
            Позиція Ради суддів України стосовно порушених питань, по яких відкрито 

конституційне провадження за конституційним поданням Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України щодо офіційного тлумачення положення пункту 2 частини першої статті 

40, частини першої статті 45, частини четвертої статті 53 Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів» від 7 липня 2010 року.  

      Звертаючись до Конституційного Суду України Вища кваліфікаційна комісія суддів 

України  просить надати офіційне тлумачення: 

1) положення частини четвертої статті 53 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-6 (далі – Закон України № 2453), згідно з 

яким суддю за його заявою може бути відряджено для роботи до Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України в аспекті питання: 

- чи зберігається за такою особою посада судді суду, з якого її було відряджено? 

2) положення другого речення частини першої статті 45 Закону України № 2453, 

згідно з яким до складу Пленуму Верховного Суду України входять всі судді 

Верховного Суду України в аспекті питання: 

- чи входять до складу Пленуму Верховного Суду України судді Верховного Суду 

України, які відряджені для роботи до Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України? 

3) положення пункту 2 частини першої статті 40 Закону, згідно з яким суддя 

Верховного Суду України бере участь у розгляді питань, які виносяться на 

засідання Пленуму Верховного Суду України в аспекті питання: 

- чи повинен брати участь у роботі Пленуму Верховного Суду України суддя  

Верховного Суду України, який відряджений для роботи до Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України? 

           Підставою для звернення до Конституційного Суду України суб’єктом права на 

конституційне звернення визначена практична необхідність у роз’яснені положень пункту 

2 частини першої статті 40, частини першої статті 45, частини четвертої статті 53 Закону, 

оскільки має місце неоднозначне їх розуміння Верховним Судом України та Комісією. 

           Суддя Конституційного Суду України просить висловити  думку з даного питання. 

           Рада суддів України вважає доцільним висловити правову позицію по кожному з 

трьох питань, викладених та визначених у конституційному поданні. 

           По першому питанню. 

           Відповідно до положення частини четвертої статті 53 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-6 (далі – Закон України № 2453)  

суддю за його заявою може бути відряджено для роботи до Вищої кваліфікаційної комісії 



суддів України, яка відповідно до частини першої статті 90 цього Закону є постійно 

діючим органом у системі судоустрою України. 

          Відповідно до частини 4 статті 92 Закону України № 2453 за членом Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, на час здійснення повноважень, зберігаються 

статус та місце роботи. Для відрядженого судді місцем роботи і є його посадою. Це є 

загальною ознакою відрядження, в межах трудових правовідносин та в межах відносин 

публічної служби, так частина третя статті 121 Кодексу Законів про працю України 

передбачає, що за відрядженими працівниками зберігаються протягом усього часу 

відрядження місце роботи (посада). 

          Рада суддів України вважає, що за суддею відрядженим для роботи до Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, зберігається посада судді суду, з якого його  

відряджено.   

         По другому питанню. 

         Згідно положення другого речення частини першої статті 45 Закону України № 2453,  

до складу Пленуму Верховного Суду України входять всі судді Верховного Суду України. 

Жодних обмежень для суддів, які перебувають у відрядженні норми даного Закону не 

передбачають.  

         Рада суддів України вважає, що сам статус судді Верховного Суду України 

підтверджує його входження до складу Пленуму Верховного Суду України, у тому числі 

суддів Верховного Суду України, які відряджені для роботи до Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України. 

         По третьому питанню.  

         Відповідно до положення пункту 2 частини першої статті 40 Закону,  суддя 

Верховного Суду України бере участь у розгляді питань, які виносяться на засідання 

Пленуму Верховного Суду України. 

         Рада суддів України вважає, що у роботі Пленуму Верховного Суду України повинен 

брати участь суддя  Верховного Суду України, який відряджений для роботи до Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України.        

       

        

         Заступник Голови Ради суддів України                                              Р.Ф.Ханова 

  

         


