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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо 
діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики розглянув на 
своєму засіданні 27 січня 2021 року (протокол № 45) проект Закону про внесення 
змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів 
України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування 
(далі – Законопроект), який був доопрацьований у Комітеті відповідно до 
Постанови Верховної Ради України від 05 листопада 2020 року № 984-IX «Про 
направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення 
змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів 
України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування».

Законопроект доопрацьовано з метою приведення положень законодавства 
України у відповідність із рішеннями Конституційного Суду України від 
18 лютого 2020 року № 2-р/2020 та від 11 березня 2020 року № 4-р/2020, 
відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – ВККС), 
вдосконалення процедури її формування та діяльності.

Крім того, під час доопрацювання було враховано зауваження та 
пропозиції народних депутатів України, Європейської комісії «За демократію 
через право» (Венеційська комісія), висловлені у Висновку від 09 жовтня 
2020 року № 999/2020, а також спільні рекомендації, надані програмою USAID 
«Нове правосуддя» та проектом ЄС «Право-Justice».

Так, Законопроектом передбачаються зміни до законів України «Про 
судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя», а також до розділу ІІ 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо 
діяльності органів суддівського врядування», а саме:

- визначається порядок формування ВККС, зокрема пропонується, щоб до 
складу Конкурсної комісії з питань доброчесності входили три особи з числа 
суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України, та три особи, 
запропоновані відповідно Радою прокурорів України, Радою адвокатів України, 



Національною академією правових наук України в особі Президії. Водночас, 
пропонується перший склад Конкурсної комісії з питань доброчесності, який 
сформує новий склад ВККС та працюватиме протягом року, сформувати з трьох 
осіб з числа суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, 
та трьох осіб з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та 
іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та 
протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України;

- встановлюється, що ВККС складається з шістнадцяти членів, які 
призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу строком на 
чотири роки;

- встановлюються чіткі строки внесення пропозицій щодо кандидатур до 
складу Конкурсної комісії з питань доброчесності, її формування, визначаються 
вимоги до кандидатів до складу цієї комісії, права та обов'язки її членів;

- визначається порядок проведення конкурсу та призначення на посаду 
члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

- вдосконалюється порядок організації роботи та засідань ВККС;
- пропонується виключити статтю 28-1 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя» щодо створення та діяльності Комісії з питань доброчесності та 
етики, а також вилучення ряду положень розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону № 193–IX, які визнані Конституційним Судом України 
такими, що суперечать Конституції України;

- встановлюється загальне правило для визначення кількості суддів у суді, 
за яким ця функція покладається на Вищу раду правосуддя після отримання 
консультативних висновків від Державної судової адміністрації України та 
Пленуму Верховного Суду (для визначення кількості суддів Верховного Суду). 
При цьому встановлюється, що загальна кількість суддів Верховного Суду не 
повинна перевищувати двохсот; 

- з метою забезпечення першочергових заходів із реформи органів 
прокуратури у Законопроекті пропонується внести відповідні зміни, що пов'язані 
зі зміною назв регіональних прокуратур на обласні прокуратури.

Водночас, предмет регулювання Законопроекту було дещо звужено та за 
рекомендацією Венеційської комісії спрямовано на вирішення виключно 
термінових питань, пов’язаних з відновленням роботи ВККС та призначенням 
суддів, а також приведенням положень законодавства України у відповідність до 
рішень Конституційного Суду України.

Вирішення проблемних питань, пов’язаних з Верховним Судом, 
Верховним Судом України та Вищою радою правосуддя потребують більш 
комплексного підходу, у зв’язку з чим пропонується розробити окремий 
законопроект, спрямований на їх врегулювання.

Так, обговоривши положення Законопроекту, враховуючи приписи 
статей 111, 115, 116 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань 
правової політики вирішив:

1. Подати на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект 
Закону за назвою: «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої 



кваліфікаційної комісії суддів України», та рекомендувати Верховній Раді 
України за результатами розгляду на повторному першому читанні прийняти 
його за основу.

2. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити співголову підкомітету 
з питань правосуддя Павліша П.В.

Голова Комітету                                                А.Є. КОСТІН

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Костін Андрій Євгенович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000053E22E001E348F00
Дійсний до: 27.01.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-26/03-2021/24634 від 29.01.2021


