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Правова природа «влади» 
голови суду відносно підлеглих

На сьогодні надзвичайно актуаль-
ним є розвиток концепції дуальності
правового статусу судді як працівника
органу держави і одночасно державного
службовця. Ми пропонуємо  розгляну-
ти вказану концепцію в аспекті визна-
чення правової природи нормативної,
директивної і дисциплінарної влади
голови суду як аргументу на користь
трудо-правового характеру відносин
«суддя» (працівник) → «держава» (робо-
тодавець) → «голова суду» (керівник).
Задля досягнення означеної мети вба-
чається доцільним визначення упра-
влінських повноважень судді відносно
працівників судової системи, вклю-
чаючи суддів, визначення правової
природи таких повноважень, доведен-
ня трудо-правового характеру «влади»
голови суду відносно підлеглих.

Розпочнемо з того, що на сьогодні
статусу працівника судової системи судді
не мають,що обумовлено наявністю тен-
денції виключення відносин, що вини-
кають у зв’язку з призначенням особи
на посаду судді зі сфери дії трудового
права.Водночас,погодитись із  винятко-

вою адміністративною природою таких
відносин неможливо. І це питання є
принциповим і вкрай необхідним для
вирішення в умовах реформування ін-
ституту державної служби в Україні.

Беручи за основу дослідження
роботи таких науковців, як Л. Р. Біла,
Ю. П. Битяк, І. Б. Коліушко, С. В. Ківа-
лов та інших, надамо аргументи проти
виключної адміністративно-правової
природи відносин «суддя» → «держава»:

1) у частинах 2 і 3 ст. 65 Закону
України «Про судоустрій і статус суд-
дів» [1] конкретизується право рівно-
го доступу на державну службу як рів-
ність прав кандидатів незалежно від
раси, кольору шкіри, політичних, ре-
лігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походжен-
ня, майнового стану, місця проживан-
ня, мовних або інших ознак, при закріп-
ленні права кожного, хто відповідає
вимогам до кандидатів на посаду
судді, звернутися до Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів України із заявою
про участь у доборі кандидатів на
посаду судді;



2) особа за власним бажанням оби-
рає судові органи як своє перспективне
місце роботи, яке може бути реалізо-
ване з оголошенням про проведення до-
бору кандидатів на посаду судді з ураху-
ванням прогнозованої кількості вакант-
них посад суддів Вищою кваліфікацій-
ною комісією суддів України. Свобода
волевиявлення однієї сторони (перс-
пективного працівника) у такому разі
підтверджується самостійністю напи-
сання і подання заяви на участь у до-
борі кандидатів на посаду судді та само-
стійністю виконання вимог, що перед-
бачені ч. 1 ст. 64 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» як вимоги
до кандидатів на посаду судді [1] з по-
дальшим поданням підтверджуючих
документів до Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України. Оголошення про
проведення добору кандидатів на по-
саду судді є, з одного боку, пропози-
цією робочих місць, з іншого – попитом
на робочу силу, обумовленим прогно-
зом щодо вакантних посад суддів;

3) особа, беручи участь у доборі
кандидатів на посаду судді, діє від
свого імені;

4) набуття статусу судді супрово-
джується набуттям особою прав обо-
в’язків, пов’язаних зі здійсненням пра-
восуддя, визначеним Конституцією
України, процесуальним та іншими
законами (ч. 1 ст. 54 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» [1]).
Водночас, цими правами та обов’язка-
ми не вичерпується перелік прав та обо-
в’язків, які набуває особа при призна-
ченні на посаду судді. Частинами 2–4 
ст. 54 вказаного Закону передбачено
інші права, серед яких і трудові, які
стають частиною комплексу прав та обо-
в’язків судді разом із правами та обо-
в’язками зі здійснення правосуддя;

5) суддя здійснює правосуддя, отри-
муючи суддівську винагороду (ст. 129
Закону України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» [1]). Не можна не заува-
жити, що цей аргумент є суперечливим,
адже, з одного боку, відплатна основа
діяльності становить ознаку трудових

правовідносин, з іншого – назва по су-
ті оплати праці як «винагорода» вико-
ристана, ймовірно, для відмежування
останньої від заробітної плати;

6) суддя має можливість піти у від-
ставку чи звільнитися за власним ба-
жанням (ст. 109 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» [1]).

Додаткові аргументи на користь
трудо-правової природи відносин 
«суддя» → «держава» можна визначи-
ти, аналізуючи правове становище го-
лови суду як особливого суб’єкта тру-
дового права. Обсяг трудових прав і
обов’язків такого судді значно відріз-
няється від обсягу трудових прав і
обов’язків інших суддів, що працюють
у тому ж суді (місцевому, апеляційно-
му, вищому спеціалізованому, Верхов-
ному Суді України). Насамперед, за
рахунок «подвійності» трудової функ-
ції голови певного суду. З одного боку,
суддя, обіймаючи адміністративну по-
саду, здійснює правосуддя, оскільки від-
повідно до ч. 5 ст. 20 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» пере-
бування судді на адміністративній
посаді в суді не звільняє його від здій-
снення повноважень судді відповід-
ного суду, передбачених цим Зако-
ном [1]. З іншого, голова певного суду
здійснює управління працею і майном,
представляє суд як орган державної
влади у відносинах з іншими органами
державної влади, органами місцевого
самоврядування, фізичними та юри-
дичними особами без доручення.

Таким чином, правовий статус
голови певного суду слід розглядати
не тільки як працівника такого суду,
але і як керівника. О. Г. Середа, здійс-
нивши комплексне дослідження пра-
вового статусу роботодавця в нових
економічних умовах, виявила такі
особливості регулювання трудової
діяльності керівника: по-перше, керів-
ник не тільки здійснює свою працю 
за наймом, а й наділяється владними
повноваженнями щодо організації ви-
робничого процесу на підприємстві 
і спільної праці всіх працівників;
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по-друге, керівник підприємства має
самостійну правосуб’єктність у похід-
них від трудових відносин. Тобто, він
виступає як самостійний суб’єкт тру-
дового права, а не тільки як представ-
ник роботодавця на підприємстві (на-
приклад, при укладанні трудових
договорів); по-третє, до змісту трудо-
вої функції керівника підприємства
входять такі складові: трудова діяль-
ність у рамках підприємства щодо
організації виробництва і праці, яка
реалізується у сфері трудових відно-
син, і трудова діяльність щодо управ-
ління ввіреного йому підприємства, яка
здійснюється у сфері майнових відно-
син, що опосередковують господар-
ські зв’язки підприємства [2, с. 99].

У цілому, погоджуючись із вченою,
дещо уточнимо і конкретизуємо сто-
совно голови суду виділені О. Г. Се-
редою особливості правового статусу
керівника як суб’єкта трудового пра-
ва. Насамперед, слід звернути особли-
ву увагу, що управління виробничим
процесом і спільною працею всіх пра-
цівників не має ознак державного.
Дійсно, трудова функція керівника 
як представника роботодавця має
особливий характер: її зміст – управ-
ління трудовим колективом. Щоб
забезпечити виконання цієї особливої
трудової функції, держава (у випадку
характеристики службово-трудових
правовідносин) наділяє керівників спе-
цифічними владними повноваження-
ми та покладає на них такі обов’язки,
виконання яких обумовлює застосу-
вання зазначених владних повноважень
у відносинах із працівниками [3, с. 304–
305]. Водночас, як вказано, владні пов-
новаження є специфічними.

Як зазначають В. С. Андреєв,
А. С. Пашков, О. В. Смирнов та 
В. І. Смолярчук, «управління працею
елемент виробничого, а не адміні-
стративного управління. Керівництво
трудовим процесом виходить за межі
державного управління, яке охоплює
лише виконавчо-розпорядчу діяльність
держави» [4, с. 68]. Н. М. Неумивай-

ченко з цього приводу зазначає, що
«зв’язки, що виникають між робото-
давцем (керівником органу) і держав-
ними службовцями, становище яких 
є підлеглим, бо повинні виконувати
вказівки свого керівника, будуються
шляхом організації спільної праці,
завжди виступають як внутрішньоко-
лективні і мають характер виробни-
чого, а не адміністративного управлін-
ня» [5, с. 58]. Як справедливо вказує 
А. А. Уткін, «не можна ототожнювати
управління як елемент організаційно-
управлінських відносин і управлінські
відносини, що складають предмет
адміністративного права» [6, с. 54].

Тому наділення керівника, в тому
числі голови певного суду, «владними
повноваженнями» щодо організації
спільної праці всіх працівників суду
(включаючи суддів), передбачає «влад-
ність» не в адміністративному, а в 
трудо-правовому сенсі. Це, за визна-
ченням Ю. П. Битяка, сфера внутріш-
ньоорганізаційної діяльності управ-
лінського характеру, коли діяльність
голови суду є допоміжною щодо ос-
новної і спрямована на забезпечення
умов для нормального здійснення го-
ловою певного суду і підлеглими йому
суддями здійснення правосуддя [7, с. 20].
Погоджуючись із таким співвідношен-
ням складових трудової функції голо-
ви суду, не погодимось із визначенням
відповідних відносин сферою регулю-
вання адміністративного права [7, с. 20].
З цього приводу В.С.Андреєв,А.С.Паш-
ков, О. В. Смирнов та В. І. Смолярчук
визначають, що змістом організацій-
но-управлінських відносин є не сама
праця (процес праці), а його органі-
зація (в тому числі встановлення умов
праці), або ж керівництво трудовим
колективом. Вказані правовідносини
хоч і не є трудовими, але тісно з ними
пов’язані і їм супутні. Окрім того, їх
існування і розвиток виправданий ли-
ше тому, що існують і розвиваються
трудові правовідносини. Приналеж-
ність же організаційно-управлінських
відносин до трудового, а не адміні-
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стративного права визначається в
цьому випадку тим, що вони скла-
даються всередині (в рамках) трудо-
вого колективу певного роботодавця
і покликані організовувати передусім
саме трудові, а не будь-які інші су-
спільні відносини. Не менш важливим
є і те, що в цих правовідносинах учас-
ники виступають як незалежні один
від одного суб’єкти, в результаті чого
їх взаємовідносини будуються не на
методі владних приписів, а на договір-
них, паритетних началах [4, с. 69].

Щодо самостійної правосуб’єктно-
сті голови суду в похідних від трудо-
вих відносин, то аналіз статей 24, 29,
34, 41 Закону України «Про судоуст-
рій і статус суддів» [1] дає змогу виді-
лити спільні для всіх рівних судової
системи складові внутрішньооргані-
заційної діяльності голови суду, серед
яких: 1) представлення суду як органу
державної влади у відносинах з інши-
ми суб’єктами права; 2) визначення
адміністративних повноважень свого
заступника; 3) контроль ефективності
діяльності апарату суду; 4) участь у
вирішенні кадрових питань, охоплюю-
чи питання преміювання, дисциплінар-
ної відповідальності, повідомлення
про вакансії, призначення і звільнення
з посад та інші; 5) видачу на підставі
акта про призначення (обрання) суддею
чи звільнення судді з посади відповід-
ного наказу; 6) забезпечення виконан-
ня рішень зборів суддів; 7) контроль
ведення в суді судової статистики, ін-
формаційно-аналітичне забезпечення
суддів; 8) забезпечення виконання
вимог щодо підвищення кваліфікації
суддів місцевого суду; 9) організація ви-
вчення та узагальнення судової прак-
тики (для голови апеляційного, вищо-
го спеціалізованого, ВС України) та
інші. Ці права та обов’язки становлять
основу правового статусу судді, який є
не тільки працівником певного суду,
але й додатково наділений статусом
керівника (голови) певного суду як
особливого суб’єкта трудового права.
Усі ці повноваження мають конкрет-

ну цільову спрямованість – забезпечи-
ти певний порядок на виробництві,
певну поведінку працівників у процесі
їх трудової діяльності. Тобто, за своєю
сутністю ці повноваження є владними
повноваженнями [8, с. 317], але не у
змісті адміністративного права.

Перелічені складові внутрішньо-
організаційної діяльності голови суду,
керуючись розробками І. Я. Кисельо-
ва [9, c. 252], які, не зважаючи на сплив
часу, не втратили актуальності, можна
розподілити за трьома напрямами:
нормативна, директивна та дисциплі-
нарна влада. Нормативна влада озна-
чає право встановлювати норми, що
регулюють умови праці. Директивна
влада дає право розпоряджатися та
управляти робочою силою, визначати
організацію виробництва та праці, по-
рядок роботи, а також контролювати
виконання працівниками трудових обо-
в’язків. Дисциплінарна влада виража-
ється у праві підприємця застосовува-
ти щодо працівників, що порушують
установлені ним правила, дисциплі-
нарні стягнення [9, c. 252].

Таким чином, управління в трудо-
правовому розумінні охоплює підпо-
рядкованість працівників внутрішньо-
му трудовому розпорядку, дотримання
правил трудової дисципліни, дисцип-
лінарну владу керівника, але виклю-
чає державний примус (максимально
суворим покаранням за вчинення дис-
циплінарного проступку є звільнення
припинення трудових правовідносин,
які виникли на підставі взаємної волі 
і згоди сторін), можливість зміни в
односторонньому порядку умов, узго-
джених при виникненні трудових пра-
вовідносин (переведення працівника,
під яким розуміється зміна місця
роботи чи трудової функції працівни-
ка (ст. 32 Кодексу законів про працю
України) можливе тільки за згодою
працівника). Нормативна, директивна
та дисциплінарна влада голови суду
певного рівня не є різновидами дер-
жавної, не має адміністративно-пра-
вової природи.
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Данилова М. В. Правова природа «влади» голови суду відносно підлеглих
Статтю присвячено дослідженню правової природи нормативної, директивної

і дисциплінарної влади голови суду як суб’єкта трудового права з особливим пра-
вовим статусом «керівник» щодо інших працівників судової системи, включаючи
суддів.

Ключові слова: влада, голова суду, підлеглі.

Данилова М. В. Правовая природа «власти» председателя суда относительно
подчиненных

Статья посвящена исследованию правовой природы нормативной, директив-
ной и дисциплинарной власти председателя суда как субъекта трудового права с
особенным правовым статусом «руководитель» относительно других работников
судебной системы, включая судей.

Ключевые слова: власть, председатель суда, подчиненные.

Danilova M. Legal nature of «power» of judge sitting in court relatively inferiors
The article is devoted research of legal nature normative, directive and disciplinary

power of judge sitting in court as to the labour legal subject with the special legal status
«leader» in relation to other workers of the judicial system, including judges.

Key words: power, judge sitting in court, inferiors.


