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KOHCTИlVЦIR І ПV&ЛІЧНА ВЛАДА 

ної влади мають діяти лише в межах повнова

жень та у спосіб, що передбачені Конституцією 

та законами України. Тому, наприклад, немож

ливо реалізувати припис Закону про можливість 

визначення в статуті порядку формування та ор

ганізації діяльності рад (ч. 4 ст. 10). Отже, пер
шочерговою потребою є реформування зако

нодавства, яке забезпечує ефективну діяльність 

місцевого самоврядування як основи грома

дянського суспільства. 

Науковий керівник: к. ю. н., доцент кафедри дер

жавного будівництва НУ «ЮАУ імені Ярослава 

Мудрого» К. Є. Соляннік. 

Овчаренко Олена Миколаївна 

НУ «ЮАУімені Ярослава Мудрого», 

к. ю. н., асистент кафеори організації 

судових та правоохоронних органів 

ДО ПИТАННR ВИЗНАЧЕНИИ 

КОНСТИПЦІЙНО-ПРАВОВОrО СТАПСУ 

СУДДІВ 

Конституція України у розділі VIII «Пра
восуддя» визначила основи для правового регу

лювання статусу суддів. Основні конституційні 

приписи, які регламентують це питання, викла

дені статтях 126, 127, 128, 129, 130, 131, 148, 
149 Основного Закону. Базовими засадами кон
ституційного статусу носіїв судової влади є не

залежність суддів та їх підпорядкування тільки 

Конституції і закону, а також незмінюваність 

і недоторканність. 

В науковій юридичній літературі традиційним 

є розуміння правового статусу особи як систему 

суб'єктивних прав, свобод і обов'язків, закріпле

них у конституції та інших законодавчих актах де

ржави і спрямованих на всебічний розвиток особи 

та захист їх від свавільного порушення. Судді як 

носії владних повноважень виступають арбітрами 

з питань права, а тому наділені спеціальним пра

вовим статусом, який випливає із класичної конс

трукції правового статусу особи і відрізняється 

особливостями, які зумовлені належністю цих по

садових осіб до представників влади. 
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Ао складових елементів правового статусу 

суддів традиційно відносять правосуб'єктність, 

права і обов'язки, гарантії діяльності та службо

ву відповідальність. Формування цих складни

ків має відбуватися у відповідності до конститу

ційних приписів. 

Правосуб'єктність суддів судів загальної 

юрисдикції - це здатність особи у встановле

ному законодавством порядку набувати пра

вового статусу судді відповідного суду, тобто 

виступати носієм суб'єктивних прав та юридич

них обов'язків професійного судді. Відповідно 

до ч. 3, 5 ст. 127 КУ на посаду судді може бути 
рекомендований кваліфікаційною комісією суд

дів громадянин України, не молодший двадця

ти п'яти років, який має вищу юридичну осві

ту і стаж роботи у галузі права не менш як три 

роки, проживає в Україні не менш як десять 

років та володіє державною мовою. Додаткові 

вимоги до окремих категорій суддів щодо ста

жу, віку та їх професійного рівня встановлю

ються законом. Окрім того, Основний Закон 

забороняє професійним суддям належати до 

політичних партій та профспілок, брати участь 

у будь-якій політичній діяльності, мати пред

ставницький мандат, обіймати будь-які інші оп

лачувані посади, виконувати іншу оплачувану 

роботу, крім наукової, викладацької та творчої 

(ч. 4 ст. 127 КУ). 
Суб'єктивним правом є міра можливої по

ведінки або певних варіантів такої поведінки 

особи, що визначено у законодавстві. У той же 

час ця поведінка чітко окреслюється через за

кріплення у законодавстві кола обов'язків, які 

визначають вид і міру певної поведінки для осо

би. Статус судців у цьому випадку не є винят

ком. Частина 1 ст. 129 Основного Закону виз
начає основний обов'язок судді - підкорення 

його лише закону, який слідує із принципу не

залежності суддів. 

Конкретні права і обов' язки суддів визначені 

ст. 54 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів». Так, суддя має право: (1) брати участь 
у суддівському самоврядуванні для вирішення 

питань внутрішньої діяльності суду в порядку, 

встановленому законом; (2) за участі інших суд
дів утворювати об' єднання та брати участь у них 

з метою захисту своїх прав та інтересів, підви

щення професійного рівня; (3) вдосконалювати 
свій професійний рівень та проходити з цією ме

тою відповідну підготовку; ( 4) бути нагородже-
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ний державними нагородами, а також будь-яки

ми іншими нагородами, відзнаками, грамотами 

органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, окрім тих державних, або будь

яких інших нагород, відзнак, грамот, пов'язаних 

зі здійсненням ним правосуддя. 

Ао обов'язків судді належить: ( 1) своєчас
но, справедливо та безсторонньо розглядати 

і вирішувати судові справи відповідно до за

кону з дотриманням засад і правил судочинс

тва; (2) дотримуватися правил суддівської ети
ки; (3) виявляти повагу до учасників процесу; 
( 4) додержуватися присяги судді; (5) не розго
лошувати відомості, які становлять таємницю, 

що охороняється законом, в тому числі і таєм

ницю нарадчої кімнати і закритого судового за

сідання; (6) виконувати вимоги та дотримува
тися обмежень, встановлених Законом України 

«Про засади запобігання і протидії корупції»; 

(7) подавати щороку до 1 квітня за місцем ро
боти декларацію про майно, доходи, витрати 

і зобов'язання фінансового характеру за мину

лий рік за формою і в порядку, що встановлені 

Законом України «Про засади запобігання 

і протидії корупції»; (7) проходити регулярну 
професійну підготовку в Національній школі 

суддів України (для судді, призначеного на по
саду вперше, - щорічна; для судді, який обій

має посаду судді безстроково, - не рідше, ніж 

раз на 3 роки). 
Гарантіями діяльності суддів є сукупність 

об' єктивних та суб' єктивних чинників, спрямо

ваних на практичну реалізацію їх прав та обо

в'язків, на усунення можливих перешкод їх нена

лежного здійснення. Ао конституційних гарантій 

суддівської діяльності слід віднести: недотор

канність суддів, яка виражається в особливому 

порядку затримання і арешту судді (ч. 3 ст. 126 
КУ); заборону будь-якого впливу на суддів ( ч. 2 
ст. 126 КУ); захистом професійних інтересів 
(ч. 6 ст. 127 КУ); особливим порядком притяг
нення їх до дисциплінарної відповідальності 

(п. 3 ч. 1 ст. 131 КУ); забезпеченням гаранту
ванням державою фінансування й належних 

умов для функціонування судів і діяльності суд

дів (ч. 1 ст. 130 КУ); притягненням до юридич
ної відповідальності винних осіб за неповагу 

до суду й судді (ч. 5 ст. 129 КУ); забезпеченням 
державою особистої безпеки суддів та їх сімей 

( ч. 7 ст. 126); здійсненням суддівського самовря
дування (ч. 2 ст. 130). Відповідно до ч. 1 ст. 126 
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Основного Закону гарантії незалежності суддів 

можуть установлюватися також законами. 

Щодо суддів має бути визначено чіткий ме

ханізм відповідальності, аби забезпечити про

зорість застосування заходів дисциплінарного 

впливу і усунення різноманітних форм позапра

вового впливу на суддю. Частиною ч. 5 ст. 126 
Конституції України визначено підстави для 

звільнення судді, а галузеве законодавство має 

детально регламентувати цю процедуру, задля 

недопущення безпідставних обвинувачень суд

дів. Завданням цього інституту має бути досяг

нення розумного балансу між такими важливи

ми засадами, як незалежність та недоторканність 

суддів і відповідальністю суддів за рішення, які 

ними виносяться. 

Опанасюк Марк Вікторович 

НУ «ЮАУ імені Ярослава Муорого», 

стуоент, факультет піоготовки каорів 

оля Міністерства юстиції України, 

8 група, 5 курс 

ЩОДО ВИЗНАЧЕНИИ МЕНІ 3ACTOCVBAHHR 
КАТЕrОРІЇ ІІСЛVІКІіОВА ІНФОРМАЦІНІІ 

Транспарентність влади є однією з гарантій 

оцінки ефективності її діяльності та засадою ре

алізації конституційного права на участь в уп

равлінні державою. В свою чергу в демократич

них державах існування обмежень в доступі до 

інформації, що стосується діяльності держави, 

в певних випадках є допустимим та виправда

ним, передусім з огляду на необхідність забезпе

чення безпеки держави. Тому дослідження спів

відношення інформаційної безпеки держави 

та права на вільний доступ до інформації є ак

туальним для недопущення порушень з боку де

ржавної влади та для розбудови громадянського 

інформаційного суспільства. Вивченню питан

ня правового регулювання застосування кате

горії «службова інформація» присвячені праці 

А. І. Марущака, О. В. Нестеренко, В. В. Речиць

кого, О. О. Северина. 

Закон України від 13.01.2011 «Про доступ 
до публічної інформації» виділяє три категорії 


