
Позиція Ради суддів України стосовно порушених питань, по яких відкрито 

конституційне провадження за конституційним поданням 54 народних депутатів щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України 

«Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-6, «Про Вищу Раду 

юстиції» від 15 січня 1998 року № 22/98-ВР, Кримінально-процесуального кодексу 

України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 

кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України.   

Конституційний Суд України 24 лютого 2011 року виділив в окреме конституційне 

провадження справу щодо відповідності Конституції України положень Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» стосовно статусу суддів та інших питань (підпункти 7.1, 

7.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 пункту 7 конституційного подання). 

Звертаючись до Ради суддів України, Суддя Конституційного Суду України 

Бринцев Василь Дмитрович, просить висловити позицію щодо питань, порушених 

суб’єктом права на конституційне подання, а саме щодо неконституційності положень: 

- частини першої статті 6, частини першої статті 47 Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453 – 6 щодо незалежності суду та судді 

при здійснені правосуддя від будь-якого незаконного впливу; 

- частини другої статті 39 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 

липня 2010 року № 2453-4, якими встановлено, що суддею Верховного Суду 

України може бути суддя Конституційного Суду України; 

- статті 51 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року  

№ 2453-6, яка стосується питань правового статусу суддів і не містить вимог до 

суддів спеціалізованих судів; 

- частини четвертої статті 53 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  

від 7 липня 2010 року № 2453-6 щодо можливості відрядження судді за його 

заявою для роботи, зокрема у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, зі 

збереженням заробітку за основним місцем роботи; 

- частини першої статті 65, пунктів 5-7 частини першої статті 66, статті 69, частини 

першої статті 70, пункту 1 частини першої статті 82, пункту 6 частини першої     

статті 91, абзацу четвертого пункту 1 розділу XII "Прикінцеві положення" 

Закону № 2453-VІ, які встановлюють необхідність проходження кандидатами на 

посаду судді спеціальної підготовки при їх доборі на посаду судді в спеціальному 

навчальному закладі як умову зайняття суддівської посади. 

- частини першої статті 125, частини другої статті 127 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-6 щодо порядку обрання 

делегатів на з’їзд суддів України та формування Ради суддів України. 



З аналізу конституційного подання вбачається, що порушені ним питання, які є 

предметом окремого конституційного провадження, стосуються неконституційності 

положень у сфері статусу суддів, порядку добору на суддівські посади та здійснення 

суддівського самоврядування.       

Пункт 7.1 Конституційного подання. 

Частиною першою статті 6 Закону № 245З-VI встановлено, що "суди здійснюють 

правосуддя самостійно та є незалежними від будь-якого незаконного впливу". На думку 

народних депутатів України, зазначене положення Закону, яке допускає можливість вчинення 

законного впливу на суддів, не відповідає конституційним засадам поділу державної 

влади та засадам здійснення правосуддя. Доводами наведеного висновку є наступне. 

Суб’єкт конституційного звернення також зазначає, що відповідно до положень 

частини першої статті 47 Закону № 245З-VI суддя у своїй діяльності щодо здійснення 

правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Таким 

чином, цим положенням Закону також передбачається можливість впливу чи тиску на суддю 

при здійсненні ним правосуддя у спосіб, визначений законом чи іншим нормативно-правовим 

актом. Ця норма допускає "законне" втручання у здійснення суддею правосуддя. Натомість 

Конституцією України у частині другій статті 126 встановлено, що вплив на суддів у будь-

який спосіб забороняється. Отже, в наведеному положенні Закону № 245 З-VI йдеться про 

зниження рівня гарантій незалежності суддів шляхом законного впливу чи тиску на них під час 

здійснення ними правосуддя або шляхом законного втручання у здійснення ними правосуддя. 

Згідно з частиною першою статті 124 та частиною першою статті 127 Конституції 

України правосуддя в Україні здійснюють суди, професійні судді та, у визначених законом 

випадках, народні засідателі і присяжні. При цьому під поняттям "суд" в Основному Законі 

України мається на увазі орган судової влади, створений відповідно до принципів 

територіальності і спеціалізації (стаття 125), і склад судового органу, який здійснює 

судочинство (частина друга статті 129). 

Рада суддів України вважає, що незалежність суддів полягає передусім у їхній 

самостійності, не пов’язаності при здійсненні правосуддя будь-якими обставинами та 

іншою, крім закону, волею. Організація і функціонування судів, в тому числі і здійснення ними 

правосуддя органічно пов'язані з незалежністю суддів. Положеннями частини другої статті 126 

Конституції України яка передбачає те, що незалежність і недоторканність суддів гарантується 

Конституцією і законами України забороняється вплив на суддів у будь-який спосіб. 

Рада суддів України не вбачає того, що положення Закону № 2453-VI, а саме частини 

першої статті 6 передбачають можливість законного впливу на суд при здійсненні ним 

правосуддя, а також положення частини першої статті 47 не визначають те, що суддя у своїй 

діяльності із здійснення правосуддя може зазнати законного впливу, тиску або втручання. 



Невідповідність даних норм приписам частини другої статті 8 Конституція України стосовно 

того, що Конституція має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти 

мають відповідати їй; частин першої та другої статті 126 про те, що Конституцією та 

законами України гарантується незалежність суддів, забороняється вплив на них у будь-який 

спосіб; частини першої статті 129, згідно з якою судді при здійсненні правосуддя 

незалежні Рада суддів України не вбачає. 

По пункту 7.2  Конституційного подання. 

Посилаючись на частину другу статті 39 Закону № 2453-VІ якою встановлено, що 

суддею Верховного Суду України може бути суддя Конституційного Суду України, 

суб’єкт конституційного звернення вважає, що зазначена норма передбачає можливість 

особи одночасно обіймати посади судді Верховного Суду України та судді 

Конституційного Суду України, зазначене суперечить приписам частини другої статті 127 

та статті 149 Конституції України щодо заборони професійним суддям обіймати будь-які інші 

оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. 

Предметом конституційного розгляду є встановлення відповідності положень частини 

другої статті 39 Закону № 2453-VІ приписам частини другої статті 8, частини другої статті 19, 

частини другої статті 127 та статті 149 Основного Закону України щодо відповідності законів 

Конституції України, зобов'язання посадових осіб органів державної влади здійснювати свої 

повноваження в межах, встановлених Конституцією, та вимог стосовно несумісності. 

Рада суддів України вважає, що частиною 2 статті 39 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» встановлені вимоги до стажу роботи на посаді судді для особи, яка може бути 

суддею Верховного Суду України, ці вимоги повинні бути єдиними, не зважаючи на статус судді 

Конституційного Суду України. Наведена норма з граматичної точки зору допускає 

прямолінійно-механічне сприйняття поняття того, що суддею Верховного Суду України може 

бути суддя Конституційного Суду України, з огляду на недопустимість порушення 

вищезазначених норм  Конституції України стосовно встановлених вимог несумісності Рада 

суддів України погоджується з позицією суб’єкта конституційного звернення.   

По пункту 7.3 Конституційного подання. 

Суб’єкт права конституційного звернення вбачає невідповідність статті 51 Закону 2453-УІ 

нормам частини другої статті 8 Основного Закону України яка встановлює, що Конституція 

України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-правові акти мають 

прийматися на основі Конституції та відповідати їй. 

Зазначена норма за висловленою позицією стосується питань правового статусу 

суддів, не містить вимог до суддів спеціалізованих судів, встановлених у частині 

четвертій статті 127 Конституції України, зокрема, вимог про те, що суддями цих 

судів можуть бути лише особи, які мають фахову підготовку з питань юрисдикції 



цих судів, і вони можуть відправляти правосуддя лише у складі колегій суддів. 

Тим самим запроваджується можливість призначення суддями спеціалізованих 

судів осіб, які не відповідають зазначеним конституційним вимогам, а також 

здійснення ними правосуддя не в конституційний спосіб (одноособово). 

Частиною першою статті 51 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

передбачено, 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. Частиною другою даної статті 

встановлено, що суддя в Україні має єдиний статус, незалежно від місця суду в системі судів 

загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді. 

З огляду на аналіз наведених норм Рада суддів України вважає, що частина перша  

статті 51 наведеного закону визначаючи статус судді відсилає до Конституції України. Таким 

чином враховані всі вимоги Основного Закону України, зокрема, до суддів спеціалізованих 

судів, встановлених у частині четвертій статті 127 Конституції України, внаслідок чого 

невідповідність заявлених норм відсутня. 

По пункту 7.4 Конституційного подання. 

У частині четвертій статті 53 Закону № 2453-УІ встановлено, що суддю 

за його заявою може бути відряджено для роботи у Вищій раді юстиції, Вищій 

кваліфікаційній комісії суддів України зі збереженням його заробітку за основним 

місцем роботи. Тобто, цим положенням Закону № 2453-УІ фактично 

передбачається виконання суддею обов'язків, не пов'язаних з правосуддям.  

За позицією викладеною Конституційним поданням зазначене  

суперечить частині другій статті 127 Конституції України щодо заборони суддям 

обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, 

крім наукової,  викладацької та творчої, внаслідок чого положення частини четвертої статті 53 

Закону № 2453-VІ  суперечать нормам частини другої статті 8 та частини другої статті 

127 Конституції України щодо відповідності законів Конституції України та заборони суддям 

обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, 

викладацької та творчої. 

Рада суддів України з огляду на характер відрядження не може погодитися з правовою 

позицією суб’єкта Конституційного подання, оскільки впродовж всього часу відрядження за 

суддею зберігається певний статус, місце роботи та заробітна плата.  

По пункту 7.5  Конституційного подання. 

Конституційним поданням зазначено, що частина перша статті 65, пункти 5-7 частини 

першої статті 66, стаття 69, частина перша статті 70, пункт 1 частини першої статті 82, пункт 

6 частини першої статті 91, абзац четвертий пункту 1 розділу XII "Прикінцеві положення" 



Закону № 2453-VІ встановлюють необхідність проходження кандидатами на 

посаду судді спеціальної підготовки при їх доборі на посаду судді в спеціальному 

навчальному закладі як умову зайняття суддівської посади. 

На думку суб’єкта права конституційного звернення положення Закону № 2453-VІ 

стосовно такої спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді суперечать нормам 

частини третьої статті 127 Основного Закону України, в яких встановлено вичерпний 

перелік вимог до кандидатів на посаду судді. Серед цих, визначених в Основному Законі 

України, вимог до кандидатів на посаду судді відсутня необхідність проходження ними 

спеціальної підготовки як обов'язкової умови доступу до посади судді. 

Поданням зазначено, що вищенаведені положення Закону № 2453-VІ не 

відповідають приписам частини другої статті 8 та частини третьої статті 127 щодо 

відповідності законів Конституції України та стосовно вимог до кандидатів на посаду судді. 

Рада суддів України погоджується з позицією суб’єкта Конституційного звернення.  

По пункту 7.6 Конституційного подання. 

На думку суб’єкта права конституційного звернення дискримінаційний характер 

стосовно суддів загальних судів мають положення частини першої статті 125 та частини 

другої статті 127 Закону № 2453-VІ, які стосуються питань представництва інтересів цих 

суддів у діяльності вищих органів суддівського самоврядування в Україні. Зазначене 

доводиться наступним. 

Так, у частині першій статті 125 Закону № 2453-VІ визначено обрання делегатів на 

з'їзд суддів України конференцією суддів загальних судів, конференцією суддів 

господарських судів та конференцією суддів адміністративних судів за принципом рівного 

представництва від кожної судової юрисдикції. При цьому зазначено, що кожна область, 

Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь мають бути представлені трьома 

суддями від кожної судової юрисдикції. 

Крім того, в частині другій статті 127 Закону № 245 З-VI встановлено обрання Ради 

суддів України з'їздом суддів України у складі одинадцяти суддів, з яких по три представники 

мають бути від кожної конференції суддів та по одному представнику від Конституційного 

Суду України і Верховного Суду України. 

Як зазначено у конституційному подані, положеннями Закону № 2453-VІ фактично 

передбачено, що 6632 судді загальних судів на з'їзді суддів України та у складі Ради суддів 

України, як вищих органів суддівського самоврядування в Україні, покликаних вирішувати 

питання організаційного забезпечення правосуддя в судах, соціального та правового 

захисту суддів і членів їх сімей, будуть представляти вдвічі менше делегатів, ніж 2290 суддів 

спеціалізованих судів (на сьогодні за штатними розписами в Україні працює 8922 судді, із 

них 6632 - у загальних судах, 1171 - в спеціалізованих адміністративних судах, 1119-у 



спеціалізованих господарських судах). Поданням зазначено, що норми Закону № 2453-VІ є 

відверто дискримінаційними стосовно суддів загальних судів. Такий висновок зроблений з 

посиланням на частини першу та другу статті 24 Основного Закону України, якими 

встановлюється рівність громадян у конституційних правах і свободах та їх рівність 

перед законом, неприпустимість існування привілеїв чи обмежень за ознаками кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками. 

Рада суддів України вважає, що положеннями частини першої статті 125 та частини 

другої статті 127 Закону №2453-VІ, в яких визначено представництво суддів загальних, 

адміністративних та господарських судів на з'їзді суддів України і в Раді суддів України за 

принципом рівного представництва від кожної судової юрисдикції, не допущено обмеження 

прав суддів загальних судів за ознакою місця їх роботи, зокрема у праві на рівне 

представництво в роботі вищих органів суддівського самоврядування, а навпаки даними 

нормами витримано представництво всіх видів юрисдикцій. Зазначені норми не суперечать 

положенням частини другої статті 8, частин першої та другої статті 24 Основного Закону 

України.  


