
 

Ключові зауваження і пропозиції до проекту нової редакції Закону «Про судоустрій і 

статус суддів»  
 

1. Згідно із ст. 20 законопроекту Вища рада правосуддя призначатиме голів судів і їхніх 

заступників з числа кандидатур на вибір, запропонованих зборами суддів. Однак, на мій 

погляд, Вища рада правосуддя не повинна призначати голів судів чи їх заступників. 

Централізоване призначення голів судів Вищої радою юстиції за часів президентства 

Януковича мало плачевні наслідки. 

Таке повноваження має залишитися у компетенції зборів суддів. Щонайбільше Вищу 

раду правосуддя можна наділити повноваженням вести реєстр голів судів та їхніх заступників 

і вирішувати спори щодо законності обрання на такі посади. 
 

2. Президент не повинен підписувати посвідчення головам судів чи їх заступникам і 

суддям у відставці (цим повноваженням запропоновано наділити Президента у ст. 51 

законопроекту). Але Президент не має щодо цих осіб жодних конституційних повноважень. 

Також таке положення є загрозливим під кутом зору збереження або відновлення 

неформальних практик впливу на суддів через голів судів, які в силу цього положення змушені 

будуть встановлювати контакти з Адміністрацією Президента. 

Доцільно взагалі вилучити із закону регулювання цього питання або передбачити 

відкритий он-лайн реєстр голів судів і їхніх заступників. 

Так само не потрібно ставити приведення до присяги судді у залежність від Президента 

(ст. 57 законопроекту). Президента варто запрошувати на таку церемонію, але його відсутність 

не має перешкоджати приведенню суддів до присяги. 

   

3. Законопроект не створює можливостей для реорганізації апеляційних судів (ст. 26 

законопроекту), а отже, й для оновлення їхнього складу на конкурсних засадах. Це можна 

зробити, запровадивши апеляційні суди, які поєднуватимуть всі юрисдикції. 

Також важливо, щоб несудді теж мали доступ до заняття посади судді в апеляційному 

суді. Законопроект не дає такої можливості, тож склад апеляційних судів буде обмежено лише 

діючими суддями (ч. 4 ст. 26 законопроекту). Якщо внаслідок кваліфікаційного оцінювання 

значна частина покине апеляційні суди і буде замінена на суддів з місцевих судів, це ще 

збільшить дефіцит кадрів в місцевих судах, який швидко поповнити не вдасться. 

  

4.  Касаційний цивільний і господарський підрозділи (ст. 37 законопроекту) Верховного 

Суду доцільно об’єднати в один – спеціалізація (цивільна / комерційна) має проявитися на 

рівні палат в рамках цього підрозділу. Також потрібно вилучити з назви підрозділів слово 

«касаційний» або поряд з касаційними підрозділами передбачити підрозділи для розгляду 

виняткових категорій справ у першій/апеляційній інстанції.  

  

5. Ст. 45 законопроекту передбачає, що головним розпорядником коштів щодо вищих 

спеціалізованих судів є Державна судова адміністрація України. Однак Вищий 

антикорупційний суд повинен мати свій власний бюджет і бути його розпорядником. 

Аналогічно доцільно зробити і щодо відповідної палати (підрозділу) у Верховному Суді. 

Процедура добору суддів у ці суди має відрізнятися спеціальним кваліфікаційним 

оцінюванням. Потрібно перехідними положеннями встановити, що не менше половини суддів 

мають бути дібрані з тих осіб, які раніше не працювали суддями. 

  

6. Глава про присяжних повинна давати можливості залучати до здійснення правосуддя 

у господарських справах відповідних фахівців як lay judges, а в деяких категоріях 

кримінальних справ (корупція, воєнні злочини, злочини проти людяності) – іноземців. 

  

7. Доцільно встановити, що негативний висновок щодо судді Громадської ради 

доброчесності (ст. 87, 88 законопроекту) може бути подоланий кваліфікаційною комісією 

суддів лише одностайним голосуванням з наведенням відповідних мотивів. 



  

8. Не варто обмежувати право на подання дисциплінарної скарги (а точніше, заяви) 

таким вузьким колом (адвокат, Генеральний прокурор або його заступник, Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини, голова суду, член Ради суддів України, член Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, член Вищої ради правосуддя), як це зроблено у статті 

107 законопроекту. 

Щонайменше до цього кола потрібно включити об’єднання громадян. 

  

9. Замість представників адвокатів (які мають потенційний конфлікт інтересів), 

Державної судової адміністрації (яка є обслуговуючим органом) (ст. 94 законопроекту) до 

складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів доцільно призначати представників 

громадськості (можна за тією ж схемою, за якою призначаються члени Громадської ради 

доброчесності). 

  

10. Положення про Вищу раду правосуддя доцільно повністю включити в цей закон. 

Також потрібно чітко визначити, хто здійснює обвинувальну функцію в дисциплінарних 

справах, як рекомендувала Венеційська комісія. 

Служба судових інспекторів у ВККС дуже велика (ст. 102 передбачає їх аж 48). У 

зв’язку з переданням дисциплінарних повноважень Вищій раді правосуддя доцільно подібну 

службу створити у Вищій раді правосуддя, відповідно зменшивши кількість інспекторів у 

ВККС. Така служба може виконувати функцію обвинувачення. 

  

11. Законопроект передбачає поряд з новим органом – Вищою радою правосуддя – 

зберегти Раду суддів України. Але це не узгоджується з висновками Венеційської комісії і 

Консультативної ради європейських суддів щодо того, що бажано, щоб це був один сильний 

орган. 

Усі повноваження Ради суддів доцільно передати Вищій раді правосуддя. Раду суддів 

можна тимчасово зберегти перехідними положеннями до того часу, коли буде сформовано 

новий склад Вищої ради правосуддя (2019) – як органу, більшість якого складають 

представники суддівського корпусу. 

  

12. Потрібно відмовитися від доплат за науковий ступінь і допуск до державної 

таємниці,  як рекомендувала Венеційська комісія. Натомість потрібно встановити доплати тим 

суддям, які тимчасово відряджені до інших судів, а також суддям, які здійснюють правосуддя 

в зоні АТО чи на прилеглих територіях. 

              Установити розмір посадового окладу суддям Вищого антикорупційного суду на 

рівні з суддями Верховного Суду, а не апеляційного, як запропоновано в законопроекті. 
 


