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інститут відрядження  
яК тимчасове переведення судді до інШого суду  
того самого рівня і спеціаліЗаціЇ

Відповідно до національного законодавства про судоустрій і статус суддів суддя за його 
згодою може бути відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійс-
нення правосуддя. Таке відрядження відбувається за рішенням Вищої ради правосуддя, 
яке ухвалюється на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Від-
рядження судді може бути необхідним за таких обставин: (і) неможливість здійснення 
правосуддя у відповідному суді, (іі) виявлення надмірного рівня судового навантаження 
у відповідному суді, (ііі) припинення роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими 
діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами.

Нормативне регулювання відрядження суддів забезпечується законами України від 
2 червня 2016 року № 1401-VІІІ «Про внесення змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)», № 1402-VІІІ «Про судоустрій і статус суддів», від 21 грудня 2016 року 
№ 1798-VІІІ «Про Вищу раду правосуддя»; рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 
2017 року № 54/0/15-17 «Про затвердження Порядку відрядження судді до іншого суду 
того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення)», а також регламентами 
Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Зважаючи на складні політичні умови, що ускладнили роботу багатьох судових уста-
нов в окремих регіонах країни, досить виправданим є закріплення у межах національ-
ного законодавства інституту відрядження судді. Окрім того, цей інститут спрямований 
на забезпечення належного здійснення  правосуддя носіями судової влади, забезпе-
чення доступу до правосуддя, врегулювання навантаження у судах, підвищення авто-
ритету правосуддя, підтримку кваліфікації суддів тощо.

У разі виникнення таких обставин, які зумовлюють відрядження судді до іншого суду 
того самого рівня і спеціалізації, необхідним є контроль за незалежністю суддів, зокрема, 
у частині матеріального та соціального забезпечення. А саме необхідним є забезпе-
чення житлових умов для відряджених суддів, забезпечення потреб судді, пов’язаних з 
його діяльністю, державний захист суддів, їхніх сімей, соціальне страхування, медичне 
обслуговування тощо.

У ситуації, що склалася із кадровим наповненням судів в Україні, відрядження судді 
є об’єктивною необхідністю сьогодення.

Ключові слова: відрядження судді, переведення судді, порядок відрядження, при-
пинення роботи суду, навантаження, стихійне лихо, військові дії, заходи щодо боротьби 
з тероризмом, надзвичайні обставини.

постановка проблеми. Зважаючи 
на складні політичні умови, спричинені 
проведенням антитерористичної операції 
на окремих територіях України, що роз-
почалася у квітні 2014 року (з 30 квітня 
2018 року режим антитерористичної 
операції змінено на Операцію об’єдна-
них сил), та, як наслідок, ускладнення 
роботи багатьох судових установ в окре-

мих районах країни, досить виправданим 
є внесення у 2016 році відповідних зако-
нодавчих змін, якими врегульовано поря-
док відправлення правосуддя суддями, 
у зв’язку з неможливістю здійснення ними 
правосуддя у відповідному суді. Інститут 
відрядження судді – це новий правовий 
інститут та новий інструмент саморегу-
ляції судової системи, що має неабиякий 
вплив на забезпечення належного здійс-
нення правосуддя носіями судової влади, 
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забезпечення доступу до правосуддя, вре-
гулювання навантаження у судах, підви-
щення авторитету правосуддя, підтримку 
кваліфікації суддів тощо.

метою цієї статті є правовий аналіз 
інституту відрядження судді як тимча-
сового його переведення до іншого суду 
того самого рівня і спеціалізації.

виклад основного матеріалу. Від-
повідно до національного законодавства 
про судоустрій і статус суддів суддя за 
його згодою може бути відряджений до 
іншого суду того самого рівня і спеціалі-
зації для здійснення правосуддя. Таке від-
рядження відбувається за рішенням Вищої 
ради правосуддя, яке ухвалюється на 
підставі подання Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України. Відрядження судді 
може бути необхідне у разі: неможливо-
сті здійснення правосуддя у відповідному 
суді; виявлення надмірного рівня судового 
навантаження у відповідному суді; припи-
нення роботи суду у зв’язку зі стихійним 
лихом, військовими діями, заходами щодо 
боротьби з тероризмом або іншими над-
звичайними обставинами [1; 2].

Важливо зауважити, що відрядження 
суддів із судів, у яких вони обіймають 
штатні посади, не має суттєво впливати на 
середній рівень судового навантаження та 
доступ до правосуддя в цих судах.

Підставами для відрядження судді є:
– неможливість здійснення правосуддя 

у відповідному суді;
– виявлення надмірного рівня судового 

навантаження у відповідному суді;
– припинення роботи суду у зв’язку 

зі стихійним лихом, військовими діями, 
заходами щодо боротьби з тероризмом 
або іншими надзвичайними обставинами.

У кожному окремому випадку підстава 
для відрядження судді встановлюється 
Державною судовою адміністрацією Укра-
їни за зверненнями Вищої ради право-
суддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України, судів, територіальних управлінь 
Державної судової адміністрації України. 
Після цього Державна судова адміністра-
ція України протягом 10 днів з дати отри-
мання вищезазначеного звернення надси-
лає повідомлення до Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України про необхідність роз-
гляду питання щодо відрядження судді.

У разі встановлення неможливості здійс-
нення правосуддя або виявлення надмір-
ного рівня судового навантаження у від-
повідному суді у повідомленні Державної 
судової адміністрації України зазнача-
ються: найменування суду, в якому вста-
новлені вказані підстави; обставини, які 
підтверджують встановлення зазначених 
підстав; кількість суддів, яка дасть змогу 
відновити здійснення судом правосуддя 
та/або врегулювати навантаження (з ура-
хуванням спеціалізації суддів у разі, якщо 
вона визначена); строк відрядження, 
а також найменування судів, з яких можна 
відрядити суддів без суттєвого впливу на 
середній рівень судового навантаження та 
доступ до правосуддя в цих судах.

У разі припинення роботи суду у зв’язку 
зі стихійним лихом, військовими діями, 
заходами щодо боротьби з тероризмом 
або іншими надзвичайними обставинами 
в повідомленні Державної судової адмі-
ністрації України зазначаються наймену-
вання суду, в якому встановлені вказані 
підстави; обставини, які підтверджують 
наявність таких підстав; кількість і пріз-
вища, імена, по батькові суддів, яких 
необхідно відрядити; найменування суду 
(судів), до якого (яких) можна відрядити 
таких суддів, із зазначенням кількості 
суддів у кожному суді, перелік судів того 
самого рівня і спеціалізації з найвищим 
рівнем судового навантаження та судів, 
у яких кількість суддів, які здійснюють 
правосуддя, становить 50 і менше відсо-
тків штатної чисельності, з інформацією 
про рівень навантаження в таких судах.

Розгляд питання щодо внесення 
подання про відрядження судді здійсню-
ється Вищою кваліфікаційною комісією 
суддів України у складі палати з питань 
добору і публічної служби суддів не пізніше 
ніж за 30 днів із дня одержання повідом-
лення Державної судової адміністрації 
України. На підставі наданого Держав-
ною судовою адміністрацією України пові-
домлення голова палати з питань добору 
і публічної служби суддів Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів України призначає до 
розгляду питання щодо внесення подання 
про відрядження судді. Оголошення про 
призначення до розгляду питання щодо 
внесення подання про відрядження судді 
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у зв’язку з неможливістю здійснення пра-
восуддя або виявленням надмірного рівня 
судового навантаження розміщується на 
офіційному вебсайті Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України. В оголошенні 
зазначаються: строки та порядок надання 
згоди на відрядження судді; перелік доку-
ментів, які додаються до згоди; наймену-
вання судів, до яких відряджатимуться 
судді; необхідна кількість суддів з ура-
хуванням спеціалізації; дата, час і місце 
проведення засідання з питання щодо 
внесення подання про відрядження судді.

Про розгляд питання щодо внесення 
подання про відрядження судді через при-
пинення роботи суду у зв’язку зі стихій-
ним лихом, військовими діями, заходами 
щодо боротьби з тероризмом або іншими 
надзвичайними обставинами суддя такого 
суду інформується шляхом надсилання 
повідомлення засобами поштового зв’язку 
або електронною поштою. У повідомленні 
зазначаються: перелік судів, на відря-
дження до яких суддею може бути надано 
згоду; строки та порядок надання згоди 
на відрядження; перелік документів, які 
додаються до згоди; дата, час і місце про-
ведення засідання з питання щодо вне-
сення подання про відрядження судді. 
За потреби таке повідомлення розміщу-
ється на офіційному вебсайті Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України. Водно-
час з метою забезпечення незалежності 
та безпеки суддів у таких повідомленнях 
не публікуються персональні дані, у тому 
числі прізвище, ім’я та по батькові, адреси 
суддів, які проживають (перебувають) 
у населених пунктах, на території яких 
органи державної влади України тимча-
сово не здійснюють свої повноваження, 
та в населених пунктах, що розташовані 
на лінії зіткнення, у разі розгляду питань 
щодо внесення подання про відрядження 
судді у зв’язку із припиненням роботи суду 
через проведення військових дій, заходів 
щодо боротьби з тероризмом тощо.

Для розгляду Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів України питання щодо 
внесення подання про відрядження судді 
цей суддя надає згоду на відрядження 
його до іншого суду того самого рівня 
і спеціалізації для здійснення правосуддя 
згідно зі встановленою формою, довідку, 

у якій міститься інформація про суддю та 
інформація про суд, а також інші доку-
менти, перелік яких зазначається у згоді, 
що можуть бути враховані під час вирі-
шення питання про відрядження судді 
та направляє їх до Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України. Інформація про 
суддів, які звернулися до Вищої кваліфі-
каційної комісії суддів України зі згодою 
на відрядження до суду, в якому виявлено 
надмірний рівень судового навантаження 
або встановлено неможливість здійснення 
правосуддя, надсилається до Державної 
судової адміністрації України. У разі при-
пинення роботи суду у зв’язку зі стихій-
ним лихом, військовими діями, заходами 
щодо боротьби з тероризмом або іншими 
надзвичайними обставинами та неможли-
вості надання відповідної довідки головою 
суду необхідна інформація заповнюється 
згідно з наявними відомостями у відповід-
ному територіальному управлінні Держав-
ної судової адміністрації України та може 
бути підписана його керівником.

Вища кваліфікаційна комісія суддів Укра-
їни для вирішення питання щодо внесення 
подання про відрядження судді має право 
витребовувати та одержувати необхідну 
інформацію від суддів, судів, Державної 
судової адміністрації України, органів суд-
дівського самоврядування, інших органів та 
установ у системі правосуддя, органів дер-
жавної влади та органів місцевого самовря-
дування, їх посадових осіб, підприємств, 
установ, організацій незалежно від форми 
власності та підпорядкування, об’єднань 
громадян і окремих фізичних осіб [5].

Судді, стосовно якого має розгляда-
тися питання щодо внесення подання про 
відрядження у зв’язку з неможливістю 
здійснення правосуддя або виявленням 
надмірного рівня судового навантаження, 
повідомляється про засідання Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України. Неявка 
судді не перешкоджає розгляду питання 
щодо внесення подання про відрядження 
судді за його відсутності.

Під час розгляду Вищою кваліфіка-
ційною комісією суддів України питання 
про відрядження судді може бути при-
йнято рішення щодо внесення подання 
про відрядження цього судді до суду, 
іншого від зазначеного ним у поданій 
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згоді. Таке рішення ухвалюється за умови 
надання суддею відповідної письмової 
згоди у разі, якщо Вища кваліфікаційна 
комісія суддів України ухвалила рішення 
про відрядження до зазначеного в раніше 
поданій згоді суду іншого судді.

У межах розгляду питання про відря-
дження судді у зв’язку з неможливістю здійс-
нення правосуддя або виявленням надмір-
ного рівня судового навантаження Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України 
враховуються такі критерії: якість розгляду 
справ суддею, стаж роботи на посаді судді, 
інформація про стан здійснення правосуддя 
в суді, в якому суддя обіймає штатну посаду. 
Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
України можуть бути враховані й інші обста-
вини, встановлені під час розгляду питання 
щодо відрядження судді [3].

За результатами розгляду питання про 
відрядження судді Вища кваліфікаційна 
комісія суддів України приймає такі рішення: 
про внесення подання до Вищої ради пра-
восуддя з рекомендацією на відрядження 
судді; про відмову у внесенні подання щодо 
відрядження судді. У разі відмови у внесенні 
подання до Вищої ради правосуддя щодо 
відрядження судді, такий суддя не поз-
бавлений права на повторне звернення до 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
із питанням про його відрядження.

У разі якщо Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів України вирішується 
питання про відмову у внесенні подання 
до Вищої ради правосуддя щодо відря-
дження усіх суддів, які надали згоду на 
відрядження, то приймається рішення про 
залишення без розгляду питання щодо 
внесення подання про відрядження судді 
або рішення про подовження строку роз-
гляду такого питання.

У рішенні Вищої кваліфікаційної комі-
сії суддів України зазначаються прізвище, 
ім’я, по батькові судді, найменування судів, 
з якого та до якого пропонується відрядити 
суддю, строк відрядження. Рішення Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України щодо 
внесення подання про відрядження судді 
до іншого суду того самого рівня і спеціа-
лізації надсилається до Вищої ради право-
суддя протягом п’яти днів після його при-
йняття. До рішення додаються документи, 
які його обґрунтовують, а також заява, 

письмова згода судді у визначеній формі, 
довідка для розгляду питання щодо відря-
дження судді до іншого суду того самого 
рівня і спеціалізації для здійснення пра-
восуддя, у якій міститься інформація про 
суддю та інформація про суд, а також інші 
документи, перелік яких зазначається 
у згоді та які враховуються під час вирі-
шення питання про відрядження судді. 
Копія рішення Вищої кваліфікаційної комі-
сії суддів України також надсилається до 
Державної судової адміністрації України 
протягом п’яти днів після його прийняття.

Суддя може відкликати згоду на відря-
дження його до іншого суду того самого 
рівня і спеціалізації для здійснення право-
суддя, про що подається письмова заява 
до Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України. У разі відкликання суддею такої 
згоди після прийняття Вищою кваліфіка-
ційною комісією суддів України відповід-
ного рішення подання про відрядження 
судді до Вищої ради правосуддя не вно-
ситься, а внесене залишається без роз-
гляду, про що приймається рішення.

Якщо Вищою кваліфікаційною комісією 
суддів України не отримано згоди судді 
на відрядження у встановлені строки, то 
приймається рішення про залишення без 
розгляду питання щодо внесення подання 
про відрядження судді або подовження 
строку розгляду такого питання.

Після надходження до Вищої ради право-
суддя подання Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України про відрядження судді Вища 
рада правосуддя здійснює його підготовку 
до розгляду та перевірку з метою встанов-
лення таких обставин: наявності визначе-
них законом підстав для відрядження судді; 
додержання порядку прийняття рішення 
про відрядження судді, зокрема наявність 
згоди судді на відрядження до певного 
суду; якщо відрядження судді пов’язане 
з надмірним рівнем судового наванта-
ження – обґрунтованості рішення про від-
рядження за відповідними показниками.

Вища рада правосуддя з метою перевірки 
дотримання передбаченого порядку при-
йняття рішення має право робити запити до 
будь-яких підприємств, установ та органі-
зацій для перевірки відповідної інформації.

Подання Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України має бути розглянуто Вищою 
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радою правосуддя в строк, що не переви-
щує 30 днів із дня надходження подання 
до Вищої ради правосуддя. Питання про 
розгляд подання Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України про відрядження 
судді включається до порядку ден-
ного засідання Вищої ради правосуддя, 
а інформація про це розміщується на її 
вебсайті з урахуванням обмежень щодо 
персональних даних.

Запрошення судді на засідання Вищої 
ради правосуддя здійснюється шляхом 
публікації відповідного повідомлення на 
її вебсайті, а також шляхом надсилання 
повідомлення поштою та/або іншими 
засобами на відомі адреси проживання та 
роботи судді.

У разі необхідності на засідання Вищої 
ради правосуддя можуть бути запрошені 
уповноважені представники Вищої квалі-
фікаційної комісії суддів України та Дер-
жавної судової адміністрації України.

За результатами розгляду подання Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України Вища 
рада правосуддя ухвалює рішення про від-
рядження судді. Наведення мотивів ухва-
лення відповідного рішення не вимага-
ється. Рішення Вищої ради правосуддя про 
відрядження судді має містити: прізвище, 
ім’я, по батькові судді; найменування суду, 
в якому працює суддя; найменування суду, 
до якого суддя відряджається; строк від-
рядження судді; дату, з якої починається 
обчислення строку відрядження; пого-
дження перерозподілу бюджетних видатків 
між судами у визначеній сумі та доручення 
Державній судовій адміністрації України 
забезпечити фінансування видатків на від-
рядження судді.

Якщо рішення щодо відрядження судді 
не набрало необхідної кількості голосів 
членів Вищої ради правосуддя, вважа-
ється, що ухвалено рішення про відмову 
у відрядженні судді. У разі відмови у від-
рядженні судді Вища рада правосуддя 
вмотивовує відповідне рішення.

Суддя може відкликати згоду на його 
відрядження до іншого суду того самого 
рівня і спеціалізації для здійснення пра-
восуддя до моменту ухвалення рішення 
Вищою радою правосуддя. У такому разі 
Вища рада правосуддя ухвалює рішення 
про залишення подання Вищої кваліфіка-

ційної комісії суддів України без розгляду.
Рішення Вищої ради правосуддя про від-

рядження судді оприлюднюється на її офі-
ційному вебсайті, а копії такого рішення 
надсилаються судді, Вищій кваліфікаційній 
комісії суддів України, Державній судовій 
адміністрації України з метою вжиття орга-
нізаційних заходів, пов’язаних із вико-
нанням рішення про відрядження судді не 
пізніше ніж через п’ять днів з дня ухва-
лення такого рішення. Копії рішення про 
відрядження судді надсилаються до суду, 
до якого суддя відряджається, та до суду, 
в якому суддя обіймає штатну посаду, крім 
випадку припинення роботи суду у зв’язку 
зі стихійним лихом, військовими діями, 
заходами щодо боротьби з тероризмом або 
іншими надзвичайними обставинами.

Голова суду, до якого відряджено 
суддю, після прибуття такого судді до суду 
видає відповідний наказ та невідкладно 
повідомляє Вищу раду правосуддя, Вищу 
кваліфікаційну комісію суддів України та 
Державну судову адміністрацію України 
про прибуття відрядженого судді до суду. 
Вища рада правосуддя може скасувати 
рішення про відрядження судді за подан-
ням Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України в разі, якщо суддя без поважних 
причин не прибув до суду, до якого його 
відряджено, упродовж десяти днів з дня 
прийняття Вищою радою правосуддя 
рішення про його відрядження.

Відрядження судді до іншого суду 
того самого рівня і спеціалізації здійсню-
ється на строк, який визначається Вищою 
радою правосуддя, але не більше ніж 
на один рік. Суддя, строк відрядження 
якого закінчився, повертається на роботу 
до суду, з якого був відряджений. Строк 
відрядження судді, а також дата, з якої 
починається обчислення строку відря-
дження, прописується у рішенні Вищої 
ради правосуддя за результатами роз-
гляду подання Вищої кваліфікаційної комі-
сії суддів України щодо відрядження судді 
до іншого суду того самого рівня і спе-
ціалізації. Відрядження судді може бути 
достроково припинено рішенням Вищої 
ради правосуддя за поданням Вищої ква-
ліфікаційної комісії суддів України. У разі 
встановлення підстав для дострокового 
припинення відрядження судді Державна 
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судова адміністрація України повідомляє 
про це Вищу кваліфікаційну комісію суд-
дів України. Строк відрядження судді 
може бути й подовжено у межах загаль-
ного річного строку на підставі рішення 
Вищої ради правосуддя за поданням 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів Укра-
їни. Про встановлення підстав для подов-
ження строку відрядження судді Державна 
судова адміністрація України повідомляє 
Вищу кваліфікаційну комісію суддів Укра-
їни не пізніше ніж за 30 днів до закінчення 
строку відрядження судді.

Суддям, які направляються у відря-
дження як тимчасове переведення судді 
до іншого суду того самого рівня і спеціалі-
зації, виплачується суддівська винагорода 
та відшкодовуються витрати в порядку 
і розмірі, визначених Постановою Кабінету 
Міністрів України від 2 лютого 2011 року 
№ 98 «Про суми та склад витрат на від-
рядження державних службовців, а також 
інших осіб, що направляються у відря-
дження підприємствами, установами та 
організаціями, які повністю або частково 
утримуються (фінансуються) за рахунок 
бюджетних коштів». Розмір суддівської 
винагороди, що підлягає виплаті в суді, 
до якого суддю відряджено, визначається 
Законом України «Про судоустрій і ста-
тус суддів», але не може бути меншим за 
розмір суддівської винагороди, що випла-
чувалась (підлягала сплаті) судді в суді, 
з якого його було відряджено.

Зазначені виплати здійснюються судом, 
до якого відряджений суддя. Тому Вища 
кваліфікаційна комісія суддів України у разі 
прийняття рішення про внесення подання 
до Вищої ради правосуддя щодо відря-
дження судді зобов’язана протягом п’яти 
днів після прийняття такого рішення надіс-
лати його копію до Державної судової адмі-
ністрації. Своєю чергою Державна судова 
адміністрація України протягом трьох днів 
зобов’язана надіслати до Вищої ради пра-
восуддя подання про необхідність пере-
розподілу видатків на утримання судів. 
Вища рада правосуддя після надходження 
подання Вищої кваліфікаційної комісії суд-
дів України про відрядження судді переві-
ряє подання Державної судової адміністра-
ції України про необхідність перерозподілу 
видатків на утримання судів. Про пого-

дження перерозподілу бюджетних видат-
ків між судами у визначеній сумі та про 
доручення Державній судовій адміністрації 
України забезпечити фінансування видат-
ків на відрядження судді зазначається 
у рішенні Вищої ради правосуддя про від-
рядження судді до іншого суду того самого 
рівня і спеціалізації [4].

У разі виникнення таких обставин, які 
зумовлюють відрядження судді до іншого 
суду того самого рівня і спеціалізації, необ-
хідним є контроль за незалежністю суддів, 
зокрема, у частині матеріального та соці-
ального забезпечення. А саме необхідним 
є забезпечення житлових умов для відря-
джених суддів, забезпечення потреб судді, 
пов’язаних з його діяльністю, державний 
захист суддів, їхніх сімей, соціальне стра-
хування, медичне обслуговування тощо.

У межах здійснення правового аналізу 
інституту відрядження судді окрему увагу 
слід звернути на спеціальні правові норми, 
які регулюють порядок відрядження судді 
до іншого суду того самого рівня і спеціа-
лізації. Так, Порядок відрядження судді до 
іншого суду того самого рівня і спеціалізації 
затверджується Вищою радою правосуддя 
за поданням Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України, погодженим із Державною 
судовою адміністрацією України. 16 січня 
2017 року до Вищої ради правосуддя вне-
сено подання Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України про затвердження відповід-
ного проєкту Порядку відрядження судді 
до іншого суду того самого рівня і спеці-
алізації, що погоджено Державною судо-
вою адміністрацією України. Вища рада 
правосуддя, керуючись статтею 131 Кон-
ституції України, статтею 3 Закону України 
«Про Вищу раду правосуддя», статтею 55 
Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів», прийняла рішення № 54/0/15-17 
від 24 січня 2017 року, яким затвердила 
Порядок відрядження судді до іншого суду 
того самого рівня і спеціалізації (як тим-
часового переведення). Копії відповідного 
рішення було надіслано Вищій кваліфіка-
ційній комісії суддів України та Державній 
судовій адміністрації України для викори-
стання в роботі.

У зазначеному Порядку передбачено 
загальні положення щодо відрядження 
судді до іншого суду того самого рівня 
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і спеціалізації (як тимчасового переве-
дення), встановлено підстави для відря-
дження судді, урегульовано порядок вирі-
шення питання щодо внесення подання 
про відрядження судді, порядок при-
йняття рішення про відрядження судді, 
виконання відповідного рішення про від-
рядження судді, порядок фінансового 
забезпечення відрядження судді тощо.

висновки і пропозиції. Підсумовуючи 
наведене, слід зауважити, що, враховуючи 
ситуацію стосовно кадрового наповнення 
судів України, відрядження судді є об’єк-
тивною необхідністю сьогодення. Саме 
шляхом відрядження судді як тимчасового 
переведення до іншого суду того самого 
рівня та спеціалізації можна досягти кіль-
кох цілей, зокрема: забезпечити доступ до 
правосуддя, врегулювати навантаження 
у судах, підвищити авторитет правосуддя, 
підтримати кваліфікацію суддів тощо.
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Salenko O. Secondment as a temporary transfer of a judge to another court 
of the same level and specialization

According to the national legislation on the judicial system and the status of judges, a 
judge with his consent may be seconded to another court of the same level and specializa-
tion for execution of justice. Such secondment should be executed under the High Council 
of Justice decision, adopted on the basis of the official request of the High Qualifications 
Commission of Judges of Ukraine. Secondment of judge may be needed under following 
conditions: (i) inability to exercise justice in a particular court, (ii) excessive level of judicial 
workload in a particular court, (iii) termination of a court work in connection with natural 
disasters, war, antiterrorism measures or other extraordinary circumstances.

The statutory regulation of the secondment of judges is ensured by the Laws of Ukraine 
of 14 June 2016 № 1401-VIII “On Amendments to the Constitution of Ukraine (on Justice)”, 
№ 1402-VIII “On Judiciary and Status of Judges”, of December 21, 2016 № 1798-VIII 
“On the High Council of Justice”; decision of the High Council of Justice of January 24, 2017 
№ 54/0 /15-17 “On approval of the Order of secondment of a judge to another court of the 
same level and specialization (as temporary transfer)”, as well as regulations of the High 
Council of Justice and the High Qualification Commission of Judges of Ukraine.

Given the complicated political conditions that have hampered the work of many judicial 
institutions in certain regions of the country, it is quite feasible to provide the institute of 
judge secondment within national law. In addition, this institute is aimed to ensure due exe-
cution of justice, guarantee an access to justice, regulating a workload in courts, enhance 
the credibility of the judiciary, support qualification of judges etc.

In the event of circumstances that require secondment of a judge to another court of the 
same level and specialization, it is necessary to control the independence of the judges, in 
particular in terms of material and social support. Namely, it is necessary to provide housing 
for seconded judges, accommodate needs of a judge related to his/her activity, state pro-
tection of judges and/or their families, social insurance, health care, etc.

In the situation that occurred regarding Ukrainian courts, staffing introduction of judge 
secondment is an objective necessity of today.

Key words: secondment of a judge, transfer of a judge, secondment procedure, termi-
nation of court work, workload, natural disaster, war, antiterrorism measures, extraordinary 
circumstances.


