
Пропозиції робочої групи з питань судової реформи РПР  

до проекту Закону України «Про Вищу раду правосуддя», 

внесеного Президентом № 5180 

 

Законопроект № 5180 Пропозиції РПР Обгрунтування пропозицій 

Вноситься Президентом України   

З А К О Н У К Р А Ї Н И   

Про Вищу раду правосуддя   

Стаття 3. Повноваження Вищої ради правосуддя   

3. Вища рада правосуддя може залучати для 

виконання допоміжних і консультативних функцій 

органи суддівського самоврядування, установи та 

організації, суддів, суддів у відставці, адвокатів, 

прокурорів та інших спеціалістів за їхньою згодою 

на громадських засадах. 

3. Вища рада правосуддя може залучати для 

виконання допоміжних і консультативних функцій 

органи суддівського самоврядування, установи та 

організації, суддів, суддів у відставці, адвокатів, 

прокурорів та інших спеціалістів, Громадську 

раду доброчесності та її членів за їхньою згодою 

на громадських засадах. 

Це доповнення сприятиме ефективній співпраці 

ВРП з органом від громадськості, який покликаний 

здійснювати перевірку доброчесності та етики 

поведінки суддів. Співпраця може полягати, 

наприклад, у залученні ГРД до розроблення та 

реалізації заходів, спрямованих на забезпечення 

авторитету правосуддя, вивчення причин 

недобросовісної поведінки та їх усунення тощо.  

Стаття 20. Права та обов’язки члена Вищої ради 

правосуддя 

  

3. Член Вищої ради правосуддя 

зобов'язаний: 

1) дотримуватися присяги; 

2) не розголошувати інформацію з 

обмеженим доступом та інформацію, яка стала 

йому відома в закритому засіданні; 

3) виконувати вимоги та дотримуватися 

обмежень, встановлених законодавством у сфері 

запобігання корупції, у тому числі подавати у 

визначеному законом порядку декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, декларацію родинних 

зв’язків, а також декларацію доброчесності судді; 

4) брати участь у засіданнях Вищої ради 

правосуддя та її органів, до складу яких він 

входить; 

5) звертатися з повідомленням про 

втручання в його діяльність до Вищої ради 

правосуддя упродовж п’яти днів після того, як 

йому стало відомо про таке втручання; 

3. Член Вищої ради правосуддя 

зобов'язаний: 

1) дотримуватися присяги; 

2) не розголошувати інформацію з 

обмеженим доступом та інформацію, яка стала 

йому відома в закритому засіданні; 

3) виконувати вимоги та дотримуватися 

обмежень, встановлених законодавством у сфері 

запобігання корупції, у тому числі подавати у 

визначеному законом порядку декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, декларацію родинних 

зв’язків, а також декларацію доброчесності судді; 

4) брати участь у засіданнях Вищої ради 

правосуддя та її органів, до складу яких він 

входить; 

5) звертатися з повідомленням про 

втручання в його діяльність до Вищої ради 

правосуддя і (або) органів правопорядку 

упродовж п’яти днів після того, як йому стало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповнення необхідне для випадків, коли йдеться 

про пропозицію неправомірної вигоди чи інший 

злочин. Важливо звертатись у компетентні органи 

правопорядку з метою документування та фіксації 
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6) виконувати інші обов’язки, визначені 

законом та регламентом Вищої ради правосуддя. 

 

відомо про таке втручання; 

6) виконувати інші обов’язки, визначені 

законом та регламентом Вищої ради правосуддя. 

злочину. У деяких випадків повідомлення до ВРП 

може негативно вплинути на викриття злочину.  

Стаття 37. Рішення Вищої ради правосуддя 

щодо кандидата на посаду судді 

 

  

1. Рішення щодо кандидата на посаду 

судді ухвалюється на засіданні Вищої ради 

правосуддя у пленарному складі. 

2. Рішення щодо внесення подання 

Президентові України про призначення судді на 

посаду вважається ухваленим, якщо за нього 

проголосувало не менше чотирнадцяти членів 

Вищої ради правосуддя. 

3. Якщо за рішення щодо внесення 

подання Президентові України про призначення 

судді на посаду проголосувало менше 

чотирнадцяти членів Вищої ради правосуддя, 

вважається, що Вищою радою правосуддя ухвалено 

рішення про відмову у внесенні Президентові 

України подання про призначення судді на посаду. 

1. Рішення щодо кандидата на посаду 

судді ухвалюється на засіданні Вищої ради 

правосуддя у пленарному складі. 

2. Рішення щодо внесення подання 

Президентові України про призначення судді на 

посаду вважається ухваленим, якщо за нього 

проголосувало не менше чотирнадцяти членів 

Вищої ради правосуддя. 

Якщо щодо кандидата на посаду судді є 

негативний висновок Громадської ради 

доброчесності, то рішення щодо внесення 

подання Президентові України про 

призначення судді на посаду вважається 

ухваленим у разі його підтримки не менше ніж 

шістнадцятьма членами Вищої ради 

правосуддя. 

Якщо за рішення щодо внесення подання 

Президентові України про призначення судді на 

посаду проголосувала менша кількість членів 

Вищої ради правосуддя, вважається, що Вищою 

радою правосуддя ухвалено рішення про відмову 

у внесенні Президентові України подання про 

призначення судді на посаду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лише за наявності подібної норми буде можливість 

говорити, що громадськість має реальний вплив на 

формування та очищення суддівського корпусу. 

Адже ідея формування ГРД полягала не лише у 

праві робити висновки, але й у наявності 

юридичного значення таких висновків.  

Стаття 42. Дисциплінарне провадження 

 

  

1. Дисциплінарне провадження 

розпочинається за скаргою щодо дисциплінарного 

проступку судді (дисциплінарна скарга), поданої 

1. Дисциплінарне провадження 

розпочинається за скаргою щодо дисциплінарного 

проступку судді (дисциплінарна скарга), поданою 

У ГРД буде акумулюватися інформація щодо 

недоброчесної чи неетичної поведінки судді. Тому, 

очевидно, що за наявності інформації про 
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відповідно до Закону України "Про судоустрій і 

статус суддів", або за ініціативою Дисциплінарної 

палати у випадках, визначених цим законом. 

 

відповідно до Закону України "Про судоустрій і 

статус суддів", або за ініціативою Дисциплінарної 

палати чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України у випадках, визначених законом, або 

Громадської ради доброчесності (яка діє як 

скаржник). 

дисциплінарні проступки з боку судді ГРД не те, 

що повинна мати право, а зобов’язана звертатись у 

ВРП з відповідною скаргою. 

Переваги надання ГРД такого права: 

- аналізом та підготовкою скарг будуть займатися 

особи, які є компетентними у цих справах, а 

рішення про подання скарги буде прийматись 

колегіально. Це з одного боку, підвищить якість і 

обґрунтованість скарг, а з іншого – зменшить їх 

кількість, особливо необгрунтованих та 

безпідставних; 

- участь ГРД у дисциплінарних процесах буде 

більшою гарантією належного розгляду цих скарг, 

забезпечуватиме публічність, системність та 

професійність цього процесу; 

- по суті, це меседж влади громадськості про 

готовність до співпраці, а також спосіб зменшення 

протесних актцій через надання громадськості 

законного способу впливати на процеси 

притягнення суддів до відповідальності. 

Згадка про ВККС обумовлена ч. 5 ст. 84 Закону 

«Про судоустрій і статус суддів»: 

«У разі виявлення під час проведення 

кваліфікаційного оцінювання фактів, що можуть 

мати наслідком дисциплінарну відповідальність 

судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

може звернутися до органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження щодо судді, для 

вирішення питання про відкриття дисциплінарної 

справи чи відмову в її відкритті». 

 

Стаття 43. Попередня перевірка 

дисциплінарної скарги 
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Стаття 44. Підстави для повернення 

дисциплінарної скарги 

 

  

1. Дисциплінарна скарга залишається 

без розгляду та повертається скаржнику, якщо: 

 дисциплінарна скарга подана з порушенням 

порядку, визначеного Законом України "Про 

судоустрій і статус суддів", або не підписана чи не 

містить прізвища, імені, по батькові скаржника або 

судді, місця проживання (місця перебування, 

місцезнаходження) скаржника; 

 дисциплінарна скарга не містить 

відомостей про ознаки дисциплінарного проступку 

судді; 

 дисциплінарна скарга не містить посилання 

на фактичні дані (свідчення, докази) щодо 

дисциплінарного проступку судді; 

 дисциплінарна скарга містить виражені у 

непристойній формі висловлювання або 

висловлювання, що принижують честь і гідність 

будь-якої особи; 

 у дисциплінарній скарзі порушується 

питання про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності судді, звільненого з посади або 

повноваження якого припинені на дату подання 

скарги; 

 дисциплінарна скарга ґрунтується лише на 

доводах, що можуть бути перевірені виключно 

судом вищої інстанції в порядку, передбаченому 

процесуальним законом. 

 

1. Дисциплінарна скарга залишається 

без розгляду та повертається скаржнику, якщо: 

1) дисциплінарна скарга подана з 

порушенням порядку, визначеного Законом 

України "Про судоустрій і статус суддів", або не 

підписана чи не містить прізвища, імені, по 

батькові скаржника або судді, місця проживання 

(місця перебування, місцезнаходження) 

скаржника; 

2) дисциплінарна скарга не містить 

відомостей про ознаки дисциплінарного 

проступку судді; 

3) дисциплінарна скарга не містить 

посилання на фактичні дані (свідчення, докази) 

щодо дисциплінарного проступку судді; 

4) дисциплінарна скарга містить 

виражені у непристойній формі висловлювання 

або висловлювання, що принижують честь і 

гідність будь-якої особи; 

5) у дисциплінарній скарзі 

порушується питання про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності судді, 

звільненого з посади або повноваження якого 

припинені на дату подання скарги; 

6) дисциплінарна скарга ґрунтується 

лише на доводах, що можуть бути перевірені 

виключно судом вищої інстанції в порядку, 

передбаченому процесуальним законом, без 

наведення обґрунтування умислу чи 

недбалості з боку судді під час вчинення 

порушення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це доповнення необхідне, оскільки більшість 

підстав дисциплінарної відповідальності, що 

визначені Законом «Про судоустрій і статус 

суддів», не працюватимуть, поки справа 

перебуватиме у провадженні судів, а це може бути 

більше, ніж строк притягнення до дисциплінарної 

відповідальності. 
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Європейські рекомендації і Закон «Про судоустрій 

і статус суддів» допускають притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності у разі порушень у 

питаннях факту чи права, якщо ці порушення 

допущені умисно або внаслідок грубої недбалості. 

2. Дисциплінарна скарга може бути залишена 

без розгляду та повернута скаржнику, якщо він 

неодноразово протягом дванадцяти місяців, що 

передують даті надходження скарги, подавав 

дисциплінарні скарги, які були залишені без 

розгляду та повернуті скаржнику або за якими у 

відкритті дисциплінарної справи було 

відмовлено. 

2. Очевидно безпідставна дисциплінарна скарга 

може бути залишена без розгляду та повернута 

скаржнику, який діє недобросовісно, за наявності 

рішення Вищої ради правосуддя про залишення 

без розгляду протягом одного року наступних 

скарг цієї особи у випадку одержання Вищою 

радою правосуддя протягом дванадцяти місяців, 

що передують даті ухвалення такого рішення, 

щонайменше трьох очевидно безпідставних 

дисциплінарних скарг цієї особи, якщо всі з них 

були залишені без розгляду та повернуті 

скаржнику або за якими у відкритті дисциплінарної 

справи було відмовлено.  

Це положення необхідно привести у відповідність 

до ч. 8 ст. 107 Закону «Про судоустрій і статус 

суддів»: 

«У випадку неодноразового подання особою 

очевидно безпідставних дисциплінарних скарг 

Вища рада правосуддя має право ухвалити рішення 

про залишення без розгляду протягом одного року 

наступних скарг цієї особи». 

Таким чином, залишенню без розгляду скарги 

особи одноосібним рішенням має передувати 

рішення Вищої ради правосуддя про залишення без 

розгляду протягом року наступних скарг. 

Саме по собі повернення скарг скаржника не може 

свідчити про його недобросовісність, тому таке 

повернення повинно бути обгрунтоване очевидною 

безпідставністю скарг. Інакше будуть значні 

можливості для зловживання самою ВРП. 

Стаття 49. Розгляд дисциплінарної справи   

1. Розгляд дисциплінарної справи 

відбувається у відкритому засіданні 

Дисциплінарної палати, в якому беруть участь 

суддя, скаржник, їх представники. 

2. Розгляд дисциплінарної справи у 

закритому засіданні Дисциплінарної палати 

відбувається у виняткових випадках, за наявності 

підстав, визначених законом для проведення 

закритих судових засідань. 

3. За мотивованим клопотанням судді 

1. Розгляд дисциплінарної справи 

відбувається у відкритому засіданні 

Дисциплінарної палати, в якому беруть участь 

суддя, скаржник, їх представники. 

2. Розгляд дисциплінарної справи у 

закритому засіданні Дисциплінарної палати 

відбувається у виняткових випадках, з метою 

запобігання розголошенню таємної інформації, 

яка була предметом дослідження у закритому 

судовому засіданні. Рішення про розгляд 

 

 

Зараз розгляд усіх дисциплінарних питань у ВРЮ 

відбувається відкрито. Хоч необхідність закритого 

розгляду і може мати місце з метою 

нерозголошення таємної інформації, що 

досліджувалася у закритому судовому засіданні, 

але щоб не було зловживань важливо встановити, 

що рішення про закритий розгляд приймається 

лише одностайно. 



 
 

 

6 

Дисциплінарна палата також може ухвалити 

рішення про розгляд дисциплінарної справи у 

закритому засіданні, якщо це є необхідним для 

забезпечення незалежності судді або авторитету 

правосуддя. Таке рішення вважається ухваленим, 

якщо за нього проголосували всі члени Палати. 

4. У разі неможливості з поважних причин 

взяти участь у засіданні Дисциплінарної палати 

суддя може заявити клопотання про відкладення 

розгляду дисциплінарної справи. Повторна 

неявка судді на засідання незалежно від причин 

не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи 

за його відсутності. 

 

 

5. Неявка скаржника не перешкоджає 

розгляду дисциплінарної справи. 

6. Суддя має право надати письмові 

пояснення по суті скарги. 

7. У засіданні Дисциплінарної палати 

заслуховуються доповідач, суддя, скаржник, їх 

представники, свідки. 

8. Учасники дисциплінарної справи мають 

право подавати докази, надавати пояснення, 

заявляти клопотання про виклик свідків, ставити 

запитання учасникам дисциплінарної справи, 

висловлювати заперечення, заявляти інші 

клопотання або відводи. 

 

дисциплінарної справи у закритому засіданні 

вважається ухваленим, якщо за нього 

проголосували всі члени Палати. 
3. вилучити 

 

4. У разі неможливості з поважних причин 

взяти участь у засіданні Дисциплінарної палати 

суддя може заявити клопотання про відкладення 

розгляду дисциплінарної справи. Повторна неявка 

судді на засідання незалежно від причин не 

перешкоджає розгляду дисциплінарної справи за 

його відсутності. 

 

5. Неявка скаржника не перешкоджає 

розгляду дисциплінарної справи, якщо він був 

належно повідомлений про засідання. 

6. Суддя має право надати письмові 

пояснення по суті скарги. 

7. У засіданні Дисциплінарної палати 

заслуховуються доповідач, суддя, скаржник, їх 

представники, свідки та інші особи, які були 

викликані або запрошені взяти участь у 

засіданні. 

8. Учасники дисциплінарної справи мають 

право подавати докази, надавати пояснення, 

знайомитися з матеріалами справи, заявляти 

клопотання про виклик свідків, ставити запитання 

учасникам дисциплінарної справи, висловлювати 

заперечення, заявляти інші клопотання або відводи. 

  

Формула «якщо це є необхідним для забезпечення 

незалежності судді або авторитету правосуддя» 

дозволяє дуже широке тлумачення. У кожному 

випадку оприлюднення інформації про 

дисциплінарний проступок можна говорити, що це 

посягає на незалежність судді і авторитет 

правосуддя. Можливість проведення закритого 

розгляду як винятковий захід визначена 

попередньою частиною. 

Оскільки скаржник має право бути повідомленим 

про засідання, то його неповідомлення має бути 

підставою для відкладення. 

 

У п. 1 ст. 49 йдеться про право члена ВРП 

запросити таких осіб. Отже, вони мають право бути 

заслуханими. 

 

 

Право на надання пояснень та доказів позбавлене 

змісту у разі відсутності можливості 

ознайомлюватись з матеріалами справи та 

доводами іншої сторони. 

Стаття 51. Розгляд скарги на рішення 

Дисциплінарної палати про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності судді 
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1. Право оскаржити рішення 

Дисциплінарної палати у дисциплінарній справі 

до Вищої ради правосуддя має суддя, щодо якого 

ухвалено відповідне рішення. 

Скаржник має право оскаржити рішення 

Дисциплінарної палати у дисциплінарній справі 

до Вищої ради правосуддя за наявності дозволу 

Дисциплінарної палати на таке оскарження. 

  

1. Право оскаржити рішення 

Дисциплінарної палати у дисциплінарній справі 

до Вищої ради правосуддя має суддя, щодо якого 

ухвалено відповідне рішення. 

Скаржник має право оскаржити рішення 

Дисциплінарної палати у дисциплінарній справі 

до Вищої ради правосуддя за наявності дозволу 

Дисциплінарної палати на таке оскарження. 

Такий дозвіл обов'язково надається, якщо під 

час ухвалення рішення Дисциплінарної палати 

за притягнення судді до відповідальності або 

застосування до судді більш тяжкого 

стягнення, ніж застосовано, проголосував хоча 

б один член Дисциплінарної палати. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Повна залежність від рішення Дисциплінарної 

палати без будь-яких критеріїв надання такої згоди 

є несправедливим та не відповідає цілям судової 

реформи. Тому пропонується зафіксувати таке 

правило. 

 

Стаття 58. Подання про надання згоди на 

затримання судді, утримання його під вартою чи 

арештом 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подання про надання згоди на 

затримання судді, утримання його під вартою чи 

арештом вноситься на розгляд Вищої ради 

правосуддя Генеральним прокурором або його 

заступником. 

2. Подання повинно бути вмотивованим, 

1. Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не 

може бути затримано або утримувано під 

вартою чи арештом до винесення 

обвинувального вироку суду. Затримання, 

тримання під вартою чи арешт судді можливі 

без згоди Вищої ради правосуддя лише у разі 

затримання судді під час або відразу ж після 

вчинення тяжкого або особливо тяжкого 

злочину. 
2. Подання про надання згоди на затримання 

судді, тримання його під вартою чи арештом 

вноситься на розгляд Вищої ради правосуддя 

Генеральним прокурором або його заступником. 

3. Подання повинно бути вмотивованим, з 

Цей пункт необхідно додати для уникнення 

двоякого тлумачення конституційної норми щодо 

випадків можливості затримання, утримання під 

вартою та арешту судді без згоди ВРП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обгрунтування подання було узгоджене з 

вимогами КПК. У попередній редакції по суті 
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містити конкретні факти і докази, що 

підтверджують вчинення суддею суспільно 

небезпечного діяння, визначеного Кримінальним 

кодексом України, обґрунтування необхідності 

такого затримання (утримання). 

3. Подання, що не відповідає вимогам цієї 

статті, Вища рада правосуддя повертає 

Генеральному прокуророві або його заступнику. 

 

викладом обставин, що дають підстави 

підозрювати або обвинувачувати суддю у 

вчиненні кримінального правопорушення з 

посиланням на докази, що підтверджують ці 

обставини, а також обґрунтування необхідності 

затримання, взяття під варту чи арешту судді 

відповідно до вимог Кримінального 

процесуального кодексу України. 

4. Подання, що не відповідає вимогам цієї 

статті, Вища рада правосуддя вмотивованим 

рішенням повертає Генеральному прокуророві або 

його заступнику не пізніше наступного робочого 

дня з моменту його прийняття. 

йшлося про необхідності доведення факту 

вчинення злочину, тоді як йдеться лише про 

наявність підозри чи обвинувачення у вчиненні. 

Посилання на КПК є доцільним для вирішення 

питання обгрунтованості застосування запобіжних 

заходів. 

 

Без цих уточнень не зрозуміло, хто саме може 

повернути подання і чи необхідне рішення і який 

строк повернення. 

Стаття 59. Порядок розгляду подання про 

надання згоди на затримання судді, утримання 

його під вартою чи арештом 

Стаття 59. Порядок розгляду подання про 

надання згоди на затримання судді, тримання його 

під вартою чи арештом 

У КПК відсутній термін “утримання під вартою”, а 

вживається “тримання під вартою”. 

1. Вища рада правосуддя розглядає подання 

про надання згоди на затримання судді, 

утримання його під вартою чи арештом на 

засіданні у пленарному складі не пізніше п’яти 

днів з дня отримання подання. 

2. Повідомлення про дату, час і місце 

розгляду подання про надання згоди на 

затримання судді, утримання його під вартою чи 

арештом направляється до суду, в якому суддя 

обіймає посаду, та невідкладно розміщується на 

офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. 

3. Неявка судді, Генерального прокурора, 

його заступника або уповноваженого одним із 

них прокурора на засідання Вищої ради 

правосуддя незалежно від причин не 

перешкоджає розгляду подання. 

4. Розгляд подання про надання згоди на 

затримання судді, утримання його під вартою чи 

1. Вища рада правосуддя розглядає подання про 

надання згоди на затримання судді, тримання його 

під вартою чи арештом на засіданні у пленарному 

складі не пізніше п’яти днів з дня отримання 

подання. 

2. Повідомлення про дату, час і місце розгляду 

подання про надання згоди на затримання судді, 

тримання його під вартою чи арештом 

направляється до суду, в якому суддя обіймає 

посаду, та невідкладно розміщується на 

офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя. 

За наявності клопотання Генерального 

прокурора або його заступника розгляд подання 

про надання згоди на затримання судді, 

тримання його під вартою чи арештом 

здійснюється в закритому засіданні без виклику 

судді. У такому випадку повідомлення про дату, 

час і місце розгляду подання не здійснюється та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потрібно дати можливість розгляду питання про 

згоду на затримання судді, утримання його під 

вартою чи арештом без виклику судді у випадках, 

якщо є небезпека, що він буде переховуватися. У 

частині випадків публічність розгляду цього 

питання привела до втечі суддів. 
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арештом починається з оголошення такого 

подання головуючим у засіданні Вищої ради 

правосуддя. 

5. Після оголошення подання надається 

слово Генеральному прокуророві, його 

заступнику або уповноваженому одним із них 

прокурору. Слово для надання пояснень також 

надається судді, щодо якого внесено подання, або 

його представнику. Суддя має право відмовитися 

від надання пояснень. 

 

не розміщується на веб-сайті, засідання не 

транслюється, а рішення Вищої ради 

правосуддя за результатами розгляду подання 

публікується через 30 днів з моменту його 

ухвалення.  

3. Неявка судді, Генерального прокурора, його 

заступника або уповноваженого одним із них 

прокурора на засідання Вищої ради правосуддя 

незалежно від причин не перешкоджає розгляду 

подання. 

4. Розгляд подання про надання згоди на 

затримання судді, тримання його під вартою чи 

арештом починається з оголошення такого подання 

головуючим у засіданні Вищої ради правосуддя. 

5. Після оголошення подання надається слово 

Генеральному прокуророві, його заступнику або 

уповноваженому одним із них прокурору. Якщо 

засідання проводиться з викликом судді і він 

з'явився на засідання, то слово для надання 

пояснень також надається судді, щодо якого 

внесено подання, або його представнику. Суддя 

має право відмовитися від надання пояснень. 

Стаття 61. Оскарження рішення Вищої 

ради правосуддя про надання згоди на 

затримання судді, утримання його під вартою чи 

арештом 

Стаття 61. Оскарження рішення Вищої 

ради правосуддя про надання згоди на 

затримання судді, тримання його під вартою чи 

арештом 

 

1.  Рішення Вищої ради правосуддя про 

надання згоди на затримання судді, утримання 

його під вартою чи арештом може бути 

оскаржене в порядку, визначеному кримінальним 

процесуальним законодавством, як складова 

частина скарги на відповідну ухвалу слідчого 

судді про затримання судді, утримання його під 

вартою чи арештом. 

1.  Рішення Вищої ради правосуддя про 

надання згоди на затримання судді, тримання 

його під вартою чи арештом може бути 

оскаржене в порядку, визначеному для 

оскарження рішення Вищої ради правосуддя 

про відсторонення від посади у зв'язку з 

притягненням до кримінальної 

відповідальності. 

Суддя має право у порядку КПК оскаржити ухвалу 

про затримання, тримання під вартою, арешт. 

Оскарження в апеляційному суді рішення ВРП не 

відповідає загальним правилам. Варто 

застосовувати ті ж правила, що і для 

відсторонення.  
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Стаття 63. Тимчасове відсторонення судді 

від здійснення правосуддя у зв'язку з 

притягненням до кримінальної відповідальності 

  

1. Тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням 

до кримінальної відповідальності здійснюється 

Вищою радою правосуддя на строк не більше 

двох місяців на підставі вмотивованого 

клопотання Генерального прокурора або його 

заступника. 

….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. За результатами розгляду клопотання 

про тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя Вища рада правосуддя 

ухвалює рішення, копія якого не пізніше семи 

робочих днів направляється Генеральному 

прокурору або його заступнику, судді, стосовно 

якого ухвалено рішення. 

11. Суддя відстороняється від здійснення 

правосуддя з дня ухвалення Вищою радою 

правосуддя рішення про його тимчасове 

відсторонення від здійснення правосуддя на 

строк, зазначений у рішенні, який не може 

1. Тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням 

до кримінальної відповідальності здійснюється 

Вищою радою правосуддя на підставі 

вмотивованого клопотання Генерального 

прокурора або його заступника на строк не 

більше двох місяців. На стадії судового 

провадження строк відсторонення 

встановлюється до набрання законної сили 

вироком суду або закриття кримінального 

провадження. 

… 

10. Суддю може бути відсторонено з 

підстав, визначених кримінальним 

процесуальним законодавством, а також у разі 

якщо здійснення правосуддя цим суддею 

негативно впливатиме на авторитет судової 

влади та суспільну довіру до неї. 

11. За результатами розгляду клопотання 

про тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя Вища рада правосуддя 

ухвалює рішення, копія якого не пізніше семи 

робочих днів направляється Генеральному 

прокурору або його заступнику, судді, стосовно 

якого ухвалено рішення. 

12. Суддя відстороняється від здійснення 

правосуддя з дня ухвалення Вищою радою 

правосуддя рішення про його тимчасове 

відсторонення від здійснення правосуддя на 

строк, зазначений у рішенні, який не може 

У ст. 64 вказано, що продовження строку 

відсторонення можливе на строк судового 

провадження. Можливі випадки, коли 

відсторонення буде здійснено саме на стадії 

судового провадження, то логічно таке ж правило 

запровадити і для першого відсторонення. 

 

 

 

 

ВАЖЛИВО: у КПК відсутня така підстава 

відсторонення як негативний вплив на авторитет 

правосуддя. Здійснення правосуддя суддею, який є 

підозрюваним чи обвинуваченим створює значні 

ризики для довіри до судових рішень, ухвалених 

таким суддею. Тому потрібно передбачити таку 

підставу для відсторонення. 
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становити більше двох місяців. 

 

становити більше двох місяців. 

Стаття 64. Продовження строку 

тимчасового відсторонення судді від здійснення 

правосуддя у зв'язку з притягненням до 

кримінальної відповідальності 

  

1. Продовження строку тимчасового 

відсторонення судді від здійснення правосуддя у 

зв'язку з притягненням до кримінальної 

відповідальності здійснюється в порядку, 

визначеному статтею 63 цього Закону, на строк 

не більше двох місяців, а у разі якщо 

обвинувальний акт передано до суду – до 

закінчення судового провадження. 

 

… 

1. Продовження строку тимчасового 

відсторонення судді від здійснення правосуддя у 

зв'язку з притягненням до кримінальної 

відповідальності здійснюється в порядку, 

визначеному статтею 63 цього Закону, на строк 

не більше двох місяців, а у разі якщо 

обвинувальний акт передано до суду – до 

набрання законної сили вироком суду або 

закриття кримінального провадження. 

… 

 
 
 
 
Відповідно до КПК судове провадження охоплює 

розгляд в усіх інстанціях. Тому логічніше - до 

вступу у силу вироку чи закриття провадження. 

6. Повторне звернення Генерального 

прокурора або його заступника із клопотанням 

про тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням 

до кримінальної відповідальності або із 

клопотанням про продовження строку такого 

відсторонення стосовно судді в межах одного 

кримінального провадження не допускається, 

крім випадків скасування попереднього рішення 

Вищої ради правосуддя судом. 

Виключити Така норма необгрунтована та не корелюється з 

існуючою практикою. За 4 міс. завершити 

кримінальне провадження з моменту оголошення 

підозри до вступу в силу вироку є зазвичай 

неможливим. Тому таке правило унеможливить 

відсторонення суддів на необхідний строк та 

негативно впливатиме на хід розслідування та 

авторитет суду. 

7. Тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням 

до кримінальної відповідальності припиняється у 

разі закриття кримінального провадження 

стосовно судді або ухвалення вироку суду без 

ухвалення Вищою радою правосуддя окремого 

рішення про припинення тимчасового 

відсторонення судді від здійснення правосуддя. 

7. Тимчасове відсторонення судді від 

здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням 

до кримінальної відповідальності припиняється у 

разі закриття кримінального провадження 

стосовно судді або набрання законної сили 

вироком суду без ухвалення Вищою радою 

правосуддя окремого рішення про припинення 

тимчасового відсторонення судді від здійснення 

Припинення відсторонення повинно бути 

прив’язано до вступу у силу вироку, а не до його 

ухвалення. 
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правосуддя. 

Стаття 73. Заходи щодо забезпечення 

незалежності суддів та авторитету правосуддя  

  

2. Вища рада правосуддя вживає заходів, 

що визначені у частині першій цієї статті, з 

власної ініціативи, за зверненням судді, судів, 

органів та установ системи правосуддя. 

 

 

3. Повідомлення судді про втручання в 

діяльність щодо здійснення правосуддя іншим 

суддею розглядається в порядку, визначеному 

цим Законом для розгляду дисциплінарної 

скарги. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вища рада правосуддя співпрацює з 

Радою суддів України, громадськими 

об'єднаннями, відповідними органами інших 

держав, міжнародними організаціями та їхніми 

органами щодо розроблення та впровадження 

заходів забезпечення незалежності суддів та 

авторитету правосуддя. 

 

2. Вища рада правосуддя вживає заходів, 

що визначені у частині першій цієї статті, з 

власної ініціативи, за зверненням судді, судів, 

органів та установ системи правосуддя, 

Громадської ради доброчесності, громадських 

об’єднань та інших осіб. 

3. У разі повідомлення судді про втручання 

в діяльність щодо здійснення правосуддя іншим 

суддею, таке повідомлення розглядається в 

порядку, визначеному цим Законом для розгляду 

дисциплінарної скарги, а також вживаються 

заходи, передбачені у частині першій цієї 

статті.  

Вища рада правосуддя веде окремий 

облік таких повідомлень, виявляє причини 

таких втручань, визначає заходи для їх 

усунення та систематично здійснює 

моніторинг результатів їх розгляду та вжитих 

заходів. 

4. Вища рада правосуддя співпрацює з 

Радою суддів України, Громадською радою 

доброчесності, громадськими об'єднаннями, 

відповідними органами інших держав, 

міжнародними організаціями та їхніми органами 

щодо розроблення та впровадження заходів 

забезпечення незалежності суддів та авторитету 

правосуддя. 

 

Вжиття заходів щодо забезпечення незалежності 

суддів повинні мати можливість ініціювати не 

лише судді, але й інші особи. 

 

 

 

 

 

 

 

Такі факти повинні окремо вивчатись, оскільки 

саме такий вплив є одним з найбільш поширеніших 

і небезпечних для судової системи. 

Розділ IІІ 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ 

ПОЛОЖЕННЯ 
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8. До 30 квітня 2019 року суддя, який 

обирається (призначається) членом Вищої ради 

правосуддя, крім визначених цим Законом вимог, 

повинен мати стаж роботи на посаді судді не 

менше 10 років. 

 

8. Після 30 квітня 2019 року делегатами 

з’їзду суддів України, який обиратиме членів 

Вищої ради правосуддя або Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, 

можуть бути лише судді, які успішно пройшли 

кваліфікаційне оцінювання або були 

призначені після 30 вересня 2016 року. 

 

Ми не бачимо логічного пояснення для 

встановлення такої додаткової дискримінаційної 

вимоги для суддів (10 років суддівського стажу) на 

період до 30 квітня 2019 р. Її потрібно вилучити. 

Натомість більш важливо допускати до участі у 

з’їзді суддів України, який у 2019 р. формуватиме 

більшість у новій Вищій раді правосуддя, лише тих 

суддів, які пройшли кваліфікаційне оцінювання, 

або нових суддів.  

13. Матеріали та подання Вищої ради 

юстиції про призначення на посади суддів 

вперше, не розглянуті до дня набрання чинності 

Законом України "Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)", 

передаються до Вищої ради правосуддя для 

вирішення питання про призначення відповідних 

суддів (внесення відповідних подань). 

Кандидати на посаду судді, матеріали щодо 

яких передані до Вищої ради правосуддя згідно з 

абзацом першим цього пункту і які на 

шістдесятий день з дня набрання чинності 

Законом України "Про судоустрій і статус 

суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VIII не 

відповідають вимогам для призначення на посаду 

судді відповідно до Конституції України, 

припиняють участь у процедурах призначення на 

посаду судді. 

Кандидати на посаду судді, матеріали щодо 

яких передані до Вищої ради правосуддя згідно з 

абзацом першим цього пункту і які не пізніше 

ніж на шістдесятий день з дня набрання чинності 

Законом України "Про судоустрій і статус 

суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VIII 

13. Матеріали та подання Вищої ради 

юстиції про призначення на посади суддів 

вперше, не розглянуті до дня набрання чинності 

Законом України "Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)", 

передаються до Вищої ради правосуддя для 

вирішення питання про призначення відповідних 

суддів (внесення відповідних подань). 

Кандидати на посаду судді, матеріали щодо 

яких передані до Вищої ради правосуддя згідно з 

абзацом першим цього пункту і які на 

шістдесятий день з дня набрання чинності 

Законом України "Про судоустрій і статус 

суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VIII не 

відповідають вимогам для призначення на посаду 

судді відповідно до Конституції України, 

припиняють участь у процедурах призначення на 

посаду судді. 

Кандидати на посаду судді, матеріали щодо 

яких передані до Вищої ради правосуддя згідно з 

абзацом першим цього пункту і які не пізніше 

ніж на шістдесятий день з дня набрання чинності 

Законом України "Про судоустрій і статус 

суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VIII 
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відповідають вимогам для призначення на посаду 

судді відповідно до Конституції України та 

Закону України "Про судоустрій і статус суддів" 

від 2 червня 2016 року № 1402-VIII, проходять 

спеціальну перевірку та беруть участь у 

конкурсі на зайняття посади судді. Якщо за 

результатами кваліфікаційного іспиту, 

складеного до набрання чинності Законом 

України "Про судоустрій і статус суддів" від             

2 червня 2016 року № 1402-VIII, кандидат на 

посаду судді набрав менше             75 відсотків 

максимально можливого бала 

кваліфікаційного іспиту, то такий кандидат 

повторно складає кваліфікаційний іспит, 

проходить спеціальну перевірку та бере участь у 

конкурсі на зайняття посади судді.  

Для проведення спеціальної перевірки, 

кваліфікаційного іспиту та конкурсу на зайняття 

посади судді Вища рада правосуддя передає 

відповідні матеріали Вищій кваліфікаційній 

комісії суддів України. 

Матеріали та рекомендації Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України про 

обрання суддів безстроково, щодо яких на день 

набрання чинності Законом України "Про 

внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)" рішення не прийнято, 

розглядаються Вищою радою правосуддя в 

порядку, встановленому главою 2 розділу ІІ 

цього Закону. 

За результатами кваліфікаційного 

оцінювання суддя, призначений на посаду 

строком на п'ять років до набрання чинності 

Законом України "Про внесення змін до 

відповідають вимогам для призначення на посаду 

судді відповідно до Конституції України та 

Закону України "Про судоустрій і статус суддів" 

від 2 червня 2016 року № 1402-VIII, повторно 

складають кваліфікаційний іспит, проходять 

спеціальну перевірку та беруть участь у 

конкурсі на зайняття посади судді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для проведення спеціальної перевірки, 

кваліфікаційного іспиту та конкурсу на зайняття 

посади судді Вища рада правосуддя передає 

відповідні матеріали Вищій кваліфікаційній 

комісії суддів України. 

Матеріали та рекомендації Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України про 

обрання суддів безстроково, щодо яких на день 

набрання чинності Законом України "Про 

внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)" рішення не прийнято, 

розглядаються Вищою радою правосуддя в 

порядку, встановленому главою 2 розділу ІІ 

цього Закону. 

Припинення повноважень судді 

відповідно до підпункту 2 пункту 16-1 Розділу 

ХV Конституції України і пункту 17 Розділу 

ХІІ Закону України “Про судоустрій і статус 

Внесений законопроект звільняє претендентів на 

посаду судді, яких Вища кваліфікаційна комісія 

часів Януковича, визнала найбільш успішними 

(через механізми корупції чи протекції?), від 

обов’язку повторно скласти кваліфікаційний іспит.  
Це суперечить п. 29 Перехідних положень Закону 

«Про судоустрій і статус суддів»: 

«29. Кандидати на посаду судді, які були 

зараховані до резерву на заміщення вакантних 

посад суддів та включені до рейтингового списку, у 

разі якщо закінчення трирічного строку припало на 

період одного року до набрання чинності цим 

Законом, а також кандидати, щодо яких на день 

набрання чинності цим Законом внесені 

рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, але яких не призначено на посаду судді, 

мають право взяти участь у доборі на посаду судді 

у порядку, встановленому цим Законом, без 

складання відбіркового іспиту та проходження 

спеціальної підготовки. Такі кандидати повторно 

складають кваліфікаційний іспит та беруть 

участь у конкурсі на зайняття посади судді 

відповідно до результатів такого іспиту». 

Пропозиції РПР спрямовані на подолання 

суперечності. 

 

 

 

 

 

Цей абзац внесеного законопроекту суперечить 

Закону «Про судоустрій і статус суддів», оскільки 

замінює конкурс для суддів-п’ятирічників на 

кваліфікаційне оцінювання. Згідно з п. 17 
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Конституції України (щодо правосуддя)", 

повноваження якого припинилися із 

закінченням строку, на який його було 

призначено, може бути призначений на посаду 

за поданням Вищої ради правосуддя за умови 

підтвердження відповідності цій посаді згідно з 

підпунктами 2 та 4 пункту 16-1 розділу XV 

"Перехідні положення" Конституції України. 

 

суддів” є підставою для припинення трудових 

відносин судді із судом з дня закінчення 

п’ятирічного строку, на який було призначено 

суддю, про що голова відповідного суду видає 

наказ. Прийняття рішення Вищої ради 

правосуддя з цього питання не вимагається. 

перехідних положень Закону «Про судоустрій і 

статус суддів» 

«17. Повноваження суддів, призначених на посаду 

строком на п’ять років до набрання чинності цим 

Законом, припиняються із закінченням строку, на 

який їх було призначено. Судді, повноваження 

яких припинилися у зв’язку із закінченням такого 

строку, можуть бути призначені на посаду судді за 

результатами конкурсу, що проводиться в 

порядку, встановленому цим Законом». 

Тому потрібно цей абзац виключити та замінити 

запропонованим. Запропонований абзац 

необхідний, щоб нейтралізувати негативні наслідки 

Рішення Ради суддів України №54 від 15 вересня 

2016 року, яке суперечить Конституції і закону та 

може призвести до надмірних видатків з 

державного бюджету. 

 

 


