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До питання щодо вдосконалення 
соціального забезпечення суддів

Метою проведення цього дослі-
дження є окреслення проблемних
питань соціального забезпечення суд-
дів, а також визначення напрямів
удосконалення соціального забезпе-
чення носіїв судової влади. В умовах
проведення судової реформи та пану-
вання економічної кризи на сучасно-
му етапі розвитку держави особливої
гостроти набуває питання вдосконален-
ня та подальшого розвитку соціаль-
ного забезпечення суддів, яке посідає
одне з визначальних місць в системі
гарантій незалежності судової влади,
що й обумовлює актуальність обра-
ної теми дослідження. У статті перед-
бачається визначити найбільш оче-
видні проблемні питання соціального
забезпечення суддів, які потребують
удосконалення, виявити протиріччя
та недоліки правового регулювання
відносин у цій сфері, а також запро-
понувати шляхи вдосконалення пра-
вового регулювання окремих питань

соціального забезпечення носіїв судо-
вої влади.

Проблема соціального забезпе-
чення носіїв судової влади була пред-
метом дослідження багатьох віт-
чизняних науковців та практиків. Так,
питання соціального забезпечення
суддів знаходило відображення в пра-
цях В. В. Городовенка, Т. В. Галай-
денко, Б. Є. Желіка, М. М. Куцина,
Т. Б. Любовнікової, Л. М. Москвич,
В. Скоморохи, М. Савенка, Д. М. При-
тики, С. Г. Штогуна та інших дослідни-
ків. Незважаючи на велику кількість
наукових досліджень в окресленій
сфері, необхідно зазначити, що тепер
в науці не приділено достатньої уваги
питанню вдосконалення соціального
забезпечення суддів, що вказує на
доцільність проведення дослідження
за даним напрямом.

У період проведення судово-право-
вої реформи, під час якої було ухвале-
но Верховною Радою України Закон
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«Про судоустрій і статус суддів», все
більшої актуальності набуває пробле-
ма соціального забезпечення суддів,
що є гарантією їх незалежності. Не-
зважаючи на значущість гарантії не-
залежності суддів, наразі відбувається
зменшення змісту та обсягу соціально-
го забезпечення суддівського корпусу,
що обумовлено низкою чинників, до
яких слід віднести політичну та еко-
номічну кризи в державі, що негатив-
но позначається на стані здійснення
правосуддя в Україні. Тому першочер-
говим завданням держави є визначення
проблемних питань у правовому регу-
люванні соціального забезпечення
суддів та вжиття заходів щодо удоско-
налення соціального забезпечення
носіїв судової влади.

Насамперед необхідно зупинитись
на питанні визначення законодавцем
пенсійного віку суддів. На сьогодні
відповідно до чинного законодавства
пенсійний вік для суддів-чоловіків
установлюється 62 роки, для жінок та
жінок-суддів 60 років. При цьому для
всіх осіб чоловічої статі пенсійний вік
установлений на рівні 60 років. Таким
чином, державою встановлений під-
вищений пенсійний вік для суддів
чоловічої статі, що значно погіршує
їхнє становище, та інших чоловіків,
які мають право на пенсію відповідно
до Закону України «Про державну
службу», в порівнянні з особами чоло-
вічої статі, які не є носіями судової
влади, та жінками-суддями, зокрема.

Крім того, необхідно зауважити,
що встановлена різниця в пенсійному
віці у два роки для чоловіків-суддів,
на нашу думку, не лише значно погір-
шує становище чоловіків-суддів, а й 
є дискримінацією, з огляду на те, що
сьогодні в Україні на законодавчому
рівні було прийнятне рішення про
підвищення пенсійного віку і визна-
чення пенсійного віку для жінок та
чоловіків на одному рівні – 60 років.
Наближення пенсійного віку жінок до
рівня пенсійного віку осіб чоловічої
статі пояснюється тим, що тривалість

життя жінок більше тривалості життя
чоловіків в середньому на 10–12 років
[1]. Встановлення єдиного пенсійного
віку для жінок та чоловіків обумов-
люється також провадженням ген-
дерної політики в державі, яка поля-
гає в запобіганні дискримінації жінок
та надання їм рівних прав і можли-
востей з чоловіками, у тому числі у
сфері праці. Однак з огляду на надан-
ня рівних можливостей особам різної
статі, у тому числі у сфері соціального
забезпечення, незрозуміла позиція
законодавця щодо збільшення пенсій-
ного віку суддям-чоловікам. Оскільки
збільшення пенсійного віку для чоло-
віків-суддів в порівнянні з іншими осо-
бами ставить їх в нерівні правові
умови щодо набуття права на пенсію
та порушує конституційний принцип
рівності прав і свобод людини.

Зокрема, частина 1 статті 24 Кон-
ституції України встановлює, що не
може бути привілеїв чи обмежень за
ознаками раси, кольору шкіри, полі-
тичних, релігійних та інших переко-
нань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими
ознаками [2]. На нашу думку, поло-
ження цієї статті поширюється і на
відносини у сфері соціального забез-
печення, у тому числі, які стосуються
визначення пенсійного віку. Таким
чином, на даний час установлений
пенсійний вік для чоловіків-суддів на
рівні 62 років є дискримінацією, що
погіршує їх правове становище у від-
носинах із соціального забезпечення в
порівнянні з іншими особами, у тому
числі чоловічої статі. Окрім того,
наявна гендерна нерівність в питан-
нях пенсійного забезпечення саме
суддів, оскільки для суддів жіночої
статі визначається пенсійний вік до-
сягненням 60 років.

Окремо слід звернути увагу на
питання обов’язкового державного
страхування життя і здоров’я суддів,
яке здійснюється на підставі Закону
України «Про загальнообов’язкове
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державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спри-
чинили втрату працездатності». Пра-
вове регулювання цього питання, на
нашу думку, потребує законодавчого
визначення та врегулювання. Так,
стаття 6 Закону України «Про загаль-
нообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захво-
рювання, які спричинили втрату пра-
цездатності», вказує, що суб’єктами
страхування від нещасного випадку є
застраховані громадяни, а в окремих
випадках – члени їх сімей та інші
особи, страхувальники та страховик.
Застрахованою є фізична особа, на
користь якої здійснюється страху-
вання (далі – працівник). Страхуваль-
никами є роботодавці, а в окремих
випадках – застраховані особи. Стра-
ховик – Фонд соціального страхуван-
ня від нещасних випадків на вироб-
ництві та професійних захворювань
України. Об’єктом страхування від
нещасного випадку є життя застрахо-
ваного, його здоров’я та працездат-
ність [3]. Отже, аналізуючи цю норму,
можна дійти висновку, що суб’єктами
цього виду загальнообов’язкового
соціального страхування є суддя як
застрахована особа, страхувальник –
роботодавець і страховик, яким є Фонд
соціального страхування від нещасних
випадків.

Однак відповідно до положення
статті 135 Закону України «Про судо-
устрій і статус суддів», яка визначає
обов’язковість страхування життя і
здоров’я суддів, в одній особі об’єд-
нуються функції страхувальника і
страховика, оскільки зазначено, що:
«життя і здоров’я суддів підлягають
обов’язковому державному страхуван-
ню за рахунок коштів Фонду соціаль-
ного страхування від нещасних випад-
ків на виробництві та професійних
захворювань України відповідно до
Закону України «Про загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування

від нещасного випадку на виробни-
цтві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатно-
сті» [3]. Отже, відповідно до положен-
ня вказаної статті страхувальником
виступає саме Фонд соціального стра-
хування від нещасних випадків, а не
роботодавець. На нашу думку, за-
значена норма не відповідає чинному
законодавству України з огляду на
таке.

Відповідно до Конституції Украї-
ни обов’язки щодо фінансування та
створення належних умов для функ-
ціонування судів і діяльності суддів
взяла на себе держава. Видатки на
утримання судів визначаються окре-
мо в Державному бюджеті України
(ст. 130) [2]. Забезпечення функціо-
нування судової влади передбачає:
визначення в Державному бюджеті Ук-
раїни видатків на фінансування судів
не нижче рівня, що забезпечує мож-
ливість повного і незалежного здійс-
нення правосуддя відповідно до закону;
законодавче гарантування повного і
своєчасного фінансування судів; гаран-
тування достатнього рівня соціаль-
ного забезпечення суддів (ст. 140) [4].
Фінансування усіх судів в Україні, а
також забезпечення діяльності орга-
нів суддівського самоврядування здійс-
нюються за рахунок коштів Держав-
ного бюджету України, який щорічно
має затверджуватися парламентом
виключно у формі закону [5]. Відпо-
відно до Закону України «Про джере-
ла фінансування органів державної
влади», предметом регулювання якого
є фінансове забезпечення органів дер-
жавної влади, органи державної влади
здійснюють свою діяльність виключ-
но за рахунок бюджетного фінансу-
вання в межах, передбачених Зако-
ном України про Державний бюджет
України на відповідний рік. Фінансу-
вання утворення, реорганізації та лік-
відації органів державної влади здійс-
нюється в межах коштів, передбаче-
них на утримання органів державної
влади Законом України про Державний
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бюджет України на відповідний рік
або (у разі недостатності такого фінан-
сування) після внесення відповідних
змін до такого Закону (ст. 2) [6].

Наведене дає підстави для виснов-
ку, що фінансування судів здійснює-
ться виключно державою за рахунок
коштів Державного бюджету Украї-
ни, що визначає фонд оплати праці
суддів кожного окремо взятого суду,
на який, у свою чергу, нараховується
єдиний соціальний внесок на загально-
обов’язкове державне соціальне стра-
хування. У зв’язку з цим необхідно
зазначити, що фактично страхуваль-
ником виступає держава, яка є робо-
тодавцем для судді. Оскільки, здій-
снюючи діяльність від імені держави,
на виконання завдань і функцій дер-
жави, суддя є працівником судового
органу держави [7, с. 689].

Ґрунтуючись на аналізі положень
Закону України «Про загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробни-
цтві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатно-
сті», можна з упевненістю стверджу-
вати, що страхувальником за даним
видом соціального страхування пови-
нен виступати роботодавець. Отже,
страхування життя і здоров’я суддів
повинно відбуватись не за рахунок
коштів Фонду соціального страхуван-
ня від нещасних випадків, а за рахунок
Державного бюджету України, оскіль-
ки саме на державу покладений обо-
в’язок щодо соціального забезпе-
чення суддів.

Як видно з викладеного, необхід-
но внести зміни до статті 135 Закону
України «Про судоустрій і статус суд-
дів», передбачивши, що життя і здо-
ров’я суддів підлягає обов’язковому
страхуванню за рахунок коштів Дер-
жавного бюджету України. Вважаємо
також за доцільне, з метою збережен-
ня гарантованого рівня соціального
забезпечення суддів, визначити роз-
мір суми, на яку повинні бути застра-
ховані життя і здоров’я суддів, як це

було передбачено Законом України
«Про статус суддів», а також визна-
чити окремий порядок страхування
суддів. Оскільки на сьогодні судді да-
ного виду соціального страхування
підлягають в загальному порядку,
який застосовується для страхування
осіб з метою охорони життя та здо-
ров’я в процесі їхньої трудової діяль-
ності. Судді є носіями специфічного
правового статусу, тому потребують
особливого ставлення держави до їх-
нього соціального забезпечення. Крім
того, життя і здоров’я суддів у зв’язку
з виконанням професійної діяльності
зі здійснення правосуддя можуть під-
даватись ризику внаслідок посягання
на них. Отже, держава зобов’язана
вживати заходів щодо забезпечення
такого рівня соціального захисту суд-
дів, який би відповідав їхньому високо-
му статусу.

На сьогодні чинне законодавство
чітко не визначає, якими нормами слід
керуватись при призначенні пенсії
суддям по інвалідності внаслідок за-
гального захворювання, в тому числі
каліцтва, не пов’язаного з роботою,
а також пенсії у зв’язку з утратою
годувальника непрацездатним членам
сім’ї померлого судді. За загальним
правилом, пенсія по інвалідності при-
значається в разі настання інвалід-
ності, що спричинила повну або част-
кову втрату працездатності внаслідок
загального захворювання (в тому
числі каліцтва, не пов’язаного з робо-
тою, інвалідності з дитинства) за наяв-
ності страхового стажу, передбаче-
ного законодавством про загально-
обов’язкове державне пенсійне страху-
вання. Такий вид пенсійних виплат
призначається незалежно від того,
коли настала інвалідність: у період
роботи, до влаштування на роботу чи
після припинення роботи (ст. 31) [8].
Таким чином, базовою величиною для
призначення судді пенсії по інвалід-
ності та пенсії членам сім’ї судді у
зв’язку з утратою годувальника можна
вважати пенсію за віком. Проте, така
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позиція суперечить засадам соціально-
го забезпечення суддів законодавця,
з огляду на те, що носії судової влади
потребують підвищеного соціального
захисту, що обумовлюється функція-
ми, які вони виконують в державі. Як
випливає із вищезазначеного, необхід-
но на законодавчому рівні врегулюва-
ти питання щодо призначення пенсії
по інвалідності судді та у зв’язку з
втратою годувальника і внести відпо-
відні зміни до Закону України «Про
судоустрій і статус суддів», яким пе-
редбачити, що призначення пенсії по
інвалідності судді та пенсії у зв’язку з
утратою годувальника непрацездат-
ним членам сім’ї померлого судді здійс-
нюється на підставі Закону України 
«Про державну службу».

Відповідно до статті 103 Закону
України «Про судоустрій і статус суд-
дів» суддя звільняється з посади у разі
неможливості здійснювати повнова-
ження за станом здоров’я за наявності
медичного висновку, що надається
медичною комісією, утвореною спе-
ціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади з питань
охорони здоров’я, або за рішенням
суду про визнання судді обмежено
дієздатним або недієздатним, яке на-
брало законної сили [4]. Отже, зазна-
чена норма позбавляє суддів права на
відставку за станом здоров’я, яке було
гарантоване Законом України «Про
статус суддів», що скорочує обсяг
соціальних прав носіїв судової влади.
Тому вважаємо за необхідне віднови-
ти право суддів на відставку за станом
здоров’я та внести відповідні зміни
до Закону України «Про судоустрій
і статус суддів».

Потребує вдосконалення правово-
го регулювання питання грошової
виплати на поховання судді. У зв’язку
з цим слід зазначити, що за своїм змі-
стом грошова виплата на поховання
судді є одним із видів соціально-забез-
печувальних благ, однак законодавець
не приділив цьому питанню достат-
ньої уваги з огляду на те, що про вка-

зану соціальну допомогу йдеться в роз-
ділі Закону України «Про судоустрій і
статус суддів», який висвітлює питання
організаційного забезпечення діяль-
ності суддів у статті 143 під назвою:
«Матеріальне, побутове забезпечення
та соціальний захист працівників
судової системи». Не будемо піддава-
ти сумніву думку законодавця про те,
що судді є працівниками судової сис-
теми. Однак відносини у сфері їхнього
соціального забезпечення регулю-
ються окремим розділом закону, в яко-
му і повинно бути визначене питання
щодо надання допомоги на поховання
та увічнення пам’яті суддів із зазна-
ченням розміру цієї допомоги.

Розмір грошової допомоги на по-
ховання особи, яка отримувала пен-
сію з Пенсійного фонду України,
чітко визначається Законом України
«Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування». Водночас роз-
мір витрат на поховання та увічнення
пам’яті судді встановлюється Законом
України «Про Державний бюджет
України» на відповідний рік. Тому
можна припустити, що розмір грошо-
вих виплат у сфері соціального забез-
печення суддів не має будь-якої базо-
вої величини і передбачається видат-
ками Державного бюджету України
на фінансування здійснення правосуд-
дя та у разі дефіциту Державного
бюджету взагалі може не виплачува-
тись.

Стаття 45 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування у зв’язку з тим-
часовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похован-
ням», установлює право на допомогу,
яка надається на поховання застрахо-
ваної особи, а також членів сім’ї, які
перебували на її утриманні [9]. Втім,
необхідно звернути увагу на те, що За-
кон України «Про судоустрій і статус
суддів» також передбачає здійснення
допомоги на поховання та увічнення
пам’яті суддів та суддів у відставці, яка
за своїм змістом, на нашу думку,
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аналогічна допомозі на поховання.
Отже, можна припустити, що допомо-
га на поховання судді може бути нада-
на двічі: одна допомога виплачена за
рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати пра-
цездатності, друга – з Державного
бюджету України. Однак допомога на
поховання є одноразовою виплатою
та з позиції принципу соціальної спра-
ведливості не може бути виплачена
двічі. Тому, на наше переконання,
необхідно законодавчо визначити єди-
ний орган, джерело виплати на похо-
вання та увічнення пам’яті суддів.

Окрім того, необхідно зазначити,
що, на нашу думку, цей вид допомоги
витіснений з обов’язкових соціально-
забезпечувальних виплат, які перед-
бачені чинним законодавством із
соціального страхування. Пояснюєть-
ся такий висновок тим, що слово
«допомога» замінена законодавцем на
слово «видатки». Так, стаття 144 Зако-
ну України «Про судоустрій і статус
суддів» вказує, що головні розпоряд-
ники коштів Державного бюджету Ук-
раїни щодо фінансового забезпечення
діяльності судів здійснюють видатки
на поховання та увічнення пам’яті
суддів, у тому числі суддів у відставці
[4]. За змістом Бюджетного кодексу
України видатки визначені як кошти,
спрямовані на здійснення програм та
заходів, передбачених відповідним
бюджетом (ст. 2) [10]. Таким чином,
видатки на поховання та увічнення
пам’яті суддів залежать від фінансо-
вих ресурсів, закладених в Державний

бюджет України. Однак фінансуван-
ня соціального забезпечення суддів
неприпустимо за остаточним принци-
пом. Отже, вважаємо за доцільне у
відповідному розділі Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» ви-
значити, що у разі смерті судді, осо-
бам, які здійснили його поховання,
виплачується допомога на поховання
та увічнення пам’яті судді у розмірі не
менш, ніж розмір двомісячного довіч-
ного грошового утримання.

Врешті-решт, слід зазначити, що
на шляху розвитку демократичної,
правової соціальної держави в Украї-
ні було розпочато реформування
судової системи. Головною метою
судово-правової реформи є станов-
лення незалежної судової влади та
забезпечення незалежності суддів.
Однією з найважливіших гарантій
незалежності суддів виступає со-
ціальне забезпечення суддівського
корпусу, яке повинне бути на високо-
му рівні, відповідно високому статусу
суддів. Однак в умовах сьогодення
правове регулювання соціального за-
безпечення суддів перебуває на етапі
розвитку та потребує удосконалення,
що вимагає вжиття відповідних захо-
дів, спрямованих на вдосконалення
правового регулювання соціального
забезпечення суддів. Вирішення про-
блемних питань у сфері соціального
забезпечення суддів сприятиме зміц-
ненню їхньої незалежності від будь-
якого впливу та підвищенню рівня
соціальної захищеності носіїв судової
влади.
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Дідиченко М. А. До питання щодо вдосконалення соціального забезпечення
суддів

Статтю присвячено визначенню проблемних питань соціального забезпечен-
ня суддів, з’ясуванню недоліків правового регулювання правовідносин у цій сфері,
а також визначенню основних шляхів удосконалення соціального забезпечення
носіїв судової влади.
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Дидиченко М. А. К вопросу о совершенствовании социального обеспечения
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Статья посвящена определению проблемных вопросов социального обеспече-
ния судей, выявление недостатков правового регулирования правоотношений в
этой сфере, а также определению путей совершенствования социального обеспе-
чения носителей судебной власти.
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Didichenko M. K question about socio Improvement Securing judges
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identification shortcomings of legal regulation and legal relationship in this area, as well
as determining the paths of improving social security bearer of judiciary.
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