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Гладкий В. В., аспірант (Навчально-науковий інститут 

права імені князя Володимира Великого, м. Київ) 

 

ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ 

ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДДІ 

 

Ідея людиноцентризму адміністративного, 

трудового права у практичній дійсності (у діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації) може нівелюватись і 

деградувати до рівня декларації, що існуватиме у державі, 

котра проголошує людину, її життя і здоров’я вищою 

соціальною цінністю, а поряд із тим, використовує людей 

як предмети, що мають електоральну та економічну 

цінність. У цьому контексті держава постає як 

експлуататор людини, котра проживає на території 

держави, та називає людину соціальною цінністю лише для 

того, щоби на рівні міжнародного співтовариства 

формально вважатись правовою і демократичною 

державою. У цьому сенсі особливу важливість набувають 

органи правосуддя, які не є лояльними до держави та 

«постають» проти держави, що неправомірним чином 

експлуатує людину, порушує ідею панування права. 

Щонайперше, це питання стосується держав з низьким чи 

критично низьким рівнем антикорупційної безпеки, до 

групи яких, на жаль, належить також й Україна.  
96 
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У попередніх розвідках [1; 2] нами вже констатувався 
надзвичайний безпосередній чи опосередкований наступ 
держави на самостійність суду та незалежність суддів. 
Наслідком таких дій щонайменше є: 1) фактичний відхід 
України від ідеї побудови сучасної дійсно правової 
держави; 2) опосередкована відмова від реалізації 
євроінтеграційних амбіцій (нищення самостійного суду є 
одним з основних бар’єрів для набуття членства в ЄС); 3) 
кадрова криза у системі правосуддя, що об’єктивується за 
рахунок: а) виявлення бажання багатьох суддів піти у 
відставку; б) припинення трудових правовідносин із 
суддями за політичними та/або іншими спірними (у сенсі 
ідеї панування права) мотивами повноважних суб’єктів 
публічної адміністрації, політичних службовців тощо; в) 
побудова штучних бар’єрів для подолання кадрової кризи. 
У цьому сенсі актуалізується питання формування сталої 
наукової думки щодо припинення трудоправових відносин 
із суддями.  

Ускладнює це питання те, що по сьогодні у 
юридичній науці наявні різні підходи до розуміння логіки 
конституцієдавця щодо розмежування «звільнення судді» 
та «припинення повноважень судді» [3, С. 10]. З цими 
підходами не можемо погодитись у повній мірі. На нашу 
думку, у ч. ч. 6 і 7 ст. 126 Конституції України закріплено 
підстави для припинення трудових правовідносин (не 
вбачаючи необхідності у розмежуванні розірвання та 
припинення «договору» за підходом, використаним 
законодавцем у КЗпП України). З огляду на це, причинні 
факти, перелічені у ч. ч. 6 і 7 ст. 126 Конституції, насправді 
є двома формальними виявами припинення трудових 
правовідносин із суддею.  
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Відтак, припускаємо наступне: конституцієдавець, 
використовуючи формулювання «підставами для 
звільнення судді є», вказує на підстави, з огляду на які, у 
повноважного суб’єкта виникає можливість звільнення 
судді, у той час, як його вказівка «повноваження судді 
припиняються у разі» носить очевидний імперативний 
характер, змушує повноважного суб’єкта до певних дій (в 
окремих випадках, ці дії взагалі не потрібні, адже сам 
юридичний факт вже є достатньою підставою, не 
потребуючою адміністративно-правового оформлення) за 
наявності у фактичній дійсності відповідних юридичних 
фактів. Це пояснимо тим, що припинення повноваження 
судді обумовлені з втратою особою, що займає посаду 
судді, особливої правосуб’єктності (основна сутнісна 
підстава для припинення повноваження судді є втрата 
достатнього рівня правосуб’єктності, достатнього для 
подальшого перебування у статусі судді).  

Поряд із тим, звільнення судді не обумовлене 
втратою правосуб’єктності, а «причинно» стосується 
питань, що безпосередньо пов’язано із: (1) сферою праці; 
(2) відповідністю займаній посаді та авторитету посади 
судді, очікуванням суспільства від поведінки особи, котра 
займає відповідну високу посаду; (3) реалізацією свободи 
праці. Іншими словами, підстави «звільнення» судді є 
певним аналогом (спеціальним виявом) загальних підстав 
припинення трудоправових відносин з працівником й у 
вимірі трудових правовідносин із суддею необов’язково 
можуть обумовити припинення відповідних 
правовідносин, адже залежать напряму від свободи волі 
сторін правовідносин та/або дослідження відповідності 
(достатності) конкретних обставин дійсності загальним 
правилам (причинно наслідковий зв’язок).  
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