
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ

В И С Н О В О К
щодо проекту Закону про внесення змін 

до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
щодо відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді 

до іншого суду (реєстр. № 2823 від ЗО січня 2020 року)

На виконання пункту 2 Постанови Верховної Ради України «Про 
прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження суддів в порядку 
тимчасового переведення судді до іншого суду» від 13 травня 2020 року 
№ 597-ІХ Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 
22 травня 2020 року (протокол № 27) зауваження і пропозиції, що надійшли 
від суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону про внесення 
змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження 
суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду (реєстр. 
№ 2823 від 30 січня 2020 року), поданого народним депутатом України 
Бабієм Р.В. та прийнятого парламентом за основу (далі -  Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою до Законопроекту його метою є 
попередження можливості збільшення кадрового дефіциту суддів в окремих 
судах.

Законопроектом передбачається доповнити частину другу статті 55 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» положенням про те, що за 
зверненням голови суду, у якому суддя перебував у відрядженні, та заявою 
судді на продовження строку відрядження Вища рада правосуддя продовжує 
строк відрядження судді, але не більше ніж на один рік. Крім того, відповідно 
до запропонованих змін суддя, щодо якого Вищою радою правосуддя 
винесено рішення щодо дострокового закінчення відрядження судді, (як і 
суддя, строк відрядження якого закінчився), повертається на роботу до суду, з 
якого був відряджений.

Комітетом до другого читання підготовлено Порівняльну таблицю до 
Законопроекту, яка містить 17 поправок і пропозицій, за результатом розгляду 
яких пропонується 8 поправок врахувати (включаючи врахувати частково), 9 
поправок відхилити.
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Слід зазначити, що члени Комітету під час підготовки Законопроекту до 
другого читання назву законопроекту змінили на таку: «Про внесення змін до 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо забезпечення 
функціонування системи правосуддя в період відсутності повноважного складу 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

Крім того, частину другу статті 55 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» запропоновано викласти в такій редакції:

«2. Відрядження судді до і ит ого суду того самого рівня і спеціалізації 
здійснюється на строк, що визначається Вищою радою правосуддя, але не 
більше ніж на один рік.

Якщо обставини, що були підставою відрядження судді, продовжують 
існувати, за зверненням голови суду, до якого суддя відряджений, та за згодою 
такого судді Вища рада правосуддя продовжує строк відрядження, але не 
більше ніж на один рік. Загальний строк відрядження не може перевищувати 
два роки.

Вища рада правосуддя на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України може ухвалити рішення про дострокове закінчення відрядження 
судді, якщо обставини, що були підставою відрядження судді, припинилися.

Суддя, строк відрядження якого закінчився або стосовно якого Вищою 
радою правосуддя ухвалено рішення про дострокове закінчення відрядження 
судді, повертається на роботу до суду, з якого був відряджений.

За рішенням Вищої ради правосуддя суддя Вищого господарського суду 
України, Вищого адміністративного суду України, Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ на підставі заяви 
такого судді може бути відряджений до апеляційного суду тієї самої 
спеціалізації для здійснення правосуддя на строк не більше двох років».

Назву розділу II «Прикінцеві положення» Законопроекту викладено в 
новій редакції: «Прикінцеві та перехідні положення».

Водночас, розділ II доповнено пунктом 2 такого змісту:
«2. Установити, що Вища рада правосуддя у період відсутності 

повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України ухвалює 
без рекомендації чи подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
рішення про:

1) відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації та 
рішення про дострокове закінчення відрядження судді;

2) переведення судді відповідно до Закону України «Про забезпечення 
прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території 
України», а в разі закінчення у такого судді п’ятирічного строку повноважень -  
внесення Президенту України подання про призначення на посаду судді до суду 
в межах первісної рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 
за умови проходження суддею кваліфікаційного оцінювання;
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3) внесення Президенту України подання про призначення на посаду 
судді, повноваження якого припинилися у зв'язку із закінченням строку, на який 
його було призначено, за умови проходження суддею кваліфікаційного 
оцінювання;

4) відрядження судді Вищого господарського суду України, Вищого 
адміністративного суду України, Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ на підставі заяви такого судді до 
апеляційного суду тієї самої спеціалізації для здійснення правосуддя на строк 
не більше двох років;

5) внесення Президенту України подання про призначення судді у 
відставці до суду тієї самої спеціалізації та не вищого рівня (крім Верховного 
Суду) на підставі заяви такого судді, за умови проходження суддею 
кваліфікаційного оцінювання;

6) внесення змін до порядку відрядження судді до іншого суду того 
самого рівня і спеціалізації».

На підставі викладеного вище Комітет з питань правової політики 
вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 
змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо відрядження 
суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду (реєстр. 
№ 2823) прийняти в другому читанні та в цілому як закон у редакції, 
запропонованій Комітетом.

2. Визначити доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду 
на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 
співголову підкомітету з питань правосуддя Павліша П.В.

Голова Комітету


