необхідністю змістовнішого аналізу зазначеної категорії, тож для 

досягнення поставленої мети доречно звернутись до теоретичних напрацювань по 

даному питанню. Адже, як справедливо зазначає Л. Москвич, для забезпечення 

надійності правового статусу судді необхідне чітке теоретичне визначення і 

детальне закріплення в національному законодавстві всіх структурних елементів, 

що становлять зміст цієї правової категорії та повинні бути логічно 

взаємопов’язаними й чітко конкретизованими [574, с. 496]. 

Насамперед варто констатувати той факт, що КСУ своїм рішенням у справі 

за конституційним поданням ВСУ про офіційне тлумачення положень частин 

першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону 

про статус суддів (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) 

[489] вирішив, що незалежність та недоторканність суддів є елементами їхнього 

статусу. 

Аналізуючи наукові підходи до структурних елементів правового статусу 

суб’єктів правових відносин, можна з упевненістю стверджувати, що найбільш 

ґрунтовно досліджувалися і продовжують досліджуватись елементи правового 

статусу особи, людини та громадянина.  

Варто зазначити, що в юридичній літературі спостерігається плюралізм 

думок та підходів стосовно визначення структурних елементів правового статусу 

суддів. Так, В. Кряжков до змісту статусу судді відносить вимоги, що 

пред’являються до суддів та їх права і обов’язки [251, с. 54]. Л. Сергієнко як 

складові елементи статусу носія судової влади виділяє права, обов’язки, а також 

відповідальність, зумовлену займаною посадою [518, с. 42]. Вєнгєров А. до 
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структури правового статусу відносить сукупність прав, свобод, обов’язків та 

відповідальності особи [49, c. 585]. М. Матузов та А. Малько елементами 

структури правового статусу особи визначають: права та обов’язки; законні 

інтереси; правосуб’єктність; громадянство; юридичну відповідальність; правові 

принципи та інші [590, c. 93]. Л. Сергієнко як складові елементи статусу носія 

судової влади виділяє права, обов’язки, а також відповідальність, зумовлену 

займаною посадою [518, с. 42].  

Деякі вчені відстоюють позицію про доцільність розмежування складових 

елементів правового статусу та правового положення. Зокрема, М. Вітрук, 

відокремлюючи правове положення від правового статусу, характеризує 

положення як більш широке поняття та наводить такі його елементи: правовий 

статус, громадянство, правосуб’єктність, юридичні гарантії [65, c. 40], до 

структури ж правового статусу, науковець відносить права і обов’язки, а також 

законні інтереси особи [65, c. 10-14]. 

На думку Г. Єрмошина, пізнання правового статусу судді як структурованої 

системи його прав, свобод, обов’язків, законних інтересів та гарантій дозволяє 

глибше та повніше зрозуміти соціальний зміст правового статусу, його 

структурних елементів, встановити їх зв'язок та взаємодію один з одним та більш 

правильно розкрити роль і значення судді як особистості в державі, державній 

владі та суспільстві в цілому [122, c. 83]. 

Вітчизняні дослідники неоднозначні також у підходах до визначення 

структурних елементів правового статусу особи. Так, О. Скакун до структури 

правового статусу людини та громадянина відносить суб’єктивні юридичні права 

та обов’язки, законні інтереси, гарантії здійснення прав і обов’язків, 

правосуб’єктність та громадянство [530, c. 59]. 

Крестовська Н. та Матвєєва Л. до структурних елементів правового статусу 

особистості спочатку відносили: 1) правові норми та принципи, що встановлюють 

цей статус; 2) правосуб’єктність; 3) основні права та обов’язки; 4) законні 

інтереси; 5) громадянство; 6) юридична відповідальність [245, с. 133]. Пізніше ці 
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автори доповнили структуру правового статусу індивіда такими елементами як 

громадянство та свободи індивіда [246, с. 204].  

Інші вчені до елементів правового статусу суддів відносять ширше коло 

елементів. Наприклад, О. Абросімова вважає, що поняття правового статусу судді 

як публічного суб’єкта охоплює такі елементи: порядок призначення або обрання, 

порядок припинення діяльності, компетенцію та порядок і спосіб її реалізації, 

особливості правового положення судді, що відрізняють його від інших 

публічних суб’єктів [3, с. 42, 47]. О. Бабаєва у зміст статусу судді включає такі 

елементи: а) правоздатність та дієздатність судді; б) законодавчо закріплені права 

та обов’язки; в) гарантії цих прав і обов’язків; г) відповідальність за належне 

виконання покладених на нього обов’язків [21,  с. 136].  Г. Єрмошин у статусі 

судді виділяє дві складові: по-перше, права та обов’язки судді, які 

встановлюються процесуальним законодавством (процесуальна складова);  

по-друге, права та обов’язки судді, які  визначають його особливе становище в 

суспільстві як громадянина. Саме це особливе становище, вказує він, є гарантією 

забезпечення тих прав і обов’язків, які суддя реалізує, безпосередньо здійснюючи 

правосуддя [505,  с. 433]. М. Вітрук до структурних елементів правового статусу 

судді відносить: а) права та обов’язки судді; б) правові принципи, що 

відображають взаємовідносини між суддею та суспільством і державою;  

в) гарантії, що забезпечують використання прав і виконання обов’язків судді  

[64,  с. 229-230]. 

В контексті дослідження структурних елементів правового статусу суддів 

заслуговує на увагу і позиція М. Клеандрова, який розглядаючи поняття «статус 

судді», вважає, що воно охоплює правове становище судді як носія судової влади, 

посадової особи високого рангу, його права, обов’язки, гарантії та імунітети, його 

місце в судовій системі [182,  с. 5]. Проте в одній з наступних своїх праць, автор 

вказує на лаконічність свого підходу до виявлення структурних елементів 

правового статусу судді та його недостатність для наукового дослідження. Тому 

М. Клеандров зазначає, що статус судді складається з багатьох компонентів, що 

взаємодоповнюють один одного (правового, морального, етичного, психічного, 
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фізіологічного, соціального та інших компонентів), що забезпечують можливість 

судді здійснювати незалежне і справедливе правосуддя [183,  с. 23]. 

Зміст правового статусу голови районного суду, на думку Д. Лукоянова, 

становлять: вимоги, що пред’являються до голови районного суду; строк 

повноважень; завдання; принципи діяльності; функції; повноваження; гарантії та 

компенсації; відповідальність [276,  с. 21]. 

З доктринального розуміння статусу суддів І. Марочкін стверджує, що 

статус судді ґрунтується на таких елементах: службові права суді, службові 

обов’язки судді, правосуб’єктність, повноваження і відповідальність [290, с. 19]. 

Специфічний підхід до виявлення структурних елементів правового статусу 

суддів демонструє вітчизняна дослідниця Л. Москвич, віднісши до складових 

«правового становища» наступні елементи: а) загальні (конституційні) права, 

свободи й обов’язки людини і громадянина;  б) правовий статус судді України;  

в) певні обмеження і гарантії забезпечення правового статусу судді; г) юридичну 

відповідальність [574,  с. 498]. Хоча, на наш погляд, права та обов’язки суддів, їх 

гарантії та відповідальність варто відносити до елементів правового статусу 

суддів. Якщо ж розмежовувати поняття «правове становище суддів» і «правовий 

статус суддів», то неминучою є ситуація, коли одні й ті ж складові елементи 

будуть відноситись відразу до обох категорій (наприклад, права та обов’язки 

суддів, відповідальність суддів тощо).  

До структури поняття «правовий статус» автор Л. Москвич пропонує 

включати лише ті елементи, які є обов’язковими для всіх груп носіїв судової 

влади і рівною мірою наявні в будь-який момент володіння статусом [574, с. 498]. 

Суб’єктивні права і юридичні обов’язки входять до складу правового 

статусу судді, всі інші елементи, такі як громадянство, відповідальність, норми, 

законні інтереси, принципи, компетенція, В. Декаленко визначає як супутні 

елементи правового статусу [106, с. 139]. 

До структури конституційно-правового статусу суддів судів загальної 

юрисдикції В. Єгорова відносить правосуб’єктність; права та обов’язки; принципи 

діяльності; гарантії діяльності суддів [126, с. 10-12]. В. Чебан до структури 
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конституційно-правового статусу суддів зараховує: принципи та гарантії 

діяльності суддів, їх права та обов’язки (повноваження), порядок призначення 

(обрання) на посаду, зупинення повноважень та звільнення з посади, підстави 

притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, заходи їх державного і 

соціального захисту [642, с. 10]. 

На думку В. Єгорової, ключовим елементом конституційно-правового 

статусу суддів судів загальної юрисдикції є їх правосуб’єктність, під якою 

розуміють здатність особи у встановленому законодавством порядку набувати 

правового статусу судді суду загальної юрисдикції, тобто виступати носієм 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків професійного судді [127, с. 56].  

Г. Єрмошин стверджує, що конституційно-правовий статус судді включає чотири 

модуси: професійний модус, посадовий модус, корпоративний модус та модус 

людини з особливим правовим статусом особи, обмеженої у своїх громадянських 

правах законодавством про статус судді [122, с. 141]. О. Брєжнєв до елементів 

правового статусу судді відносить строк їх повноважень [40]. 

Правове закріплення у відповідних нормативно-правових документах 

елементів правового статусу суддів не лише надає їм імперативного 

(обов’язкового) характеру, а й становить серцевину правового статусу суддів. 

Ядром серцевини правового статусу суддів є норми, передбачені насамперед 

статтями 6, 126-129, 130, 130-1 Конституції України, що, у свою чергу, дає усі 

підстави стверджувати про існування повноцінного конституційного інституту 

статусу суддів. Положення Основного Закону, що закріплюють статус суддів, 

знаходять своє логічне продовження та конкретизацію в законодавстві про статус 

суддів, що дає нам змогу визначати не просто правовий статус суддів, а 

конституційно-правовий статус суддів як основу правового статусу. Тому для 

характеристики конституційно-правового статусу суддів надзвичайно важливим є 

встановлення його структурних елементів та їх характеристика. Елементи 

конституційно-правового статусу суддів дають уявлення про їхнє функціонування 

в межах механізму реалізації системи функцій судів. Як слушно підкреслює В. 

Федоренко, «ці елементи є своєрідним юридичним інструментарієм, що визначає 
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ефективність роботи механізму функціонування судової влади в Україні»  

[609, с. 66]. 

Варто зауважити, що в конституційно-правовій науці також простежується 

плюралізм підходів до виділення структурних елементів конституційно-правового 

статусу суб’єктів конституційно-правових відносин загалом, та суддів зокрема. 

Такі підходи до елементів правового статусу суб’єктів конституційно-правових 

відносин екстраполюються і на площину конституційно-правового статусу суддів. 

Так, О. Скрипнюк до структури (внутрішньої побудови) конституційно-правового 

статусу суддів судів загальної юрисдикції відносить принципи діяльності суддів; 

функції суддів; правосуб’єктність суддів; права та обов’язки суддів; професійний 

статус суддів; соціальні та правові гарантії діяльності суддів [537, с. 120]. Схожий 

підхід до вичленення елементів конституційно-правового статусу суддів 

демонструє і професор В. Федоренко, який у своїх попередніх публікаціях до 

таких елементів відносив правосуб’єктність суддів; права та обов’язки суддів; 

функції суддів; відповідальність суддів; гарантії діяльності суддів [610, с. 67]. 

Сьогодні вчені до структури конституційно-правового статусу суддів додають ще 

два елементи, а саме принципи діяльності суддів та суддівський імунітет  

[609, с. 529]. Досліджуючи конституційні засади статусу суддів,  

Ф. Веніславський до його елементів відносить конституційні засади призначення; 

принципи правового статусу; права та обов’язки суддів; гарантії діяльності суддів 

[48, с. 337]. Як уже було зазначено, цей перелік не є вичерпним, допускається 

виділення й інших структурних елементів конституційно-правового статусу 

суддів, зокрема: вимоги, що пред’являються до суддів; порядок призначення на 

посаду судді; присяга судді; зупинення повноважень та звільнення з посади судді; 

заходи державного та соціального захисту суддів [243, с. 103-107] 

Отож, структура конституційно-правового статусу суддів – це сукупність 

взаємообумовлених елементів (принципів, прав, свобод, обов’язків, гарантій etc.), 

що сприяє розкриттю ролі та значення судді як особистості в суспільстві, державі 

та державній владі. 



 

 197 

Погодившись загалом з аргументами науковців  [239; 241], дослідивши 

зарубіжний досвід з даного питання [242], ми, однак, уважаємо, що в сучасних 

умовах доцільно дещо інакше підійти до характеристики елементів правового 

статусу суддів. На наш погляд, сучасний підхід повинен ґрунтуватись на 

виокремленні серед них основних і додаткових (неосновних) елементів правового 

статусу суддів. До основних варто відносити ті елементи, які дають можливість 

зробити висновок про юридичне «оформлення» суддів як повноправних суб’єктів 

права. Це, насамперед, права та обов’язки суддів, їх правосуб’єктність, принципи 

правового статусу суддів, а також юридична відповідальність суддів. Переконані, 

що вони суттєво впливають на функціонування суддів, зумовлюють їх роль та 

місце в правових відносинах в цілому, та при здійсненні правосуддя зокрема. 

Додаткові (неосновні) елементи правового статусу суддів конкретизують та 

логічно продовжують основні елементи. Тому до їх складу, на нашу думку, варто 

віднести наступні: вимоги, що пред’являються до суддів; призначення на посаду 

судді (порядок зайняття посади судді); присяга суддів; кваліфікаційний рівень 

суддів; суддівський розсуд; звільнення суддів з посади та припинення їх 

повноважень; гарантії діяльності суддів; забезпечення суддів. 

Основні та окремі додаткові (неосновні) елементи конституційно-правового 

статусу суддів стануть предметом розгляду в наступних розділах роботи. 

Водночас, окремі додаткові (неосновні) елементи конституційно-правового 

статусу суддів розглянемо в цій частині нашого дослідження. 

Стосовно вимог, які пред’являються до суддів, то окремі дослідники 

стверджують, що профілі вимог належать до основоположних інструментів 

відбору персоналу, а отже, і розвитку персоналу. Вони слугують наближенню до 

ідеалу правильного і справедливого прийняття рішень стосовно персоналу, 

включаючи оптимальну його кар’єрну підтримку. Вони пропонують тим, хто 

повинен здійснювати оцінки і приймати рішення щодо персоналу, важливі 

відправні пункти для орієнтиру, а тим, хто є кандидатом на зайняття відповідної 

посади, орієнтир для досягнення відповідного рівня професійного розвитку  

[553, с. 475]. 
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Вивчаючи свого часу проблему достатності та повноти кваліфікаційно-

правових вимог, що висуваються до кандидатів на посаду суддів судів загальної 

юрисдикції за законодавством України, Д. Шпенов робить висновок, що 

кваліфікаційно-правові вимоги до кандидата на посаду судді, визначені в чинному 

законодавстві України, не цілком відповідають принципам повноти та 

достатності. На думку дослідника, це зумовлено тим, що, по-перше, в чинному на 

той час Законі України «Про судоустрій і статус суддів» була відсутня стаття, у 

якій комплексно визнаються кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду судді з 

урахуванням міжнародних документів, а по-друге, відсутній дієвий механізм 

перевірки всіх цих вимог [673, с. 88]. 

Відповідно до ст. 127 ч. 3 Конституції України на посаду судді може бути 

призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший 

шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної 

діяльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним 

та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги 

для призначення на посаду судді. А частина четверта цієї ж статті Основного 

Закону встановлює, що для суддів спеціалізованих судів відповідно до закону 

можуть бути встановлені інші вимоги щодо освіти та стажу професійної 

діяльності [226].  

У вищенаведеному конституційному положенні заслуговує на увагу та 

принципова обставина, що Основний Закон у чинній редакції, хоча і не містить 

такої вимоги до суддів як ценз осілості (проживання в Україні не менш як  

10 років), однак підвищує інші вимоги до суддів (мінімальний віковий ценз – з 25 

до 30 років, граничний максимальний віковий ценз – 65 років, стаж професійної 

діяльності з 3 до 5 років) та встановлює нові вимоги щодо компетентності та 

доброчесності. На скільки виправданими та обґрунтованими є відповідно 

конституційні новели, спробуємо дати відповідь на це запитання, 

проаналізувавши відповідний зарубіжний досвід. 

На перший погляд, в Основному Законі України закріплене досить 

лаконічне, хоча, без сумніву, змістовне формулювання вимог, що пред’являються 
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до суддів. Проте в більшості конституцій зарубіжних країн загальні вимоги до 

суддів, без диференціації по рівню ланок в судовій системі або відсилають до 

спеціальних законів, або є менш конкретними з точки зору змісту кваліфікаційних 

ознак, або є схожими до вітчизняних, або детальніше, ніж Конституція України, 

закріплюють кваліфікаційні вимоги до суддів судів різних рівнів (Додаток 9). 

Проведений аналіз конституційних положень, що стосуються такого 

елемента правового статусу суддів як вимоги, що до них пред’являються, 

свідчить, що чинна редакція ч. 3 ст. 127 Конституції України враховує 

позитивний зарубіжний досвід та загалом відповідає європейським 

демократичним стандартам.  

Більшість вітчизняних науковців, зокрема О. Лагнюк відзначають, що 

визначеність на законодавчому рівні основних вимог, які висуваються до 

кандидатів на посаду судді є важливим чинником становлення України як 

правової держави, оскільки формування високопрофесійного суддівського 

корпусу є запорукою підвищення якості здійснення правосуддя й довіри 

громадськості до нього [260, с. 156]. Дана обставина красномовно свідчить про 

необхідність проведення аналізу вимог, які висуваються до кандидатів на посаду 

судді у відповідних законодавчих актах. 

Відповідно до чинного Закону про судоустрій і статус суддів передбачено 

додаткові вимоги для призначення на посаду судді, зокрема: 

- суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає вимогам до 

кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання 

підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, а також 

відповідає одній із таких вимог: 1) має стаж роботи на посаді судді не менше 

п’яти років; 2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у 

сфері права щонайменше сім років; 3) має досвід професійної діяльності адвоката, 

в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від 

кримінального обвинувачення щонайменше сім років; 4) має сукупний стаж 

(досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вищенаведених вимог 

щонайменше сім років (ч. 1 ст. 28); 
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 - суддею Вищого суду з питань інтелектуальної власності (далі – ВСПІВ) 

може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за 

результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати 

правосуддя у ВСПІВ, а також відповідає одній із таких вимог: 1) має стаж роботи 

на посаді судді не менше трьох років; 2) має досвід професійної діяльності 

представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) 

щонайменше п’ять років; 3) має досвід професійної діяльності адвоката щодо 

здійснення представництва в суді у справах щодо захисту прав інтелектуальної 

власності щонайменше п’ять років; 4) має сукупний стаж (досвід) роботи 

(професійної діяльності) відповідно до вищезазначених вимог щонайменше п’ять 

років (ч. 1 ст. 33); 

- суддею Вищого антикорупційного суду (далі – ВАС) може бути особа, яка 

відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами 

кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у 

Вищому антикорупційному суді, а також відповідає іншим вимогам, 

встановленим законом (ч. 2 ст. 33); 

- суддею ВС може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на 

посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність 

здійснювати правосуддя у ВС, а також відповідає одній із таких вимог: 1) має 

стаж роботи на посаді судді не менше десяти років; 2) має науковий ступінь у 

сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше десять років;  

3) має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення 

представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення 

щонайменше десять років; 4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної 

діяльності) відповідно до вищевказаних вимог щонайменше десять років  

(ч. 1 ст. 38) [1329]. 

Вищевикладене дозволяє зробити висновок, що конституційні положення, 

якими закріплено вимоги, що пред’являються до кандидатів на посади суддів 

конкретизуються у відповідному спеціальному законі.  
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Аналогічним чином здійснюється деталізація конституційних вимог до 

кандидатів на посади суддів у законодавстві зарубіжних країн (Додаток 10).  

Таким чином, проаналізувавши міжнародні стандарти, конституційні та 

законодавчі акти зарубіжних країн щодо вимог до кандидатів на посади суддів, 

увважаємо загальноприйнятими вимогами, що пред’являються до кандидатів на 

посади суддів такі: 1) вимога громадянства; 2) досягнення відповідного віку 

(віковий ценз); 3) наявність відповідної освіти (освітній ценз); 4) стаж роботи в 

галузі права; 5) проживання на території відповідної держави (ценз осілості);  

6) володіння державною мовою; 7) належні особисті та моральні якості. 

Крім того, у законодавстві про судоустрій і статус суддів досить часто 

закріплюються обмеження щодо призначення громадянина суддею  

(Додаток 11). 

Відповідно до ч. 2 ст. 69 Закону про судоустрій і статус суддів не може бути 

призначений суддею громадянин, який: 1) визнаний судом обмежено дієздатним 

або недієздатним; 2) має хронічні психічні чи інші захворювання, що 

перешкоджають виконанню функцій зі здійснення правосуддя; 3) має незняту чи 

непогашену судимість. Також, відповідно до ч. 3 ст. 69 вказаного закону не може 

претендувати на посаду судді особа, до якої згідно з законом застосовується 

заборона обіймати відповідну посаду. Частиною четвертою цієї ж статті 

передбачено, що не може претендувати на посаду судді також особа, яку було 

раніше звільнено з посади судді за вчинення істотного дисциплінарного 

проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі 

статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді, порушення 

вимог щодо несумісності, порушення обов’язку підтвердити законність джерела 

походження майна або у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним 

вироком щодо такої особи, крім випадків визнання в судовому порядку 

протиправним рішення про звільнення з цих підстав або скасування 

обвинувального вироку суду. І насамкінець, відповідно до ч. 5 ст. 69 цього ж таки 

закону встановлено, що не може претендувати на посаду судді також особа, яку 
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було раніше звільнено з посади судді за результатами кваліфікаційного 

оцінювання [448]. 

У конституційних актах найбільш високі вимоги пред’являються до суддів 

конституційних судів. Так, відповідно до ч. 4 ст. 148 Конституції України суддею 

КСУ може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день 

призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної 

діяльності у сфері права щонайменше п'ятнадцять років, високі моральні якості та 

є правником із визнаним рівнем компетенції [422]. 

У зарубіжних країнах також достатньо високі вимоги пред’являються до 

суддів конституційних судів, які закріплюються в конституціях та законодавстві 

(Додаток 12). 

Окремо вважаємо за доцільне зупинитись на вимозі щодо юридичної освіти 

та стажу професійної діяльності. 

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 69 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» вищою юридичною освітою є вища юридична освіта ступеня магістра 

(або прирівняна до неї вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста), здобута в Україні, а також вища юридична освіта відповідного 

ступеня, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому 

законом порядку.  Пунктом другим частини шостої статті 69 цього ж закону 

встановлюється, що стажем професійної діяльності у сфері права є стаж 

професійної діяльності особи за спеціальністю після здобуття нею вищої 

юридичної освіти. Збільшення ж стажу професійної діяльності з трьох років до 

п’яти років потрібні для більш ґрунтовного оволодіння професійними знаннями, 

навичками та вміннями, які є необхідними для здійснення правосуддя. 

Переконані, що ґрунтовні професійні знання, навички та вміння для будь-якої 

людини, в тому числі і для кандидата на посаду судді, приходять з роками 

наполегливої та цілеспрямованої роботи. 

Порушуючи питання про кваліфікаційні вимоги щодо суддів  

М. Савенко висловлює сподівання, що підвищення цензових вимог щодо стажу та 
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віку дасть змогу призначати на посаду судді громадян з достатнім практичним і 

життєвим досвідом та за свідомим вибором [500, с. 13]. 

Застосування категорії «сфера права» при класифікації видів професійної 

юридичної діяльності створює певні ускладнення через свою загальність.  

У Конституції України і Законі про судоустрій і статус суддів відсутня 

конкретизація, в якій сфері права повинен працювати громадянин, що претендує 

на посаду судді. Тому можна зробити висновок, що професійна діяльність 

громадянина в будь-якій сфері права дає йому можливість претендувати на 

посаду судді. Зазначимо, що коло осіб, які працюють в сфері права, є досить 

широким: адвокати, прокурори, секретарі судових засідань, слідчі, вчені-юристи, 

нотаріуси, юрисконсульти, судові виконавці, державні службовці та ін. 

Крім цього, Рішенням КСУ у справі про стаж для зайняття посади судді в 

апеляційних, вищих спеціалізованих судах та ВСУ від 5 квітня 2011 року 

встановлено, що стаж роботи на посаді судді є різновидом стажу роботи в галузі 

права [485]. У листі Міністерства юстиції України від 30 вересня 2009 року щодо 

виконання вимог Закону України «Про нотаріат» повідомляється, що до стажу 

роботи у сфері права зараховується період роботи на посадах з реалізацією 

повноважень, пов'язаних з правоохоронними, правовиконавчими, 

правоустановчими функціями. За змістом робота у сфері права передбачає 

розробку або застосування норм права і має систематичний характер. Уважаємо, 

що це період роботи в органах державної влади (у тому числі в судах, органах 

юстиції, прокуратури), нотаріату, адвокатури, місцевого самоврядування, у 

профспілкових та інших громадських організаціях, на підприємствах, в установах, 

організаціях будь-якої форми власності [273].  

Відповідно до Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, 

порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів 

складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською 

діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від  

17 грудня 2013 року, до стажу роботи в галузі права слід зараховувати роботу на 

посадах: 1) судді, прокурора, слідчого, нотаріуса; 2) помічника адвоката, 
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помічника судді або нотаріуса; 3) юриста, юрисконсульта, головного 

юрисконсульта, начальника юридичного відділу; 4) роботу на посадах в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, 

організаціях усіх форм власності, якщо такі посади за кваліфікаційними вимогами 

потребують наявності тільки повної вищої освіти за спеціальністю 

правознавство/правоохоронна діяльність; 5) науково-педагогічних або наукових 

працівників, що здійснюють навчання, виховання та професійну підготовку в 

професійно-технічних, вищих, або післядипломних навчальних закладах, якщо 

такі посади вимагають наявності повної вищої освіти за спеціальністю 

правознавство/правоохоронна діяльність; 6) працівників науково-дослідних 

установ, якщо такі посади вимагають наявності повної вищої освіти за 

спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність; 7) на інших посадах, які 

відповідно до закону вимагають наявності повної вищої освіти за спеціальністю 

правознавство/правоохоронна діяльність [386]. 

Тому цілком обґрунтованими є сумніви професора І. Марочкіна стосовно 

того, чи будь-яка діяльність у галузі права робить юристів професіоналами, які 

будуть готові повноцінно здійснювати функції носіїв судової влади. Вузька 

юридична спеціалізація, відсутність практичного досвіду кримінального, 

цивільного та адміністративного процесу аж ніяк не є критеріями 

професіоналізму юристів та ознакою якості корпусу суддів [289, с. 18]. На нашу 

думку, ці питання повинні бути предметом не підзаконного нормативно-

правового акту, а Закону про судоустрій і статус суддів. 

У цьому контексті варта уваги ще одна принципова обставина, а саме те, що 

чинний Закон про судоустрій і статус суддів додатково встановлює перелік 

професійної діяльності у сфері права для суддів апеляційного суду (стаж роботи 

на посаді судді не менше п’яти років; науковий ступінь у сфері права та стаж 

наукової роботи у сфері права щонайменше сім років; досвід професійної 

діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або 

захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років), ВСПІВ (стаж 

роботи на посаді судді не менше трьох років; досвід професійної діяльності 
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представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) 

щонайменше п’ять років; досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення 

представництва в суді у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності 

щонайменше п’ять років) та ВС (стаж роботи на посаді судді не менше десяти 

років; науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права 

щонайменше десять років; досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі 

щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального 

обвинувачення щонайменше десять років). 

Однією з нових вимог до кандидата на посаду судді є компетентність, яка 

відповідно до ч. 2 ст. 83 Закону про судоустрій і статус суддів є одним з критеріїв 

для кваліфікаційного оцінювання [448]. На наш погляд, положення п. 1 ч. 2 ст. 83 

зазначеного закону є занадто загальними і неконкретними з наступних міркувань. 

Насамперед подано невичерпний перелік компетентностей, а саме професійна, 

особиста, соціальна тощо. Крім того, не вказано, що включає в себе професійна, 

особиста та соціальна компетентність. Одночасно з цим потребує визнання той 

факт, що у попередній редакції Закону про судоустрій і статус суддів від 7 липня 

2010 року [447] дані компетентності були визначені більш конкретно, а саме: 

професійна компетентність (знання права, здатність проводити судове засідання 

та ухвалювати рішення), особиста компетентність (здатність виконувати обсяг 

роботи, самоорганізованість), соціальна компетентність (урівноваженість, 

стресова стійкість, комунікативність) та здатність підвищувати свій фаховий 

рівень і здійснювати правосуддя у суді відповідного рівня. 

Вітчизняний дослідник І. Козьяков уважає, що професійна компетентність, 

будучи складною динамічною структурою, складається з таких компонентів:  

1) ціннісно-мотиваційний (мотиви, потреби, настанови, інтереси, цінності, ідеали, 

правові та морально-етичні норми тощо);  2) когнітивний (знання про особливості 

діяльності та її вимоги до особистості); 3) операційно-діяльнісний (володіння 

методами, способами, прийомами, культурою професійної діяльності, юридичної 

техніки, діловодства); 4) поведінковий (конкретні дії, поведінкові прояви чи 

потенційні поведінкові реакції у сфері професійної діяльності);  
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5) комунікативний (володіння державною (та іноземною) мовами, 

комунікативними техніками, риторикою та культурою спілкування);  

6) рефлексивно-творчий (самоконтроль, саморегуляція, самооцінювання, 

самовдосконалення) [198, с. 57-58]. 

Досліджуючи судову реформу та її перспективи для господарського 

судочинства, В. Рєзнікова зазначає, що далеко не кожен суддя відповідає вимогам 

щодо компетентності, а це чи не найбільше підриває довіру особи до суду  

[482, с. 116]. 

Розглядаючи компетентність, як вимогу до громадянина на посаду судді,  

О. Лагнюк тлумачить її наступним чином: по-перше стаж професійної діяльності 

у сфері права щонайменше п’ять років не означатиме автоматично, що особа є 

компетентною; по-друге, стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 

п’ять років та компетентність особи є двома рівнозначними вимогами до 

кандидатів [260, с. 158]. 

Однією з нових вимог до кандидата на посаду судді є доброчесність, яка 

також відповідно до ч. 2 ст. 83 Закону про судоустрій і статус суддів є одним з 

критеріїв для кваліфікаційного оцінювання [448]. З огляду на дану обставину до 

законодавства введено новели у вигляді «декларації доброчесності судді» та 

«громадської ради доброчесності». 

Відповідно до ст. 62 ч. 3 Закону про судоустрій і статус суддів у декларації 

доброчесності судді крім прізвища, ім’я, по батькові судді, його місця роботи, 

займаної посади також зазначаються твердження про: 1) відповідність рівня життя 

судді наявному в нього та членів його сім’ї майну і одержаним ними доходам;  

2) своєчасне та повне подання декларацій особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, та достовірність задекларованих 

у них відомостей; 3) невчинення корупційних правопорушень; 4) відсутність 

підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності; 5) сумлінне 

виконання обов’язків судді та дотримання ним присяги; 6) невтручання у 

правосуддя, яке здійснюється іншими суддями; 7) проходження перевірки суддів 
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відповідно до Закону про відновлення довіри до судової влади та її результати;  

8) відсутність заборон, визначених Законом про очищення влади [448].  

На нашу думку, вищевказані твердження, що повинні зазначатись у 

декларації доброчесності судді перш за все спрямовані на виявлення та 

встановлення чесності у способі життя судді, виконанні ним професійних 

обов’язків та розпорядженні суддею матеріальними ресурсами. 

Переконані, що категорія «доброчесність» наповнена глибоким 

філософським змістом, оскільки охоплює такі поняття як «добро» та «чесність». 

Крім цього, відповідно до практичного словника синонімів української мови 

синонімами цього поняття є: чеснота, чесноти, цнотливість, цнота; чесність, 

моральність; добропристойність, добропорядність [172]. Незважаючи на широкий 

синонімічний ряд цього поняття, Є. Калюжна та А. Вовна категорію 

«доброчесність» розуміють як невинність, або цноту, що означає цілісність, 

неподільність, безпричинність [166, с. 41]. 

Констатуючи той факт, що термін «доброчесність» походить від 

англійського integrity, яке перекладається як цілісність, чистота або прямота, у 

тому числі як внутрішня відповідність судової діяльності своєму призначенню й 

проголошеній меті, В. Городовенко та О. Овчаренко зазначають, що саме ці якості 

забезпечують належне виконання обов’язків судді. На їх думку, доброчесність 

означає відповідність способу життя носія владних повноважень його доходам та 

дотримання ним статусних вимог і обмежень і знаходить свій прояв в 

антикорупційних стандартах судочинства [338, с. 87-88]. 

Уважаємо, що в сучасних умовах найбільш точним та повним є визначення 

доброчесності в контексті кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на 

посаду судді) О. Глущенко. Так, на думку дослідниці, доброчесність – це 

морально-етичний фундамент діяльності судді, який визначає межу і спосіб його 

поведінки, яка має ґрунтуватися на принципах добровідносин із громадянами, 

суспільством та державою, а також  чесності у способі життя, виконанні 

професійних обов’язків та розпорядженні матеріальними ресурсами [78, с. 78]. 
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Дослідження психологічних засад професійного відбору суддів дало 

можливість Ю. Ірхіну зробити висновок, що на посаді судді люди хотіли б бачити 

людину, наділену багатьма чеснотами: особистою чесністю, високим інтелектом і 

культурним рівнем, принциповістю, енергійністю, цілеспрямованістю, 

ввічливістю, доброзичливістю, неупередженістю, урівноваженістю, 

стресостійкістю, тактовністю, вдумливістю, працьовитістю, витриманістю, 

комунікабельністю, здатністю застосовувати судову владу виважено та мудро. 

Водночас, на думку дослідника, необхідно виключити можливість доступу до 

суддівської посади осіб, яким притаманні негативні особистісні та моральні 

якості, такі, як зарозумілість, пихатість, грубість, жорстокість і недбалість, 

некомунікабельність, низький рівень інтелекту та культури, схильність до 

стереотипного мислення, нездатність до ясного викладення усної мови і 

письмових текстів, корислива орієнтація на престижне становище судді  

[158, с. 36]. 

Відповідно до конституційного та законодавчого положень однією з вимог 

призначення громадянина України на посаду судді є володіння державною 

мовою. Відповідно до ст. 10 ч. 1 Конституції України державною мовою в Україні 

є українська мова. Своїм рішенням у справі про застосування української мови від 

14 грудня 1999 року КСУ вирішив, що це положення Основного Закону треба 

розуміти так, що українська мова як державна є обов'язковим засобом 

спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, 

діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного 

життя, які визначаються законом [486]. 

На думку І. Марочкіна, кандидатський мовний ценз має свої проблемні 

питання, оскільки кваліфікаційній комісії суддів необхідно визначити, чи є рівень 

володіння кандидатом українською мовою достатнім для виконання ним 

обов'язків судді [289, с. 19]. 

Відповідно до ст. 73 ч. 1 Закону про судоустрій і статус суддів перевірка 

рівня загальних теоретичних знань кандидатів на посади суддів щодо володіння 
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ними державною мовою здійснюється під час відбіркового іспиту, що 

проводиться ВККСУ у формі анонімного тестування. На нашу думку, перевірка 

загальних теоретичних знань кандидатів на посади суддів щодо володіння ними 

державною мовою у формі анонімного тестування не може об’єктивно 

стовідсотково визначити рівень володіння кандидатами на посади суддів 

державною мовою. Для більш повного визначення рівня володіння кандидатами 

на посади суддів державною мовою, на нашу думку, можна використовувати таку 

форму іспиту, як написання диктанту з української мови з обов’язковим 

використанням спеціальної правничої термінології. 

У контексті дослідження цієї вимоги до кандидатів на посади суддів 

уважаємо раціональною пропозицію Б. Прокопенка, що володіння державною 

мовою має перевірятися протягом усієї процедури добору – починаючи з подачі 

документів, заповнених українською мовою, складанні відбіркового іспиту, 

спеціальної підготовки, кваліфікаційного іспиту, співбесіди тощо [462, с. 47].  

Доволі дискусійним і неоднозначним є вилучення з переліку вимог до 

кандидата на посаду судді цензу осілості – проживання в Україні не менш як 10 

років (попередня редакція Конституції України). Водночас, ст. 65 ч. 1 Закону про 

судоустрій і статус суддів передбачено, що присяжним може бути громадянин 

України, який постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція 

відповідного окружного суду. Проведений текстуальний аналіз конституційних та 

законодавчих норм із зазначеного питання, дає змогу зробити висновок, що в 

більшості випадків така вимога до кандидатів на посаду судді відсутня. Очевидно, 

враховуючи це, вітчизняний законодавець також відмовився від такої вимоги до 

кандидата на посаду судді. Системний аналіз праць вітчизняних науковців, 

дозволяє зробити висновок про відсутність єдиної узгодженої наукової позиції з 

порушеної проблеми. 

Зокрема, О. Лагнюк висловлює припущення щодо зняття цього питання з 

законодавчих норм «…навряд чи в когось виникнуть сумніви в тому, що 

проживання громадянина України на території своєї держави протягом тривалого 

часу дає змогу глибоко розуміти та перейматися проблемами українського 
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суспільства, аналізувати вітчизняну судову практику» [260, с. 158]. На думку  

І. Коліушка, Р. Куйбіди та Т. Рудої «…Відсутність цензу осілості сприятиме тому, 

щоб посаду судді змогли обійняти громадяни України, котрі деякий час навчалися 

чи працювали за кордоном. Це дуже важливо з огляду на значно ширший 

світогляд тих, хто здобув освіту і в Україні, і за кордоном» [199]. 

На нашу думку, наявність цензу осілості, як вимога до кандидата на посаду 

судді не перешкоджає тому, щоб посаду судді змогли обійняти громадяни 

України, котрі деякий час навчалися чи працювали за кордоном. Для цього 

відповідну норму варто викласти у наступній редакції «…безперервно проживає в 

Україні протягом останніх десяти років перед призначенням». Нагадаємо, що 

відповідно до ст. 1 Закону України «Про громадянство» безперервне проживання 

на території України – це проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за 

кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік – 180 днів. Не 

є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у 

службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією 

відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території 

України [412]. Принагідно нагадаємо, що вимога проживання в Україні 

Конституцією України передбачена для народних депутатів України (ч. 2 ст. 76) 

та Президента України (ч. 2 ст. 103). 

Пропозиція безперервного проживання в Україні протягом останніх десяти 

років перед призначенням, аніж у сукупності протягом життя, на думку  

І. Марочкіна, ґрунтується на тому, що проживання в державі повинно бути 

активним правовим зв'язком між громадянином і Україною, що знаходить свій 

вияв у їх взаємних правах та обов'язках [289, с. 14]. 

Однією з вимог, що пред’являється до суддів є вимога щодо несумісності, 

яка ґрунтується на ряді міжнародних нормативно-правових актів. Зокрема, 

відповідно до ст. 21 ч. 3 Конвенції упродовж строку своїх повноважень судді не 

можуть займатися жодною діяльністю, що є не сумісною з їхньою незалежністю, 

безсторонністю або з вимогами щодо виконання посадових обов'язків на 

постійній основі [202]. Зазначене конвенційне положення конкретизоване у 
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Регламенті Європейського Суду з прав людини, відповідно до правила 4 якого 

упродовж строку своїх повноважень судді не можуть займатися ніякою 

політичною, адміністративною чи професійною діяльністю, несумісною з їхньою 

незалежністю, безсторонністю або вимогами виконання посадових обов'язків на 

постійній основі. Кожний суддя має повідомити Голову Суду про будь-яку іншу 

діяльність [472]. 

Відповідно до ст. 40 ч. 2 Римського статуту Міжнародного кримінального 

суду судді не можуть займатись будь-якою іншою діяльністю, яка б 

перешкоджала виконанню ними судових функцій чи могла б призвести до 

сумніву в їх незалежності [483]. У ст. 7 Загальної хартії судді установлено, що 

суддя не повинен займатися будь-якою іншою діяльністю, публічною чи 

приватною, оплачуваною чи безоплатною, якщо вона не є цілком сумісною з його 

обов'язками та статусом судді [133]. 

Сьогодні вимога несумісності посади судді з іншими видами діяльності 

передбачена конституціями багатьох зарубіжних країн (Додаток 13) та в 

законодавстві зарубіжних країн (Додаток 14). 

Подібним чином несумісність суддів врегульована і в Конституції України 

та Законі про судоустрій і статус суддів. Так, відповідно до ст. 127 ч. 2 

Конституції України суддя не може належати до політичних партій, профспілок, 

брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, 

обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, 

крім наукової, викладацької чи творчої [226]. 

Відповідно до ст. 54 ч. 1 Закону про судоустрій і статус суддів перебування 

на посаді судді несумісне із зайняттям посади в будь-якому іншому органі 

державної влади, органі місцевого самоврядування та з представницьким 

мандатом. Перебування на посаді судді також несумісне з наявністю заборони 

такій особі обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади в порядку, 

визначеному Законом про очищення влади [448]. 

У частині другій цієї ж статті Закону про судоустрій і статус суддів 

закріплено, що суддя не може поєднувати свою діяльність із підприємницькою, 
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адвокатською діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати 

іншу оплачувану роботу (крім викладацької, наукової чи творчої), а також 

входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або 

організації, що має на меті одержання прибутку [448]. 

Частиною 3 статті 54 Закону про судоустрій і статус суддів встановлено, що 

особи, які є власниками акцій або володіють іншими корпоративними правами чи 

мають інші майнові права або інший майновий інтерес у діяльності будь-якої 

юридичної особи, що має на меті отримання прибутку, зобов’язані передати такі 

акції (корпоративні права) або інші відповідні права в управління незалежній 

третій особі (без права надання інструкцій такій особі щодо розпорядження 

такими акціями, корпоративними або іншими правами, або щодо реалізації прав, 

які з них виникають) на час перебування на посаді судді. Суддя може отримувати 

відсотки, дивіденди та інші пасивні доходи від майна, власником якого він є [448]. 

Крім того, суддя не може належати до політичної партії чи професійної 

спілки, виявляти прихильність до них, брати участь у політичних акціях, 

мітингах, страйках. Перебуваючи на посаді, суддя не може бути кандидатом на 

виборні посади в органах державної влади (крім судової) та органах місцевого 

самоврядування, а також брати участь у передвиборчій агітації. 

У разі призначення судді членом ВРП, ВККСУ він відряджається для 

роботи в цих органах на постійній основі. За членами цих органів – суддями 

зберігаються гарантії матеріального, соціального та побутового забезпечення, 

визначені законодавством для суддів. 

Суддю за його заявою може бути відряджено для роботи у НШСУ, а суддю, 

обраного головою чи заступником голови РСУ, – до РСУ, зі збереженням розміру 

суддівської винагороди за основним місцем роботи та встановлених законом 

доплат. 

Суддя повинен дотримуватися вимог щодо несумісності, визначених 

законодавством у сфері запобігання корупції. Відрядження на роботу до ВРП, 

ВККСУ, НШСУ, РСУ не вважається сумісництвом [448]. 
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Характеризуючи інститут несумісності посади судді зі здійсненням іншої 

діяльності, О. Константий робить логічний висновок про те, що встановлення в 

законодавстві України вимоги щодо несумісності посади судді зі здійсненням 

іншої діяльності зумовлені: 1) публічно-правовими інтересами забезпечення 

розподілу державно-владних повноважень між посадовими особами органів 

законодавчої, виконавчої та судової влади, досягнення незалежності суддів;  

2) потребами гарантування для громадян та юридичних осіб неупередженого, 

об’єктивного й своєчасного правосуддя [204, с. 34-35]. 

Досліджуючи складники правового статусу суддів, варто зупинитись на 

характеристиці такого структурного елементу, як присяга судді. Важливо 

наголосити, що дослідженню присяги судді як структурного елементу його 

статусу вже неодноразово присвячувались наукові дослідження, із-поміж яких 

викликають зацікавлення напрацювання С. Прилуцького [396, с. 105] та  

М. Цуркана [641, с. 11-18]. Слід констатувати, що Законом про судоустрій і статус 

суддів особа, призначена посаду судді, набуває повноважень після складання 

присяги судді. Таким чином, складання присяги особою, яку призначили на 

посаду судді, є юридичним моментом набуття повноважень судді. 

На думку А. Маляренка, з давніх часів люди давали клятви (слова «присяга» 

і «клятва» – синоніми), в які вкладався сакральний містичний зміст. Її порушення 

означало втрату гідності, поваги і довіри людей, а то й життя та здоров’я. У 

більшості релігій світу порушення клятви вважається тяжким гріхом. Наприклад, 

у мусульман є три найвищі клятви, які не насмілиться порушити навіть людина з 

найнижчою моральністю: «Клянусь Богом!», «Клянусь Пророком!», «Клянусь 

Кораном!» [283, с. 27]. 

Таким чином, присяга судді – це акт урочистої клятви особи, яку 

призначили на посаду судді, яким засвідчується юридичний момент набуття 

повноважень судді. 

Щодо процедури прийняття присяги судді, то відповідно до Закону про 

статус суддів встановлювалось, що присяга приймається на засіданні того органу, 

який обрав суддю [444]. Більш детально процедура прийняття присяги суддями 
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була врегульована Порядком складання присяги суддею, вперше призначеним на 

посаду, затвердженим Указом Президента України 11 травня 1999 року [438]. 

Суддя, якого Президент України призначав вперше на посаду професійного судді, 

мав скласти присягу не пізніше місяця з дня призначення. Проте через декілька 

місяців Указом Президента України «Про внесення зміни до пункту 1 Порядку 

складання присяги суддею, вперше призначеним на посаду» слова «не пізніше 

місяця з дня призначення» було виключено [411]. Уважаємо, що такі зміни були 

поспішними і не достатньо виваженими, оскільки зволікання суддів з складанням 

присяги призводило до ситуації, коли катастрофічно не вистачало професійних 

суддів для здійснення правосуддя.                                    

Суддя складав присягу в присутності Президента України, Голови ВРЮ, 

Голови КСУ, Голови ВСУ, Голови Вищого Арбітражного Суду України, Міністра 

юстиції України в урочистій обстановці в приміщенні, де встановлено Державний 

Герб України і Державний Прапор України [438]. Такий церемоніальний порядок 

складання присяги також потребував часу для того, аби вищевказані суб’єкти 

зібралися на урочисте зібрання. Крім того участь у процедурі складання присяги 

суддями брали суб’єкти, які не були задіяні безпосередньо в процесі їхнього 

добору – це Голова КСУ та Міністр юстиції України. Варто зауважити, що 

динамічний розвиток законодавства про статус суддів вимагав відповідних змін і 

до підзаконних актів Президента України. Зокрема, арбітражні суди було 

реорганізовано в адміністративні суди, тому слова «Голови Вищого Арбітражного 

Суду України» було замінено словами «Голови Вищого господарського суду 

України». Крім того, до переліку суб’єктів, у присутності яких судді складали 

присягу, додали Голову Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ, Голову Вищого адміністративного суду України, 

Голову ВККСУ, Голову Комітету ВРУ з питань правосуддя та Голову ДСАУ. 

Присягу зачитував сам суддя, а в разі коли її складали кілька суддів – 

найстаріший за віком суддя, після чого він (вони) скріплював (скріплювали) її 

текст своїм підписом (підписами). Після  складання присяги Президент України 

вручав судді посвідчення судді [438].  
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Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

статус суддів» від 21 червня 2001 року встановлювалось, що присяга судді 

складається перед Президентом України [409]. На нашу думку, ці зміни призвели 

до логічного та правового протиріччя, яке полягало в тому, що згідно зі змістом 

присяги, суддя, здійснюючи правосуддя, повинен був підкорятися тільки закону, 

але присягу складав перед Президентом України. 

Суттєві зміни у змісті категорії «присяга», її правовому регулюванні та 

процедурі складання відбулися з прийняттям 7 липня 2010 року Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» [447]. Зокрема, відповідно до статті 54 цього 

закону, особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді 

після складання присяги судді такого змісту: «Я, (ім'я та прізвище), вступаючи на 

посаду судді, урочисто присягаю об'єктивно, безсторонньо, неупереджено, 

незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та 

керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов'язки 

судді, дотримуватися морально-етичних принципів поведінки судді, не вчиняти 

дій, що порочать звання судді та принижують авторитет судової влади». Таким 

чином, порівняно з попередніми тестами, зазначена присяга була більш 

конкретизованою.  

Проте, виникали певні суперечності щодо процедури складання присяги 

суддями. Так, відповідно до ст. 54 ч. 2 вищевказаного закону суддя мав складати 

присягу під час урочистої церемонії у присутності Президента України. А згідно з 

Порядком складання присяги суддею, уперше призначеним на посаду, 

затвердженим Указом Президента України від 11 травня 1999 року, але чинним у 

той період, суддя мав складати присягу у присутності не лише Президента 

України, а й голів КСУ, ВСУ, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ, Вищого адміністративного суду України, 

Вищого господарського суду України, ВРЮ, ВККСУ, Комітету ВРУ з питань 

правосуддя, ДСАУ та Міністра юстиції України. У такому разі поставало 

питання: чи правомірним було складання присяги, коли один або декілька 

вищезазначених суб’єктів був (були) відсутні на урочистій церемонії? 
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Відповідь на це питання не забарилась, оскільки 6 квітня 2011 року 

Президент України своїм указом затвердив новий Порядок складання присяги 

судді особою, уперше призначеною на посаду професійного судді [439]. І хоча 

цей підзаконний нормативно-правовий акт текстуально майже не відрізнявся від 

попереднього, однак у ньому лаконічно вказувалось, що вищеперераховані 

суб’єкти запрошуються на урочисту церемонію складання присяги судді особою, 

уперше призначеною на посаду професійного судді. Отже, можемо зробити 

висновок, що їх участь у церемоніях складання присяги суддями не є 

обов’язковою. 

Нинішні конституційні та пов’язані з ними перетворення в законодавстві 

про статус суддів, із-поміж іншого, торкнулися і змісту категорії «присяга», її 

правового регулювання та процедури складання. Відбулось це з прийняттям  

2 червня 2016 року Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [448]. 

Зокрема, відповідно до ст. 57 ч. 1 цього закону, особа, призначена на посаду судді, 

набуває повноважень судді після складання присяги судді такого змісту: «Я, (ім’я 

та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю Українському 

народові об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та 

кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, керуючись принципом 

верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно здійснювати 

повноваження та виконувати обов’язки судді, дотримуватися етичних принципів і 

правил поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді або підривають 

авторитет правосуддя».  

Вищенаведений текст нової присяги є найбільш конкретизованим та містить 

принципово нові положення. Найперше, що важливо зауважити, це є урочиста 

присяга суддів Українському народові, а отже передбачає особливу 

відповідальність суддів перед Українським народом. Принагідно відзначимо, що 

Президент України, народні депутати України та судді КСУ складають присягу на 

вірність Україні, а не Українському народу. Однак, як і всі попередні тести 

присяг, новий текст присяги суддів складається з правових та оцінних категорій. 

Так, її основними правовими категоріями є: «незалежність», «кваліфікованість», 
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«принцип верховенства права», «підкорення лише законові», «здійснення 

повноважень», «виконання обов’язків судді», «дотримання етичних принципів і 

правил поведінки». Такі ж категорії як: «об’єктивність», «безсторонність», 

«неупередженість», «справедливість», «чесність», «сумлінність», «дії, що 

порочать звання судді» та «дії, що підривають авторитет правосуддя» є оцінними. 

Вищенаведене черговий раз свідчить про важливість переосмислення значення 

присяги не тільки щодо дотримання суддями законів, здійснення повноважень та 

виконання своїх обов’язків, а й щодо дотримання етичних вимог. 

Відповідно до ст. 57 ч. 2 Закону про судоустрій і статус суддів, суддя 

складає присягу під час урочистої церемонії в присутності Президента України. 

До участі в церемонії запрошуються Голова ВС, Голова РСУ, Голова ВРП та 

Голова ВККСУ. Викладення зазначеної норми закону в такій редакції, очевидно, 

вимагає приведення у відповідність до неї п. 2 Порядку складання присяги судді 

особою, уперше призначеною на посаду професійного судді, затвердженого 

Указом Президента України 6 квітня 2011 року, а саме: «На урочисту церемонію 

складання присяги судді особою, вперше призначеною на посаду професійного 

судді, запрошуються Голова КСУ, Голова ВСУ, Голова Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Голова Вищого 

адміністративного суду України, Голова Вищого господарського суду України, 

Голова ВРЮ, Голова ВККСУ, Міністр юстиції України, Голова Комітету ВРУ з 

питань верховенства права та правосуддя, Голова ДСАУ або особи, які виконують 

їх повноваження» [439]. 

На особливу увагу заслуговує інститут присяги судді КСУ, оскільки у 

Законі про КСУ [422] також містяться нормативні положення, що стосуються 

присяги суддів КСУ. Зокрема, відповідно до ст. 17 ч. 1 Закону про КСУ суддя 

КСУ набуває повноважень із дня складання ним на спеціальному пленарному 

засіданні КСУ присяги такого змісту: «Я (ім’я та прізвище), вступаючи на посаду 

судді Конституційного Суду України, урочисто присягаю на вірність Україні, 

бути незалежним, чесним і сумлінним при виконанні високих обов’язків судді 
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Конституційного Суду України, забезпечувати верховенство Конституції України, 

захищати конституційний лад держави, утверджуючи права та свободи людини». 

Наведений вище текст присяги суддів КСУ містить положення, що це є 

урочиста присяга суддів КСУ Україні, а не Українському народові, як це 

передбачено для суддів судів системи судоустрою. На нашу думку, така 

розбіжність зумовлена тією обставиною, що судді КСУ не здійснюють 

правосуддя, а реалізують лише чітко визначені функції держави, отже не можуть і 

не повинні нести відповідальність перед Українським народом. Текст присяги 

суддів КСУ також складається з правових та оцінних категорій. Так, її основними 

правовими категоріями є: «незалежність», «виконання обов’язків судді КСУ», 

«забезпечення верховенства Конституції України», «захист конституційного ладу 

держави», «утвердження прав та свобод людини». Такі ж категорії як «чесність» 

та «сумлінність» є оцінними.  

Законом про КСУ встановлено, що спеціальне пленарне засідання КСУ 

відбувається за скликанням Голови КСУ або судді КСУ, який виконує його 

обов’язки, не пізніше п’ятого робочого дня з дня призначення судді КСУ на 

посаду (ст. 17 ч. 2). 

На нашу думку, необхідно усунути розбіжність між положенням Закону про 

судоустрій і статус суддів про те, що «текст присяги підписується суддею і 

зберігається в його суддівському досьє» та положенням Порядку складання 

присяги судді особою, уперше призначеною на посаду професійного судді, що 

«підписаний  суддею текст присяги судді зберігається в його особовій справі». 

Змістовний аналіз нормативно-правових актів, що регулюють такий елемент 

правового статусу суддів як присяга, дозволяє висловити припущення, що 

нинішній текст присяги найбільш повно відповідає своєму історичному і 

правовому змісту. Однак процедура складання присяги повинна бути більш 

конкретною та чіткою. Якщо передбачено, що присягу судді зачитує особа, 

призначена на посаду професійного судді, а в разі складання присяги судді 

кількома особами, призначеними на посаду професійного судді, – найстарша з 

них за віком особа, після чого вона (вони) підписують текст присяги, то його слід 
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неухильно дотримуватись. У протилежному випадку виникатимуть питання чи 

правомірним було складання присяги суддями новосформованого ВС шляхом 

колективного «хорового» зачитування, тобто у спосіб, що не передбачений ні 

законом, ні підзаконними нормативно-правовими актами. 

Зважаючи на ту обставину, що у тексті нової присяги суддів закріплене 

урочисте присягання Українському народові та здійснення правосуддя від імені 

України, пропонуємо, якщо не в законі, то хоча б у відповідному підзаконному 

нормативно-правовому акті закріпити положення такого змісту: «Присягаючи 

Українському народові, суддя повинен тримати одну руку на Конституції України 

та обов’язково особисто промовляти присягу». Сподіваємось, що така процедура 

справлятиме великий психологічний вплив на новопризначених суддів, на 

усвідомлення ними глибокої відповідальності та важливості їхньої діяльності 

щодо здійснення правосуддя. 

Важливо також підкреслити, що складання присяги суддями судів системи 

судоустрою означає визнання за ними можливості в подальшому виконувати 

обов’язки суддів на будь-якій із суддівських посад у судах системи судоустрою. 

Однак, якщо суддя суду системи судоустрою призначається на посаду судді КСУ, 

він повинен скласти присягу саме як суддя КСУ. У будь-якому випадку, та 

обставина, що суддя суду системи судоустрою вже складав присягу, не може бути 

підставою для звільнення його від складання присяги судді КСУ.  

Отже, присяга суддів є додатковим (неосновним) структурним елементом їх 

правового статусу, за допомогою якого, особи, призначені на посади суддів, 

набувають повноважень суддів. Звідси можна зробити ще один висновок, що без 

прийняття присяги особа не може здійснювати правосуддя.  

Таким чином, проведений системний порівняльно-правовий аналіз змісту 

конституційних та законодавчих актів, що закріплюють вимоги, які 

пред’являються до суддів, дозволяє зробити певні висновки. 

По-перше, вимоги, що пред’являються до суддів як елемент їх правового 

статусу доцільно поділяти на основні та спеціальні. До основних пропонуємо 

відносити вимоги, передбачені ч. 3 ст. 127 Конституції України та ч. 1 ст. 69 
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Закону про судоустрій і статус суддів (громадянство України; віковий ценз; 

наявність вищої юридичної освіти і стажу професійної діяльності у сфері права 

щонайменше п’ять років; компетентність; доброчесність; володіння державною 

мовою). До спеціальних пропонуємо відносити вимоги, що пред’являються до 

суддів спеціалізованих судів, апеляційних судів та ВС. 

По-друге, беззаперечним є той факт, що основною вимогою до кандидата на 

посаду судді повинен залишатись ценз громадянства. Адже ні в кого не викликає 

сумнівів, що суддею повинна бути лише та особа, що перебуває у правовому 

зв’язку з державою. 

По-третє, цілком підтримуємо зміну нижнього вікового цензу до кандидата 

на посаду судді з 25 років до 30 років. Ця норма, на нашу думку, є цілком 

виправданою, оскільки суддями повинні бути ті громадяни, які мають необхідний 

життєвий досвід для справедливої оцінки юридичних спорів. Дещо 

невиправданим є підхід, за якого суддею міг бути громадянин, який досяг 

двадцятип’ятирічного віку, а присяжним – тридцятирічного віку. Хоча відповідні 

норми наявні в багатьох конституціях зарубіжних країн (Азербайджан, Грузія, 

Киргизстан, Латвія, Польща тощо), їх також підтримують вітчизняні науковці та 

юристи-практики (М. Закурін, О. Лагнюк, В. Маляренко, Б. Прокопенко,  

І. Самсін, В. Фесенко та інші). 

По-четверте, дискусійною є норма Основного Закону про верхню межу 

вікового цензу для кандидата на посаду судді «не старший 65 років». Дійсно, у 

більшості конституцій зарубіжних країн максимально можливий вік для 

кандидатів на посаду суддів загалом не встановлюється, досить рідко 

використовується і у зарубіжному законодавстві. Крім того, верхня межа для 

кандидатів на посаду судді в зарубіжних країнах є різною: 50 років – у Франції,  

60 років – в Англії. З цього приводу виникають питання: чому саме 65 років, а не 

60 років чи 70 років? Чи доцільно рекомендувати на посаду судді людину віком 

від 60 до 64 років? Чи зможе такий суддя енергійно виконувати свої обов'язки, 

адже робота судді супроводжується серйозним фізичним і психічним 

навантаженням, вимагає високої працездатності? Адже цілком можливою 
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видається ситуація, коли кандидат, призначений на посаду судді віком 63 роки, 

тільки набувши професійного досвіду, повинен припинити повноваження судді. 

Варто зауважити, що окремі науковці підтримують позицію про те, що граничний 

вік кандидата на посаду судді недоцільно визначати з огляду на те, що вирішення 

питання про максимальний вік для кандидата на посаду судді має відбуватися 

стосовно кожної особи індивідуально, зважаючи на її досвід, бажання працювати 

та суб’єктивні фактори, в тому числі стан здоров’я [260, с. 157]. Поділяючи таку 

позицію, пропонуємо виключити з Конституції України норму про верхню межу 

вікового цензу. 

По-п’яте, підтримуючи вимогу до кандидата на посаду судді щодо 

наявності вищої юридичної освіти та стажу професійної діяльності у сфері права 

щонайменше п’ять років, зауважимо, що подібні конституційні та законодавчі 

норми існують у багатьох зарубіжних країнах.  

Цілком поділяємо думку про те, що суддя повинен мати вищу юридичну 

освіту. Однак без постійного вдосконалення своїх знань, підвищення юридичної 

та загальної культури суддя неминуче виявиться відсталим від вимог, яким 

повинен відповідати представник судової влади. Кожен суддя повинен бути 

професіоналом високого класу [268, с. 159]. 

По-шосте, сформульовану вимогу Конституції України та Закону про 

судоустрій і статус суддів стосовно того, що на посаду судді може бути 

призначений громадянин України, який є компетентним, можна розуміти так: має 

достатні знання в галузі права, кваліфікований та здатний до здійснення 

правосуддя та вирішення будь-яких юридичних спорів. 

Системний аналіз наукових праць, присвячених питанням компетенції та 

компетентності дозволяє зробити висновок, що компетентність кандидата на 

посаду судді не може бути ізольована від конкретних умов її реалізації, вона 

передбачає оволодіння людиною відповідними компетенціями. Компетентний у 

сфері права громадянин володіє відповідними знаннями та наділений певними 

здібностями, які дають йому змогу ефективно реалізовувати правові приписи. 

Професійну компетентність кандидата на посаду судді, як і самого судді, 
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необхідно розглядати у процесуальному аспекті, оскільки вона характеризується 

через діяльність і має динамічний характер. Професійна компетентність 

кандидата на посаду судді, як і самого судді – це інтегративне, багатоаспектне 

поняття, що поєднує показники вдосконалення професійного рівня та 

особистісного зростання. 

По-сьоме, на нашу думку, норма Закону про судоустрій і статус суддів про 

те, що декларація доброчесності судді може містити інші твердження, метою яких 

є перевірка доброчесності судді є надто загальною і неконкретною, а тому 

потребує уточнення та конкретизації. Уважаємо, що в ній доцільно закріпити 

принципи добровідносин судді із громадянами, суспільством та державою. 

Підсумовуючи вищевикладене, варто зазначити, що як основні (права та 

обов’язки суддів, їх правосуб’єктність, а також принципи правового статусу 

суддів), так і додаткові (неосновні) елементи правового статусу суддів значною 

мірою впливають на функціонування суддів, зумовлюють їх роль та місце в 

правових відносинах загалом та при здійсненні правосуддя зокрема. 

Крім того, у зв’язку з різноманітністю наукових підходів до виокремлення 

структурних елементів правового статусу суддів пропонуємо прийняти єдиний 

конституційний закон «Про статус суддів в Україні», у якому чітко встановити 

єдині для усіх суддів положення про статус та в окремих статтях або розділах 

закріпити ті положення, які визначають багатоманітність статусів суддів різних 

судів. Переконані, що такий крок дасть можливість усунути дублювання 

положень про статус суддів та підвищить ефективність правового регулювання 

статусу суддів в Україні. 

 

3.2. Поняття та види принципів конституційно-правового статусу 

суддів в Україні 

 

Інститут правового статусу суддів побудований та функціонує на основі 

ряду принципів, що виражають його суть. Поняття та зміст принципів правового 
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статусу суддів були і залишаються предметом дослідження багатьох вітчизняних і 

зарубіжних учених.  

Проблема принципів завжди посідала у правознавстві вагоме місце. Термін 

«принцип» походить від латинського principium – начало, основа, у філософії, те, 

що лежить в основі деякої сукупності фактів або знань, зі збереженням 

первинного відтінку – перший, основний, вихідний [231, с. 214].  

З точки зору гносеології, підкреслює А. Колодій, категорія «принцип» тісно 

пов’язана з категоріями «закономірність» і «сутність». Поняття «принцип» 

співвідноситься з категорією «ідея» в тому випадку, коли під останньою філософи 

розуміють внутрішню логіку, закон існування об’єкта, те, що складає його 

внутрішню сутність. Учений визначає принципи права як такі відправні ідеї 

існування права, які виражають найважливіші закономірності й підвалини даного 

типу держави і права, є однопорядковими із сутністю права і становлять його 

головні риси, характеризуються універсальністю, вищою імперативністю і 

загальною значущістю, відповідають об’єктивній необхідності побудови і 

зміцнення певного суспільного ладу. Із-поміж головних ознак принципів права 

дослідник називає такі: а) вони є нормативно закріпленими, 

загальнообов’язковими, об’єктивно зумовленими історичними та ідейно-

політичними категоріями; б) їх соціальною функцією є регулювання й охорона 

суспільних відносин; в) вони є самостійною юридичною категорією  

[200, с. 16-17, 27]. 

Цього положення загалом дотримуються вчені-правознавці. Зокрема,  

С. Алексєєв називає принципами керівні начала (ідеї) права, які в 

концентрованому вигляді характеризують його зміст. Це свого роду «згустки» 

юридичної системи, явища сутнісного порядку, що напряму виражають 

економічні та соціально-політичні основи, розповсюджують економічні та 

соціально-політичні вимоги (вже в юридичному вигляді) на всі чинні юридичні 

норми [591, с. 239].  

У розумінні О. Скурко, принцип права – це перш за все норма-ідея 

професійної правової свідомості, атрибут правового мислення юриста. «Норма» в 
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даному випадку використовується в розумінні форми вимог, правил, які є 

керівними в професійній діяльності юриста з урахуванням її специфіки; ідея 

розглядається як відображення об’єктивної реальності. Принципи права 

дозволяють забезпечити діалектичну єдність об’єктивного і суб’єктивного права, 

тобто розкрити та виявити сутність права [539, с. 22-23]. 

Як вказує М. Байтін, принципи права – це вихідні, визначальні ідеї, 

положення, установки, які складають моральну й організаційну основу 

виникнення, розвитку та функціонування права [23, с. 4]. А. Колодій вважає 

принципи права такими правовими явищами, які безпосередньо пов’язують зміст 

права з його соціальними основами – тими закономірностями суспільного життя, 

на яких така правова система побудована і які вона закріплює. Принципи права є 

формою суспільної свідомості, яка здійснює ідейний, інформаційно-виховний 

вплив загального характеру, тобто виконує функцію загального закріплення 

суспільних відносин, що й дає можливість розглянути їх із позиції певних ідей, 

керівних основ [200, с. 21]. Т. Фулей, узагальнюючи різні позиції, підкреслює, що 

при багатоманітності визначень поняття «принципи права», усі наявні в 

юридичній науковій літературі точки зору можна звести до таких двох:  

1) принципи права – це основоположні ідеї, 2) це нормативні засади права, що 

визначають сутність і спрямованість правового регулювання. Також автор вказує, 

що принципам права притаманні як ознаки, що властиві праву загалом як 

регулятору суспільних відносин (нормативність; об’єктивна зумовленість; 

фіксація у зовнішніх формах права; забезпеченість), так і власні ознаки принципів 

права, що відображають їхню специфіку як особливої юридичної категорії 

(засадничість, концентрованість, високий ступінь абстрагування, внутрішня 

єдність, стабільність, примат щодо норм права, зворотна дія в часі) [622, с. 7]. 

Отже, принципи права – це керівні начала, ідеї, які характеризують його 

зміст, та складають основу для розуміння правової системи певної держави. Тож 

принципи правового статусу суддів, що знайшли своє зовнішнє вираження та 

закріплення в різних формах права, зокрема, Конституції України та 

конституційному законодавстві, також варто ідентифікувати як принципи права.  
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Такі принципи створюються суб’єктами, що уповноважені на 

правотворення, відображені у відповідних зовнішніх формах (джерелах) права, 

мають загальнообов’язковий та засадничий характер, високий ступінь 

абстрагованості, первинність щодо норм права [691, с. 55]. 

Конституційно-правові принципи мають нормативний характер, вони 

покликані регулювати, тобто, спрямовувати, визначати поведінку суб’єктів 

конституційно-правових відносин. Конституційно-правові принципи знаходять 

своє вираження в конституційних нормах, отже, вони переважно виступають у 

формі конституційно-правових приписів, обов’язкових до виконання та наділених 

вищою юридичною силою. 

Сучасна наука конституційного права визначає принципами 

конституційного права ті загальновизнані ідеї та ідеали конституціоналізму, які 

формують правосвідомість учасників конституційно-правових відносин і 

визначають сутність цих правовідносин [537, с. 22]. Принципи конституційного 

права не лише поєднують знання про предмет вивчення, але й дозволяють 

обґрунтувати ідею, що приймається за основу вибору моделі правового 

регулювання, статус державних та суспільних інститутів. 

З розвитком цивілізації суспільні відносини отримують подальший 

розвиток і колишні ідеї отримують нове змістовне наповнення, приміром право на 

судовий розгляд вже корелює з розумним його строком, справедливим і 

неупередженим підходом, з об'єктними критеріями визначення «свого судді». 

Виникають і нові ідеї: про універсальність засобів судового захисту, про 

відповідальність держави за забезпечення права на судовий захист, про фаховість 

і компетентність суду, про самостійність судової влади і багато інших. 

Такі основоположні засади лежать в основі правового статусу суддів в 

Україні. Найважливіші з них відображені в Конституції і законодавстві про 

судоустрій і статус суддів, інші виходять із сутності суду, регулятивної і 

охоронної функції права. Конституційно-правові принципи визначають характер 

самої судової влади, встановлюють основні засади процедур здійснення її 

діяльності, а також слугують ідейно-правовою основою організації судів, статусу і 
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діяльності суддів (наприклад, Розділ 1 «Засади організації судової влади» Закону 

про судоустрій і статус суддів). 

Таким чином, до принципів правового статусу суддів слід відносити 

об'єктивні основоположні засади, що відображають його природу, ідейні основи 

діяльності суддів, прямо закріплені в конституційних або нормативних актах або 

витікають з їх змісту і правової природи самої судової влади.  

У науці конституційного права існують різні підходи до розуміння 

принципів правового статусу суддів. Зокрема, Ф. Веніславський під принципами 

правового статусу суддів розуміє основоположні ідеї правового регулювання 

статусу суддів [48, с. 337]. Досліджуючи конституційно-правову доктрину 

самостійності судової влади В. Анішина під принципами статусу судді визначає 

основоположні ідеї правового становища осіб, що здійснюють судову владу  

[13, с. 93]. У цьому контексті на особливу увагу заслуговує дисертаційна робота  

Н. Шульгач, у якій автор під принципами, що забезпечують правовий статус 

судді, розуміє важливі засади правосуддя, які спрямовані на створення надійних 

умов для ефективної реалізації правового статусу суддею [681, с. 41]. 

Сказане вище особливо стосується принципів правового статусу суддів, які 

істотно змінилися після проголошення незалежності України і з прийняттям 

Конституції України, а особливо після прийняття 12 лютого 2015 року Закону 

України «Про забезпечення права на справедливий суд» [414] та 2 червня 2016 

року Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [448].  

Проголошені в Конституції України конституційні основи і принципи 

демократичної правової держави з республіканською формою правління і 

унітарним устроєм, визнання людини, її життя і здоров’я  найвищою соціальною 

цінністю, здійснення влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і 

судову є вихідними для формування основних принципів правового статусу 

суддів. Саме їх слід закладати в основу виявлення і формування комплексу 

принципів конституційно-правового статусу суддів. 

В Україні багато принципів конституційно-правового статусу суддів 

отримали своє юридичне закріплення, як уже відзначалося, на найвищому рівні – 
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в Конституції України. Це означає, що як конституційні норми, вони відповідно 

мають пряму дію, верховенство і вищу юридичну силу, їх зобов'язані 

дотримуватися усі без винятку – держава та її органи, учасники судового процесу, 

а також самі судді. 

Принципи конституційно-правового правового статусу суддів виконують 

ряд важливих функцій, тобто завдань щодо впорядкування правового 

регулювання правового статусу суддів. До таких функцій належать:  

1) регулятивна функція полягає у здатності принципів регулювати порядок 

діяльності суддів;  2) системоутворююча полягає у тому, що принципи 

визначають спрямованість діяльності суддів; 3) аксіологічна функція принципів 

полягає в тому, що вони виражають основні соціальні цінності та стандарти 

правового статусу суддів.  

Зважаючи на конституційні та судоустрійні підходи до питання принципів 

конституційно-правового статусу суддів, пропонуємо визначати їх наступним 

чином: це керівні засади, встановлені Конституцією та законами України, 

міжнародними договорами України, що відображають об’єктивно наявні 

закономірності розвитку судової влади, визначають характер, істотні риси 

правового статусу суддів, основи зв’язків між елементами його змісту, 

встановлюють і регулюють поведінку суб’єктів правових відносин із приводу 

набуття, зміни та припинення правового статусу суддів. 

Виділяючи ключові риси принципів конституційно-правового статусу 

суддів, уважаємо за доречне відштовхуватись від аналогічних характеристик 

принципів судової влади, виходячи з розуміння співвідношення принципів 

судової влади та принципів конституційно-правового статусу суддів як загального 

та конкретного. Отож, основними ознаками принципів  конституційно-правового 

статусу суддів є такі: 1) визначають сутність та зміст правового статусу суддів як 

самостійного елемента судової влади, його призначення в суспільстві та державі; 

2) набувають зовнішнього вираження та формального закріплення в Конституції 

України та конституційному законодавстві, зокрема, Законі України  «Про 

судоустрій та статус суддів»; 3) виступають нормативними засадами правового 
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статусу суддів, що мають загальнообов’язковий характер; 4) визначають 

передумови моделювання відповідної структури правового статусу суддів, 

об’єднують світовий досвід; 5) закріплюють об’єктивні закономірності розвитку 

правового статусу суддів; 6) формуються відповідними суб’єктами 

правотворчості, від статусу яких залежить юридична сила форм права, у яких 

викладено дані принципи; 7) зумовлюють напрями правозастосовної діяльності, 

сприяють більш чіткому розподілу компетенції між елементами системи 

судоустрою; 8) порівняно з правовими нормами, в тому числі конституційно-

правовими, є первинними, більш стійкими, хоча й не вічними, залишаються 

незмінними протягом тривалого часу, а їх існування зумовлене певним соціально-

історичним та політичним контекстом. 

Розпочати розгляд питання про систему принципів конституційно-

правового статусу суддів слід із загальної класифікації принципів права. 

Так, С. Алексєєв уважав, що критерієм для класифікації принципів права 

повинно бути значення, яке вони мають для права і відповідно, на яку сферу вони 

поширюються [9, с. 105]. П. Рабінович диференціює принципи права на:  

1) загальнолюдські (цивілізаційні); 2) типологічні принципи об’єктивного 

юридичного права; 3) конкретно-історичні; 4) галузеві; 5) міжгалузеві  

[467, с. 82-84].  

Т. Фулей запропонувала таку класифікацію принципів права:  

1) загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права, що є 

придатними до застосування у будь-якій системі права;  

2) загальні принципи права (для кількох систем права); 

3) принципи системи права, серед яких: а) принципи міжнародного права;  

б) принципи внутрішньодержавного права (загальноправові) [622, с. 12]. 

Аналіз викладених точок зору про класифікацію й види правових принципів 

дозволяє зробити висновок про їх багаторівневу складну структуру.  

У юридичній літературі також немає одностайності стосовно кількості та 

змісту принципів правового статусу суддів. На думку професора В. Федоренка, 

правовий статус суддів ґрунтується насамперед на принципах незалежності, 
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недоторканності, незмінюваності суддів, несумісності їх посади, а також на 

принципах соціального і правового захисту суддів [609, с. 529].  

На думку Н. Крестовської та Л. Матвєєвої, варто розрізняти 

загальносоціальні (принцип пріоритетності загальнолюдських цінностей, принцип 

гуманізму, принцип демократизму) та спеціально-юридичні (загальноправові 

(принцип свободи, принцип справедливості, принцип юридичної рівності, 

принцип взаємозв’язку прав і обов’язків, принцип верховенства права, принцип 

законності), галузеві, міжгалузеві принципи права та принципи інститутів права) 

[246, с. 254-255].  

У юридичній літературі також немає одностайності стосовно кількості та 

змісту принципів правового статусу суддів. На думку В. Федоренка, правовий 

статус суддів ґрунтується насамперед на принципах незалежності, 

недоторканності, незмінюваності суддів, несумісності їх посади, а також на 

принципах соціального і правового захисту суддів [609, с. 529]. 

До принципів правового статусу суддів Є. Абросімова зараховує, крім 

незалежності, «…незмінюваність, недоторканність та належне матеріальне 

забезпечення суддів» [2, с. 41-53]. В. Туманов уважає, що правовий статус суддів 

характеризують незалежність, призначуваність, незмінюваність та суддівська 

несумісність, тобто заборона суддям обіймати інші посади [571, с. 29]. 

Веніславський Ф. до принципів правового статусу суддів відносить: незалежність 

і недоторканність, професійність та гарантованість [48, с. 337]. 

У науковій юридичній літературі, крім категорії «принципи правового 

статусу суддів», досить часто використовуються й інші терміни. Зокрема,  

В. Єгорова виокремлює принципи діяльності суддів судів загальної юрисдикції, 

до яких відносить самостійність, незалежність, недоторканність та принцип 

доступу до суду [128, с. 168-173].  

Система принципів правового статусу суддів, як і система принципів 

судової влади в нормативному порядку не визначена. Спроба класифікувати 

принципи правового статусу суддів видається можливою на підставі аналізу 

різних підходів у науці до системи принципів судової влади.  
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Безумовно, вимоги, що пред’являються до суддів, порядок їх призначення 

на посаду, їх кваліфікаційний рівень та інші додаткові (неосновні) елементи 

правового статусу суддів, конкретизуючи та логічно продовжуючи основні 

елементи правового статусу суддів, ґрунтуються на певних принципах (засадах). 

Уважаємо, що принципи додаткових (неосновних) елементів правового статусу 

суддів жодним чином не повинні суперечити принципам правового статусу 

суддів, як одному з основних елементів їх правового статусу. Переконані, що 

принципи додаткових (неосновних) елементів правового статусу суддів повинні 

конкретизувати та логічно продовжувати принципи правового статусу суддів. 

Тому, класифікуючи принципи правового статусу суддів, за основу будемо брати 

ті критерії, що напрацьовані сучасною теорією права.  

У контексті дослідження принципів конституційно-правового статусу 

суддів пропонуємо розрізняти універсальні та національні принципи. Як 

стверджують Н. Крестовська та Л. Матвєєва, загальносоціальні принципи права – 

це принципи-ідеали, які мають загальнорегулятивну природу, тобто так чи інакше 

знаходять свій відбиток у всіх основних соціальних регуляторах: ціннісному, 

моралі, праві, а подекуди, й у політиці [246, с. 254].  

До універсальних принципів правового статусу суддів, на нашу думку, 

належать: 1) принцип пріоритетності загальнолюдських цінностей; 2) принцип 

гуманізму; 3) принцип демократизму; 4) принцип свободи; 5) принцип 

справедливості; 6) принцип рівності.  

Принцип пріоритетності загальнолюдських цінностей, таких як життя, 

здоров’я, честь, гідність, недоторканність, безпека. Для правового статусу суддів 

такі цінності мають не лише першочергове значення, а впливають на його 

змістовне нормативне наповнення. У сучасних умовах судді повинні 

орієнтуватися на ті загальнолюдські цінності, які зумовлені потребами соціально-

економічного розвитку. До них належать: прагнення набувати нового досвіду; 

готовність до соціальних змін у рамках еволюційного розвитку суспільства; вияв 

почуттів толерантності; орієнтація у своїй діяльності на сьогочасне і майбутнє; 

повага до сучасних досягнень науки й техніки; турбота про збереження довкілля 
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як визначальної передумови існування людини на Землі; прагнення до високого 

рівня вихованості, розуміння пріоритетності виховання в освітньому процесі; 

культ Матері і Батька, Родини; пріоритет духовного щодо матеріального; 

прагнення жити по совісті; оберігати честь людини, тієї спільноти, до якої 

належить особистість. 

Принцип гуманізму означає закріплення у правових формах відносин між 

суддями, державою і суспільством на основі визнання самоцінності людської 

особистості, невід’ємності їх прав і свобод, поважання їх гідності, захисту від 

свавільного втручання у сферу як особистого, так і професійного життя. 

Принцип демократизму виявляється шляхом закріплення в нормах 

правового становища судді, порядку участі народу у здійсненні правосуддя 

(інститут присяжних). 

Принцип свободи як можливість вибору суддями варіанту поведінки може 

бути обмежений лише необхідністю забезпечити свободу інших осіб. Діяльність 

суддів має бути спрямована на створення умов для реалізації і захисту свободи 

людини. 

Принцип справедливості є загальнолюдським (загальносоціальним) 

принципом правового статусу суддів, зміст якого реалізується під час реалізації 

суддями повноважень із розгляду та вирішення юридичних спорів.  

Принцип рівності традиційно виражається в рівності правового становища 

всіх перед законом, наявності рівних громадянських прав і обов’язків, рівному 

захисті перед судом незалежно від національної, статевої, релігійної належності, 

походження, місця проживання та інших обставин.  

Стосовно правового статусу суддів принцип рівності суддів перед законом 

означає, що вони є рівними перед законом незалежно від походження, 

соціального і майнового положення, расової і національної належності, статі, 

мови, ставлення до релігії та інших обставин. Принцип рівності суддів 

проявляється і через закріплене в Конституції України положення про те, що 

чоловік і жінка мають рівні права. Здійснення цих прав забезпечується наданням 

жінкам нарівні з чоловіками можливостей в отриманні статусу судді. 
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Досліджуючи конституювання судової влади в Україні, С. Прилуцький 

зазначає, що принцип рівності суддів незалежно від місця й ролі в судовій ієрархії 

є однією з основоположних засад незалежності судової влади [394, с. 185]. 

Національні принципи поділяються на такі групи: загальноправові, галузеві, 

міжгалузеві та принципи інститутів права. 

Загальноправові принципи права окремі дослідники визначають як 

основоположні. Так, вітчизняний вчений С. Погребняк під основоположними 

принципами права розуміє систему найбільш загальних і стабільних імперативних 

вимог, закріплених у праві, які є концентрованим виразом найважливіших 

сутнісних рис та цінностей, що притаманні цій системі права, і визначають її 

характер і напрямки подальшого розвитку. До основоположних принципів права 

автор відносить принципи справедливості, рівності, свободи та гуманізму  

[364, с. 37]. Крім того, науковець основоположними принципами права називає 

системи права, виокремлюючи такі ознаки: 1) концентрований вираз 

найважливіших сутнісних рис та цінностей, що властиві певній системі права; 2) у 

разі конкуренції між принципами при вирішенні конкретної правової ситуації 

вибір здійснюється не за традиційними правилами подолання колізій між 

нормами права; 3) найбільш загальний характер принципів права означає 

найвищий ступінь їх абстрагування; 4) основоположні принципи визначають 

змістовний характер системи права і напрямки її подальшого розвитку; 5) у 

порівнянні з правовими нормами принципи права відрізняються більшою 

стійкістю, залишаються незмінними протягом тривалого часу; 6) як і правові 

норми, основоположні принципи зазвичай фіксуються в зовнішніх формах 

(джерелах) права [364, с. 27-34].  

Оскільки, на нашу думку, принципи справедливості, рівності, свободи та 

гуманізму є універсальними, а не лише такими, що належать окремій системі 

права, то вважаємо за доречне до національних (притаманних окремій системі 

права) віднести такі принципи правового статусу суддів, які можна умовно 

розділити на дві групи: статусні (які безпосередньо стосуються особи судді) та 

функціональні (які стосуються реалізації суддями прав та обов’язків).  
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До статусних принципів конституційно-правового статусу суддів належать:  

1) принцип єдності статусу суддів; 2) принцип взаємозв’язку прав і обов’язків 

суддів; 3) принцип незалежності суддів; 4) принцип недоторканності суддів;  

5) принцип самостійності суддів; 6) принцип неупередженості (безсторонності) 

суддів; 7) принцип доброчесності суддів; 8) принцип незмінюваності суддів.  

До функціональних принципів конституційно-правового статусу суддів 

належать: 1) принцип верховенства права; 2) принцип законності; 3) принцип 

спеціалізації суддів; 4) принцип професіоналізму суддів; 5) принцип несумісності 

професії суддів з іншими видами діяльності; 6) принцип гарантованості 

суддівського самоврядування. 

Принцип єдності статусу суддів закріплений Модельним кодексом про 

судоустрій і статус суддів для держав-учасниць СНД, прийнятим на тридцять 

шостому пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць 

СНД 16 травня 2011 року, в ст. 68 якого зазначено, що судді всіх судів у державі 

наділені єдиним статусом і відрізняються між собою повноваженнями [309]. 

Схожий підхід до конституційного закріплення принципу єдності статусу суддів 

спостерігається і в конституціях зарубіжних країн. Зокрема, відповідно до ст. 215 

ч. 1 Конституції Португальської Республіки судді судів загальної юрисдикції 

утворюють єдиний корпус і керуються одним статутом [218]. 

Не зважаючи на те, що систему судоустрою в Україні формують ВС, 

апеляційні, місцеві суди, а також вищі спеціалізовані суди, відповідно до ст. 3 ч. 1 

Закону про судоустрій і статус суддів вони утворюють єдину систему. Крім цього, 

відповідно до ст. 17 ч. 4 п. 2 єдність системи судоустрою забезпечується єдиним 

статусом суддів [448]. Отже, незважаючи на те, що судді здійснюють правосуддя 

в різних судах системи судоустрою статус у них єдиний. Принцип єдності статусу 

суддів є загальноправовим статусним принципом правового статусу суддів, 

оскільки в ст. 52 ч. 2 Закону про судоустрій і статус суддів закріплено, що судді в 

Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судоустрою чи 

адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді [448]. 
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Варто зазначити, що принцип єдності статусу суддів є предметом численних 

як вітчизняних, так і зарубіжних наукових досліджень. Так, досліджуючи 

принцип єдності судової системи і статусу суддів, В. Городовенко та  

О. Овчаренко зазначають, що єдність статусу суддів забезпечується єдиними в 

цілому вимогами до кандидатів на посади суддів; порядком наділення їх 

повноваженнями; сукупністю прав та обов’язків суддів; незалежністю, 

самостійністю та недопущенням втручання у їх діяльність; незмінюваністю суддів 

та їх недоторканністю; засобами матеріального забезпечення, соціального і 

правового захисту тощо [338, с. 80]. 

Досліджуючи єдність судової влади, І. Юревич серед компонентів принципу 

єдності статусу суддів виділяє: 1) однаковість вимог, що пред’являються до 

кандидата, який претендує на посаду судді; 2) єдність організаційно-правового 

механізму формування суддівського корпусу, що включає в себе а) однаковість 

процедури відбору, б) рівність кандидатів при її проходженні та в) єдність 

критеріїв при їх оцінці, г) однаковість порядку наділення повноваженнями, тобто 

призначення чи обрання кандидата на посаду судді; 3) єдність власне статусу 

суддів, що передбачає а) рівність у правах; б) однаковість обов’язків; в) рівність у 

можливостях кар’єрного зростання; г) однаковість підстав та процедури 

притягнення до відповідальності; ґ) рівність матеріально-технічного та 

соціального забезпечення ефективної реалізації суддівських функцій [687, с. 174]. 

На думку російського дослідника М. Клеандрова, єдність статусу суддів 

визначається рядом факторів, до яких автор відносить: належність суддів до 

державної служби; діяльність органів суддівського самоврядування; підготовку 

суддівських кадрів [183, с. 41-52]. 

Національним статусним принципом правового статусу суддів в Україні є 

принцип незалежності, який передбачає, що судді при здійсненні правосуддя є 

незалежними. Принцип незалежності суддів, знайшовши своє закріплення у 

міжнародно-правових актах, конституційних та законодавчих актах зарубіжних 

країни, Конституції та законах України, судовій практиці, широко висвітлений у 

наукових дослідженнях. 
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Відповідно до ст. 10 Загальної декларації прав людини кожна людина,  для 

визначення її прав і обов'язків і для встановлення обґрунтованості   пред'явленого 

їй кримінального обвинувачення, має право, на основі повної рівності, на те, щоб 

її справа була розглянута прилюдно і з додержанням усіх  вимог справедливості 

незалежним судом [131]. Статтею 14 Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права проголошено, що кожен має право при розгляді будь-якого 

кримінального  обвинувачення, пред'явленого йому, або при визначенні його 

права та обов'язків у будь-якому цивільному процесі на справедливий і публічний 

розгляд справи незалежним судом, створеним на підставі закону [308]. Відповідно 

до ст. 6 ч. 1 Конвенції про захист прав і основоположних свобод кожен має право 

на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 

незалежним судом, встановленим законом [202]. 

Європейська хартія суддів в пункті 1.1 проголошує, що метою закону є 

забезпечення незалежності, на яку законно розраховує кожна людина при 

зверненні до суду і суддів за захистом своїх прав. У ньому не повинно бути 

положень та процедур, здатних підірвати впевненість у такій незалежності [123]. 

Значну увагу принципу незалежності суддів приділено у Монреальській 

універсальній декларації щодо незалежності правосуддя, що була прийнята на 

Першій світовій конференції щодо незалежності правосуддя в 1983 році. У цьому 

документі, зокрема, вказано, що судді, як особи, є вільними та зобов'язані 

приймати безсторонні рішення згідно з власною оцінкою фактів і знанням права, 

без будь-яких обмежень, впливів, спонук, примусів, загроз або втручання, прямих 

або непрямих, з будь-якого боку і з будь-яких причин. У процесі прийняття 

рішень, судді є незалежними від своїх колег по суду та вищих посадових осіб. 

Жодна ієрархічна структура суддівства і жодна різниця в ранзі чи класі суддів 

ніяким чином не можуть ставати на перешкоді праву судді на вільне винесення 

вироку. Крім того, судді є незалежними від виконавчих і законодавчих органів 

держави [310]. 

В Європейському статуті судді також акцентується увага на незалежності 

суддів як одній з основ принципу верховенства права. У цьому статуті зазначено, 
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що незалежність кожного судді є невідчужуваною, а всі національні та 

міжнародні органи влади мають гарантувати незалежність судді. Крім того, суддя 

підпорядкований лише закону, він не звертає уваги на політичні партії чи інші 

групи тиску. Він виконує свої обов’язків вільно від будь-якого зовнішнього 

впливу та без невиправданих затримок [124]. 

Подальшу деталізацію принципу незалежності суддів здійснено в 

рекомендаціях КМРЄ. Так, у Рекомендації № (94) 12 визначено загальні 

принципи, що мають стосунок до незалежності суддів [478]. 

Пунктами 4 і 11 Рекомендації CM/Rec (2010) 12 незалежність суддів 

гарантується незалежністю судової влади загалом. Це є основним принципом 

верховенства права. Незалежність суддів слід розуміти як гарантію свободи, 

поваги до прав людини та неупередженого застосування права. Незалежність 

суддів є необхідною для гарантування рівності сторін перед судом [479]. 

Аналізуючи зміст цих положень, О. Овчаренко доходить логічного висновку про 

те, що судді повинні мати необмежену свободу стосовно неупередженого 

розгляду справ відповідно до законодавства і власного розуміння фактів  

[326, с. 71]. 

У пунктах 22 і 23 Рекомендації CM/Rec (2010) 12 зазначено, що в процесі 

прийняття рішень судді мають бути незалежними та неупередженими, а також 

мати можливість  діяти без будь-яких обмежень, впливу, тиску, погроз або 

прямого чи непрямого втручання будь-яких органів влади, зокрема внутрішніх 

органів судової влади. Ієрархічна організація судової влади не повинна підривати 

незалежність суддів. Вищі суди не повинні давати суддям вказівок щодо того, які 

рішення потрібно приймати в конкретних справах, за винятком попередньої 

ухвали або при вирішенні питання про обрання засобів правового захисту 

відповідно до закону [479]. 

У Пекінських тезах щодо принципів незалежності суддів юридичної 

асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону, прийнятих провідними 

діячами в галузі правосуддя в LAWASIA, а також суддями з Азії та 

тихоокеанського регіону в Пекіні в 1995 році (далі – Пекінські тези) зазначається, 
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що незалежність суддів передбачає, що: a) судді повинні приймати безсторонні 

рішення згідно з власною оцінкою фактів і знанням права, без будь-якого 

втручання, прямого або непрямого, з будь-якого боку і з будь-яких причин;  

б) судді мають юрисдикцію, пряму або шляхом перегляду, над усіма питаннями 

правового характеру. Крім того, у процесі прийняття рішень судді є незалежними 

від своїх колег по суду, жодна ієрархічна структура суддівства і жодна різниця в 

ранзі чи класі суддів ніяким чином не можуть ставати на перешкоді праву судді 

на індивідуальне чи колективне відправлення правосуддя [354]. 

Принцип незалежності суддів закріплено в багатьох конституціях 

зарубіжних країн (Додаток 15). 

Принцип незалежності суддів є об’єктом широких наукових дискусій серед 

зарубіжних вчених. Зокрема, в зарубіжній літературі виділяють декілька факторів, 

що потенційно впливають на незалежність суддів: законодавче закріплення 

гарантій незалежності судової влади та взаємодія політичних сил у суспільстві 

[698, с. 241]. Незалежність суддів є досяжною лише в умовах конкурентної 

політичної системи, коли конкуруючі політичні сили зацікавлені у довгостроковій 

перспективі реалізації тієї чи іншої політичної програми, усталеності режиму 

правового регулювання відповідної сфери суспільних відносин тощо [699, с. 889]. 

Дайсі А. ще на початку ХХ століття зазначав, що в зміст принципу поділу 

влад у Франції, в тому числі включено принцип, згідно якого звичайні судді не 

можуть бути змінювані, а тому вони незалежні від виконавчої влади, а уряд та 

його чиновники (коли діють як посадові особи), повинні бути незалежні  та майже 

непідсудні звичайним судам [105, с. 380-381]. Це зумовлювало необхідність 

створення адміністративних судів. В той час як в Англії для чиновників, навіть на 

час виконання ними службових обов’язків, не діють  ані спеціальний закон, ані 

спеціальні суди. Чиновники розглядаються лише як найняті урядом особи, що 

отримують плату за працю [105, с. 381]. 

На думку швейцарського професора Ш. Гасса, незалежність суду означає, 

що окремі судді та незалежність судової влади як інституту є вільними від впливу 

і втручання з боку інших гілок влади, так само як і від впливу приватних та 
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політичних інтересів. При цьому дослідник виокремлює декілька аспектів 

незалежності суду, а саме: 1) зовнішні стосунки (суди і законодавча та виконавча 

влада); 2) внутрішні стосунки (незалежність окремого судді у рамках своєї 

організації; 3) відповідальність суддів; 4) участь судової влади в управлінні 

судовою системою [76, с. 25-30]. 

Окремі положення вищевказаних міжнародних актів стосовно незалежності 

суддів відображені і в Конституції України. Зокрема, відповідно до ст. 126 ч. 1 

незалежність судді гарантується Конституцією і законами України. Частина друга 

цієї ж статті проголошує, що вплив на суддю в будь-який спосіб забороняється, а 

ст. 129 ч. 1 Основного Закону України закріплено, що суддя, здійснюючи 

правосуддя, є незалежним. 

Відповідно до ст. 48 ч. 1 Закону про судоустрій і статус суддів суддя у своїй 

діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного 

впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і 

законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання 

в діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і має наслідком 

відповідальність, установлену законом. Суддя не зобов’язаний давати жодних 

пояснень щодо суті справ, які перебувають у його провадженні, крім випадків, 

установлених законом. Суддя зобов’язаний звернутися з повідомленням про 

втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя до Вищої ради 

правосуддя та до Генерального прокурора [448].  

Відповідно до ст. 24 ч. 1-3 Закону про КСУ суддя КСУ здійснює свої 

повноваження, керуючись Конституцією України та законом, на засадах 

верховенства права; вплив на суддю КСУ у будь-який спосіб забороняється; суддя 

КСУ за межами обговорення справи при її розгляді в КСУ не надає жодних 

пояснень щодо суті справ, які перебувають у провадженні КСУ; суддю не може 

бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням КСУ 

рішень та надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або 

дисциплінарного проступку [423]. 
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КСУ Рішенням № 19-рп/2004 від 1 грудня 2004 року у справі про 

незалежність суддів як складову їхнього статусу зазначив, що незалежність суддів 

є конституційним принципом професійної діяльності суддів. Незалежність суддів 

полягає передусім у їхній самостійності, непов’язаності при здійсненні 

правосуддя будь-якими обставинами та іншою, крім закону, волею [490]. 

Відповідно до Постанови Пленуму ВСУ № 8 від 13 червня 2007 року «Про 

незалежність судової влади» незалежність суддів є основною передумовою їх 

об'єктивності та неупередженості, суддя при здійсненні правосуддя підкоряється 

лише закону і нікому не підзвітний. Суддям забезпечується свобода 

неупередженого вирішення судових справ відповідно до їх внутрішнього 

переконання, що ґрунтується на вимогах закону. Рішення в судовій справі має 

ґрунтуватися на всебічному, повному й об'єктивному  дослідженні всіх обставин 

справи, під час якого не може надаватися перевага правовій позиції будь-якого 

учасника судового процесу, в тому числі прокурорів, захисників, представників 

юридичних чи фізичних осіб [431]. 

Досліджуючи принцип незалежності суддів, варто звернутись до 

методологічного алгоритму, свого часу запропонованого Центром суддівських 

студій, який з 2007 року по 2014 рік оприлюднював результати дослідження 

незалежності суддів. Перші моніторинги незалежності суддів в Україні було 

проведено в 2007-2009 роках під час реалізації українсько-швейцарського проєкту 

«Підтримка судової реформи. Сприяння зміцненню незалежності суддів» з метою 

визначення основних проблем забезпечення конституційного принципу 

незалежності суддів в Україні (Додаток 16).  

Таким чином, на міжнародному і національному рівнях створена необхідна 

нормативна основа фундаментального принципу незалежності суддів. Як 

засвідчує вітчизняна практика, конституційний принцип незалежності суддів в 

цілому сформований, однак не достатньо дієвий, що підтверджується 

вищенаведеними моніторингами стану незалежності суддів. У даному контексті 

вважаємо за доречне згадати висловлювання відомого англійського філософа 



 

 240 

епохи Просвітництва Девіда Юма: «Вся політична система існує лише для того, 

щоб судді могли незалежно виконувати свої функції» [182, с. 126]. 

Фундатор конституційно-правової науки незалежної України В. Погорілко 

справедливо зазначав, що незалежність суддів є важливою умовою самостійності 

й авторитетності судової влади, можливості об’єктивно здійснювати правосуддя, 

у повній відповідності до закону захищати права і законні інтереси громадян  

[206, с. 568]. За переконаннями М. Козюбри, незалежність суддів – це не привілей 

судової влади, а один із найбільш значущих здобутків людської культури і 

людської цивілізації. Рівень її забезпеченості – це своєрідний лакмусовий 

папірець рівня цивілізованості, демократичності держави, утвердження 

верховенства права [197, с. 60].  З вищезазначеного можна зробити висновок, що 

принцип незалежності суддів визначає загальні засади й сутність правового 

статусу суддів в Україні. 

Принцип незалежності суддів був і залишається в центрі уваги дослідників 

судово-правових реформ, що проводилися і тривають в Україні. Дослідження 

проблематики судової реформи дало змогу В. Маляренку зробити висновок, що 

суддя майже повністю залежить від закону. Його дії та бездіяльність, рішення й 

поведінка взаємопов’язані з законом. Чим досконаліший закон, чим більше він 

враховує психологію судді, специфіку його життя й діяльності, чим менше для 

судді він передбачає, чим менше він залишає можливостей для суддівського 

розсуду, чим чіткіший і жорсткіший процесуальний контроль за кожним судовим 

рішенням, тим якісніше й оперативніше буде діяти суддя [288, с. 23]. 

В результаті проведено в липні 2016 року опитування суддів місцевих та 

апеляційних судів з різних регіонів України, які проходили навчання в 

Національній школі суддів України, варто наголосити, що серед ключових 

проблем, які необхідно подолати за допомогою судової реформи для 

удосконалення конституційних основ правового статусу суддів,  названо вплив 

інших органів державної влади – Президента України і ВРУ – на суддів (72 % 

опитаних) (Додаток 8). Таким чином, реалізація принципу незалежності суддів, в 

тому числі від інших органів влади, потребує удосконалення. 
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До національних статусних принципів правового статусу суддів належить і 

принцип недоторканності суддів, який також знаходить своє закріплення в 

міжнародних і національних правових актах. Принцип недоторканності суддів як 

елемент їх правового статусу закріплено в конституціях багатьох демократичних 

держав, однак обсяг недоторканності суддів у зарубіжних країнах є різним 

(Додаток 17). 

Принагідно зауважимо, що принцип недоторканності суддів закріплений і в 

законодавчих актах багатьох зарубіжних країн. Зокрема, відповідно до ст. 13 

Закону Латвійської Республіки «Про судову владу» суддя, а також судовий 

засідатель під час виконання обов’язків, пов’язаних зі здійсненням правосуддя, є 

недоторканними. Кримінальну справу проти судді може порушити лише 

Генеральний прокурор. Суддя не може бути заарештований та притягнутий до 

кримінальної відповідальності без згоди Сейму. Постанову про взяття під варту, 

затримання або обшук судді приймає спеціально уповноважений для цього суддя 

Верховного Суду. Якщо суддя затриманий при вчиненні тяжкого або особливо 

тяжкого злочину, постанови про взяття під варту, затримання або обшук судді не 

потребується, але протягом 24 годин про це необхідно поінформувати спеціально 

уповноваженого суддю Верховного суду чи генерального прокурора [138]. 

У національному законодавстві принцип недоторканності суддів також 

знайшов своє нормативне закріплення. Відповідно до ст. 126 ч. 1 Конституції 

України недоторканність судді гарантується Конституцією і законами України. 

Без згоди Вищої ради правосуддя суддів не може бути затримано або утримувано 

під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком 

затримання суддів під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо 

тяжкого злочину. У ст. 49 Закону про судоустрій і статус суддів, яка називається 

«Недоторканність та імунітет судді» закріплено, що судді є недоторканними, їх 

без згоди Вищої ради правосуддя не може бути затримано або утримувано під 

вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку суду, за винятком 

затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо 

тяжкого злочину. Крім цього, суддів не може бути притягнуто до відповідальності 
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за ухвалені ними судові рішення, за винятком вчинення злочину або 

дисциплінарного проступку [448]. 

КСУ Рішенням № 19-рп/2004 від 1 грудня 2004 року у справі про 

незалежність суддів як складову їхнього статусу зазначив, що недоторканність 

суддів є одним з елементів їхнього статусу. Недоторканність суддів не є 

особистим привілеєм, а має публічно-правове призначення – забезпечити 

здійснення правосуддя неупередженим, безстороннім і справедливим судом. 

Недоторканність суддів є однією з умов виконання ними своїх професійних 

обов’язків [490]. 

Логічне продовження сутності та змісту принципу недоторканності суддів 

подається в судоустрійній науці. Так, на думку В. Сердюка, недоторканність 

суддів як одна із засад здійснення правосуддя – поняття багатогранне. 

Встановлення додаткових порівняно з недоторканністю пересічної особи гарантій 

недоторканності для окремих категорій суб’єктів, зокрема і для суддів, має на 

меті створення належних умов для виконання покладених на них державою 

обов’язків та захист від незаконного втручання у їх діяльність. Тому 

недоторканність суддів розглядається В. Сердюком як гарантія, але більш 

високого рівня порівняно з недоторканністю, яка встановлюється для всіх осіб 

відповідно до принципу рівності прав і свобод громадян та їх рівності перед 

законом [511, с. 117]. 

Принцип недоторканності суддів, на думку А. Лапкіна, передбачає 

наявність спеціального імунітету суддів щодо застосування до них заходів 

державного примусу і встановлення особливого порядку притягнення суддів до 

юридичної відповідальності [265, с. 36]. 

Проведене дослідження принципів незалежності та недоторканності суддів 

дозволяє зробити висновок про логічність та наукову обґрунтованість їх 

закріплення в якості єдиного конституційного принципу, передбаченого ст. 126 

Конституції України. Принцип недоторканності суддів варто розглядати 

нерозривно від принципу незалежності суддів, оскільки зміст та обсяг гарантій 

недоторканності суддів повинні відповідати необхідності забезпечення їх 
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незалежності. Саме тому принципи незалежності та недоторканості суддів 

органічно пов’язані між собою та слугують структурними елементами правового 

статусу суддів. 

Національним статусним принципом правового статусу суддів є принцип 

самостійності суддів. Цей принцип правового статусу суддів не знайшов свого 

належного закріплення ні в Конституції України, ні в Законі про судоустрій і 

статус суддів. На нашу думку, відсутність принципу самостійності суддів у 

вітчизняному законодавстві зумовлена тим, що законодавець не вбачав різниці 

між самостійністю й незалежністю суддів та використовував ці терміни для 

характеристики однакового стану. Як влучно зазначає з цього приводу І. Назаров, 

якщо розглядати самостійність як здійснення діяльності незалежно від волі будь-

кого, то в такому разі стираються межі й не враховуються відмінності між 

самостійністю суду й незалежністю суддів [320, с. 171]. Самостійність суддів, на 

думку І. Юревич, є таким станом організації судової системи та юрисдикційної 

діяльності суду в демократичному суспільстві, який задовольняє потребу 

останнього у вирішенні юридично значущих справ і відповідає закріпленим у 

міжнародно-правових актах вимогам [686, с. 248]. 

Національним статусним принципом правового статусу суддів є принцип 

неупередженості (безсторонності) суддів, який також знаходить своє закріплення 

в міжнародних правових актах. Зокрема, відповідно до ст. 10 Загальної декларації 

прав людини кожна людина, для визначення її прав і обов'язків і для встановлення 

обґрунтованості пред'явленого їй кримінального обвинувачення, має право, на 

основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з 

додержанням усіх вимог справедливості безстороннім судом [131]. Статтею 14 

Міжнародного пакту про громадянські та політичні права проголошено, що кожен 

має право при розгляді будь-якого кримінального  обвинувачення, пред'явленого 

йому, або при визначенні його права та обов'язків у будь-якому цивільному 

процесі на справедливий і публічний розгляд справи безстороннім судом, 

створеним на підставі  закону [308]. Відповідно до ст. 6 ч. 1 Конвенції кожен має 

право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного 
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строку безстороннім судом, встановленим законом [202]. Європейська хартія 

суддів в пункті 1.1 проголошує, що метою закону є забезпечення 

неупередженості, на яку законно розраховує кожна людина при зверненні до суду 

і суддів за захистом своїх прав. У ньому не повинно бути положень та процедур, 

здатних підірвати впевненість у такій неупередженості [123]. 

Цей принцип правового статусу суддів не знайшов свого належного 

закріплення ні в Конституції України, ні в Законі про судоустрій і статус суддів. 

Навряд чи можна вважати покладення на суддів обов’язку безсторонньо 

розглядати і вирішувати судові справи належним і повноцінним відображенням 

принципу неупередженості (безсторонності) суддів. Тому на нашу думку, 

вищезазначена норма міжнародного права означає, що судді повинні однаково 

ставиться до сторін в судових процесах, надавати їм рівні можливості, а також не 

мати жодної особистої зацікавленості в результаті процесу.  

Національним статусним принципом правового статусу суддів є принцип 

доброчесності суддів, який зумовлений запровадженням до чинного 

законодавства України про судоустрій і статус суддів вимоги доброчесності до 

кандидата на посаду судді.  

До національних статусних принципів правового статусу суддів належить і 

принцип незмінюваності суддів, який також знаходить своє закріплення в 

міжнародних і національних правових актах. Відповідно до  п. 60 (а) Висновку  

№ 1 (2001) КРЄС для КМРЄ «Про стандарти незалежності судових органів та 

незмінюваність суддів» незмінюваність суддів повинна бути конкретною 

складовою їхньої незалежності, що повинно закріплюватися на найвищому 

внутрішньому правовому рівні. У Рекомендації № (94) 12 визначено, що судді – 

незалежно від того, чи було їх призначено, чи обрано – постійно перебувають на 

посаді до часу досягнення ними віку обов'язкового виходу на пенсію або до 

закінчення строку їхніх повноважень [478]. 

Принцип незмінюваності суддів достатньо широко відображений у 

конституціях зарубіжних країн (Додаток 18).  
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У національному законодавстві принцип незмінюваності суддів також 

знайшов своє нормативне закріплення. Відповідно до ст. 126 ч. 5 Конституції 

України суддя обіймає посаду безстроково. У ст. 53 Закону про судоустрій і 

статус суддів, яка називається «незмінюваність судді» закріплено, що суддям 

гарантується перебування на посаді до досягнення ними шістдесяти п’яти років, 

крім випадків звільнення суддів з посади або припинення їх повноважень 

відповідно до Конституції України та Закону. Крім цього, суддю не може бути 

переведено до іншого суду без його згоди, крім переведення: 1) у разі 

реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду; 2) у порядку 

дисциплінарного стягнення.  

За твердженням С. Прилуцького, незмінюваність суддів – це довічне або 

безстрокове перебування судді на посаді, а також непереміщення останнього з 

посади або місця посади без його згоди. На думку вченого, незмінюваність є 

принципом судоустрою, що складає одну з правових підвалин статусу суддів  

[395, с. 48]. Схожої позиції дотримується і В. Сердюк, на думку якого 

незмінюваність суддів є поняттям, яке охоплюється наявністю двох елементів і 

полягає в довічному (безстроковому) обранні (призначенні) судді на посаду та 

забороні переміщення його з посади (з місця здійснення правосуддя) без його 

згоди [511, с. 122]. Принцип незмінюваності суддів, на думку А. Лапкіна, 

передбачає наявність закріплених у законі гарантій стабільного перебування на 

займаній посаді і виконання своїх професійних обов’язків з метою підвищення 

незалежності суддів. Науковець незмінюваність суддів розглядає в 

організаційному (постійність перебування на займаній посаді) та процесуальному 

(незмінність складу суду при розгляді конкретної справи) розумінні [265, с. 37]. 

Як уже було зазначено, національними функціональними принципами 

правового статусу суддів є: 1) принцип верховенства права; 2) принцип 

законності; 3) принцип спеціалізації суддів; 4) принцип професіоналізму суддів; 

5) принцип несумісності професії суддів з іншими видами діяльності; 6) принцип 

гарантованості суддівського самоврядування. 
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Національним функціональним принципом правового статусу суддів є 

принцип верховенства права, який визнається і діє в Україні згідно зі ст. 8 ч. 1 

Конституції України. Крім того, відповідно до ст. 129 ч. 1 Основного Закону 

України суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується 

верховенством права. Цей принцип широко обговорюється у наукових колах, а 

особливий інтерес він становить для вчених-конституціоналістів.  

Наведемо найбільш розповсюджені погляди науковців стосовно цього 

питання. Так, на думку В. Мусіяки та В. Теліпка аналізований принцип належить 

до найкращих прогресивних здобутків політико-правової історії людства і 

покликаний забезпечувати гуманістичний розвиток суспільства [587, с. 30].  

Уважаємо, що найбільш ґрунтовно схарактеризував та визначив 

призначення цього принципу відомий учений-правознавець С. Головатий, 

вказавши наступне: «принцип верховенства права – це один із системи 

основоположних принципів, що визначають новітній конституційний лад 

України, і є юридично обов’язковою нормою найвищого рівня сучасного 

українського правопорядку. Його дія поширюється на всі органи державної влади, 

органи регіонального і місцевого самоврядування та їх посадових осіб у всіх 

сферах нормотворчої, правоохоронної та правозастосовної діяльності» [225, с. 51]. 

У цьому контексті варто наголосити, що конституційний принцип 

верховенства права поширює свою дію на органи судової влади в цілому і на 

суддів зокрема. Крім того, відповідно до ст. 2 Закону про судоустрій і статус 

суддів суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує 

кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, 

гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана ВРУ [448]. Це законодавче 

положення означає, що судді при здійсненні правосуддя повинні виходити з 

пріоритету права над іншими соціальними нормами (звичаями, традиціями, 

мораллю тощо). Судді здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів 

України, керуючись при цьому принципом верховенства права (ст. 48 ч. 2 Закону 

про судоустрій і статус суддів). 
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Що стосується принципу верховенства права як національного 

функціонального принципу правового статусу суддів, то варто зазначити таке:  

по-перше, згідно з чинним законодавством України суддям надані всі 

необхідні повноваження приймати рішення на підставі принципу верховенства 

права;  

по-друге, судді при вирішенні конкретних справ мають можливість 

використовувати як аналогію права, так і аналогію закону;  

по-третє, всі судді при здійсненні правосуддя мають можливість 

застосовувати належним чином ратифіковані міжнародні договори (особливо 

показовим у цьому випадку є застосування суддями рішень Європейського суду з 

прав людини).  

Наступним національним функціональним принципом правового статусу 

суддів є принцип законності, зміст якого передбачає неухильне дотримання 

суддями Конституції та законів України у здійсненні ними цивільного, 

кримінального, господарського, адміністративного судочинства. 

Ще одним національним функціональним принципом правового статусу 

суддів в Україні є принцип спеціалізації, що опосередковано задекларований у  

ст. 125 ч. 1 Конституції України та безпосередньо закріплений в ст. 18 ч. 3 Закону 

про судоустрій і статус суддів.  

Поступовий, проте неминучий розвиток та ускладнення, розширення 

законодавчої бази, що їх регулює, є першочерговими причинами спеціалізації 

суддів. Сьогодні суддя вже не може бути кваліфікованим спеціалістом в усіх 

питаннях, віднесених до юрисдикції суду, нині це просто неможливо. Тому 

породжується гостра необхідність у суддях, які б розглядали певні категорії 

справ. Із цим пов’язується і необхідність внутрішньої спеціалізації суддів, що 

дало б можливість уникнути негативного впливу збільшення кількості судових 

спорів, що розглядається суддею, на якість здійснюваного правосуддя. Тому 

принцип спеціалізації напряму пов’язується із правом кожної людини на 

професійний та кваліфікований суд. 
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Висловлюються різні точки зору представниками юридичної науки щодо 

змісту принципу спеціалізації судової влади (суддів), його значення і того, яким 

чином цей принцип повинен бути реалізований при побудові (реформуванні) 

судової системи України. 

Так, В. Шишкін вказує, що аналіз досвіду цивілізованих країн дозволяє 

виокремити два види спеціалізації: галузеву та суб’єктну. Галузева спеціалізація 

реалізується через утворення окремих, а інколи й ієрархічно вибудуваних судових 

установ (Німеччина, Франція, Великобританія, Австрія, Іспанія). Суб’єктна 

спеціалізація реалізується через організацію всередині судових установ певних 

підрозділів (колегій, палат, дивізіонів), у яких розглядаються справи, де 

виокремлено правовідносини з участю спеціального суб’єкта, наприклад 

неповнолітніх, військовослужбовців, водокористувачів, орендарів, подружжя та 

інших (Франція, Італія, Канада, Великобританія) [668, с. 6]. В. Стефанюк 

зауважує, що спеціалізовані суди створюються залежно від наявних у суспільстві 

потреб та можливостей державного фінансування на різних етапах побудови та 

розвитку судової системи [566, с. 26]. 

Підтримуючи необхідність спеціалізації суддів, І. Назаров визначає її як 

внутрішню спеціалізацію, яка необхідна для судів, що мають широку 

юрисдикцію, розглядають велику кількість справ і включають достатню кількість 

суддів і штат суду. Крім того, на думку вченого, для підвищення якості 

правосуддя, скорочення строків розгляду справ спеціалізація суддів просто 

необхідна [321, с. 135]. Схожий підхід до принципу спеціалізації суддів 

спостерігається і в наукових працях Р. Куйбіди, який стверджує, що існування 

розподілу справ за критерієм спеціалізації суддів прискорюватиме судовий 

розгляд, підвищить якість вирішення справ та забезпечуватиме однакове 

застосування закону в межах одного суду [253, с. 85]. 

Характеризуючи реалізацію принципу спеціалізації суддів, А. Білецька 

приходить до висновку, що даний принцип є однією з основних гарантій якісного, 

професійного вирішення судових справ. На її думку, варто розвивати та 

звужувати спеціалізацію суддів. Важливим є запровадження нових напрямків та 
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форм спеціалізації суддів, а саме, за складністю справ та за предметом розгляду. 

Звуження спеціалізації суддів повинно стати ефективним механізмом 

прискорення судового розгляду без впливу на його якість [28, с. 17-18]. 

До національних функціональних принципів правового статусу суддів варто 

віднести і принцип професіоналізму суддів, який на думку  

А. Лапкіна, зумовлений потребою у здійсненні судової влади 

високопрофесійними юристами і передбачає наявність спеціальних професійних і 

кваліфікаційних вимог до представників суддівського корпусу та особливого 

порядку його формування, встановлених законом [265, с. 38]. 

Національним функціональним принципом правового статусу суддів також 

є принцип несумісності професії суддів з іншими видами діяльності, який 

задекларований у міжнародних документах; принцип гарантованості суддівського 

самоврядування, адже саме суддівське самоврядування виступає важливою 

гарантією самостійності і незалежності суддів. 

Зміст суддівського самоврядування визначається закріпленими в ст. 126 ч. 4 

Закону про судоустрій і статус суддів завданнями: 1) забезпечення організаційної 

єдності функціонування органів судової влади; 2) зміцнення незалежності судів, 

суддів, захист професійних інтересів суддів, у тому числі захист від втручання в 

їхню діяльність; 3) участь у визначенні потреб кадрового, фінансового, 

матеріально-технічного й іншого забезпечення судів та контроль за додержанням 

установлених нормативів такого забезпечення; 4) обрання суддів на 

адміністративні посади в судах у порядку, встановленому законом;  

5) призначення суддів КСУ; 6) обрання суддів до складу ВРП та ВККСУ в 

порядку, встановленому законом [448]. 

Крім національних принципів правового статусу суддів, виділяють також 

галузеві принципи правового статусу суддів. Більшість національних принципів 

правового статусу суддів при закріпленні в галузевих нормативно-правових актах 

набувають характеру галузевих. Наприклад, принцип незалежності суддів і 

підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України [95]; принцип 
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недоторканності суддів в кримінальному процесі [19]; незалежність суддів та їх 

підкорення лише законові як принцип цивільного судочинства [249]. 

Крім галузевих принципів правового статусу суддів, виокремлюють також 

міжгалузеві принципи правового статусу суддів, які з одного боку мають 

характеристики, спільні для багатьох галузей права, з іншого боку дозволяють 

підкреслити специфіку інституту правового статусу суддів. 

Також виділяють принципи інституту правового статусу суддів, які 

безпосередньо стосуються окремих його елементів. До принципів інституту 

правового статусу суддів пропонуємо віднести: 1) принципи добору та 

призначення на посади суддів; 2) принципи кваліфікаційного оцінювання суддів; 

3) принципи юридичної відповідальності суддів; 4) принципи звільнення суддів із 

посад; 5) принципи припинення повноважень суддів; 6) принципи забезпечення 

суддів; 7) принципи статусу суддів у відставці. 

Досліджуючи принципи професійної підготовки суддів, Н. Ахтирська 

поділяє їх на принципи підготовки кандидатів на посаду суддів та принципи 

підвищення кваліфікації суддів, призначених на посади. До їх числа дослідниця 

відносить принципи наукової обґрунтованості, динамічності, реальності (зв'язок з 

практикою), прозорості, конкретності, професійної підготовки з огляду на 

психологічну зрілість та моральні засади [20, с. 17]. 

Значна увага у спеціальній науковій юридичній літературі приділяється 

принципам добору кандидатів на посади суддів. Зокрема, І. Самсін до 

фундаментальних принципів добору суддів відносить верховенство закону, 

правову визначеність, незалежність, плюралізм та публічність [507, с. 40-41]. На 

основі системного аналізу законодавства О. Гончаренко виокремлює такі 

принципи, які активно виявляються у процесі добору кандидатів на посади суддів: 

законності; незалежності; рівності кандидатів на посади суддів; безпосередності; 

відкритості та прозорості; правової визначеності; спеціалізації, об’єктивності й 

анонімності; фіксування процедури добору технічними засобами; оскаржуваності 

рішень [84, с. 24]. Вітчизняний дослідник Б. Прокопенко запропонував систему 

принципів добору кандидатів на посади суддів поділити на дві основні групи: 
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основоположні принципи (справедливість; верховенство права; законність; 

незалежність; транспарентність) та організаційні принципи (доступність 

процедури добору; компетентність органів, уповноважених здійснювати добір; 

державна мова добору кандидатів на посаду судді; здійснення добору на 

конкурсних засадах) [462, с. 25-26]. 

У своїй дисертаційній роботі Н. Шульгач до системи принципів, що 

забезпечують правовий статус судді, відносить такі принципи: незалежності 

судді, недоторканності судді, несумісності суддівської посади, незмінюваності та 

єдності правового статусу судді, професіоналізму судді та принцип дотримання 

суддею морально-етичних норм [681, с. 7]. 

Принципи конституційно-правового статусу суддів становлять єдину 

систему та перебувають у тісному взаємозв’язку. Безпосередньо кожен принцип 

відіграє автономну роль, проте їх взаємозв’язок і взаємодія зумовлені єдністю 

цілей та завдань інституту правового статусу суддів. Система принципів 

правового статусу суддів не залишається незмінною. Підкоряючись загальним 

закономірностям розвитку держави, з’являються й нові принципи, а існуючі 

набувають нового змісту. 

У сукупності принципи становлять цілісний механізм, де функціонування 

одного принципу зумовлює дію інших. Більше того, зміст окремих принципів 

правового статусу суддів розкривається з урахуванням змісту інших принципів 

суміжних галузей права. 

 

3.3. Правосуб’єктність суддів як основа їх конституційно-правового 

статусу. 

 

Дослідження правосуб'єктності учасників конституційно-правових відносин 

у будь-який час розвитку та становлення конституційно-правової доктрини не 

втрачали своєї актуальності та становили доволі високий відсоток від загального 

обсягу теоретичних напрацювань у цій сфері. У юридичній науці 

правосуб'єктність особи завжди була і залишається актуальним предметом 
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дослідження. Як правило, вчені вивчають загальнотеоретичні її аспекти, складові 

елементи та різновиди, у тому числі, залежно від участі суб'єкта права в тих чи 

тих правовідносинах (цивільних, конституційних, адміністративних, 

кримінальних), досліджують особливості правосуб'єктності окремих суб'єктів 

права, окреслюють умови набуття тощо. 

У сучасних дослідженнях наголошується, що поняття правосуб’єктності не 

отримало однозначного визначення, і в літературі існують різні точки зору щодо 

нього. В теорії права правосуб’єктністю вважають сукупність правоздатності та 

дієздатності, що відображає ті випадки, коли правоздатність і дієздатність 

нероздільні в часі, органічно об’єднані. Правосуб’єктність є однією з 

обов’язкових юридичних передумов правовідносин. Правосуб’єктність – це 

можливість чи здатність особи бути суб’єктом права з усіма відповідними 

наслідками [135, с. 444-445]. 

На нашу думку, правосуб’єктність являє собою ключовий структурний 

елемент правового статусу.  

Якщо говорити про конституційно-правову доктрину, то існує доволі широке 

коло поглядів щодо цього. У конституційному праві відсутня єдність думок щодо 

сутності та змісту правосуб’єктності. У цьому контексті В. Погорілко та  

В. Федоренко стверджують, що конституційна правосуб’єктність може як 

встановлюватися, так і визнаватися нормами конституційного права. Зокрема, за 

рядом колективних суб’єктів конституційних правовідносин правосуб’єктність 

визнається і в окремих випадках не потребує спеціального законодавчого 

закріплення. Наприклад, згідно зі статтею 11 Конституції України держава сприяє 

консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і 

культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної 

самобутності всіх корінних народів і національних меншин України, тобто 

Українська держава визнає основні природні права національних і етнічних 

спільнот [362, с. 152]. 

Вітчизняний конституціоналіст О. Скрипнюк наголошує, що для кожного 

окремого суб’єкта конституційного права властиве своє коло суб’єктивних прав і 



 

 253 

юридичних обов’язків, які у своїй взаємодії утворюють конституційну 

правосуб’єктність [538, с. 91]. Учений уважає, що права суб’єктів конституційно-

правових відносин визначаються можливістю певної діяльності або поведінки, 

набуття, володіння, користування певними політичними та іншими цінностями. 

Такі права традиційно закріплюються в їх компетенції, закріпленій Конституцією 

та законами України. Обов’язки суб’єктів конституційно-правових відносин – це 

нормативно визначена міра належної діяльності або поведінки учасників 

правовідносин у сфері конституційних правовідносин [537, с. 128-129].  

Розглядаючи правосуб’єктність суддів, варто наголосити на тому, що в 

юридичній літературі її розглядають як один з елементів правового статусу судді 

[290, с. 19; 670, с. 237]. Підтримуючи цю позицію, Л. Москвич, С. Іваницький та  

І. Русанова, пропонують визначити правосуб’єктність як своєрідні 

правовідносини, де однією зі сторін виступає індивід, властивостям якого 

надається юридичне значення, а іншою – держава, яка шляхом закріплення в 

законодавстві, визнає ці якості юридично значущими. Але такі відносини не є 

правовідносинами в їх власному розумінні. Правосуб’єктність, що виникає 

внаслідок законодавчого закріплення певних властивостей індивіда, характеризує 

якість лише однієї сторони [316, с. 77]. Крім того, на їх переконання 

правосуб’єктність необхідно визначити та дослідити як автономне юридичне 

поняття, що можливе шляхом виділення фундаментальної, домінуючої 

властивості, яка зумовлює всі інші його характеристики. Пізнати зміст будь-якого 

правового явища можна тільки через пізнання його сутності, що виступає його 

ядром, більш стійким і концентрованим утворенням [316, с. 77]. 

Аналізуючи правосуб’єктність суддів у судах загальної юрисдикції,  

В. Федоренко слушно визначає її як невід’ємний елемент правового статусу судді. 

Зокрема, на його думку, правосуб'єктність суддів у судах загальної юрисдикції – 

це здатність особи в установленому законодавством порядку набувати правовий 

статус судді суду загальної юрисдикції, тобто виступати носієм суб'єктивних прав 

і юридичних обов'язків судді [610, с. 67]. 
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Водночас В. Єгорова у змісті правосуб’єктності суддів судів загальної 

юрисдикції виділяє соціальну, психофізіологічну, професійну, моральну 

компетентність. При нормативному визначенні ці властивості суб’єкта набувають 

характеру юридично значущих і складають структуру професійно важливих 

якостей суддів судів загальної юрисдикції [126, с. 10].  

Досліджуючи конституційно-правовий статус суддів судів загальної 

юрисдикції, В. Єгорова зосереджує свою увагу і на ознаках правосуб’єктності 

суддів судів загальної юрисдикції, акцентуючи на таких характеристики:  

1) правосуб’єктність суддів судів загальної юрисдикції є спеціальним видом 

правосуб’єктності; 

2) правосуб’єктність є необхідною умовою для володіння конституційно-

правовим статусом суддів судів загальної юрисдикції;  

3) сутність правосуб’єктності зводиться до юридичної характеристики особи 

суддів судів загальної юрисдикції як суб’єкта, який здійснює судову владу в 

державі; 

4) правосуб’єктність є системною якістю, у структурі якої можна виділити 

соціальну, психофізіологічну, професійну та моральну компетентність; 

5) зміст цього явища зумовлюється професійною діяльністю і становить 

певні професійно важливі якості та здібності судді, що є необхідною умовою 

успішності здійснення функцій судової влади; 

6) і, нарешті, саме правосуб’єктність визначає відповідність конкретного 

судді займаній посаді, професійній групі загалом: а) відповідність посаді 

виявляється в компетентності судді при вирішенні поставлених перед ним 

завдань; б) відповідність професійній групі виражається у відповідності судді 

груповим цінностям і нормам, професійному авторитетові [126, с. 10–11].  

Окремо варто зупинитись на характеристиці конституційної 

правосуб’єктності судді КСУ, оскільки вона має свої особливості, які випливають 

з юридичної природи КСУ як єдиного органу конституційної юрисдикції в 

державі. Правосуб’єктність суддів КСУ можна визначити як невід’ємний елемент 

правового статусу судді КСУ. Пропонуємо правосуб'єктність суддів КСУ 
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визначати як здатність громадянина в установленому законодавством порядку 

набувати і реалізовувати правовий статус судді КСУ, тобто виступати носієм 

суб'єктивних прав і юридичних обов'язків конституційного судді. 

У конституційно-правовому статусі судді правосуб’єктність виявляється 

через сукупність суб'єктивних прав і юридичних обов'язків судді, які суттєво 

відрізняються залежно від статусу самого суду (КСУ, суди системи судоустрою), 

а також від посади судді (голови судів, заступники голів судів, судді члени 

кваліфікаційних комісій суддів тощо) та стажу перебування на даній посаді. 

Варто також зауважити, що конституційна правосуб’єктність суддів 

безпосередньо випливає з громадянства, яке є однією з необхідних умов набуття 

статусу судді. Конституція України не дає визначення правосуб’єктності загалом і 

конституційної правосуб’єктності зокрема, проте містить в п. 2 ч. 1 ст. 92 

імперативне положення про те, що правосуб’єктність громадян визначається 

виключно законами України. Проте, ні в Законі про КСУ, ні в Законі про 

судоустрій і статус суддів не трапляється і не використовується термін 

«правосуб’єктність судді», хоча передбачаються права та обов’язки суддів. 

Узагальнений огляд наведених джерел дає підстави дійти висновку, що в 

конституційно-правовій літературі загалом простежується спільне бачення 

сутності конституційної правосуб'єктності громадянина, в цілому та судді, 

зокрема. Водночас неоднозначною є оцінка її складових. Так, одна група вчених 

виділяє лише дві складові – конституційну правоздатність та конституційну 

дієздатність, а в межах останньої – деліктоздатність, інша група вчених виділяє 

три елементи. При цьому конституційна деліктоздатність може розглядатись як 

самостійна складова, або ж як здатність особи вчиняти делікти.  

З урахуванням наведеного, зазначимо, що конституційна правосуб’єктність 

суддів – це здатність судді мати закріплені конституційно-правовими нормами 

суб'єктивні права та юридичні обов'язки, а також здатність своїми діяннями 

набувати та реалізовувати права, створювати для себе або інших суб'єктів 

обов'язки та здатність судді нести за порушення правових норм відповідальність, 

які (здатності) можуть змінюватись під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів 
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і умов. Тобто зміст цього поняття становлять конституційна правоздатність та 

конституційна дієздатність. У свою чергу, складовою конституційної дієздатності 

є конституційна деліктоздатність судді. Конституційна правосуб'єктність є 

основним, базовим елементом конституційно-правового статусу судді. Саме вона 

зумовлює можливість судді бути учасником конституційних правовідносин та 

визначає обсяг його прав та обов'язків. 

Різновидами конституційної правосуб’єктності судді варто визнати загальну 

та спеціальну правосуб’єктність. Загальна – притаманна усім суддям та 

характеризується наявністю в них суб’єктивних прав, обов'язків та можливості їх 

використання і виконання, за загальними, спільними для всіх правилами 

(наприклад, процесуальна правосуб'єктність судді, тобто здатність виступати 

носієм судової влади, має загальний характер і є характерною для всіх подібних 

суб'єктів права, що мають статус судді). Спеціальна – зумовлена додатковими 

можливостями судді, які випливають із її конституційно-правового статусу і 

набутими ним унаслідок його волі, яка, у свою чергу, є основою конституційної 

правосуб'єктності і полягає у здатності судді цілеспрямовано впливати на 

зовнішні чинники (наприклад, така правосуб'єктність зумовлюється наявністю в 

судді певних дозволів, що дають їй можливість збільшувати обсяг його прав та 

обов'язків). 

Моментом виникнення конституційної правосуб’єктності судді варто 

вважати прийняття суддею присяги, а саме – складення присяги під час урочистої 

церемонії у присутності Президента України (ч. 2 ст. 57 Закону) [448].  

Конституційна правоздатнність виникає одночасно із конституційною 

дієздатістю – в момент складання присяги, їх обсяг залежить від певних факторів 

та умов. Вони є динамічними величинами (наприклад, обсяг конституційної 

правосуб’єктності судді залежить від зайняття суддею адміністративної посади 

тощо). Крім того, обсяг конституційної правоздатності та система так званих 

можливостей реалізовувати права та обов'язки (конституційна дієздатність) 

залежить і від ряду інших факторів та умов зовнішнього (зумовлених легальними 

вимогами та приписами) і внутрішнього (зумовлених нормами процесуальних 
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документів у процесі вирішення конкретного правового спору) характеру – мета, 

завдання, функції, внутрішня структура та будова суду, порядок та спосіб його 

утворення, реорганізації та ліквідації, форми і методи діяльності тощо.  

В цілому здатність мати права (правоздатність), як і дієздатність, не можуть 

бути стабільними категоріями, хоча б з огляду на те, що в процесі діяльності судді 

його правовий статус може змінюватись і трансформуватись, наприклад, може 

збільшуватись або зменшуватись, під впливом певних чинників (зокрема, при 

внесенні змін до законодавства), обсяг прав та обов'язків. У такому випадку 

логічною є не тільки зміна обсягу прав та обов'язків (повноважень), а й може 

модифікуватися сама здатність судді мати такі права, у тому числі хоча б тому, 

що поняття «можливості» за своєю суттю не є сталою величною. Отже, саме 

наявність певних факторів і умов внутрішнього та зовнішнього характеру 

зумовлюють особливості конституційної правосуб'єктності та конституційно-

правового статусу суддів. 

Виходячи із запропонованого вище розуміння конституційної 

правосуб’єктності суддів, варто наголосити на її взаємозв’язку з таким важливим 

елементом конституційно-правового статусу суддів, як їх права та обов’язки, 

адже сааме через правосуб’єктність вони можуть бути реалізовані.  

Зміст конституційно-правового статусу суддів в першу чергу становлять їх 

права та свободи. У взаємозв’язку з інститутом конституційних прав і свобод 

людини та громадянина, права і свободи суддів втілюють сутність і зміст 

правового зв’язку судді з судами. Адже, з одного боку, усі судді є живими 

людьми, а отже, в повному обсязі наділені конституційними правами та 

свободами людини і громадянина, а з іншого – займаючи штатну суддівську 

посаду в одному з судів України, наділені правами, пов’язаними зі здійсненням 

правосуддя. 

Вітчизняний дослідник Д. Шпенов суб’єктивні права судді визначає, як 

закріплену в ратифікованих міжнародних актах, національному законодавстві, 

актах суддівського самоврядування, забезпечену державою за допомогою 

загальних і спеціальних гарантій, систему дозволених або альтернативних 
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можливостей, необхідних судді для реалізації покладених на нього функцій щодо 

здійснення правосуддя або інших судових повноважень, а також для задоволення 

особистих потреб, суспільних або державних інтересів [674, с. 44]. 

Ряд науковців використовують термін «службові права судді», тим самим 

підкреслюючи сферу діяльності, у якій такі права можуть набуватись та 

реалізовуватись. Уважаємо, що відповідно до законодавства про статус суддів, 

суддею є громадянин, який обіймає штатну суддівську посаду в одному з судів 

України. Тому, права суддів за своєю природою не носять службовий характер. 

Вітчизняна дослідниця Л. Москвич під службовими правами судді розуміє 

додаткові правові можливості, що сприяють успішному здійсненню професійних 

функцій [316, с. 24]. Зміст поняття «службові права судді», на її думку, становлять 

такі компоненти: 1) можливість діяти, 2) можливість вимагати, 3) можливість 

захисту, 4) можливість користуватися конкретним соціальним благом [965, с. 25]. 

На думку В. Єгорової, службові права суддів судів загальної юрисдикції – це вид і 

міра конкретно визначеної поведінки суб’єкта, наділеного статусом професійного 

судді [126, с. 10] 

У своїх наукових студіях Л. Москвич зазначає, що службовим правам суддів 

притаманні такі характерні ознаки (риси): 1) вони належать конкретному суб’єкту 

– судді; 2) ґрунтуються на нормах позитивного права – Конституції України, 

Законі України «Про статус суддів» та ін.; 3) являють собою забезпечену 

державою і правом можливість певної поведінки, спрямованої на досягнення того 

чи іншого соціального блага; 4) їх виникнення зумовлюється конкретним 

юридичним фактом – призначенням (обранням) на посаду судді; 5) зміст і обсяг 

службових прав визначається специфікою правового статусу судді, правового 

носія судової влади в державі; 6) реалізуються в основному в особистих інтересах 

судді; 7) забезпечуються загальними (економічними, політичними, ідеологічними, 

організаційними) і спеціальними (юридичними) гарантіями; 8) захищаються в 

судовому, адміністративному та іншому встановленому законом порядку  

[560, с. 45–46; 316, с. 26]. 
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Правам суддів, на думку В. Теліпка та В. Молдована, притаманні такі 

характерні риси: по-перше, вони належать конкретному суб'єкту – судді; по-

друге, ґрунтуються на нормах позитивного права – Конституції України, законах 

України та ін.; по-третє, являють собою забезпечену державою і правом 

можливість певної поведінки, спрямованої на досягнення соціального блага; по-

четверте, їх виникнення зумовлюється конкретним юридичним фактом – 

призначенням на посаду судді; по-п'яте, зміст та обсяг прав суддів визначаються 

специфікою правового статусу носіїв судової влади в конкретній державі; по-

шосте, забезпечуються загальними (економічними, політичними, ідеологічними, 

організаційними) і спеціальними (юридичними) гарантіями; по-сьоме, їх 

порушення тягне юридичну відповідальність [586, с. 194]. 

У сукупності, будучи пов’язаним між собою численними юридичними 

зв’язками, права та свободи суддів становлять основу їх правового статусу та 

реалізуються через правосуб’єктінсть. Уважаємо, що для висвітлення прав і 

свобод суддів варто зупинитися на загальній характеристиці їх основних груп, 

виходячи з традиційної для вітчизняної юридичної науки класифікації на 

громадянські (особисті), політичні, економічні, соціальні, культурні та інші. При 

цьому на особливу увагу заслуговують права судді, що належать йому як людині і 

громадянину, але в рамках статусу судді набувають особливого змісту. 

Одним з перших громадянських (особистих) прав людини, що закріплене 

Конституцією України є право на вільний розвиток своєї особистості. Дане право 

закріплене у Декларації про право на розвиток від 4 грудня 1986 року  [107]. З 

огляду на вищевказане, під правом на вільний розвиток особистості судді варто 

розуміти здатність використання суддею гарантованих Конституцією та 

законодавством правових можливостей для здійснення своїх інтересів задля 

реалізації внутрішнього потенціалу судді як у повсякденному житті, так і при 

здійсненні правосуддя. Право суддів на вільний розвиток своєї особистості 

поєднує в собі властивості як негативних прав (наприклад, передбачає 

невтручання органів державної влади у здійснення суддями правосуддя), так і 
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позитивних (тобто, вимагає створення державою необхідних умов для здійснення 

правосуддя). 

Істотним громадянським (особистим) правом суддів є право на повагу до їх 

гідності. Як справедливо стверджує професор В. Федоренко, «людська гідність є 

ключовою категорією сучасного конституціоналізму і квінтесенцією ідеї 

верховенства права» [609, с. 223]. Право суддів на повагу до їх гідності 

корелюється з міжнародними стандартами в галузі прав людини, закріпленими у 

ст. 5 Загальної декларації прав людини 1948 року, ст. 7 Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права 1966 року, Конвенції ООН проти катувань та 

інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження і покарання 1984 року, ст. 3 Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод 1950 року, Декларації про захист усіх осіб від катувань та 

інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження чи покарання 1975 року, Європейської конвенції про запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню 1987 року.  Право суддів на повагу до їх гідності отримало розвиток й 

у чинному законодавстві України. Наприклад, відповідно до ст. 129 ч. 5 

Конституції України за неповагу до судді винні особи притягаються до юридичної 

відповідальності. Статтею 50 Закону про судоустрій і статус суддів встановлено, 

що прояв неповаги до судді з боку осіб, які є учасниками процесу або присутні в 

судовому засіданні, має наслідком відповідальність, установлену законом. Таким 

чином, держава гарантує захист честі суддів від будь-яких виявів неповаги. 

Зокрема, ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(далі – КУАП) передбачена відповідальність за вияв неповаги до суду [194]. 

Зазначена стаття КУАП орієнтована на притягнення до відповідальності за 

неповагу до суду, а не безпосередньо до судді, хоча, очевидно, і вияви неповаги 

до судді також можна вважати виявами неповаги до суду.  

Більш конкретним в контексті захисту гідності судді та інших його прав є 

Кримінальний кодекс України (далі – КК). Так, у вісімнадцятому розділі КК [247] 

передбачено відповідальність за такі діяння, що свідчать про неповагу до гідності 
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суддів: 1) втручання в будь-якій формі в діяльність суддів з метою перешкодити 

виконанню ними службових обов’язків або добитися винесення неправосудного 

рішення; 2) погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням 

майна щодо суддів, а також щодо їх близьких родичів у зв'язку з їх діяльністю, 

пов'язаною зі здійсненням правосуддя; 3) умисне заподіяння суддям або їх 

близьким родичам побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних 

ушкоджень у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною зі здійсненням правосуддя;  

4) умисне знищення або пошкодження майна, що належить суддям або їх 

близьким родичам, у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною зі здійсненням 

правосуддя; 5) посягання на життя суддів у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із 

здійсненням правосуддя тощо. 

З огляду на цю обставину видається правильною наукова позиція про 

виокремлення права на повагу професійної гідності судді. Свого часу  

Л. Москвич пропонувала прийняти окремий закон, у якому був би наведений 

перелік дій, що можуть свідчити про неповагу до судді, а також встановлений 

порядок притягнення до відповідальності [316, с. 28]. Така пропозиція дещо 

дискусійна, оскільки встановити окремим законом, скажімо, адміністративну 

відповідальність за неповагу до гідності судді можливо. А вже визначення складів 

злочинів, які стосуються неповаги до судді, та кримінальної відповідальності за 

них належить до сфери регулювання КК. 

Іншим громадянським (особистим) правом є право суддів на свободу та 

особисту недоторканність. Як наголошується в спеціальній юридичній літературі, 

право на свободу та особисту недоторканність є фактично окремими правами, 

однак вони настільки тісно доповнюють одне одного, що і в конституційній 

практиці, і в міжнародно-правових документах закріплюються єдиною правовою 

формулою [210, с. 47; 361, с. 19]. Таке право закріплене міжнародним 

співтовариством у ст. 3 Загальної декларації прав людини 1948 року, ст. 9 

Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року, ст. 5 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року та інших 

загальновизнаних міжнародних документах. 
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Завдяки особистій свободі судді повною мірою можуть задовольняти власні 

потреби та інтереси, можуть розвивати і реалізовувати свої професійні здібності, 

здійснюючи правосуддя. Для цього важливо, аби особиста свобода суддів була 

гарантована і захищена від неправомірних посягань. 

Право на недоторканність суддів гарантоване ст. 126 ч. 1 Конституції 

України. Також відповідно до ст. 49 ч. 1 Закону про судоустрій і статус суддів 

суддя є недоторканним. Без згоди ВРП суддю не може бути затримано або 

утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку суду, за 

винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину. Крім того, суддю не може бути притягнуто до 

відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину 

або дисциплінарного проступку. 

Важливим громадянським (особистим) правом суддів є право на 

недоторканність житла. Це право передбачає гарантовану державою охорону 

їхнього житла від незаконного вторгнення, проникнення та інших посягань з боку 

будь-яких суб’єктів правових відносин. Конституцією України гарантується 

недоторканність не лише житла, а й іншого володіння суддів. Відповідно до ст. 

140 Закону про судоустрій і статус суддів, судді, члени їхніх сімей та їхнє майно 

перебувають під особливим захистом держави [448]. З огляду на цю законодавчу 

норму, спеціально уповноважені органи державної влади (Служба судової 

охорони, органи правопорядку) зобов’язані вживати необхідних заходів для 

забезпечення права суддів на недоторканність житла, якщо від них 

надходитимуть відповідні заяви. 

Спорідненим до права на недоторканність житла суддів є їх право на 

таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. 

Варто зауважити, що це громадянське (особисте) право суддів не може бути 

зведене лише до забезпечення їх особистої та сімейної таємниці. Воно рівною 

мірою стосується і сфери їхніх професійних та ділових відносин. 
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Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 

кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер, тягне за 

собою кримінальну відповідальність, передбачену статтею 163 КК [247].  

Право суддів на невтручання в їх особисте і сімейне життя, яке досить часто 

у вітчизняній правовій доктрині інтерпретується ще як право на недоторканність 

приватного життя (right to privacy). На думку В. Серьогіна, «воно являє собою 

соціально зумовлену й гарантовану міру можливої поведінки особи, визначену 

нормами права, що має забезпечити автономію людини у сфері приватного життя 

для задоволення її власних потреб та інтересів щодо усамітнення та приватного 

спілкування» [516, с. 153]. 

Особисте життя суддів гармонійно взаємодіє з їхньою професійною 

діяльністю. У цьому обидві форми соціального існування суддів є неподільними. 

Однак найбільш вразливим для можливих втручань є особисте життя суддів. 

Власне, ст. 32 Основного Закону встановлює, що ніхто не може зазнавати 

втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених 

Конституцією України. 

Відповідно до рішення КСУ у справі за конституційним поданням 

Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення 

положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 

Конституції України № 2-рп/2012 від 12 січня 2012 року інформацією про 

особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або дані про відносини 

немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з 

особою та членами її сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що 

стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням 

функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або 

службових повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною [493]. 

Іншим громадянським (особистим) правом суддів є право на свободу 

пересування, вільний вибір місця проживання та вільне залишення території 

України. Статтею 2 частиною 1 Протоколу № 4 до Конвенції від 16 вересня 1963 

року кожен, хто законно перебуває на території будь-якої держави, має право 
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вільно пересуватися і вільно вибирати місце проживання в межах цієї території 

[464].  

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні» від 11 грудня 2003 року свобода пересування – 

це право громадянина України, а також іноземця та особи без громадянства, які на 

законних підставах перебувають в Україні, вільно та безперешкодно за своїм 

бажанням переміщатися по території України у будь-якому напрямку, у будь-який 

спосіб, у будь-який час, за винятком обмежень, які встановлюються законом. 

Вільний вибір місця проживання чи перебування – це право громадянина 

України, а також іноземця та особи без громадянства, які на законних підставах 

перебувають на території України, на вибір адміністративно-територіальної 

одиниці, де вони хочуть проживати чи перебувати [442]. 

Право суддів на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 

переконань передбачає, що усі судді мають невід’ємне право визначати для себе 

систему морально-етичних, світоглядних, духовних та інших ідей та ідеалів, а 

також вільно, без будь-якого ідеологічного чи іншого контролю оприлюднювати 

та обстоювати свої думки та погляди шляхом використання будь-яких засобів їх 

вираження. На думку вітчизняних дослідників, зміст свободи думки і слова 

полягає в тому, що ніхто не може заборонити людині  дотримуватись своїх думок, 

певним чином відображати об’єктивну дійсність у своїх уявленнях, публічно 

висловлювати матеріалізовані в мові відображення дійсності, у тому числі і як 

погляди і переконання [468, с. 159]. 

Право суддів на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 

переконань корелюється з правом вільно збирати, зберігати, використовувати і 

поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір 

(право на інформацію). 

Право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 

переконань та право на інформацію закріплені в цілому ряді міжнародних 

нормативно-правових актів. Загальна декларація прав людини 1948 року 

проголошує, що кожна людина має право на свободу переконань та на вільне їх 
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вираження; це право включає свободу безперешкодно дотримуватись своїх 

переконань і свободу шукати, отримувати та поширювати інформацію та ідеї  

будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів (ст. 19) [131]. Ці самі 

права закріплені в Конвенції (ст. 10 п. 1) та Міжнародному пакті про громадянські 

і політичні права (ст. 19 п. 2). 

Відповідно до рішення КСУ у справі за конституційним поданням 

Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення 

положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 

Конституції України № 2-рп/2012 від 12 січня 2012 року збирання, зберігання, 

використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди 

державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними 

особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання 

допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини [493]. 

Варто наголосити на окремих обмеженнях права суддів на свободу думки і 

слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Так, суддя не може 

робити публічних заяв, коментувати в засобах масової інформації справи, які 

перебувають у провадженні суду, та піддавати сумніву судові рішення, що 

набрали законної сили. Суддя не має права розголошувати інформацію, що стала 

йому відома у зв’язку з розглядом справи [193]. 

У Законі про КСУ визначено право суддів КСУ публічно висловлювати 

свою думку щодо суті лише тих справ, у яких КСУ уже ухвалив рішення чи надав 

висновок (ст. 18 ч. 5) [423]. 

Право суддів на свободу світогляду і віросповідання. Під світоглядом 

традиційно розуміють систему загальних уявлень, принципів, поглядів, оцінок і 

переконань щодо світу, який оточує людину та взаємозв’язків між людиною з 

іншими індивідами, суспільством загалом, державою та зіставленням особи з 

іншими явищами соціального буття. Світогляд є чуттєво-інтелектуальним 

стрижнем поведінки і діяльності людини, включно з її правовою діяльністю. 



 

 266 

Свобода світогляду зумовлює свободу людини, свободу її правової позиції та 

діяльності [609, с. 230]. 

Світогляд людини виступає інтелектуальним джерелом її думок, слів, 

життєвої позиції, створюючи духовно-ідеологічний фундамент її буття. Тож, 

світогляд судді впливає не лише на його особисте сприйняття навколишньої 

дійсності, але й на його професійну діяльність, трансформуючись у суддівську 

правосвідомість та знаходячи вираження в суддівському розсуді, про що 

йтиметься далі. 

Вірування як основа віросповідання, виступає невід’ємною складовою 

світогляду, адже існують явища навколишнього світу, що не знайшли наукового 

підтвердження. Сповідування суддею будь-якої релігії або не сповідування ніякої 

також впливає на його світогляд, що пізніше може знаходити своє вираження, в 

тому числі у внутрішньому переконанні судді та прийнятих ним рішеннях. 

Політичні права суддів, поряд із громадянськими (особистими), є також 

складовою частиною їх правового статусу. Однак варто зауважити, що політичні 

права належать суддям не в повному обсязі, оскільки зумовлені специфікою 

правосуддя. Судді є аполітичними, оскільки відповідно до ст. 127 ч. 1 Конституції 

України не можуть належати до політичних партій, профспілок, брати участь у 

будь-якій політичній діяльності та мати представницький мандат. Однак, як і усі 

інші громадяни держави, мають активне виборче право (право обирати 

представницькі органи державної влади та органи місцевого самоврядування).  

Пасивне виборче право судді можуть реалізувати шляхом участі у 

президентських, парламентських та місцевих виборах. Виборчим законодавством 

можуть бути передбачені окремі особливості участі суддів за реалізації пасивного 

виборчого права, зокрема призупинення суддівських повноважень на час 

виборчих кампаній та інші. 

Як справедливо зазначає І. Шруб, цілком відсторонити суддів від 

політичного життя, так само як і заборонити їм мати якісь політичні переконання, 

бути прихильниками певної партії чи її кандидата, об’єктивно неможливо. Тому 

закріплюючи вимоги щодо дотримання суддями політичного нейтралітету 
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законодавець, в першу чергу, повинен прагнути, щоб їх політичні уподобання не 

впливали на незалежність, об’єктивність і безсторонність суду [675, с. 20]. 

Суддя має право брати участь у громадській діяльності, публічних заходах, 

якщо вони не завдають шкоди його статусу, авторитету суду і не можуть 

вплинути на здійснення правосуддя, проте повинен уникати взаємовідносин, які 

можуть вплинути на незалежність та неупередженість судді [193]. 

Важливе місце в системі прав і свобод належить і економічним правам та 

свободам, під якими в сучасній теорії конституційного права розуміють 

визначену Конституцією та законами України міру можливої поведінки або 

діяльності людини та громадянина в економічному житті суспільства та держави, 

пов’язану з реалізацією правового режиму власності та підприємницької 

діяльності [609, с. 244]. До основних економічних прав і свобод людини та 

громадянина Конституція України відносить: право приватної власності (ст. 41); 

право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (ст. 42); право на 

користування об’єктами права державної та комунальної власності (ст. 41) та 

власністю Українського народу (ст. 13). 

Вищезазначені економічні права належать і суддям, за винятком права на 

підприємницьку діяльність, оскільки відповідно до ст. 54 ч. 2 Закону про 

судоустрій і статус суддів, судді не можуть поєднувати свою діяльність із 

підприємницькою, адвокатською діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані 

посади, виконувати іншу оплачувану роботу (крім викладацької, наукової чи 

творчої), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради 

підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку [448]. 

Реалізація суддями права власності має свої особливості. Зокрема, 

відповідно до ст. 59 ч. 1 Закону про судоустрій і статус суддів з метою 

встановлення відповідності рівня життя суддів, наявного в них та членів їх сімей 

майна і одержаних ними доходів, проводиться моніторинг способу життя суддів 

відповідно до закону. 

Крім того, відповідно до ст. 140 ч. 1 Закону про судоустрій і статус суддів, 

судді, члени їхніх сімей та їхнє майно перебувають під особливим захистом 
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держави. Служба судової охорони, органи правопорядку зобов’язані вживати 

необхідних заходів для забезпечення безпеки судді, членів його сім’ї, збереження 

їхнього майна, якщо від судді надійде відповідна заява [448]. 

Особливу роль у системі прав і свобод суддів відіграють соціальні права і 

свободи, які дають суддям змогу втілювати їх законні інтереси в соціальній сфері 

та можливість реалізуватися в соціумі. 

Право суддів на працю також є похідним від конституційного положення, 

закріпленого в статті 43 Основного Закону. Таким чином, судді, реалізуючи право 

на працю, мають також право на заробітну плату (суддівську винагороду), не 

нижчу від визначеної законом. У спеціальній юридичній літературі досить часто 

виокремлюють «право суддів на матеріальну винагороду своєї праці» [316, с. 41]. 

На необхідності забезпечення високої матеріальної винагороди суддям 

наголошується і в низці міжнародних документів. У п. 8 Європейського статуту 

судді наголошується, що «заробітна плата судді має бути адекватною та 

забезпечувати дійсну економічну незалежність судді і не має зменшуватися на 

будь-якому етапі суддівської служби» [124]. У Пекінських тезах наголошується, 

що судді мають отримувати адекватну винагороду за свою роботу, їм мають 

ставитися адекватні строки та відповідні умови праці. Заробітна плата не може 

бути знижена під час  строку перебування судді на посаді, за винятком тих 

випадків, коли таке зниження є частиною економічних заходів, на які погодилася 

принаймні більша частина суддів відповідного суду [354]. 

Відповідно до ст. 135 ч. 2 Закону про судоустрій і статус суддів суддівська 

винагорода виплачується судді з дня зарахування його до штату відповідного 

суду, якщо інше не встановлено законом. Суддівська винагорода складається з 

посадового окладу та доплат за: 1) вислугу років; 2) перебування на 

адміністративній посаді в суді; 3) науковий ступінь; 4) роботу, що передбачає 

доступ до державної таємниці [448]. 

Базовий розмір посадового окладу судді становить: 1) судді місцевого суду 

– 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на  

1 січня календарного року; 2) судді апеляційного суду, вищого спеціалізованого 
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суду – 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого 

встановлено на 1 січня календарного року; 3) судді ВС – 75 прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня 

календарного року [448].  

Серед соціальних прав суддів особливе значення відводиться праву на 

належні, безпечні та здорові умови праці. Досліджуючи права і обов’язки судді як 

суб’єкта трудового права, Т. Штих зазначає, що це право є одним з 

найважливіших для ефективності судової системи [677, с. 687]. На необхідності 

існування належних умов праці наголошено і в міжнародних документах. Так, 

відповідно до Рекомендації № (94) 12 принципом ІІІ передбачено відповідні 

умови праці. Зокрема, зазначено, що для створення відповідних умов праці, які 

дають змогу суддям ефективно працювати, необхідно: 1) укомплектувати   штати 

достатньою кількістю суддів та забезпечити їм перед їхнім призначенням та 

протягом їхньої кар'єри необхідну професійну підготовку, прикладом якої може 

бути стажування в судах та, за можливості, в інших органах та інстанціях  влади. 

Судді не повинні оплачувати таку професійну підготовку; ця підготовка має бути 

спрямована на вивчення нового законодавства та судової практики. За 

необхідності така підготовка повинна включати навчальні візити до органів влади 

та судів в європейських та інших зарубіжних країнах; 2) забезпечити те, щоб 

статус і винагорода суддів відповідали гідності їхньої професії та 

відповідальності, яку вони беруть на себе; 3) запровадити  чітко означену 

структуру з тим, щоб комплектувати штати кваліфікованими суддями та 

закріплювати їх; 4) надати в розпорядження суддів допоміжний персонал та 

відповідне обладнання, зокрема, засоби для діловодства та зв'язку, з тим, щоб 

вони могли діяти ефективно та без невиправданих затримок [478]. 

Із правом суддів на працю безпосередньо пов’язане право на відпочинок. 

Ефективне виконання суддями своїх повноважень можливе лише за умови 

збереження їх працездатності, чому безумовно сприяє відпочинок. 

Відповідно до ст. 136 Закону про судоустрій і статус суддів, суддям 

надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів з виплатою, 
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крім суддівської винагороди, допомоги на оздоровлення в розмірі посадового 

окладу. Суддям, які мають стаж роботи більше 10 років, надається додаткова 

оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів [448]. Згідно зі ст. 28 

Закону про КСУ судді КСУ надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 

30 робочих днів [423]. 

Право суддів на соціальний захист включає право на забезпечення їх у разі 

повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, безробіття з незалежних 

від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. 

Відповідно до ст. 141 Закону про судоустрій і статус суддів» обов’язкове 

державне страхування життя і здоров’я суддів здійснюється за рахунок коштів 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [448]. 

Важливим соціальним правом суддів є право на житло, що передбачає 

створення державою умов, за яких судді матимуть змогу побудувати житло, 

придбати його у власність або взяти в оренду. Відповідно до статті 138 Закону 

про судоустрій і статус суддів після призначення на посаду суддя, який потребує 

поліпшення житлових умов, забезпечується службовим житлом за місцем 

знаходження суду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України [448].  

Істотним соціальним правом суддів є право на охорону здоров’я, медичну 

допомогу та медичне страхування. Конституція України також зобов’язує 

державу створювати умови для ефективного і доступного для всіх громадян (в 

тому числі й суддів) медичного обслуговування. Сучасний стан законодавчого 

регулювання права суддів на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 

страхування є вкрай низьким, про що неодноразово наголошували як науковці, 

так і судді. Зокрема, Б. Желік зазначає, що обмеження гарантій медичного 

обслуговування суддів викликає цілковито негативну реакцію, адже 

загальновідомо, що служителі Феміди надзвичайно завантажені та напружено 

працюють, при цьому всі усвідомлюють необхідність ужиття заходів, 
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спрямованих на оздоровлення суддівського корпусу, а законом не тільки 

позбавлено суддів права на безкоштовне медичне обслуговування, але й загалом 

не передбачено можливості отримання за рахунок державного бюджету путівки 

на санаторно-курортне лікування [129, с. 103]. Разом з тим, реалізація соціальних 

прав суддів полягає не лише в забезпеченні їх соціальних потреб, але й у 

гарантуванні їх належної діяльності в сфері правосуддя.  

Важливе місце в системі прав і свобод суддів посідають культурні (духовні, 

ідеологічні) права і свободи. 

Право суддів на освіту є ключовим серед культурних (духовних, 

ідеологічних) прав і свобод. У попередніх параграфах нашої роботи вже 

наголошувалось на тому, що однією з обов’язкових вимог, аби отримати статус 

судді є наявність вищої юридичної освіти. Але, навіть і отримавши цей статус, 

судді не перестають навчатися протягом усього періоду здійснення своїх 

повноважень, постійно підвищуючи кваліфікаційний рівень. 

Істотним культурним правом, що гарантується державою є право громадян 

на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості (ст. 54 

Конституції України). Основний Закон нашої держави передбачає можливість 

суддям виконувати наукову, викладацьку чи творчу роботу (ст. 127 ч. 2 та ст. 148 

ч. 5 Конституції України). Тобто Конституція України надає суддям можливість 

займатися науковою, викладацькою чи творчою діяльністю з метою 

самовираження, вдосконалення їх індивідуальних духовних якостей та 

задоволення власних моральних та матеріальних інтересів, що виникають у 

зв’язку з цими видами інтелектуальної діяльності.  

Із цим правом тісно пов’язане право суддів на результати своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності, яке означає, що ніхто не може 

використовувати або поширювати без згоди суддів результати їх інтелектуальної 

та творчої діяльності, за винятками, встановленими законами. Суддя може 

займатися науковою діяльністю, здобувати наукові ступені та отримувати вчені 

звання в порядку, визначеному законодавством. 
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Обіймаючи посаду судді, громадянин, відповідно до набутого правового 

статусу, наділяється правами, які є запорукою успішної реалізації функцій, що 

покладаються на суддів. Вони виникають від часу набуття громадянином статусу 

судді й припиняються з припиненням цього статусу. У зв’язку з цим у 

законодавстві закріплено такий термін, як «права судді, пов’язані із здійсненням 

правосуддя». 

Оскільки права суддів, пов'язані зі здійсненням правосуддя, визначаються 

Конституцією України, статусними, процесуальним та іншими законами, окремі 

автори пропонують визначати їх як спеціальні (статутні) права [106, с. 138]. 

Закон про судоустрій і статус суддів до прав суддів відносить:  

1) брати участь у суддівському самоврядуванні;  

2) утворювати громадські об'єднання та брати участь у них з метою захисту 

своїх прав та інтересів, підвищення професійного рівня; 

3) бути членом національних або міжнародних асоціацій та інших 

організацій, що мають на меті захист інтересів суддів, утвердження авторитету 

судової влади в суспільстві або розвиток юридичної професії та науки; 

4) підвищувати свій професійний рівень та проходити з цією метою 

відповідну підготовку. Варто зазначити, що законодавче закріплення права суддів 

на професійну самореалізацію було запропоновано Ю. Грошевим ще в 2007 році 

[99, с. 35]. 

Крім того, у вищевказаному законі закріплено, що права суддів, пов’язані зі 

здійсненням правосуддя, визначаються Конституцією України, процесуальним та 

іншими законами [448].  

Права суддів у поєднанні з обов'язками сукупно утворюють таку категорію, 

як повноваження судді, тобто сукупність нормативно визначених прав та 

обов'язків судді, що встановлюються для здійснення покладених на нього 

функцій. Повноваження суддів у судах можна класифікувати на предметні та 

функціональні. Предметні повноваження, у свою чергу, розрізняються за 

об'єктами здійснення правосуддя – повноваження суддів у здійснені цивільного 

судочинства, повноваження суддів у здійсненні господарського судочинства, 
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повноваження суддів у здійсненні адміністративного судочинства, повноваження 

суддів у здійсненні кримінального судочинства. Функціональні повноваження 

суддів у судах передбачають можливість застосування широкого кола 

процесуальних дій та організаційних заходів, спрямованих на реалізацію 

предметних повноважень суддів. Повноваження суддів кожного окремо взятого 

виду судів системи судоустрою визначені в Законі про судоустрій та статус суддів 

(ст.ст. 23, 28, 33, 38). 

Досліджуючи питання юридичної природи прав суддів, варто дещо 

докладніше зупинитись на правах суддів КСУ. На відміну від прав суддів судів 

системи судоустрою, які закріплені в окремих нормах вітчизняного 

законодавства, системні норми щодо прав суддів КСУ у законодавстві відсутні. У 

Законі про КСУ визначено лише окремі права суддів КСУ, зокрема: 1) право 

отримувати відсотки, дивіденди та інші пасивні доходи від майна, власником 

якого вони є (ст. 11 ч. 4); 2) право публічно висловлювати свою думку щодо суті 

лише тих справ, у яких КСУ уже ухвалив рішення чи надав висновок (ст. 18 ч. 5); 

3) право на подання заяви про відставку (ст. 21 ч. 2); 4) право на відпустку (ст. 

28); 5) право на забезпечення посадових потреб (ст. 29); 5) право на наукових 

консультантів та помічника (ст. 30 ч. 1); 6) право на окрему думку (ст. 93) [423]. 

На нашу думку, права суддів КСУ доцільно систематизувати та закріпити в 

окремій статті закону. 

При дослідженні конституційних основ правового статусу суддів особливе 

значення відіграють права суддів, пов’язані зі здійсненням правосуддя. Варто 

зазначити, що в спеціальній юридичній літературі існують різні підходи до 

інтерпретації та класифікації прав суддів, пов’язаних зі здійсненням правосуддя. 

В одній зі своїх наукових праць Л. Москвич наводить досить розгорнутий перелік 

прав суддів: 1) право на повагу професійної честі й гідності; 2) право самостійно 

приймати рішення в межах своїх повноважень; 3) право на особисту і майнову 

недоторканність; 4) право вимагати створення і забезпечення необхідних умов для 

здійснення професійної діяльності; 5) право на соціальний і правовий захист;  
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6) право на матеріальну винагороду своєї праці; 7) право на стабільність трудової 

зайнятості; 8) право на кар’єру [316, с. 27–54]. 

Оновлення законодавства про статус суддів відобразилось і на їхніх правах, 

пов’язаних зі здійсненням правосуддя. Тому в контексті нашого дослідження, 

доцільно проаналізувати сучасні українські реалії щодо прав суддів, пов’язаних зі 

здійсненням правосуддя. 

На особливу увагу заслуговує право суддів на окрему думку, яке тісно 

пов’язане з конституційним правом кожного на свободу думки та слова. 

Реалізуючи право на окрему думку, судді вільно, без будь-якого контролю 

висловлюють свої думки і погляди стосовно прийнятих судами рішень, висновків, 

ухвал тощо. Право суддів на окрему думку є досить поширеним у міжнародному 

праві. Так, в ст. 45 ч. 2 Конвенції вказано, що якщо рішення в справі цілком або 

частково не виражає одностайної думки суддів, кожний суддя має право викласти 

окрему думку [202]. У ст. 95 ч. 2 Регламенту Міжнародного Суду ООН зазначено, 

що кожен суддя може, якщо він цього побажає, додати до рішення виклад своєї 

окремої думки як при незгоді, так і при згоді з думкою більшості [473]. 

Вітчизняне законодавство також закріплює право суддів на окрему думку. 

Зокрема, відповідно до статті 93 Закону про КСУ суддя, який підписав рішення, 

висновок, ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі 

або про закриття конституційного провадження, може викласти окрему думку в 

строки, встановлені Регламентом. Суддя викладає окрему думку в письмовій 

формі, що додається до відповідного акта КСУ та без зволікання оприлюднюється 

на офіційному веб-сайті КСУ [423]. Статтею 46 Закону України «Про третейські 

суди» установлено, що рішення третейського суду викладається в письмовій 

формі і підписується третейським суддею, який одноособово розглядав справу, 

або повним складом третейського суду, що розглядав справу, у тому числі і 

третейським суддею, який має окрему думку. Окрема думка третейського судді 

викладається письмово та додається до рішення третейського суду [453]. 

Відповідно до ст. 34 ч. 3 КАС суддя, який не згодний із судовим рішенням за 

наслідками розгляду справи, може письмово викласти свою окрему думку. Про 



 

 275 

наявність окремої думки повідомляються особи, які беруть участь у справі, без 

оголошення її змісту в судовому засіданні. Окрема думка приєднується до справи 

і є відкритою для ознайомлення [190]. Ідентичні положення закріплені в ст. 34 ч. 3 

ГПК [90] та в ст. 35 ч. 3 ЦПК [640]. Статтею 375 КПК закріплено, що кожен суддя 

з колегії суддів має право викласти письмово окрему думку, яка не оголошується 

в судовому засіданні, а приєднується до матеріалів провадження і є відкритою для 

ознайомлення [248]. 

Отже, права суддів пропонуємо розглядати як вид і міру їх можливої чи 

дозволеної поведінки, що встановлені нормами права для реалізації їхніх функцій 

і завдань та забезпечувані державою. Права суддів, будучи важливим елементом 

їх правосуб’єктності, безсумнівно виступають вагомим складником правового 

статусу суддів. Не можемо цілком погодитись із позицією, що права суддів 

виникають лише з їх призначенням на посаду судді. Деякі права (наприклад, 

право на повагу до гідності, чи право на результати творчої та інтелектуальної 

діяльності) належать громадянину і до призначення його на посаду судді, і після 

припинення суддівської діяльності. Однак, після призначення на посаду судді 

вищевказані права набувають нового змісту та забезпечуються дещо іншими 

засобами державного примусу. 

У зв’язку з цим права суддів можна поділити на загальні та спеціальні. До 

загальних можемо віднести власне ті права, які належать судді як людині та 

громадянину, але після набуття ним відповідного правового статусу змінюють 

зміст, порядок реалізації та забезпечення. 

До спеціальних можемо віднести права, які в науковій літературі прийнято 

називати посадовими, тобто пов’язані зі здійсненням правосуддя. Такі права 

виникають з моменту набуття особою правового статусу судді (тобто, з моменту 

складення присяги). Зазначені права можуть бути статусними (право на відставку, 

право на участь у суддівському самоврядуванні, право на повагу професійної 

честі та гідності тощо) та функціональними (право на витребування доказів, право 

на окрему думку тощо). 
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У сучасних умовах питання правосуб’єктності суддів набуває неабиякої 

актуальності. Адже незаперечним є той факт, що авторитет усієї судової системи 

прямо залежить від професіоналізму конкретних суддів, від того, наскільки вони 

справедливо і неупереджено виконують свої обов’язки. Тому важливим 

складником конституційно-правового статусу суддів, що визначає основи 

взаємовідносин між суддями та державою, є професійні обов’язки суддів. Ці 

обов’язки безпосередньо пов’язані з правами і свободами суддів. 

Аналіз обов’язків суддів варто розпочати з обов’язків, передбачених 

Конституцією України для громадян України. На думку В. Федоренка, 

стрижневим для всієї системи конституційних обов’язків людини і громадянина є 

обов’язок неухильно додержуватись Конституції та законів України, не посягати 

на права і свободи, честь і гідність інших людей (ст. 68 Конституції України), 

який поширюється на всіх громадян України, іноземців та осіб без громадянства, 

які законно перебувають на території України, і в тій чи іншій формі знаходить 

відображення в інших обов’язках, унормованих в Основному Законі [609, с. 272]. 

Зміст обов’язку суддів неухильно додержуватись Конституції та законів 

України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей передбачає 

необхідність підпорядкування їх поведінки волі Українського народу та політиці 

Української держави, вираженій у нормах Основного Закону та законах України, 

узгодженій з політикою держави з метою здійснення правосуддя і вияву поваги до 

прав і свобод, честі та гідності інших людей. 

Важливим конституційним обов’язком є захист Вітчизни, незалежності та 

територіальної цілісності України, шанування її державних символів (ст. 65 

Конституції України). Цей обов’язок поширюється на всіх громадян України, у 

тому числі й суддів.  

Наступним конституційним обов’язком є обов’язок не заподіювати шкоду 

природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані збитки (ст. 66 Основного 

Закону). Цей конституційний обов’язок передбачає дбайливе та раціональне 

ставлення суддів до природи та національної культурної спадщини. 
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Важливим обов’язком людини й громадянина в економічній сфері є 

обов’язок сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, установлених законом 

(ст. 67 Конституції України). Зазначений обов’язок передбачає, що судді повинні 

щорічно до 1 лютого подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті 

ВККСУ декларацію доброчесності за формою, визначеною Комісією. 

Варто зазначити, що конституційні обов’язки людини і громадянина не 

зазнають суттєвої зміни в контексті їх реалізації особою, яка набула правовий 

статус судді. Тому вважаємо за доцільне зупинитись безпосередньо на аналізі 

професійних обов’язків суддів. 

На думку Д. Шпенова, юридичні обов’язки судді – це закріплена в 

ратифікованих міжнародних актах, законодавстві України, актах суддівського 

самоврядування, гарантована державою до виконання дією спеціального 

правового механізму, система необхідної та належної поведінки судді, вираженої, 

як правило, у формі його активних дій, необхідної для відправлення правосуддя, 

захисту прав та інтересів суб’єктів правовідносин, а також для забезпечення 

рівного права кожного на судовий захист [674, с. 45]. 

За твердженням В. Теліпка та В. Молдована, обов'язки суддів як містять 

урегульовані нормами права вимоги щодо необхідної поведінки судді, тобто 

юридичні обов'язки, так і мають характер моральних, які зумовлені вимогами 

професійного обов'язку та совісті судді. Невиконання або неналежна реалізація 

суддею обов'язків може призвести до істотних змін у його правовому становищі, 

навіть до втрати статусу носія судової влади. Обов'язки суддів мають характер 

додаткових і не виключають необхідності виконувати конституційні (загальні) та 

інші зобов'язання, що випливають з цивільно-правових відносин (якщо 

перебування у таких правовідносинах не суперечить статусу судді) [586, с. 195]. 

Що стосується класифікації службових обов’язків, то С. Лаптєв пропонує їх 

поділяти за такими критеріями: 1) за змістом; 2) за способом виконання; 3) за 

формою нормативного закріплення; 4) за спрямованістю [569, с. 9]. Окремі 

науковці виділяють службові обов’язки суддів [560, с. 55; 317, с. 58; 106, с. 138]. 

На нашу думку, відповідно до законодавства про статус суддів, суддею є 
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громадянин, який обіймає штатну суддівську посаду в одному з судів України. 

Тому обов’язки суддів за своєю природою є посадовими, а не службовими. 

Схожої позиції притримується і О. Калашник, на думку якої обов’язок судді 

місцевого загального суду – це вид і міра належної (необхідної) поведінки судді 

місцевого загального суду, що встановлена на законодавчому рівні й 

забезпечується державним примусом з метою забезпечення права кожного на 

справедливий суд [165, с. 105]. Залежно від вимог, що містяться в обов’язку судді, 

Л. Москвич виокремлює три їх блоки: а) дотримання Конституції та 

законодавства України; б) дотримання етичних основ діяльності; в) сумлінне і 

професійне виконання службових функцій [313, с. 10]. 

Обов’язки суддів (так само як і їхні права) закріплені в міжнародних 

документах. Так, відповідно до Основних принципів незалежності судових 

органів, судді зобов'язані зберігати професійну таємницю щодо своєї роботи та 

конфіденційної інформації, отриманої в ході виконання ними своїх обов'язків, за 

винятком відкритих судових розглядів, і їх не можна примушувати давати 

свідчення з таких питань [340]. Окремі обов’язки суддів містяться і в 

Рекомендації № (94) 12. Так, у принципі V (зобов’язання суддів) визначається, що 

«судді, зокрема, зобов’язані: 1) діяти у кожній справі незалежно та бути 

захищеним від будь-якого стороннього впливу; 2) розглядати справи 

неупереджено, спираючись на власну оцінку фактів та власне витлумачення 

закону; 3) забезпечити, щоб кожна сторона мала однакові можливості бути 

заслуханою, і щоб процедурні права кожної із сторін дотримувались відповідно 

до положень Конвенції; 4) утримуватись від винесення вироку у справі чи 

відмовитись від розгляду справи, коли на те існують достатні причини;  

5) роз'яснити, у разі необхідності, неупереджено кожній із сторін окремі 

процедурні питання; 6) заохочувати сторони, якщо це необхідно, до дружнього 

врегулювання; 7) за  винятком випадків, коли закон або практика, що має місце, 

передбачають інше, чітко та повністю вмотивовувати своє рішення, користуючись 

легкозрозумілою термінологією; 8) проходити будь-яку необхідну перепідготовку 

для того, щоб виконувати суддівські функції ефективно та неупереджено» [478]. 
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Вітчизняне законодавство також приділяє значну увагу закріпленню 

професійних обов’язків суддів. Конституцією України передбачено обов’язок 

дотримання суддями вимог щодо несумісності та обов’язок підтверджувати 

законність джерела походження майна [226].  

Відповідно до ст. 56 ч. 7 Закону про судоустрій і статус суддів суддя 

зобов’язаний:  1) справедливо, безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати 

судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;  

2) дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та 

підтримувати високі стандарти поведінки в будь-якій діяльності з метою 

укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості суспільства в 

чесності та непідкупності суддів; 3) подавати декларацію доброчесності судді та 

декларацію родинних зв’язків судді; 4) виявляти повагу до учасників процесу;  

5) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється 

законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання; 

6) виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством 

у сфері запобігання корупції; 7) подавати декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 8) систематично 

розвивати професійні навички (уміння), підтримувати свою кваліфікацію на 

належному рівні, необхідному для виконання повноважень у суді, де він обіймає 

посаду; 9) звертатися з повідомленням про втручання в його діяльність як судді 

щодо здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та до Генерального 

прокурора упродовж п’яти днів після того, як йому стало відомо про таке 

втручання; 10) підтверджувати законність джерела походження майна у зв’язку з 

проходженням кваліфікаційного оцінювання або в порядку дисциплінарного 

провадження щодо судді, якщо обставини, що можуть мати наслідком 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, викликають сумнів у 

законності джерела походження майна або доброчесності поведінки судді [448]. 

Важливі етико-правові обов’язки судді визначаються Кодексом суддівської 

етики, що затверджений 22 лютого 2013 року VІ черговим з’їздом суддів України, 

а саме: 1) бути прикладом неухильного додержання вимог закону і принципу 
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верховенства права, присяги судді, а також дотримання високих стандартів 

поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, 

неупередженість та справедливість суду; 2) уникати будь-якого незаконного 

впливу на його діяльність, пов'язану зі здійсненням правосуддя; 3) бути 

незалежним від своїх колег у процесі прийняття рішень; 4) не використовувати 

своє посадове становище в особистих інтересах чи в інтересах інших осіб та не 

дозволяти цього іншим; 5) докладати всіх зусиль до того, щоб, на думку 

розсудливої, законослухняної та поінформованої людини, його поведінка була 

бездоганною; 6) виконувати свої професійні обов'язки незалежно, виходячи 

виключно з фактів, установлених на підставі власної оцінки доказів, розуміння 

закону, верховенства права, що є гарантією справедливого розгляду справи в суді, 

незважаючи на будь-які зовнішні впливи, стимули, загрози, втручання або 

публічну критику; 7) старанно й неупереджено виконувати покладені на нього 

обов'язки; 8) уживати заходів для поглиблення своїх знань та вдосконалення 

практичних навичок; 9) здійснювати судочинство в межах та порядку, визначених 

процесуальним законом; 10) виявляти тактовність, увічливість, витримку й повагу 

до учасників судового процесу та інших осіб; 11) не допускати проявів неповаги 

до людини за ознаками раси, статі, національності, релігії, політичних поглядів, 

соціально-економічного становища, фізичних вад тощо та не дозволяти цього 

іншим; 12) виконувати обов'язки судді безсторонньо і неупереджено;  

13) утримуватися від поведінки, будь-яких дій або висловлювань, що можуть 

призвести до виникнення сумнівів у рівності професійних суддів, народних 

засідателів та присяжних при здійсненні правосуддя; 14) виявляти повагу до 

права на інформацію про судовий розгляд; 15) не допускати порушення принципу 

гласності процесу; 16) не робити публічних заяв, не коментувати в засобах 

масової інформації справи, які перебувають у провадженні суду, та не піддавати 

сумніву судові рішення, що набрали законної сили; 17) не розголошувати 

інформацію, що стала йому відома у зв'язку з розглядом справи; 18) утримуватися 

від поведінки, дій або висловлювань, які можуть призвести до виникнення 

сумнівів у єдиному статусі суддів і в те, що професійні судді здійснюють 
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колективне вирішення питань організації роботи суду; 19) уникати 

позапроцесуальних взаємовідносин з одним із учасників процесу або його 

представником у справі за відсутності інших учасників процесу;  

20) неупереджено розглядати справи;  21) не зловживати правом на самовідвід;  

22) надавати пріоритет здійсненню правосуддя над усіма іншими видами 

діяльності; 23) уникати взаємовідносин, які можуть вплинути на незалежність та 

неупередженість судді; 24) бути обізнаним про свої майнові інтереси; 25) вживати 

розумних заходів для того, щоб бути обізнаним про майнові інтереси членів своєї 

сім'ї; 26) ураховувати, що сімейні, соціальні взаємовідносини чи будь-які інші 

стосунки та втручання з боку органів державної влади не мають впливати на 

поведінку судді чи ухвалення судових рішень [193]. 

Професійні обов’язки суддів становлять визначену Конституцією України 

та законами України вид і міру належної, необхідної поведінки суддів під час 

здійснення правосуддя. Суддям, як і іншим громадянам, належать ряд обов’язків, 

передбачених Конституцією України (наприклад, дотримання Конституції та 

законів України, сплата податків), але зміст зазначених конституційних обов’язків 

не змінюється кардинально у зв’язку з набуттям особою правового статусу судді. 

Ключовими у конституційно-правовому статусі  суддів варто вважати 

професійні (посадові) обов’язки, які спрямовані на забезпечення реалізації 

інтересів суб’єктів, з якими судді вступають у правові відносини при здійсненні 

професійних функцій. Такі обов’язки можна поділити на загальні та спеціальні 

(процесуальні). До загальних обов’язків суддів можемо віднести дотримання 

Конституції України та законів України при здійсненні правосуддя; 

нерозголошення відомостей, які становлять таємницю, що охороняється законом, 

в тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання. Тобто 

загальними можемо вважати професійні обов’язки, притаманні судді незалежно 

від його спеціалізації, місця роботи чи займаної адміністративної посади. До 

спеціальних варто віднести процесуальні обов’язки, передбачені відповідними 

галузями законодавства, а також обов’язки, що пов’язані із займаною 

адміністративною посадою чи роллю в органах суддівського самоврядування. 



 

 282 

3.4. Гарантії конституційно-правового статусу суддів в Україні 

 

Гарантії правового статусу суддів є одним з основних елементів їх статусу 

разом з правосуб’єктністю та принципами правового статусу суддів. Без 

існування гарантій проголошені права і свободи суддів втрачають сенс.  

Конституцією та законодавством України достатньо повно визначені права і 

свободи суддів, правова природа яких загалом досліджена вітчизняними та 

зарубіжними вченими. Проте до останнього часу у вітчизняній юридичній науці 

не створено теоретичних засад гарантій прав і свобод суддів в Україні, немає 

фундаментальних наукових досліджень цієї проблеми, а нечисленні праці про 

окремі аспекти характеризуються наявністю великого розмаїття думок, часто 

суперечливих. 

Як справедливо відзначається в спеціальній юридичній літературі, для того 

щоб суддя міг неупереджено вирішувати справи, він повинен мати відповідні 

гарантії своєї діяльності [207, с. 350; 208, с. 452]. 

Як було наголошено, в сучасних умовах суспільно-політичного розвитку 

України гарантії відіграють чи не вирішальну роль у механізмі реалізації суддями 

визначених Конституцією та законами України повноважень [241, с. 61]. Досить 

точно місце гарантій у структурі статусу особи визначив Л. Воєводін: «Права, 

свободи і обов’язки людини та громадянина – ніщо без гарантій, здатних їх 

реалізувати» [70, с. 36]. Висловлене твердження є цілком слушним і для 

характеристики конституційних основ правового статусу суддів. 

Як і в будь-якій системі, у конституційно-правовому статусі суддів всі 

складові елементи не лише тісно пов’язані між собою, взаємодоповнюють один 

одного, але разом із тим, кожен із них має своє призначення, виконує певну 

функцію. Це повною мірою стосується і гарантій правового статусу суддів як 

одного з елементів їх правового статусу. 

Найточніше, на нашу думку, роль гарантій визначив Ю. Тодика: «Гарантія 

являє собою ідеальну модель, відповідно до якої повинен формуватися 
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юридичний і фактичний статус конкретної особи. Гарантії необхідні для 

правового статусу в цілому і для кожного його елемента» [597, с. 179]. 

Завдяки гарантіям держава намагається убезпечити суддю від негативного 

впливу з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

державних і громадських установ і організацій, усунути перепони на шляху 

здійснення суддями своїх прав і обов’язків. Гарантіям правового статусу та 

діяльності суддів безпосередньо кореспондує обов’язок державних органів, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ та 

організацій, незалежно форми власності і підпорядкування, та громадян не 

перешкоджати реалізації суддями своїх повноважень у повному обсязі. Обсяг 

гарантій, очевидно, не може перевищувати обсягів повноважень суддів, 

реалізацію яких вони, власне кажучи, забезпечують. Їхній зміст визначається саме 

змістом прав та обов’язків суддів. 

Досліджуючи систему юридичних гарантій забезпечення діяльності судів,  

Є. Авдєєнко під гарантіями забезпечення діяльності судів розуміє систему заходів 

та умов спрямованих на забезпечення безпеки, незалежності та самостійності 

суддів при здійсненні правосуддя в усіх категоріях справ [6, с. 6]. 

У працях вітчизняних вчених також містяться окремі міркування щодо 

гарантій правового статусу суддів, зроблені певні спроби систематизувати їх. 

Зокрема, В. Федоренко під гарантіями статусу та діяльності суддів розуміє 

систему загальних і спеціально-правових способів та засобів забезпечення 

здійснення суддею встановлених Конституцією й законами України завдань, 

функцій і повноважень у сфері здійснення правосуддя [609, с. 532]. Дещо інший 

підхід демонструє В. Єгорова, яка під гарантіями діяльності суддів судів загальної 

юрисдикції розглядає сукупність об’єктивних та суб’єктивних чинників, 

спрямованих на практичну реалізацію їх прав та обов’язків, на усунення 

можливих перешкод їх неналежного здійснення [125, с. 136]. Крім того, на її 

думку за своєю структурою гарантії діяльності суддів включають у себе:  

1) юридичні акти, тобто закони, підзаконні та інші нормативні акти;  

2) організаційно-правову діяльність суб’єктів права; 3) спеціальні гарантуючі 
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методи впливу на суспільні відносини, тобто правотворчі, правореалізуючі та 

контрольно-наглядові процеси, спрямовані на забезпечення гарантій діяльності 

суддів судів загальної юрисдикції [125, с. 136]. 

На думку С. Лаптєва, гарантії реалізації повноважень судді 

адміністративного суду – це зумовлена особливостями суспільного розвитку 

система (сукупність) закріплених у чинному законодавстві та гарантованих 

державою нормативних, організаційних, економічних, соціальних та інших 

засобів і умов, спрямованих на забезпечення належної, повної та ефективної 

реалізації суддею наданих йому повноважень у сфері адміністративного 

судочинства, їх надійну та всебічну охорону, захист і поновлення, а також 

усунення можливих перешкод неналежного виконання суддею своїх функцій 

[266, с. 12]. Однак проблема гарантій правового статусу та діяльності суддів 

потребує ґрунтовного системного вивчення, оскільки від них залежить 

ефективність здійснення суддями своїх функцій та повноважень та 

функціонування судової влади загалом.  

Що стосується класифікації гарантій правового статусу суддів, то в 

спеціальній юридичній літературі простежуються різні підходи до цього питання. 

Зокрема, В. Єгорова юридичні гарантії діяльності суддів судів загальної 

юрисдикції класифікує за такими критеріями: 1) за юридичною силою 

нормативно-правових актів, які містять норми-гарантії – такі, що записані в 

законах і підзаконних нормативних актах; 2) за місцем їх закріплення в системі 

законодавства – на загальноправові та галузеві; 3) за видом юридичних норм, які 

закріплюють гарантії незалежності суддів – на матеріальні та процесуальні; 4) за 

особливістю правового статусу деяких категорій суддів – на загальні та спеціальні 

[125, с. 137].  

Гарантії прав і свобод людини та громадянина за сферою дії  поділяють на 

міжнародно-правові (планетарні) гарантії, гарантії в рамках регіональних 

міжнародних співтовариств та внутрішньодержавні гарантії [245, с. 139]. Останні, 

у свою чергу, прийнято поділяти на загально-соціальні (економічні, соціальні, 

політичні, ідеологічні (духовні) гарантії та спеціальні юридичні [530, с. 73–74]. 
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Спеціальні юридичні гарантії більшість вчених-правників поділяють на 

нормативно-правові і організаційно-правові [362, с. 274]. Уважаємо вищенаведену 

класифікацію гарантій прав і свобод людини та громадянина абсолютно 

прийнятною для класифікації гарантій правового статусу суддів в Україні, 

оскільки діяльність суддів (наділених статусом людини і громадянина) по суті є 

сукупністю дій, спрямованих на реалізацію своїх повноважень, прав та обов’язків. 

Зважаючи на існуючі підходи до розуміння загальносоціальних гарантій прав 

і свобод людини та громадянина, загальносоціальні гарантії діяльності суддів 

варто розглядати як сукупність усіх об’єктивних і суб’єктивних факторів, наявих 

в суспільстві, що впливають на здійснення суддями їхніх функцій та 

повноважень. Отже, загальносоціальні гарантії діяльності суддів – це система 

взаємопов’язаних економічних, соціальних, політичних та ідеологічних факторів, 

які утворюють цілісний механізм, котрий забезпечує реалізацію прав та обов’язків 

суддів, а також виконання суддями своїх професійних обов’язків. 

Серед загальносоціальних гарантій діяльності суддів можна виокремити 

економічні, соціальні, політичні та ідеологічні. 

На наше переконання, перше місце посідають економічні гарантії діяльності 

суддів, оскільки належне фінансове забезпечення діяльності суддів є однією з 

найважливіших, а на думку багатьох дослідників – найважливішою гарантією їх 

незалежності. Більше того у ст. 130 Конституції України міститься досить чітке 

положення про те, що держава забезпечує фінансування та належні умови для 

функціонування судів і діяльності суддів. 

У п. 6 Європейської хартії суддів зазначено, що «рівень оплати повинен 

встановлюватися так, щоб захистити суддю від тиску, спрямованого на те, щоб 

вплинути на зміст його рішень і загалом на його поведінку в суді, порушуючи 

таким чином його незалежність і неупередженість». Рекомендація № (94) 12 

акцентує увагу на тому, що рівень винагороди суддів повинен бути пропорційний 

їх професійному авторитету і рівню відповідальності в суспільстві. 

Цілком поділяємо позицію професора В. Долежана, який абсолютно 

справедливо стверджує, що інтерес до суддівської професії, прагнення 
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здійснювати найкращим чином покладені на суддю обов’язки, забезпечувати себе 

і свою сім’ю за рахунок трудових доходів значною мірою залежить від того, як 

держава матеріально стимулює діяльність судді. На думку дослідника, високий 

статус судді в суспільстві має адекватно відображатися у розмірах грошового і 

соціального забезпечення [576, с. 228]. Проте існують дещо критичні (хоча й не 

безпідставно) позиції стосовно збільшення заробітних плат суддів. Зокрема, на 

думку В. Сіренка, дуже великі зарплати суддів – це швидше спроба держави 

видавати суддям щомісячний хабар у вигляді великої зарплати, благаючи суддів 

не отримувати винагороди під час правосуддя [526, с. 13]. 

Однією з основних економічних гарантій діяльності суддів в Україні є 

суддівська винагорода, яка передбачена ст. 135 Закону про судоустрій і статус 

суддів і складається з посадового окладу та доплат за: 1) вислугу років;  

2) перебування на адміністративній посаді в суді; 3) науковий ступінь; 4) роботу, 

яка передбачає доступ до державної таємниці [448]. 

Іншим видом загальносоціальних гарантій діяльності суддів, що залежать від 

економічних, є безпосередньо соціальні гарантії, пов’язані з соціальним захистом 

та соціальним забезпеченням суддів. 

Однією з таких соціальних гарантій законодавство передбачає надання 

суддям щорічної оплачуваної відпустки тривалістю 30 робочих днів з виплатою, 

крім суддівської винагороди, допомоги на оздоровлення в розмірі посадового 

окладу. Суддям, які мають стаж роботи більше 10 років, надається додаткова 

оплачувана відпустка тривалістю 15 календарних днів. 

До соціальних гарантій діяльності суддів також варто віднести і забезпечення 

житлових умов судді, що передбачено ст. 138 Закону про судоустрій і статус 

суддів, у якій задекларовано, що після призначення на посаду суддя, який 

потребує поліпшення житлових умов, забезпечується службовим житлом за 

місцем знаходження суду органами місцевого самоврядування в порядку, 

визначеному КМУ. 

Ще однією соціальною гарантією діяльності суддів чинне законодавство 

передбачає соціальне страхування суддів, а саме відповідно до ст. 141 Закону про 
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судоустрій і статус суддів обов'язкове державне страхування життя і здоров'я 

суддів здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 

відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування». 

У спеціальній юридичній літературі до загальносоціальних гарантій прав і 

свобод людини та громадянина належать і політичні гарантії. Відносно суддів, 

варто зауважити, що відповідно до ст. 127 Конституції України вони не можуть 

належати до політичних партій та брати участь у будь-якій політичній діяльності. 

Але разом з тим, судді є представниками судової влади, яка, в свою чергу, має 

політичний характер. Як на носіїв судової влади, на суддів (особливо КСУ) 

поширюються і загальні політичні гарантії: здійснення правосуддя на 

демократичних засадах, рівень плюралізму і гласності в суспільстві та державі 

тощо. 

До загальносоціальних гарантій діяльності суддів слід віднести також 

ідеологічні гарантії, які відображають характер взаємовідносин держави і судових 

органів.  

Зокрема, В. Гринюк під ідеологічними гарантіями незалежності суддів 

розуміє правильність визначення завдань судової діяльності, які, з одного боку, 

незалежно від будь-яких пріоритетів (держави, соціальних груп, партій, рухів 

тощо) орієнтують суддів на безстороннє (неупереджене) здійснення правосуддя, а 

з іншого – забороняють законодавцю покладати на суддів виконання функцій, які 

не відповідають цим завданням [94, c. 132]. 

Виходячи з того, що Конституцією України та чинним законодавством 

професійним суддям заборонено виконувати невластиві суду функції, вони не 

можуть бути членами різних комітетів, комісій по боротьбі зі злочинністю та 

залучатись до іншої роботи, якщо це може вплинути на їх незалежність і 

неупередженість при здійсненні правосуддя. 

Таким чином, ідеологічні гарантії діяльності суддів можуть бути 

представлені як загальна культура суспільства та його членів, освіченість, 
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суспільна зрілість суддів, рівень суспільної та індивідуальної правосвідомості, 

система духовних цінностей та орієнтацій. 

Переконані, що загальносоціальні гарантії діяльності суддів мають суттєвий, 

а іноді й визначальний вплив на реалізацію суддями їхніх прав і свобод та на 

виконання ними своїх професійних обов’язків, оскільки такі гарантії розкривають 

готовність суспільства й держави створити і забезпечити належні умови для 

реалізації суддями їхніх прав і свобод та на виконання ними їхніх професійних 

обов’язків. Будь-який, навіть найдосконаліший юридичний механізм реалізації 

суддями їхніх прав і свобод та виконання ними професійних обов’язків, є 

безсилим за умови низького рівня економічного, соціального та політичного 

розвитку суспільства і держави, відсутності традицій правової культури та 

правової держави [237, c. 28]. 

Сенс і призначення загальносоціальних гарантій діяльності суддів полягає в 

тому, щоб створити для суддів необхідні умови для здійснення ними своїх 

повноважень. Тому слід формувати систему таких гарантій у тісному 

взаємозв’язку зі спеціально-юридичними гарантіями, а саме нормативно-

правовими та організаційно-правовими гарантіями конституційно-правового 

статусу суддів. 

У цьому контексті, можемо також констатувати і про пасивність 

законодавця, оскільки в Законі про судоустрій і статус суддів відсутнє поняття 

«гарантії правового статусу суддів», однак передбачено організаційно-правові 

гарантії в розділі 11 «Організаційне забезпечення діяльності судів» [448]. Більш 

конкретними в цьому аспекті мали б бути положення Закону про КСУ, глава 

четверта якого називається «Гарантії діяльності суддів КСУ», однак досить 

загально розкриває їх сутність лише через незалежність суддів, недоторканність 

особи судді та соціальне і побутове забезпечення суддів КСУ [83]. З такими 

підходами в законодавстві важко погодитись, оскільки в цьому випадку вони 

(гарантії правового статусу та діяльності суддів) не розкривають повною мірою 

зміст правового статусу суддів, не відображають правової природи зазначеного 

явища. 
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Таким чином, правові гарантії за своїм характером є юридичними нормами, 

які дають можливість реалізувати суддями визначені Конституцією і законами 

України повноваження. За своєю суттю гарантії правового статусу суддів являють 

собою умови, що зобов’язана створити держава для реалізації ними своїх 

повноважень. За змістом гарантії правового статусу суддів являють собою 

систему заходів, яка спрямована на реалізацію суддями передбачених 

законодавством повноважень. За формою гарантії правового статусу суддів – це 

передбачені Конституцією і законами України організаційно-правові і 

нормативно-правові способи реалізації суддями передбачених законодавством 

повноважень.  

Проаналізувавши наукові джерела пропонуємо таке визначення: гарантії 

конституційно-правового статусу суддів – це передбачена Конституцією і 

конституційними законами України система організаційних засобів і способів, 

умов і вимог, що забезпечують реальність та можливість фактичної реалізації 

прав та обов’язків суддів з метою здійснення правосуддя. 

Отже, гарантії правового статусу суддів є невід’ємною складовою їх 

правового статусу. Їх зміст і обсяг безпосередньо залежить від обсягу тих 

повноважень суддів, безперешкодну реалізацію яких вони повинні забезпечувати. 

Конституція України містить ряд положень, які в загальній формі 

закріплюють правові, політичні, економічні, соціальні та інші гарантії діяльності 

суддів. А саме, ст. 126 закріплює, що незалежність і недоторканність суддів 

гарантується Конституцією і законами України. Вплив на суддів у будь-який 

спосіб забороняється [226]. 

Варто зауважити, що стосовно нормативно-правових гарантій правового 

статусу суддів в спеціальній юридичній літературі також спостерігається 

плюралізм підходів. Зокрема, А. Борко під правовими гарантіями професійної 

діяльності суддів в Україні розуміє комплекс визначених правовими нормами 

умов, способів і засобів, спрямованих на забезпечення належного здійснення 

процесуальних та інших прав і обов’язків суддів, їх охорони й захисту [36, с. 29]. 

Досліджуючи нормативно-правові гарантії незалежності суддів, Р. Сінєльнік та В. 
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Щедрін зробили висновок, що нормативно-правовими гарантіями діяльності 

суддів є сукупність взаємопов’язаних норм права, які утворюють єдину правову 

базу для ефективної реалізації функцій і повноважень, тобто цілісний правовий 

механізм, який забезпечує реалізацію прав та обов’язків суддів [525, с. 39].  

Узагальнюючи вищенаведені підходи до розуміння нормативно-правових 

гарантій прав і свобод людини та громадянина, вважаємо за можливе визначити 

нормативно-правові гарантії правового статусу суддів як сукупність 

взаємопов’язаних норм та принципів права, які утворюють єдину правову базу 

для ефективної реалізації функцій та повноважень, тобто цілісний правовий 

механізм діяльності (реалізації прав та виконання обов’язків) суддів. 

Нормативно-правові гарантії правового статусу суддів за ієрархією та 

сферою дії можна класифікувати на загально-правові (конституційно-правові) та 

інституційні (галузеві). До загальноправових (конституційно-правових) гарантій 

правового статусу суддів варто віднести: норми-принципи, обов’язки, юридичну 

відповідальність та процесуальні гарантії. 

Першочерговим видом загально-правових (конституційно-правових) гарантій 

правового статусу суддів є норми-принципи, зокрема ті, які забезпечують права 

суддів (ст. 21, 22, 57-64 Конституції) насамперед щодо невідчужуваності, 

непорушності, невичерпності, рівності, необмежуваності конституційних прав 

суддів, принципу неприпустимості зворотної дії закону або нормативно-

правового акта в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують 

відповідальність особи тощо [360, с. 554]. 

До загальноправових (конституційно-правових) гарантій правового статусу 

суддів належить також юридична відповідальність суддів, змістовну складову 

якої ми схарактеризуємо в наступних параграфах нашого дослідження.  

Загальноправовими (конституційно-правовими) гарантіями правового 

статусу суддів виступають також процесуальні гарантії, які в спеціальній 

юридичній літературі визначаються як встановлені законом правові засоби 

забезпечення належної реалізації матеріальних норм, досягнення цілей та завдань 

процесуальної діяльності [527, с. 188]. 
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Процесуальні гарантії правового статусу суддів – це передбачена 

Конституцією та законодавством система умов і засобів організаційно-

процедурного характеру, які регламентують порядок, форми і методи реалізації 

суддівських повноважень. 

Другу групу нормативно-правових гарантій правового статусу суддів 

становлять інституційні (галузеві) гарантії. 

У теорії права А. Мордовець за способом викладу в нормативно-правових 

актах інституційні гарантії поділяє на прості (система засобів та умов, передумов, 

факторів, які закріплені у правових нормах і забезпечують охорону та захист прав 

особистості чітко визначеного виду), складні (система засобів, умов, передумов, 

факторів, які закріплені в законі і забезпечують охорону та захист прав як окремої 

особистості, так і соціальної організації) і змішані (система засобів, умов, 

передумов, факторів, які закріплені в законодавстві і забезпечують охорону та 

захист одночасно і економічних, і політичних, і громадянських, і інших прав та 

свобод людини й громадянина, а також і їх соціальних організацій) [590, с. 316].  

Пропонуємо класифікувати інституційні (галузеві) гарантії правового статусу 

суддів за такими критеріями: 1) за методом правового регулювання: імперативні 

та диспозитивні; 2) за колом суб’єктів: загальні, спеціальні та виключні;  

3) залежно від часу дії: постійні, тимчасові та надзвичайні; 4) за територією дії: 

загальнодержавні та місцеві; 5) залежно від характеру правових норм: матеріальні 

та процесуальні; 6) залежно від функціональної спрямованості: гарантії реалізації, 

гарантії охорони та гарантії захисту; 7) за суб’єктами нормотворчості: гарантії 

встановлені ВРУ, гарантії встановлені Президентом України та гарантії 

встановлені органами судової влади. 

Як зазначалось, інституційні (галузеві) нормативно-правові гарантії 

правового статусу суддів можуть бути класифіковані залежно від характеру 

правових норм на матеріальні та процесуальні. Матеріальні гарантії правового 

статусу суддів встановлюються, з одного боку, для забезпечення реалізації 

матеріальних норм, що закріплюють правовий статус суддів, а з іншого – для 
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підтримання високого рівня соціального забезпечення суддів та отримуваної ними 

службової винагороди. 

Матеріальні гарантії правового статусу суддів, що покликані забезпечувати 

відповідний рівень їх соціального забезпечення широко відображені в 

законодавстві зарубіжних країн. Так, Законом Литовської Республіки «Про суди», 

а саме розділом ХІ до соціальних гарантій суддів віднесено: заробітну плату 

суддів; трудовий стаж суддів; відпустку суддів; державне соціальне страхування 

суддів; пенсійне забезпечення суддів та інші соціальні гарантії [139]. 

Відповідно до глави 22 Закону Латвійської Республіки «Про судову владу» 

до соціальних гарантій суддів належить: відпустка суддів, забезпечення суддів 

житловими приміщеннями та інші соціальні гарантії. Відповідно до ст. 119 цього 

закону оплата праці судді включає в себе місячний посадовий оклад, доплату за 

кваліфікаційний клас та премії [138]. 

Відповідно до Європейської хартії суддів встановлено, що «судді, …, мають 

право на винагороду, розмір якої повинен бути таким, щоб вони були захищені 

від тиску при прийнятті ними рішень і в роботі загалом, тобто щоб не були 

принижені їхня незалежність та неупередженість [123]. Зрозуміло, що в 

конституціях держав розміри суддівської винагороди не встановлюються, однак 

сам факт винагороди в них згадується, що свідчить про важливість цієї обставини. 

Наприклад, Конституція США встановлює, що «судді як Верховного, так і 

нижчих судів … у встановлені строки отримують за свою службу винагороду, яка 

не може бути зменшена під час перебування на посаді» [222].  

Матеріальні гарантії правового статусу суддів у вигляді винагороди за 

суддівську діяльність передбачені в законодавстві більшості зарубіжних держав. 

Наприклад, згідно зі ст. 119 Закону Російської Федерації «Про статус суддів в 

Російській Федерації» щомісячна грошова винагорода суддів складається з 

місячного посадового окладу, місячного окладу у зв’язку з присвоєнням йому 

кваліфікаційного класу, щомісячного грошового заохочення, щомісячної доплати 

за вислугу років, щомісячних доплат за вчені ступені та вчені звання тощо [143]. 

Відповідно до ст. 2 Закону Грузії «Про гарантії соціального захисту членів 
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Конституційного Суду Грузії» від 25 червня 1996 року ставки щомісячного 

посадового окладу оплати праці членів Конституційного Суду Грузії 

визначаються законом. Розмір щомісячної надбавки до оплати праці члена 

Конституційного Суду Грузії визначається пленумом Конституційного Суду 

Грузії в межах фінансування, передбаченого Державним бюджетом Грузії [137]. 

Положення про винагороду судді міститься і в Конституції України  

(ст. 130 ч. 2), проте з вказівкою про визначення її розміру законом про судоустрій. 

У спеціальній юридичній літературі матеріальні гарантії правового статусу 

суддів доволі часто інтерпретуються через фінансово-правові гарантії. Зокрема, 

на думку Т. Галайденко, фінансово-правові гарантії спрямовані на забезпечення 

належного матеріального рівня існування судді, як під час виконання ним своїх 

обов’язків, так і після завершення суддівської кар’єри [74, с. 95]. 

На сторожі матеріальних гарантій конституційно-правового статусу суддів 

став КСУ в справі за конституційним поданням ВСУ щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 

13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

про судоустрій і статус суддів [485]. Йшлося про відповідність Конституції 

України п. 25 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про 

судоустрій і статус суддів, яким передбачалось: право на отримання щомісячного 

довічного грошового утримання у розмірі, визначеному цим Законом, має суддя, 

який за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердив відповідність 

займаній посаді (здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді) або 

призначений на посаду судді за результатами конкурсу, проведеного після 

набрання чинності цим Законом, та працював на посаді судді щонайменше три 

роки з дня прийняття щодо нього відповідного рішення за результатами такого 

кваліфікаційного оцінювання або конкурсу. Неконституційність даного 

положення КСУ аргументувати тим, що запровадження різних підходів до 

порядку обчислення розміру щомісячного довічного грошового утримання суддів, 

які виходять у відставку, суперечить положенням частини першої статті 126 
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Основного Закону України щодо гарантування незалежності суддів Конституцією 

і законами України (п. 17 зазначеного рішення). 

Ще одним прикладом забезпечення матеріальних гарантій КСУ можна 

вважати рішення в справі за конституційним поданням ВС щодо відповідності 

Конституції України (конституційності) окремих положень законів України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402–VIII, «Про внесення 

змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів 

України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 

року № 193–IX, «Про ВРП» від 21 грудня 2016 року № 1798–VIII від 11 березня 

2020 року № 4-р/2020 [484]. Йшлося про те, що відповідними змінами до 

законодавства зменшено базовий розмір посадового окладу судді ВС з 75 до 55 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 

січня календарного року, а отже, зменшено розмір суддівської винагороди. 

Неконституційність зазначеного положення КСУ аргументував тим, що гарантії 

незалежності суддів зумовлені конституційно визначеною виключною функцією 

судів здійснювати правосуддя (частина перша статті 124 Основного Закону 

України), а законодавець не може свавільно встановлювати або змінювати розмір 

винагороди судді, використовуючи свої повноваження як інструмент впливу на 

судову владу. 

 Процесуальні гарантії правового статусу суддів визначають порядок 

реалізації матеріальних гарантій у процесі здійснення суддями своєї професійної 

діяльності. 

Таким чином, Конституція України, визнавши та гарантуючи принцип поділу 

державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, закріпила відповідні 

нормативно-правові гарантії різних рівнів для повноцінного функціонування 

судової влади загалом та суддів, як виключних суб’єктів здійснення правосуддя 

зокрема. 

Отже, нормативно-правові гарантії правового статусу суддів – це сукупність 

взаємопов’язаних норм та принципів права, які утворюють єдину правову базу 

для ефективної реалізації функцій та повноважень, тобто цілісний правовий 
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механізм, який забезпечує реалізацію прав та обов’язків суддів. За своєю 

правовою природою нормативно-правові гарантії поділяються на загальні 

(конституційно-правові) – закріплені в нормах-принципах, нормах права, які 

встановлюють юридичні права та обов’язки суддів, у процесуальних нормах, а 

також нормах, які передбачають юридичну відповідальність та інституційні 

(імперативні та диспозитивні; загальні, спеціальні та виключні; постійні, 

тимчасові та надзвичайні; загальнодержавні та місцеві; матеріальні та 

процесуальні; гарантії реалізації, гарантії охорони та гарантії захисту; гарантії, 

встановлені ВРУ, гарантії, встановлені Президентом України та гарантії, 

встановлені органами судової влади). 

Таким чином, сенс і призначення нормативно-правових гарантій правового 

статусу суддів полягає в тому, щоб створити для суддів необхідні умови для 

здійснення ними своїх повноважень, і виходячи саме з таких міркувань, слід 

формувати систему таких гарантій.  

У правовій доктрині також немає загальновизнаного поняття організаційно-

правових гарантій правового статусу суддів та уніфіковані засади класифікації 

таких гарантій. Зокрема, В. Федоренко організаційно-правові гарантії основних 

прав і свобод людини і громадянина кваліфікує як систему основних суб’єктів 

конституційного права, що охоплює: 1) народ України; 2) територіальні громади; 

3) органи державної влади і місцевого самоврядування, їх посадових і службових 

осіб; 4) політичні партії; 5) громадянське суспільство і його інститути;  

6) громадян України [609, с. 262].  На думку Т. Заворотченко, організаційно-

правові гарантії конституційних прав і свобод людини та громадянина – це 

механізм держави, органи місцевого самоврядування, посадові особи, політичні 

партії і громадські організації, засоби масової інформації, міжнародні 

правозахисні організації та їх діяльність у сфері правотворчості та 

правозастосування, спрямована на створення сприятливих умов для реального 

користування громадянами своїми правами і свободами [130, с. 9, 12-14]. 

Узагальнивши вищенаведені підходи до організаційно-правових гарантій, 

дійшли висновку, що організаційно-правові гарантії правового статусу суддів – це 
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систематична діяльність держави, її органів та посадових осіб, громадських 

організацій, засобів масової інформації, міжнародних правозахисних організацій, 

спрямована на створення сприятливих умов для здійснення суддями своїх 

завдань, функцій і повноважень. 

На нашу думку, в системі гарантій загалом, організаційно-правові гарантії 

мають забезпечити ефективну діяльність суддів при здійсненні правосуддя.  

На підставі аналізу різних підходів, пропонуємо в основу  класифікації 

організаційно-правових гарантій правового статусу та діяльності суддів покласти 

існуючі критерії класифікації загальноправих гарантій. Виходячи з такого 

бачення, організаційно-правові гарантії правового статусу суддів в Україні можна 

класифікувати за такими критеріями:  

1) залежно від сфери дії: а) національні (внутрішньодержавні), які 

встановлюються самою державою і забезпечуються на території самої держави;  

б) міжнародні (інтернаціональні), які є визнаними міжнародними інституціями 

(ОБСЄ, ПАРЄ та ін.) і можуть бути ратифіковані державами;  

2) за способом створення: а) державні, створювані державою (ВРУ, 

Президент України, КСУ, ВС та інші); б) недержавні, створювані громадськими 

організаціями (органами суддівського самоврядування), засобами масової 

інформації, міжнародними правозахисними організаціями тощо. 

3) за характером діяльності, спрямованої на захист прав суддів: а) органів-

гарантів загальної компетенції (ВРУ, Президент України, Кабінет Міністрів 

України); б) органів-гарантів спеціальної компетенції (КСУ, ВС, ВРП, ДСАУ);  

в) громадських організацій (органів суддівського самоврядування), засобів 

масової інформації, міжнародних правозахисних організацій. 

4) за територією поширення повноважень суб’єктів: а) міжнародні 

(міжнародні правозахисні організації); б) загальнодержавні (КСУ, ВС); в) місцеві 

або локальні (місцеві суди, ради суддів місцевих судів). 

5) за змістом діяльності: а) контрольні (ВККСУ, ВРП); б) процедурні (суди 

загальної юрисдикції та спеціалізовані суди усіх рівнів); в) організаційно-технічні 

(ДСАУ); г) організаційно-інформаційні (громадські організації (органи 
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суддівського самоврядування), засоби масової інформації, міжнародні 

правозахисні організації тощо). 

6) за функціями органів-гарантів: а) організаційно-політичні;  

б) організаційно-економічні; в) організаційно-соціальні; г) організаційно-

культурні; д) організаційно-ідеологічні. 

Запропоновані вище критерії класифікації організаційно-правових гарантій 

правового статусу суддів не є вичерпними і можуть бути доповнені відповідно до 

існуючих соціально-політичних відносин. 

Таким чином, організаційна діяльність компетентних державних органів, ЗМІ 

та громадських організацій із забезпечення реалізації вимог правових норм 

входить до складу організаційно-правових гарантій правового статусу суддів в 

Україні. Однак варто зауважити, що навіть за наявності прогресивної і добре 

налагодженої  правової  системи, судової системи реалізація суддями їх завдань, 

функцій і повноважень може перебувати на вкрай низькому рівні, якщо 

державними органами, посадовими особами не здійснюватиметься спеціальна 

організаційна робота із забезпечення сприятливих умов для здійснення суддями 

своїх завдань, функцій і повноважень.  

У демократичному, громадянському суспільстві зростає значення 

організаційно-правових гарантій правового статусу суддів, їх форми та методи 

набувають подальшого розвитку. 

Організаційно-правові гарантії правового статусу суддів забезпечують 

систематичну діяльність держави, її органів та посадових осіб, громадських 

організацій, засобів масової інформації, міжнародних правозахисних організацій, 

спрямовану на створення сприятливих умов для здійснення суддями своїх 

завдань, функцій і повноважень. Організаційно-правові гарантії правового статусу 

та діяльності суддів в Україні поділяються: залежно від сфери дії на національні 

(внутрішньодержавні) та міжнародні (інтернаціональні); за способом створення 

на державні, які створює держава та недержавні, які створюються громадськими 

організаціями; за характером діяльності, спрямованої на захист прав суддів, на 

органи-гаранти загальної компетенції та органи-гаранти спеціальної компетенції; 
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за територією поширення компетенції органів на центральні та місцеві; за змістом 

діяльності на контрольні, процедурні та організаційно-технічні; за функціями 

органів-гарантів на організаційно-політичні, організаційно-економічні, 

організаційно-соціальні, організаційно-культурні та організаційно-ідеологічні. 

 

3.5. Юридична відповідальність суддів як складова їх конституційно-

правового статусу 

 

У ході проведення конституційної та судово-правової реформ в Україні з 

урахуванням європейських стандартів незалежності суддів неможливо оминути 

питання удосконалення норм чинного законодавства щодо юридичної 

відповідальності суддів. Питання юридичної відповідальності суддів є одним із 

ключових для ефективного функціонування судової влади. 

Вітчизняні дослідники справедливо відзначають, що принцип поділу 

державної влади сприяє розвитку незалежності та неупередженості суддів, що у 

свою чергу здійснює значний вплив на розвиток інституту юридичної 

відповідальності суддів [359, с. 84]. Проте, через особливу природу судової влади, 

юридична відповідальність суддів суттєво відрізняється від юридичної 

відповідальності публічних службовців з точки зору підстав та порядку 

притягнення, процедури розгляду справ, накладення стягнень та інших аспектів. 

Зазначені відмінності пояснюються впливом декількох основоположних 

принципів, а саме: по-перше, незалежністю судів та суддів; по-друге, 

відповідальністю держави, в цілому, та судової влади, зокрема, за належне 

здійснення правосуддя. 

У сучасній теорії та практиці юридичної відповідальності все більшого 

поширення набуває концепція позитивної (проспективної, перспективної, 

заохочувальної) та негативної (ретроспективної) юридичної відповідальності. 

Одним з перших, хто у вітчизняній юридичній науці звернув увагу на позитивний 

аспект юридичної відповідальності, був український правознавець П. Недбайло. 

Так, на думку науковця, серцевиною правової норми є її диспозиція, а не санкція. 



 

 299 

Тому перш за все треба говорити про відповідальність за виконання 

розпорядження норми: будь то заборона, зобов’язання або уповноваження на 

вчинення певних діянь, тобто про відповідальність за вчинення позитивних дій 

[323, с. 50]. Йдеться перш за все про «позитивну» відповідальність, соціальний 

зміст якої міститься в діяльності, що відповідає об'єктивним вимогам даної 

ситуації і об'єктивно обумовленим ідеалам часу. «Позитивна» юридична 

відповідальність полягає в самостійній та ініціативній діяльності в рамках 

правових норм і тих ідеалів, для досягнення яких норми видані. Вона у всіх 

випадках включає в себе досягнення позитивних цілей, це – відповідальність за 

успіх в роботі [323, с. 51]. У людини виникає відповідальність вже тоді, коли вона 

приступає до виконання своїх обов'язків, а не тільки тоді, коли вона їх не виконає 

або стане діяти всупереч ним. Без дослідження «позитивної» відповідальності не 

можна зрозуміти і відповідальність «негативну» [323, с. 52]. 

Розглянувши різноманітні теоретичні підходи до теорії позитивної та 

негативної юридичної відповідальності, М. Вітрук робить обґрунтований 

висновок про те, що визнання юридичної відповідальності суб’єктів права у 

правомірній поведінці та введення в науковий обіг категорії позитивної 

відповідальності збагачує теорію відповідальності. Разом із самостійним 

значенням даної проблеми, вона дає можливість глибше та повніше зрозуміти 

природу, зміст та призначення ретроспективної (негативної) юридичної 

відповідальності. Ретроспективна відповідальність має на меті не лише 

справедливу відплату за неправомірну поведінку (правопорушення), але й 

стимулюючий вплив на поведінку суб’єктів права як нині, так і в майбутньому. 

Позитивна відповідальність, сутність якої полягає в нормальному та  активному 

виконанні норм національного та міжнародного права, є безсумнівно соціально-

правовою, конституційною цінністю [64, с. 41-42]. 

Більше того, в сучасній теорії права запропоновано за темпоральною 

ознакою розрізняти проспективну відповідальність (цільова установка людини на 

правомірну поведінку в майбутньому, на виконання та дотримання вимог 

правових норм)  та ретроспективну відповідальність (суспільно-правова оцінка 
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минулої поведінки суб’єкта права, що відхиляється в позитивний або негативний 

бік від звичайної типової моделі право значущої поведінки). В свою чергу за 

юридичними наслідками для суб’єкта права ретроспективну юридичну 

відповідальність поділяють на позитивну (передбачає заохочення/нагороду за 

виконання корисних для суспільства і держави варіантів поведінки на рівні, що 

перевищує загальні вимоги) негативну (передбачає обмеження та покарання за 

правопорушення, тобто за вчинене протиправне діяння) [246, с. 467-468]. 

Безперечно зазначені напрацювання теорії юридичної відповідальності 

транслюються як на розуміння юридичної відповідальності суддів вцілому, так на 

окремі галузеві види юридичної відповідальності, застосовувані до суддів, про що 

йтиметься далі.  

Окрім того, для заохочення позитивної правомірної поведінки суддів (по-суті 

позитивної юридичної відповідальності за виконувані повноваження) існує, 

наприклад, система відзнак РСУ. Як зазначено в п. 1.1 Положення про 

нагородження відзнаками РСУ від 30 листопада 2007 року № 118 (у редакції 

рішення РСУ від 09 червня 2016 року № 47) [373], відзнаки РСУ є формою 

заохочування та відзначення з нагоди загальнодержавних свят, галузевих 

професійних свят, ювілейних дат, подій тощо за особисті трудові досягнення у 

професійній, службовій діяльності, бездоганну працю та особистий вклад у 

забезпечення зміцнення авторитету судової влади, забезпечення незалежності 

судової системи. Хоча варто наголосити, що, відповідно до ч. 9 ст. 56 Закону про 

судоустрій і статус суддів, суддя до звільнення з посади або припинення його 

повноважень не може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-

якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами [448]. Тож виходячи зі змісту 

п. 1.5. а) Положення про нагородження відзнаками РСУ від 30 листопада  

2007 року № 118 (у редакції рішення РСУ від 09 червня 2016 року № 47) [373] 

загальними та ювілейними відзнаками можуть бути нагороджені судді у відставці. 

Відповідно, РСУ може відзначати суддів, які завершили свій професійний шлях. 

Таким чином, пропонуємо визначати юридичну відповідальність суддів як 

комплексний інститут, що характеризується взаємозв’язком правомірної 
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поведінки суддів при реалізації повноважень (позитивний аспект) та обов’язку 

зазнати передбачених законом заходів державного примусу в разі неправомірної 

поведінки суддів (негативний аспект). Позитивний аспект юридичної 

відповідальності суддів втілюється в процесі реалізації суддями прав та 

обов’язків, про які йшлось вище. Також складовими позитивного аспекту 

юридичної відповідальності суддів варто вважати професійну правосвідомість, 

професійну правову культуру, суддівський розсуд, які відображаються у 

професійній діяльності суддів та прийнятих ними рішеннях. Крім того, за 

темпоральною ознакою позитивний аспект юридичної відповідальності суддів 

передбачає ретроспективний та перспективний напрямки. Так, ретроспективний 

напрямок передбачає одержання суддями заохочень, нагород за реалізацію своїх 

повноважень на найвищому якісному рівні, а перспективний напрямок полягає у 

здійсненні своїх повноважень максимально якісно та ефективно. Оскільки 

проблемам прав, професійних обов’язків, професійної правосвідомості, 

суддівського розсуду, гарантій правового статусу суддів, що також включають 

заохочення і нагороди суддям (тобто складовим позитивного аспекту юридичної 

відповідальності) приділялась увага у попередніх підрозділах, вважаємо за 

слушне детальніше зупинитись на негативному аспекті юридичної 

відповідальності суддів.   

Розгляд правового регулювання юридичної відповідальності суддів, на нашу 

думку, слід розпочати з відповідних положень міжнародних актів. Винятковий 

характер притягнення суддів до різних видів юридичної відповідальності 

закріплений в Основних принципах незалежності судових органів. Так, судді 

можуть бути тимчасово усунуті від посади або звільнені тільки з причин їх 

нездатності виконувати свої обов'язки чи поведінки, невідповідної до посади, яку 

вони займають [340]. Європейська хартія суддів передбачила особливий порядок 

притягнення суддів до відповідальності [123]. 

Оскільки суспільство наділило суддів повноваженнями та довірою, зазначено 

у висновку № 3 (2002) КРЄС до уваги КМРЄ щодо принципів та правил, які 

регулюють професійну поведінку суддів, зокрема, питання етики, несумісної 
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поведінки та безсторонності, необхідно також, щоб існували певні засоби 

притягнення суддів до відповідальності та навіть звільнення їх з посади в разі 

грубих порушень, що виправдовують такий захід. При цьому необхідність 

дотримання судової незалежності та уникнення неправомірного тиску 

зумовлюють потребу обережного ставлення до застосування заходів 

відповідальності [59]. 

Як рекомендує КМРЄ, коли суддя не виконує суддівські функції, він може 

бути притягнутий до відповідальності згідно із цивільним, кримінальним або 

адміністративним правом, як і всі інші громадяни (п. 71 Рекомендації CM/Rec 

(2010) 12) [479]. 

На окрему увагу заслуговують наступні міжнародні документи: Доповідь 

Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) 

«Європейські стандарти в сфері судочинства – систематичний огляд» (від 3 

жовтня 2008 року) [115]; Основні принципи незалежності судових органів [340]; 

Європейський статут судді [124]; Загальна хартія судді [133]; Декларація щодо 

принципів незалежності судової влади [108]. Оскільки, вищевказані міжнародні 

акти регулюють питання цивільно-правової відповідальності суддів, на їхніх 

положеннях зупинимось нижче.  

Таким чином, на міжнародному та регіональному рівнях правове 

регулювання юридичної відповідальності суддів (у негативному аспекті) містить 

досить розлогу правову базу. Варто відмітити, що юридична відповідальність 

суддів у цих документах часто пов’язується з принципами їх діяльності, такими як 

принцип незалежності, принцип безсторонності, принцип несумісності та ін. 

Даний підхід цілком виправданий, адже негативна юридична відповідальність, 

очевидно, є крайнім засобом реакції суспільства і держави на поведінку суддів, 

яка носить неправомірний характер, тож застосування такої відповідальності має 

бути достатньо виваженим, аргументованим та убезпеченим від свавілля 

відповідними гарантіями. Разом з тим, ґрунтуючись на вказаних міжнародних 

документах, можна виокремити загальновизнані види юридичної 
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відповідальності, що може бути застосована до суддів, а саме: цивільна, 

кримінальна,  адміністративна, дисциплінарна.  

Розглядаючи конституційно-правове регулювання негативної юридичної 

відповідальності судді в Україні, варто зазначити, що відповідно до ст. 126 ч. 4 

Конституції України суддю не може бути притягнуто до відповідальності за 

ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або 

дисциплінарного проступку [226].  

Конституційними підставами для звільнення судді за ст. 126 ч. 6 Конституції 

України є: 1) неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я;  

2) порушення суддею вимог щодо несумісності; 3) вчинення істотного 

дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є 

несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді;  

4) подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням; 

5) незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в 

якому суддя обіймає посаду; 6) порушення обов’язку підтвердити законність 

джерела походження майна [226]. Звільнення суддів з займаної посади у 

передбачених законом випадках варто розглядати як один з заходів 

дисциплінарного стягнення, тож даний аспект конституційно-правового 

регулювання відповідальності суддів розглянемо нижче. 

Положення про юридичну відповідальність суддів також відображені в 

конституціях деяких зарубіжних країн. Суддя не може бути притягнутий до 

відповідальності за висловлену при здійсненні правосуддя думку або винесений 

судовий акт, за винятком випадку, коли мають місце ознаки злочину або 

дисциплінарного порушення (ст. 164 ч. 2 Конституції Республіки Вірменія) [219]. 

Притягнення суддів до відповідальності здійснюється відповідно до закону (ст. 

116 п. 6 Конституції Республіки Молдова) [220]. Судді не несуть відповідальності 

за свої рішення, крім як у випадках, передбачених законом (ст. 216 Конституції 

Португальської Республіки) [218]. Ніхто з учасників у судовому процесі не може 

бути притягнутий до відповідальності за думку, висловлену при прийнятті 

судового рішення (ст. 134 ч. 1 Конституції Республіки Словенія) [221]. 
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Таким чином, можемо відмітити, що вітчизняна Конституція найрозлогіше 

регулює питання юридичної відповідальності суддів в порівнянні з деякими 

конституціями іноземних держав. Очевидно, такий аспект в першу чергу 

пов’язується з активним проведення реформи правосуддя в Україні у 2016 році та 

внесення відповідних змін до Конституції України. Спільною рисою наведених 

конституцій є те, що порядок та умови притягнення суддів до відповідальності 

має регулюватись законом, а найбільш поширеними видами юридичною 

відповідальності суддів, визнаними на конституційному рівні, є кримінальна і 

дисциплінарна відповідальність. 

Відповідно до ст. 49 ч. 1 п. 2 Закону про судоустрій і статус суддів суддю не 

може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за 

винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку [448]. Вцілому 

зазначене законодавче положення дублює норму ст. 126 ч. 4 Конституції України. 

Разом з тим, положення про юридичну відповідальність суддів закріплені в 

законах зарубіжних країн. Зокрема, відповідно до ст. 92 ч. 2 Закону 

Азербайджанської Республіки «Про суди та суддів» від 10 червня 1997 року, 

кожен суддя (за винятком судді, який при прийнятті постанови висловив особливу 

думку або проголосував проти такої постанови) у рівній мірі несе 

відповідальність за колегіальні постанови, у прийнятті яких брав участь, за 

винятком постанов, прийнятих на пленумі Верховного Суду Азербайджанської 

Республіки [136]. Згідно ст. 87 ч. 3 Кодексу Республіки Білорусь «Про судоустрій 

і статус суддів» від 29 червня 2006 року, суддя не може бути притягнутий до 

будь-якої відповідальності за висловлене ним при здійсненні правосуддя 

судження та прийняте рішення, якщо вироком суду, який набрав законної сили, не 

буде встановлена його винуватість у вчиненні злочину проти інтересів служби 

[192]. Відповідно до ст. 43 ч. 6 Закону Литовської Республіки «Про суди» від  

31 травня 1994 року, за невиконання обов’язків судді суддя несе відповідальність 

у встановленому законом порядку [139]. За ст. 19 ч. 3 Закону Республіки Молдова 

«Про статус судді» від 20 липня 1995 року, суддя не може бути притягнутий до 

відповідальності за висловлену ним при здійсненні правосуддя думку та за 
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прийняте рішення, якщо лише його вина, що проявилась у злочинному 

зловживанні,  не буде встановлена вироком, який набрав законної сили [142]. 

 Таким чином, законодавство ряду держав в частині неможливості 

притягнення суддів до відповідальності за ухвалене ними судове рішення 

співзвучне з нормами вітчизняного законодавства. Така ж відповідність 

стосується і положення про те, що суддів може бути притягнуто до 

відповідальності за ухвалене ними судове рішення в разі вчинення злочину або 

дисциплінарного проступку. 

 У попередніх розділах юридичну відповідальність суддів нами віднесено до 

основних елементів їх правового статусу. Як зазначає у зв’язку з цим  

М. Клеандров, правовий статус судді не може бути відмежований від суддівської 

відповідальності, оскільки судді призначаються та припиняють свої 

повноваження в чітко встановленому законом порядку [181, с. 236-238].   

Тривалий час дієвість інституту юридичної відповідальності суддів 

піддавалася гострій критиці з боку як представників наукової спільноти, так і 

практикуючих юристів. Зокрема, свого часу О. Куліков вважав, що існуючий 

механізм притягнення суддів до відповідальності, з одного боку, дає можливість 

подавати велику кількість необґрунтованих заяв стосовно притягнення до 

відповідальності, а з іншого – навпаки унеможливлює притягнення до 

відповідальності суддів, провину яких доведено і стосовно яких дійсно необхідно 

здійснити такий захід [256, с. 110]. Тому, останнім часом усе частіше лунають 

пропозиції про те, що судді повинні нести підвищену відповідальність [357]. 

 Аналізуючи сучасні дослідження в частині класифікації юридичної 

відповідальності суддів, можна зробити ряд висновків По-перше, різні підходи до 

визначення видів юридичної відповідальності суддів зумовлені відсутністю 

законодавчого регулювання цих питань. По-друге, як вже зазначалось, на 

міжнародному та регіональному рівнях визнаються такі види відповідальності 

суддів, як цивільна, кримінальна, адміністративна, дисциплінарна. По-третє, 

більшість дослідників, опираючись на законодавчі норми, основними видами 

негативної юридичної відповідальності суддів виділяють дисциплінарну та 



 

 306 

кримінальну, тому їх розглянемо розлогіше в наступних підрозділах. Щодо інших 

видів негативної юридичної відповідальності суддів (конституційно-правова, 

адміністративно-правова та цивільно-правова), то вважаємо за необхідне коротко 

зупинитись на їхній характеристиці. 

Варто погодитись за думкою науковців про те, що юридична 

відповідальність у конституційному праві передбачає як пряму відповідальність, 

види і міра якої визначається конституційним правом (конституційно-правова 

відповідальність), так і опосередковану (бланкетну) відповідальність, види і міра 

якої визначається іншими галузями права (адміністративно-правова, кримінально-

правова). У комплексі конституційна, кримінальна і адміністративна 

відповідальності за порушення конституційно-правових норм є системою, 

механізмом юридичної відповідальності в конституційному праві України  

[293, с. 251-252]. 

Враховуючи позитивний і негативний аспекти юридичної відповідальності, 

В. Федоренко зазначає, що конституційно-правову відповідальність можна 

визначити як самостійний вид юридичної відповідальності, що передбачає 

заохочення суспільством і державою позитивного діяння чи поведінки суб’єкта 

конституційно-правових відносин, наслідки якого перевищують вимоги 

конституційно-правових приписів (позитивний аспект), або негативну реакцію 

держави на конституційний делікт (правопорушення) в порядку, встановленому 

Конституцією та законами України [609, с. 141] . 

Стосовно конституційної відповідальності суддів, то в юридичній літературі 

прослідковуються різні (навіть часто кардинально протилежні) підходи до її 

інтерпретації. Зокрема, М. Клеандров пропонує дострокове припинення 

повноважень судді як покарання за конституційно значиме порушення статусно-

суддівських положень використовувати як міру конституційної, а не 

дисциплінарної відповідальності судді [180, с. 8].  

Дещо дискусійним є висновок В. Книша про те, що конституційно-правова 

відповідальність суддів може існувати і у так званому «чистому» вигляді, тобто 

без поєднання з іншими видами юридичної та соціальної відповідальності, тобто 
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незалежно від їх попереднього застосування [184, с. 30; 185, с. 307]. На наше 

переконання, конституційно-правова відповідальність суддів буде дієвим 

інструментом лише після того, як в Конституції України буде чітко закріплено 

склад конституційного делікту (правопорушення) суддів та порядок притягнення 

до такої відповідальності.  

Безпосередньо Конституцією України передбачено ряд випадків 

ретроспективної конституційно-правової відповідальності судді, зокрема: а) у ч. 6 

ст. 126 серед підстав для звільнення судді названо порушення суддею вимог щодо 

несумісності; вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи 

систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або 

виявило його невідповідність займаній посаді; порушення обов’язку підтвердити 

законність джерела походження майна; б) у ч. 7 ст. 126 серед підстав припинення 

повноважень судді вказано набрання законної сили обвинувальним вироком щодо 

судді за вчинення ним злочину [226]. Зазначені конституційні норми 

кореспондують відповідним положенням Закону про судоустрій та статус суддів 

[448].  

Будучи важливою проблемою конституційного права, конституційно-правова 

відповідальність розглядається як самостійний вид юридичної відповідальності, 

сфера реалізації якого випливає з предмету конституційно-правового 

регулювання. В контексті дослідження конституційно-правового статусу суддів та 

юридичної відповідальності, як елемента конституційно-правового статусу 

суддів, вважаємо за можливе стверджувати, що оскільки конституційно-правова 

відповідальність передбачає власний механізм реалізації та ґрунтується на системі 

конституційно-правових санкцій, то говорити про безпосередню конституційно-

правову відповідальність суддів недоречно. Хоча судді, будучи суб’єктами 

конституційно-правових відносин, можуть виступати суб’єктами конституційно-

правової відповідальності. Відсутність передбаченого Конституцією України 

ймовірного конституційно-правового делікту за участю суддів та механізму 

притягнення до такої відповідальності дозволяє стверджувати про відсутність 

такого виду юридичної відповідальності судді. Визначені Конституцією України 
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підстави для звільнення суддів (ст. 126 ч. 6 пп. 2, 3, 6 Конституції України) варто 

розглядати як підстави та передумови застосування до суддів дисциплінарної 

відповідальності. 

У спеціальній юридичній літературі висловлюються різні думки стосовно 

адміністративної відповідальності суддів. Зокрема, О. Польовий під 

адміністративною відповідальністю судді визначає такий вид юридичної 

відповідальності судді, який проявляється у накладанні на суддю-

правопорушника адміністративних стягнень, що зумовлюють для 

правопорушників негативні наслідки матеріального чи морального характеру та 

не суперечать особливому статусу судді [380, с. 12]. За твердженням  

О. Овчаренко, адміністративна відповідальність суддів настає за адміністративні 

проступки і характеризується рядом особливостей [327, с. 116-117]. 

Особливості правового статусу суддів обумовлюють специфіку питання 

щодо їхньої адміністративної відповідальності. Відповідно до ст. 14 КУпАП 

посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні 

правопорушення, зв'язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони 

порядку управління, державного і громадського порядку, природи, здоров'я 

населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх 

службових обов'язків [194]. Незважаючи на різноманітність підходів стосовно 

віднесення суддів до категорії посадових осіб, вважаємо, що судді є посадовими 

особами органів державної влади (судів), оскільки відповідно до ст. 52 ч. 1 Закону 

про судоустрій і статус суддів, суддею є громадянин України, який відповідно до 

Конституції України та цього Закону призначений суддею, займає штатну 

суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній 

основі [448]. 

На нашу думку за адміністративні правопорушення суддів можуть 

застосовуватися: 1) заходи відповідальності дисциплінарними палатами Вищої 

ради правосуддя, які за своєю суттю є заходами дисциплінарної відповідальності, 

оскільки поєднання дисциплінарної та адміністративної відповідальності 

можливе; 2) адміністративні стягнення у загальному порядку, якщо у діях судді є 
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склад адміністративного порушення, скоєного ним поза виконанням суддівських 

повноважень (тоді суддя виступатиме як загальний суб’єкт адміністративно-

правової відповідальності). 

В контексті цивільно-правової відповідальності суддів повністю 

погоджуємось з О. Польовим, який стверджує, що для того, щоб дослідити 

підстави цивільно-правової відповідальності суддів варто проаналізувати 

відповідність чинного законодавства України міжнародно-правовим нормам та 

принципам, що регулюють питання цивільно-правової відповідальності суддів 

[381, с. 121].  Одним з міжнародних документів, що регулює питання цивільно-

правової відповідальності суддів, є Європейська хартія суддів. Відповідно до 

пункту 5.2 Європейської хартії суддів, компенсація за шкоду, завдану 

неправомірно в результаті рішення або поведінки судді при виконанні ним своїх 

обов’язків, гарантується державою. У Законі може бути передбачено право 

держави вимагати від судді у судовому порядку відшкодування таких витрат, але 

не більше встановлених розмірів, у випадку грубого порушення правил, що 

регулюють виконання судових обов’язків [123]. Отже, згідно з міжнародними 

стандартами цивільно-правову відповідальність за професійні помилки суддів 

несе держава. Відповідно до п. 67 Рекомендації CM/Rec (2010) 12, лише держава 

може домагатися цивільної відповідальності судді,  подавши скаргу до суду у 

разі, коли цей суддя повинен був присудити компенсацію [479]. Цивільно-правова 

відповідальність суддів наступає за вчинення суддею цивільно-правового 

правопорушення (делікту) і полягає у застосуванні відповідних цивільно-

правових санкцій.  Метою цивільно-правової відповідальності суддів, за 

твердженням О. Польового, є покращення дисципліни в системі органів третьої 

гілки влади, присікання корупції, свавілля та зловживання суддівськими 

повноваженнями. Отже, повний імунітет суддів від цивільно-правової 

відповідальності може привести до неправомірного виконання, або ж взагалі до 

невиконання суддями своїх обов’язків. Однак і встановлення тяжких цивільно-

правових наслідків для суддів може вплинути на авторитет судової влади, 

підірвавши суспільну повагу до представників судової влади [381, с. 122]. Тож, 
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інститут цивільно-правової відповідальності держави за незаконні рішення, дії чи 

бездіяльність суддів при здійсненні ними своїх повноважень, є відносно новим і 

прогресивним інститутом у законодавстві України і безумовно перебуває на 

шляху еволюціонування та вдосконалення.  

Розробка теоретичної проблеми обґрунтування юридичної конструкції 

дисциплінарної відповідальності, виходячи з ґенези поняття, процедури, підстав, 

принципів даної відповідальності, складу дисциплінарного проступку та його 

ознак, має наукове та практичне значення. Як ми раніше зазначали, 

дисциплінарна відповідальність належить до тих видів юридичної 

відповідальності суддів, які виокремлюються міжнародними актами, вітчизняним 

законодавством, а також більшістю дослідників. Фактично, дисциплінарну 

відповідальність суддів можна визнати найбільш застосовуваною, водночас 

такою, що виступає запобіжником та засобом забезпечення незалежності суддів. 

Відносно суддів, проблематика дисциплінарної відповідальності набуває 

особливого наукового та практичного значення, оскільки дисциплінарна 

відповідальність суддів позиціонується як одна з важливих гарантій 

конституційного принципу незалежності суддів. 

Розгляд питання дисциплінарної відповідальності суддів слід розпочати з 

відповідних положень міжнародних актів. Так, Монреальська універсальна 

декларація закріплює, що розгляд справ про звільнення з посади або 

дисциплінарне покарання судді відбувається судом або радою, що переважно 

складається з суддів та обирається ними. Проте, повноваження щодо звільнення 

судді з посади можуть надаватися законодавчому органу шляхом імпічменту або 

через спільне звернення, але бажано аби це відбувалося за рекомендацією суду 

або ради, що згадуються вище. Усі дисциплінарні заходи базуються на 

встановлених нормах поведінки суддів. При розгляді дисциплінарної справи 

повинно гарантуватися справедливе ставлення до судді та можливість 

висловитися в повній мірі. За винятком слухань перед законодавчим органом, 

слухання з дисциплінарних питань та питань усунення суддів з посади 

здійснюються в закритому режимі, втім, суддя може вимагати публічного 
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слухання таких справ. Рішення по вищезгаданих справах мають бути опубліковані 

незалежно від того, чи слухання проходили за закритими дверима чи були 

публічними [310]. 

Відповідно до п. 20 Основних принципів незалежності судових органів 

рішення про дисциплінарне покарання,  усунення від посади чи  звільнення 

повинні бути предметом незалежної перевірки. Цей принцип може не 

застосовуватися до рішень ВС  або до рішень законодавчих органів, прийнятих 

при розгляді справ у порядку імпічменту або при дотриманні аналогічної 

процедури [340]. 

Згідно п. 9 Європейського статуту судді, дисциплінарні санкції за неналежну 

поведінку судді мають накладатися органом, що складається з суддів, та у суворій 

відповідності до чітко визначених процедурних правил [124]. 

У Рекомендації № (94) 12 урядам держав-членів рекомендувалося вжити всіх 

необхідних заходів або зробити їх більш ефективними з тим, щоб піднести роль 

як кожного окремого судді, так і всього суддівського корпусу в цілому, та 

зміцнити їхню незалежність і дієвість, зокрема, через застосування ряду 

принципів, серед яких принцип VI «Невиконання своїх обов’язків і дисциплінарні 

порушення». Даний принцип передбачає, що коли судді не  виконують своїх 

обов'язків ефективно та неупереджено або коли мають місце дисциплінарні 

порушення, мають бути вжиті всі необхідні заходи, за умови, що вони не 

впливають на незалежність правосуддя. Відповідно до конституційних принципів 

та правової традиції кожної із держав, можуть бути вжиті, наприклад, такі заходи: 

1) усунення судді від провадження у справі; 2) доручення судді виконання інших 

завдань в межах суду; 3) штрафні санкції, як, наприклад, зменшення розміру 

винагороди протягом якогось періоду часу; 4) тимчасове призупинення 

суддівських функцій [478].  

Пекінські тези закріплюють, що будь-які дисциплінарні стягнення, 

відсторонення чи звільнення судді мають відповідати прийнятим стандартам 

поведінки судді. Рішення у справах з дисциплінарних питань мають бути 
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опубліковані незалежно від того, чи слухання проходили за закритими дверима, 

чи були публічними [354]. 

Європейська хартія суддів у п. 5.1. закріплює положення, що стосується 

дисциплінарної відповідальності, звертаючи увагу на гарантії законності 

дисциплінарних стягнень, констатуючи, що приводом для стягнень може стати 

тільки невиконання яких-небудь посадових обов'язків, безпосередньо визначених 

статусом судді [123]. У пояснювальній записці до Європейської хартії суддів 

робиться посилання на принцип законності дисциплінарних санкцій та 

підкреслюється, що єдиною підставою для запровадження таких санкцій є 

невиконання одного з обов'язків, зазначених у Європейській хартії суддів, і що 

перелік санкцій, які можуть бути застосовані, має закріплюватися в законі про 

статус суддів. Більше того, дисциплінарні санкції можуть накладатися лише на 

підставі рішення, прийнятого за пропозицією чи висновком суду або органу, 

принаймні половина членів якого мають бути обраними суддями [388]. 

Відповідно до ст. 11 Загальної хартії судді процедура винесення 

дисциплінарних стягнень має бути організована так, щоб не підривати 

незалежність суддів, увага має звертатися тільки на об'єктивний розгляд справи 

по суті. Якщо процедура винесення дисциплінарних стягнень не відбувається 

іншим шляхом згідно з встановленою та глибоко вкоріненою традицією, то таке 

керівництво має здійснювати незалежний орган, що включає достатню кількість 

представників судової влади. Дисциплінарне стягнення щодо судді може бути 

винесено тільки на підставі існуючого закону та згідно з чітко визначеною 

процедурою [133]. 

Щодо дисциплінарної відповідальності КРЄС керується такими 

положеннями: 1) у кожній країні закон або базові правові положення, які 

застосовуються до суддів, повинні визначати в якнайточнішому формулюванні ті 

порушення, які можуть призвести до застосування дисциплінарних санкцій, а 

також відповідні дисциплінарні процедури; 2) стосовно ініціювання 

дисциплінарного провадження країни повинні передбачити створення 

спеціального органу або призначити осіб, які відповідатимуть за отримання скарг, 
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отримання пояснень відповідного судді та прийняття з урахуванням цього 

рішення про те, чи наявні достатні підстави для ініціювання такого провадження 

проти судді; 3) дисциплінарна справа повинна розглядатися незалежним органом 

або трибуналом, що здійснює провадження, повністю гарантуючи право захисту; 

4) якщо такий орган сам не є судом, то його члени повинні призначатися 

незалежним органом (із суттєвим представництвом суддів, обраних 

демократичним шляхом іншими суддями); 5) організація дисциплінарного 

розгляду в кожній країні повинна бути такою, що дозволяє подання апеляції на 

рішення первинного дисциплінарного органу (відомства або суду) до суду;  

6) санкції, які може застосовувати такий орган у випадку доведеного порушення 

належної поведінки, повинні визначатися якомога точніше в законі про статус 

суддів та застосовуватися за принципом пропорційності [59]. 

Крім того, у Висновку № 10 (2007) Консультативної ради європейських 

суддів до  уваги Комітету Міністрів Ради Європи про судову раду на службі 

суспільству, суддя, який нехтує розглядом справ через бездіяльність або є 

повністю некомпетентним при їх вирішенні, повинен притягатися до 

дисциплінарної відповідальності. Важливо, щоб судді мали засоби захисту під час 

дисциплінарного провадження, яке гарантувало б додержання принципу судової 

незалежності та здійснювалося б органом, вільним від будь-якого політичного 

впливу, на підставі чітко визначених дисциплінарних правопорушень. Глава 

держави, міністр юстиції або будь-який інший представник політичних органів не 

може брати участь у роботі дисциплінарного органу [61]. 

Відповідно до пункту 25 Київських рекомендацій ОБСЄ щодо незалежності 

судочинства у Східній Європі, на Південному Кавказі та у Середній Азії, 

процедура притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності повинна 

стосуватися підтверджених випадків порушення правил професійної поведінки, 

які є значними, неприпустимими та, окрім цього, ганьблять репутацію суддівства. 

Дисциплінарна відповідальність суддів не може бути наслідком змісту їхніх 

рішень або вироків, включаючи відмінності у юридичному тлумаченні між 

судами; наслідком прикладів суддівських помилок чи критики суддів [179]. 
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Відповідно до пункту 19 Великої хартії суддів, у кожній державі статут або 

основоположна хартія, застосовні до суддів, мають визначати проступки, які 

можуть призводити до дисциплінарних санкцій, а також до дисциплінарного 

розгляду [46]. 

Відповідно до п. 69 Рекомендації CM/Rec (2010) 12 дисциплінарне 

провадження може бути ініційоване, якщо суддя не виконав свої обов'язки 

ефективно та належним чином. Такі провадження повинен проводити незалежний 

орган влади або суд із наданням гарантій справедливого судового розгляду і права 

на оскарження рішення та покарання. Дисциплінарні санкції мають бути 

пропорційними [479]. 

Модельним кодексом встановлено, що суддя може бути притягнутий до 

дисциплінарної відповідальності: 1) за порушення кодексу честі судді держави;  

2) за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, скоєння іншого 

проступку (ст. 97). Видами дисциплінарних стягнень є попередження та 

припинення повноважень (ст. 98) [309].  

Згідно Декларації щодо принципів незалежності судової влади, жоден суддя 

не повинен притягатися до дисциплінарної відповідальності чи звільнятися за 

винесені ним судові рішення, окрім як у разі грубої недбалості чи навмисного 

порушення закону (п. 22). Усі дисциплінарні заходи, процедури відсторонення чи 

звільнення судді з посади мають проводитися відповідно до раніше визначених 

стандартів поведінки судді й прозоро (п. 24) [108]. 

Таким чином, проаналізувавши ряд міжнародних актів в частині 

врегулювання дисциплінарної відповідальності суддів, можна виокремити 

наступні ключові позиції: підстави для дисциплінарної відповідальності суддів та 

приводи для застосування дисциплінарних стягнень щодо суддів мають бути 

чіткими, однозначними та пов’язуватись із виконанням суддями професійних 

повноважень; розглядати справи про дисциплінарну відповідальність суддів, 

визнавати винуватість суддів у вчиненні дисциплінарного проступку, визначати 

заходи дисциплінарної відповідальності щодо суддів має спеціальний орган, з 

особливим статусом, структурою та порядком формування, який би складався 
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переважно із суддів (виключно із суддів, частково із суддів або з осіб, 

делегованих суддями); дисциплінарними стягненнями, що застосовуються до 

суддів можуть бути заходи особистого характеру (наприклад, усунення від 

провадження у справі) або ж майнового характеру (наприклад, штрафні санкції), в 

будь-якому разі перелік таких стягнень та умови їх застосування мають 

визначатись у законі; поєднання публічності рішень щодо дисциплінарних 

проваджень по відношенню до суддів з необов’язковістю публічного розгляду 

справи; наявність можливості оскарження суддями рішень спеціального органу, 

що застосував до суддів дисциплінарне стягнення; дисциплінарна 

відповідальність не повинна і не може застосовуватись за винесене суддями 

рішення, за їхню позицію в справі, різне тлумачення норм права, за винятком 

випадків, коли має місце явне порушення закону, в тому числі наявна підстава для 

застосування, скажімо, кримінальної відповідальності за постановлення суддями 

завідомо неправосудного рішення. 

Відповідно до ст. 126 ч. 4 Конституції України суддю не може бути 

притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком 

вчинення <…> дисциплінарного проступку. Згідно з ч. 6 цієї ж статті Основного 

Закону України серед підстав для звільнення судді значаться ті, які мають ознаки 

дисциплінарних стягнень, а саме: порушення суддею вимог щодо несумісності  

(п. 2); вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне 

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

невідповідність займаній посаді (п. 3); порушення обов’язку підтвердити 

законність джерела походження майна (п. 4) [226]. 

Положення про дисциплінарну відповідальність суддів також відображені і в 

конституціях зарубіжних країн (Додаток 19). У більшості конституцій країн світу 

наявна незначна кількість норм щодо дисциплінарної відповідальності суддів. 

Наведені у Додатку 15 конституційні положення стосовно дисциплінарної 

відповідальності суддів є надто загальними і у переважній свої більшості 

відсилають до спеціальних законів, в яких конкретизується порядок притягнення 

суддів до цього виду юридичної відповідальності. Звісно, як і у вітчизняному, так 
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і в зарубіжному конституційному законодавстві такий прийом юридичної техніки 

цілком виправданий, оскільки для детального вирішення зазначеного питання 

потрібний спеціалізований нормативно-правовий акт. 

Відповідно до ст. 106 ч. 1 Закону про судоустрій і статус суддів, суддю може 

бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності в порядку дисциплінарного 

провадження з ряду підстав  [448]. 

Згідно зі ст. 107 ч. 1 Закону про судоустрій і статус суддів право на звернення 

зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді, з повідомленням про 

вчинення дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарною скаргою) має 

будь-яка особа. Громадяни здійснюють зазначене право особисто або через 

адвоката, юридичні особи – через адвоката, органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування – через своїх керівників або представників, Комісія з 

питань доброчесності та етики – через її голову або членів Комісії [448]. 

Дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють дисциплінарні палати 

ВРП у порядку, визначеному Законом про ВРП [448]. 

Зарубіжне законодавство також досить ґрунтовно регулює підстави та 

порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, а також 

звільнення їх з посад (Додаток 20). 

Відповідно до ст. 109 ч. 1 Закону про судоустрій і статус суддів до суддів 

може застосовуватися дисциплінарне стягнення у виді: 1) попередження;  

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

судді протягом одного місяця; 3) суворої догани – з позбавленням права на 

отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців; 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 
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правосуддя у відповідному суді; 5) подання про переведення судді до суду 

нижчого рівня; 6) подання про звільнення судді з посади [448]. 

Проаналізувавши наведений перелік дисциплінарних стягнень, погоджуємось 

з дослідниками, які констатують наявність 6 основних дисциплінарних стягнень 

та 3 обов’язкових додаткових дисциплінарних стягнень, що застосовуються 

залежно від застосування основного дисциплінарного стягнення: 1) позбавлення 

права на отримання доплат до посадового окладу від одного до шести місяців;  

2) направлення судді до НШСУ для проходження курсу підвищення кваліфікації; 

3) кваліфікаційне оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати 

правосуддя у відповідному суді [521, с. 69]. 

Звертаючись до дисциплінарної практики ВРП, слід відзначити, що впродовж 

2017 року до суддів було застосовано 96 дисциплінарних стягнень [157]. У 2018-

2019 роках спостерігається тенденція до збільшення кількості дисциплінарних 

стягнень. Так, за січень-червень 2018 року до суддів було застосовано 83 

дисциплінарні стягнення [156], а за липень-грудень 2018 року – 176 

дисциплінарних стягнень [154]. За січень-травень 2019 року до суддів було 

застосовано 98 дисциплінарних стягнень [155]. 

Також необхідно врахувати, що порядок підготовки, розгляду та прийняття 

ВРП, її Дисциплінарними палатами та іншими органами рішень регулюється 

Регламентом ВРП, затвердженим рішенням ВРП від 24 січня 2017 року № 52/0/15-

17 з наступними змінами і доповненнями [471]. 

Водночас, позитивно схвалюючи новелізацію вітчизняного законодавства в 

частині дисциплінарної відповідальності суддів, не можемо не звернути увагу на 

прикладні проблеми, що виникають з її реалізацією.  

У 2017 році з 7566 випадків залишення скарг без розгляду з підстави 

відсутності відомостей про ознаки дисциплінарного проступку судді було 

повернуто 2853 скарги, з підстави відсутності посилань – 2431 скаргу,  з питань 

наявності виражених у непристойній формі висловлювання або висловлювання, 

що принижують честь і гідність будь-якої особи – 93 випадки; через порушення 

питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді, звільненого з 
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посади або повноваження якого припинені – 1698 випадків [271]. Крім того, у 

2017 р. до ВРП 15 626 скарг щодо дисциплінарного проступку судді. При цьому 

7566 дисциплінарних скарг залишено без розгляду членами ВРП, про що 

постановлено 5952 ухвалу; 239 дисциплінарних скарг залишено без розгляду 

Дисциплінарними палатами ВРП, про що постановлено 197 ухвал; 345 рішень 

прийнято Дисциплінарними палатами ВРП про відкриття дисциплінарної справи; 

1196 рішень прийнято Дисциплінарними палатами ВРП про відмову у відкрити  

дисциплінарної справи. Крім цього, до ВРП надійшло 77 скарг на рішення 

Дисциплінарних палат у дисциплінарних справах, з них: 71 скарга суддів та 6 – 

скаржників [272]. 

У 2018 році до Великої Палати ВС надійшло 54 скарги на рішення ВРП, 

ухвалені за результатами розгляду скарг на рішення її Дисциплінарної палати. 

Упродовж цьго періоду розглянуто 36 скарг, із яких 2 – повернуто, щодо 4 скарг 

відмовлено у відкритті провадження та 30 скарг – розглянуто по суті. За 

результатами розгляду справ по суті у 2 справах позовні вимоги задоволені [10] 

У 2019 році до Великої Палати ВС надійшли 54 скарги на рішення ВРП (у 

частині її Дисциплінарної палати). З огляду на кількість таких скарг, не 

розглянутих на початку 2019 року, у цей період на розгляді Великої Палати ВС 

перебувало 73 цих скарги, що на 35 % більше, ніж у 2018 році. Упродовж 2019 р. 

розглянуто 52 такі скарги. З розглянутих скарг у 2019 році – 3 скарги повернуто, 

щодо 1 скарги ухвалено інше рішення та 48 справ за цими скаргами розглянуто. 

За результатами розгляду справ по суті у 2019 році у 7 справах рішення 

Дисциплінарної палати ВРП скасовані, у 39 справах такі рішення залишені без 

змін та у 2 справах ухвалено інші рішення [11] 

У І півріччі 2020 року до Великої Палати ВС надійшло 24 скарги на рішення 

ВРП (у частині її Дисциплінарної палати). З огляду на кількість таких скарг, не 

розглянутих на початку цього року, у І півріччі 2020 року на розгляді Великої 

Палати ВС перебувало 45 цих скарг, що на 8 % менше, ніж у І півріччі 2019 року. 

Упродовж І півріччя 2020 року розглянуто 20 таких скарг. З розглянутих скарг у І 

півріччі 2020 року – в 1 скарзі відмовлено у відкритті провадження, закрито 
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провадження за 2 скаргами та 17 справ за цими скаргами розглянуто. За 

результатами розгляду справ по суті в І півріччі 2020 року в 1 справі рішення 

Дисциплінарної палати ВРП скасовано  [12]. 

Таким чином, динаміка подачі скарг до Великої Палати ВС на рішення ВРП 

(у частині її Дисциплінарної палати), їх розгляду залишається стабільною. Також 

можна відмітити незначну кількість рішень Дисциплінарної палати ВРП, 

скасованих Великою Палатою ВС, що свідчить про їх обґрунтованість. 

Отож, на основі аналізу міжнародних стандартів дисциплінарної 

відповідальності суддів, вітчизняної та зарубіжних конституцій, праць науковців 

та практиків можемо констатувати ряд моментів. Із позиції правового статусу 

суддів дисциплінарна відповідальність є одним з видів негативної юридичної 

відповідальності, передбаченої міжнародними та національними правовими 

актами. Але важливим аспектом дисциплінарної відповідальності суддів варто 

вважати наслідки,що можуть настати при її застосуванні: призупинення або 

втрата особою статусу судді. Підкреслюючи вагомість дисциплінарної 

відповідальності суддів нормами Конституції України в частині застосування 

звільнення з посади судді за окремі дисциплінарні проступки, законодавець 

створив досить якісну базу для практичної реалізації дисциплінарної 

відповідальності судді. Окрім, власне, положень ст. 126 ч. 6 пп. 2, 3, 6 Конституції 

України, питання підстав та порядку застосування дисциплінарної 

відповідальності суддів регламентуються двома ключовими законами: Законом 

про судоустрій і статус суддів та Законом про ВРП.  

Проаналізовані вище міжнародні стандарти дисциплінарної відповідальності 

суддів дозволяють стверджувати, що вітчизняне законодавство відповідає 

більшості з них. Так, законодавець окреслив підстави для дисциплінарної 

відповідальності суддів, пов’язавши їх із виконанням суддями професійних 

повноважень. Дещо дискусійним, скажімо, є питання про застосування 

дисциплінарних стягнень за такі діяння, як неподання або несвоєчасне подання 

декларації родинних зв’язків суддею в порядку, визначеному законом; подання у 

декларації родинних зв’язків судді завідомо недостовірних (у тому числі 
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неповних) відомостей; неподання або несвоєчасне подання декларації 

доброчесності суддею в порядку, визначеному законом; декларування завідомо 

недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності 

судді  (ст. 106 ч. 1 пп. 16-19 Закону про судоустрій і статус суддів). Вважається, 

що ці діяння не випливають із професійної діяльності суддів, тому недоречно за 

них застосував ати саме дисциплінарні стягнення. Але зазначені правопорушення 

впливають безпосередньо на авторитетність та статус суддів, довіру до них і до 

здійснюваних ними повноважень, тому повинна бути передбачена законом оцінка 

таких діянь із настанням відповідних правових наслідків, аж до можливості 

втрати особою статусу судді. 

Щодо суддів, проблематика кримінальної відповідальності набуває 

особливого наукового та практичного значення, оскільки особливий порядок 

застосування такої відповідальності суддів позиціонується як одна з важливих 

гарантій конституційного принципу незалежності суддів. Розгляд питання 

кримінальної відповідальності суддів слід розпочати з відповідних положень 

міжнародних актів. Відповідно до ст. 10 Загальної хартії суддів, кримінальне 

переслідування, включаючи арешт, може бути застосоване щодо судді тільки за 

умови, що це не вплине на його/її незалежність [133]. 

Щодо кримінальної відповідальності КРЄС вважає, що: 1) судді повинні 

притягатися до кримінальної відповідальності за загальним правом за злочини, 

вчинені за межами виконання суддівських обов’язків; 2) судді не повинні нести 

кримінальну відповідальність у разі ненавмисних правопорушень під час 

здійснення ними своїх функцій [59]. Відповідно до пункту 20 Великої хартії 

суддів, судді несуть кримінальну відповідальність у межах звичайного права за 

злочини, вчинені поза виконанням своїх посадових обов’язків. Судді не 

підлягають кримінальній відповідальності за ненавмисні помилки, здійснені під 

час виконання ними своїх обов’язків [46]. Відповідно до п. 68 Рекомендації 

CM/Rec (2010) 12, тлумачення закону, оцінювання фактів або доказів, які 

здійснюють судді для вирішення справи, не повинні бути приводом для 

кримінальної відповідальності, крім випадків злочинного наміру [479]. 
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У Доповіді Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеційської 

Комісії) щодо незалежності судової системи, прийнятій на 82-му пленарному 

засіданні, яке відбулось 12-13 березня 2010 року, констатовано, що судді повинні 

користуватися функціональною недоторканністю, тобто недоторканністю, що 

захищає їх від переслідування за дії, вчинені при виконанні ними службових 

обов'язків, окрім умисних злочинів, наприклад, хабарництва (п. 61) [116]. 

Відповідно до п. 28 Декларації щодо принципів незалежності судової влади, 

жоден суддя не повинен мати імунітет стосовно звичайних злочинних дій. Жоден 

суддя не повинен притягатися до кримінальної відповідальності за злочинні дії 

без позбавлення імунітету чи відмови від нього. Втім, оскільки жоден суддя не 

може бути вищим від закону, щоразу, коли суддя виявляється причетним до 

злочинних дій, він повинен відмовитися від імунітету [108]. 

Відповідно до ст. 126 ч. 4 Конституції України суддю не може бути 

притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком 

вчинення злочину. Згідно з ч. 7 цієї статті Основного Закону України серед 

підстав припинення повноважень судді значиться набрання законної сили 

обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину (п. 5) При цьому 

згідно з положеннями ч. 3 цієї ж статті без згоди ВРП суддю не може бути 

затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального 

вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення 

тяжкого або особливо тяжкого злочину [226]. 

Відповідно до положень ч.ч. 1 та 2 ст. 149 розділу XII «Конституційний Суд 

України» Конституції України (ст. 149 у редакції Закону від 2 червня  

2016 року № 1401-VIII) незалежність та недоторканність судді КСУ гарантується 

Конституцією та законами України. Вплив на суддю КСУ у будь-який спосіб 

забороняється. Згідно з ч. 4 цієї статті суддю КСУ не може бути притягнуто до 

відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням Судом рішень та надання 

ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку. 

При цьому за положеннями ч. 3 зазначеної статті без згоди КСУ суддю КСУ не 

може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення 
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обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу 

ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину [226]. 

Хоча у більшості конституцій зарубіжних країн положення про кримінальну 

відповідальність суддів відсутні, однак у деяких з конституційних положень є 

норми, що стосуються кримінальної відповідальності суддів (Додаток 21).  

Розглядаючи зарубіжний досвід, варто зазначити, що відповідні норми 

стосовно кримінальної відповідальності суддів закріплені у кримінальному 

законодавстві (Додаток 22). 

Відповідно до КК суддя, зокрема, може бути притягнутий до кримінальної 

відповідальності за: розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232); 

розголошення державної таємниці (ст. 328); втрата документів, що містять 

державну таємницю (ст. 329); декларування недостовірної інформації (ст. 366-1); 

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою (ст. 368); незаконне збагачення (ст. 368-5); зловживання впливом  

(ст. 369-2); завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання 

під вартою (ст. 371); притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності (ст. 372); порушення права на захист (ст. 374); постановлення 

суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або 

постанови (ст. 375); втручання в діяльність судових органів (ст. 376); незаконне 

втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ст. 376-1); 

розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового 

розслідування (ст. 387); втручання в діяльність захисника чи представника особи 

(ст. 397) [247]. 

Серед зазначених кримінальних правопорушень зустрічаються як проступки 

(наприклад, розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового 

розслідування (ст. 387 КК), так і злочини різної тяжкості, визначені відповідно до 

чч. 3-6 ст. 12 КК: нетяжкі (наприклад, ч. 1 ст. 372 КК), тяжкі (наприклад, ч. 2  

ст. 375 КК) та особливо тяжкі (наприклад, ч. 4 ст. 368 КК).  

Не вдаючись до кримінально-правової характеристики зазначених 

кримінально караних діянь, оскільки це не входить в предмет нашого 
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дослідження, підкреслимо, що значна їх частина передбачає можливість 

отримання суддею нелегального прибутку чи вигоди.  

У справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) статті 375 Кримінального 

кодексу України КСУ визнав цю статтю неконституційною. Своє рішення КСУ 

аргументував тим, що будь-яке кримінальне обвинувачення щодо судді має 

ґрунтуватися на приписах кримінального закону, що є достатньо чіткими, 

зрозумілими, однозначними та передбачними, за умови встановлення гарантій, які 

забезпечують незалежність судді при здійсненні правосуддя; встановлення 

кримінальної відповідальності за постановлення „завідомо неправосудного“ 

судового рішення створює ризики та можливості для впливу на суддів внаслідок 

нечіткості та неоднозначності диспозиції статті 375 КК [489]. 

У справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону 

України „Про запобігання корупції“, Кримінального кодексу України КСУ визнав 

статтю 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації) 

неконституційною. Таке рішення КСУ обґрунтував тим, що встановлення 

кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних 

відомостей у декларації, а також умисне неподання суб’єктом декларування 

декларації є надмірним покаранням за вчинення цих правопорушень. Негативні 

наслідки, яких зазнає особа, притягнута до кримінальної відповідальності за 

вчинення злочинів, передбачених статтею 3661 КК України, непропорційні шкоді, 

яка настала або могла настати у разі вчинення відповідних діянь. Дослідивши 

склад злочину, передбаченого статтею 366-1 КК України, КСУ дійшов висновку, 

що використання юридичних конструкцій, у яких відсутній чіткий перелік 

законів, унеможливлює однозначне визначення кола суб’єктів злочину, а 

відсилочні норми унеможливлюють встановлення кола їх адресатів [486]. 

Притягнення судді до кримінальної відповідальності на основі 

обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, передбачає припинення 
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особою відповідного правового статусу, як це передбачено Конституцією 

України. 

У підсумку зазначимо, що у механізмі правового регулювання суспільних 

відносин, враховуючи напрацювання юридичної науки та практики, поняття 

юридичної відповідальності часто використовується для характеристики 

взаємопов’язаних, але відмінних між собою правових категорій, різних аспектів 

взаємовідносин суб’єктів права між собою. 

Опрацювавши наукові позиції вітчизняних та зарубіжних фахівців, вважаємо, 

що юридична відповідальність суддів є комплексним інститутом, що передбачає 

взаємозв’язок позитивного аспекту (правомірної поведінки суддів при реалізації 

повноважень) та негативного аспекту (обов’язку зазнати передбачених законом 

заходів державного примусу в разі неправомірної поведінки суддів). В свою 

чергу, позитивний аспект реалізується при здійсненні суддями повноважень. За 

часом втілення позитивний аспект юридичної відповідальності суддів може бути 

ретроспективним (заохочення, нагороди, премії за високий рівень реалізації 

повноважень) та перспективний (здійснення суддями повноважень якісно та 

ефективно). Негативна юридична відповідальність суддів застосовується в разі 

поєднання необхідних для цього умов (факт правопорушення; норма права, що 

передбачає застосування заходів відповідальності; відповідний правозастосовчий 

акт).  

Міжнародно-правове регулювання юридичної відповідальності суддів (у 

негативному аспекті) є досить широким та пов’язується в першу чергу з 

принципом незалежності суддів. Тож міжнародними актами визнані цивільна, 

кримінальна, адміністративна та дисциплінарна відповідальність суддів. 

Аналогічна класифікація видів негативної юридичної відповідальності суддів 

прослідковується і в працях науковців, і в чинному законодавстві.  

Сучасна редакція Конституції України містить ряд норм, що безпосередньо 

стосуються юридичної відповідальності суддів (зокрема, кримінальної та 

дисциплінарної), але більш детальне правове регулювання, як і в багатьох 

зарубіжних країнах, покладається на спеціальний закон.   
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Враховуючи те, що конституційно-правова відповідальність є самостійним 

видом юридичної відповідальності, вона все ж не застосовується безпосередньо 

до суддів (хоча вони є суб’єктами конституційно-правових відносин) найперше 

через відсутність належного конституційно-правового регулювання, але 

конституційні положення щодо відповідальності є підставами та передумовами 

застосування дисциплінарної відповідальності. 

Адміністративно-правова відповідальність суддів може застосовуватись за 

адміністративні порушення, скоєні суддями поза виконанням суддівських 

повноважень (в такому разі судді виступають як загальні суб’єкти 

адміністративно-правової відповідальності) або поєднуватись із заходами 

дисциплінарної відповідальності, як вчинене при реалізації суддівських 

повноважень.  

Цивільно-правова відповідальність суддів як спеціальних суб’єктів, 

передбачає преюдиціальний обвинувальний вирок, який набрав законної сили, що 

пов’язується із забезпеченням незалежності суддів. 

Як передбачається міжнародними стандартами, розглядати справи про 

дисциплінарну відповідальність суддів, визнавати винуватість суддів у вчиненні 

дисциплінарного проступку, визначати заходи дисциплінарної відповідальності 

щодо суддів має спеціальний орган. Цьому сприяє створення та забезпечення 

функціонування ВРП, передбачене Конституцією та законами України, 

дисциплінарні палати якої складаються у більшості з суддів. 

Водночас, закріпивши в законі досить розлогий перелік дисциплінарних 

стягнень, що можуть застосовуватись до суддів, а також визначивши темпоральні 

рамки застосування таких стягнень, законодавець сприяв більш ефективному 

застосуванню дисциплінарних стягнень. Адже при винесенні рішення в кожному 

окремому випадку дисциплінарна палата може врахувати обставини, за яких було 

суддями вчинено дисциплінарний проступок, обрати стягнення виходячи з 

принципів справедливості та доцільності, при цьому дотримуючись передбачених 

законів строків притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.  
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Ааналіз кримінального законодавства України та зарубіжних країн свідчить, 

що у ньому криміналізовано доволі широке коло незаконних діянь суддів, за які 

передбачається кримінальна відповідальність. 

Вітчизняне законодавство, ґрунтуючись на міжнародних стандартах, 

визначає спеціальну особливу процедуру притягнення судді до кримінальної 

відповідальності на основі спеціального порядку та із залученням спеціального 

органу (ВРП). Зазначені чинники, а також криміналізація окремих діянь, 

суб’єктом яких може бути суддя, чи поширення на суддю, як суб’єкта 

кримінального правопорушення, діянь, що уже передбачені КК, мають 

ґрунтуватись а принципах незалежності судді та розподілу влади, а також 

наявності у судді відповідного імунітету. Адже за певних обставин кримінальне 

переслідування може стати важелем тиску на суддю як з боку законодавчої влади, 

глави держави, так і правоохоронних органів. З іншого боку, низька суспільна 

довіра до суддів в тому числі пов’язується із безкарністю суддів, навіть за вчинені 

кримінальні правопорушення, а також з імовірним політичним чи корупційним 

впливом на судові рішення, що приймаються. 

 
Висновки до Розділу 3 

 
1. Визначено структуру конституційно-правового статусу суддів як 

сукупність взаємообумовлених елементів (принципів, прав, свобод, обов’язків, 

гарантій etc.), що сприяє розкриттю ролі та значення судді як особистості в 

суспільстві, державі та державній владі. 

2. Обґрунтовано необхідність диференціації елементів  конституційно-

правового статусу суддів  на основні і додаткові (неосновні). До основних 

запропоновано відносити ті елементи, які дають можливість зробити висновок 

про юридичне «оформлення» суддів як повноправних суб’єктів права, а до 

додаткових (неосновних) – елементи конституційно-правового статусу суддів, які 

конкретизують та логічно продовжують основні елементи. 

3. Запропоновано до основних елементів конституційно-правового статусу 

суддів віднести їх правосуб’єктність, права та обов’язки суддів, принципи 
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правового статусу суддів, а також юридичну відповідальність суддів. Зазначені 

елементи суттєво впливають на функціонування суддів, зумовлюють їх роль та 

місце в правових відносинах в цілому, та при здійсненні правосуддя зокрема.  

Запропоновано до додаткових (неосновних) елементів конституційно-

правового статусу суддів віднести: вимоги, що пред’являються до суддів; 

призначення на посаду судді (порядок зайняття посади судді); присяга суддів; 

кваліфікаційний рівень суддів; суддівський розсуд; звільнення суддів з посади та 

припинення їх повноважень; гарантії діяльності суддів; забезпечення суддів. 

4. Визначено, що конституційні положення, якими закріплено вимоги, що 

пред’являються до кандидатів на посади суддів конкретизуються у відповідному 

спеціальному законі., що також характерне і для конституційного законодавства 

зарубіжних країн.  

Вимоги, що пред’являються до суддів як елемент їх правового статусу 

доцільно поділяти на основні та спеціальні. Запропоновано до основних відносити 

вимоги, передбачені ч. 3 ст. 127 Конституції України та ч. 1 ст. 69 Закону про 

судоустрій і статус суддів (громадянство України; віковий ценз; наявність вищої 

юридичної освіти і стажу професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять 

років; компетентність; доброчесність; володіння державною мовою), а до 

спеціальних – вимоги, що пред’являються до суддів спеціалізованих судів, 

апеляційних судів та ВС. Підтримано пропозицію виключити з Конституції 

України норму про верхню межу вікового цензу 

Запропоновано у зв’язку з різноманітністю наукових підходів до 

виокремлення структурних елементів правового статусу суддів прийняти єдиний 

конституційний закон «Про статус суддів в Україні», у якому чітко встановити 

єдині для усіх суддів положення про статус та в окремих статтях або розділах 

закріпити ті положення, які визначають багатоманітність статусів суддів різних 

судів. 

5. Аргументовано, що принципи права є керівними началами, ідеями, які 

характеризують його зміст, та складають основу для розуміння правової системи 

певної держави. Тож принципи конституційно-правового статусу суддів, що 
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знайшли своє зовнішнє вираження та закріплення в різних формах права, зокрема, 

Конституції України та конституційному законодавстві, також варто 

ідентифікувати як принципи права. Запропоновано під принципами 

конституційно-правового статусу суддів розуміти керівні засади, встановлені 

Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, що 

відображають об’єктивно наявні закономірності розвитку судової влади, 

визначають характер, істотні риси правового статусу суддів, основи зв’язків між 

елементами його змісту, встановлюють і регулюють поведінку суб’єктів правових 

відносин із приводу набуття, зміни та припинення правового статусу суддів. 

6. Визначено, що принципи конституційно-правового правового статусу 

суддів виконують ряд важливих функцій, до яких належать: 1) регулятивна 

функція полягає у здатності принципів регулювати порядок діяльності суддів;   

2) системоутворююча полягає у тому, що принципи визначають спрямованість 

діяльності суддів; 3) аксіологічна функція принципів полягає в тому, що вони 

виражають основні соціальні цінності та стандарти правового статусу суддів. 

7. Класифіковано принципи конституційно-правового статусу суддів на 

загальнолюдські (загальносоціальні) та принципи національної системи права. До 

першої категорії віднесено принцип пріоритетності загальнолюдських цінностей; 

принцип гуманізму; принцип демократизму; принцип свободи; принцип 

справедливості; принцип рівності. Принципи конституційно-правового статусу 

суддів, закріплені в національній правовій системі пропоновано поділити на 

загальноправові (статусні, що безпосередньо стосуються особи судді) та 

функціональні (що стосуються реалізації суддями прав та обов’язків), галузеві, 

міжгалузеві та принципи інститутів права.  

8. Визначено, що конституційна правосуб’єктність суддів – це здатність 

судді мати закріплені конституційно-правовими нормами суб'єктивні права та 

юридичні обов'язки, а також здатність своїми діяннями набувати та реалізовувати 

права, створювати для себе або інших суб'єктів обов'язки та здатність судді нести 

за порушення правових норм відповідальність, які (здатності) можуть 

змінюватись під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів і умов. Тобто зміст 
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цього поняття становлять конституційна правоздатність та конституційна 

дієздатність. У свою чергу, складовою конституційної дієздатності є 

конституційна деліктоздатність судді. Конституційна правосуб'єктність є 

основним, базовим елементом конституційно-правового статусу судді. Саме вона 

зумовлює можливість судді бути учасником конституційних правовідносин та 

визначає обсяг його прав та обов'язків. 

9. Запропоновано різновидами конституційної правосуб’єктності судді 

визнати загальну та спеціальну правосуб’єктність. Загальна – притаманна усім 

суддям та характеризується наявністю в них суб’єктивних прав, обов'язків та 

можливості їх використання і виконання, за загальними, спільними для всіх 

правилами (наприклад, процесуальна правосуб'єктність судді, тобто здатність 

виступати носієм судової влади, має загальний характер і є характерною для всіх 

подібних суб'єктів права, що мають статус судді). Спеціальна – зумовлена 

додатковими можливостями судді, які випливають із її конституційно-правового 

статусу і набутими ним унаслідок його волі, яка, у свою чергу, є основою 

конституційної правосуб'єктності і полягає у здатності судді цілеспрямовано 

впливати на зовнішні чинники (наприклад, така правосуб'єктність зумовлюється 

наявністю в судді певних дозволів, що дають їй можливість збільшувати обсяг 

його прав та обов'язків). Моментом виникнення конституційної правосуб’єктності 

вцілому варто вважати прийняття суддею присяги, а саме – складення присяги під 

час урочистої церемонії у присутності Президента України. 

10. Підтверджено, що правосуб’єктність як елемент конституційно-

правового статусу суддів нерозривно пов’язана з відповідними правами та 

обов’язки суддів, можливістю їх реалізації. Класифіковано права та обов’язки 

суддів, розкрито особливості їх реалізації. 

11. Запропоновано гарантії конституційно-правового статусу суддів 

визначити як систему інструментів, способів та засобів забезпечення реалізації 

суддями функцій та повноважень, визначених Конституцією та законодавством.  

Гарантії конституційно-правового статусу суддів в Україні за сферою дії 

прийнято поділяти на міжнародно-правові (глобальні), регіональні та національні 
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(внутрішньодержавні). Національні гарантії, в свою чергу, поділяються на 

загально-соціальні (економічні, соціальні, політичні, ідеологічні (духовні) 

гарантії) та спеціальні юридичні. Спеціальні юридичні гарантії включають 

нормативно-правові і організаційно-правові гарантії. Запропоновано нормативно-

правові гарантії правового статусу суддів за ієрархією та сферою дії 

класифікувати на загально-правові (конституційно-правові, тобто норми-

принципи, обов’язки, юридичну відповідальність та процесуальні гарантії),  та 

інституційні (галузеві). 

12. Запропоновано визначати юридичну відповідальність суддів як 

комплексний інститут, що характеризується взаємозв’язком правомірної 

поведінки суддів при реалізації повноважень (позитивний аспект) та обов’язку 

зазнати передбачених законом заходів державного примусу в разі неправомірної 

поведінки суддів (негативний аспект). Позитивний аспект юридичної 

відповідальності суддів втілюється в процесі реалізації суддями прав та 

обов’язків, про які йшлось вище. Також складовими позитивного аспекту 

юридичної відповідальності суддів пропонується вважати професійну 

правосвідомість, професійну правову культуру, суддівський розсуд, які 

відображаються у професійній діяльності суддів та прийнятих ними рішеннях. За 

темпоральною ознакою позитивний аспект юридичної відповідальності суддів 

передбачає ретроспективний та перспективний напрямки. Так, ретроспективний 

напрямок передбачає одержання суддями заохочень, нагород за реалізацію своїх 

повноважень на найвищому якісному рівні, а перспективний напрямок полягає у 

здійсненні своїх повноважень максимально якісно та ефективно. Оскільки 

проблемам прав, професійних обов’язків, професійної правосвідомості, 

суддівського розсуду, гарантій правового статусу суддів, що також включають 

заохочення і нагороди суддям (тобто складовим позитивного аспекту юридичної 

відповідальності) приділялась увага у попередніх підрозділах, вважаємо за 

слушне детальніше зупинитись на негативному аспекті юридичної 

відповідальності суддів. 
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13. Аргументовано, що в контексті дослідження конституційно-правового 

статусу суддів та юридичної відповідальності, як елемента конституційно-

правового статусу суддів, оскільки конституційно-правова відповідальність 

передбачає власний механізм реалізації та ґрунтується на системі конституційно-

правових санкцій, то говорити про безпосередню конституційно-правову 

відповідальність суддів недоречно. 

Адміністративно-правова відповідальність суддів може застосовуватись за 

адміністративні порушення, скоєні суддями поза виконанням суддівських 

повноважень (в такому разі судді виступають як загальні суб’єкти 

адміністративно-правової відповідальності) або поєднуватись із заходами 

дисциплінарної відповідальності, як вчинене при реалізації суддівських 

повноважень. Цивільно-правова відповідальність суддів як спеціальних суб’єктів, 

передбачає преюдиціальний обвинувальний вирок, який набрав законної сили, що 

пов’язується із забезпеченням незалежності суддів. 

Підтверджено, що дисциплінарна відповідальність суддів позиціонується як 

одна з важливих гарантій конституційного принципу незалежності суддів. 

Дисциплінарну відповідальність суддів у негативному аспекті пропонується 

розглядати як застосування до судді спеціально уповноваженим органом заходів 

дисциплінарного впливу з підстав, в порядку та у випадках, передбачених 

Конституцією України та законом. З позиції правового статусу суддів 

дисциплінарна відповідальність є одним з видів негативної юридичної 

відповідальності, передбаченої міжнародними та національними правовими 

актами. Але важливим моментом дисциплінарної відповідальності суддів варто 

вважати наслідки, що можуть настати при її застосуванні: призупинення або 

втрата особою статусу судді.  

Виходячи з негативного підходу до розуміння кримінальної 

відповідальності, пропонується кримінальну відповідальність судді визначати як 

передбачені законом заходи державного примусу, застосовувані до судді 

відповідно до спеціальної процедури в разі вчинення суддею  кримінального 

правопорушення. 
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РОЗДІЛ 4 

ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО 

СТАТУСУ СУДДІВ В УКРАЇНІ 

 

4.1. Конституційно-правові механізми оновлення суддівського корпусу 

в контексті реформування правосуддя в Україні 

 

Українська держава після подій 2013-2014 років цілеспрямовано обрала шлях 

очищення державної влади, а особливо такої її складової, як судова влада. При 

цьому пропонуються різні засоби оновлення складу суддівського співтовариства 

від непрофесійних і недоброчесних суддів у процесі очищення державної влади. 

На необхідності усунення політичного впливу на порядок призначення суддів на 

посади неодноразово наголошували вітчизняні науковці та практики, 

висловлюючи при цьому різні погляди. Так, М. Мельник пропонує питання про 

призначення (обрання) на посади суддів і переведення суддів виключити з 

компетенції не тільки Верховної Ради, але й Президента, і віднести ці питання до 

компетенції спеціального державного органу, забезпечивши його справжню 

незалежність [302, с. 7]. Це дасть можливість позбутися політичного впливу при 

формуванні суддівського корпусу. Екс-голова ВСУ Ярослав Романюк у доповіді 

на ХІІІ з’їзді суддів України висловив думку, що порядок призначення суддів на 

посади безстроково повинен бути передбачений на конституційному рівні задля 

унеможливлення будь-яких політичних маніпуляцій [481, с. 17]. 

Серед вітчизняних вчених-правників є чимало прихильників інституту 

виборності суддів. Зокрема, Ю. Шемшученко та В. Тертишник переконані, що 

таке формування суддівського корпусу поглиблює контроль суспільства за їхньою 

діяльністю та є суттєвим антикорупційним фактором [663, с. 50]. На думку  

Н. Слободяника, ідея про можливість безпосереднього обрання суддів народом у 

нашій державі не тільки не суперечить правовим надбанням вітчизняної правової 

системи, а й сприяє відродженню історичних традицій та дозволяє сформулювати 
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національну модель формування суддівського корпусу на виборних засадах, 

враховуючи кращі досягнення зарубіжних країн. Дослідник вважає, що 

виправданим може бути обрання безпосередньо народом суддів місцевих судів 

[542, с. 176, 177]. 

Разом з тим, ще у ХІХ ст. Бентам І. зазначав, обговорюючи питання 

виборності суддів, що важливою вигодою для суспільства є досвідчені судді, яких 

можна втратити при виборності на посаду судді [26, с. 30]  Періодичне обрання 

суддів поставило б суддів перед необхідністю старатись набути при хильніть 

впливових людей, здатних впливати на вибори. Особиста гідність судді була б 

хорошою рекомендацією перед масою виборців; але через певний час, протягом 

якого особа не обрана на посаду судді, спогади про досягнення такої особи 

стираються, а нові кандидати можуть скористатись тимчасовим захопленням 

виборців. Тому потрібні будуть інтриги для підтримки своїх інтересів, потрібні 

будуть захисники та покровителі, зв’язки, при тому, що бажано щоб суддя був 

відсторонений від цього всього для збереження чистоти свого покликання  

[26, с. 32] 

Свого часу А. Яценюк наполягав на необхідності повного перезавантаження 

всіх судів: «Це означає, що в Україні повинні бути набрані нові судді за тим же 

принципом, за яким була сформовано нова Національна поліція України» [697]. 

Такий підхід категорично засуджувався представниками вітчизняної юридичної 

спільноти. Зокрема, на думку Я. Романюка та Є. Лащука, одночасна заміна в 

умовах війни та економічної кризи всіх суддів новими може призвести до колапсу 

не лише системи правосуддя, а й до колапсу державної влади взагалі, поширення 

самосуду і масових заворушень, стрімкого зростання рівня злочинності тощо  

[495, с. 152]. Питання оновлення складу суддівського співтовариства набули 

особливої актуальності серед професійних суддів. Зокрема, В. Онопенко 

небезпідставно зазначає, що дана процедура має бути виключно правовою, 

виваженою та об’єктивною. На його думку, не може бути якогось огульного 

зачищення на основі емоцій, політичних симпатій чи особистого ставлення  

[336, с. 14]. Як зазначає у зв’язку з цим М. Материнко, оновлення суддівського 
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корпусу є досить делікатним процесом, який вимагає виваженості та суворого 

дотримання вимог закону та не має перетворюватися на зведення особистих 

рахунків, що може підірвати авторитет та незалежність судової влади  

[297, с. 107]. 

У попередніх розділах нашого дослідження ми неодноразово наголошували 

на тому, що правовий статус суддів безпосередньо залежить від особистості, яка 

обіймає посаду судді, а тому особливої актуальності набувають питання 

формування суддівського корпусу та оновлення складу суддівського 

співтовариства. Крім того нами аналізувались законодавчі пропозиції щодо різних 

способів формування суддівського корпусу, які подавалися уже після 

проголошення незалежності України. 

Порядок та умови призначення суддів тривалий час залишаються предметом 

численних наукових досліджень. Так, ще у далеку давнину відомий 

давньогрецький мислитель Арістотель писав, що існує чотири способи 

впорядкування суду; стільки ж способів буде в тому випадку, коли суддів 

призначають не з числа усіх громадян, і коли вони судитимуть, дотримуючись 

певної черги; знову ж таки, судді можуть обиратися з числа декотрих громадян 

для ведення всіх справ через вибори чи за жеребом або в одних випадках за 

жеребом, в інших – через вибори; чи, нарешті, в одних випадках одні й ті самі 

справи розглядатимуть судді, призначені за жеребом або шляхом голосування  

[16, c. 127-128]. 

Ще на початку ХХ століття В. Случевский виокремлював чотири способи 

вступу на посаду судді: 1) вибори осіб суспільством або його представниками;  

2) вибори осіб тими судовими установами, у яких з’явилась вакансія судді;  

3) призначення урядовою владою; 4) призначення шляхом жеребкування з числа 

осіб, що відповідають законним умовам [544, c. 127].  

Питання оновлення складу суддівського співтовариства відображене у ряді 

міжнародних правових актів. Важливим документом, що регламентує формування 

суддівського корпусу є Монреальська універсальна декларація про незалежність 

правосуддя, прийнята Першою світовою конференцією по незалежності 
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правосуддя у 1983 році [310]. У контексті оновлення складу суддівського 

співтовариства, Декларація, зокрема, визначає наступні положення: 1) процес і 

критерії обрання суддів повинні гарантувати справедливе відображення судовою 

системою суспільства в усіх його аспектах; 2) не існує єдиного правильного 

способу обрання суддів; єдиною вимогою є та, що спосіб обрання повинен 

гарантувати, що призначення суддів не здійснюється за нечесними мотивами 

[310]. 

Відповідно до Рекомендації № (94) 12 всі рішення стосовно професійної 

кар’єри суддів повинні мати в основі такі об’єктивні критерії, як-от: обрання і 

кар’єра суддів повинні базуватись на заслугах з урахуванням кваліфікації, чеснот, 

здібностей та результатів праці. Орган, який є уповноваженим приймати рішення 

щодо обрання та кар'єри суддів, повинен бути незалежним від уряду та 

адміністративних органів [478]. 

У п. 1.3. Європейської хартії суддів вказується, що стосовно кожного 

рішення, пов’язаного з підбором, відбором, призначенням та просуванням по 

службі або закінченням перебування на посаді судді Закон передбачає втручання 

органу, незалежного від виконавчої та законодавчої влади, у якому не менше 

половини учасників є суддями, обраними такими ж суддями в порядку, що 

гарантує найширше представництво суддів [123]. 

Відповідно до ст. 9 Загальної хартії судді, обрання судді на посаду має 

відповідати об'єктивним та прозорим критеріям і базуватися суто на його 

професійній кваліфікації. Якщо обрання на посаду не відбувається іншим шляхом 

згідно з встановленою та глибоко вкоріненою традицією, то таке обрання має 

здійснювати незалежний орган, що включає достатню кількість представників 

судової влади [133]. 

Наступним міжнародно-правовим актом, що регламентує правовий статус 

суддів та порядок їх професійного добору, є Пекінські тези [354]. У документі 

зазначено, що для досягнення суддями своїх цілей та реалізації своїх функцій 

судді повинні обиратися на засадах компетентності, неупередженості та 

незалежності (п. 11). Спосіб обрання суддів повинен гарантувати обрання 
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найбільш кваліфікованого кандидата на посаду. Такий спосіб має захищати від 

будь-якого впливу та забезпечувати призначення компетентних, незалежних та 

неупереджених осіб (п. 12). У процесі обрання суддів не повинно бути жодної 

дискримінації за ознаками раси, кольору, статі, мови, релігії, політичних чи інших 

поглядів, національного або соціального походження, майнового стану, місця 

народження або статусу, за винятком вимог щодо громадянства, що не можуть 

вважатися дискримінацією (п. 13) [354]. 

Ще одним документом, що закріплює порядок формування суддівського 

корпусу є Рекомендації Латімер Хаус щодо парламентаризму та незалежності 

суддівства в країнах загального права, прийняті на зустрічі представників 

парламентської асоціації, асоціації магістратів та суддів, асоціації адвокатів та 

освітньої юридичної асоціації країн загального права 19 липня 1998 року [477]. У 

документі наголошено не таких моментах: 1) процес призначення суддів повинен 

бути незалежним; 2) процес призначення повинен здійснюватись таким чином, 

щоб гарантувати незалежність та належний інтелектуальний рівень претендентів, 

обраних для призначення суддів на всіх рівнях; 3) призначення суддів на всіх 

рівнях повинно базуватись на прогресивних принципах рівності за ознакою статі, 

чи інших ознак, що можуть бути підставою для дискримінації; 4) судді мають 

призначатися на посаду на постійний основі [477]. 

Порядок добору на посаду судді також закріплений і у Рекомендації CM/Rec 

(2010) 12 [479]. Рішення, які стосуються добору суддів, мають ґрунтуватися на 

об'єктивних критеріях, які попередньо визначені законом чи компетентними 

органами влади (п. 44). Щодо суддів або кандидатів на посаду судді не має бути 

жодної дискримінації на підставі статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, 

політичних або інших поглядів, національного або соціального походження, 

належності до національної меншини, власності, неспроможності, народження, 

сексуальної орієнтації або інших ознак. Вимога, щоб суддя або кандидат на 

посаду судді був громадянином відповідної держави, не повинна вважатися 

дискримінаційною (п. 45). Орган влади, який приймає рішення щодо добору та 
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підвищення суддів по службі, повинен бути незалежним від виконавчої та 

законодавчої влади (п. 46) [479]. 

У Висновку № 1 (2001) зазначено, що забезпечення судової незалежності 

впливає практично на кожен аспект кар’єри судді: від навчання (підготовки) до 

призначення на посаду, просування по службі та участі в дисциплінарних заходах. 

Висновком № 10 (2007) [61] рекомендовано у призначенні суддів брати участь 

судовій раді, а не парламенту чи органам виконавчої влади (п. 48). Аналізуючи 

вищевказані висновки КРЄС, вітчизняні дослідники наголошують, що належний 

кваліфікаційний рівень судді є необхідною умовою для забезпечення фактичної 

незалежності суддів, що є передумовою верховенства права та основоположною 

гарантією справедливого суду [503, с. 70]. 

Змістовна характеристика процесу оновлення складу суддівського 

співтовариства у процесі очищення влади в Україні вимагає вивчення 

відповідного зарубіжного досвіду. 

Якщо проаналізувати конституції зарубіжних країн, то стає очевидним, що 

порядок формування суддівського корпусу – один  із складових елементів 

правового статусу суддів. Найбільш поширеними способами оновлення 

суддівського співтовариства є призначення та обрання суддів. 

Досить часто у конституціях зарубіжних країн передбачено загальний 

порядок призначення суддів (Додаток 23).  

У переважній більшості випадків конституційний порядок призначення та 

обрання суддів на посади конкретизується у відповідних законодавчих актах 

(Додаток 24).  

Загалом вивчення зарубіжного досвіду показало, що порядок та умови 

призначення і обрання суддів відрізняються залежно від місця суду в системі 

судоустрою. Критерії для кандидатів у судді вищих судів є вищими, ніж для 

суддів судів нижчої інстанції. Вивчаючи досвід зарубіжних країн з даного 

питання, О. Макарова зазначає, що необхідність проведення оцінки діяльності 

суддів виникає у ряді випадків: 1) коли національним законодавством 

передбачений випробувальний термін після зайняття посади судді (Німеччина);  
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2) коли судді мають спеціальний термін повноважень (деякі країни встановлюють 

спеціальну частоту оцінювання, наприклад, 2 роки в Австрії, Австралії, Колумбії, 

Португалії; 5 років в Німеччині; 10 років в Литві) [280, с. 118].  

Таким чином, конституційно-правові засоби оновлення складу суддівського 

співтовариства є визначальним елементом правового статусу суддів та 

передбачають використання механізмів призначення та виборності. В Україні 

після внесення змін до законодавства про судоустрій та статус суддів передбачено 

виключно процедуру призначення на посади суддів.  

Як справедливо стверджує вітчизняна дослідниця Л. Скомороха, від того, 

наскільки законодавець чітко і юридично грамотно викладе правову позицію 

призначення суддів, буде залежати як доля самої судової влади, так і доля всієї 

держави [534, с. 18]. 

Формування корпусу професійних суддів України С. Прилуцький розглядає 

як динамічне явище, а формування корпусу професійних суддів України визначає, 

як упорядкований процес кадрового забезпечення судової влади, що включає 

правові механізми набуття та припинення суддями повноважень [400, с. 18]. 

Досліджуючи порядок та організацію процесу формування суддівського 

корпусу, Л. Скомороха механізм реалізації формування суддівського корпусу 

розуміє, як організаційно-правову діяльність відповідних органів щодо 

забезпечення створення професійного суддівського корпусу України, який 

включає законодавчо встановлені форми, засоби, умови добору, підготовки 

кандидатів у судді, призначення та перепідготовки і підвищення кваліфікації 

суддів [534, с. 43]. При цьому дослідниця у процедурі призначення суддів вважає 

доцільним проведення заходів щодо стандартизації та вироблення єдиних 

підходів і методів формування суддівського корпусу [535, с. 44].  

Нині найпоширенішими механізмами оновлення суддівського корпусу 

науковці називають: відбір кадрового резерву, призначення на посаду судді, 

формування корпусу професійних суддів, обрання на посаду судді.  

Отже, в рамках вивчення засобів оновлення складу суддівського 

співтовариства у процесі очищення державної влади є необхідним дослідження 
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порядку добору та призначення на посаду судді. Тож порядок зайняття посади 

судді детально врегульований розділом 4 Закону про судоустрій і статус суддів, 

яким зроблено істотний крок у напрямку упорядкування добору та призначення 

на посади суддів. Громадянин України, який виявив бажання зайняти посаду 

судді, повинен відповідати вимогам чинного законодавства, що висуваються до 

кандидатів на посаду професійного судді. 

Відповідно до ст. 70 Закону про судоустрій і статус суддів добір та 

призначення на посаду судді здійснюється у встановленому порядку та 

складається з відповідних стадій [448]. Таким чином, нормативно закріплюючи 

порядок зайняття посади судді, законодавець використовує поняття «добір», яке 

широко використовується у наукових джерелах. 

Зокрема, В. Малиновський добір персоналу визначає за такими критеріями: 

1) процес оцінки професійних якостей кола претендентів, визначення придатності 

кожного з них для виконання посадових обов'язків; 2) комплекс заходів, 

виконання яких повинно забезпечити відповідність індивідуально-психологічних 

особливостей кандидата на державну службу вимогам професійно-посадової 

діяльності в органах державної влади [281, с. 53]. 

У зв’язку з прийняттям в новій редакції Закону про судоустрій і статус суддів 

можемо говорити про законодавче закріплення п’ятнадцяти стадій добору та 

призначення на посаду судді, кожна з яких покликана сприяти відбору лише 

найдостойніших кандидатур, але у самих стадіях закладено різні критерії добору. 

Такі стадії можна поділити на формальні та кваліфікаційні.  

До формальних варто віднести рішення ВККСУ про оголошення добору 

кандидатів на посаду судді з урахуванням прогнозованої кількості вакантних 

посад суддів; розміщення ВККСУ на своєму офіційному веб-сайті оголошення 

про проведення добору кандидатів на посаду судді; подання особами, які виявили 

намір стати суддею, до ВККСУ відповідної заяви та документів, визначених 

законом; здійснення ВККСУ перевірки відповідності осіб, які звернулися із 

заявою для участі в доборі, установленим Законом про судоустрій і статус суддів 

вимогам до кандидата на посаду судді на основі поданих документів; допуск 
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ВККСУ осіб, які за результатами перевірки на час звернення відповідають 

установленим Законом про судоустрій і статус суддів вимогам до кандидата на 

посаду судді, до участі у доборі та складенні відбіркового іспиту; встановлення 

ВККСУ результатів відбіркового іспиту та їх оприлюднення на офіційному веб-

сайті ВККСУ; проведення стосовно осіб, які успішно склали відбірковий іспит, 

спеціальної перевірки в порядку, визначеному законодавством про запобігання 

корупції, з урахуванням особливостей, визначених законом; зарахування ВККСУ 

кандидатів на посаду судді за результатами кваліфікаційного іспиту до резерву на 

заміщення вакантних посад судді, визначення їх рейтингу, оприлюднення списку 

кандидатів на посаду судді, включених до резерву та рейтингового списку, на 

офіційному веб-сайті ВККСУ; оголошення ВККСУ відповідно до кількості 

вакантних посад судді у відповідних судах конкурсу на заміщення таких посад; 

проведення ВККСУ конкурсу на заміщення вакантної посади судді на основі 

рейтингу кандидатів, які взяли участь у такому конкурсі, та внесення 

рекомендації ВРП щодо призначення кандидата на посаду судді. 

На цих стадіях визначальна роль належить ВККСУ, але не варто вважати що 

все залежить виключно від неї. Адже правильність оформлення документів, 

поданих на конкурс, результати відбіркових іспитів, відповідність законодавству 

про запобігання корупції залежать безпосередньо від претендента на посаду судді.  

Кваліфікаційні стадії полягають у перевірці та реалізації кандидатами на 

посаду судді різних навиків, необхідних для здійснення суддівських функцій. До 

кваліфікаційних стадій можемо віднести складання особою, допущеною до участі 

у доборі, відбіркового іспиту; проходження кандидатами, які успішно склали 

відбірковий іспит та пройшли спеціальну перевірку, спеціальної підготовки, 

отримання свідоцтва про проходження спеціальної підготовки; є складення 

кандидатами, які пройшли спеціальну підготовку, кваліфікаційного іспиту та 

встановлення його результатів.  

Крім того, повністю поділяємо позицію О. Лагнюк, що чітке визначення 

системи органів, які безпосередньо беруть участь у формуванні кадрового складу 
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суддівського корпусу є цілком виправданою умовою для належного здійснення 

правосуддя в Україні [259, с. 225]. 

На сучасному етапі у вітчизняній та зарубіжній практиці сформувались такі 

процедурні підходи до оновлення суддівського корпусу: призначення на посаду 

судді; обрання судді на посаду (виборність суддів); формування корпусу 

професійних суддів (суддівського корпусу); порядок відбору (добору)  кандидатів 

(кадрового резерву) на посаду судді; кадрове забезпечення судової влади та судів; 

кадрове комплектування судової системи та суддів.  

Аналізуючи засоби оновлення складу суддівського співтовариства у процесі 

очищення державної влади, вважаємо за необхідне звернути уваги ще на одну 

принципову обставину, а саме у процесі добору на посади суддів беруть 

безпосередню участь ВККСУ та ВРП. При чому, жодною нормою Конституції 

України не передбачено функціонування такого органу, як ВККСУ, на відміну від 

ВРП, назва і статус якої прямо визначені ст. 131 Основного Закону України. Крім 

того, важко не помітити, що обидва ці органи називаються вищими, що на думку 

професора В. Долежана може породжувати нездорову конкуренцію [114, с. 64]. У 

правильності такої позиції можна переконатись, використовуючи, наприклад, таке 

законодавче положення «розгляд ВРП рекомендації ВККСУ». Тому, пропонуємо 

в законодавстві використовувати назву Кваліфікаційна комісія суддів, а назву 

ВРП залишити або повноваження ВККСУ передати ВРП. 

Тож передбачені чинним законодавством засоби оновлення суддівського 

корпусу є важливим елементом правового статусу суддів, адже передують 

безпосередньому виникненню правосуб’єктності судді. 

 

4.2. Пріоритетні напрямки посилення професіоналізації корпусу суддів в 

Україні 

 

Формування суддівського корпусу та оновлення складу суддівського 

співтовариства неминуче вносить до порядку денного питання поповнення складу 

суддів за рахунок найпідготовленіших за фаховим рівнем юристів. Навряд чи 
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можна вважати перебільшенням висловлювання ректора НШСУ України  

М. Оніщука, про те, що підготовка висококваліфікованих кадрів для судової 

системи має загальнодержавне значення і є визначальною для зрушень щодо 

якості здійснення правосуддя та повернення довіри суспільства [332, с. 6], а 

посилення якості підготовки суддівських кадрів (кандидатів на посаду судді та 

діючих суддів) важливою складовою покращення стану справ у здійсненні 

правосуддя в країні [334, с. 100]. Крім того, досить переконливою та 

аргументованою є позиція М. Оніщука, що якісна освіта є важливим кроком до 

того, що в систему прийде висококваліфікований, підготовлений суддя, що в свою 

чергу є запорукою запобігання можливим зловживанням з боку судді [333, с. 6]. 

В основі освітньої доктрини НШСУ, за твердженням її ректора М. Оніщука, 

лежать підходи, засновані на формуванні суддівських навичок, умінь та 

обізнаності. Звідси пріоритет тренінгових форм навчального процесу, які 

включають більшу інтерактивну складову та передбачають застосування сучасних 

засобів передачі знань шляхом використання міні-лекцій, роботи в малих групах, 

обговорень, дискусій. Серед нових форм також слід назвати моделювання 

судових засідань (симуляція), аналіз типових судових справ (кейсів), 

використання відеофільмів. Тобто йдеться про форми, коли суддя є не просто 

слухачем, а дійовою особою, залученою в навчальний процес [335, с. 92]. 

Варто зазначити, що процес поповнення складу суддів за рахунок 

найпідготовленіших за фаховим рівнем юристів є досить складним та 

багатоетапним. Найперше, для того щоб отримати можливість взяти участь у 

конкурсі на посади суддів, громадяни вже повинні мати вищу юридичну освіту, 

тобто пройти відповідний етап фахової підготовки. Крім того, в процесі добору на 

посади суддів, останні проходять як обов’язковий етап, спеціальну підготовку в 

рамках оголошеного конкурсу. Тому, на нашу думку, поняття «підготовка суддів» 

та «спеціальна підготовка суддів» не є тотожними. 

У спеціальній юридичній літературі використовується термін «професійна 

підготовка суддів». Зокрема, О. Сафонова під професійною підготовкою суддів 
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розуміє систематичний процес засвоєння знань та навичок, що поєднується з 

практичною діяльністю та здійснюється щодо суддів [508, с. 237]. 

Як справедливо відзначав свого часу відомий науковець, екс-голова ВСУ  

В. Маляренко, тривала невирішеність державою проблем підвищення кваліфікації 

суддів та працівників апарату судів, недоліки в підготовці юристів та підборі 

спеціалістів на посади суддів, надзвичайна складність і заплутаність правового 

механізму щодо очищення судів від суддів, які дискредитують суддівський 

корпус, відсутність постійного контролю за відповідним професійним рівнем 

суддів та їх моральними якостями гальмують процес підвищення ефективності та 

авторитетності судової системи України [285, с. 11]. Дбаючи про покращення 

роботи судової системи, на думку В. Маляренка, починати слід із покращення 

освіти в школах і вишах. Талановитих студентів юридичних вишів слід 

орієнтувати на роботу в суди [284]. На наше переконання «талановитість» 

студентів-юристів є надто умовною категорією, адже слушною є думка  

А. Марцинкевич про те, що навіть диплом юриста з відзнакою не є запорукою 

успішної суддівської кар’єри [294]. 

Останнім часом набуло особливої актуальності виокремлення складових 

якісної суддівської освіти, а саме: 1) впровадження практики ЄСПЛ (Т. Фулей 

[620; 621]); 2) використання інноваційних методик у підготовці суддів  

(В. Сімоненко [524]). 

Перед тим, як перейти до аналізу вітчизняних реалій поповнення складу 

суддів за рахунок юристів, найпідготовленіших за фаховим рівнем, вважаємо за 

необхідне звернутись до зарубіжного досвіду з даного питання. Варто зазначити, 

що на міжнародному рівні питанням освітньої підготовки суддів приділяється 

особлива увага. Рекомендацією № (94) 12 суддя зобов’язаний проходити будь-яку 

необхідну перепідготовку з тим, щоб виконувати суддівські функції ефективно та 

неупереджено [478]. Відповідно до п. 2.3. Європейської хартії суддів від 10 липня 

1998 року закон забезпечує, за допомогою відповідного навчання за рахунок 

держави, підготовку кандидатів для ефективного виконання суддівських 

обов’язків. Спеціально уповноважені органи повинні забезпечувати відповідність 
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навчальних програм вимогам компетентності, неупередженості та безсторонності, 

необхідних при здійсненні суддівських обов’язків [123]. 

Відповідно до Висновку № 4 (2003) КРЄС до уваги КМРЄ щодо належної 

підготовки та підвищення кваліфікації суддів на національному та європейському 

рівнях важливо, щоб судді, відібрані після здобуття повної юридичної освіти, 

отримали детальну, глибоку, різноманітну підготовку з тим, щоб мати можливість 

задовільно виконувати свої обов’язки (п. 3). Крім того, підготовка є необхідною 

для об’єктивного, безстороннього та компетентного виконання суддівських 

функцій, а також для захисту суддів від неналежного впливу (п. 5) [60]. У даному 

контексті слушним є застереження В. Городовенка, що безперервне підвищення 

кваліфікації має передбачати освоєння знань із суспільно важливих питань, 

навичок роботи в судовій залі та міжособистісного спілкування і бути націлене на 

вироблення у суддів умінь, що допомагають входити в суть справи і поводитися з 

усіма учасниками належним чином з урахуванням їх інтересів [86, с.116]. 

Відповідно до Рекомендації Rec (2004) 4 КМРЄ державам-членам про роль 

Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній 

підготовці надзвичайно важливо, щоб вивчення Конвенції було включено до 

програм юридичних факультетів не лише як окремий предмет, а й 

«горизонтально» в кожній правовій дисципліні (кримінальне право, цивільне 

право тощо) для того, щоб студенти незалежно від спеціалізації після закінчення 

університету знали, як застосовувати Конвенцію у своїй галузі. Слід заохочувати 

створення системи післядипломної освіти зі спеціалізацією за Конвенцією. З цією 

метою державам-членам рекомендується забезпечити надання університетської 

освіти і професійної підготовки в цій галузі у рамках постійних структур 

(державних і приватних) висококваліфікованими викладачами та вчителями. 

Пріоритетне значення у цьому аспекті надається підготовці викладацького та 

навчального персоналу. Держави-члени повинні підтримувати ініціативи, 

висунуті з метою гарантування якісної підготовки кваліфікованого викладацького 

та навчального персоналу в цій делікатній сфері, що постійно розвивається [480]. 
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Рекомендацією CM/Rec (2010) 12 судді повинні забезпечуватися 

теоретичним, практичним початковим навчанням та навчанням без відриву від 

роботи, яке повністю фінансується державою. У це навчання мають входити 

предмети з економічної, соціальної та культурологічної тематики, пов'язані з 

виконанням суддівських функцій. Інтенсивність і тривалість такого навчання 

мають визначатися з огляду на попередній професійний досвід (п. 56). 

Незалежний орган влади повинен забезпечити згідно з освітньою автономією 

відповідність початкового навчання та навчання без відриву від виробництва 

вимогам відкритості, компетентності та неупередженості, властивим посаді судді 

(п. 57) [479].  

Крім того, на думку КРЄС, «вибір методів підготовки та формування 

навчальних програм, а також іх критичний аналіз повинні бути доручені органам 

освіти і самим викладачам та суддям. Це допомагає гарантувати впевненість 

самих суддів в корисності пропонованого навчання та запобігти спробам 

послабити незалежність судової системи» [307, с. 87]. 

Для розгляду питання поповнення складу суддів за рахунок юристів, 

найпідготовленіших за фаховим рівнем, вважаємо за необхідне звернутись і до 

досвіду європейських країн. 

Вивчаючи зарубіжний досвід освіти суддів, І. Самсін зробив застереження, 

що міжнародні стандарти у сфері правосуддя визначають лише загальні принципи 

освіти суддів, не розкриваючи особливостей порядку її реалізації, на підставі 

якого має проходити процес навчання суддівського корпусу в будь-якій державі 

[506, с. 11]. 

У Великій Британії питаннями підготовки суддів займається Рада освіти 

суддів, яку було засновано 1979 року для навчання суддів, які розглядають 

кримінальні справи. У 1985 році її функції було розширено, і Рада освіти суддів 

стала займатися питаннями освіти суддів, які розглядають цивільні справи та 

справи щодо сімейних відносин, а також відповідати за освіту магістратів, голів і 

членів судів [506, с. 14]. 
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У Сполучених Штатах Америки досить прискіпливо ставляться до іміджу 

суддів, тому надають неабиякого значення їх освітньому рівню. Шлях до 

юридичного фаху, а відтак і до суддівської посади досить тривалий [667, с. 157]. 

У Канаді також переважна більшість суддів є дипломованими юристами, 

хоча у деяких судах нижчого рівня посада судді не вимагає вищої юридичної 

освіти. Поширеною є практика призначення суддів з числа членів колегії 

адвокатів та професорів права [667, с. 230-231]. У Канаді для надання суддівської 

освіти функціонує Національний суддівський інститут, а освіта суддів має три 

виміри. Перший – це знання права. Другий вимір – це практичні навички. І третій 

вимір суддівської освіти – ставлення (соціальний контекст). Це розуміння 

соціального контексту відправлення правосуддя, розуміння того, як живе 

суспільство з його потребами, недопущення жодної дискримінації тощо  

[177, с. 100].  

В Албанії іспити, які проводяться під час добору, та початкова теоретична 

підготовка забезпечується Школою магістратів Албанії, викладачі якої протягом 

трирічного навчального строку здійснюють керівництво певними навчальними 

курсами. Випускні іспити не передбачені, а замість них проводиться підсумкове 

оцінювання знань кандидатів Радою викладачів школи [71, с. 35]. 

У Бельгії молоді юристи можуть брати участь у публічному конкурсі, який 

проводить відповідна Комісія Вищої ради юстиції. За результатами конкурсу їм 

надають можливість взяти участь у короткій (18 місяців) або тривалій (три роки) 

початковій навчальній програмі, яка не повторює університетський курс  

[71, с. 35].  

В Іспанії повноваження щодо організації та здійснення освіти суддів 

покладено на Суддівську школу в Барселоні, яка є структурним підрозділом 

Вищої ради магістратури [506, с. 14]. 

В Італії єдиною установою, яка займається навчанням суддів, а також 

співпрацює з різними міжнародними ініціативами, які пов’язані з суддівським 

навчанням є Вища школа магістратури. Професійне навчання і перепідготовка 

проводяться Вищою школою магістратури і полягають у відвідуванні суддями 
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навчальних занять, що проводяться надзвичайно компетентними та професійними 

викладачами, перелік яких визначено у одному з документів Вищої школи 

магістратури [389, с. 139]. 

У Нідерландах кандидати на суддівські посади при проходженні спеціальної 

підготовки в Центрі з навчання суддів проходять психологічне тестування. Цей 

тест включає оцінку якостей особистості, властивостей характеру, як 

інтелектуальних, так і аналітичних здібностей, стійкості до стресу і соціального 

досвіду. Після його проходження сто кращих кандидатів можуть продовжити 

брати участь у процедурі добору беручи участь у співбесіді, яку проводить 

комісія з добору абітурієнтів [353, с. 59-62]. 

У Німеччині відсутня спеціальна суддівська освіта. Всі юристи отримують 

однакову юридичну освіту в університеті. По закінченню навчання на 

теоретичному курсі складається перший державний іспит (референдарський) в 

усній та письмовій формі. Якщо іспити складено успішно призначається 

практичне стажування – підготовча служба (референдарський строк) тривалістю 

два роки [668, с. 76-78].  

Професійне навчання суддів в Республіці Польща здійснюється 

Національною школою судочинства та прокуратури. Навчання поділяється на два 

етапи (загальну та професійну підготовку), стосується кандидатів на набуття 

статусу судді. Загальна підготовка триває 12 місяців, протягом яких учасники 

відвідують лекції та практичні заняття відповідно до програми навчання. Після 

кожного з етапів навчання, визначених у графіку підготовки, учасник повинен 

пройти обов’язкову практику в загальних судах, прокуратурі або інших 

установах, пов’язаних із діяльністю судової системи. Після проходження 

загальної підготовки відбувається професійна підготовка судді, що триває 48 

місяців. Лише після завершення всіх етапів підготовки суддя має право подавати 

заявку на заміщення вакантної посади судді [37, с. 39]. 

У Португалії забезпечення освіти суддів покладено на Центр освіти суддів у 

Лісабоні, створений 1998 р., який фінансується Міністерством юстиції Португалії. 

Його основними функціями є навчання й підвищення кваліфікації магістратів, 
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тобто суддів і прокурорів, що здійснюється за трьома програмами: початкова 

освіта (теоретичний курс і стажування), додаткова освіта та навчання в процесі 

роботи. Підвищення кваліфікації є обов’язковим і здійснюється через 2 роки після 

призначення на посаду та кожні 5 років протягом усієї кар’єри. Формами освіти є 

участь у дискусіях, семінарах, колоквіумах, конференціях із сучасних проблем 

правозастосування [506, с. 14]. 

У Туреччині бажаючі вступити до Турецької академії правосуддя складають 

письмовий іспит, а потім проходять співбесіду (насамперед огляд психолога) з 

міністерською комісією з правосуддя, до складу якої входять судді та прокурори. 

Початкова підготовка здійснюється протягом семи місяців у Турецькій академії 

правосуддя та 16 місяців у судах. Після навчання проводиться випускний іспит 

[71, с. 35]. 

Особа, яка бажає стати суддею у Франції, повинна пройти навчання у 

Національній школі підготовки суддів (найвища школа, в своїй ієрархії займає 

місце вище університету). Отримання диплому цього навчального закладу є 

достатнім для того, щоб стати суддею, оскільки тут проводиться дуже жорсткий 

відбір [235, с. 60].  

Аналізуючи навчання суддів у Європі, В. Валанчюс зазначає, що раніше 

більша увага приділялась класичним темам, таким як цивільне право та процес, 

кримінальне право та процес. Потім діапазон тем почав розширюватись і 

доповнився конституційним та адміністративним правом. Але останнім часом і 

цього стало недостатньо. І сьогодні суддям у програмах з підвищення кваліфікації 

викладаються також такі дисципліни, як психологія, соціологія, політологія тощо. 

Завжди актуальним є викладання курсів із комунікації: як між учасниками 

судового процесу, так і комунікації суддів із зовнішнім світом. Також темою, яка 

постійно викладається в процесі навчання суддів європейських країн, є суддівська 

етика [44, с. 114]. 

Короткий огляд зарубіжної практики суддівської освіти дозволяє погодитись 

з І. Самсіним та виокремити такі її характерні риси: 1) функція освіти суддів 

покладається на спеціальні центри (школи, академії) або суди; 2) як правило, має 
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два рівні: початковий – здійснюється спеціальна підготовка кандидатів на посади 

суддів, і наступний – система підвищення кваліфікації, що може бути 

децентралізованою (здійснюється на базі вишів і судів) і централізованою 

(здійснюється на базі спеціалізованого центру); 3) навчання проводять викладачі-

практики; 4) фінансується за рахунок держбюджету; 5) судді мають можливість 

самостійно обирати час, форми і місце підвищення кваліфікації; 6) навчальні 

плани формуються з урахуванням запитів суддівської спільноти, їх потреб у 

додаткових знаннях; 7) здійснюється у різних формах, використовуються сучасні 

технології; 8) основним принципом є систематичність і оперативність навчання 

[506, с. 14-15]. 

Крім того, І. Самсін наголошує, що у світі існує дві основні моделі 

підготовки кандидатів на посади суддів. Згідно з першою, для зайняття посади 

судді достатньо загальної юридичної освіти, друга передбачає спеціальну освіту, 

як правило, на базі вже здобутої вищої юридичної освіти. Перша модель найбільш 

поширена в країнах загального права, друга – в країнах романо-германської 

правової традиції [506, с. 11]. 

Сучасні виклики, пов’язані зі складністю справ, які розглядаються суддею, 

породжують необхідність його обізнаності в різних сферах суспільного життя. 

Так, суддя господарського суду потребує базових знань в сфері економіки, 

фінансів, бухгалтерського обліку. Суддя в справах щодо інтелектуальної 

власності повинен мати уявлення про ІТ-технології. Судді в кримінальних 

справах знадобляться основні засади педагогіки при розгляді кримінальних справ 

за участю неповнолітніх. Суддя адміністративного суду мав би розумітись на 

засадах оподаткування, регуляторної політики та ін.. При цьому кожен суддя 

потребує певних навичок з психології, теорії та практики врегулювання 

конфліктів, навиків комунікації як з учасниками процесу, так і з зовнішнім світом. 

Тож відповідні вміння суддя покинення здобувати в тому числі в рамках навчання 

у спеціальних освітніх установах.  

Саме для вирішення таких завдань, наприклад у Франції, досвід судоустрою 

та відбору суддів використовується у багатьох країнах Європи, при підготовці 
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особи до заміщення посади судді проводиться навчання з різних галузей знань, які 

можуть знадобитись особі при вирішенні різноманітних категорій справ, як то 

психіатрія, педагогіка, облік і аудит, судова медицина тощо. 

На думку Д. Лісного та О. Скрябіна кандидат на посаду судді повинен мати 

широкий кругозір та бути обізнаним у питаннях політичного, економічного, 

соціального життя, знати нагальні проблеми суспільства і держави. Проте, 

дослідники стверджують, що політичні погляди кандидата не можуть впливати на 

висновок про його рекомендацію на посаду судді [275, с. 66]. 

Разом з тим, першочерговим завданням є поповнення складу суддів за 

рахунок юристів, найпідготовленіших за фаховим рівнем. Одним з інструментів 

такого поповнення складу суддів є оцінювання суддів.  

Згідно з Висновком № 17 (2014) «Про оцінювання роботи суддів, якості 

правосуддя та повагу до незалежності судової влади» від 23 жовтня 2014 року 

Консультативної ради європейських суддів оцінювання суддів проводиться з 

метою оцінки вмінь окремих суддів та якості і кількості завдань, які вони 

виконали. Звіт Європейської мережі судових рад розрізняє країни, що 

використовують «формальні» та «неформальні» системи оцінювання. У більшості 

випадків проведення формального оцінювання, мета оцінювання, застосовні 

критерії, склад органу з оцінювання, процедура оцінювання та її можливі 

наслідки чітко викладаються перед проведенням самого оцінювання. Якщо 

оцінювання проводиться таким формальним чином, права й обов'язки судді, якого 

оцінюють, та органу з оцінювання регулюються первинним законодавством і 

підзаконними актами. Під час неформального оцінювання не використовуються 

жодні з формалізованих норм або критеріїв. Це оцінювання, як правило, не має 

прямих наслідків для судді, який проходить оцінювання. Неформальне 

оцінювання може проводитися у вигляді обговорення, яке дозволить відповідному 

судді вирішити проблеми, проявити свої здібності і погодити кар'єрні цілі [62].   

Згідно з пунктом 23 Декларації щодо принципів незалежності судової влади, 

якщо закон передбачає оцінювання професійної діяльності суддів, таке 

оцінювання має відбуватися з дотриманням принципу незалежності судової 
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влади. Оцінювання суддів може виявляти питання, у яких їм слід 

удосконалюватися, та визначати претендентів на підвищення по службі. 

Оцінюванням не можна зловживати. Воно не може слугувати приводом для 

звільнення судді з посади [108]. Таким чином, аналіз міжнародних стандартів 

стосовно оцінювання суддів свідчить про виконання функцій, пов’язаних зі 

здійсненням правосуддя, висококваліфікованими, найпідготовленішими за 

фаховим рівнем юристами. 

Більшість міжнародних стандартів що оцінювання суддів закріплені в 

оновленому вітчизняному законодавстві про статус суддів.  

Законом про судоустрій і статус суддів передбачається підготовка суддів для 

підтримання їх кваліфікації та регулярне оцінювання суддів, що проводяться 

Національною школою суддів.  

Поповнення складу суддів за рахунок юристів, найпідготовленіших за 

фаховим рівнем передбачає оцінку їх особистісних якостей. У зв’язку з цим  

Л. Москвич в структурі особи судді виділяє чотири основні підструктури, що 

включають сукупність багатьох компонентів: 1) підструктуру спрямованості, що 

полягає у сукупності сталих, соціально значущих якостей особистості (світогляд, 

ціннісні орієнтації, соціальні настанови, мотиви і т.д.), пов’язаних із 

правосвідомістю людини, яка обіймає посаду носія судової влади; 2) підструктуру 

досвіду, що включає знання, навички, звички тощо; 3) підструктуру властивостей, 

пов’язаних із психічними процесами, що проявляються в пізнавальних процесах, 

психічних, емоційних станах людини; 4) підструктуру темпераменту та інших 

біологічно зумовлених властивостей, що поряд із соціальними факторами 

впливають на формування характеру і здібностей людини [314, с. 202-203]. 

Розглядаючи особливості формування суддівського корпусу в різних країнах, 

варто підкреслити, що у країнах з англо-саксонською правовою системою, 

зокрема в Англії, пріоритет при призначенні на посаду судді надається адвокатам, 

які мають тривалий стаж (від 10 років адвокатської практики), виявили свій 

професіоналізм у судових засіданнях та належать до авторитетних адвокатських 
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корпорацій. Така перевага адвокатів обумовлена прецедентним характером 

правової системи.  

Водночас для ряду країн Європи (Франції, Польщі) характерне надання 

пріоритету при зайняття посади судді науковцям, які мають ступінь доктора наук, 

вчене звання професора. Такі кандидати на посаду судді звільняються від 

стажування. Зазначений досвід доречно перейняти і у нас, при цьому не 

звільняючи таких кандидатів від проходження необхідних кваліфікаційних іспитів 

та практичної підготовки. Тим паче, що успішні правники-науковці часто є  

успішними практиками (адвокатами, прокурорами), а професійні судді – 

займаються науковою роботою, здобувають наукові ступені та звання.   

Ще одним позитивним аспектом підготовки професійних суддів, який 

використовується в європейських країнах (Австрії, Польщі та ін.) та Україні, є 

інститут суддів-кураторів або суддів-наставників. Після завершення теоретичної 

підготовки, кандидат на посаду судді проходить стажування, що може тривати  

2-3 роки. Для проходження стажування кандидату на посаду судді призначається 

суддя-куратор (авторитетний, досвідчений), який безпосередньо координує 

проходження практики. При цьому за увесь час стажування кандидату на посаду 

судді призначаються почергово кілька суддів-кураторів (наприклад, в Австрії – не 

менше трьох), що забезпечую різносторонню підготовку, формує різнопланові 

професійні та комунікативні навики, професійний світогляд, що пізніше 

трансформується у суддівський розсуд. 

Як справедливо зазначає Н. Кучерук, одним з ключових питань у системі 

суддівської освіти є проходження суддями підготовки та періодичного навчання, 

що здійснюється відповідно до календарного плану підготовки суддів для 

підтримання кваліфікації, стандартизованих програм і програм підготовки 

відповідних категорій суддів [258, с. 26], які формуються згідно з Положенням 

про підготовку та періодичне навчання суддів, затвердженим наказом ректора 

НШСУ від 6 липня 2017 № 26 [1180]. Положення про підготовку та періодичне 

навчання суддів у НШСУ визначає порядок організації і проведення підготовки 

суддів для підтримання кваліфікації; періодичного навчання суддів з метою 
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підвищення рівня кваліфікації; підготовки суддів, яких обрано на адміністративні 

посади; проведення курсів навчання, визначених кваліфікаційним або 

дисциплінарним органом за результатами кваліфікаційного або регулярного 

оцінювання; проведення додаткових курсів навчання за рекомендацією викладача 

(тренера) після проходження тренінгу в НШСУ [375]. 

Поряд з навчанням, необхідним для набуття статусу судді та його 

професійного зростання, законодавство передбачило проведення курсів навчання 

для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення 

правосуддя. Для їх проведення НШСУ було розроблено та рішенням від 

20.05.2016 р. № 28 затверджено Положення про проведення курсів навчання для 

підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення 

правосуддя [376]. 

Досвід Австрії показує, що за результатами стажування варто проводити 

комплексний кваліфікаційний іспит, який би відображав результати 

перепідготовки судді. В разі неуспішного складання випробовування, особа могла 

би бути відсторонена від здійснення правосуддя на певний строк (наприклад на 

рік), а потім повторно здати такий іспит. При повторному негативному результаті 

– особа на підставі рішення ВРП має бути звільнена.  

У продовження зазначеного пропонуємо запровадження для суддів 

випробовувального строку на 3 роки, від моменту призначення на посаду. 

Протягом цього строку ВРП здійснюватиме моніторинг діяльності судді та за 

результатами випробовування (при якому враховуватимуться кількісні та якісні 

показники розглянутих суддею справ) і здачі комплексного кваліфікаційного 

іспиту прийме рішення про залишення судді на посаді, про потребу в підвищенні 

кваліфікації судді або про звільнення. Звільнення за наслідками 

випробовувального строку не має розглядатись як юридична відповідальність 

судді, а як результат професійної, психологічної, моральної невідповідності особи 

посаді судді. Для запровадження такого механізму найперше потрібно внести 

зміни в Конституцію України, доповнивши ч. 6 ст. 126 пунктом «7) негативний 

результат випробовувального строку чи кваліфікаційного іспиту». Окремо в 
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законі про судоустрій та статус суддів та в законі про ВРП необхідно визначити 

процедуру проведення моніторингу роботи судді протягом випробовувального 

строку, зміст кваліфікаційного іспиту, умови підвищення кваліфікації, порядок 

прийняття рішення ВРП та умови соціально забезпечення особи, звільненої через 

негативний результат випробовувального терміну (варто убезпечитись від 

необґрунтованих соціальних виплат, на які можуть претендувати судді, що 

працюють безстроково). Запобіжником порушення принципу незалежності суддів 

на час випробовувального строку виступатиме колективний розгляд питання і 

винесення рішення ВРП як органу суддівського врядування.    

Посада судді, будучи привабливою і перспективною для правників найвищої 

кваліфікації, передбачає складний процес її зайняття. Щодо питання підготовки та 

підвищення кваліфікації суддів, існує ряд міжнародних актів, в тому числі 

рекомендаційного характеру, спрямованих на удосконалення освітньої підготовки 

суддів. Зарубіжний досвід підготовки суддів та претендентів на посаду судді 

засвідчує необхідність у знаннях та навиках не лише правничого характеру, а й 

навиках у сфері психології, комунікації, політики, педагогіки та ін. . Невід’ємним 

фактором діяльності суддів є підвищення кваліфікації, періодичне навчання та 

тренінги, опанування та подальше втілення на практиці міжнародних та 

європейських стандартів судочинства.  

Оцінювання професійної діяльності суддів передбачено законодавством 

зарубіжних країн та України з врахуванням міжнародних та європейських 

стандартів. 

 

4.3. Шляхи унормування меж суддівського розсуду при здійсненні 

судочинства 

 

За своїм предметним призначенням судова влада являє собою конкретну 

форму діяльності держави у відповідних сферах життя суспільства. Виходячи з 

цього, Д. Поповський стверджує, що потреба держави в судовій владі 

визначається як необхідністю вирішення постійних суперечок, так і необхідністю 
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захисту конституційного ладу, прав і свобод, законних інтересів людини і 

громадянського суспільства. Демократичне суспільство зацікавлене в такій 

судовій владі, де судді виконують вимоги закону неупереджено, в чітко 

встановлених рамках процедури, дотримуючись розумних строків розгляду  

[383, с. 227-228]. 

Головна мета судової влади – сприяти громадянам, їх об’єднанням, у тому 

числі економічним утворенням, державним і громадським інститутам в реалізації 

законних прав. Достатньо обґрунтованою є думка вчених про те, що судова влада, 

орієнтована насамперед на захист прав і свобод громадян, їхніх законних 

інтересів, діє шляхом вирішення правових спорів і конфліктів, застосовуючи за 

необхідності випадках заходи державного примусу до осіб, які посягають на ці 

права [383, с. 228]. 

Ще на початку ХХ ст. Г. Демченко вказував: «Не можна ж вимагати від 

загального закону того, що він дати не в змозі: не можна вимагати, щоб він 

охопив все правове життя суспільства в його найдрібніших подробицях, щоб він 

встиг стежити за живою різноманітністю і вічною мінливістю рухомої діяльності. 

Дати загальне керівництво, ввести в необхідні межі діяльність суду, вказати йому 

шляхи і засоби дії – ось що під силу законодавцю» [383, с. 228-229]. 

Тому, як вважає Д. Поповський, доцільним є аналіз суддівського розсуду, 

оскільки саме це і є найважливішою частиною судової діяльності, яка 

здійснюється тільки суддями. Слід звернути увагу на деякий соціологічний 

напрям дослідження, який звертається в першу чергу до вивчення соціальних 

джерел права і його дієвої сторони. Судді як носії пануючого в державах 

праворозуміння прагнуть осягнути право тільки в певний історичний момент 

реального суспільного життя. Ставлячи в центр дослідження суд і суддю, 

соціологічний позитивізм багато уваги приділяє таким питанням, як соціальна 

функція судді. При цьому досліджується не так аргументація рішення, скільки 

моральні мотиви судді при винесенні конкретного рішення, акцент переноситься з 

рішення як такого на процес його створення [383, с. 228]. 
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Як підкреслює М. Кравчук, в юридичній літературі досліджуване явище 

позначається різними синонімічними термінами, такими як «судовий розсуд», 

«судова дискреція», «правозастосовний угляд» [244, с. 22]. Уважаємо за доцільне 

погодитися з позицією науковця та використовувати зазначені категорії як 

тотожні. 

На думку М. Закуріна, дискреційні повноваження – це можливість діяти за 

власним розсудом, у межах закону, можливість застосувати норму закону та 

вчинити конкретні дії (або дію) серед інших, кожні з яких є окремо правильними 

(законними) [146, с. 19]. 

Дискреційні повноваження суду, стверджує О. Панасюк, – це  спрямовані на 

реалізацію завдань судочинства, ситуаційно зумовлені можливістю вибору одного 

правомірного з декількох законних варіантів (моделей) поведінки, повноваження 

суду, які він здійснює за наявності відповідних юридичних та фактичних підстав і 

умов, керуючись загальними засадами кримінального провадження та власним 

розсудом, сформованим на основі внутрішнього переконання [347, с. 154]. 

Підтримуючи позицію науковців, що передумовою дискреційних 

повноважень судів та суддів є їх внутрішнє переконання і правосвідомість, 

уважаємо за доцільне визначити їх роль і значення у формуванні суддівського 

розсуду. 

Порушуючи питання про судову реформу, В. Рєзникова зазначає, що 

ключовою в питанні відновлення довіри до суду є постать самого судді. Саме 

суддя, здійснюючи судочинство, повинен стояти на захисті справедливості та 

законності, перенести ідею справедливості, втілену в нормах права, на рівень 

конкретних правовідносин. Суддя в окремих випадках, застосовуючи гнучкість 

законодавчих норм та власне бачення справедливості, за допомогою 

внутрішнього переконання вирішує юридичний спір [482, с. 116]. 

У юридичній літературі немає єдиної позиції науковців щодо природи та 

змісту категорії внутрішнього переконання. Так, Ю. Грошевий уважає, що 

внутрішнє переконання судді являє собою усвідомлену потребу судді, 

використання ним власних думок, поглядів і знань. Воно пов’язане з 
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правосвідомістю судді, яка розглядається як форма суспільної свідомості, що 

поєднує систему поглядів, ідей, уявлень, теорій, а також почуттів, емоцій і 

переживань [98, с. 20]. Зокрема, О. Черновський та І. Скуляк стверджують, що 

внутрішнє переконання виступає морально-психологічною гарантією правосуддя 

та сприяє реалізації виховної функції кримінального процесу, гармонізуючи 

прийняття процесуальних рішень і вжиття практичних заходів у злагоді з совістю 

суб’єктів судочинства, моральними та етичними імперативами судді [647, с. 120]. 

Крім того, за твердженням О. Черновського процес формування внутрішнього 

переконання судді надзвичайно вразливий до впливу зовнішніх факторів, одним із 

яких є «якірний ефект» – переважання початкового знання над кінцевими 

висновками [646, с. 80].  

Внутрішнє переконання суддів і правосвідомість суддів є тісно пов’язаними. 

Особливо чітко цей взаємозв’язок виявляється на етапі оцінки фактів і доказів при 

розгляді судової справи.  

Професійна правосвідомість судді, на думку Ю. Грошевого, включає в себе 

як систему правових ідей, що виражають інтереси суспільства у сфері правосуддя, 

так і систему власних правових поглядів і переконань, оцінок про справедливість 

або несправедливість правових норм, ефективність правового регулювання, 

відповідність правових приписів характеру суспільних відносин, які ця норма 

регулює [97, с. 250].  

За твердженням В. Марчака, правосвідомість судді є суб’єктивною реакцією 

судді на правові норми, тобто сукупність поглядів, ідей, які виражають його 

ставлення до традицій, звичаїв, моральних принципів, норм поведінки, 

професійних обов’язків, норм права, законності, правосуддя, уявлення про те, що 

є правомірним і неправомірним [275, с. 199]. 

Вітчизняний дослідник С. Хопта обґрунтовує авторське бачення поняття 

«професійна правосвідомість судді» як такої форми відображення правових явищ, 

яка включає в себе психічні, інтелектуальні, емоційні, вольові процеси і стани: 

знання права, правові вміння, навички, правове мислення, правові емоції і 

почуття, правові орієнтації, позиції, мотиви, правові переконання, установки, які 
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синтезуються в ухвалених рішеннях і які спрямовані на пізнання, спілкування і 

взаємодію у процесі правової діяльності [629, с. 12].  

Таким чином, правосвідомість суддів та їх внутрішнє переконання є тісно 

пов’язаними. Правосвідомість і внутрішнє переконання взаємодіють передусім в 

процесі правозастосовної діяльності. 

Вітчизняні дослідники застосовують різні підходи до визначення категорії 

«суддівський розсуд». Так, В. Бігун пропонує визначати суддівський розсуд як 

межі свободи судді в судовому вирішенні, спосіб реалізації судової влади суддею, 

принципове положення в здійсненні правосуддя, що визначає межі повноважень 

суду у вирішенні питань і справ у судочинстві [27, c. 22]. За твердженням  

А. Бондюка, суддівський розсуд слідчого судді – це ментальна форма реалізації 

процесуальних повноважень у кримінальному провадженні, що обмежується 

вказівкою припису процесуальної норми закону або умовою її відсутності, 

результатом якої є винесення правомірного, оптимально ефективного рішення, в 

основу якого покладено обґрунтовані підстави з урахуванням основних засад 

кримінального судочинства, мети досудового розслідування та положень про 

захист основоположних прав, свобод та інтересів людини [34, с. 425].  

П. Куфтирєв визначає суддівський (судовий) розсуд (дискрецію) як вихідний 

принцип здійснення правосуддя, що полягає в гарантуванні суб’єктові 

правозастосування (судді) правомочностей щодо обрання найбільш оптимального 

варіанту вирішення правового питання, відповідно до нормативно визначених 

меж, вихідних засад та цілей права, конкретних обставин справи [257, с. 6]. На 

думку А. Макаренко, суддівський розсуд – це правозастосовна інтелектуально-

вольова діяльність судді, що являє собою передбачену кримінальним законом 

міру свободи вибору одного з варіантів рішення у кримінальній справі [278, с. 44]. 

У широкому тлумаченні Л. Остафійчук пропонує такне визначення суддівського 

розсуду: суддівський (судовий) розсуд (дискреція) – це вихідний принцип 

здійснення правосуддя, який полягає в гарантуванні суб’єктові правозастосування 

(судді) правомочностей щодо обрання найбільш оптимального варіанту 

вирішення правового питання, відповідно до нормативно визначених меж, 
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вихідних засад та цілей права, відповідно до закону, обставин справи, засад 

доцільності, справедливості, розумності [346, с. 62]. О. Панасюк під суддівською 

дискрецією (розсудом) розуміє реалізацію судом своїх дискреційних повноважень 

під час здійснення кримінального провадження [347, с. 151, 154]. На думку  

М. Савенка, суддівський розсуд – це інтелектуально-вольова діяльність, 

спрямована на законне, об'єктивне, неупереджене і справедливе вирішення 

спірних питань, що виникають у судочинстві або є предметом розгляду у 

випадках, дозволених або не врегульованих законом [499, с. 75].  

Різні підходи до визначення категорії «суддівський розсуд» застосовуються і 

в зарубіжних науковців. Зокрема, А. Барак суддівський розсуд інтерпретує як 

повноваження, які закон надає судді, щоб зробити вибір з декількох альтернатив, 

з яких кожна законна. При цьому, автор виділяє три типи суддівського розсуду: 

вибір із сукупності фактів, що є необхідними для вирішення спору; суддівський 

розсуд при застосуванні норми, що припускає вибір з різних варіантів 

застосування, які допускаються цією нормою, одного, котрий суддівський розсуд 

знаходить найбільш придатним у даній ситуації; суддівський розсуд при 

встановленні самої норми, що припускає вибір з нормативних можливостей 

найбільш придатного варіанта [24, с. 10].  

Найбільш ґрунтовно інтерпретувала суддівський розсуд Н. Гураленко, 

вивчаючи у своїй дисертаційній роботі ціннісно-смислові константи суддівського 

пізнання. Дослідниця застосовує декілька підходів до визначення суддівського 

розсуду [102, с. 27].  

У поняття суддівського розсуду О. Сеньків вкладає два суттєві елементи:  

1) динамічний, що визначає розсуд через призму діяльності суду як 

інтелектуально-вольову владну діяльність, сутність якої полягає в наданні 

правозастосувальному суб’єкту у відповідних випадках повноваження вирішувати 

спірне правове питання, виходячи з цілей та принципів права, інших загальних 

положень закону, конкретних обставин справи, справедливості тощо;  

2) статичний, що розглядає природу розсуду з позицій змісту повноважень суду, 
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що становлять його права та обов’язки, тобто правомочність суду, надану 

державою [510, с. 324-328]. 

За твердженням М. Савчина, свобода розсуду судді полягає в обранні 

оптимального варіанта вирішення юридичної справи, виходячи з основоположних 

принципів права, зокрема, поваги до прав людини, верховенства права та 

демократії [501, с. 33]. 

Проблема суддівського розсуду в процесі оцінки суддями обставин справи є 

дуже складною. Тому останнім часом неабиякої актуальності набувають питання 

меж суддівського розсуду. Як зазначає Н. Гураленко, питання оптимізації меж 

суддівського розсуду набуває особливої уваги у зв’язку з тим, щоб, з одного боку, 

кваліфікований та добросовісний суддя мав якомога ширші можливості щодо 

максимального врахування обставин конкретної справи, а з іншого – 

некваліфікований чи недобросовісний суддя не міг би неналежно реалізовувати 

або зловживати наданим йому розсудом [101, с. 298]. 

Уже згадуваний нами дослідник суддівського розсуду А. Барак поділяє 

обмеження суддівського розсуду на процедурні (неупередженість самого судді, 

справедливість стосовно сторін під час судового процесу) та матеріальні 

(зводяться до того, що суддя повинен застосовувати свій розсуд розумно)  

[24, c. 32]. 

У вітчизняній юридичній літературі Г. Мельник зазначає, що межами 

суддівського розсуду є об’єктивні та суб’єктивні критерії правомірності 

прийнятого дискреційного рішення. До об’єктивних критеріїв (меж) судового 

розсуду (тобто тих, які мають об’єктивний зовнішній вияв) належать правові 

норми, узагальнення судової практики, рішення вищих судових інстанцій, позовні 

вимоги сторін, положення договору між сторонами. Перелік суб’єктивних меж 

судового розсуду (тобто тих, які не мають чіткої зовнішньої об’єктивації) є 

набагато ширшим. На думку дослідника, до них можна зарахувати принципи 

права та критерії справедливості, відображені у правосвідомості судді; концепцію 

праворозуміння, притаманну судді, котрий розглядає справу; розуміння суддею 

власної ролі у правовій системі, соціального та політичного ефекту ухваленого 
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ним рішення; самі суспільні відносини, які необхідно врегулювати шляхом 

ухвалення судового рішення; тенденції судової практики з певних категорій 

спорів; загальний зміст законодавства щодо певного питання, його суть та 

спрямованість; ступінь обґрунтованості кожного з можливих варіантів рішення 

тощо [301, c. 45-46]. 

На думку В. Канціра, «визнаючи межі судового угляду, необхідно взяти до 

уваги, що він повинен реалізовуватися лише в межах закону <…> вихід за межі 

якого призводить до підміни права свавільним розсудом правозастосувача. Однак 

таке розуміння проблеми <…> зумовлює наявність визначених вимог до закону, 

оскільки очевидно, що далеко не завжди закон, виступаючи мірою свободи, 

забезпечує достатню її «кількість» [170, c. 196].  

Отже, суддівський розсуд є невід’ємним елементом сучасного правосуддя та 

важливим чинником винесення судових рішень. Суддівський розсуд (дискреція, 

угляд) – важливий чинник реалізації суддями відповідних прав і обов’язків при 

здійсненні правосуддя, тому стосується таких елементів їх правового статусу, як 

принципи правового статусу та првосуб’єктність. Суддям надається можливість 

обрати один правомірний варіант із кількох можливих з урахуванням юридичних і 

фактичних обставин справи, керуючись принципами та нормами права, а також 

власним розсудом, що базується на власному переконанні суддів та їх 

правосвідомості. Загальний характер та гнучкість норм права дозволяють суддям 

обрати законну модель рішення, виходячи з їх розуміння справедливості та 

моральних цінностей. У юридичній науці суддівський розсуд класифіковано за 

різними критеріями та запропоновано різні підходи до його визначення. 

Унормування суддівського розсуду має реалізовуватись в кількох основних 

напрямках: здійснення правотворчої діяльності на основі обґрунтованих правил 

юридичної техніки, що сприятиме формуванню якісної законодавчої бази та її 

належного застосування; формування у суддів відповідних навиків тлумачення 

права та їх постійне удосконалення; стимулювання судді до формування якісного, 

виваженого обґрунтування рішення по справі. 
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4.4. Поєднання конституційного принципу суддівської незалежності із 

забезпеченням громадського контролю за професійною діяльністю суддів 

 

Переважна більшість суддів (вітчизняні судді також не виняток) переконані 

у правильності та справедливості рішень, що ними приймаються. Однак, 

критерієм оцінки рівня ефективності, якості та справедливості суддівської 

діяльності повинна бути репрезентативно виражена громадська думка про суддів 

та їх діяльність. При цьому важливо, щоб контроль за суддями з боку 

громадянського суспільства не порушував та не обмежував конституційного 

принципу суддівської незалежності.  

Як справедливо зазначає М. Козюбра, недоліки Закону про судоустрій і 

статус суддів у питанні гарантування незалежності суду і суддів значною мірою є 

наслідком ставлення українського суспільства до цієї проблеми. У вітчизняному 

соціумі, у тому числі серед «політичної еліти», на жаль, немає належного 

розуміння того, що незалежність суду і суддів – це не привілей судової влади, а 

один з найбільш значущих здобутків людської культури і людської цивілізації, 

одна з найважливіших гарантій справедливого і неупередженого судочинства, а 

рівень її забезпеченості – це своєрідний індикатор рівня демократичності 

держави, утвердження верховенства права [196, с. 5]. 

На нашу думку, головна мета поєднання конституційного принципу 

суддівської незалежності із забезпеченням контролю за суддями з боку 

громадянського суспільства – досягнення «золотої середини», щоб суддя був 

захищений від тиску громадської думки, водночас, суспільство повинно мати 

вільний доступ до інформації про діяльність суддів. У цьому контексті слушною є 

позиція О. Величко, що основним суб’єктом, який здійснює оцінку соціальної 

ефективності діяльності судової влади, виступає громадськість, яка не тільки 

визначає якісні характеристики результатів оцінки, але і формує рівень довіри 

населення до органів судової влади [47, с. 210]. 

Відповідно до Рекомендації CM/Rec (2010) 12 судові провадження та 

питання, що стосуються здійснення правосуддя, становлять громадський інтерес. 
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Проте право на отримання інформації щодо судових питань має виконуватися з 

урахуванням обмежень, встановлених з врахуванням засади незалежності судової 

влади. Суддям слід виявляти стриманість у відносинах із засобами масової 

інформації (п. 19). Судді не можуть ефективно здійснювати правосуддя без довіри 

громадськості, адже вони є частиною суспільства, якому служать. Їм слід бути 

обізнаними щодо очікувань громадськості від судової системи та скарг на її 

функціонування (п. 20) [479]. 

На думку І. Гриценка та С. Прилуцького, самостійна судова влада у 

правовій країні – це передусім результат складного соціально-політичного 

процесу, що відбувається у механізмі організації публічної влади, та який 

досягається між державою та громадянським суспільством. Так, саме завдяки 

відповідним правовим інститутам суспільство має попереджати і не допускати 

виключну підлеглість судової влади державі в особі її органів та посадових осіб 

[96, с. 215]. Крім того, на думку С. Прилуцького незалежна судова влада – це 

прояв громадянського суспільства, де суд виступає не складовою системи 

державного апарату та управління, а є незалежним та безстороннім посередником 

між громадянським суспільством та державою. Таке положення та роль судової 

влади встановлюється завдяки прямій та активній участі членів громадянського 

суспільства в її організації та діяльності [393, с. 242].  

На погляд С. Прилуцького, компроміс між державою і громадянським 

суспільством у питаннях організації судової влади та здійсненні правосуддя може 

реалізуватися, перш за все, у формі громадського контролю. Зокрема, суспільство 

має реалізовуватися через відповідні механізми організації суддівського корпусу. 

[398, с. 348-349]. При цьому, С. Прилуцький вважає, що в нинішніх умовах 

безпосередня участь громадянського суспільства в процесі впровадження 

конституційних новацій щодо правосуддя, зокрема пряма громадська активність 

по виявленню недоброчесних суддів та притягненню їх до відповідальності, є 

вкрай важливою і має справляти життєдайний ефект для відродження чистоти 

правосуддя [397, с. 13]. 
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Серед форм здійснення громадського контролю Борбунюк О. виділяє:  

1) участь суб’єктів громадського контролю в роботі консультативно-дорадчих 

органів об’єктів громадського контролю; 2) подання індивідуальних або 

колективних звернень громадян; 3) подання запитів, зокрема, на отримання 

публічної інформації; 4) заслуховування звітів про результати роботи;  

5) громадські слухання; консультації з громадськістю: 6) публічні громадські 

обговорення; 7) вивчення громадської думки (зокрема, опитування, анкетування, 

контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо, створення 

телефонних «гарячих ліній», проведення моніторингу коментарів, відгуків, 

інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової 

інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та 

заінтересованих сторін; опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях 

громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської 

думки; 8) громадський моніторинг; 9) громадська експертиза, зокрема громадська 

антикорупційна експертиза; 10) громадські перевірки; 11) громадські 

розслідування; 12) подання позовів до суду щодо призупинення або скасування 

рішень суб’єктів владних повноважень; 13) безпосередня участь в управлінні 

державними справами, що передбачає а) доступ до засідань колегіальних органів 

владних повноважень та б) проведення громадських слухань [35, с. 128]. 

Як справедливо зазначають В. Каблак та В. Кравчук, коли в Україні 

діяльність судової влади становить значний інтерес, то суспільство прагне бути 

поінформованим щодо розгляду у суді того чи іншого питання, справи, а отже 

сьогодні вкрай необхідне налагодження постійного діалогу – комунікації, яка 

допоможе вирішувати управлінські завдання судів та наближати українське 

судочинство до європейських стандартів. Створення ефективної системи 

взаємодії судової влади і громадськості можливе лише за умови синхронного 

розвитку громадянського суспільства, і є одним із пріоритетних напрямків 

демократизації в сучасній Україні [164, с. 15]. 

В той же час, на думку В. Городовенка, можливо говорити про контроль 

громадськості за судом, завдяки наявності наступного: по-перше, гласності, 
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відкритості (публічності) судового розгляду; по-друге, наявності інституту 

відводу суддів за ініціативою учасників процесу або самих суддів; по-третє, 

участі народу у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних; і 

по-четверте, включення до складу кваліфікаційних комісій суддів (атестаційно-

дисциплінарних органів) та ВРЮ, окрім суддів, представників юридичної 

громадськості [88, с. 172-173]. Крім того, дослідник вважає, що потрібно 

дотримуватися принципів гласності та відкритості судових процесів, а також 

інформувати громадськість про результати діяльності органів судової влади. 

Такий зв’язок суду з громадськістю сприяє суспільному контролю за судом і 

водночас виконує роль ефективного механізму запобігання корупції в судах. 

Гласність і відкритість судової влади означає забезпечення доступності 

інформації про органи судової влади для суспільства в цілому і всіх зацікавлених 

суб’єктів у випадках, передбачених законом. Обмеження надання інформації про 

судовий процес і доступ до нього можливі лише у визначених законом випадках 

[87, с. 27]. 

На думку В. Олійника, громадський контроль за діяльністю органів судової 

влади є одним із видів соціального контролю, що здійснюється з використанням 

комплексу правових та організаційних заходів з боку інституцій громадянського 

суспільства чи окремих громадян з метою сприяння ефективній діяльності органів 

судової влади та неухильного дотримання положень Конституції і чинного 

законодавства України в умовах розбудови демократичної, соціальної, правової 

держави, що передбачає отримання об’єктивної інформації про роботу судів та 

доведення її до громадськості з метою забезпечення ефективних державно-

громадських відносин [331, с. 129-130]. 

Разом з тим, громадський контроль матиме бажаний ефект за умови 

належної реакції з боку ВРП як органу суддівського врядування. Відповідно до ч. 

1 ст. 107 Закону про судоустрій і статус суддів, право на звернення зі скаргою 

щодо дисциплінарного проступку судді, з повідомленням про вчинення 

дисциплінарного проступку суддею (дисциплінарною скаргою) має будь-яка 

особа [448]. Тому звернутись зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді 
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можуть представники громадськості, журналісти, громадяни. Як зазначалось 

вище, дисциплінарне провадження щодо судді здійснює Дисциплінарна палата 

ВРП. Разом тим, на практиці виникають питання щодо визначення чітких строків 

здійснення попередньої перевірки дисциплінарних скарг; дотримання строків 

розгляду скарг, передбачених законом і регламентом; надання інформації про 

членів Вищої ради правосуддя-доповідачів за запитами про надання публічної 

інформації; опублікування на сайті Вищої Ради правосуддя ухвали членів Вищої 

Ради правосуддя-доповідачів про залишення дисциплінарних скарг без розгляду; 

надання доступу до записів попередніх засідань дисциплінарних палат; не 

обмеження скаржників у праві на апеляційне оскарження рішень дисциплінарних 

палат; не залишеня без розгляду скарги громадян на порушення суддів в 

деклараціях доброчесності та майнових деклараціях та інше [239, с. 495-496]. Тож 

для усунення зазначених проблемних питань та налагодження взаємодії з 

громадськістю необхідно внести відповідні зміни в Закон про ВРП.   

За твердженням Л. Наливайко та А. Орєшкової, взаємодія судової влади із 

громадськістю пов’язана з розвитком інституту громадського контролю. Одним із 

значимих комунікативних каналів взаємодії судової влади і громадськості є ЗМІ, 

важливим завданням яких є формування у громадян об’єктивної думки про 

організацію роботи судів та розгляд справ [322, с. 14]. Як зазначає О. Хотинська-

Нор, розповсюдження інформації через ЗМІ є найбільш масштабним і ефективним 

способом громадського контролю, оскільки охоплює широку аудиторію та 

використовується для формування громадської думки. Тому цілком зрозуміло, що 

ця форма громадського контролю сьогодні найбільше привертає увагу 

дослідників, що, крім іншого, зумовлено складною природою стосунків 

представників судової влади та ЗМІ, які часто характеризуються з позиції 

конфронтації й потребують консолідації зусиль обох сторін у напрямі 

налагодження конструктивного й ефективного діалогу, який буде взаємовигідним 

і для журналістів, і для судової системи [633, с. 137]. 

Розглядаючи питання громадського контролю судової влади, В. Кравчук та 

В. Кравчук зазначають, що громадський контроль судової влади доцільно 
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розуміти у вузькому значенні як одну із форм участі громадськості у 

функціонуванні судової влади, яка забезпечує ефективний механізм взаємодії 

громадськості та судової влади, а саме як оцінювання представниками 

громадськості рівня виконання судами своїх повноважень, ефективності їх 

функціонування і відповідності їх критеріям професійної етики та доброчесності. 

За своєю правовою природою та змістом предмет громадського контролю суддів 

та судової влади повинен включати: доброчесність, етику поведінки суддів, 

достовірність інформації, поданої суддями у своїх деклараціях; реалізацію 

принципу відкритості та гласності (транспарентності) відправлення правосуддя; 

реальне перебування суду та суддів, які розглядають конкретну справу, у стані 

незалежності (зокрема, шляхом виявлення фактів, що ставлять під сумнів їх 

незалежність у конкретній справі); процедури добору кандидатів на посади суддів 

та відповідність морально-етичним вимогам самих кандидатів; діяльність органів, 

що забезпечують функціонування судової влади. Громадський контроль судової 

влади не може охоплювати у будь-якій формі позапроцесуальну ревізію судових 

рішень. Перевірка законності та обґрунтованості судових рішень може 

здійснюватися винятково у процесуальному порядку вищестоящою судовою 

інстанцією [236, с. 15].  

У сфері судової влади доцільно поєднувати різноманітні форми 

громадського контролю, що частково реалізується на практиці через діяльність 

громадських рад, подання запитів на отримання публічної інформації, вивчення 

громадської думки, громадські розслідування (в тому числі журналістські), 

доступ до судових засідань тощо. Проте, кожна з таких форм передбачає 

необхідність обізнаності суб’єктів громадського контролю у законодавчих 

обмеженнях, в тому числі у змісті конституційного принципу незалежності 

суддів.  

В результаті проведено в липні 2016 року опитування суддів місцевих та 

апеляційних судів з різних регіонів України, які проходили навчання в НШСУ 

варто наголосити на кількох моментах в частині взаємоді з громадськістю. 

Найперше варто відмітити, що найбільш негативно, на думку 88 % респондентів, 
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на належний рівень конституційного та законодавчого закріплення статусу 

впливає брак інформації у ЗМІ про позитивну діяльність суддів. Такод на думку 

багатьох суддів, підвищенню статусу судді в суспільстві сприятиме підвищення 

суспільного авторитету судді (Додаток 8). Досягти значного суспільного 

авторитету також можна саме за підтримки ЗМІ та громадськості.  

Погоджуючись з позицією про ефективність такого способу громадського 

контролю, як розповсюдження інформації через ЗМІ, варто наголосити, що нині 

більшого популярним стає спосіб поширення інформації, в тому числі щодо 

судової влади і суддів, у  соціальних мережах. Це з одного боку дозволяє 

долучитись більш чисельній аудиторії, з іншого може загрожувати тиском на 

суддів, адже на дописувачів соціальних мереж не пошурюються стандарти 

журналістської професії.  

Громадський контроль за професійною діяльністю суддів, в силу 

особливостей їх правового статусу, не може носити тотальний та абсолютний 

характер. Основними напрямками громадського контролю повинні стати процес 

відбору суддів та моніторинг дотримання суддями передбачених законодавством 

вимог професійної після призначення на посаду, процес застосування до суддів 

заходів юридичної відповідальності уповноваженими суб’єктами, а також 

реалізація принципу гласності при здійсненні правосуддя. Форми та методи 

громадського контролю за суддями доцільно врегулювати на законодавчому рівні. 

 

Висновки до Розділу 4 

 

1. Встановлено, що передбачений законом процес добору суддів складається 

з п’ятнадцяти стадій, кожна з яких покликана сприяти відбору лише 

найдостойніших кандидатур, але у самих стадіях закладено різні критерії добору. 

Такі стадії можна поділити на формальні та кваліфікаційні.  

До формальних варто віднести рішення ВККСУ про оголошення добору 

кандидатів на посаду судді з урахуванням прогнозованої кількості вакантних 

посад суддів; розміщення ВККСУ на своєму офіційному веб-сайті оголошення 



 

 369 

про проведення добору кандидатів на посаду судді; подання особами, які виявили 

намір стати суддею, до ВККСУ відповідної заяви та документів, визначених 

законом; здійснення ВККСУ перевірки відповідності осіб, які звернулися із 

заявою для участі в доборі, установленим Законом про судоустрій і статус суддів 

вимогам до кандидата на посаду судді на основі поданих документів; допуск 

ВККСУ осіб, які за результатами перевірки на час звернення відповідають 

установленим Законом про судоустрій і статус суддів вимогам до кандидата на 

посаду судді, до участі у доборі та складенні відбіркового іспиту; встановлення 

ВККСУ результатів відбіркового іспиту та їх оприлюднення на офіційному веб-

сайті ВККСУ; проведення стосовно осіб, які успішно склали відбірковий іспит, 

спеціальної перевірки в порядку, визначеному законодавством про запобігання 

корупції, з урахуванням особливостей, визначених законом; зарахування ВККСУ 

кандидатів на посаду судді за результатами кваліфікаційного іспиту до резерву на 

заміщення вакантних посад судді, визначення їх рейтингу, оприлюднення списку 

кандидатів на посаду судді, включених до резерву та рейтингового списку, на 

офіційному веб-сайті ВККСУ; оголошення ВККСУ відповідно до кількості 

вакантних посад судді у відповідних судах конкурсу на заміщення таких посад; 

проведення ВККСУ конкурсу на заміщення вакантної посади судді на основі 

рейтингу кандидатів, які взяли участь у такому конкурсі, та внесення 

рекомендації ВРП щодо призначення кандидата на посаду судді. 

Кваліфікаційні стадії полягають у перевірці та реалізації кандидатами на 

посаду судді різних навиків, необхідних для здійснення суддівських функцій. До 

кваліфікаційних стадій можемо віднести складання особою, допущеною до участі 

у доборі, відбіркового іспиту; проходження кандидатами, які успішно склали 

відбірковий іспит та пройшли спеціальну перевірку, спеціальної підготовки, 

отримання свідоцтва про проходження спеціальної підготовки; є складення 

кандидатами, які пройшли спеціальну підготовку, кваліфікаційного іспиту та 

встановлення його результатів. 

2. Визначено, що змістовна характеристика процесу оновлення складу 

суддівського співтовариства у процесі очищення влади в Україні вимагає 
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вивчення відповідного зарубіжного досвіду. Порядок формування суддівського 

корпусу – один  із складових елементів правового статусу суддів, що передбачає 

загальний порядок призначення суддів. Найбільш поширеними способами 

оновлення суддівського корпусу залишаються: а) призначення та б) обрання 

суддів. Суттєвим елементом правового статусу суддів виступають конституційно-

правові засоби оновлення складу суддівського співтовариства, які передбачають 

використання механізмів призначення та виборності.  

3. Аргументовано, що на сучасному етапі у вітчизняній та зарубіжній 

практиці сформувались такі процедурні підходи до оновлення суддівського 

корпусу: призначення на посаду судді; обрання судді на посаду (виборність 

суддів); формування корпусу професійних суддів (суддівського корпусу); порядок 

відбору (добору)  кандидатів (кадрового резерву) на посаду судді; кадрове 

забезпечення судової влади та судів; кадрове комплектування судової системи та 

судів. 

4. Визначено, що  підготовка та підвищення кваліфікації суддів 

регламентується  рядом міжнародних актів, в тому числі рекомендаційного 

характеру, спрямованих на удосконалення освітньої підготовки суддів. 

Зарубіжний досвід підготовки суддів та претендентів на посаду судді засвідчує 

необхідність у знаннях та навиках не лише правничого характеру, а й навиках у 

інших галузях знань. Невід’ємним фактором діяльності суддів є підвищення 

кваліфікації, періодичне навчання та тренінги, опанування та подальше втілення 

на практиці міжнародних та європейських стандартів судочинства. Оцінювання 

професійної діяльності суддів передбачено законодавством зарубіжних країн та 

України з врахуванням міжнародних та європейських стандартів. 

5. Аргументовано, що суддівський розсуд (дискреція, угляд) виступає 

важливим фактором реалізації суддями відповідних прав і обов’язків при 

здійсненні правосуддя. Суддям надається можливість обрати один правомірний 

варіант з кількох можливих з врахуванням юридичних і фактичних обставин 

справи, керуючись принципами та нормами права, а також власним розсудом, що 

базується на власному переконанні суддів та їх правосвідомості. Запропоновано 
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унормування суддівського розсуду реалізовувати в кількох основних напрямках: 

здійснення правотворчої діяльності на основі обґрунтованих правил юридичної 

техніки, що сприятиме формуванню якісної законодавчої бази та її належного 

застосування; формування у суддів відповідних навиків тлумачення права та їх 

постійне удосконалення; стимулювання судді до формування якісного, 

виваженого обґрунтування рішення по справі. 

6. Визнано, що у сфері судової влади доцільно поєднувати різноманітні 

форми громадського контролю, що частково реалізується на практиці через 

діяльність громадських рад, подання запитів на отримання публічної інформації, 

вивчення громадської думки, громадські розслідування (в тому числі 

журналістські), доступ до судових засідань тощо. Проте, кожна з таких форм 

передбачає необхідність обізнаності суб’єктів громадського контролю у 

законодавчих обмеженнях, в тому числі у змісті конституційного принципу 

незалежності суддів.  

Громадський контроль за професійною діяльністю суддів, в силу 

особливостей їх правового статусу, не може носити тотальний та абсолютний 

характер. Основними напрямками громадського контролю повинні стати процес 

відбору суддів та моніторинг дотримання суддями передбачених законодавством 

вимог професійної після призначення на посаду, процес застосування до суддів 

заходів юридичної відповідальності уповноваженими суб’єктами, а також 

реалізація принципу гласності при здійсненні правосуддя. Форми та методи 

громадського контролю за суддями доцільно врегулювати на законодавчому рівні. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукового 

завдання, що полягає у з’ясуванні теоретичних основ конституційно-правового 

статусу суддів в Україні і відпрацюванні на цій основі висновків, положень, 

пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення його розуміння і фактичного 

втілення у правовій системі України, на додаток до тих, які зазначені у науковій 

новизні отриманих результатів, а саме: 

1. Конституційно-правовий статус суддів є загальним (базовим) правовим 

статусом суддів, визначеним нормами Конституції та конкретизованим у законах 

України. Конституційно-правовий статус суддів у відповідно до широкого 

підходу – це конституційно-правовий інститут, який має системоутворюючий 

характер шляхом поєднання загальносоціального, професійного (матеріально-

правового), процесуального та адміністративного (властивого керівникам судів) 

статусу судді суду та Конституційного Суду України.  Конституційно-правовий 

статус суддів відповідно до вузького підходу – це передбачена Конституцією та 

законами України система повноважень (прав та обов’язків) суддів, а також 

спосіб і порядок їх призначення та/або обрання. Конституційно-правовий статус 

суддів виступає легітимним офіційним закріпленням статусу суддів та його 

окремих елементів щодо реалізації судової влади шляхом здійснення правосуддя. 

2. Конституційно-правовий статус суддів вирізняється за рядом ознак, що 

дозволяє виокремити його від суміжних категорій. Конституційно-правовий 

статус суддів водночас розглядається як інститут конституційного права та 

інститут судової влади, правовою основою якого виступають Конституція та 

закони України, а також міжнародні акти, що визначають стандарти здійснення 

судової влади. Лише судді, які пройшли кваліфікаційний відбір, на професійній 

основі уповноважені здійснювати правосуддя від імені народу та держави. При 

здійсненні правосуддя судді виступають носіями державної влади та покликані 

реалізовувати правосудну функцію держави. Конституційно-правовий статус 

суддів набуває свого практичного втілення через процесуальний статус, 
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визначений нормами конституційно-процесуального, кримінально-

процесуального, адміністративно-процесуального, цивільно-процесуального та 

господарсько-процесуального права. Сукупність зазначених рис розкривають 

сутність   конституційно-правового статусу суддів. 

3. Аргументовано, що конституційно-правове регулювання правового 

статусу суддів виступає  предметом наукових досліджень, які безпосередньо 

пов’язані із формуванням та ґенезою доктрини конституціоналізму та судового 

права. Встановлено, що правовий статус суддів, його окремі елементи ставали 

предметом наукових розвідок у інших юридичних науках, таких як історія 

держави і права, теорія держави і права, галузеві юридичні науки. 

4. Методологія дослідження конституційно-правового статусу суддів  

розглядається як система філософсько-світоглядних методологічних принципів, а 

також загальнонаукових і спеціальних галузевих методів пізнання цього 

правового інституту та його структурних елементів. У її структурі варто виділити 

такі елементи: філософсько-світоглядні методологічні принципи (деідеологізації, 

свободи наукової діяльності, системності наукових досліджень, історизму, 

універсальності), загальнонаукові методи (метод формальної логіки, структурно-

функціональний, діяльнісний, прогностичний, статистичний, гносеологічний та 

ін..), а також спеціальні галузеві методи (порівняльно-правовий (метод 

компаративістики), історично-ретроспективний, формально-догматичний, 

конкретно-соціологічний,  комунікативний тощо). Застосування зазначеної 

сукупності принципів та методів наукового пізнання забезпечило 

різносторонність дослідження конституційно-правового статусу суддів.  

5. Необхідність здійснення суддівських функцій виникла з появою перших 

держав на території сучасної України. Проте виокремлення носіїв судової влади 

відбувалось поступово, як і формування їх правового статусу. Правовий статус 

суддів набуває конституційно-правових характеристик синхронно із 

становленням та розвитком конституціоналізму, появою конституцій, що 

дозволило утвердження та еволюцію конституційно-правового статусу суддів 

розділити на два ключові періоди: доконституційний (який тривав від періоду 
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Київської Русі до 1710 року), та конституційний (від Конституції Пилипа Орлика 

1710 р. - досьогодні). Зазначені періоди поділено на шість основних етапів 

ґенезису конституційного регулювання правового статусу суддів з позицій 

національного державотворення та правотворення: 1) період доби Київської Русі, 

Галицько-Волинської та Литовсько-Руської держави (ІХ – до середини XVI 

століття; 2) період Козацько-Гетьманської держави (з середини XVI століття – до 

кінця XVІІI століття; 3) перебування Українських земель у складі Російської та 

Австрійської імперій (з кінця XVІІI століття – до початку ХХ століття)  4) доба 

національно-визвольної боротьба за незалежність України (1917–1922 роки);  

5) Радянська доба і входження України до складу колишнього СРСР (1922–1991 

роки); 6) у незалежній Україні (1991 рік – досьогодні). Подальша еволюція та 

удосконалення конституційно-правового статусу суддів пов’язана з 

імплементацією та реалізацією міжнародних та європейських стандартів 

незалежності та відповідальності суддів, формування суддівського корпусу.  

6. Сукупність взаємообумовлених елементів (принципів, прав, свобод, 

обов’язків, гарантій etc.), що сприяє розкриттю ролі та значення судді як 

особистості в суспільстві, державі та державній владі визначено як структуру 

конституційно-правового статусу. Обґрунтовано необхідність диференціації 

елементів  конституційно-правового статусу суддів  на основні і додаткові 

(неосновні). До основних запропоновано відносити ті елементи, які дають 

можливість зробити висновок про юридичне «оформлення» суддів як 

повноправних суб’єктів права, а до додаткових (неосновних) – елементи 

конституційно-правового статусу суддів, які конкретизують та логічно 

продовжують основні елементи.  

7. Принципи конституційно-правового статусу суддів визначено як керівні 

засади, встановлені Конституцією та законами України, міжнародними 

договорами України, що відображають об’єктивно наявні закономірності 

розвитку судової влади, визначають характер, істотні риси правового статусу 

суддів, основи зв’язків між елементами його змісту, встановлюють і регулюють 

поведінку суб’єктів правових відносин з приводу набуття, зміни та припинення 
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правового статусу суддів. В основу конституційно-правового статусу суддів 

закладено універсальні принципи, визнані на міжнародному рівні. Запропоновано 

до статусних принципів конституційно-правового статусу суддів відносити:  

1) принцип єдності статусу суддів; 2) принцип взаємозв’язку прав і обов’язків 

суддів; 3) принцип незалежності суддів; 4) принцип недоторканності суддів;  

5) принцип самостійності суддів; 6) принцип неупередженості (безсторонності) 

суддів; 7) принцип доброчесності суддів; 8) принцип незмінюваності суддів. До 

функціональних принципів конституційно-правового статусу суддів належать:  

1) принцип верховенства права; 2) принцип законності; 3) принцип спеціалізації 

суддів; 4) принцип професіоналізму суддів; 5) принцип несумісності професії 

суддів з іншими видами діяльності; 6) принцип гарантованості суддівського 

самоврядування. У сукупності принципи становлять цілісний механізм, де 

функціонування одного принципу зумовлює дію інших. 

8. Конституційна правосуб’єктність суддів належить до основних елементів 

конституційно-правового статусу та включає конституційну правоздатність та 

конституційну дієздатність, складовою якої є деліктоздатність. Змістовне 

наповнення елементів конституційної правосуб’єктності суддів залежить від 

впливу зовнішніх та внутрішніх факторів і умов. Конституційна 

правосуб’єктність суддів втілюється через сукупність суб'єктивних прав і 

юридичних обов'язків суддів, що суттєво різняться залежно від статусу самого 

суду (Конституційний Суду України, суди системи судоустрою), а також від 

посади судді (голови судів, заступники голів судів, судді члени кваліфікаційних 

комісій суддів тощо) та стажу перебування на даній посаді.  

9. Суддя, як людина і громадянин, як носій судової влади наділяється 

спектром конституційних прав та обов’язків, реалізація яких набуває 

специфічного змісту. Конституційні права, що належать судді як людині та 

громадянину (особисті, політичні, економічні, культурні) набувають особливого 

змісту та обмежень. Професійні права та обов’язки суддів визначають 

повноваження судді, тобто сукупність нормативно визначених прав та обов'язків 

судді, що встановлюються для здійснення покладених на нього функцій. 
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Запропоновано повноваження суддів класифікувати на предметні  (реалізуються 

при здійснені конституційного, цивільного, господарського, адміністративного, 

кримінального судочинства) та функціональні (застосування широкого кола 

процесуальних дій та організаційних заходів, спрямованих на реалізацію 

предметних повноважень суддів). 

10. Гарантії конституційно-правового статусу суддів віднесені до основних 

елементів конституційно-правового статусу суддів, оскільки виступають 

балансуючим фактором належної реалізації інших його компонентів.  

Системність гарантій конституційно-правового статусу суддів 

забезпечується їх множинністю та взаємозв’язком. За своєю суттю гарантії 

конституційно-правового статусу суддів є умовами, які зобов’язана створити 

держава для реалізації ними своїх повноважень. За змістом гарантії 

конституційно-правового статусу суддів виступають системо заходів, 

спрямованих на реалізацію суддями передбачених законодавством повноважень. 

За формою гарантії конституційно-правового статусу суддів – це передбачені 

Конституцією і законами України організаційно-правові і нормативно-правові 

засоби забезпечення реалізації суддями передбачених законодавством 

повноважень. 

11. Юридична відповідальність є комплексним інститутом в структурі 

конституційно-правового статусу суддів, що обумовлює їх правомірну поведінку 

при реалізації повноважень (позитивний аспект) та передбачає необхідність в разі 

неправомірної поведінки суддів зазнати передбачених законом заходів 

державного примусу (негативний аспект). Втілення позитивного аспекту 

юридичної відповідальності суддів  здійснюється в процесі реалізації суддями 

прав та обов’язків. Елементами позитивного аспекту юридичної відповідальності 

суддів виступають професійна правосвідомість, професійна правова культуру, 

суддівський розсуд, які відображаються у професійній діяльності суддів та 

прийнятих ними рішеннях. Юридична відповідальність, як юридичний обов’язок, 

може й не виникати, за умови належної реалізації суддями норм права 

(формальної підстави юридичної відповідальності) та відсутності фактів вчинених 
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суддями правопорушень (фактичної підстави юридичної відповідальності). 

Різновиди юридичної відповідальності, застосовуваної до суддів на підставі 

чинного законодавства, відповідають міжнародним стандартам і принципам.  

12. Зазначається, що порядок формування та оновлення суддівського 

корпусу виступає елементом конституційно-правового статусу суддів, що 

передбачає загальний порядок призначення суддів. Найбільш поширеними 

способами формування та оновлення суддівського корпусу залишаються 

призначення та обрання суддів. Вітчизняним законодавством передбачена 

складна та багатоетапна процедура відбору кандидатів на посаду судді, але й вона 

не забезпечує високого рівня професіоналізму суддів та довіри суспільства до 

них.  

13. Підвищення професіоналізації суддів, як це випливає із зарубіжного 

досвіду, засвідчує пріоритетну необхідність у знаннях та навиках не лише 

правничого характеру, а й у сфері психології, комунікації, політики, педагогіки та 

ін..; можливе за рахунок збільшення вимоги необхідного стажу роботи в сфері 

права; надання пріоритету науковцям з відповідними науковими ступенями при 

проходженні конкурсу на заміщення посади судді (з врахуванням їх спеціалізації). 

Оцінювання професійної діяльності суддів, передбачене законодавством 

зарубіжних країн та України, враховує міжнародні та європейські стандарти. 

14. Запропоновано запровадження для суддів випробувального строку на  

3 роки, від моменту призначення на посаду Президентом України. Протягом 

цього строку Вища рада правосуддя здійснюватиме моніторинг діяльності суддів 

та за результатами випробовування (при якому враховуватимуться кількісні та 

якісні показники розглянутих суддями справ, їх доброчесність) і здачі проміжного 

кваліфікаційного іспиту прийме рішення про залишення суддів на посадах, про 

необхідність підвищення кваліфікації суддів або про їх звільнення. Звільнення за 

наслідками випробувального строку не має розглядатись як юридична 

відповідальність суддів, а як результат професійної, психологічної, моральної 

невідповідності посаді судді.  
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Окремо в Законі України «Про судоустрій та статус суддів» та в Законі 

України «Про Вищу раду правосуддя» запропоновано визначити процедуру 

проведення моніторингу роботи судді протягом випробувального строку, зміст 

кваліфікаційного іспиту, умови підвищення кваліфікації, порядок прийняття 

рішення Вищою радою правосуддя та умови соціально забезпечення особи, 

звільненої через негативний результат випробувального строку (варто 

убезпечитись від необґрунтованих соціальних виплат, на які можуть претендувати 

судді, що працюють безстроково). Запобіжником порушення принципу 

незалежності суддів на час випробувального строку виступатиме колективний 

розгляд питання і винесення рішення Вищою радою правосуддя як органом 

суддівського врядування.    

Для відповідного законодавчого врегулювання пропонується викласти ч. 2 

ст. 128 Конституції України в такій редакції: «Призначення на посаду судді 

здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя з 

випробувальним строком на 3 роки в порядку, встановленому законом». Для 

запровадження такого механізму потрібно доповнити ч. 6 ст. 126 Конституції 

України пунктом 7) «негативний результат випробувального строку».  

Крім того, з метою уніфікації правового статусу суддів системи судоустрою 

та суддів Конституційного Суду України, пропонується викласти ч. 6 ст. 148 

Конституції України в такій редакції: «Суддя Конституційного Суду України 

призначається на дев’ять років без права бути призначеним повторно, з 

випробувальним строком на 3 роки». Відповідно, ч. 1 ст. 149-1 Конституції 

України доповнити пунктом 7) «негативний результат випробувального строку». 

15. Важливим фактором реалізації суддями відповідних прав і обов’язків 

при здійсненні правосуддя є суддівський розсуд (дискреція, угляд), який 

стосується таких елементів їх правового статусу, як принципи правового статусу 

та правосуб’єктність. Суддям надається можливість обрати один правомірний 

варіант з кількох можливих з врахуванням юридичних і фактичних обставин 

справи, керуючись принципами та нормами права, а також власним розсудом, що 

базується на власному переконанні суддів та їх правосвідомості. Унормування 
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суддівського розсуду має реалізовуватись в кількох основних напрямках: 

здійснення правотворчої діяльності на основі обґрунтованих правил юридичної 

техніки, що сприятиме формуванню якісної законодавчої бази та її належного 

застосування; формування у суддів відповідних навиків тлумачення права та їх 

постійне удосконалення; стимулювання судді до формування якісного, 

виваженого обґрунтування рішення по справі.  

16. Показником оцінки рівня ефективності, якості та справедливості 

суддівської діяльності є репрезентативно виражена громадська думка про суддів 

та їх діяльність. Форми та методи громадського контролю за суддями доцільно 

врегулювати на законодавчому рівні. У сфері судової влади доцільно поєднувати 

різноманітні форми громадського контролю, що частково реалізується на 

практиці через діяльність громадських рад, подання запитів на отримання 

публічної інформації, вивчення громадської думки, громадські розслідування (в 

тому числі журналістські), доступ до судових засідань тощо. Проте, кожна з таких 

форм передбачає необхідність обізнаності суб’єктів громадського контролю у 

законодавчих обмеженнях, в тому числі у змісті конституційного принципу 

незалежності суддів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 380 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Аблаева Э.Б. Порядок отбора и условия вступления в должность судей в 

Республике Казахстан. Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 2. С. 

201-209. 

2. Абросимова Е. Б. Конституционные основы судебной власти в 

зарубежных странах. Конспект лекций. Тверь, 2000. 60 c. 

3. Абросимова Е.Б. Суд в системе разделения властей: российская модель: 

(конституционно-теоретические аспекты): учебное пособие. Москва, 2002. 112 с. 

4. Абросимова Е.Б. Судебная власть в Российской Федерации: система и 

принципы. Москва, 2002. 160 с. 

5. Абушов Р.И. Генезис института мировых судей в России: автореф. дис. 

... канд. юрид. наук: 12.00.01. Москва, 2009. 28 с. 

6. Авдєєнко Є.В. Система юридичних гарантій забезпечення діяльності 

судів. Форум права. 2014. № 2. С. 6-11. 

7. Агеева Г. Е., Бурцев С. А. Дисциплинарная ответственность судей в 

общей системе юридической ответственности. Юридическая наука. 2017. № 1. С. 

95-102. 

8. Актуальні проблеми теорії держави та права. Частина 1. Актуальні 

проблеми теорії держави: Навчальний посібник (2-е вид., стереот.) / С.М. 

Тимченко, С.К. Бостан, С.М. Легуша, Н.М. Пархоменко, Т.О. Пікуля, Н.В. 

Пронюк. Київ, 2008. 288 с. 

9. Алексеев С.С. Проблемы теории права: курс лекций: в 2 т. Свердловск, 

1972. Т. 1. 345 с. 

10. Аналіз стану здійснення правосуддя Великою Палатою Верховного Суду 

у 2018 році. Електронний ресурс. Режим доступу:  

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Analiz_VP_2018_1.pdf 

11. Аналіз стану здійснення правосуддя Великою Палатою Верховного Суду 

у 2019 році. Електронний ресурс. Режим доступу:  

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Analiz_zdijsn_VPVS_2019.pdf 



 

 381 

12.   Аналіз стану здійснення правосуддя Великою Палатою Верховного 

Суду у І півріччі 2020 рокуі. Електронний ресурс. Режим доступу:  

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Analiz_

VP_1_pivr_2020.pdf 

13. Анишина В.И. Конституционно-правовая доктрина самостоятельности 

судебной власти в современной России: проблемы теории и практики реализации. 

Москва, 2008. 232 с. 

14.  Анишина В.И. Конституционные принципы судебной власти 

Российской Федерации: формирование, содержание и перспективы развития. 

Москва, 2006. 272 с. 

15.  Апеляційне судочинство на початку XX століття URL: 

http://kia.court.gov.ua/sud2690/sud_1/istoria/ (дата звернення: 19.03.2012). 

16.  Арістотель. Нікомахова етика / пер. В. Ставнюка. Київ, 2002. Кн. 5. 480с. 

17.  Арістотель. Політика / пер. з давньогр. та передм. О. Кислюк. Київ, 

2005. 238 с. 

18.  Артёмова Д.И., Савельева Т.А. Общее и особенное в конституционно-

правовом статусе судей Российской Федерации и зарубежных стран. Вестник 

Пензенского государственного университета. 2014. № 2. С. 35-39. 

19.  Аскеров С.С. Принцип незалежності і недоторканності суддів у 

кримінальному процесі України та Азербайджану. Вісник Академії адвокатури 

України. 2006. Вип. 5. С. 116-123. 

20.  Ахтирська Н. Принципи професійної підготовки суддів та шляхи їх 

реалізації в умовах розбудови правової держави. Судоустрій і судочинство в 

Україні. 2006. № 3-4. С. 15-17. 

21.  Бабаева О.Н. Проблемные вопросы статуса мировых судей Российской 

Федерации. Вестник Воронежского государственного университета. 2007. № 1. С. 

132-142. 

22.  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для 

вузов. 6-еизд., изм. и доп. Москва, 2007. 784 с. 



 

 382 

23.  Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты. 

Правоведение. 2000. № 3. С. 4-16. 

24.  Барак А. Судейское усмотрение. Перевод с английского. Москва, 1999. 

376 с. 

25.  Баренбойм П.Д. Первая конституция мира. Библейские корни 

независимости суда: Учебное пособие. Москва, 1997. 144 с. 

26. Бентам И. О судоустройстве / Соч. Бентама; По французскому изданию 

Дюмона изл. А. Книрим.  СПб.: В типографии Правительствующего сената, 1860. 

222, [3] с 

27.  Бігун В.С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення: монографія. Київ, 

2011. 303 с. 

28.  Білецька А.М. Загальна характеристика реалізації принципу 

спеціалізації суддів. Право і суспільство. 2016. № 1. С. 14-19. 

29. Бєлов Д.М. Парадигма українського конституціоналізму: монографія. 

Великий Березний, 2011. 399 с. 

30.  Бойко В.Ф. «Мала» судова реформа в Україні: необхідність, проблеми та 

перспективи: Навч. посіб. Київ, 2002. 156 с. 

31.  Бойко В.Ф. Судова реформа в Україні: стан і перспективи: Навчальний 

посібник. Київ, 2004. 176 с. 

32.  Бойко І.Й. Держава та право Гетьманщини. Львів, 2000. 465 с. 

33.  Бойко І.Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського 

Королівства (1349–1569 рр.): монографія. Львів, 2009. 628 с. 

34.  Бондюк А. Аналіз наукових підходів до визначення поняття «судовий 

розсуд». Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: 

Юридичні науки: збірник наукових праць. 2017. № 861. С. 422-426. 

35. Борбунюк О. О. Форми громадського контролю як засобу забезпечення 

законності нормативно-правових актів у державному управлінні. Часопис 

Київського університету права 1 (2015), С.  127-132. 



 

 383 

36.  Борко А.Л. Правові гарантії професійної діяльності суддів в Україні. 

Форум права. 2013. № 4. С. 24-30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. (дата 

звернення: 11.03.2014). 

37.  Борковскі Г. Польський досвід підготовки кандидатів на посади суддів. 

Результати першого національного добору кандидатів на посаду судді: досвід, 

шляхи удосконалення та запровадження спеціальної підготовки кандидатів: 

матер. Міжнарод. семінару-практикуму (22-24 лютого 2012 p.). Львів, 2012. С. 1-7. 

38. Бостан С.К. Методологічний інструментарій конституційно-правового 

дослідження. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 

2010. № 3. С. 19-25. 

39.  Бочкарев В.Н. Дореформенный суд. Судебная реформа; под ред. Н.В. 

Давыдова и Н.Н. Полянского. Москва, 1915. Т.1. С. 205-241. 

40.  Брежнев О.В. Срок полномочий как элемент правового статуса судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации. Конституционное и 

муниципальное право. 2008. № 3. С. 31-34. 

41. Брынцев В.Д. Судебная власть (Правосудие): Пути реформирования в 

Украине. Харьков, 1998. 182 с. 

42. Бринцев В.Д. Організаційне забезпечення діяльності судів на 

регіональному рівні (нормативна база, проблеми та шляхи їх вирішення). Київ, 

2003. 400 с. 

43.  Булкат М.С. Концепція судової влади (до питання про історіографію 

досліджень). Судова апеляція. 2016. № 1. С. 16-21. 

44.  Валанчюс В. Європейські стандарти та тенденції підготовки суддів. 

Слово Національної школи суддів України. 2014. № 1. С. 112-115. 

45.  Васильев В.Л. Юридическая психология: Учебник для. Санкт-

Петербург, 2009. 608 с. 

46.  Велика Хартія суддів (Основні принципи), (прийняті Консультативною 

радою європейських суддів на 11-му Пленарному засіданні (Страсбург, 17-19 

листопада 2010 року) URL: https://rm.coe.int/16807482c6 (дата звернення: 

11.09.2019). 



 

 384 

47.  Величко О.І. Позитивний імідж судової влади України та його 

структурні елементи. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2013. № 26. С. 

210-218. 

48.  Веніславський Ф.В. Конституційне право України в схемах і таблицях: 

навч. посіб. для студ. юрид. вузів та ф-тів. Харків, 2014. 376 с. 

49.  Венгеров А.Б. Теория государства и права: учеб. для юрид. вузов. 3-е 

изд., испр. и доп. Москва, 2006. 608 с. 

50.  Викторский С.И. Русский уголовный процесс. Изд. 2-е, испр. и доп. 

Москва, 1912. 439 с. 

51.  Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 

1969. 450 с. 

52.  Висновок до проекту Закону про внесення змін до Конституції, що 

посилюють незалежність суддів, прийнятий Європейською комісією «За 

демократію через право» (Венеціанською комісією) на 95-ій пленарній сесії 

(Венеція, 14-15 червня 2013 року). URL: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/229B826C8AC787DEC2257D870

04987C3 (дата звернення: 28.10.2016). 

53.  Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням 

Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності 

доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України № 2-в/2016 від 30 

січня 2016 року. URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/370 (дата звернення: 23.11.2017). 

54.  Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням 

Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту 

про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних 

депутатів України та суддів вимогам статей 157 і 158 Конституції України № 1-

в/2015 від 16 червня 2015 року. URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/367 (дата 

звернення: 23.11.2017). 

55.  Висновок Конституційного Суду України у справі про надання висновку 

щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції 



 

 385 

України», направленого Головою Верховної Ради України, вимогам статей 157 і 

158 Конституції України № 1-в/2003 від 30 жовтня 2003 року. URL: 

http://www.ccu.gov.ua/docs/352 (дата звернення: 21.03.2013). 

56.  Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням 

Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту 

про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 

і 158 Конституції України № 1-в/2016 від 20 січня 2016 року. URL: 

http://www.ccu.gov.ua/docs/369 (дата звернення: 13.12.2017). 

57.  Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням 

Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту 

про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності 

суддів вимогам статей 157 і 158 Конституції України№ 2-в/2013 від 19 вересня 

2013 року. URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/366 (дата звернення: 14.11.2015). 

58.  Висновок щодо проекту Закону про внесення змін до Конституції 

України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів, прийнятий 

Європейською комісією «За демократію через право» (Венеціанською комісією) 

на 103-му пленарному засіданні (Венеція, 19-20 червня 2015 року). URL: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/229B826C8AC787DEC2257D870

04987C3 (дата звернення: 15.05.2017). 

59.  Висновок № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів до 

уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів та правил, які регулюють 

професійну поведінку суддів, зокрема, питання етики, несумісної поведінки та 

безсторонності. URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents) (дата 

звернення: 24.10.2012). 

60.  Висновок № 4 (2003) Консультативної ради європейських суддів до 

уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо належної підготовки та підвищення 

кваліфікації суддів на національному та європейському рівнях. URL: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents) (дата звернення: 

24.10.2012). 



 

 386 

61.  Висновок № 10 (2007) Консультативної ради європейських суддів до  

уваги Комітету Міністрів Ради Європи про судову раду на службі суспільству. 

URL: https://court.gov.ua/userfiles/visn_10_2007.pdf (дата звернення: 3.10.2019). 

62.  Висновок № 17 (2014) Консультативної ради європейських суддів про 

оцінювання діяльності суддів, якості правосуддя і поваги до незалежності судової 

влади URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents) (дата 

звернення: 23.10.2016). 

63.  Висновок № 190 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо 

заявки України на вступ до Ради Європи від 26 вересня 1995 року. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_590 (дата звернення: 28.10.2012). 

64.  Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное 

право и процесс: учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и доп. Москва, 2010. 592 с. 

65.  Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. Москва, 

2008. 375 с. 

66.  Вільгушинський М.Й. Місце і роль Національної школи суддів України 

в підготовці висококваліфікованих кадрів для судової системи. Вісник 

господарського судочинства. 2013. № 4. С. 108-114. 

67.  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Москва, 

2005. 800 с. 

68.  Власов И.С. Выдвижение на судейские должности и дисциплинарная 

ответственность судей по законодательству зарубежных стран. Москва, 1974. 22с. 

69.  Водяная В.Ю. Осуществление судебной власти мировыми судьями в 

Российской Федерации при рассмотрении уголовных дел: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.11. Ростов-на-Дону, 2007. 27 с. 

70.  Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России. Учебное 

пособие. Москва, 1997. 304 с. 

71.  Войтюк І.А. Застосування в Україні європейських стандартів при 

підготовці професійних суддів. Вісник Верховного Суду України. 2006. № 2. С. 

31-36. 



 

 387 

72. Гаврилюк Р.А. Методологическая традиция доктрины естественного 

права: монография. Черновцы, 2012. 788 с. 

73.  Гай-Нижник П. П. Формування органів державної влади та управління 

ЗУНР (1918 – 1920 рр.). Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту 

українознавства. 2009. Вип. ХХІІІ. С. 326-348. 

74.  Галайденко Т.В. Фінансово-правові гарантії принципу незалежності 

суддів. Право і суспільство. 2011. № 1. С. 88-95. 

75.  Гармоза П.В. Правовой статус судей в России (становление и развитие): 

автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Ростов-на-Дону, 2000. 27 с. 

76.  Гасс Ш. Деякі спостереження щодо незалежності суду, як вона 

презентована у міжнародних документах та досвіді. Вісник Центру суддівських 

студій. 2007. № 10. С. 25-32. 

77.  Гладун З.С. Федоров М.П., Федчишин М.Г. Конституційне право 

України:  навчальний посібник. Тернопіль, 2008. 566 с. 

78.  Глущенко С.В. Новели судової реформи: поняття професійної етики та 

доброчесності в контексті кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на 

посаду судді). Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2016. № 6.  

С. 70-83. 

79.  Головачев А.А. Десять лет реформ (1861-1871). Санкт-Петербург, 1872. 

400 с. 

80.  Гончаренко В.Д., Рогожин А.Й., Румянцев В.О., Страхов М.М. Історія 

держави і права України. Академічний курс. Т. 1. Київ, 2000. 633 с. 

81.  Гончаренко В.Д. Посадник. Юридична енциклопедія: В 6-ти т. / гол. 

редкол.: Ю.С. Шемшученко. Київ, 2002. Т. 4: Н–П. С. 682.  

82.  Гончаренко В.Д. Суспільно-політичний лад і право в Україні (початок 

ХХ ст. – липень 1914 р.). Антологія української юридичної думки: в 10 т. / 

редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова) та ін. Т. 10: Юридична наука незалежної 

України. Київ, 2005. 944 с. 



 

 388 

83.  Гончаренко О.В. Актуальні питання притягнення суддів до 

відповідальності (частина перша). Вісник Вищої ради юстиції. 2011. № 1 (5).  

С. 77-92. 

84.  Гончаренко О.В. Основні принципи добору кандидатів на посаду судді. 

Вісник Вищої ради юстиції. 2012. № 1 (9). С. 21-32. 

85.  Горобець В.М. Інститут гетьманства та генеральної старшини. Історія 

українського козацтва: нариси: у 2 т. Київ, 2006. Т. 1. 800 с. 

86.  Городовенко В. Періодичне навчання суддів та координаційні практики. 

Слово Національної школи суддів України. 2014. № 1. С. 116-121. 

87.  Городовенко В.В. Принципи судової влади: автореф. дис. … докт. юрид. 

наук: 12.00.10. Харків, 2012. 50 с. 

88.  Городовенко В.В. Проблеми становлення незалежної судової влади в 

Україні: Монографія. Київ, 2007. 224 с. 

89.  Горуйко Х. Засади обрання та призначення суддівського корпусу ЗУНР 

(1918-1921 рр.). URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?... (дата звернення: 

19.03.2014). 

90.  Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 

року, з наступними змінами. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 

(дата звернення: 11.02.2012). 

91.  Гошко Т.Д. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (XVI – 

початок XVII століття). Львів, 2002. 255 с. 

92.  Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського 

державотворення. Київ, 1995. 608 с. 

93.  Гриб Н.П. Австрійська конституція 1849 р.: особливості її прийняття, 

структура та основні положення. Часопис Київського університету права. 2011.  

№ 4. С. 81-86. 

94.  Гринюк В.О. Гарантії забезпечення незалежності суду у кримінальному 

процесі. Право і суспільство. 2012. № 5. С. 131-135. 



 

 389 

95.  Гринюк В.О. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону 

в кримінальному процесі України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 

2004. 20 с. 

96.  Гриценко І.С., Прилуцький С.В. Вплив громадянського суспільства на 

становлення судової влади в Україні. Вісник кримінального судочинства. 2015.  

№ 2. С. 214-222. 

97.  Грошевий Ю.М. Професійна правосвідомість судді та правоздатність 

рішень суду: кримінально-процесуальний аспект. Університетські наукові 

записки. 2005. № 4. С. 248-255. 

98.  Грошевой Ю.М. Проблемы формирования судейского убеждения в 

уголовном судопроизводстве. Харьков, 1975. 70 с. 

99.  Грошевой Ю.М. Проффесиональное правосознание судьи и 

социалистическое правосудие. Харьков, 1986. 185 с. 

100.  Грошевой Ю.М. Теоретические проблемы формирования убеждения 

судьи в советском уголовном судопроизводстве автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 

12.00.09. Харьков: изд-во Харьк. гос. ун-та, 1975. 70 с. 

101.  Гураленко Н.А. Свобода вибору як атрибутивна ознака суддівського 

розсуду. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 

2012. № 4. С. 292-304. 

102. Гураленко Н.А. Ціннісно-смислові константи суддівського пізнання: 

автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.12. Чернівці, 2017. 40 с. 

103.  Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII–ХVIIІ 

ст.: кордони, населення, право. Київ, 1996. 222 с. 

104.  Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы: Учебник 

для юридических вузов и факультетов. Москва, 2007. 440 с. 

105. Дайси А. В. Основы государственного права Англии. Введение в 

изучение английской конституции. Москва, типография т-ва И.Д. Сытина, 1907 г. 

674 с. 

106.  Декаленко В.С. Особливості правового статусу посадових осіб судів 

України. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 3. С. 137-140. 



 

 390 

107.  Декларація про право на розвиток, прийнята резолюцією 41/128 

Генеральної Асамблеї від 4 грудня 1986 року. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_301 (дата звернення: 16.05.2014). 

108.  Декларація щодо принципів незалежності судової влади, прийнята 

Конференцією голів верховних судів країн Центральної та Східної Європи о. 

Бріюні, Хорватія 14 жовтня 2015 року. URL: 

www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/.../$FILE/Бріюнська%20декларація.pdf (дата 

звернення: 17.05.2014). 

109.  Декрет про суд № 1 від 22 листопада (5 грудня) 1917 року. URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_sude1.htm (дата звернення: 17.02.2012). 

110.  Декрет про суд № 2 від 15 лютого (7 березня) 1918 року. URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_sude2.htm (дата звернення: 17.02.2012). 

111.  Декрет про суд № 3 від 20 липня 1918 року. URL: 

http://rusarchives.ru/projects/statehood/08-20-dekret-o-sude-1919.shtml (дата 

звернення: 17.02.2012). 

112. Денисенко Л., Сироїд О., Фадєєва І., Шаповалова О. Бути суддею: 

професія чи покликання. Київ, 2015. 216 с. 

113.  Дилтей Ф.Г. Исследование юридическое о принадлежащем для суда 

мест, о судебной власти, о должности судейской, о челобитной и доказательстве 

судебном. Москва, 1779. 300 с. URL: https://books.google.com.ua/books (дата 

звернення: 19.09.2018). 

114.  Долежан В.В. Юрисдикційна діяльність Вищої ради юстиції та шляхи 

її удосконалення. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична 

академія». 2012. Том 11. С. 56-66. 

115.  Доповідь Європейської комісії «За демократію через право» 

(Венеціанської комісії) «Європейські стандарти в сфері судочинства – 

систематичний огляд» (від 3 жовтня 2008 року). Європейські та міжнародні 

стандарти у сфері судочинства. Київ, 2015. С. 79-88. 

116.  Доповідь Європейської комісії «За демократію через право» 

(Венеціанської комісії) щодо незалежності судової системи, частина І: 



 

 391 

незалежність суду (від 12-13 березня 2010 року). Європейські та міжнародні 

стандарти у сфері судочинства. Київ, 2015. С. 89-106. 

117.  Дубов Г.О. Методологія права: поняття, предмет та місце в системі 

наукового знання (за працею Р. Лукича «Методологія права»). Держава і право. 

2010. Вип. 50. С. 54-58. 

118. Дудко И.Г., Сидорова Е.А. Процедура назначения на должость судьи 

конституционных (уставных) судов субъекта Российской Федерации. Марийский 

юридический вестник. 2017. № 2 (21). С. 78-82. 

119.  Дудченко О.Ю. Правовий статус осіб, які займають адміністративні 

посади в суді: монографія. Харків, 2015. 160 с. 

120.  Дювернуа Л.Н. Источники права и суд в древней России: Опыты по 

истории русского гражданского права. Москва, 1869. 420 с. 

121.  Ермошин Г.Т. Гарантии независимости судьи – носителя 

государственной власти. Социально-правовые аспекты. Российский судья. 2005. 

№ 5. С. 5-11. 

122.  Ермошин Г.Т.  Конституционно-правовой статус судьи как особая 

научная категория (на примере Российской Федерации). Вісник Одеського 

національного університету. Серія: Правознавство. 2015. Т. 20, Вип. 2. С. 135-145. 

123.  Європейська хартія щодо статусу суддів від 10 липня 1998 року URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_236 (дата звернення: 11.09.2019) 

124.  Європейський статут судді прийнятий Європейською Асоціацією 

Суддів у 1993 році. URL: vkksu.gov.ua/userfiles/doc/perelik-dokumentiv/evrop-status-

suddi.doc (дата звернення: 17.12.2015) 

125.  Єгорова В.С. Гарантії діяльності суддів судів загальної юрисдикції. 

Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право: збірник наукових праць. 

2012. № 1. С. 135-139. 

126.  Єгорова В.С. Конституційно-правовий статус суддів судів загальної 

юрисдикції: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2008. 17 с. 

127.  Єгорова В.С. Конституційно-правовий статус суддів судів загальної 

юрисдикції: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2008. 222 с. 



 

 392 

128.  Єгорова В.С. Принципи діяльності суддів судів загальної юрисдикції. 

Бюлетень Міністерства юстиції України. 2008. № 11-12. С. 168-174. 

129.  Желік Б.Є. Належне матеріальне та соціальне забезпечення суддів як 

гарантія їх незалежності і недоторканності в контексті аналізу Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів». Вісник Вищої ради юстиції. 2010. № 4.  

С. 98-104. 

130.  Заворотченко Т.М. Конституційно-правові гарантії прав і свобод 

людини і громадянина в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 

2002. 19 с. 

131.  Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 

217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року // Електронний 

ресурс: Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

132.  Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних 

вищих навчальних закладів / За ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Х.: Право, 

2010. – 584 с. 

133.  Загальна (Універсальна) хартія судді, ухвалена 17 листопада 1999 року 

Центральною Радою Міжнародної Асоціації суддів // Електронний ресурс: Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_j63 (дата звернення: 17.10.2017). 

134.  Зайцев Л.М. Независимость суда. Санкт-Петербург, 1912. 21 с. 

135.  Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права. Академічний 

курс: підручник. Київ, 2006. 729 с. 

136.  Закон Азербайджанской Республики «О судах и судьях» от 28 декабря 

2004 года, с последующими изменениями. URL: http://republic.preslib.az/ru_d4-

77.html (дата звернення: 22.03.2016). 

137.  Закон Грузии «О гарантиях социальной защиты членов 

Конституционного Суда Грузии» от 25 июня 1996 года, из следующими 

изменениями. URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/view/31474 (дата звернення: 

19.03.2014). 



 

 393 

138.  Закон Латвийской Республики «О судебной власти» от 15 декабря 1992 

года, с следующими изменениями. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=891 (дата 

звернення: 10.04.2015). 

139.  Закон Литовской Республики «О судах» от 31 мая 1994 года, из 

следующими изменениями. URL: https://e-

seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAD/TAIS.282042/format/ISO_PDF/ (дата звернення: 

10.06.2018). 

140.  Закон «Про Судові палати і Апеляційні Суди» від 8 липня 1918 року. 

URL: http://koa.court.gov.ua/sud1090/pro_sud/history/ (дата звернення: 10.06.2014). 

141.  Закон «Про умови обсаджування і порядок обрання суддів 

Генерального та апеляційного судів» від 23 грудня 1917 року. URL: 

http://old.minjust.gov.ua/photoalbum/802/44132 (дата звернення: 10.06.2014). 

142.  Закон Республики Молдова «О статусе судьи» от 20 июля 1995 года, из 

следующими изменениями. URL: 

http://www.cnas.md/libview.php?l=ru&idc=183&id=555 (дата звернення: 

11.06.2018). 

143.  Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации» от 26 июня 1992 года, из следующими изменениями. URL: 

http://base.garant.ru/10103670/ (дата звернення: 21.09.2018). 

144.  Закон Центральної Ради «Про утворення Генерального Суду» від 2 (15) 

грудня 1917 року. URL: http://old.minjust.gov.ua/photoalbum/800/44130 (дата 

звернення: 21.09.2014). 

145.  Закурін М.К. Адміністративно-правовий статус судді господарського 

суду. Форум права. 2011. № 3. С. 282-286. 

146.  Закурін М.К. Дискреція – дія на власний розсуд. Поняття та прояв. 

Вісник господарського судочинства. 2009. № 4. С. 17-24. 

147.  Захарченко П.П. Історія держави і права України. Підручник. Київ, 

2005. 368 с. 

148.  Заява Ради суддів України «Про концептуальні підходи Ради суддів 

України до подальшого здійснення судово-правової реформи в Україні» від 26 



 

 394 

травня 2006 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/n0003414-06 (дата 

звернення: 19.03.2014). 

149.  Звіт Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної 

юрисдикції (станом на 25.08.2015) URL: http://www.vru.gov.ua/statistics/47 (дата 

звернення: 19.03.2014). 

150.  Исаев И.А. История государства и права России: учеб. пособие. 3-е 

изд., перераб. и доп. Москва, 2004. 797 с. 

151.  История государства и права СССР / Под ред. К.А. Сафроненко. 

Москва, 1967. 444 с. 

152.  История судебных учреждений России: Сб. обзоров и реф. / Редкол.: 

Пивоваров Ю.С. (гл. ред.) и др. Москва, 2004. 224 с. 

153.  Іванищук А.А. Особливості адміністративно-правового статусу судді. 

Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 5, ч. 2.  

С. 138-143. 

154.  Інформація про притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності за рішеннями Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя за 

липень-грудень 2018 року. URL: http://www.vru.gov.ua/add_text/226 (дата 

звернення: 20.11.2019). 

155.  Інформація про притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності за рішеннями Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя за 

січень-травень 2019 року. URL: http://www.vru.gov.ua/add_text/226 (дата 

звернення: 20.11.2019). 

156.  Інформація про притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності за рішеннями Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя за 

січень-червень 2018 року. URL: http://www.vru.gov.ua/add_text/226 (дата 

звернення: 20.11.2019). 

157.  Інформація про притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності за рішеннями Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя у 

2017 році. URL: http://www.vru.gov.ua/add_text/226 (дата звернення: 20.11.2019). 



 

 395 

158.  Ірхін Ю. Психологічні засади професійного відбору суддів України. 

Слово Національної школи суддів України. 2014. № 1. С. 29-37. 

159.  Історія Апеляційного суду Київської області. URL: 

http://koa.court.gov.ua/sud1090/pro_sud/history/ (дата звернення: 20.11.2014). 

160.  Історія Верховного Суду України. URL: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/ (дата звернення: 20.11.2014). 

161.  Історія держави і права України: Підручник. У 2-х т. / За ред. В.Я. 

Тація, А.Й. Рогожина. Том 1. Київ, 2000. 648 с. 

162.  Історія держави і права України: Підручник. У 2-х т. / За ред. В.Я. 

Тація, А.Й. Рогожина. Том 2. Київ, 2000. 580 с. 

163.  Історія української Конституції / Упоряд. А.Г. Слюсаренко, М.В. 

Томенко. Київ, 1997. 464 с. 

164.  Каблак П.І., Кравчук В.М. Значення громадянського суспільства та 

демократії у становленні взаємодії судової влади і громадськості. Судова та 

слідча практика в Україні. 2016. Вип. 2. С. 11-16. 

165.  Калашник О.А. Правовий статус місцевих загальних судів в Україні: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Одеса, 2016. 234 с. 

166.  Калюжна Є.М., Вовна А.М. Доброчесність і моральність: спроба 

реінтерпретації понять. Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: 

Педагогіка і психологія. 2011. Т. 19, вип. 17. С. 37-42. 

167. Кампо В. Методологія досліджень конституційної юстиції в Україні: 

науковий огляд. Право України. 2014. № 6. С. 158-170. 

168. Кампо В.М. Мирові судді та громадські мирові судді в Україні: 

проблеми та перспективи впровадження. Київ, 2007. 40 с. 

169.  Кампо В. Правові позиції Конституційного Суду України як 

необхідний елемент забезпечення судово-правової реформи. Вісник 

Конституційного Суду України. 2010. № 2. С. 112-122. 

170.  Канцір В. Деякі питання судового угляду (розсуду) при застосуванні 

норм кримінального права України. Науковий вісник Чернівецького університету: 

збірник наук. праць. 1997. Вип. 18: Правознавство. С. 195-204. 



 

 396 

171.  Капустинський В. До питання періодизації досліджень судових органів 

та їх функціонального призначення. Слово Національної школи суддів України. 

2013. № 2 (3). С. 168-175. 

172.  Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. 

Київ, 2000. 480 с.  

173. Карпечкін П.Ф. Функції судів загальної юрисдикції в Україні: 

проблеми теорії та практики: автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.02. Київ, 

2005. 19 c. 

174.  Катаєв С.Л. Статус. Політологічний енциклопедичний словник / За 

ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. 2-ге вид., доп. і перероб. 

Київ, 2004. С. 636. 

175. Кельман М.С. Методологія сучасного правознавства: становлення та 

основні напрями розвитку: автореф. дис ... д-ра юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2013. 

35 с. 

176. Кельман М.С. Юридична наука: проблеми методології: монографія. 

Тернопіль, 2011. 492 с. 

177.  Кент А. Суддівська освіта у постійно змінюваному світі. Слово 

Національної школи суддів України. 2016. № 4. С. 98-103. 

178. Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы 

философии права. 2-е изд. Москва, 2001. 560 с 

179.  Київські рекомендації ОБСЄ щодо незалежності судочинства у  

Східній Європі, на Південному Кавказі та у Середній Азії – Адміністрування  

судівництва, добір та відповідальність суддів URL: 

http://www.osce.org/uk/odihr/86319?download=true (дата звернення: 22.06.2018). 

180.  Клеандров М.И. Конституционная ответственность судьи – дело 

послезавтрашнего дня? Журнал конституционного правосудия. 2012. № 2. С. 1-8. 

181.  Клеандров М.И. Ответственность судьи. Москва, 2016. 350 с. 

182.  Клеандров М.И. Правовые основы статуса судьи: Курс лекций. 

Москва, 2010. 255 с. 



 

 397 

183.  Клеандров М.И. Статус судьи: правовой и смежный компоненты. 

Москва, 2008. 448 с. 

184.  Книш В.В. Теоретико-правове дослідження інституту конституційно-

правової відповідальності в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01. 

Івано-Франківськ, 2018. 40 с. 

185.  Книш В.В. Теоретико-правове дослідження інституту конституційно-

правової відповідальності в Україні: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01. Івано-

Франківськ, 2018. 420 с. 

186. Козловський А.А. Гносеологія і методологія права: проблеми 

співвідношення. Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. 2000. 

Вип. 75 (Правознавство). С. 5-9. 

187. Кобилецький М.М. Магдебурзьке право в Україні: (XVI – перша 

половина XIX ст.): історико-правове дослідження. Львів, 2008. 405 с. 

188.  Ковальова С.Г. Еволюція судової системи і судочинства на 

українських землях великого князівства Литовського: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.01. Одеса, 2004. 20 с. 

189.  Ковальова С.Г. Судоустрій і судочинство на Українських землях 

Великого князівства Литовського: Монографія. Миколаїв, 2008. 200 с. 

190.  Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року, 

з наступними змінами. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата 

звернення: 12.03.2011). 

191.  Кодекс професійної етики судді, затверджений V з’їздом суддів 

України 24 жовтня 2002 року URL: 

http://gd.lv.court.gov.ua/userfiles/file/sud1307/pdf/Kodeks_prof_etyku.pdf (дата 

звернення: 10.11.2012). 

192.  Кодекс Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей» от 29 

июня 2006 года, с последующими изменениями URL: 

http://www.kc.gov.by/main.aspx?guid=21725 (дата звернення: 19.08.2015). 

193.  Кодекс суддівської етики, затверджений ХІ черговим з’їздом суддів 

України 22 лютого 2013 року URL: 



 

 398 

https://court.gov.ua/userfiles/Kodex%20sud%20etiki(1).pdf (дата звернення: 

14.02.2014). 

194.  Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 

1984 року, з наступними змінами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-

10 (дата звернення: 19.10.2019). 

195. Кожевников М.В. История советского суда (1917-1956 гг.). Москва, 

1957. 382 с. 

196. Козюбра М.І. Принцип верховенства права і судова влада. Наукові 

записки Національного університету «Києво-Могилянська Академія». Юридичні 

науки. 2011. Том 116. С. 3-8. 

197. Козюбра М., Святоцький О. Судова влада в Україні. Право України. 

2009. № 12. С. 47-63. 

198. Козьяков І. Професійна компетентність прокурора: зміст і склад. 

Професійна підготовка суддів, прокурорів та працівників правоохоронних 

органів: національний і зарубіжний досвід: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (19 вересня 2019 року). Київ, 2019. С. 55-58. 

199. Коліушко І.Б., Куйбіда Р.О., Руда Т.В. Судова влада у фокусі 

конституційної реформи. URL: http://maidan.org.ua/static/lvivmai/1249423503.html 

(дата звернення: 9.02.2015). 

200. Колодій А.М. Принципи права України: Монографія. Київ, 1998. 295 с. 

201. Колоколов Н.А. Судебная власть: о сущем феномена в логосе. Москва, 

2005. 560 с. 

202. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 

листопада 1950 року з наступними змінами та доповненнями. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004/ed20100601 (дата звернення: 

18.01.2012). 

203. Кони А.Ф. Собрание сочинений в восьми томах. Т.1: Из записок 

судебного деятеля. Москва, 1966. С. 269, 305. 

204. Константий О.В. Інститут несумісності посади судді зі здійсненням 

іншої діяльності. Вісник Верховного Суду України. 2005. № 12. С. 32-35. 



 

 399 

205. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. Т. 

2 / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. Київ, 2008. 800 с. 

206. Конституційне право України / за ред. В.Ф. Погорілка. Київ, 2002. 732с. 

207. Конституційне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за 

ред. В.П. Колісника та Ю.Г. Барабаша. Харків, 2002. 544 с. 

208. Конституційне право України: підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / за ред. Ю.М. Тодики та В.С. Журавського. Київ, 2008. 416 с. 

209. Конституційний Договір між Верховною Радою України та 

Президентом України про основні засади організації та функціонування 

державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття 

нової Конституції України від 8 червня 1995 року. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1к/95-вр/ed19950608 (дата звернення: 

24.03.2013). 

210. Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина в 

Україні / за ред. Ю.С. Шемшученка. Київ, 2008. 252 с. 

211. Конституционное право России: учебник для студентов вузов / под ред. 

А.С. Прудникова, В.И. Авсеенко. Москва, 2010. 767 с. 

212. Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации / 

отв. ред. В.П. Кашепов. Москва, 2011. 296 с. 

213. Конституция Греции от 11 июня 1975 года, с последующими 

изменениями. URL: http://nbuviap.gov.ua/asambleya/constitutions.php (дата 

звернення: 23.07.2017). 

214. Конституция Ирландии от 29 декабря 1937 года, с последующими 

изменениями. URL: https://legalns.com/download/books/cons/ireland.pdf (дата 

звернення: 18.12.2019). 

215. Конституция Испании от 27 декабря 1978 года, с последующими 

изменениями. URL: http://legalns.com/download/books/cons/spain.pdf (дата 

звернення: 12.02.2018). 



 

 400 

216. Конституция Княжества Андорра от 2 февраля 1993 года, с 

последующими изменениями. URL: 

http://legalns.com/download/books/cons/andorra.pdf (дата звернення: 12.02.2018). 

217. Конституция Латвийской Республики от 15 февраля 1922 года, с 

последующими изменениями. URL: https://www.president.lv/ru/latviiskaya-

respublika/konstituciya-latvii (дата звернення: 12.02.2018). 

218. Конституция Португальськой Республики від 2 апреля 1976 года, с 

последующими изменениями. URL: 

http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/portugal/

portug-r.htm                    

219. Конституция Республики Армения от 6 декабря 2015 года, с 

изменениями. URL: http://www.parliament.am/law_docs5/06122015.pdf (дата 

звернення: 12.02.2018). 

220. Конституция Республики Молдова от 29 июля 1994 года, с 

последующими изменениями. URL: 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=311496&lang=2 (дата звернення: 12.02.2018). 

221. Конституция Словении от 23 декабря 1991 года, с последующими 

изменениями. URL: www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/slovenia.doc 

(дата звернення: 11.07.2019). 

222. Конституция Соединенных Штатов Америки от 17 сентября  

1787 года, с изменениями. URL: 

https://www.constitutionfacts.com/content/constitution/files/USConstitution_Russian.pd

f (дата звернення: 11.07.2018). 

223. Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік від 7 жовтня 1977 року. URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm#vii 

224. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної 

Республіки від 30 січня 1937 року. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/001_001 



 

 401 

225. Конституція України: Науково-практичний коментар / за заг. ред. В.Я. 

Тацій (голова редкол), О.В. Петришин (відп. секретар), Ю.Г. Барабаш та ін. 2-ге 

вид., переробл. і допов. Харків, 2011. 1128 с. 

226. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 року, з наступними змінами. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/ed19960628 (дата звернення: 

24.03.2019). 

227. Концептуальні засади удосконалення конституційного регулювання 

правосуддя в Україні, схвалені 4 грудня 2012 року Комісією з питань правосуддя 

Конституційної Асамблеї. URL: http://www.president.gov.ua/news/26372.html. (дата 

звернення: 24.03.2015). 

228. Концепція національних стандартів суддівської освіти, схвалена 

науково-методичною радою Національної школи суддів України 23 грудня 2014 

року. URL: nsj.gov.ua/ua/about/symbols/ (дата звернення: 24.03.2016). 

229. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України 1917-1920: 

навч. посібник. Київ, 1997. 208 с. 

230. Корнуков В.М. Теоретические и правовые основы положення личности 

в уголовном судопроизводстве: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.09. Харьков, 1998. 

198 с. 

231. Короткий тлумачний словник української мови / відп. ред. Л.Л. 

Гумецька. Київ, 1978. 385 с. 

232. Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России. 

Воронеж, 1989. 185 с. 

233. Костицький М.В. Деякі питання методології юридичної науки. 

Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2013. № 1. С. 3-11. 

234. Костомаров М.І. Галерея портретів: Біографічні нариси. Київ, 1993.  

326 с. 

235. Кощинець В., Швиденко Я. Деякі аспекти кваліфікаційної підготовки 

суддів (з досвіду зарубіжних країн). Вісник Державної судової адміністрації 

України. 2012. № 4(25). С. 59-67. 



 

 402 

236. Кравчук В., Кравчук В.  Громадський контроль судової влади як спосіб 

відновлення довіри суспільства до судів та суддів. Актуальні проблеми 

правознавства.  3 (2016). С. 11-16. 

237. Кравчук В.М. Загальносоціальні гарантії діяльності суддів в Україні: 

поняття та види. Вісник Запорізького національного університету. Збірник 

наукових статей. Юридичні науки. 2015. № 1. С. 22-30. 

238. Кравчук В.М. Інститут судової влади в системі конституційного права 

України. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2010. № 12. С. 40-47. 

239. Кравчук В.М. Конституційні основи правового статусу суддів в 

Україні: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – 640 с. 

240. Кравчук В.М. Поняття та структура конституційно-правового статусу 

суддів в Україні. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. 

Економіка і право: зб. наукових праць. Випуск 14. Київ, 2011. С. 95-101. 

241. Кравчук В.М. Поняття та сутність гарантій діяльності суддів в Україні 

як засобу забезпечення їх конституційно-правового статусу. Бюлетень 

Міністерства юстиції України. 2014. № 7. С. 59-65. 

242. Кравчук В.М. Порівняльно-правовий аналіз окремих елементів 

конституційно-правового статусу судді. Бюлетень Міністерства юстиції України. 

2012. № 3. С. 15-22. 

243. Кравчук В.М. Структурні елементи конституційно-правового статусу 

суддів в Україні: інформаційний аспект. Правова інформатика. 2011. № 3-4. С. 

103-107. 

244. Кравчук М.А. Історико-правові аспекти судового розсуду (дискреції). 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. 

Вип. 33(1). С. 21-24. 

245. Крестовська Н.М., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний 

курс. Видання друге. Харків, 2008. 432 с.  

246. Крестовська Н.М., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права. Підручник. 

Практикум. Тести: підручник. Київ, 2015. 584 с. 



 

 403 

247. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року, з наступними 

змінами. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25. Ст. 131.  

248. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року, з 

наступними змінами. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 37. Ст. 437. 

249. Кройтор В.А. Незалежність суддів та їх підкорення лише законові як 

принцип цивільного судочинства. URL: 

http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/SBORNIKI_2010/PPP_8_2009/Kroytor.pdf 

(дата звернення: 21.06.2016). 

250. Крусян А.Р. Методологія сучасного українського конституціоналізму. 

Юридический вестник. 2012. № 2. С. 4-13. 

251. Кряжков В.А. Конституционное правосудие в субъектах Российской 

Федерации: правовые основы и практика. Москва, 1999. 768 с. 

252. Куйбіда Р.О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи: 

Монографія. Київ, 2004. 288 с. 

253. Куйбіда Р.О. Спеціалізація, територіальність та інстанційність в 

організації системи судів України. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2005. 

№ 9. С. 82-91. 

254. Куйбіда Р. Чи скористається Україна унікальним шансом створити 

нову судову систему? URL: http://www.pravda.com.ua/columns/2015/08/4/7076729/ 

(дата звернення: 21.08.2018). 

255. Кулеша В. Кримінальна відповідальність суддів та прокурорів за 

злочини проти правосуддя за Нюрнберзькими законами, німецьким, австрійським 

та польським законодавством. Лодзь, 2013. 521 с. 

256. Куліков О. Про проблеми неефективного функціонування системи 

українського судочинства. Юридичний журнал. 2008. № 10. С. 108-112. 

257. Куфтирєв П.В. Суддівський розсуд у теорії права: автореф. дис... канд. 

юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2009. 20 с. 

258. Кучерук Н. Реформа і прогрес суддівської освіти як фактор суддівської 

кар’єри та якості правосуддя. Слово Національної школи суддів. 2018. № 3.  

С. 21-32. 



 

 404 

259. Лагнюк О.М. Загальна характеристика системи органів, які беруть 

участь у формуванні кадрового складу суддівського корпусу відповідно до 

Конституції України в редакції Закону України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя) та Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» № 1402. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 4. С. 

223-225. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2016/63.pdf (дата звернення: 20.09.2017). 

260. Лагнюк О.М. Основні вимоги до кандидатів на посаду судді через 

призму внесення змін до Конституції України щодо правосуддя. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. 2016. Вип. 3. 

Том. 2. С. 156-159. 

261. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: учебник для 

вузов. 4-е изд., испр. и доп. Москва, 2010. 634 с. 

262. Лазаревський А.М. Суды земские, гродские и подкоморские в XVIII 

веке. Антологія української юридичної думки: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко 

(голова) та ін. Т. 3 : Історія держави та права України: козацько-гетьманська доба 

/ відп. ред. І.Б. Усенко. Київ, 2003. С. 545-585. 

263. Лакизюк В.П. Інститут тервінгських суддів у готських племен 

Північного Причорномор’я (ІІІ-ІV ст. н. е.). Вісник Верховного Суду України. 

2006. № 1. С. 45-50. 

264. Ламонов Е.В. Деятельность судьи районного (городского) суда в 

производстве по делам об административных правонарушениях: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.14. Воронеж, 2002. 24 с. 

265. Лапкін А.В. Організація судових та правоохоронних органів України: 

навч. посіб. у схемах. Вид. 4-те, змін. і допов. Харків, 2015. 166 с. 

266. Лаптєв С.С. Адміністративно-правовий статус судді адміністративного 

суду: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2014. 20 с. 

267. Лаптєв С.С. Юридичні гарантії: поняття, ознаки та місце в 

адміністративно-правовому статусі судді адміністративного суду. Митна справа. 

2013. № 6. С. 240-247. 

268. Леко Б. Юридична етика: навч. посіб. Чернівці, 2008. 280 с. 



 

 405 

269. Леонтович Ф.І. Руська Правда і Литовський Статут Антологія 

української юридичної думки: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. 

Т. 2 : Історія держави і права України: Руська Правда. Київ, 2002. 463 с. 

270. Леонтович Ф. Сословный тип территориально-административного 

состава Литовского государства и его причины. Санкт-Петербург, 1895. 56 с. 

271. Лист Вищої ради правосуддя від 30.01.2018 № 2908/0/9-18. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1_Ei6_V741riayAN3W5fX8hZlUWfofJZ2/view (дата 

звернення: 10.04.2019). 

272. Лист Вищої ради правосуддя від 10.01.2018 № 802/0/9-18. URL: 

https://drive.google.com/file/d/1_Ei6_V741riayAN3W5fX8hZlUWfofJZ2/view (дата 

звернення: 10.04.2019). 

273. Лист Міністерства юстиції України від 30 вересня 2009 року № 31-

32/310 щодо виконання вимог Закону України «Про нотаріат». URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v_310323-09 (дата звернення: 17.04.2013). 

274. Лісна І.С. Становлення державності в Галичині (1918-1923 рр.) 

Монографія. Тернопіль, 2001. 324 с. 

275. Лісний Д.В., Скрябін О.М. Проблемні питання виявлення особистих і 

моральних якостей кандидатів на посаду судді вперше при складанні 

кваліфікаційного іспиту. Право та державне управління. 2013. № 2. С. 64-68. 

276. Лукич Р.Д. Методология права. Москва, 1981. 304 с. 

277. Лукоянов Д.Н. Правовой статус председателя районного суда как 

организатора ефективного правосудия: автореф. дис. … к.ю.н.: 12.00.11. Москва, 

2011. 29 с. 

278. Макаренко А.С. Теоретичні аспекти здійснення суддівського розсуду 

при призначенні покарання. Вісник Верховного Суду України. 2011. № 6.  

С. 44-48. 

279. Макаренко Є.І. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний 

посібник. Дніпропетровськ, 2000. 216 с. 

280. Макарова О.В. Вопросы квалификационной аттестации судейв 

российском и зарубежном законодательстве. Журнал зарубежного 



 

 406 

законодательства и сравнительного правоведения. 2016. № 6. С. 114-119. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-kvalifikatsionnoy-attestatsii-sudeyv-

rossiyskom-i-zarubezhnom-zakonodatelstve (дата звернення: 15.10.2019). 

281. Малиновський В.Я. Словник термінів і понять з державного 

управління. Київ, 2005. 251 с. 

282. Маляренко А.В. Підстави юридичної відповідальності суддів загальної 

юрисдикції України: монографія. Київ, 2015. 224 с. 

283. Маляренко А.В. Про присягу судді та відповідальність за її порушення. 

Вісник Верховного Суду України. 2012. № 2. С. 26-30. 

284. Маляренко В. Природа «переформатування» судової системи України. 

URL: http://ua.racurs.ua/1004-pryroda-pereformatuvannya-sudovoyi-systemy-ukrayiny 

(дата звернення: 15.10.2014). 

285. Маляренко В. Про рівень правосуддя в державі та повагу до суду. 

Судоустрій і судочинство в Україні.2005. № 1-2. С. 7-14 

286. Маляренко В.Т. Статус суддів. Юридична енциклопедія: В 6 т. / 

Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ, 1998. Т. 5: П-С. 2003.  

С. 628-630. 

287. Маляренко В.Т. Суд. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. 

Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ, 1998. Т. 5: П-С. 2003. С. 686. 

288. Маляренко В. Судова реформа та проблематика предмета змін. Право 

України. 2010. № 5. С. 20-23. 

289. Марочкін І.Є Добір кандидатів на посади суддів. Інформаційний вісник 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 2007. Вип. 1. С. 12-34. 

290. Марочкін І.Є. Концептуальні основи статусу суддів України. Питання 

удосконалення судової системи України: Матер. наук.-практ. конференції / Ред. 

кол.: Ю. В. Баулін та ін. Харків, 2007. С. 19-22. 

291. Мартьянова С.М. Правовий статус суддів Війська Запорозького 

козацько-гетьманської доби: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів, 

2011. 16 с. 



 

 407 

292. Мартьянова С.М. Правовий статус суддів у системі влади Запорозької 

Січі. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 

Серія юридична. 2008. Вип. 3. С. 35-43. 

293. Марцеляк О.В., Погорецький М.А., Прилуцький С.В. Науково-

практичний висновок щодо питань відповідальності суддів в контексті 

відповідності Конституції України положень пункту 6 частини першої, пунктів 2, 

13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України «Про очищення 

влади» від 16 вересня 2014 року № 1682-VII. Вісник кримінального судочинства. 

2015. № 2. С. 249-263. 

294. Марцинкевич А.М. «Навіть диплом юриста з відзнакою не є запорукою 

успішної суддівської кар’єри». Закон і бізнес. 2013. № 4. URL: 

https://zib.com.ua/ua/print/13993sekretar_vkks_amarcinkevich_navit_diplom_yurista_z

_vidznakoy.html (дата звернення: 02.10.2014). 

295. Марчак В.Я. Поняття та юридико-психологічні особливості 

формування внутрішнього переконання судді. Європейські перспективи. 2013.  

№ 5. С. 83-88. 

296. Матвійчук В.К. Актуальні проблеми юридичної науки: 2010. Юридична 

наука. 2011. № 1 С. 14-19. 

297. Материнко М. Теоретичні та практичні питання застосування 

процедури люстрації в судовій системі України. Вісник Вищого 

адміністративного суду України. 2014. № 2. С. 105-110. 

298. Материалы ХІХ Всесоюзной конференции Коммунистической партии 

Советского Союза, 28 июня – 1 июля 1988 г. Москва, 1988. 316 с. 

299. Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия (теоретические проблемы 

субъективного права. Саратов, 1972. 292 с. 

300. Меліхова Ю. Суд і суддя в історичній реальності (від Київської Русі до 

сьогодення). Вісник Академії правових наук України. 2011. № 1(64). С. 217-228. 

301. Мельник Г.П. Судовий розсуд (дискреція) як явище правової системи. 

Наукові записки НаУКМА. 2009. Т. 90: Юридичні науки. С. 44-47. 



 

 408 

302. Мельник М. Фрагментарні зміни не врятують українське правосуддя. 

Юридичний вісник України. 2012. № 46. С. 7. 

303. Мережко А.А. Юридическая германевтика и методология права. 

Проблеми філософії права. 2003. Т. 1. С. 159-162. 

304. Министерство юстиции за сто лет 1802-1902: Исторический очерк. 

Санкт-Петербург, 1902. 340 с. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/4732-rossiya-

ministerstvo-yustitsii (дата звернення: 12.10.2012). 

305. Мироненко О.М. Декларації Генерального Секретаріату. Енциклопедія 

сучасної України. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21337 (дата 

звернення: 12.10.2012). 

306. Мироненко О.М. Суд і судочинство в УНР (березень 1917 – квітень 

1918). Вісник Академії правових наук України. 1994. № 2. С. 60-68. 

307. Михайлов В.К. Проблемы в процедуре наделения полномочиями судей, 

угрожающие их независимости. Закон. 2019. № 4. С. 83-91. URL: 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/266847334 (дата звернення: 

19.09.2019). 

308. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 (дата звернення: 

12.10.2012). 

309. Модельный кодекс о судоустройстве и статусе судей для государств-

участников СНГ, принят на тридцать шестом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 16 мая 2011 года // 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_n93 (дата звернення: 17.02.2014). 

310. Монреальська універсальна декларація щодо незалежності правосуддя 

(Перша світова конференція щодо незалежності правосуддя, від 1983 р.). URL: 

vkksu.gov.ua/userfiles/doc/perelik-dokumentiv/monreal-universal-declar.doc (дата 

звернення: 15.04.2014). 

311. Москвич Л.М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз: 

Монографія. Харків, 2011. 384 с. 



 

 409 

312. Москвич Л. Новий етап судової реформи: очікування та сподівання. 

Право України. 2016. № 7. С. 24-33. 

313. Москвич Л.М. Організаційно-правові проблеми статусу суддів: 

автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10. Харків, 2003. 20 с. 

314. Москвич Л.М. Особистісні якості судді в системі забезпечення 

ефективності судової системи. Держава і право. 2009. Вип. 45. С. 201-207. 

315. Москвич Л.М. Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий 

аналіз. Білозерка, 2004. 224 с 

316. Москвич Л.М., Іваницький С.О., Русанова І.О. Правовий статус носіїв 

судової влади в Україні (професійні судді, народні засідеталі, суд присяжних) / За 

заг. ред. І. Є. Марочкіна: Монографія. Харків, 2009. 488 с. 

317. Москвич Л.М., Подкопаєв С.В., Прилуцький С.В. Статус судді: питання 

теорії та практики. Харків, 2004. 360 с. 

318. Мяловицька Н.А. Конституційно-правова реформа і методологія науки 

конституційного права. Вісник Конституційного Суду України. 2006. № 2.  

С. 22-29. 

319. Назаров І.В. Історичні особливості формування судової системи 

України. Державне будівництво та місцеве самоврядування. 2010. Вип. 19.  

С. 12-22. 

320. Назаров І.В. Принципи незалежності та самостійності суду: 

співвідношення понять. Незалежний суд – гарантія захисту прав, свобод та 

законних інтересів людини і громадянина: Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції, 30 травня 2009 року. Чернівці, 2009. С. 169-172. 

321. Назаров І.В. Судові системи країн Європейського Союзу та України: 

генезис та порівняння: Монографія. Харків, 2011. 432 с. 

322. Наливайко Л.Р., Орєшкова А.Ф. Засоби масової інформації як суб’єкти 

громадського контролю за діяльністю органів судової влади: теоретико-правовий 

аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: 

Юриспруденція. 2017. Вип. 29(1). С. 11-15. 



 

 410 

323. Недбайло П.Е. Система юридических гарантий применения советских 

правовых норм. Правоведение. 1971. № 3. С. 44-53. 

324. Новиков В. Речь, сочиненная на случай собрания Калужского 

дворянства для виборов судей на 1786 год. Санкт-Петербург, 1786. 16 с. 

325. Обрусна С.Ю. Суддівський корпус України: поняття та правова 

характеристика. Форум права. 2010. № 3. С. 318-321. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index (дата звернення: 10.09.2011).  

326. Овчаренко О. Принцип незалежності суддів vs принцип оскарження 

судового рішення: теоретичні й практичні аспекти. Юридична Україна. 2015. № 6. 

С. 55-62. 

327. Овчаренко О.М. Теоретико-прикладні проблеми інституту юридичної 

відповідальності судді: монографія. Харків, 2017. 624 с. 

328. Огурцов А.П. Методология. Большая Российская энциклопедия: В 30 

томах. Том 20: Меотская археологическая культура – Монголо-татарское 

нашествие. Москва, 2012. С. 486. 

329. Окрема думка судді Конституційного Суду України Вознюка В.Д. 

стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі про надання висновку 

щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України», направленого Головою Верховної Ради України, вимогам статей 157 і 

158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 29, 59, 78 та інших 

Конституції України). URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/352 (дата звернення: 

11.03.2016). 

330. Окрема думка судді Конституційного Суду України Скоморохи В.Є. 

стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі про надання висновку 

щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України», направленого Головою Верховної Ради України, вимогам статей 157 і 

158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 29, 59, 78 та інших 

статей Конституції України). URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/352 (дата 

звернення: 11.03.2016). 



 

 411 

331. Олійник В.М. Громадський контроль за діяльністю органів судової 

влади: підходи до визначення поняття. Науковий вісник Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. 2017. № 1. С. 125-131. 

332. Оніщук М. Належна професійна підготовка кандидатів на посаду судді 

є неодмінною умовою здійснення компетентного судочинства. Юридичний вісник 

України. 2018. № 4. С. 6-7. 

333. Оніщук М. Не протекція, а належна суддівська кваліфікація та освіта 

мають бути гарантією кар’єрного зростання. Слово Національної школи суддів 

України. 2015. № 1. С. 6-13. 

334. Оніщук М. Роль Національної школи суддів України у підготовці 

кадрів для судової системи: реалії та перспективи. Слово Національної школи 

суддів України. 2014. № 1. С. 100-105. 

335. Оніщук М. Суддівська освіта в Україні: стан, досягнення та виклики. 

Слово Національної школи суддів України. 2016. № 4. С. 90-97. 

336. Онопенко В. Суть судової реформи у зміні ставлення політичного 

керівництва до суду (із виступу на ХІІ позачерговому зїзді суддів України). 

Вісник Державної судової адміністрації України. 2014. № 2. С. 11-17. 

337. Орзіх М.П. Конституціоналістика у складі юридичних терміно-понять. 

Наукові праці Одеської національної юридичної академії. Одеса, 2009. Т. VІІІ. С. 

118-124 

338. Організація судових та правоохоронних органів: навч. посіб.: у 2 ч. / за. 

ред. Л.М. Москвич. Ч. 1: Основи судоустрою України. Xарків, 2016. 244 с. 

339. Орлова К.А. Теоретико-правовые аспекты статуса судьи как субъекта 

права: автореф. дис. ... к.ю.н.: 12.00.01, 12.00.11. Калининград, 2017. 22 с. 

340. Основні принципи незалежності судових органів (схвалені 

резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада та 13 

грудня 1985 року URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_201 (дата 

звернення: 11.09.2019) 



 

 412 

341. Основной Закон Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 

года, с изменениями. URL: http://yurist-

online.org/laws/foreign/const_germany/_doc.pdf (дата звернення: 18.02.2013). 

342. Основные  положения  преобразования  судебной части  в  России. 

Москва, 1863. 111 с. URL: http://www.prlib.ru/History/Pages/Item.aspx?itemid=688 

(дата звернення: 14.02.2012). 

343. Основы законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и 

автономных республик от 25 декабря 1958 г. URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5351.htm (дата звернення: 14.07.2012). 

344. Основы судоустройства Союза Советских Социалистических 

Республик и союзных республик от 29 октября 1924 г. СЗ СРСР. 1924. № 23. Ст. 

203. 

345. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

судоустройстве от 13 ноября 1989 г. URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_16015.htm (дата звернення: 14.07.2012). 

346. Остафійчук Л.А. До питання змістовних складових поняття 

«суддівського розсуду» при здійсненні правосуддя. URL: http://archive.ws-

conference.com/do-pitannya-zmistovnix-skladovix-ponyattya-suddivskogo-rozsudu-pri-

zdijsnenni-pravosuddya/ (дата звернення: 16.10.2019). 

347. Панасюк О.А. Поняття та ознаки дискреційних повноважень суду у 

кримінальному провадженні. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія юридичні науки. 2017. Вип. 5. Т. 2. С. 149-154. 

348. Панов М.І. Методологічні проблеми формування понятійного апарату 

правової науки. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т.1: 

Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової 

системи України / за заг. ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. Харків, 2008. 728 с. 

349. Паньонко І.М. Апарат управління Запорізької Січі (середина XVI ст. – 

1775 р.): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2000. 18 с. 

350. Паньонко І.М. Система органів управління Запорізької Січі: 

монографія. Львів, 2006. 144 с. 



 

 413 

351. Паньонко І., Струс В. Злочини та покарання Козацької доби. Наукові 

записки Львівського університету бізнесу та права. 2010. Вип. 5. С. 158-163. 

352. Папкова О.А. Усмотрение суда. Москва, 2005. 413 с. 

353. Пейсиков В. Обучение судей: международный опыт и российские 

перспективы. Российская юстиция. 2001. № 6. С. 59-62. 

354. Пекінські тези щодо принципів незалежності суддів юридичної 

асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону, прийняті провідними 

діячами в галузі правосуддя в LAWASIA, а також суддями з Азії та 

тихоокеанського регіону в Пекіні в 1995 р. та схвалені на засіданні ради 

LAWASIA в 2001 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_j78 (дата 

звернення: 10.09.2013). 

355. Петренко В.М. Советские судьи независимы и подчиняются только 

закону. Москва, 1954. 324 с. 

356. Петрів Р. Австрійські, Австро-Угорські і Галицькі конституції (кінець 

ХVIII-XIX ст.ст.). Івано-Франківськ, 2005. 84 с. 

357. Пилипенко В. Тотальне звільнення суддів призведе до тяжких 

наслідків. URL: http://ua.racurs.ua/1000-volodymyr-pylypenko-suddivska-spilnota-ne-

terpityme-usih-eksperymentiv-narodnyh-deputativ (дата звернення: 12.11.2016). 

358. Підопригора О.А., Музиченко П.П. Магістрат. Юридична 

енциклопедія: В 6-ти т. / гол. редкол.: Ю.С. Шемшученко. Київ, 2001. Т. 3: К-М. 

С. 546.  

359. Погорецький М.А., Польовий О.Л., Яновська О.Г. Гарантії суддівської 

незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності: монографія. 

Київ, 2014. 308 с. 

360. Погорілко В.Ф. Гарантії конституційні. Юридична енциклопедія: В 6-

ти т. / гол. редкол.: Ю.С. Шемшученко. Київ, 1998-2002. Т. 1: А-Г. 1998.  

С. 554-555. 

361. Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Сірий М.І. Права та свободи людини 

і громадянина в Україні. Київ, 1997. 52 с. 



 

 414 

362. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: 

підручник / за заг. ред. В.Л. Федоренка. 4-те вид., перероб. і доопр. Київ, 2012.  

576 с. 

363. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. 

Академічний курс: Підруч.: У 2 т. Т. 1 / За ред. В.Ф. Погорілка. Київ, 2006. 544 с. 

364. Погребняк С.П. Основоположні принципи права (змістовна 

характеристика): Монографія. Харків, 2008. 240 с. 

365. Поздняков М.Л. Критерии оценки качества работы судей и 

дисциплинарная ответственность. Санкт-Петербург, 2014. 70 с. 

366. Полное собрание законов Российской империи: в 3-х собраниях. 

Собрание третье. Т. 9. Санкт-Петербург, 1889. 728 с. 

367. Положение о дисциплинарной ответственности судей, отзыве и 

досрочном освобождении судей и народных заседателей судов Союза ССР, 

утверждено Постановлением Верховного Совета СССР от 2 ноября 1989 года. 

URL: http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=6&nd=102010218 (дата 

звернення: 19.03.2014). 

368. Положение о квалификационных коллегиях судей судов Союза ССР, 

утверждено Постановлением Верховного Совета СССР от 2 ноября 1989 года. 

URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=10&nd=102010216 (дата 

звернення: 19.03.2014). 

369. Положение о квалификационной аттестации судей, утверждено 

Постановлением Верховного Совета СССР от 2 ноября 1989 года. URL: 

http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data01/tex11162.htm (дата 

звернення: 19.03.2014). 

370. Положення про вибори районних (міських) народних судів Української 

РСР, затверджене Указом Президії Верховної Ради УРСР від 2 листопада 1960 

року. Відомості Верховної Ради УРСР. 1960. № 41. Ст. 357. 

371. Положення про дисциплінарну відповідальність суддів, затверджене 

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 15 липня 1948 року. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901874558 (дата звернення: 19.03.2013). 



 

 415 

372. Положення про дисциплінарну відповідальність суддів Української 

РСР, затверджене Указом Президії Верховної УРСР від 10 серпня 1960 року. 

Відомості Верховної Ради УРСР. 1960. № 30. Ст. 265.  

373. Положення про нагородження відзнаками Ради суддів України від 30 

листопада 2007 року № 118 (у редакції рішення Ради суддів України від 09 червня 

2016 року № 47). URL: http://www.rsu.gov.ua/ua/events/risenna-rsu-no-47-vid-

09062016-pro-zatverdzenna-novoi-redakcii-polozenna-pro-nagorodzenna-vidznakami-

rsu (дата звернення: 19.03.2019). 

374. Положення про народний суд РНК УРСР від 26 жовтня 1919 року. СУ 

УССР. 1920. № 25. Ст. 536. 

375. Положення про підготовку та періодичне навчання суддів у 

Національній школі суддів України: наказ ректора Національної школи суддів 

України від 06.07.2017 року № 26. URL: http://www.nsj.gov.ua/files/1499414922%... 

(1).pdf (дата звернення: 23.09.2019). 

376. Положення про проведення курсів навчання для підвищення 

кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя: наказ 

Національної школи суддів України від 20.05.2016 року № 28. URL: 

http://nsj.gov.ua/files/1463996181Binder1.pdf (дата звернення: 03.12.2018). 

377. Положення про судоустрій УСРР від 23 жовтня 1925 року. URL: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP250018.html (дата звернення: 

19.03.2013). 

378. Полонська-Василенко Н.Д. Історія України: У 2-х т. Т. 1: До середини 

ХVІІ століття. Київ, 1995. 672 с. 

379. Полудняков В.И. Судья ведет прием. Москва, 1991. 208 с. 

380. Польовий О.Л. Гарантії суддівської незалежності при притягненні 

суддів до юридичної відповідальності: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.10. Київ, 2014. 18 с. 

381. Польовий О.Л. Гарантії суддівської незалежності при притягненні 

суддів до юридичної відповідальності: дис. … канд. юрид. наук  12.00.10. Київ, 

2014. 227 с. 



 

 416 

382. Попова А.Д. Формирование правового статуса судей: история и 

современность. Журнал российского права. 2007. № 9. С. 97-104. 

383. Поповський Д.П. Суддівський розсуд: погляд на проблему. Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Серія право. 2014. Вип. 29.  

Т. 2. С. 226-230. 

384. Популярна юридична енциклопедія / В.С. Ковальський (кер.) та ін. 

Київ, 2002. 528 с. 

385. Портнов В.П., Славин М.М. Становление правосудия Советской России 

1917-1922 гг. Москва, 1990. 328 с. 

386. Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок 

складення кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в 

Україні, затверджений рішенням Ради адвокатів України № 270 від 17 грудня 

2013 року, з наступними змінами. URL: unba.org.ua/assets/uploads/.../2016-09-13-

poryadki-195_57e916ed9c3aa.pdf (дата звернення: 19.03.2015). 

387. Постовский К. Об уголовном преследовании должностных лиц за 

преступления по службе. Юридический вестник. 1880. № 3. С. 530-531. 

388. Пояснювальна записка до Європейської хартії про статус суддів від 10 

липня 1998 року (Модельний кодекс). URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a46 (дата звернення: 14.06.2013). 

389. Пратола Д. Досвід суддівської освіти в Італійській Республіці. Слово 

Національної школи суддів України. 2016. № 4. С. 137-140. 

390. Прилуцький В.І. Волостель. Юридична енциклопедія: В 6-ти т. / гол. 

редкол.: Ю.С. Шемшученко. Київ, 1998. Т. 1: А–Г. С. 511. 

391. Прилуцький В.І. Тіун, тивун. Юридична енциклопедія: В 6-ти т. / гол. 

редкол.: Ю.С. Шемшученко. Київ, 2003. Т. 6: Т–Я. С. 78. 

392. Прилуцький С.В. Вступ до теорії судової влади (Суспільство. 

Правосуддя. Держава): Монографія. Київ, 2012. 317 с. 



 

 417 

393. Прилуцький С.В. Громадянське суспільство в механізмі судової влади 

та правосуддя: теоретико-правовий аспект. Часопис Київського університету 

права. 2010. № 1. С. 236-243. 

394. Прилуцький С. Конституювання судової влади України: виклики 

сьогодення та шляхи їх вирішення. Право України. 2014. № 5. С. 178-188. 

395. Прилуцький С. Незмінюваність суддів – питання теорії і практики. 

Право України. 2003. № 8. С. 48-51. 

396. Прилуцький С. Присяга судді: стара категорія – новий правовий зміст. 

Право України. 2001. № 6. С.102-106. 

397. Прилуцький С.В. Соціальний феномен суду як цивілізаційної основи 

розвитку людства. Судова апеляція. 2011. № 3 (24). С. 6-15. 

398. Прилуцький С.В. Судова влада і громадянське суспільство: 

взаємозв’язок, місце та роль у правовій державі. Правова держава: Щорічник 

наукових праць. 2010. Вип. 21. С. 342-351. 

399. Прилуцький С.В. Судова влада в умовах формування громадського 

суспільства та правової держави в Україні: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 

12.00.10. Київ, 2013. 36 с. 

400. Прилуцький С.В. Формування корпусу професійних суддів України: 

дис... канд. юрид. наук: 12.00.10. Київ, 2003. 223 с. 

401. Про арбітражний суд: Закон УРСР від 4 червня 1991 р. / Верховна Рада 

України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1142-12/ed19910604 (дата 

звернення: 16.02.2013). 

402. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 р. / Верховна 

Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/22/98-вр/ed19980115 (дата 

звернення: 14.03.2013). 

403. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21 грудня 2016 р. / 

Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1798-19#Text 

(дата звернення: 14.03.2017). 



 

 418 

404. Про відновлення довіри до судової влади в Україні: Закон України від 8 

квітня 2014 р. / Верховна Рада України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1188-18 (дата звернення: 16.07.2015). 

405. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

посилення гарантій незалежності суддів): Закон України від 5 червня 2012 р. / 

Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4874-17 (дата 

звернення: 06.07.2013). 

406. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розгляду справ Верховним Судом України: Закон України від 20 жовтня 2011 р.  / 

Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3932-17 (дата 

звернення: 11.09.2013). 

407. Про внесення змін до Закону України «Про арбітражний суд»: Закон 

України від 20 лютого 1997 р. / Верховна Рада України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/96/97-вр/ed19970330 (дата звернення: 

11.09.2013). 

408. Про внесення змін до Закону України «Про застосування амністії в 

Україні» щодо повної реабілітації політичних в’язнів: Закон України від 27 

лютого 2014 р. / Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/792-18#Text (дата звернення: 11.10.2014). 

409. Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів»: Закон 

України від 21 червня 2001 р. / Верховна Рада України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2534-14/ed20010705 (дата звернення: 

21.06.2013). 

410. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон 

України від 2 червня 2016 р. / Верховна Рада України. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1401-19 (дата звернення: 11.12.2016). 

411. Про внесення зміни до пункту 1 Порядку складення присяги суддею, 

вперше призначеним на посаду: Указ Президента України від 16 серпня 1999 р. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/991/99/ed19990816 (дата звернення: 

11.07.2013). 



 

 419 

412. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р., з 

наступними змінами / Верховна Рада України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 (дата звернення: 26.04.2014). 

413. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: 

Закон України від 23 грудня 1993 р. / Верховна Рада України. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3781-12/ed19931223 (дата звернення: 

25.02.2013). 

414. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12 

лютого 2015 р., з наступними змінами. Офіційний вісник України. 2015. № 17.  

Ст. 447. 

415. Про заснування поста Президента СРСР і внесення змін та доповнень 

до Конституції (Основного Закону) СРСР: Закон СРСР від 14 березня 1990 р. / 

Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v1360400-90 

(дата звернення: 20.03.2013). 

416. Про затвердження Положення про формування кадрового резерву на 

посади суддів місцевих та апеляційних судів: Наказ Державної судової 

адміністрації України від 4 серпня 2006 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0991-06 (дата звернення: 28.04.2013). 

417. Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) СРСР: Закон 

СРСР № 9853-XI від 1 грудня 1988 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v9853400-88 (дата звернення: 22.05.2013). 

418. Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української 

РСР: Закон Української РСР від 27 жовтня 1989 р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/8303-11 (дата звернення: 21.02.2013). 

419. Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української 

РСР: Закон Української РСР від 24 жовтня 1990 р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/404-12 (дата звернення: 21.02.2013). 

420. Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну 

відповідальність суддів судів України: Закон України від 2 лютого 1994 р. / 



 

 420 

Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3911-

12/ed19940202 (дата звернення: 26.06.2013). 

421. Про Конституційний Суд України: Закон України від 3 червня 1992 р. / 

Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/2400-

12/ed19920603 (дата звернення: 25.05.2013). 

422. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996р., 

з наступними змінами та доповненнями / Верховна Рада України. Відомості 

Верховної Ради України. 1996. № 49. Ст. 272. 

423. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 р., 

з наступними змінами / Верховна Рада України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2136-19 (дата звернення: 21.01.2018). 

424. Про Конституційну Асамблею: Указ Президента України від 17 травня 

2012 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/328/2012/ed20120517 (дата 

звернення: 21.08.2013). 

425. Про Конституційну Комісію: Указ Президента України від 3 березня 

2015 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/119/2015 (дата звернення: 

21.06.2015). 

426. Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження 

справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ 

Президента України від 10 травня 2006 р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/361/2006 (дата звернення: 21.02.2014). 

427. Про Концепцію нової Конституції України: Постанова Верховної Ради 

Української РСР від 19 червня 1991 р. URL: 

http://gska2.rada.gov.ua/site/const/post/1213.html (дата звернення: 21.02.2013). 

428. Про Концепцію судово-правової реформи в Україні: Постанова 

Верховної Ради України від 28 квітня 1992 р. / Верховна Рада України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2296-12. (дата звернення: 21.02.2013). 

429. Про надання Верховному Суду України повноважень касаційної 

інстанції стосовно справ,  які розглядаються по першій інстанції військовими 



 

 421 

трибуналами в Україні: Указ Президії Верховної Ради України від 15 січня 1992 р. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2044-12 (дата звернення: 21.02.2013). 

430. Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, 

які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких законів України: Закон України від 21 лютого 2014 р. / 

Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-18#Text 

(дата звернення: 29.05.2015). 

431. Про незалежність судової влади: Постанова Пленуму Верховного Суду 

України № 8 від 13 червня 2007 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-07 (дата звернення: 11.04.2014). 

432. Про органи суддівського самоврядування: Закон України від 2 лютого 

1994 р. / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3909-

12/ed19940202 (дата звернення: 29.05.2013). 

433. Про органічний закон стосовно статусу магістратури від 22 грудня 1958 

року: Ордонанс Французької Республіки № 58-1270 р. URL: 

http://www.pravo.org.ua/files/zarub_zakon/FR_1958.pdf (дата звернення: 10.02.2014). 

434. Про очищення влади: Закон України від 16 вересня 2014 р. / Верховна 

Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/1682-18 (дата звернення: 

14.02.2015). 

435. Про перейменування військових трибуналів України у військові суди 

України і продовження повноважень їх суддів: Постанова Верховної ради України 

від 3 лютого 1993 року № 2979-ХІІ р. / Верховна Рада України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/2979-12 (дата звернення: 21.02.2013). 

436. Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї: 

Указ Президента України від 21 лютого 2011 р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/224/2011/ed20110221 (дата звернення: 

14.03.2014). 

437. Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного 

судді Верховною Радою України: Закон України від 18 березня 2004 р. / Верховна 



 

 422 

Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1625-15/ed20040318 (дата 

звернення: 11.02.2013). 

438. Про порядок складення присяги суддею, вперше призначеним на 

посаду: Указ Президента України від 11 травня 1999 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/493/99/ed19990511 (дата звернення: 

12.02.2013). 

439. Про порядок складення присяги судді особою, вперше призначеною на 

посаду професійного судді: Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. / 

Верховна Рада України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/380/2011/ed20110406 (дата звернення: 

11.02.2013). 

440. Про присягу суддів і народних засідателів судів Української РСР: Указ 

Президії Верховної Ради Української РСР від 15 грудня 1989 р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/8527-11 (дата звернення: 21.02.2013). 

441. Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду 

України присяги суддів: Постанова Верховної Ради України від 24 лютого 2014 р. 

№ 775-18. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 12. Ст. 201. 

442. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: 

Закон України від 11 грудня 2003 р., із змінами / Верховна Рада України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1382-15 (дата звернення: 28.03.2013). 

443. Про стан звітності народних суддів Української РСР та виконання 

наказів і пропозицій виборців: Постанова Президії Верховної Ради УРСР від 26 

серпня 1957 р. Відомості Верховної Ради УРСР. 1957. № 7-8. Ст. 113. 

444. Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 р. / Верховна Рада 

України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2862-12/ed19921215 (дата 

звернення: 21.02.2013). 

445. Про статус суддів в СРСР: Закон СРСР від 4 серпня 1989 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0328400-89 (дата звернення: 21.02.2013). 

446. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015-2020 роки: Указ Президента України від 20 травня 



 

 423 

2015 р. URL: http://www.president.gov.ua/documents/19452.html?PrintVersion (дата 

звернення: 10.09.2016). 

447. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. 

Офіційний вісник України. 2010. № 55/1. Ст. 1900. 

448. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 р., з 

наступними змінами / Верховна Рада України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/print1465331835457898 (дата 

звернення: 29.11.2018). 

449. Про судоустрій Союзу РСР, союзних і автономних республік: Закон 

СРСР від 16 серпня 1938 р. URL: http://istmat.info/node/24226 (дата звернення: 

13.02.2013). 

450. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. / Верховна 

Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3018-14/ed20020207 (дата 

звернення: 21.02.2013). 

451. Про судоустрій України: Закон Української РСР від 5 червня 1981 р. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2022-10/ed19810605 (дата звернення: 

21.02.2013). 

452. Про судоустрій Української РСР: Закон Української РСР від 30 червня 

1960 р. Відомості Верховної Ради УРСР. 1960. № 23. Ст. 176. 

453. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р., з наступними 

змінами / Верховна Рада України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1701-

15 (дата звернення: 13.07.2014). 

454. Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та 

покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних 

зібрань: Закон України від 29 січня 2014 р. / Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/737-18#Text (дата звернення: 29.05.2014). 

455. Проблеми теорії конституційного права України / За заг. ред. Ю.С. 

Шемшученка. Київ, 2013. 611 с. 

456. Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов / Под 

ред. проф. В.С. Нерсесянца. Москва, 2001. 846 с. 



 

 424 

457. Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України 

(щодо недоторканності народних депутатів України та суддів)» № 1776 від 16 

січня 2015 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53602 

(дата звернення: 19.04.2016). 

458. Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України 

щодо посилення гарантій незалежності суддів» № 2522а від 4 липня 2013 р. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47765 (дата звернення: 

13.07.2014). 

459. Проект Закону України (доопрацьований) «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)» № 3524 від 26 січня 2016 р. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209 (дата звернення: 

23.04.2017). 

460. Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України 

(щодо правосуддя)» № 3524 від 25 листопада 2015 р. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209 (дата звернення: 

13.03.2016). 

461. Проект новой редакции учреждения судебных установлений. Санкт-

Петербург, 1900. URL: http://ibook-edu.ru/books/36759/read#page3 (дата звернення: 

20.03.2013). 

462. Прокопенко Б.О. Добір кандидатів на посаду судді: монографія. Харків, 

2016. 208 с. 

463. Проміжний висновок щодо Закону «Про очищення влади» (Закон «Про 

люстрацію») в Україні, схвалений Європейською комісією «За демократію через 

право» (Венеціанською комісією) на 101-ій пленарній сесії (Венеція, 12-13 грудня 

2014 р.). URL: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/229B826C8AC787DEC2257D870

04987C3 (дата звернення: 16.02.2015). 

464. Протокол № 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у 



 

 425 

Першому протоколі до неї від 16 вересня 1963 р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_059 (дата звернення: 16.02.2013). 

465. П’ята книга Мойсеєва: Повторення закону. URL: 

http://www.truechristianity.info/ua/bible/deuteronomy_ua.php (дата звернення: 

26.04.2015). 

466. Рабінович П.М. Методологія юридичної науки. Юридична 

енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шешученко (голова редкол.) та ін. Київ, 2001. 

Т. 3: К-М. 2001. С. 618-619. 

467. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави: посіб. для 

студентів спеціальності «Правознавство». Вид. 2-ге, зі змінами і доповненнями. 

Київ, 1994. 186 с. 

468. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: 

навчальний посібник. Київ, 2004. 464 с. 

469. Радутная Н.В. Народный судья. Профессиональное мастерство и 

подготовка. Москва, 1977. 144 с. 

470. Радянський період розвитку апеляційного судочинства. URL: 

http://kia.court.gov.ua/sud2690/sud_1/istoria/ (дата звернення: 18.02.2014). 

471. Регламент Вищої ради правосуддя, затвердженим рішенням Вищої 

ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 52/0/15-17. URL: 

http://www.vru.gov.ua/legislative_acts/28 (дата звернення: 14.11.2019). 

472. Регламент Європейського Суду з прав людини від 1 жовтня 2003 р. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_067 (дата звернення: 14.03.2014). 

473. Регламент Міжнародного Суду ООН від 14 квітня 1978 р. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_h85 (дата звернення: 18.03.2013). 

474. Резолюція 1244 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи 

«Виконання обов'язків і зобов'язань, взятих Україною при вступі до Організації». 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_603 (дата звернення: 18.02.2014). 

475. Резолюція 1262 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи 

«Виконання обов'язків та зобов'язань Україною». URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_607 (дата звернення: 18.02.2014). 



 

 426 

476. Резолюція 1862 (2012) Парламентської Асамблеї Ради Європи 

«Функціонування демократичних інституцій в Україні». URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_a57 (дата звернення: 18.02.2014). 

477. Рекомендації Латімер Хаус щодо парламентаризму та незалежності 

суддівства в країнах загального права, прийняті на зустрічі представників 

парламентської асоціації, асоціації магістратів та суддів, асоціації адвокатів та 

освітньої юридичної асоціації країн загального права 19 липня 1998 року URL: 

https://vkksu.gov.ua › doc › perelik-dokumentiv › rekomendacii-lat (дата звернення: 

02.10.2019) 

478. Рекомендація № (94) 12 «Незалежність, дієвість та роль суддів», 

ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи на 518 засіданні заступників міністрів 

13 жовтня 1994 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_323 (дата 

звернення: 21.03.2015) 

479. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи 

державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов'язки, ухвалена 

Комітетом Міністрів Ради Європи 17 листопада 2010 року на 1098 засіданні 

заступників міністрів // База даних «Законодавство України». URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_a38 (дата звернення: 26.02.2013). 

480. Рекомендація Rec (2004) 4 Комітету міністрів Ради Європи державам-

членам про роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті 

та професійній підготовці. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_573 (дата 

звернення: 22.09.2015). 

481. Реформування судової влади в Україні. Інтерв’ю Голови Верховного 

Суду України Ярослава Романюка – головному редакторові журналу «Право 

України» Олександру Святоцькому. Право України. 2014. № 11. С. 14-73. 

482. Рєзнікова В.В. Судова реформа та її перспективи для господарського 

судочинства: проблеми практики і теорії. Вісник господарського судочинства. 

2014. № 6. С. 107-119. 



 

 427 

483. Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 

року, з наступними змінами. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_588 

(дата звернення: 22.03.2014). 

484. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремих положень законів України „Про судоустрій і статус 

суддів“ від 2 червня 2016 року № 1402–VIII, «Про внесення змін до Закону 

України „Про судоустрій і статус суддів“ та деяких законів України щодо 

діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193–IX, 

„Про Вищу раду правосуддя“ від 21 грудня 2016 року № 1798–VIII від 11 березня 

2020 року № 4-р/2020. URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/3050 (дата звернення: 

18.06.2020). 

485.   Рішення Конституційного Суду України у справі  за конституційним 

поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремих положень пунктів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 

25 розділу XII „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про 

судоустрій і статус суддів“ № 1402–VІІІ від 18 лютого 2020 року № 2-р/2020. 

URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/3033 (дата звернення: 18.06.2020). 

486. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремих положень Закону України «Про запобігання 

корупції», Кримінального кодексу України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020. 

URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/3260 (дата звернення: 15.11.2020). 

487. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремих положень частини четвертої статті 26, частини 

третьої статті 31, частини другої статті 39 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» (справа про стаж для зайняття посади судді в апеляційних, вищих 

спеціалізованих судах та Верховному Суді України) № 3-рп/2011 від 5 квітня 2011 

р. URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/622 (дата звернення: 28.07.2013). 



 

 428 

488. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень 

статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у 

навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування 

української мови) № 10-рп/99 від 14 грудня 1999 р. URL: 

http://www.ccu.gov.ua/docs/406 (дата звернення: 18.02.2013). 

489. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) статті 375 Кримінального кодексу України від 11 червня 2020 

року № 7-р/2020. URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/3127 (дата звернення: 

15.09.2020). 

490. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин 

першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону 

України «Про статус суддів» (справа про незалежність суддів як складову їхнього 

статусу) № 19-рп/2004 від 1 грудня 2004 р. URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/507 

(дата звернення: 10.02.2013). 

491. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) окремих положень статті 2, абзацу другого пункту 2 розділу ІІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про заходи щодо 

законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», статті 138 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» (справа щодо змін умов виплати пенсій 

і щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці) № 3-рп/2013 від 

3 червня 2013 р. URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/660 (дата звернення: 18.02.2014). 

492. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Вищої ради юстиції про офіційне тлумачення положення частини п'ятої 

статті 20 Закону України «Про судоустрій України» (справа про звільнення судді 



 

 429 

з адміністративної посади) № 1-рп/2007 від 16 травня 2007 р. URL: 

http://www.ccu.gov.ua/docs/548 (дата звернення: 18.02.2014). 

493. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного 

тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої 

статті 34 Конституції України № 2-рп/2012 від 12 січня 2012 р. URL: 

http://www.ccu.gov.ua/docs/641 (дата звернення: 18.02.2014). 

494. Рішення Конституційного Суду України у справі про Закон України 

«Про Вищу раду юстиції» № 9-рп/2002 від 21 травня 2002 р. URL: 

http://www.ccu.gov.ua/docs/458 (дата звернення: 18.02.2014). 

495. Романюк Я., Лащук Є. Детермінанти корупції в судовій системі 

України, або чи можна очікувати позитивного ефекту від повного оновлення 

суддівського корпусу. Право України. 2016. № 6. С. 134-155. 

496. Романюк Я. Щодо здійснення функцій судової влади України в умовах 

судової реформи. Вісник Державної судової адміністрації України. 2015. № 3-4. 

С. 11-27. 

497. Российское законодательство Х–ХХ веков: в 9 т. Т. 1: Законодательство 

Древней Руси: учебное пособие / Под ред. О.И. Чистякова. Москва, 1984. 432 с. 

498. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учеб. пособие для 

вузов. Москва, 2012. 287 с. 

499. Савенко М.Д. Суддівський розсуд у цивільному процесі. Наукові 

записки НаУКМА: Юридичні науки. 2004. Т. 26. С. 75-79.  

500. Савенко М.Д. Судова реформа в Україні: конституційний аспект. 

Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. 2015. Т. 168. С. 9-14. 

501. Савчин М.В. Конституціоналізм і природа конституції: теорія і 

практика реалізації: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2013. 502 с. 

502. Савчин М. Свобода суддівського розсуду у світлі обґрунтованості 

рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій. Слово Національної школи 

суддів України. 206. № 1. С. 30-41. 



 

 430 

503. Саленко О.В. Застосування в Україні європейських стандартів для 

забезпечення належного кваліфікаційного рівня судді. Європейські перспективи. 

2014. № 3. С. 69-76. 

504. Салимзянова Р.Р. Независимость судебной власти как гарантия 

правового государства: Монография. Казань, 2007. 102 с. 

505. Самостоятельность и независимость судебной власти Российской 

Федерации / Под ред. В.В. Ершова. Москва, 2006. 493 с. 

506. Самсін І. Освіта суддів: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії. Вісник 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 2012. № 1. С. 10-15. 

507. Самсін І.Л. Судова реформа: актуалізація проблем статусу суддів та 

судоустрою України: історико-правовий нарис: монографія. Xарків, 2012. 224 с. 

508. Сафонова О.Ю. Підвищення кваліфікації та професійна підготовка 

суддів: концепція дискурсу. Актуальні проблеми держави і права. 2015. Вип. 75. 

С. 217-224. 

509. Селіванов А.О. Конституція. Громадянин. Суд. Професійні та суспільні 

погляди. Київ, 2009. 560 с. 

510. Сеньків O.I. Плюралізм наукових поглядів на проблематику юридичної 

природи судового розсуду в адміністративному судочинстві. Держава і право. 

Юридичні і політичні науки. 2008. № 42. С. 322-330.  

511. Сердюк В. Недоторканність та незмінюваність суддів. Українські реалії 

та європейський досвід. Вісник прокуратури. 2006. № 10. С. 116-122. 

512. Сердюк В.В. Правовий статус Верховного Суду України в системі 

судової влади: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.10. Харків, 2009. 38 с. 

513. Сердюк В.В. Юрисдикція судів України за спеціалізацією: автореф. 

дис... канд. юрид. наук: 12.00.10. Київ, 2003. 19 с. 

514. Сердюк В.В. Юрисдикція судів України за спеціалізацією: дис... канд. 

юрид. наук: 12.00.10. Київ, 2003. 219 с. 

515. Сердюк В.О. Проблеми реалізації судово-правової реформи в Україні 

(1991–2004 рр.): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2007. 21 с. 



 

 431 

516. Серьогін В.О. Право на недоторканність приватного життя у 

конституційно-правовій теорії та практиці: Монографія. Харків, 2010. 453 с. 

517. Севастьянов А.П. Пределы судейского усмотрения при назначении 

наказания: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Красноярск, 2004. 23 с. 

518. Сергиенко Л.А. Правовая регламентация управленческого труда. 

Москва, 1984. 141 с. 

519. Сейдалина Ж.К. Особенности правового регулирования трудовых 

отношений судей Республики Казахстан: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 

12.00.05. Астана, 2007. 30 с. 

520. Селезнева Н.М. Статус суда в Российской Федерации: конституционно-

правовые вопросы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Саратов, 2004. 28с. 

521. Сикал М., Шамрук Н. Підстави дисциплінарної відповідальності судді. 

Актуальні проблеми правознавства. 2019. № 1 (17). С. 66-72. 

522. Сіда Ю.C. Судова влада в умовах трансформації українського 

суспільства: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04. Харків, 2005. 19 с. 

523. Сілантьєва Е.Є. Організаційно-правові проблеми принципу 

спеціалізації судів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Харків, 2014. 20 с. 

524. Сімоненко В. Інноваційні методики у підготовці суддів. Слово 

Національної школи суддів України. 2014. № 1. С. 108-111. 

525. Сінєльнік Р.В., Щедрін В.В. Нормативно-правові гарантії незалежності 

суддів в Україні: загальна характеристика. Дослідження проблем права в Україні 

очима молодих вчених: всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 24 квітня 2015 р.). 

Запоріжжя, 2015. 134 с. 

526. Сиренко В.Ф. Реформа суда пошла не туда. Альманах права. 2018. Вип. 

9. С. 10-18. 

527. Сірий М.І., Кравчук Г.А. Процесуальні гарантії. Юридична 

енциклопедія: В 6-ти т. Т. 5: П-С. / Гол. редкол.: Ю. С. Шемшученко. Київ, 2003. 

С. 188. 

528. Скавронік В.М. Адміністративно-юрисдикційна діяльність суду: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2002. 22 с. 



 

 432 

529. Скакун О.Ф. Принципи у методологічному інструментарії загального 

порівняльного правознавства. Право України. 2013. № 3-4. С. 49-60. 

530. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. 2-ге видання. Київ, 

2010. 520 с. 

531. Скомороха В.Є. Конституційний Суд України в механізмі державної 

влади: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2001. 19 с. 

532. Скомороха В.Є. Конституційний Суд України в механізмі державної 

влади: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2001. 230 с. 

533. Скомороха Л.В. Конституційно-правові аспекти формування 

професійного суддівського корпусу в Україні: сутність, механізм реалізації: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2010. 20 с. 

534. Скомороха Л.В. Конституційно-правові аспекти формування 

професійного суддівського корпусу в Україні: сутність, механізм реалізації: дис. 

... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2010. 216 с. 

535. Скомороха Л.В. Концептуальні підходи щодо отримання всебічної та 

повної інформації стосовно осіб, які претендують на зайняття посди судді. Вісник 

Вищої ради юстиції. 2010. № 2. С. 44-51. 

536. Скрипіна Ю.В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної 

діяльності (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис... канд. юрид. наук: 

12.00.09. Харків, 2008. 20 с. 

537. Скрипнюк О.В. Конституційне право України: підручник для студентів 

вищих навчальних закладів. Київ, 2010. 672 с. 

538. Скрипнюк О.В. Курс сучасного конституційного права України: 

академічне видання. Харків, 2009. 468 с. 

539. Скурко  Е.В. Принципы права: монография. Москва, 2008. 192 с. 

540. Слабченко М.Е. Судівництво на Україні XVII-XVIII століть. 

Академічна юридична думка / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. Київ, 1998. С. 5-23. 

541. Слінько С.В. Концепція незалежності судової влади: функції та 

елементи. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 

2011. № 4. С. 77-82. 



 

 433 

542. Слободяник Н.С. Виборність суддів: зарубіжний досвід та перспективи 

для України. Науковий вісник Ужгородського національного університету: серія: 

Право. 2015. Вип. 33. Т. 2. С. 173-177. 

543. Слободяник Н.С. Формування суддівського корпусу в Україні: новели 

та перспективи подальшого вдосконалення. Судова та слідча практика в Україні. 

2016. Вип. 2. С. 17-24. 

544. Случевский В. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство 

– Судопроизводство. Санкт-Петербург, 1913. 686 с. 

545. Смирнова Я.Б. Становление и развитие института мировых судей в 

России в свете судебной реформы 1864 года: автореф. дис. ... к.ю.н.: 12.00.01. 

Ставрополь, 2003. 27 с. 

546. Смирнова Я.Б. Становление и развитие института мировых судей в 

России в свете судебной реформы 1864 года: дисс. ... к.ю.н.: 12.00.01. Ставрополь, 

2003. 204 с. 

547. Собовий О.М. Правовий статус судді в адміністративно-деліктному 

провадженні: автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2010. 20 с. 

548. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України: навч. 

посібник. Київ, 2007. 632 с. 

549. Сокальська О.В.  Судоустрій та судочинство в Україні (XVI – початок 

XVII ст.): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2006. 20 c. 

550. Солдатов В.А. Реализация принципа независимости при осуществлении 

правосудия арбитражными судами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15. 

Саратов, 2014. 22 с. 

551. Соловйов І.М. Проблеми підвищення ефективності діяльності 

адміністративних судів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Харків, 2015. 

20 с. 

552. Соловйов І.М. Проблеми підвищення ефективності діяльності 

адміністративних судів: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Харків, 2015. 223 с. 



 

 434 

553. Сопільник Р.Л. Вимоги до суддів у законодавстві про судовий устрій та 

статус суддів у Німеччині. Науковий вісник Львівського державного університету 

внутрішніх справ. серія юридична. 2013. Вип. 1. С. 474-485. 

554. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество: пер. с англ. Москва, 

1992. 543 с. 

555. Софроненко К.А. Общественно-политический строй и право Галицко-

Волынской Руси ХІ–ХІІ вв. Москва, 1955. 140 с. 

556. Список осіб, допущених до участі у доборі на посаду судді, 

оголошеному рішенням Комісії від 03 квітня 2017 року, без складення 

відбіркового іспиту та проходження спеціальної підготовки. URL: 

https://vkksu.gov.ua/userfiles/dobir_030417_1.pdf (дата звернення: 19.02.2018). 

557. Спільний висновок щодо Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», підготовлений Венеціанською комісією та Дирекцією з технічного 

співробітництва Генеральної Дирекції з прав людини та правових питань Ради 

Європи, ухвалений Венеціанською комісією на 84-ому пленарному засіданні 

(Венеція, 15-16 жовтня 2010 року) URL: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/229B826C8AC787DEC2257D870

04987C3 (дата звернення: 24.07.2013). 

558. Спиркин А.Г., Юдин Э. Г. Методология. Большая советская 

энциклопедия. 3-е изд. (глав. ред. А.М. Прохоров. Т. 16: Мезия-Моршанск. 

Москва, 1974. С. 164. 

559. Статус суддів, конституційні основи правового становища суддів в 

Німеччині. URL: http://spb5.ru/status-sudej-konstitucionnye-osnovy-pravovogo-

polozheniya-sudej-v-germanii/ (дата звернення: 24.02.2015). 

560. Статус суддів: Навч. посіб. / за заг. ред. І.Є. Марочкіна. Харків, 2009. 

120 с. 

561. Статус судьи: Учебное пособие / М.И. Клеандров. Новосибирск, 2000. 

444 с. 



 

 435 

562. Статути Великого князівства Литовського: У 3-х т. Том І. Статут 

Великого князівства Литовського 1529 року / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, 

А. Панькова. Одеса, 2002. 464 с. 

563. Статути Великого князівства Литовського: У 3-х т. Том ІІ. Статут 

Великого князівства Литовського 1566 року / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, 

А. Панькова. Одеса, 2003. 560 с.  

564. Степанов С.В. Історичні етапи формування та діяльності суддівського 

корпусу. Правова держава. 2015. № 20. С. 34-37. 

565. Степанюк А.Г. Державний Сенат Української Держави у 1918 р.: 

нормативне забезпечення діяльності. URL: http://kaas.gov.ua/law-

library/articles/s/192-derzhavnij-senat-ukrajinskoji-derzhavi-u-1918-r-normativne-

zabezpechennya-diyalnosti.html (дата звернення: 14.07.2014). 

566. Стефанюк В.С. Судова система України та судова реформа. Київ, 2001. 

176 с. 

567. Струс-Духнич Т.В. Судова влада в період розбудови громадянського 

суспільства: теоретико-правові аспекти: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.01. Львів, 2012. 18 с. 

568. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб. / за 

ред. Я. Кондратьєва. Київ, 2002. 320 с. 

569. Суддівській освіті – європейський рівень: Інтерв'ю ректора 

Національної школи суддів України Миколи Оніщука. Вісник Державної судової 

адміністрації України. 2015. № 3-4. С. 38-42. 

570. Судебная власть / под ред. И.Л. Петрухина. Москва, 2003. 720 с. 

571. Судебные системы западных государств / под ред. В.А. Туманова. 

Москва, 1991. 264 с. 

572. Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на 

коих они основаны. Ч. 3. 2-е доп. изд. Санкт-Петербург, 1867. 620 c. 

573. Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості 

розвитку: монографія / за ред. І.Б. Усенка. Київ, 2014. 501 с. 



 

 436 

574. Судова влада: монографія / за заг. ред. І.Є. Марочкіна. Харків, 2015. 

792 с. 

575. Судова реформа в Україні: поточні результати та найближчі 

перспективи. Інформаційно-аналітичні матеріали до фахової дискусії на тему 

«Судова реформа 2010 р.: чи наближає вона правосуддя в Україні до 

європейських норм і стандартів?» 4 квітня 2013 р. Київ, 2013. 130 с. URL: 

http://old.razumkov.org.ua/upload/Sudova_reforma_2013.pdf (дата звернення: 

21.02.2014). 

576. Судоустрій України: підручник / за ред. С.В. Ківалова. Київ, 2011. 384с. 

577. Судоустройство: пособие / под общ. ред. Ж.Ч. Коноваловой. Минск, 

2009. 254 с. 

578. Сусло Д.С. Історія суду Радянської України (1917-1967). Київ, 1968. 

233 с. 

579. Суховій М.М. Правовий статус інституту судової влади у контексті 

судово-правової реформи в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. 

Львів, 2012. 20 с. 

580. Сущенко В.М. Судово-правова реформа і проблеми реформування 

кримінальної юстиції України в контексті розбудови правової держави. Наукові 

праці. Політичні науки. 2006. Випуск 41. Том 54. С. 173-177. 

581. Сьома М.С. Наукові засади формування ціннісно-етичної складової у 

підготовці професійних суддів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Львів, 

2015. 20 с. 

582. Сьома М.С. Наукові засади формування ціннісно-етичної складової у 

підготовці професійних суддів: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Львів, 2015.  

192 с. 

583. Тальберг Д.Г. Русское уголовное судопроизводство: Пособие к 

лекциям. Т. 1. Киев, 1889. 328 с. 

584. Тарасова Ю.М. Профессиональный психологический отбор кандидатов 

на должности федеральных судей: автореф. дис. … канд. псих. наук: 19.00.03. 

Санкт-Петербург, 2005. 20 с. 



 

 437 

585. Тацій В.Я. Методологічні проблеми правової науки на сучасному етапі 

державотворення. Правова держава. 2005. Вип. 16. С. 10-18. 

586. Теліпко В.Е. Закон України «Про судоустрій і статус суддів»: Науково-

практичний коментар / за ред. В.В. Молдована. Київ, 2011. 528 с. 

587. Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Конституції України. 

Станом на 1 грудня 2010 року / за ред. В.Л. Мусіяки. Київ, 2011. 544 с. 

588. Темех І.Т. Конституційно-правовий статус правозахисних громадських 

організацій: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2010. 20 с. 

589. Телятников В. И. Проблемы формирования внутреннего убеждения 

судьи в уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Санкт-

Петербург, 2003. 25 с. 

590. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и 

А.В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. Москва, 2007. 648 с. 

591. Теория государства и права: Учеб. для вузов по спец. «Правоведение» / 

Под ред. С.С. Алексеева. Москва, 1985. 433 с. 

592. Тереза Д.Б. Правовое обеспечение независимого правосудия в ходе 

судебной реформы 90-х годов XX в.: историко-правовое и теоретико-

методологическое исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. 

Краснодар, 2009. 28 с. 

593. Тиганов А.И. Правовой статус судей в России в XVII-начале XX века: 

историко-правовое исследование: автореф. дис. … к.ю.н.: 12.00.01. Курск, 2012. 

28 с. 

594. Титова А.В. Уголовная ответственность за вынесение заведомо 

неправосудных приговора, решения или иного судебного акта: автореф. 

дис…канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. Ростов-на-Дону, 2010. 27 с. 

595. Тисен О.Н. Формирование коллегии присяжных заседателей: 

теоретические и практические проблемы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.09. Оренбург, 2009. 23 с. 



 

 438 

596. Ткачук О.С. Реалізація судової влади у цивільному судочинстві 

України: структурно-функціональний аспект: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 

12.00.03. Харків, 2016. 38 с. 

597. Тодыка Ю.Н., Тодыка О.Ю. Конституционно-правовой статус человека 

и гражданина в Украине. Київ, 2004. 368 с. 

598. Трудове право України. Академічний курс: підручник / за ред. П.Д. 

Пилипенка. 3-тє видання, перероб. і доп. Київ, 2007. 536 с. 

599. Туркіна І.Є. Місце та роль конституційно-судової гілки влади в 

демократичному політичному процесі: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02. 

Одеса, 2005. 20 с. 

600. Українська радянська енциклопедія / Голов. ред. М.П. Бажан. Київ. Т. 

11: стодола – фітогеографія. 1984. 653 с. 

601. Українське державотворення. Словник-довідник / За ред. О.М. 

Мироненко. Київ, 1997. 537 с. 

602. Ул`яновська О.В. Адміністративно-правові засади реалізації права на 

судовий захист в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Дніпро, 

2019. 32 с. 

603. Універсали Павла Полуботка (1722-1723) / Упор. В. Ринсевич. Київ, 

2008. 723 с. 

604. Уранцэцэг Т. Правовые основы обеспечения независимости правосудия 

в Монголии: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Москва, 2012. 20 с. 

605. Урлеков Н. В. Институт присяжных заседателей: правовые основы 

деятельности и процессуальные особенности рассмотрения уголовных дел: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Владимир, 2010. 26 с. 

606. Усенко І.Б., Возьний В.І. Конституційні проекти С.С. Дністрянського. 

Юридична енциклопедія: В 6-ти т. / гол. редкол.: Ю.С. Шемшученко. Київ, 2001. 

Т. 3: К–М. С. 285-287. 

607. Усенко І.Б. Звичай, звичай правовий. Юридична енциклопедія: В 6-ти т. 

/ гол. редкол.: Ю.С. Шемшученко. Київ, 1999. Т. 2: Д–Й. С. 568. 



 

 439 

608. Усенко І.Б., Чехович В.А. Положення про судоустрій УСРР. Юридична 

енциклопедія: В 6-ти т. / гол. редкол.: Ю.С. Шемшученко. Київ, 2002. Т. 4: Н–П. 

С. 645-646. 

609. Федоренко В.Л. Конституційне право України: підручник. Київ, 2016. 

616 с. 

610. Федоренко В.Л. Конституційно-правовий статус суддів судів загальної 

юрисдикції. Часопис Київського університету права. 2005. № 3. С. 62-67. 

611. Федоренко В.Л. Методологія сучасних конституційно-правових 

досліджень в Україні: наукова доповідь. Київ, 2015. 64 с. 

612. Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико-

методологічні аспекти: монографія. Київ, 2009. 580 с. 

613. Федорович В.І. Теоретичне обґрунтування механізму відповідальності 

судді за не доброчесну поведінку: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. 

Львів, 2015. 20 с. 

614. Федорович В.І. Теоретичне обґрунтування механізму відповідальності 

судді за не доброчесну поведінку: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. Львів, 2015. 

236 с. 

615. Федькович О.В. Роль органів юстиції в організації та забезпеченні 

функціонування системи правосуддя: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / 

О. В. Федькович ; Акад. адвокатури України. – К., 2007. – 19 с. 

616. Фесенко Л.І. Правовий статус Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ у системі судового устрою: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Одеса, 2011. 20 с. 

617. Федоров Р.В. Юридические гарантии в системе мер конституционно-

правового обеспечения депутатской деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.02. Челябинск, 2006. 27 с. 

618. Фёдорова Е.В. Гражданско-правовая ответственность за вред, 

причиненный актами судебной власти при осуществлении правосудия: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Екатеринбург, 2013. 23 с. 



 

 440 

619. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Том 1. Санкт-

Петербург, 1996. 552 с. 

620. Фулей Т.І. Впровадження практики ЄСПЛ у суддівську освіту: 

методичні підходи. Слово Національної школи суддів України. 2017. № 3(20). С. 

17-29. 

621. Фулей Т. Нові підходи до суддівської освіти в Україні. Методика 

розробки і впровадження навчальних курсів. Слово Національної школи суддів 

України. 2016. № 4. С. 104-109. 

622. Фулей Т.А. Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх 

впровадження в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2003. 

18 с. 

623. Хайдаров А.А. Судейское усмотрение и его пределы в судебных 

стадиях уголовного процесса России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. 

Москва, 2011. 24 с. 

624. Хазиева Р.Р. Правовой статус депутата органа местного 

самоуправления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Москва, 2012. 24 с. 

625. Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина в России: теоретические основы и проблемы реализации: автореф. 

дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.02. Москва, 2011. 63 с. 

626. Хаматова Е.В. Производство по уголовным делам у мирового судьи: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Воронеж, 2002. 24 с. 

627. Хливнюк А.М. Правовий статус Державної судової адміністрації 

України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Київ, 2009. 20 с. 

628. Хонда М.П. Конституційно-правовий статус столиці України – міста 

Києва: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2007. 22 с. 

629. Хопта С.Ф. Теоретико-правові аспекти професійної правосвідомості 

судді та її роль в ухваленні судових рішень: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.01. Київ, 2018. 18 с. 



 

 441 

630. Хотинська-Нор О.З. Теоретико-правові та праксеологічні засади 

судової реформи в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.10. Київ, 2017. 

36 с. 

631. Хотинська-Нор О.З. Теоретико-правові та праксеологічні засади 

судової реформи в Україні: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.10. Київ, 2017. 474 с. 

632. Хотинська-Нор О.З. Теорія і практика судової реформи в Україні: 

монографія. Київ, 2016. 428 с. 

633. Хотинська-Нор О. Форми та способи громадського контролю в судовій 

системі України. Visegradjoumal on human rights. 2016. № 2/1. C. 135-140. 

634. Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / упоряд. 

А.С. Чайковський. Київ, 2003. 656 с. 

635. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для 

высших учебных заведений. Москва, 2001. 684 с. 

636. Худынцева А.С. Правовой статус судей международного суда ООН: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Санкт-Петербург, 2010. 27 с. 

637. Цараев А.А. Неприкосновенность судьи как гарантия его 

независимости: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.11. Москва, 2003. 35 с. 

638. Цибуляк-Кустевич А.С. Мирова юстиція: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.10. Харків, 2016. 20 с. 

639. Цибуляк-Кустевич А.С. Мирова юстиція: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.10. Харків, 2016. 275 с. 

640. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року, з 

наступними змінами // Електронний ресурс: Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 

641. Цуркан М.І. Присяга судді як невід’ємний структурний елемент його 

правового статусу. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2010. № 12. С. 11-18. 

642. Чебан В.І. Конституційно-правовий статус суддів в Україні та державах 

Східної Європи (порівняльно-правовий аналіз): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.02. Харків, 2012. 20 с. 



 

 442 

643. Чемодурова Н.О. Адміністративно-правові засади реалізації принципу 

незалежності суддів в адміністративному судочинстві: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2017. 18 с. 

644. Чемодурова Н.О. Адміністративно-правові засади реалізації принципу 

незалежності суддів в адміністративному судочинстві: дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.07. Київ, 2016. 270 с. 

645. Черкаський І.Ю. Судові реформи Гетьмана гр. К.Г. Розумовського. 

Антологія української юридичної думки: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко 

(голова) та ін. Т. 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба / 

відп. ред. І.Б. Усенко. Київ, 2003. С. 350-380. 

646. Черновський О.К. Вплив «якірного ефекту» на формування 

внутрішнього переконання судді. Наше право. 2016. № 2. С. 78-80. 

647. Черновський О.К., Скуляк І.А. Внутрішнє переконання судді. Науковий 

часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. 2011. Вип. 

15. С. 116-121. 

648. Черновський О.К. Судова психологія: парадигма сучасного розвитку: 

автореф. дис. докт. … юрид. наук: 19.00.06. К., 2016. 45 с. 

649. Чехович В.А. Судова реформа 1864 року. Юридична енциклопедія: в 6 

т. / гол. редкол. Ю.С. Шемшученко. Київ, 2003 Т. 5: П-С. С. 702. 

650. Чепурнова Н.М., Дюкова Е.А. Конституционно-правовые основы 

контрольной деятельности судебной власти в Российской Федерации: 

монография. Москва, 2009. 175 с. 

651. Чепурнова Н.М. Конституционные основы правосудия в Российской 

Федерации: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 1994. 24 с. 

652. Чепурнова Н.М. Судебная власть в Российской Федерации: проблемы 

теории и государственно-правовой практики: автореф. дисс. … докт. юрид. наук. 

Саратов, 1999. 48 с. 

653. Червонюк В.И. Теория государства и права: Учебник. Москва, 2009. 

704 с. 



 

 443 

654. Чиркин В.Е. Конституционное право России: учебник. 6-е изд., 

перераб. и доп. Москва, 2009. 496 с. 

655. Чистяков О.И. Российское законодательство Х-ХХ веков: в девяти 

томах. Т. 1: Законодательство Древней Руси. Москва, 1984. 432 с. 

656. Шагиев Б.В. Юридическая деятельность и ее система: проблемы теории 

и практики: Монография. Москва, 2014. 365 с. 

657. Шаповал В.Д. Конституційно-правовий статус сільського, селищного, 

міського голови в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2009. 

20 с. 

658. Швець В.О. Правове регулювання пенсійного забезпечення суддів в 

Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2010. 23 с. 

659. Шевченко А.В. Дисциплінарна відповідальність суддів України: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. Київ, 2013. 19 с. 

660. Шевченко В.П. Конституційно-правові основи військового правосуддя 

в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2003. 21 с. 

661. Шемшученко Ю.С., Бабкін В.Д. Юридична наука України на сучасному 

етапі. Правова держава. 2005. Вип. 16. С. 5-9. 

662. Шемшученко Ю.С., Скрипнюк О.В. Наука конституційного права: 

сучасний стан та тенденції розвитку. Право України. 2010. № 1. С. 15-25. 

663. Шемшученко Ю.С. Тертишник В.М. Доктринальні проблеми 

забезпечення верховенства права в процесі конституційної та судово-правової 

реформи. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. Спецвипуск. Ч. 1. 

С. 46-52. 

664. Шеломанова Л.В. Независимость судей как конституционный принцип 

правосудия: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Белгород, 2013. 23 с. 

665. Шеменева О.Н. Рассмотрение гражданских дел мировыми судьями: 

проблемы совершенствования процессуальной формы: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.15. Саратов, 2005. 26 с. 

666. Шицький І.Б. Правовий статус місцевих господарських судів в Україні: 

становлення і розвиток: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10. Київ, 2006. 20с. 



 

 444 

667. Шишкін В.І. Судові системи країн світу: навч. посібн. У 3-х кн. Кн. 1. 

Київ, 2001. 320 с. 

668. Шишкін В.І. Судові системи країн світу: навч. посібн. У 3-х кн. Кн. 2. 

Київ, 2001. 336 с. 

669. Шкабаро В.М. Конституційно-правовий статус міста в Україні: 

автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2004. 19 c. 

670. Шкурат А.М. Поняття правового статусу незалежності суддів. Держава 

і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. 2007. Вип. 36. С. 

236-241. 

671. Шляхтун П.П. Конституційне право України: підручник. Київ, 2008. 

592 с. 

672. Шостенко О.І. Особливості запровадження адміністративної юстиції в 

Україні в контексті світової адміністративної теорії та практики: автореф. дис... 

канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2004. 19 с. 

673. Шпенов Д.Ю. Проблема достатності та повноти кваліфікаційно-

правових вимог, що висуваються до кандидатів на посаду суддів судів загальної 

юрисдикції за законодавством України. Європейські перспективи. 2014. № 8. С. 

85-89. 

674. Шпенов Д.Ю. Суб'єктивні права та юридичні обов'язки суддів як носіїв 

судової влади в Україні. Наше право. 2014. № 10. С. 43-48. 

675. Шруб І.В. Функціонування адміністративних судів в Україні: 

організаційно-правові засади та їх реалізація: автореф. дис... канд. юрид. наук: 

12.00.07. Київ, 2009. 20 с. 

676. Штелик С.П. Організаційно-правові аспекти інстанційної побудови 

системи судів загальної юрисдикції України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.10. Київ, 2012. 20 с. 

677. Штих Т.В. Права та обов’язки судді як суб’єкта трудового права. 

Форум права. 2009. № 3. С. 686-690. 

678. Штих Т.В. Правовий статус суддів як суб’єктів трудового права 

України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Луганськ, 2010. 22 с. 



 

 445 

679. Штогун С.Г. Правові проблеми організації і функціонування місцевих 

загальних судів в Україні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10. Харків, 2004. 

20 с. 

680. Шукліна Н.Г. Конституційно-правове регулювання прав і свобод 

людини і громадянина в Україні (проблеми теорії і практики): Монографія. Київ, 

2005. 312 с. 

681. Шульгач Н.М. Принципи правосуддя, що забезпечують правовий 

статус судді в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. Львів, 2012.  

20 с. 

682. Щедрина Г.Н. Психолого-акмеологическое обеспечение психической 

устойчивости федеральных судей: автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.13. 

Москва, 2003. 26 с. 

683. Щербатых Е.Г. Мировой судья: организационно-правовые и уголовно-

процессуальные аспекты деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.09. Воронеж, 2006. 22 с. 

684. Щербина П.Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной 

Украине. Львов, 1974. 189 с. 

685. Щербина Ф.А. Кубанское казачье войско. 1696-1888: Сборник кратких 

сведений о войске. Воронеж, 1888. 440 с. 

686. Юревич І.В. Деякі аспекти єдності правового статусу професійних 

суддів в Україні. Форум права. 2013. № 2. С. 633-639. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. (дата звернення: 19.03.2014). 

687. Юревич І.В. Єдність судової влади: монографія. Харків, 2014. 264 с. 

688. Юревич І.В. Принцип єдності судової влади: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук: спец. 12.00.10. Харків, 2012. 20 с. 

689. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова 

редкол.) та ін. Київ, 1998. Т. 5: П-С. 2003. 736 с. 

690. Юридичний словник-довідник / за ред. Ю.С. Шемшученка. Київ, 1996. 

696 с. 



 

 446 

691. Юхимюк О. Особливості застосування принципів права. Проблеми 

державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVIIІ регіональної 

науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012. Львів, 2012. С. 54-57. 

692. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского 

государства. Москва, 1949. 543 с. 

693. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків: У 3-х т. Львів: Світ, 

1990. Т. 1. 316 с. 

694. Якимов А.Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы). 

Государство и право. 2003. № 4. С. 8-15. 

695. Яковлев А.Э. Становление и виды юридической ответственности судей 

в России XV-XIX веков: автореф. дисс. … к.ю.н.: 12.00.01. Москва, 2011. 23 с. 

696. Ярема В.А. Забезпечення трудових прав суддів у контексті судової 

реформи в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2016. 20 с. 

697. Яценюк А. Урядовий проект судової реформи – повне 

перезавантаження судової системи та обрання нових суддів на прозорому 

конкурсі URL: https://new.kmu.gov.ua/ua/news/248568220 (дата звернення: 

14.08.2017). 

698. Hossein A. Abbasi. Determinants of Judicial Independence: Rules or Rulers. 

University of Illionis at Urbana Champaign, October 2007. – P. 238-272. 

699. Landes William M., Richard Posner A. The Independent Judiciary in an 

Interest Group Perspective. Journal of Low and Economics, 1975. Vol. 18. P. 875-911. 

700. Plaza S. Histiria prawa w Polsce na tle porownawczym. Cz. 1. Krakow, 

2002. 853 s. 

701. Thomas J. B. Judicial Ethics in Australia. 2nd ed. Sydney, 1997. 218 р. 

 

 

 

 

 

 



 

 447 

Додаток 1 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

Монографія: 

1. Кравчук В.М. Конституційні основи правового статусу суддів в Україні: 

монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. 640 с. 

Статті у періодичних наукових фахових виданнях: 

1. Кравчук В.М. Поняття та структура конституційно-правового статусу 

суддів в Україні. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. 

Економіка і право: зб. наукових праць. 2011. Вип. 14. С. 95-101. 

2. Кравчук В.М. Структурні елементи конституційно-правового статусу 

суддів в Україні: інформаційний аспект. Правова інформатика. 2011. № 3-4 (31-

32). С. 103-107. 

3. Кравчук В.М. Вимоги, які пред’являються до суддів, як елемент їхнього 

конституційно-правового статусу: порівняльно-правовий аналіз. Наукові записки 

Інституту законодавства Верховної Ради України. 2012. № 1. С. 58-61. 

4. Кравчук В.М. Порівняльно-правовий аналіз окремих елементів 

конституційно-правового статусу судді. Бюлетень Міністерства юстиції України. 

2012. № 3. С. 15-22. 

5. Кравчук В.М. Вимоги, які пред’являються до суддів: компаративістське 

дослідження. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка. 2012. № 3. С. 38-47.  

6. Кравчук В.М. Вимоги, які пред’являються до суддів в Україні та Польщі: 

порівняльний аналіз. Dyskrecjonalna władza sędziego. Zagadnienia teorii i praktyki. 

Tarnobrzeg, 2012. s. 75-79. 

7. Кравчук В.М. Порівняльно-правове дослідження порядку призначення 

суддів судів загальної юрисдикції. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету: Серія Право. 2013. Вип. 22. Ч. 1. Том 1. С. 102-105. 



 

 448 

8. Кравчук В. Формування суддівського корпусу в Україні та Польщі: 

порівняльно-правовий аналіз. Історико-правовий часопис: журнал. 2013. № 1. С. 

45-49. 

9. Кравчук В.М. Конституційна правосуб’єктність суддів як основа їх 

конституційно-правового статусу: теоретико-правовий аналіз. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія: юридичні науки. 2013. Вип. 3. Том 

1. С. 61-65.  

10. Кравчук В.М. Загальні засади конституційної правосуб’єктності суддів в 

Україні. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 12. С. 105-111. 

11. Кравчук В.Н. Понятие и структура конституционно-правового статуса 

судей в Украине. Право и политика. Научно-методический журнал. 2013. 

Специальный выпуск. С. 21-24. 

12. Кравчук В.М. Нормативно-правові гарантії діяльності суддів в Україні: 

загальна характеристика. Часопис Київського університету права.  2014.  № 1. С. 

91-95. 

13. Кравчук В.М. Нормативно-правові гарантії діяльності суддів в Україні: 

поняття та види. Право і суспільство. 2014. № 6-1. С. 53-61. 

14. Кравчук В.М. Поняття та сутність гарантій діяльності суддів в Україні 

як засобу забезпечення їх конституційно-правового статусу. Бюлетень 

Міністерства юстиції України. 2014. № 7. С. 59-65. 

15. Кравчук В.М. Інституційні (галузеві) нормативно-правові гарантії 

діяльності суддів в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету: Серія Право. 2014. Вип. 28. Том 1. С. 88-91. 

16. Кравчук В.М. Порядок призначення та обрання суддів на посаду як 

елемент їх конституційно-правового статусу. Юридичний вісник. 2014. № 3. С. 

30-33. 

17. Кравчук В. Формування суддівського корпусу в Україні та Польщі: 

порівняльно-правовий аналіз. Problemy europeizacji – teoria i praktyka. Radom, 

2014. S. 351-360. 



 

 449 

18. Кравчук В. Інституційні (галузеві) нормативно-правові гарантії 

діяльності суддів в Україні. Історико-правовий часопис: журнал. 2014. № 1. С. 44-

49. 

19. Кравчук В.М. Порядок призначення та обрання суддів судів загальної 

юрисдикції: компаративістське дослідження. Порівняльно-аналітичне право. 2014. 

№ 5. С. 396-401. 

20. Кравчук В.М. Загальноправові (конституційно-правові) гарантії 

діяльності суддів в Україні. Актуальні проблеми держави і права: збірник 

наукових праць. 2014. Вип. 74. С. 309-315. 

21. Кравчук В. Організаційно-правові гарантії діяльності суддів в Україні: 

поняття та класифікація. Публічне право. 2015. № 1. С. 27-34. 

22. Кравчук В.М. Загальносоціальні гарантії діяльності суддів в Україні: 

поняття та види. Вісник Запорізького національного університету. Збірник 

наукових статей. Юридичні науки. 2015. № 1. С. 22-30. 

23. Кравчук В. Особливості конституційно-правового статусу суддів 

Конституційного Суду України. Вісник Конституційного Суду України. 2015. № 

4. С. 109-112. 

24. Кравчук В.М. Конституціоналізація у системі понятійно-категоріального 

апарату сучасного конституційного права України. Pravna veda a prax v tretom 

tisicrocio: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Kosice, 

Slovenska republika, 27-28 februar 2015 r.  p. 32-35 

25. Кравчук В. Загальна характеристика та критерії класифікації 

організаційно-правових гарантій діяльності суддів в Україні. Історико-правовий 

часопис: науковий журнал. 2015. № 2. С. 65-70. 

26. Кравчук В. Історико-правові аспекти основ правового статусу суддів у 

період Київської Русі, Галицько-Волинської та Литовсько-Руської держави (ІХ – 

середина ХVI століття). Історико-правовий часопис: науковий журнал. 2016. № 1. 

С. 36-41. 

27. Кравчук В. Історико-правові аспекти конституційних основ правового 

статусу суддів у період національно-визвольної боротьби на початку ХХ століття 



 

 450 

(1917 – 1921 роки). Історико-правовий часопис: науковий журнал. 2016. № 2. С. 

33-38. 

28. Кравчук В. Історико-правові аспекти конституційних основ правового 

статусу суддів у період козацько-гетьманської держави (середина ХVI – кінець 

ХVІІI століття). Науковий вісник публічного та приватного права: Збірник 

наукових праць. 2016. Вип. 3. С. 36-41. 

29. Кравчук В.М. Історико-правові аспекти основ правового статусу суддів 

на українських землях у складі Російської Імперії (кінець ХVІІI – початок ХХ 

століття). Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2016. № 4. С. 3-7. 

30. Кравчук В.М. Конституційно-правові основи статусу суддів за судовою 

реформою 1864 року. Право і суспільство. 2016. № 5. С. 14-19. 

31. Кравчук В.М. Методи дослідження конституційних основ правового 

статусу суддів в Україні. Правова держава. 2016. № 24. С. 50-59. 

32. Кравчук В. Історико-правові аспекти конституційних основ правового 

статусу суддів у міжвоєнний період (1921 – 1939 роки) на теренах радянської 

України. Історико-правовий часопис: науковий журнал. 2017. № 1. С. 31-36. 

33. Кравчук В.М. Роль Закону України «Про статус суддів» від 15 грудня 

1992 року у становленні конституційних основ правового статусу суддів. 

Історико-правовий часопис: науковий журнал. 2018. № 1. С. 55-58. 

34. Кравчук В.М. Присяга суддів як складова частина їх конституційно-

правового статусу. Історико-правовий часопис: науковий журнал. 2018. № 2. С. 

63-67. 

35. Кравчук В. Вимога щодо несумісності як складовий елемент 

конституційно-правового статусу суддів. Історико-правовий часопис: науковий 

журнал. 2019. № 1 (13). С. 34-39. 

36. Кравчук В. Вимога щодо юридичної освіти та стажу професійної 

діяльності як стуктурний елемент конституційно-правового статусу суддів в 

Україні. Історико-правовий часопис: науковий журнал. 2019. № 2 (14). С. 57-61. 



 

 451 

37. Кравчук В. Вимоги щодо несумісності посади судді з іншими видами 

діяльності: порівняльний конституційно-правовий аспект. Правова позиція. 2019. 

№ 4 (25). С. 179-185. 

38. Кравчук В. Громадянські (особисті) права суддів як елемент їх 

конституційної правосуб’єктності. Історико-правовий часопис: науковий журнал. 

2020. № 1. С. 37-41. 

39. Кравчук В.М. Права суддів як елемент їх конституційної 

правосуб’єктності. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління: 

електронне наукове видання: збірник. 2020. № 4. С. 85-99. 

40. Кравчук В. Професійні обов’язки суддів в Україні. Юридичний вісник. 

2020. № 3. С. 156-162. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 452 

Додаток 2 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Луцьк, 17-19 червня 2011 р.);  

2. ІІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Правові реформи 

в Україні» (м. Київ, 6 жовтня 2011 р.); 

3.  Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне право та 

законодавство: новий погляд» (м. Запоріжжя, 14 грудня 2011 р.);  

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Державотворення та 

правотворення в період реформ: питання теорії та практики» (м. Київ, 19-20 

квітня 2012 р.);  

5. Підсумкова науково-практична конференція «Правові реформи в 

Україні: досвід, проблеми, перспективи» (м. Київ, 29 квітня 2013 р.); 

6. Х Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Луцьк 7-8 червня 2013 р.);  

7. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблемні 

питання стану дотримання захисту прав людини в Україні» (м. Київ, 5 грудня 

2013 р.);  

8. Підсумкова науково-практична конференція ННІЗН НАВС 

«Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності» 

(м. Київ, 25 квітня 2014 р.);  

9. ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Луцьк, 13-14 червня 2014 р.);  

10.  ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Луцьк, 26-27 червня 2015 р.);  

11.  VII Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Правові 

реформи в Україні» (м. Київ, 29 жовтня 2015 р.);  

12.  ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

питання реформування правової системи України» (м. Луцьк, 24-25 червня 2016 

р.);  



 

 453 

13.  ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

питання реформування правової системи України» (м. Луцьк, 16-17 червня 2017 

р.);   

14.  ХV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Луцьк, 1-2 червня 2018 р.);  

15.  Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми правотворення в сучасній Україні» (м. Рівне, 25 травня 2020 р.);  

16.  ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

питання реформування правової системи України» (м. Луцьк, 29 травня 2020 р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 454 

Додаток 3 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 455 

Додаток 4 

 

 
 

 

 



 

 456 

Додаток 5 

 
 

 

 

 

 

 



 

 457 

Додаток 6 

 
 

 

 
 
 



 

 458 

Додаток 7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 459 

 
Додаток 8 

 

 



 

 460 

АНКЕТА 
 

Шановні респонденти! 
Отримання достовірних результатів з дослідження конституційних основ 

правового статусу суддів, а також успішна розробка основних напрямів їх 
реформування багато  в  чому  залежать  від  вивчення  Ваших  думок  щодо  
питань, поставлених у даній анкеті. 

Пропонуємо Вам висловити свою позицію щодо проблем, які виникають у 
процесі конституційного та законодавчого закріплення правового статусу суддів. 

Просимо ознайомитися зі змістом запитань та варіантами відповідей на них.  
Варіанти відповідей, які відповідають Вашій думці, підкресліть або обведіть. В 
анкеті допускаються виправлення – у разі необхідності закресліть помилково 
обведений варіант та позначте правильну відповідь. 

Об'єктивність висновків, що будуть зроблені за результатами анкетування, 
залежать від повноти і щирості Ваших відповідей. 

Анкетування проводиться анонімно. Його результати будуть використані в 
узагальненому вигляді у процесі наукових досліджень. 

 
1. У якій мірі, на Вашу думку, чинна редакція Конституції України 

відповідає загальновизнаним стандартам, що стосуються правового статусу 
суддів?  

- у повній мірі; 
- частково; 
- не відповідає повністю. 
2. У якій мірі, на Вашу думку, внесені зміни до Конституції України в 

частині правосуддя відповідають загальновизнаним стандартам, що 
стосуються правового статусу суддів?  

- у повній мірі; 
- частково; 
- не відповідає повністю. 
3. У якій мірі, на Вашу думку, чинне законодавство про судоустрій і 

статус суддів відповідає загальновизнаним стандартам, що стосуються 
правового статусу суддів?  

- у повній мірі; 
- частково; 
- не відповідає повністю. 
4. У якій мірі, на Вашу думку, зміни до Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» відповідають загальновизнаним стандартам, що стосуються 
правового статусу суддів?  

- у повній мірі; 
- частково; 
- не відповідає повністю. 
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5. Із запропонованих варіантів визначте ієрархію (позначте цифрами з 1 
по 6 відповідне місце) важливості умов, що сприятимуть підвищенню статусу 
судді: 

- підвищення суспільного авторитету судді; 
- поліпшення матеріально-технічних умов праці; 
- забезпечення перспектив кар'єрного зросту;  
- удосконалення процедури підбору кадрів; 
- підвищення незалежності і самостійності суддів; 
- зниження навантаження та рівномірний розподіл справ між суддями. 
6. На Ваш погляд, чи потрібно розробити додаткові вимоги для осіб – 

кандидатів у судді? 
- так; 
- ні. 
7. Як Ви ставитись до підвищення мінімального віку щодо кандидатів 

на посаду судді суду загальної юрисдикції до 30 років? 
- негативно; 
- позитивно. 
8.  Чи вважаєте Ви, що статус судді повинні отримувати юристи, які 

пройшли додаткову фахову підготовку (наприклад, в Національній школі 
суддів)? 

- так; 
- ні. 
9. Які, на Вашу думку, найістотніші недоліки при підготовці 

професійних юристів у навчальному закладі? 
- низький теоретичний рівень викладання; 
- перевага лекційних методів; 
- слабкий зв'язок теоретичних знань з майбутньою практичною діяльністю; 
- брак часу, що надається для стажування в судових установах під час 
навчання; 
- інше (вкажіть)____________________________________________________ 
10. Чи вважаєте Ви, що організація і діяльність судової влади в Україні 

на сучасному етапі її розвитку відповідає вимозі забезпечення незалежності 
суддів?  

- відповідає повністю; 
- відповідає частково; 
- не відповідає повністю; 
- Ваше бачення ____________________________________________________ 
11. Чи доречним є запровадження єдиного порядку призначення суддів 

Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя? 
- так; 
- ні. 
12. Як Ви оцінюєте зростання ролі Президента України у формуванні 

суддівського корпусу? 
- позитивно; 
- негативно; 
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- зміни в законодавстві не вплинули на роль Президента України у 
формуванні суддівського корпусу; 

- Ваше бачення ___________________________________________________ 
13. Чи порядок формування Вищої ради правосуддя сприятиме 

гарантуванню незалежності суддів?  
- так; 
- ні; 
- Ваше бачення ___________________________________________________ 
14. Чи функціонування Вищої ради правосуддя сприятиме 

гарантуванню незалежності суддів?  
- так; 
- ні; 
- Ваше бачення ___________________________________________________ 
15. Чи зміна повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України  

сприятиме гарантуванню незалежності суддів?  
- так; 
- ні; 
- Ваше бачення ____________________________________________________ 
16. Як Ви оцінюєте рівень законодавчого забезпечення незалежності 

суддів в Україні?  
- на законодавчому рівні існує достатньо гарантій незалежності суддів, але 

вони не забезпечуються на практиці;  
- рівень забезпечення гарантій незалежності суддів є задовільним;  
- рівень забезпечення гарантій незалежності суддів є частково  задовільним; 
- рівень забезпечення гарантій незалежності суддів є незадовільним; 
- Ваше бачення ___________________________________________________ 
17. Яким чином, на Ваш погляд, на незалежність суддів впливають 

фінансові і соціальні гарантії діяльності суддів ?  
- повністю сприяють її забезпеченню;   
- деякою мірою сприяють її забезпеченню;  
- ніяк не впливають на незалежність суддів; 
- значною мірою перешкоджають незалежності правосуддя і суддів; 
- важко відповісти. 
18. Чи сприяє, на Вашу думку, змінений порядок призначення суддів на 

посади забезпеченню реальної незалежності суддів ?  
- повністю сприяє;   
- сприяє деякою мірою;  
- ніяк не сприяє;  
- швидше перешкоджає;  
- значною мірою перешкоджає;  
- важко відповісти 
19. Чи інформація щодо притягнення судді до юридичної 

відповідальності (в тому числі дисциплінарної) має носити конфіденційний 
характер для суспільства?   

- так; 
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- ні. 
20. Чи повинна бути доступною серед суддівського товариства 

інформація щодо притягнення судді до юридичної відповідальності?           
- так; 
- ні. 
21. Що з перерахованого найбільш негативно, на Вашу думку, впливає 

на належний рівень конституційного та законодавчого закріплення статусу 
суддів? (можна вказати декілька відповідей) 

- поширеність корупції серед суддів;   
- залежність суддів від політиків;   
- залежність суддів від олігархів;   
- низький рівень моральності та правосвідомості суддів;   
- незрозумілість і закритість судових процесів для пересічної людини; 

 - складність і заплутаність судової системи;   
- брак інформації у ЗМІ про позитивну діяльність суддів;   
- важко відповісти. 
22. Які зміни щодо конституційних основ правового статусу суддів Ви 

би підтримали передусім? (можна вказати декілька відповідей) 
- повністю звільнити всіх суддів;  
- звільнити частину суддів, після розслідувань;  
- запровадити безстрокове призначення суддів;  
- запровадити призначення суддів незалежним від влади органом, членами 

якого є судді і представники громадськості;  
- запровадити обрання суддів громадянами на виборах;  
- запровадити конкурсний відбір кандидатів на всі суддівські посади;  
- запровадити перевірку суддів на детекторі брехні;  
- підвищити зарплату суддям, щоб вони не брали хабарів;  
- запровадити звільнення суддів як професійно непридатних за певну 

кількість скасованих судових рішень;  
- запровадити майнову відповідальність суддів за незаконні рішення;  
- позбавити суддів недоторканості і привілеїв;  
- не підтримую жодну із названих пропозицій;  
- важко відповісти. 
23. Чи підтримуєте Ви люстрацію суддів? 
- так; 
- ні; 
- вона не дасть бажаних результатів; 
- Ваше бачення ____________________________________________________ 
24. Який спосіб люстрації суддів Ви підтримуєте? (можна вказати 

декілька відповідей) 
- через перевірку суддів Тимчасовою спеціальною комісією щодо перевірки 

суддів з подальшим розглядом її висновку у Вищій раді юстиції (Закон «Про 
відновлення довіри до судової влади»);  

- через механізми автоматичного звільнення судді за те, що приймав певні 
рішення (Закон «Про очищення влади»);  
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- звільнення за наслідками перевірки майнових декларацій суддів (Закон 
«Про очищення влади»);  

- через запровадження кваліфікаційної атестації та звільнення за її 
результатами;  

- через заснування нової судової системи змінами до Конституції і новий 
добір на всі посади суддів;  

- добровільна люстрація – через подання суддями заяв про звільнення;  
- Ваш варіант ____________________________________________________ 
25. На Ваш погляд, чи є необхідним створення Комісії з суддівської 

етики? 
- так; 
- ні. 
26. Який орган, на Вашу думку, має призначати суддів на 

адміністративні посади у судах? 
- орган суддівського самоврядування; 
- Вища рада правосуддя; 
- вища кваліфікаційна комісія суддів України; 
- Ваш варіант ____________________________________________________ 
27. Як Ви оцінюєте зміни в законодавстві в частині суддівського 

імунітету? 
- позитивно; 
- негативно; 
- важко відповісти; 
- Ваше бачення ___________________________________________________ 
28. Які проблеми має подолати в першу чергу судова реформа для 

удосконалення конституційних основ правового статусу суддів? (можна 
вказати декілька відповідей) 

- вплив інших органів державної влади – Президента України і Верховної 
Ради України – на суддів;  

- багатоланковість судової системи;  
- корупція в судах;   
- корпоративізм суддів;  
- незалученість представників громадськості до процедур формування 

суддівського корпусу;  
- важко сказати; 
- Ваш варіант ____________________________________________________ 
29. Чи внесені зміни до Конституції України в частині правосуддя 

сприятимуть закріпленню незалежності судової влади від законодавчої та 
виконавчої влади? 

- так; 
- ні; 
- важко відповісти; 
- Ваше бачення ___________________________________________________ 
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30. Чи внесені зміни до Конституції України в частині правосуддя 
сприятимуть закріпленню незалежності судової влади від правоохоронних 
органів (в тому числі прокуратури)? 

- так; 
- ні; 
- важко відповісти; 
- Ваше бачення ___________________________________________________ 
 

 
ЩИРО  ДЯКУЄМО ЗА ВІДПОВІДІ 

 
 
 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА 

за результатами анкетного опитування 

 
1. Програма опитування 

 
Актуальність питань, з яких проводилось опитування. Дослідження 

теоретичних основ конституційно-правового статусу суддів має важливе значення 

як у теоретичному, так і практичному плані. В процесі роботи над 

удосконаленням конституційно-правового статусу суддів у відповідності із 

міжнародними стандартами одним з першочергових завдань є створення 

належних організаційно-правових умов для діяльності суддів. Вирішення 

зазначених завдань повинно мати науково обґрунтований характер і водночас 

спиратися на думку практикуючих юристів – суддів. 

Метою опитування було вивчення думки суддів з питань конституційно-

правового статусу суддів. Для досягнення означеної мети поставлені наступні 

завдання: 

– вивчити оцінку респондентами ступеня відповідності вітчизняного 

законодавства про статус суддів міжнародним стандартам статусу суддів; 

– дослідити бачення респондентами того, якими шляхами можуть 

здійснюватися заходи реформування конституційно-правового статусу суддів; 

– визначити особисту позицію респондентів щодо дієвості та ефективності 

існуючих механізмів забезпечення незалежності суддів. 
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Методи дослідження. Опитування проводилось методом анкетування за 

спеціально розробленою анкетою. 

Генеральну сукупність опитування склали судді місцевих та апеляційних 

судів. 

Вибіркова сукупність: 50 суддів місцевих та апеляційних судів з різних 

регіонів України, які проходили влітку 2016 року навчання в Національній школі 

суддів України. 

 
2. Результати опитування 

За результатами анкетного опитування були отримані наступні дані: 

1. У якій мірі, на Вашу думку, чинна редакція Конституції України відповідає 
загальновизнаним стандартам, що стосуються правового статусу суддів? 
1) у повній мірі 4 (8%) 
2) частково 44 (88%) 
3) не відповідає повністю 2 (4%) 
  
2. У якій мірі, на Вашу думку, внесені зміни до Конституції України в частині правосуддя2 
відповідають загальновизнаним стандартам, що стосуються правового статусу суддів? 
1) у повній мірі 2 (4%) 
2) частково 34 (68%) 
3) не відповідає повністю 14 (28 %) 
  
3. У якій мірі, на Вашу думку, чинне законодавство про судоустрій і статус суддів відповідає 
загальновизнаним стандартам, що стосуються правового статусу суддів? 
1) у повній мірі 0 
2) частково 38 (76%) 
3) не відповідає повністю 12 (24%) 
  
4. У якій мірі, на Вашу думку, зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»3 
відповідають загальновизнаним стандартам, що стосуються правового статусу суддів? 
1) у повній мірі 0 
2) частково 34 (68%) 
3) не відповідає повністю 16 (32%) 
  
5. Із запропонованих варіантів визначте ієрархію (позначте цифрами з 1 по 6 відповідне місце) 
важливості умов, що сприятимуть підвищенню статусу судді: 

варіант пріоритет 
І ІІ ІІІ ІV V VІ 

підвищення суспільного авторитету судді 24 10 6 2 0 6 
поліпшення матеріально-технічних умов праці 2 8 16 20 4 0 

 
2 Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 2 червня 2016 р. / Верховна 
Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1401-19 (дата звернення: 11.12.2016). 
3 Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 2 червня 2016 р. / Верховна 
Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1401-19 (дата звернення: 11.12.2016). 
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забезпечення перспектив кар'єрного зросту 2 2 6 6 16 18 
удосконалення процедури підбору кадрів 6 8 4 8 12 12 
підвищення незалежності і самостійності суддів 14 20 12 0 4 2 
зниження навантаження та рівномірний розподіл 
справ між суддями. 

2 2 6 14 14 12 

  
6. На Ваш погляд, чи потрібно розробити додаткові вимоги для осіб – кандидатів у судді? 
так 18 (36%) 
ні 32 (64%) 
  
7. Як Ви ставитись до підвищення мінімального віку щодо кандидатів на посаду судді суду 
загальної юрисдикції до 30 років? 
негативно 8 (16%) 
позитивно 42 (84%) 
  
8. Чи вважаєте Ви, що статус судді повинні отримувати юристи, які пройшли додаткову фахову 
підготовку (наприклад, в Національній школі суддів)? 
так 34 (68%) 
ні 16 (32%) 
  
9. Які, на Вашу думку, найістотніші недоліки при підготовці професійних юристів у 
навчальному закладі? 
1) низький теоретичний рівень викладання 2 (4%) 
2) перевага лекційних методів 8 (16%) 
3) слабкий зв'язок теоретичних знань з майбутньою практичною 
діяльністю 

30 (60%) 

4) брак часу, що надається для стажування в судових установах під 
час навчання 

10 (20%) 

  
10. Чи вважаєте Ви, що організація і діяльність судової влади в Україні на сучасному етапі її 
розвитку відповідає вимозі забезпечення незалежності суддів? 
1) відповідає повністю 2 (4%) 
2) відповідає частково 28 (56%) 
3) не відповідає повністю 20 (40%) 
  
11. Чи доречним є запровадження єдиного порядку призначення суддів Президентом України за 
поданням Вищої ради правосуддя? 
так 28 (56%) 
ні 22 (44%) 
  
12. Як Ви оцінюєте зростання ролі Президента України у формуванні суддівського корпусу? 
1) позитивно 8 (16%) 
2) негативно 28 (56%) 
3) зміни в законодавстві не вплинули на роль Президента України у 
формуванні суддівського корпусу 

14 (28%) 

  
13. Чи порядок формування Вищої ради правосуддя сприятиме гарантуванню незалежності 
суддів? 
1) так 32 (64%) 
2) ні 14 (28%) 
3) важко відповісти 4 (8%) 
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14. Чи функціонування Вищої ради правосуддя сприятиме гарантуванню незалежності суддів? 
1) так 14 (28%) 
2) ні 30 (60%) 
3) важко відповісти 6 (12%) 
  
15. Чи зміна повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України  сприятиме 
гарантуванню незалежності суддів? 
1) так 12 (24%) 
2) ні 32 (64%) 
3) важко відповісти 6 (12%) 
  
16. Як Ви оцінюєте рівень законодавчого забезпечення незалежності суддів в Україні? 
на законодавчому рівні існує достатньо гарантій незалежності суддів, 
але вони не забезпечуються на практиці  

8 (16%) 

рівень забезпечення гарантій незалежності суддів є задовільним  2 (4%) 
рівень забезпечення гарантій незалежності суддів є частково  
задовільним 

16 (32%) 

рівень забезпечення гарантій незалежності суддів є незадовільним 24 (48%) 
  
17. Яким чином, на Ваш погляд, на незалежність суддів впливають фінансові і соціальні 
гарантії діяльності суддів ? 
1) повністю сприяють її забезпеченню  10 (20%) 
2) деякою мірою сприяють її забезпеченню  28 (56%) 
3) ніяк не впливають на незалежність суддів 0 
4) значною мірою перешкоджають незалежності правосуддя і суддів 6 (12%) 
5) важко відповісти 6 (12%) 
  
18. Чи сприяє, на Вашу думку, змінений порядок призначення суддів на посади забезпеченню 
реальної незалежності суддів? 
1) повністю сприяє 0 
2) сприяє деякою мірою  14 (28%) 
3) ніяк не сприяє  16 (32%) 
4) швидше перешкоджає  6 (12%) 
5) значною мірою перешкоджає 2 (4%) 
6) важко відповісти 12 (24%) 
  
19. Чи інформація щодо притягнення судді до юридичної відповідальності (в тому числі 
дисциплінарної) має носити конфіденційний характер для суспільства? 
так 30 (60%) 
ні 20 (40%) 
  
20. Чи повинна бути доступною серед суддівського товариства інформація щодо притягнення 
судді до юридичної відповідальності? 
так 38 (76%) 
ні 12 (24%) 
  
21. Що з перерахованого найбільш негативно, на Вашу думку, впливає на належний рівень 
конституційного та законодавчого закріплення статусу суддів? (можна вказати декілька 
відповідей) 
1) поширеність корупції серед суддів 6 (12%) 
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2) залежність суддів від політиків 30 (60%) 
3) залежність суддів від олігархів 12 (24%) 
4) низький рівень моральності та правосвідомості суддів 2 (4%) 
5) незрозумілість і закритість судових процесів для пересічної людини 6 (12%) 
6) складність і заплутаність судової системи 2 (4%) 
7) брак інформації у ЗМІ про позитивну діяльність суддів 44 (88%) 
8) важко відповісти 4 (8%) 
  
22. Які зміни щодо конституційних основ правового статусу суддів Ви би підтримали 
передусім? (можна вказати декілька відповідей) 
1) повністю звільнити всіх суддів 2 (4%) 
2) звільнити частину суддів, після розслідувань 12 (24%) 
3) запровадити безстрокове призначення суддів 20 (40%) 
4) запровадити призначення суддів незалежним від влади органом, 
членами якого є судді і представники громадськості 

18 (36%) 

5) запровадити обрання суддів громадянами на виборах 6 (12%) 
6) запровадити конкурсний відбір кандидатів на всі суддівські посади 10 (20%) 
7) запровадити перевірку суддів на детекторі брехні 0 
8) підвищити зарплату суддям, щоб вони не брали хабарів 14 (28%) 
9) запровадити звільнення суддів як професійно непридатних за певну 
кількість скасованих судових рішень 

0 

10) запровадити майнову відповідальність суддів за незаконні 
рішення 

0 

11) позбавити суддів недоторканості і привілеїв 2 (4%) 
12) не підтримую жодну із названих пропозицій 0 
13) важко відповісти 8 (16%) 
  
23. Чи підтримуєте Ви люстрацію суддів? 
1) так 6 (12%) 
2) ні 24 (48%) 
3) вона не дасть бажаних результатів 20 (40%) 
  
24. Який спосіб люстрації суддів Ви підтримуєте? (можна вказати декілька відповідей) 
1) через перевірку суддів Тимчасовою спеціальною комісією щодо 
перевірки суддів з подальшим розглядом її висновку у Вищій раді 
юстиції (Закон «Про відновлення довіри до судової влади») 

14 (28%) 

2) через механізми автоматичного звільнення судді за те, що приймав 
певні рішення (Закон «Про очищення влади») 

2 (4%) 

3) звільнення за наслідками перевірки майнових декларацій суддів 
(Закон «Про очищення влади») 

22 (44%) 

4) через запровадження кваліфікаційної атестації та звільнення за її 
результатами  

4 (8%) 

5) через заснування нової судової системи змінами до Конституції і 
новий добір на всі посади суддів  

0 

6) добровільна люстрація – через подання суддями заяв про 
звільнення 

6 (12%) 

7) Ваш варіант: за результатами роботи, поведінки, статків проводити 
або ні люстрацію з періодичністю у три роки 

2 (4%) 

  
25. На Ваш погляд, чи є необхідним створення Комісії з суддівської етики? 
так 26 (52%) 
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ні 24 (48%) 
  
26. Який орган, на Вашу думку, має призначати суддів на адміністративні посади у судах? 
1) орган суддівського самоврядування 30 (60%) 
2) Вища рада правосуддя 10 (20%) 
3) Вища кваліфікаційна комісія суддів України 2 (4%) 
4) важко відповісти 4 (8%) 
5) Ваш варіант: колектив суду 4 (8%) 
  
27. Як Ви оцінюєте зміни в законодавстві в частині суддівського імунітету? 
1) позитивно 6 (12%) 
2) негативно 22 (44%) 
3) важко відповісти 22 (44%) 
  
28. Які проблеми має подолати в першу чергу судова реформа для удосконалення 
конституційних основ правового статусу суддів? (можна вказати декілька відповідей) 
1) вплив інших органів державної влади – Президента України і 
Верховної Ради України – на суддів 

36 (72%) 

2) багатоланковість судової системи 10 (20%) 
3) корупція в судах  6 (18%) 
4) корпоративізм суддів 0 
5) незалученість представників громадськості до процедур 
формування суддівського корпусу  

0 

6) важко сказати 22 (44%) 
  
29. Чи внесені зміни до Конституції України в частині правосуддя сприятимуть закріпленню 
незалежності судової влади від законодавчої та виконавчої влади? 
1) так 0 
2) ні 28 (56%) 
3) важко відповісти 22 (44%) 
  
30. Чи внесені зміни до Конституції України в частині правосуддя сприятимуть закріпленню 
незалежності судової влади від правоохоронних органів (в тому числі прокуратури)? 
1) так 0 
2) ні 22 (44%) 
3) важко відповісти 28 (56%) 
  

 
3. Аналіз результатів опитування 

Підсумки анкетного опитування засвідчили відносну одностайність 

респондентів в оцінці рівня відповідності чинної редакції Конституції України 

загальновизнаним стандартам правового статусу суддів. При цьому більшість 

респондентів (близько 88%) відзначили лише часткову відповідність Конституції 

України зазначеним стандартам, а 4 відсотки – повну невідповідність.  

Щодо відповідності внесених змін до Конституції України в частині 

правосуддя загальновизнаним стандартам правового статусу суддів більшість 
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респондентів (близько 68%) відзначили лише часткову відповідність таких змін 

зазначеним стандартам. Водночас повну невідповідність ствердили 28 %.  

В частині відповідності чинного законодавства про судоустрій та статус 

суддів загальновизнаним стандартам правового статусу суддів більшість 

респондентів (близько 76%) відзначили лише часткову відповідність, в той час як 

повну невідповідність ствердили 24 %, а повну відповідність – 0 %. 

Близькими є результати опитування щодо відповідності змін до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» загальновизнаним стандартам, що 

стосуються правового статусу суддів: часткову відповідність ствердили 68 %, 

невідповідність 32 %, а повну відповідність – 0 %. Зазначені результати свідчать 

про критичне ставлення суддів до внесених змін.  

Визначаючи ієрархію важливості умов, що сприятимуть підвищенню 

правового статусу суддів, респонденти розподілили голоси наступним чином: 1 

місце – підвищення суспільного авторитету судді (48 %);  2 місце – підвищення 

незалежності і самостійності суддів (40 %); 3 місце – голоси розділились, але 

незначна більшість (16 %) висловилась за поліпшення матеріально-технічних 

умов праці. Таким чином, найбільш ефективним засобом підвищення статусу 

суддів визнано підвищення суспільного авторитету судді.  

Більшість респондентів (64 %) вважають достатніми вимоги для кандидатів 

у судді. Аналогічно, більшість респондентів (84 %) висловились позитивно щодо 

підвищення віку кандидатів на посаду судді до 30 років.  

Необхідність додаткової фахової підготовки юристів для заміщення посади 

судді підтвердили 68 % опитаних. А серед найістотніших недоліків при підготовці 

професійних юристів у навчальному закладі 60 % опитаних назвало слабкий 

зв'язок теоретичних знань з майбутньою практичною діяльністю. Очевидно, такі 

результати є взаємообумовленими.  

Щодо відповідності організації і діяльності судової влади в Україні на 

сучасному етапі її розвитку вимозі забезпечення незалежності суддів 56 % 

ствердили часткову відповідність, а 40 % - невідповідність.  
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 В частині запровадження єдиного порядку призначення суддів 

Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя голоси практично 

розділились навпіл: за – 56 %, проти – 44 %.  Близьким став розподіл голосів при 

відповіді на питання про зростання ролі Президента України у формуванні 

суддівського корпусу:  негативно - 56 %. Суддівський корпус не надто схвалював 

укріплення ролі Президента при призначенні суддів.    

Про позитивне сприяння порядку формування Вищої ради правосуддя 

гарантуванню незалежності суддів висловились 64 % респондентів. Але разом з 

тим 60 % не підтвердили тезу про те, що функціонування Вищої ради правосуддя 

сприятиме гарантуванню незалежності суддів, як і 64 % опитаних аналогічно 

висловились щодо Вищої кваліфікаційної комісії суддів.  

Рівень забезпечення гарантій незалежності суддів є незадовільним визнали 

48 % респондентів, при цьому 56 % визнало, що фінансові і соціальні гарантії 

деякою мірою впливають на незалежність суддів.  

Неоднозначним було ставлення суддів до зміненого порядку призначення 

суддів на посади та забезпеченню реальної незалежності суддів: 32 % ствердили, 

що ніяк не сприяє, 28 % - сприяє деякою мірою, важко відповісти – 24 %. 

За конфіденційний характер інформації щодо притягнення судді 

висловилось 60 % респондентів, але водночас 76 % ствердили, що така 

інформація має бути доступною серед суддівського товариства. 

На думку опитаних, найбільш негативно на належний рівень 

конституційного та законодавчого закріплення статусу впливає брак інформації у 

ЗМІ про позитивну діяльність суддів (88 %) та залежність суддів від політиків 

 (60 %).  

Серед запропонованих змін щодо конституційних основ правового статусу 

суддів найбільше підтримку отримало запровадження безстрокового призначення 

суддів (40 %) та запровадження призначення суддів незалежним від влади 

органом, членами якого є судді і представники громадськості (36 %).  

Не підтримали люстрацію суддів 48 % опитаних, а 40 % ствердили, що вона 

не дасть бажаних результатів. Водночас, серед способів люстрації найбільшу 
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підтримку здобула пропозиція звільнення за наслідками перевірки майнових 

декларацій суддів (Закон «Про очищення влади») (44 %).  

Щодо створення Комісії суддівської етики голоси розділились: за – 52 %, 

проти – 48%.  

Разом з тим 60 % опитаних підтримали ідею призначення на 

адміністративні посади в судах органами суддівського самоврядування.  

Щодо змін в законодавстві в частині суддівського імунітету негативно 

висловились 44 %, стільки ж сказали, що важко відповісти. Це засвідчує 

неоднозначне, швидше негативне ставлення до зазначених змін.  

Ключовою проблемою, яку має подолати в першу чергу судова реформа для 

удосконалення конституційно-правового статусу суддів, суттєва більшість 

респондентів (72 %) визнала  вплив інших органів державної влади – Президента 

України і Верховної Ради України – на суддів, водночас 0 % отримала проблема 

незалученості представників громадськості до процедур формування суддівського 

корпусу.  

Щодо закріплення змінами до Конституції України в частині правосуддя 

незалежності судової влади від законодавчої та виконавчої влади негативно 

висловились 56 %, а 44 % сказали, що важко відповісти. Щодо закріплення 

змінами до Конституції України в частині правосуддя незалежності судової влади 

від правоохоронних органів негативно висловились 44 %, а 56 % сказали, що 

важко відповісти. Це засвідчує неоднозначне, швидше негативне ставлення до 

зазначених змін.  

Таким чином, аналіз та узагальнення відповідей на окремі питання анкети 

продемонстрували переважно негативне ставлення респондентів до пропонованих 

аспектів реформування конституційно-правового статусу суддів. Водночас 

засвідчено переважно позитивне ставлення до ролі громадськості і ЗМІ у 

формуванні позитивного іміджу суддів.  
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Додаток 9 

Порівняльно-правова характеристика конституційного регулювання вимог, 
що пред’являються до суддів, як елемента їх конституційно-правового статусу. 

Вимоги, що пред’являються до 
суддів 

Конституційне закріплення 

бланкетна норма про встановлення 
вимог до суддів законом  

ст. 102 Конституції Італійської Республіки; 
ст. 215 ч. 2 Конституції Португальської 
Республіки; 
ст. 129 Конституції Республіки Словенія; 
ст. 64 Конституції Французької Республіки. 

наявність громадянства ст. 126 Конституції Азербайджанської Республіки; 
ст. 136 ч. 5 Конституції Республіки Албанія; 
ст. 95 ч. 2 Конституції Народної Республіки 
Бангладеш; 
ст. 165 Конституції Республіки Вірменія; 
ст. 63 ч. 6 Конституції Грузії; 
ст. 94 Конституції Киргизької Республіки; 
ст. 112 ч. 1 Конституції Литовської Республіки; 
ст. 119 Конституції Російської Федерації; 
ст. 85 Конституції Республіки Таджикистан; 
ст. 26 ч. 2 Основного Закону Угорщини; 
ст. 93 ч. 2 Конституції Чеської Республіки 

наявність юридичної освіти ст. 126 Конституції Азербайджанської Республіки; 
ст. 136 ч. 5 Конституції Республіки Албанія; 
ст. 90 ч. 1 Конституції Князівства Андорра; 
ст. 165 Конституції Республіки Вірменія; 
ст. 63 ч. 6 Конституції Грузії; 
ст. 94 Конституції Киргизької Республіки; 
ст. 119 Конституції Російської Федерації; 
ст. 85 Конституції Республіки Таджикистан; 
ст. 93 ч. 2 Конституції Чеської Республіки 

наявність відповідного стажу 
професійної діяльності 

ст. 126 Конституції Азербайджанської Республіки 
(стаж роботи по юридичній спеціальності не 
менше 5 років); 
ст. 95 ч. 2 Конституції Народної Республіки 
Бангладеш (не менше 10 років служить радником 
Верховного суду або не менше 10 років обіймає 
судову посаду на території Бангладеш); 
ст. 165 Конституції Республіки Вірменія (не менше 
як десятирічним досвідом роботи за професією для 
суддів Касаційного суду); 
ст. 63 ч. 6 Конституції Грузії (не менше як 5 років 
досвіду роботи за спеціальністю); 
ст. 94 Конституції Киргизької Республіки (стаж 
роботи за юридичною професією не менше 5 років 
для суддів місцевих судів і стаж роботи за 
юридичною професією не менше 10 років для 
суддів Верховного Суду); 
ст. 85 Конституції Республіки Таджикистан 
(професійний стаж роботи не менше 3 років для 
суддів місцевих судів та стаж роботи на посаді 



 

 475 

судді не менше 5 років для суддів вищих судів) 
досягнення відповідного віку ст. 126 Конституції Азербайджанської Республіки 

(30 років); 
ст. 165 Конституції Республіки Вірменія (40 років 
для суддів Касаційного суду); 
ст. 63 ч. 6 Конституції Грузії (30 років); 
ст. 94 Конституції Киргизької Республіки (не 
молодший 30 і не старший 65 років для суддів 
місцевих судів і не молодший 40 і не старший 70 
років для суддів Верховного Суду); 
ст. 119 Конституції Російської Федерації (25 
років); 
ст. 26 ч. 2 Основного Закону Угорщини (30 років); 
ст. 85 Конституції Республіки Таджикистан (25 
років для суддів місцевих судів та 30 років для 
суддів вищих судів) 

наявність виборчого права ст. 126 Конституції Азербайджанської Республіки; 
ст. 165 Конституції Республіки Вірменія 

добросовісність ст. 63 ч. 6 Конституції Грузії 
компетентність (високі професійні 
якості) 

ст. 165 Конституції Республіки Вірменія; 
ст. 63 ч. 6 Конституції Грузії; 

постійне проживання на території 
держави 

ст. 119 Конституції Російської Федерації; 

відсутність громадянства іноземної 
держави 

ст. 119 Конституції Російської Федерації; 

володіння державною мовою ст. 165 Конституції Республіки Вірменія 
здатність здійснювати судові функції ст. 90 ч. 1 Конституції Князівства Андорра 
бездоганна репутація ст. 93 ч. 2 Конституції Чеської Республіки 
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Додаток 10 

Порівняльно-правова характеристика законодавчого регулювання вимог, що 

пред’являються до суддів, як елемента їх конституційно-правового статусу. 
Вимоги, що 

пред’являються до 
суддів 

Законодавче закріплення 

громадянство ст. 94 Кодексу Республіки Білорусь «Про судоустрій і статус 
суддів»; 
органічний закон Грузії «Про загальні суди»; 
ст. 29 Конституційного Закону Республіки Казахстан «Про 
судову систему і статус суддів Республіки Казахстан»; 
Конституційний Закон Киргизької Республіки «Про Статус 
суддів Киргизької Республіки»; 
ст. 9 Закону Китайської Народної Республіки «Про суддів»; 
ст. 52 Закону Латвійської Республіки «Про судову владу»; 
ст. 6 Закону Республіки Молдова «Про статус суддів»; 
ст. 61 Закону Республіки Узбекистан «Про суди»; 
ст. 16 Органічного закону Франції «Про статус магістратури» 

досягнення 
відповідного віку 

ст. 94 Кодексу Республіки Білорусь «Про судоустрій і статус 
суддів» (25 років); 
органічний закон Грузії «Про загальні суди» (30 років); 
ст. 29 Конституційного Закону Республіки Казахстан «Про 
судову систему і статус суддів Республіки Казахстан» (30 років);  
Конституційний Закон Киргизької Республіки «Про Статус 
суддів Киргизької Республіки» (не молодший 30 років і не 
старший 65 років для суддів місцевих судів та не молодший 40 
років і не старший 70 років для суддів Верховного Суду); 
ст. 9 Закону Китайської Народної Республіки «Про суддів» (23 
роки); 
ст. 52 Закону Латвійської Республіки «Про судову владу» (30 
років); 
ст. 6 Закону Республіки Молдова «Про статус суддів» (30 років); 
ст. 61 Закону Республіки Узбекистан «Про суди» (30 років) 

проживання в країні ст. 6 Закону Республіки Молдова «Про статус суддів» 
наявність юридичної 
освіти 

ст. 94 Кодексу Республіки Білорусь «Про судоустрій і статус 
суддів»; 
органічний закон Грузії «Про загальні суди»; 
ст. 29 Конституційного Закону Республіки Казахстан «Про 
судову систему і статус суддів Республіки Казахстан»; 
Конституційний Закон Киргизької Республіки «Про Статус 
суддів Киргизької Республіки»; 
ст. 52 Закону Латвійської Республіки «Про судову владу»; 
ст. 6 Закону Республіки Молдова «Про статус суддів» (отримала 
диплом ліценціата права); 
ст. 61 Закону Республіки Узбекистан «Про суди»; 
ст. 16 Органічного закону Франції «Про статус магістратури» 

стаж роботи за 
юридичною 
спеціальністю  

ст. 94 Кодексу Республіки Білорусь «Про судоустрій і статус 
суддів» (стаж роботи за спеціальністю не менше трьох років); 
органічний закон Грузії «Про загальні суди» (досвід роботи за 
спеціальністю не менше 5 років); 
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ст. 29 Конституційного Закону Республіки Казахстан «Про 
судову систему і статус суддів Республіки Казахстан» (не менше 
п’яти років стажу роботи секретарем судового засідання, 
консультантом (помічником) суду, прокурора, адвоката або не 
менше десяти років стажу роботи за юридичною професією; 
стаж роботи за юридичною професією не менше п’ятнадцяти 
років, із них стаж роботи суддею не менше п’яти років, а також 
отримав висновок пленарного засідання відповідного обласного 
суду та письмові поручительства двох суддів вищестоящого 
суду і одного судді у відставці; стаж роботи за юридичною 
професією не менше двадцяти років, із них не менше десяти 
років стажу роботи суддею, в тому числі п’яти років стажу 
роботи суддею обласного суду, а також отримав позитивний 
висновок пленарного засідання Верховного Суду та письмові 
поручительства від двох суддів вищестоящого суду і одного 
судді у відставці); 
Конституційний Закон Киргизької Республіки «Про Статус 
суддів Киргизької Республіки» (стаж роботи за юридичною 
професією не менше 5 років для місцевих судів, не менше 10 
років для Верховного Суду); 
ст. 9 Закону Китайської Народної Республіки «Про суддів» 
(мати, як мінімум, дворічний стаж роботи, у випадку, якщо 
людина закінчила коледж або університет за юридичним фахом 
чи закінчила коледж або університет не за юридичним фахом, 
але володіє професійним знанням закону); 
ст. 52 Закону Латвійської Республіки «Про судову владу» 
(працювала за юридичною спеціальністю не менше 5 років після 
отримання визнаного державою диплому про вищу освіту 
другого рівня з правознавства та кваліфікацію юриста або 
працювала не менше 5 років на посаді помічника голови суду чи 
помічника судді); 
ст. 6 Закону Республіки Молдова «Про статус суддів» (стаж 
роботи за юридичною спеціальністю не менше п’яти років. 
Суддею апеляційної палати або Вищої судової палати може бути 
призначена особа, що має стаж роботи на посаді судді 
відповідно не менше шести і не менше десяти років); 
ст. 61 Закону Республіки Узбекистан «Про суди» (стаж роботи за 
юридичною спеціальністю, передусім у правоохоронних 
органах, не менше 5 років для місцевих судів, не менше 7 та 10 
років для вищих судів) 

відсутність судимості ст. 6 Закону Республіки Молдова «Про статус суддів» 
хороша (бездоганна) 
репутація  

ст. 29 Конституційного Закону Республіки Казахстан «Про 
судову систему і статус суддів Республіки Казахстан»; 
ст. 6 Закону Республіки Молдова «Про статус суддів» 

володіння державною 
мовою 

ст. 94 Кодексу Республіки Білорусь «Про судоустрій і статус 
суддів»; 
органічний закон Грузії «Про загальні суди»; 
ст. 52 Закону Латвійської Республіки «Про судову владу»; 
ст. 6 Закону Республіки Молдова «Про статус суддів» 

здатність за станом 
здоров’я обіймати 
посаду судді 

ст. 29 Конституційного Закону Республіки Казахстан «Про 
судову систему і статус суддів Республіки Казахстан»; 
ст. 9 Закону Китайської Народної Республіки «Про суддів»; 
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ст. 6 Закону Республіки Молдова «Про статус суддів»; 
ст. 16 Органічного закону Франції «Про статус магістратури» 

дієздатність органічний закон Грузії «Про загальні суди»; 
ст. 6 Закону Республіки Молдова «Про статус суддів»; 
ст. 16 Органічного закону Франції «Про статус магістратури» 

складення 
кваліфікаційного 
іспиту 

ст. 94 Кодексу Республіки Білорусь «Про судоустрій і статус 
суддів»; 
органічний закон Грузії «Про загальні суди»; 
ст. 29 Конституційного Закону Республіки Казахстан «Про 
судову систему і статус суддів Республіки Казахстан»; 
ст. 52 Закону Латвійської Республіки «Про судову владу»; 
ст. 6 Закону Республіки Молдова «Про статус суддів» 

наявність високих 
морально-етичних 
якостей 

ст. 29 Конституційного Закону Республіки Казахстан «Про 
судову систему і статус суддів Республіки Казахстан»; 
ст. 9 Закону Китайської Народної Республіки «Про суддів»; 
ст. 16 Органічного закону Франції «Про статус магістратури» 

проходження 
стажування 

ст. 29 Конституційного Закону Республіки Казахстан «Про 
судову систему і статус суддів Республіки Казахстан» (успішно 
пройшов оплачуване річне стажування в суді з відривом від 
основного місця роботи і отримав позитивний висновок 
пленарного засідання суду за результатами стажування); 

проходження 
поліграфологічного 
дослідження 

ст. 29 Конституційного Закону Республіки Казахстан «Про 
судову систему і статус суддів Республіки Казахстан»; 
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Додаток 11 

Порівняльно-правова характеристика обмежень щодо призначення на 
посади суддів. 

Вид обмеження Законодавче закріплення 
наявність обвинувального вироку 
суду, який набрав законної сили  

ст. 94 Кодексу Республіки Білорусь «Про 
судоустрій і статус суддів» 

нездатність за станом здоров`я 
виконувати обов’язки судді, що 
підтверджується медичним 
висновком  

ст. 94 Кодексу Республіки Білорусь «Про 
судоустрій і статус суддів»; 
ст. 119 Судового Кодексу Республіки 
Вірменія; 

визнання особи обмежено 
дієздатною або недієздатною 
рішенням суду, що набрало 
законної сили 

ст. 94 Кодексу Республіки Білорусь «Про 
судоустрій і статус суддів» 

наявність судимості, у тому числі 
знятої або погашеної;  

ст. 119 Судового Кодексу Республіки 
Вірменія; 
Конституційний Закон Киргизької Республіки 
«Про статус суддів Киргизької Республіки»; 
ст. 55 Закону Латвійської Республіки «Про 
судову владу» 

попереднє звільнення з посади 
судді через небездоганну 
поведінку;  

Конституційний Закон Киргизької Республіки 
«Про статус суддів Киргизької Республіки» 

наявність підозри чи 
обвинувачення у вчиненні 
злочину  

Конституційний Закон Киргизької Республіки 
«Про статус суддів Киргизької Республіки» 

наявність громадянства іноземної 
держави 

Конституційний Закон Киргизької Республіки 
«Про статус суддів Киргизької Республіки» 

скоєння злочину, але звільнення 
від відбуття покарання у зв’язку з 
давністю, амністією чи 
оскарженням  

ст. 55 Закону Латвійської Республіки «Про 
судову владу» 

притягнення до кримінальної 
відповідальності, але кримінальна 
справа закрита з нереабілітуючих 
підстав  

ст. 119 Судового Кодексу Республіки 
Вірменія; 
ст. 55 Закону Латвійської Республіки «Про 
судову владу» 
 

наявність розпочатого 
кримінального переслідування 

ст. 119 Судового Кодексу Республіки 
Вірменія; 
ст. 55 Закону Латвійської Республіки «Про 
судову владу» 

участь (членство) в організаціях, 
що заборонені законами, після 
заборони цих організацій 

ст. 55 Закону Латвійської Республіки «Про 
судову владу» 
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Додаток 12 

 
Порівняльно-правова характеристика правового регулювання вимог, що 

пред’являються до суддів конституційних судів, як елемента їх конституційно-
правового статусу. 

Вимоги, що пред’являються 
до суддів конституційних 

судів 

Правове регулювання 

наявність громадянства ст. 91 Кодексу Республіки Білорусь «Про 
судоустрій та статус суддів»; 
Закон Республіки Вірменія «Про 
Конституційний Суд»; 
ст. 8 Федерального конституційного закону 
«Про Конституційний Суд Російської 
Федерації»; 
ст. 3 конституційного закону «Про 
Конституційний Суд Республіки 
Таджикистан» 

наявність юридичної освіти ст. 91 Кодексу Республіки Білорусь «Про 
судоустрій та статус суддів»; 
Закон Республіки Вірменія «Про 
Конституційний Суд»; 
ст. 8 Федерального конституційного закону 
«Про Конституційний Суд Російської 
Федерації»; 
ст. 3 конституційного закону «Про 
Конституційний Суд Республіки 
Таджикистан» 

наявність відповідного стажу 
професійної діяльності 

Закон Республіки Вірменія «Про 
Конституційний Суд» (трудовий стаж у 
галузі права не менше 10 років); 
ст. 135 Конституції Італійської Республіки 
(стаж роботи не менше 20 років); 
ст. 8 Федерального конституційного закону 
«Про Конституційний Суд Російської 
Федерації» (стаж роботи за юридичною 
професією не менше 15 років); 
ст. 3 конституційного закону «Про 
Конституційний Суд Республіки 
Таджикистан» (професійний стаж роботи 
не менше 10 років) 

досягнення відповідного віку Закон Республіки Вірменія «Про 
Конституційний Суд» (35 років); 
ст. 8 Федерального конституційного закону 
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«Про Конституційний Суд Російської 
Федерації» (не менше 40 років); 
ст. 3 конституційного закону «Про 
Конституційний Суд Республіки 
Таджикистан» (не молодші 30 і не старші 
65 років) 

бездоганна репутація ст. 8 Федерального конституційного закону 
«Про Конституційний Суд Російської 
Федерації» 

наявність виборчого права Закон Республіки Вірменія «Про 
Конституційний Суд»; 

компетентність (високі 
професійні якості) 

ст. 91 Кодексу Республіки Білорусь «Про 
судоустрій та статус суддів»; 
ст. 8 Федерального конституційного закону 
«Про Конституційний Суд Російської 
Федерації» 

відсутність громадянства 
іноземної держави 

Закон Республіки Вірменія «Про 
Конституційний Суд»; 

володіння державною мовою ст. 91 Кодексу Республіки Білорусь «Про 
судоустрій та статус суддів»; 
Закон Республіки Вірменія «Про 
Конституційний Суд»; 
ст. 3 конституційного закону «Про 
Конституційний Суд Республіки 
Таджикистан» 

наявність вченого ступеня в 
галузі конституційного права 

ст. 91 Кодексу Республіки Білорусь «Про 
судоустрій та статус суддів»; 
Закон Республіки Вірменія «Про 
Конституційний Суд»; 

високі моральні якості ст. 91 Кодексу Республіки Білорусь «Про 
судоустрій та статус суддів»; 
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Додаток 13 

Порівняльно-правова характеристика конституційного регулювання 
несумісності посади судді з іншими видами діяльності. 

Вид (вимога) 
несумісності 

Конституційне регулювання 

з іншою 
державною 
діяльністю, 
обіймати посади 
(виборні та 
номенклатурні) в 
інших державних 
органах  

ст. 143 Конституції Республіки Албанія; 
ст. 164 ч. 6 Конституції Республіки Вірменія; 
ст. 147 ч. 3 Конституції Естонської Республіки; 
ст. 35 ч. 3 Конституції Ірландії; 
ст. 127 Конституції Іспанії; 
ст. 79 ч. 4 Конституції Республіки Казахстан; 
ст. 113 Конституції Литовської Республіки; 
ст. 116 п. 6 Конституції Республіки Молдова; 
ст. 178 ч. 3 Конституції Республіки Польща; 
ст. 216 Конституції Португальської Республіки; 
ст. 90 Конституції Республіки Таджикистан; 
ст. 120 ч. 8 Конституції Республіки Хорватія. 

з політичною 
діяльністю, бути 
членами 
політичних партій 

ст. 143 Конституції Республіки Албанія; 
ст. 127 Конституції Іспанії; 
ст. 113 Конституції Литовської Республіки; 
ст. 178 ч. 3 Конституції Республіки Польща; 
ст. 90 Конституції Республіки Таджикистан; 
ст. 120 ч. 8 Конституції Республіки Хорватія. 

з приватною 
діяльністю 

ст. 143 Конституції Республіки Албанія; 
ст. 116 п. 6 Конституції Республіки Молдова; 
ст. 216 Конституції Португальської Республіки. 

з будь-яким 
іншим публічним 
обов’язком  

ст. 91 ч. 1 Конституції Князівства Андорра. 

зі здійсненням 
комерційної, 
промислової, 
підприємницької 
діяльності 

ст. 91 ч. 1 Конституції Князівства Андорра; 
ст. 111 ч. 1 Конституції Республіки Білорусь; 
ст. 164 ч. 6 Конституції Республіки Вірменія; 
ст. 79 ч. 4 Конституції Республіки Казахстан; 
ст. 113 Конституції Литовської Республіки; 
ст. 90 Конституції Республіки Таджикистан. 

зі здійсненням 
професійної 
діяльності, бути 
членами 
профспілок 

ст. 91 ч. 1 Конституції Князівства Андорра; 
ст. 89 Конституції Греції; 
ст. 127 Конституції Іспанії; 
ст. 178 ч. 3 Конституції Республіки Польща. 

обіймати посади в 
органах місцевого 
самоврядування 

ст. 164 ч. 6 Конституції Республіки Вірменія. 

надання будь- ст. 89 Конституції Греції. 
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яких платних 
послуг 
виконання іншої 
оплачуваної 
роботи, крім 
викладацької, 
наукової, 
науково-
дослідної, 
освітньої, 
педагогічної та 
творчої 

ст. 111 ч. 1 Конституції Республіки Білорусь; 
ст. 164 ч. 6 Конституції Республіки Вірменія; 
ст. 89 Конституції Греції; 
ст. 79 ч. 4 Конституції Республіки Казахстан; 
ст. 113 Конституції Литовської Республіки; 
ст. 116 п. 6 Конституції Республіки Молдова; 
ст. 216 Конституції Португальської Республіки; 
ст. 90 Конституції Республіки Таджикистан. 
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Додаток 14 

Порівняльно-правова характеристика законодавчого регулювання 
несумісності посади судді з іншими видами діяльності. 

Вид (вимога) несумісності Законодавче регулювання 
обіймати державні та муніципальні 
посади (виборні та номенклатурні) в 
державних органах та органах 
місцевого самоврядування 

ст. 88 Кодексу Республіки Білорусь 
«Про судоустрій та статус суддів»; 
ст. 8 Закону Республіки Молдова «Про 
статус судді»; 
ст. 3 ч. 3 Закону Російської Федерації 
«Про статус суддів в Російській 
Федерації» 

належати до політичних партій, 
матеріально підтримувати партії та 
брати участь у їхніх політичних 
акціях та іншій політичній 
діяльності 

ст. 88 Кодексу Республіки Білорусь 
«Про судоустрій та статус суддів»; 
ст. 8 Закону Республіки Молдова «Про 
статус судді»; 
ст. 3 ч. 3 Закону Російської Федерації 
«Про статус суддів в Російській 
Федерації» 

публічно висловлювати своє 
ставлення до політичних партій чи 
інших громадських об’єднань 

ст. 3 ч. 3 Закону Російської Федерації 
«Про статус суддів в Російській 
Федерації» 

займатися підприємницькою 
діяльністю особисто або через 
довірених осіб, у тому числі брати 
участь в управлінні суб’єктом 
господарювання незалежно від його 
організаційно-правової форми 

ст. 8 Закону Республіки Молдова «Про 
статус судді»; 
ст. 3 ч. 3 Закону Російської Федерації 
«Про статус суддів в Російській 
Федерації» 

бути повіреним або представником 
(крім випадків законного 
представництва) у справах фізичних 
або юридичних осіб 

ст. 3 ч. 3 Закону Російської Федерації 
«Про статус суддів в Російській 
Федерації» 

давати письмові або усні 
консультації зі спірних питань; 

ст. 8 Закону Республіки Молдова «Про 
статус судді» 

здійснювати будь-яку діяльність, 
пов’язану з виконанням службових 
обов’язків у випадку можливого 
конфлікту особистих і суспільних 
інтересів при здійсненні правосуддя 

ст. 8 Закону Республіки Молдова «Про 
статус судді» 

виконання іншої оплачуваної 
роботи, крім викладацької, 
наукової, науково-дослідної, 
освітньої, педагогічної та творчої 

ст. 8 Закону Республіки Молдова «Про 
статус судді»; 
ст. 3 ч. 3 Закону Російської Федерації 
«Про статус суддів в Російській 
Федерації» 
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Додаток 15 

Порівняльно-правова характеристика конституційного закріплення 
принципу незалежності суддів. 

Зміст принципу 
незалежності суддів 

Конституційне закріплення 

судді при здійсненні 
правосуддя є незалежними 
і при здійсненні своїх 
функцій (правосуддя) 
підкоряються лише 
Конституції та закону 
(законам) 

ст. 127 ч. 1 Конституції Азербайджанської 
Республіки; 
ст. 85 ч. 1 Конституції Князівства Андорра; 
ст. 110 ч. 1 Конституції Республіки Білорусь; 
ст. 164 ч. 1 Конституції Республіки Вірменія; 
ст. 63 ч. 1 Конституції Грузії; 
ст. 35 ч. 2 Конституції Ірландії; 
ст. 117 ч. 1 Конституції Іспанії; 
ст. 77 ч. 1 Конституції Республіки Казахстан; 
ст. 94 ч. 1 Конституції Киргизької Республіки; 
ст. 83 Конституції Латвійської Республіки; 
ст. 109 ч. 2, 3 Конституції Литовської 
Республіки; 
ст. 97 ч. 1 Конституції Федеративної Республіки 
Німеччина; 
ст. 178 ч. 1 Конституції Республіки Польща; 
ст. 120 ч. 1 Конституції Російської Федерації; 
ст. 123 ч. 2 Конституції Румунії; 
ст. 125 Конституції Словенії; 
ст. 105 Конституції Республіки Таджикистан; 
ст. 101 Конституції Туркменістану; 
ст. 26 ч. 1 Конституції Угорщини; 
ст. 112 ч. 1 Конституції Республіки Узбекистан 

судді незалежні при 
здійсненні своїх обов’язків 

ст. 87 ч. 1 Федерального конституційного 
закону Австрії 

судді незалежні при 
здійсненні своїх судових 
повноважень 

ст. 151 Конституції Бельгії 

судді наділені 
функціональною та 
особистою незалежністю 

ст. 87 Конституції Греції 

незалежність суддів та її 
гарантії встановлюються 
законом 

ст. 108 Конституції Італійської Республіки; 
ст. 116 ч. 1 Конституції Республіки Молдова 
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Додаток 16 

Фактори, що негативно впливали на стан незалежності суддів за 
результатами опитування суддів, прокурорів, адвокатів та представників 

громадських організацій 
Зміст фактору Моніторинг незалежності суддів 

Недостатнє фінансування судів та 
здійснення цього фінансування в 
ручному режимі  

Моніторинги незалежності суддів 
України 2007-2009 та 2014 років 
 

Відсутність реального впливу судової 
влади на формування бюджету судової 
системи та неможливість контролювати 
використання коштів 

Моніторинги незалежності суддів 
України 2007-2009 та 2014 років 

Неправомірне використання посадовими 
особами законодавчої та виконавчої 
влади владних повноважень, пов’язаних 
із призначенням, обранням, звільненням 
суддів, притягненням їх до 
відповідальності, призначенням суддів 
на адміністративні посади 

Моніторинги незалежності суддів 
України 2007-2009 та 2014 років 

Відсутність практичних засобів 
притягнути до відповідальності осіб, що 
намагаються неправомірно впливати на 
суддів 

Моніторинги незалежності суддів 
України 2007-2009 та 2014 років 

Незадовільне матеріально-технічне 
забезпечення судів 

Моніторинги незалежності суддів 
України 2007-2009 та 2014 років 

Приниження політиками авторитету 
судової влади 

Моніторинги незалежності суддів 
України 2007-2009 та 2014 років 

Низький рівень заробітної плати суддів Моніторинги незалежності суддів 
України 2007-2009 та 2014 років 

Винесення окремими суддями 
сумнівних рішень 

Моніторинги незалежності суддів 
України 2007-2009 та 2014 років 

Втягування суддів у політичну боротьбу Моніторинги незалежності суддів 
України 2007-2009 та 2014 років 

Публічне оцінювання судових рішень 
посадовими особами 

Моніторинги незалежності суддів 
України 2007-2009 та 2014 років 

Втручання (листи, звернення, телефонні 
дзвінки тощо) окремих народних 
депутатів у діяльність суддів 

Моніторинги незалежності суддів 
в Україні 2009 та 2014 років 

Намагання Президента України, 
Кабінету Міністрів України та 
представників урядових структур, 
Верховної Ради України та 
представників парламентських 
комітетів, окремих керівників органів 

Моніторинги незалежності суддів 
в Україні 2009 та 2014 років 
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влади місцевого рівня неправомірно 
впливати на суддів 
Привласнення органами та посадовими 
особами законодавчої та виконавчої 
влади суддівських повноважень 

«Моніторинг незалежності суддів 
в Україні» 2009 року 

Політична заангажованість засобів 
масової інформації (телебачення, 
друковані ЗМІ, Інтернет) 

Моніторинги незалежності суддів 
в Україні 2009 та 2014 років 

Порушення органами та посадовими 
особами законодавчої та виконавчої 
влади презумпції невинуватості та 
привласнення судових функцій 

«Моніторинг стану незалежності 
суддів в Україні» 2014 року 

Відсутність комунікацій всередині 
судової влади 

«Моніторинг стану незалежності 
суддів в Україні» 2014 року 

Недосконалість та суперечливість 
законодавства 

«Моніторинг стану незалежності 
суддів в Україні» 2014 року 

Недосконалий механізм професійного 
відбору на посаду судді 

«Моніторинг стану незалежності 
суддів в Україні» 2014 року 

Бездіяльність органів суддівського 
самоврядування в захисті суддів 

«Моніторинг стану незалежності 
суддів в Україні» 2014 року 
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Додаток 17 

Порівняльно-правова характеристика конституційного закріплення 
принципу недоторканності суддів. 

Зміст принципу незалежності 
суддів 

Конституційне закріплення 

судді недоторканні (мають імунітет) ст. 128 Конституції Азербайджанської 
Республіки; 
ст. 63 ч.2 Конституції Грузії; 
ст. 122 Конституції Російської Федерації; 
ст. 91 Конституції Республіки 
Таджикистан; 
ст. 119 Конституції Республіки Хорватія 

судді не можуть бути притягнуті до 
кримінальної відповідальності 
інакше як у порядку, визначеному 
законом 

ст. 216 ч. 2 Конституції Португальської 
Республіки; 
ст. 122 Конституції Російської Федерації 

судді користуються імунітетом 
народних представників 

ст. 132 ч. 1 Конституції Республіки 
Болгарія 

судді можуть бути притягнуті до 
кримінальної відповідальності зі 
згоди законодавчого органу 

ст. 137 ч. 1 Конституції Республіки 
Албанія; 
ст. 153 Конституції Естонської 
Республіки; 
ст. 114 Конституції Литовської 
Республіки 

судді можуть бути затримані або 
заарештовані лише у випадку, якщо 
вони будуть затримані 
безпосередньо під час або відразу 
після вчинення злочину 

ст. 137 ч. 2 Конституції Республіки 
Албанія; 
ст. 181 Конституції Республіки Польща; 
ст. 91 Конституції Республіки 
Таджикистан 

судді можуть бути притягнуті до 
кримінальної відповідальності лише 
за згодою Вищої ради юстиції 

ст. 137 ч. 2 Конституції Республіки 
Албанія 

судді не можуть бути притягнуті до 
відповідальності за висловлені при 
здійсненні правосуддя думки чи 
винесені судові акти, за винятком 
випадку, коли мають місце ознаки 
злочину або дисциплінарного 
правопорушення 

ст. 164 ч. 2 Конституції Республіки 
Вірменія; 
ст. 119 Конституції Республіки Хорватія 

судді у зв’язку зі здійсненням своїх 
повноважень не можуть бути 
позбавлені волі без згоди Вищої 
судової ради, за винятком випадків, 
коли вони затримані в момент 

ст. 164 ч. 2 Конституції Республіки 
Вірменія 
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скоєння злочину або безпосередньо 
після цього 
судді можуть бути притягнуті до 
кримінальної відповідальності за 
поданням вищого суду за згодою 
Президента  

ст. 153 Конституції Естонської 
Республіки; 
ст. 79 ч. 2 Конституції Республіки 
Казахстан; 
ст. 114 Конституції Литовської 
Республіки 

судді без попередньої згоди 
визначеного законом суду не 
можуть бути притягнуті до 
кримінальної відповідальності та 
позбавлені волі 

ст. 181 Конституції Республіки Польща 

судді не підлягають затриманню, за 
винятком випадків затримання їх на 
місці вчинення злочину 

ст. 91 Конституції Республіки 
Таджикистан 
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Додаток 18 

 
Порівняльно-правова характеристика конституційного закріплення 

принципу незмінюваності суддів. 
Зміст принципу 

незмінюваності суддів 
Конституційне закріплення 

судді незмінювані ст. 85 ч. 1 Конституції Князівства Андорра; 
ст. 117 ч. 1 Конституції Іспанії;  
ст. 116 ч. 1 Конституції Республіки 
Молдова;  
ст. 180 ч. 1 Конституції Республіки 
Польща;  
ст. 216 ч. 1 Конституції Португальської 
Республіки;  
ст. 121 ч. 1 Конституції Російської 
Федерації;  
ст. 64 ч. 4 Конституції Французької 
Республіки 

суддя обіймає свою посаду 
безстроково 

ст. 120 ч. 1 Конституції Республіки 
Хорватія 

судді стають незмінюваними 
після завершення трьохрічного 
стажування на посаді, які вони 
обіймають 

ст. 129 ч. 3 Конституції Республіки 
Болгарія 
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Додаток 19 

Порівняльно-правова характеристика конституційного закріплення 
дисциплінарної відповідальності суддів. 

Вид дисциплінарної відповідальності 
суддів 

Конституційне закріплення 

підстави та порядок притягнення судді до 
дисциплінарної відповідальності 
встановлюються законом 

ст. 91 ч. 2 Конституції 
Князівства Андорра; 
ст. 164 ч. 5 Конституції 
Вірменії; 

відсторонення судді загального суду від 
розгляду справи та його звільнення з 
посади допускаються лише у випадках, 
визначених органічним законом 

ст. 63 п. 5 Конституції Грузії 

повноваження по притягненню суддів до 
дисциплінарної відповідальності належать 
Генеральній раді судової влади у порядку, 
встановленому органічним законом 

ст. 122 п. 2 Конституції 
Королівства Іспанії 

судді можуть бути відсторонені від роботи 
лише за рішенням суду внаслідок визнання 
їх винними у вчиненні серйозного 
дисциплінарного проступку 

ст. 88 п. 4 Конституції Греції 

накладення на суддів дисциплінарних 
стягнень належать до повноважень Вищої 
ради магістратури 

ст. 105 Конституції Італійської 
Республіки; 
ст. 65 ч. 6 Конституції 
Французької Республіки 

порушувати дисциплінарні провадження 
щодо суддів належить до відання міністра 
юстиції 

ст. 105 Конституції Італійської 
Республіки 

суддя не може бути підданий заходам 
адміністративного стягнення, які 
накладаються у судовому порядку без згоди 
Президента на підставі висновку Вищої 
Судової Ради 

ст. 79 ч. 2 Конституції 
Республіки Казахстан 

у випадку порушення вимог бездоганної 
поведінки, суддя звільняється з посади за 
поданням дисциплінарної комісії при Раді 
суддів відповідно до конституційного 
закону 

ст. 95 п. 2 Конституції 
Киргизької Республіки 

суддю проти його волі може відсторонити 
від посади Сейм у передбачених законом 
випадках на підставі рішення суддівської 
дисциплінарної колегії 

п. 84 Конституції Латвійської 
Республіки 

судді звільняються з посади у 
встановленому законом порядку у випадку 

ст. 115 Конституції Литовської 
Республіки 
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вчинення поступку, який ганьбить звання 
судді 
рішення про дисциплінарну 
відповідальність суддів приймає 
Республіканська судова рада 

ст. 105 Конституції Республіки 
Македонія 

суддя не може бути всупереч його волі 
відкликаний із займаної посади або 
переведений до іншого суду; винятки з 
цього правила, пов’язані передусім з 
дисциплінарною відповідальністю, 
встановлюються законом 

ст. 82 ч. 2 Конституції Чеської 
Республіки 

адміністративні органи не можуть 
застосовувати до суддів дисциплінарні 
стягнення 

ст. 78 Конституції Японії 
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Додаток 20 

Порівняльно-правова характеристика законодавчого регулювання 
дисциплінарної відповідальності суддів. 

Порядок притягнення суддів до 
дисциплінарної відповідальності  

Законодавче регулювання 

Підстави притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності 
порушення вимог законодавства 
при здійснені правосуддя 

Закон Азербайджанської Республіки 
«Про суди та суддів»; 
Кодекс Республіки Білорусь про 
судоустрій і статус суддів; 
Конституційний Закон Республіки 
Вірменія Судовий Кодекс Республіки 
Вірменія; 
Конституційний Закон Республіки 
Казахстан «Про судову систему і 
статус суддів Республіки Казахстан»; 
Конституційний Закон Республіки 
Таджикистан «Про суди Республіки 
Таджикистан»; 
Закон Республіки Узбекистан «Про 
суди» 

вчинення дисциплінарного 
проступку, тобто, винної дії 
(бездіяльності) при виконанні 
службових обов’язків або у 
позасудовій діяльності 

Закон Російської Федерації «Про 
статус суддів в Російської Федерації» 

порушення норм суддівської етики Закон Азербайджанської Республіки 
«Про суди та суддів»; 
Кодекс Республіки Білорусь про 
судоустрій і статус суддів; 
Органічний Закон Грузії «Про загальні 
суди»; 
Конституційний Закон Республіки 
Казахстан «Про судову систему і 
статус суддів Республіки Казахстан»; 
Закон Литовської Республіки «Про 
суди»; 
Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді»; 
Закон Російської Федерації «Про 
статус суддів в Російської Федерації»; 
Конституційний Закон Республіки 
Таджикистан «Про суди Республіки 
Таджикистан»; 
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Закон Республіки Узбекистан «Про 
суди»; 
Органічний Закон Франції «Про статус 
магістратури» 

порушення вимог законодавства 
про працю та трудову дисципліну, 
правил внутрішнього трудового 
розпорядку (невмотивована 
відсутність на роботі, запізнення, 
дочасний вихід) 

Закон Азербайджанської Республіки 
«Про суди та суддів»; 
Кодекс Республіки Білорусь про 
судоустрій і статус суддів; 
Конституційний Закон Республіки 
Вірменія Судовий Кодекс Республіки 
Вірменія; 
Закон Китайської Народної Республіки 
«Про суддів»; 
Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді»; 
Конституційний Закон Республіки 
Таджикистан «Про суди Республіки 
Таджикистан»; 
Закон Республіки Узбекистан «Про 
суди» 

вчинення корупційних 
правопорушень 

Закон Азербайджанської Республіки 
«Про суди та суддів»; 
Органічний Закон Грузії «Про загальні 
суди» 

вчинення дій, що ганьблять ім’я 
судді або підривають авторитет 
суду 

Закон Азербайджанської Республіки 
«Про суди та суддів»; 
Органічний Закон Грузії «Про загальні 
суди»; 
Закон Литовської Республіки «Про 
суди»; 
Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді»; 
Закон Російської Федерації «Про 
статус суддів в Російської Федерації»; 
Конституційний Закон Республіки 
Таджикистан «Про суди Республіки 
Таджикистан»; 
Закон Республіки Узбекистан «Про 
суди» 

невиконання суддею передбаченого 
законом обов’язку по проходженню 
обов’язкової перепідготовки 

Конституційний Закон Республіки 
Вірменія Судовий Кодекс Республіки 
Вірменія 

неповідомлення про втручання у 
зв’язку з здійсненням передбачених 
законом інших повноважень, а 

Конституційний Закон Республіки 
Вірменія Судовий Кодекс Республіки 
Вірменія; 
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також прав, зумовлених статусом 
судді,  – при здійсненні правосуддя 
або в якості суду 

Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді» 

несумісна з посадою судді 
діяльність або несумісність 
інтересів з обов’язками судді 

Органічний Закон Грузії «Про загальні 
суди»; 
Закон Литовської Республіки «Про 
суди»; 
Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді» 

порушення з неповажних причин 
строків розгляду справ 

Органічний Закон Грузії «Про загальні 
суди»; 
Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді» 

невиконання або неналежне 
виконання обов’язків судді 

Органічний Закон Грузії «Про загальні 
суди»; 
Закон Естонської Республіки «Про 
суди»; 
Закон Китайської Народної Республіки 
«Про суддів»; 
Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді»; 
Органічний Закон Франції «Про статус 
магістратури» 

розголошення таємниці наради 
суддів або професійної таємниці 

Органічний Закон Грузії «Про загальні 
суди»; 
Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді» 

перешкоджання діяльності органу, 
наділеного дисциплінарними 
повноваженнями або неповага до 
нього 

Органічний Закон Грузії «Про загальні 
суди»; 
Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді» 

некомпетентність Закон Китайської Народної Республіки 
«Про суддів» 

кваліфікація судді не відповідає 
займаній посаді і суддя 
відмовляється від іншого 
призначення  

Закон Китайської Народної Республіки 
«Про суддів» 

відмова від переведення, 
зумовленого необхідністю 
реструктуризації судового органу 
або скороченням персоналу  

Закон Китайської Народної Республіки 
«Про суддів» 

порушення обов’язку бути 
неупередженим  

Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді» 

публічні дії політичного характеру  Закон Республіки Молдова «Про 
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статус судді» 
порушення положень про 
випадковий розподіл справ  

Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді» 

порушення положень закону про 
обов’язкове подання декларації про 
доходи та майно  

Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді» 

неповажне відношення при 
виконанні своїх службових 
обов’язків до колег, адвокатів, 
експертів, свідків або інших осіб, 
що беруть участь в процесі  

Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді» 

використання службового 
становища у корисних цілях  

Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді» 

публічне висловлювання згоди або 
незгоди з рішенням колег з метою 
втручання в їхню діяльність  

Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді» 

винесення рішення, визнаного потім 
Європейським судом з прав людини 
таким, що порушує основні права і 
свободи людини 

Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді» 

Види дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватись до суддів 
зауваження  Кодекс Республіки Білорусь про 

судоустрій і статус суддів; 
Органічний Закон Грузії «Про загальні 
суди»; 
Конституційний Закон Республіки 
Казахстан «Про судову систему і 
статус суддів Республіки Казахстан»; 
Конституційний Закон Киргизької 
Республіки «Про статус суддів 
Киргизької Республіки»; 
Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді»; 
Закон Російської Федерації «Про 
статус суддів в Російської Федерації»; 
Конституційний Закон Республіки 
Таджикистан «Про суди Республіки 
Таджикистан»; 
Закон Республіки Узбекистан «Про 
суди» 

попередження Конституційний Закон Республіки 
Вірменія Судовий Кодекс Республіки 
Вірменія; 
Закон Іспанії «Про судоустрій»; 
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Закон Німеччини «Про суддів»; 
Закон Польщі «Про устрій загальних 
судів»; 
Закон Російської Федерації «Про 
статус суддів в Російської Федерації»; 
Закон Чеської Республіки «Про суди і 
суддів» 

догана Кодекс Республіки Білорусь про 
судоустрій і статус суддів; 
Конституційний Закон Республіки 
Вірменія Судовий Кодекс Республіки 
Вірменія; 
Органічний Закон Грузії «Про загальні 
суди»; 
Закон Естонської Республіки «Про 
суди»; 
Конституційний Закон Республіки 
Казахстан «Про судову систему і 
статус суддів Республіки Казахстан»; 
Конституційний Закон Киргизької 
Республіки «Про статус суддів 
Киргизької Республіки»; 
Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді»; 
Закон Німеччини «Про суддів»; 
Закон Польщі «Про устрій загальних 
судів»; 
Конституційний Закон Республіки 
Таджикистан «Про суди Республіки 
Таджикистан»; 
Закон Республіки Узбекистан «Про 
суди»; 
Органічний Закон Франції «Про статус 
магістратури»; 
Закон Чеської Республіки «Про суди і 
суддів» 

сувора догана Конституційний Закон Республіки 
Вірменія Судовий Кодекс Республіки 
Вірменія; 
Органічний Закон Грузії «Про загальні 
суди»; 
Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді»; 
Закон Республіки Узбекистан «Про 
суди» 
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попередження про неповну 
службову відповідність 

Кодекс Республіки Білорусь про 
судоустрій і статус суддів 

штраф  Закон Естонської Республіки «Про 
суди» (у розмірі до місячної заробітної 
плати) 
Закон Іспанії «Про судоустрій» (до 6 
тис. євро) 

зниження посадового окладу 
(зарплати) 

Кодекс Республіки Білорусь про 
судоустрій і статус суддів; 
Закон Німеччини «Про суддів»; 
Закон Польщі «Про устрій загальних 
судів» 

пониження у кваліфікаційному 
класі (посаді), у тому числі на 
певний період 

Кодекс Республіки Білорусь про 
судоустрій і статус суддів; 
Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді»; 
Органічний Закон Франції «Про статус 
магістратури» 

переведення до іншого суду Закон Іспанії «Про судоустрій»; 
Закон Німеччини «Про суддів»; 
Закон Польщі «Про устрій загальних 
судів»; 
Закон Чеської Республіки «Про суди і 
суддів» 

призупинення повноважень Закон Іспанії «Про судоустрій» 

дострокове припинення 
повноважень на підставі істотного 
дисциплінарного порушення 

Конституційний Закон Республіки 
Вірменія Судовий Кодекс Республіки 
Вірменія; 
Закон Російської Федерації «Про 
статус суддів в Російської Федерації»; 
Органічний Закон Франції «Про статус 
магістратури» 

виключення з резерву судді, 
зарахованого в резерв суддів 
загальних судів 

Органічний Закон Грузії «Про загальні 
суди» 

відсторонення від виконання деяких 
функцій 

Органічний Закон Франції «Про статус 
магістратури» 

звільнення з посади Кодекс Республіки Білорусь про 
судоустрій і статус суддів; 
Органічний Закон Грузії «Про загальні 
суди»; 
Закон Естонської Республіки «Про 
суди»; 
Закон Іспанії «Про судоустрій»; 
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Конституційний Закон Республіки 
Казахстан «Про судову систему і 
статус суддів Республіки Казахстан»; 
Конституційний Закон Киргизької 
Республіки «Про статус суддів 
Киргизької Республіки»; 
Закон Республіки Молдова «Про 
статус судді»; 
Закон Німеччини «Про суддів»; 
Закон Польщі «Про устрій загальних 
судів»; 
Органічний Закон Франції «Про статус 
магістратури»; 
Закон Чеської Республіки «Про суди і 
суддів» 

Суб’єкти здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів 
Кваліфікаційна колегія суддів Кодекс Республіки Білорусь про 

судоустрій і статус суддів; 
Конституційний Закон Республіки 
Таджикистан «Про суди Республіки 
Таджикистан»; 
Закон Республіки Узбекистан «Про 
суди» 

Дисциплінарна комісія Закон Чеської Республіки «Про суди і 
суддів» 

Вища судова рада Конституційний Закон Республіки 
Вірменія Судовий Кодекс Республіки 
Вірменія 

Законодавчий орган Закон Литовської Республіки «Про 
суди» 
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Додаток 21 

Порівняльно-правова характеристика конституційного закріплення 
кримінальної відповідальності суддів. 

Зміст кримінальної відповідальності суддів Конституційне закріплення 
суддя може бути притягнутий до кримінальної 
відповідальності лише у передбаченому 
законом порядку 

ст. 128 Конституції Азербайджанської 
Республіки; 
ст. 122 ч. 2 Конституції Російської 
Федерації 

суддя може бути притягнутий до кримінальної 
відповідальності лише за згодою законодавчого 
органу 

ст. 137 Конституції Республіки Албанія 

у період дії свого мандату жоден суддя не може 
бути покараний, замінений, відсторонений або 
відправлений у відставку, окрім застосування 
до нього кримінальної… санкції на умовах, 
передбачених спеціальним законом 

ст. 91 ч. 2 Конституції Князівства 
Андорра 

судді звільняються з посади лише у випадку 
<…> набрання сили вироком, яким призначено 
покарання у вигляді позбавлення волі за 
умисний злочин 

ст. 129 ч. 3 Конституції Республіки 
Болгарія 

судові чиновники можуть бути відсторонені від 
роботи лише за рішенням суду внаслідок 
визнання їх винними у скоєнні кримінального 
злочину 

ст. 88 п. 4 Конституції Греції 

період перебування на посаді суддя може бути 
притягнутий до кримінальної відповідальності 
лише за поданням Державного суду за згодою 
Президента Республіки 

ст. 153 Конституції (Основного Закону) 
Естонської Республіки 

притягнення суддів до кримінальної 
відповідальності, що накладається в судовому 
порядку допускається зі згоди дисциплінарної 
комісії при Раді суддів у порядку, визначеному 
конституційним законом 

ст. 95 п. 4 Конституції Киргизької 
Республіки 
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Додаток 22 

Порівняльно-правова характеристика законодавчого регулювання підстав 
притягнення суддів кримінальної відповідальності. 

Підстави 
притягнення суддів 

до кримінальної 
відповідальності  

Законодавче регулювання 

притягнення завідомо 
невинуватої особи до 
кримінальної 
відповідальності 

Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки; 
Кримінальний кодекс Республіки Білорусь; 
Кримінальний кодекс Республіки Вірменія; 
Кримінальний кодекс Республіки Казахстан; 
Кримінальний кодекс Латвійської Республіки; 
Кримінальний кодекс Російської Федерації; 
Кримінальний кодекс Республіки Таджикистан; 
Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан 

незаконне звільнення 
від кримінальної 
відповідальності 

Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки; 
Кримінальний кодекс Республіки Білорусь; 
Кримінальний кодекс Республіки Вірменія; 
Кримінальний кодекс Грузії; 
Кримінальний кодекс Республіки Казахстан; 
Кримінальний кодекс Латвійської Республіки; 
Кримінальний кодекс Російської Федерації; 
Кримінальний кодекс Республіки Таджикистан; 
Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан 

фальсифікація доказів Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки; 
Кримінальний кодекс Республіки Білорусь; 
Кримінальний кодекс Республіки Вірменія; 
Кримінальний кодекс Грузії; 
Кримінальний кодекс Республіки Казахстан; 
Кримінальний кодекс Російської Федерації; 
Кримінальний кодекс Республіки Таджикистан; 
Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан 

знищення доказів Кримінальний кодекс Грузії 
винесення завідомо 
неправосудних 
вироку, рішення, 
ухвали чи постанови 

Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки; 
Кримінальний кодекс Республіки Білорусь; 
Кримінальний кодекс Республіки Вірменія; 
Кримінальний кодекс Грузії; 
Пенітенціарний кодекс Естонської Республіки; 
Кримінальний кодекс Республіки Казахстан; 
Кримінальний кодекс Латвійської Республіки; 
Кримінальний кодекс Російської Федерації; 
Кримінальний кодекс Республіки Таджикистан; 
Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан 

зловживання владою Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки; 
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або службовими 
повноваженнями 

Кримінальний кодекс Республіки Білорусь; 
Кримінальний кодекс Республіки Вірменія; 
Кримінальний кодекс Грузії; 
Кримінальний кодекс Республіки Казахстан; 
Кримінальний кодекс Латвійської Республіки; 
Кримінальний кодекс Республіки Молдова; 
Кримінальний кодекс Російської Федерації; 
Кримінальний кодекс Республіки Таджикистан; 
Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан 

перевищення влади 
або службових 
повноважень 

Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки; 
Кримінальний кодекс Республіки Білорусь; 
Кримінальний кодекс Республіки Вірменія; 
Кримінальний кодекс Грузії; 
Пенітенціарний кодекс Естонської Республіки; 
Кримінальний кодекс Республіки Казахстан; 
Кримінальний кодекс Латвійської Республіки; 
Кримінальний кодекс Республіки Молдова; 
Кримінальний кодекс Російської Федерації; 
Кримінальний кодекс Республіки Таджикистан; 
Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан 

отримання хабара 
(пасивне хабарництво) 

Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки; 
Кримінальний кодекс Республіки Білорусь; 
Кримінальний кодекс Республіки Вірменія; 
Кримінальний кодекс Грузії; 
Пенітенціарний кодекс Естонської Республіки; 
Кримінальний кодекс Республіки Казахстан; 
Кримінальний кодекс Латвійської Республіки; 
Кримінальний кодекс Російської Федерації; 
Кримінальний кодекс Республіки Таджикистан; 
Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан 

посередництво у 
хабарництві 

Кримінальний кодекс Республіки Білорусь; 
Кримінальний кодекс Республіки Вірменія; 
Пенітенціарний кодекс Естонської Республіки; 
Кримінальний кодекс Республіки Казахстан; 
Кримінальний кодекс Латвійської Республіки; 
Кримінальний кодекс Російської Федерації 

провокація хабара Кримінальний кодекс Республіки Вірменія 
незаконна винагорода 
(збагачення) 

Кримінальний кодекс Республіки Білорусь; 
Кримінальний кодекс Грузії; 
Кримінальний кодекс Республіки Молдова 

службова 
фальсифікація 

Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки; 
Кримінальний кодекс Республіки Білорусь; 
Кримінальний кодекс Республіки Вірменія; 
Кримінальний кодекс Грузії; 
Пенітенціарний кодекс Естонської Республіки; 
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Кримінальний кодекс Республіки Казахстан; 
Кримінальний кодекс Латвійської Республіки; 
Кримінальний кодекс Республіки Молдова; 
Кримінальний кодекс Російської Федерації; 
Кримінальний кодекс Республіки Таджикистан; 
Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан 

службова 
бездіяльність 

Кримінальний кодекс Республіки Білорусь; 
Кримінальний кодекс Республіки Казахстан; 
Кримінальний кодекс Латвійської Республіки; 
Кримінальний кодекс Республіки Таджикистан; 
Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан 

службова недбалість Кримінальний кодекс Азербайджанської Республіки; 
Кримінальний кодекс Республіки Білорусь; 
Кримінальний кодекс Грузії; 
Кримінальний кодекс Республіки Казахстан; 
Кримінальний кодекс Республіки Молдова; 
Кримінальний кодекс Російської Федерації; 
Кримінальний кодекс Республіки Таджикистан; 
Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан 

примушування до дачі 
показань 

Кримінальний кодекс Республіки Білорусь 

перешкоджання явці 
свідка, потерпілого 
або дачі ними 
показань 

Кримінальний кодекс Республіки Білорусь; 
Кримінальний кодекс Республіки Вірменія; 
Кримінальний кодекс Республіки Таджикистан; 
Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан 

примушування до дачі 
неправдивих показань 
суддею, прокурором, 
слідчим або особою, 
що провадить дізнання 

Кримінальний кодекс Республіки Вірменія 

примушування свідка, 
потерпілого або 
експерта до відмови 
від дачі показань чи 
висновку або до дачі 
неправдивих показань 
або висновку 

Кримінальний кодекс Республіки Білорусь 

розголошення 
матеріалів дізнання, 
попереднього слідства 
або закритого 
судового засідання 

Кримінальний кодекс Республіки Білорусь 

незаконну участь у 
підприємницькій 

Кримінальний кодекс Республіки Вірменія; 
Кримінальний кодекс Грузії; 
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діяльності Кримінальний кодекс Республіки Казахстан; 
Кримінальний кодекс Російської Федерації; 
Кримінальний кодекс Республіки Таджикистан; 
Кримінальний кодекс Республіки Узбекистан 

катування Пенітенціарний кодекс Естонської Республіки 
недостовірне 
службове 
повідомлення; 
розголошення 
відомостей, які не 
підлягають 
розголошенню 

Кримінальний кодекс Латвійської Республіки; 
Кримінальний кодекс Російської Федерації 
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Додаток 23 

 
Порівняльно-правова характеристика конституційного закріплення порядку 

призначення суддів. 
Порядок призначення (обрання) 

суддів 
Конституційне закріплення 

призначення президентом (королем) на 
підставі закону, що визначає процедуру 
відбору кандидатур 

ст. 88 ч. 1 Конституції Греції; 
ст. 35 Конституції Ірландії; 
ст. 112 Конституції Литовської 
Республіки; 
Конституція Королівства 
Нідерланди; 
ст. 128 Конституції Російської 
Федерації; 
ст. 124 ч. 1 Конституції Румунії; 
ст. 86 Конституції Республіки 
Таджикистан; 
ст. 26 Основного Закону 
Угорщини; 
ст. 93 ч. 1 Конституції Чеської 
Республіки 

призначення президентом за згодою 
(пропозицією) парламенту 

ст. 136 Конституції Республіки 
Албанія; 
ст. 166 Конституції Республіки 
Вірменія; 
ст. 112 Конституції Литовської 
Республіки 

призначення президентом (королем) за 
поданням (рекомендацією) (Вищої ради 
магістратури (правосуддя, юстиції), 
Вищої судової ради, Ради по відбору 
суддів, Державного суду) 

ст. 136 Конституції Республіки 
Албанія; 
ст.ст. 151-152 Конституції Бельгії; 
ст. 129 Конституції Республіки 
Болгарія; 
ст. 166 Конституції Республіки 
Вірменія; 
ст.ст. 147, 150 Конституції 
Естонської Республіки; 
ст. 82 Конституції Республіки 
Казахстан; 
ст. 94 Конституції Киргизької 
Республіки; 
ст. 116 Конституції Республіки 
Молдова; 
ст. 179 Конституції Республіки 
Польща 
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призначення президентом за поданням 
уряду 

до ст. 86 ч. 1 Федерального 
конституційного закону Австрії 

призначення Вищою радою 
магістратури (правосуддя, юстиції) 
(Вищою судовою радою) 

ст. 89 ч. 6 Конституції Князівства 
Андорра; 
ст. 129 Конституції Республіки 
Болгарія; 
ст. 64 ч. 1 Конституції Грузії; 
ст. 217 Конституції 
Португальської Республіки 

обрання (затвердження) парламентом ст. 166 Конституції Республіки 
Вірменія; 
ст. 84 Конституції Латвійської 
Республіки 

обрання парламентом за поданням 
президента на підставі рекомендації 
Вищої судової ради, Верховного суду 

ст. 82 Конституції Республіки 
Казахстан; 
ст. 116 Конституції Республіки 
Хорватія 

обрання (призначення) парламентом за 
поданням (пропозицією) (Вищої ради 
магістратури, Вищої судової ради, 
Державного суду) 

ст. 166 Конституції Республіки 
Вірменія; 
ст.ст. 147, 150 Конституції 
Естонської Республіки; 
ст. 116 Конституції Республіки 
Молдова 

обрання (призначення) парламентом за 
поданням президента 

ст.ст. 147, 150 Конституції 
Естонської Республіки; 
ст. 112 Конституції Литовської 
Республіки; 
ст. 128 Конституції Російської 
Федерації; 
ст. 130 Конституції Словенії 

призначення суддів відбувається за 
конкурсом 

ст. 106 Конституції Італійської 
Республіки 
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Додаток 24 

 
Порівняльно-правова характеристика законодавчого регулювання порядку 

призначення суддів. 
Порядок призначення суддів  Законодавче регулювання 

обрання парламентом за поданням 
президента 

Закон Республіки Узбекистан 
«Про суди» 

призначення президентом за поданням 
(рекомендацією) Вищої судової ради 

Закон Республіки Узбекистан 
«Про суди»; 
Конституційний Закон Республіки 
Казахстан «Про судову систему і 
статус суддів Республіки 
Казахстан» 

призначення парламентом за поданням 
Верховного суду, міністра юстиції 

Закон Латвійської Республіки 
«Про судову владу» 

обрання парламентом за поданням 
президента на підставі висновку 
(рекомендації) Вищої судової ради 

Закон Республіки Узбекистан 
«Про суди»; 
Конституційний Закон Республіки 
Казахстан «Про судову систему і 
статус суддів Республіки 
Казахстан» 

призначення парламентом за поданням 
Вищої судової ради погодженим з 
президентом  

Закон Республіки Узбекистан 
«Про суди» 

призначення Вищою судовою радою за 
погодженням з президентом  

Закон Республіки Узбекистан 
«Про суди» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


