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Голові Комітету Верховної Ради 

з питань правосуддя  

Ківалову С.В. 

 

 

Шановний Сергію Васильовичу!   

 

Розглянувши питання соціального захисту суддів та членів їхніх сімей 

Рада суддів України прийняла рішення від 21 жовтня 2011 року № 53 про 

необхідність звернення до Кабінету Міністрів України як суб’єкта 

законодавчої ініціативи у Верховній Раді України та Комітету з питань 

правосуддя Верховної Ради України з пропозицією щодо внесення змін і 

доповнень до статей 134, 135 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» з метою усунення диспропорції у соціальному захисті суддів у 

порівнянні з працівниками правоохоронних органів та державних 

службовців. 

Порівняння законодавства свідчить про те, що у суддів значно менший 

обсяг прав щодо свого соціального захисту. 

Зокрема, у разі смерті судді Законом України «Про судоустрій і статус 

суддів» не передбачено, як державним службовцям, призначення 

непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його 

утриманні (при цьому дітям - незалежно від того, чи були вони на утриманні 

померлого годувальника), пенсії у зв'язку з втратою годувальника на одного 

непрацездатного члена сім'ї у розмірі 70 відсотків суми заробітної плати 

померлого годувальника, з якої було сплачено єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - 



страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а на 

двох і більше членів сім'ї - 90 відсотків.  

Також не передбачено право на призначення пенсії у зв'язку з втратою 

годувальника на вказаних умовах, непрацездатним члени сім'ї померлого 

судді, який отримував або мав право на пенсію за Законом України «Про 

судоустрій і статус суддів». 

Суддям не відшкодовуються державою, як працівникам прокуратури, 

за рахунок державного бюджету збитки, заподіяні знищенням або 

пошкодженням майна судді, членам його сім'ї і близьким родичам у зв'язку з 

виконанням службових обов'язків. 

В разі каліцтва чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням 

службових обов'язків, не призначається компенсація залежно від ступеня 

втрати працездатності, а в разі загибелі із зазначеної причини сім'ї або 

утриманцям загиблого судді не виплачується одноразова допомога як 

працівникам прокуратури.  

З прикрістю доводиться констатувати, що рівень соціального захисту 

суддів погіршився і у порівнянні з положеннями ст. 45 раніше чинного 

Закону України “Про статус суддів” від 15 грудня 1992 року. 

Зважаючи на те, що рівень соціального захисту суддів є складовою їх 

незалежності, покращення його сприятиме не лише зміцненню незалежності 

судів та суддів, але і авторитету судової влади в цілому.  

 

Додаток: рішення РСУ від 21.10.2011р. № 53. 

 

З повагою  

 

Голова  

Ради суддів України                                                     Я.М. Романюк  
 

 


