
СУДІВНИЦТВО,  

ЩО ГАРАНТУЄ 

ВЕРХОВЕНСТВО  

ПРАВА 

Проект змін до Конституції України 

Громадської ініціативи  

“Реанімаційний пакет реформ” 



Рекомендації Венеціанської комісії 

 

Суддя 

 
 
 Забезпечити щонайбільше церемоніальну 

роль Президента у призначенні і 
звільненні суддів.  

 Усунути Верховну Раду від призначення 
і звільнення суддів.  

 Забезпечити безстрокове перебування 
судді на посаді до виходу на пенсію за 
віком.  

  
 Надати судді лише функціональний 

імунітет. 
 Передати від Верховної Ради до ради 

юстиції повноваження з позбавлення 
імунітету судді.  



Положення проекту Конституції 

 

Суддя 

 На посаду судді може претендувати 
громадянин України, який має вищу 
юридичну освіту і стаж роботи у правничій 
професії не менш як три роки та володіє 
державною мовою. 

 

 Суддів призначає, переводить та звільняє 
Вища рада судівництва. Суддю призначають 
безстроково. Добір здійснюють на конкурсних 
засадах. 

 

 Суддя за підозрою у вчиненні ним злочину, 
пов'язаного з суддівською діяльністю, може 
бути затриманий чи заарештований до 
винесення обвинувального вироку лише за 
згодою Вищої ради судівництва.  



Рекомендації Венеціанської комісії 

 

Вища рада 
юстиції 

 Передбачити, що більшість членів 
ради юстиції чи принаймні істотну її 
частину складають судді.  

 Скасувати систему, яка передбачає 
залучення законодавчих або 
виконавчих органів до процесу 
обрання членів до ради юстиції.  

 Передбачити, що рада юстиції 
повинна працювати як постійно 
діючий орган.  

 Забезпечити віднесення до відання 
ради юстиції питань добору, 
заохочення, навчання, кар’єри, 
імунітету, переведення, 
дисциплінарної відповідальності та 
звільнення суддів.  



Положення проекту Конституції 

 15 членів: 
   10 суддів, обраних з'їздом суддів;  
    5 представників юридичної 

громадськості. 
  
 Члени діють на постійній основі. 

Строк повноважень члена 3 роки. 
Ротація третини складу – щороку. 
 

 При Вищій раді судівництва діють 
кваліфікаційні та дисциплінарні 
комісії, комісія з суддівської етики, 
комісія з питань бюджету судів, інші 
комісії, Державна судова 
адміністрація, Національна школа 
суддів. 

 

Вища  

рада 

судівництва 



Рекомендації Венеціанської комісії 

Система  

судів 

 Відмовитися від 4-рівневої 
судової системи.  

 Установити мережу судів, їх 
утворення, реорганізацію 
чи ліквідацію на рівні 
закону.  

 Надати Вищій раді юстиції 
право ініціювати розробку 
та зміну мережі судів.  

 Визнати юрисдикцію 
Міжнародного 
кримінального суду на 
конституційному рівні.  



Верховний Суд 

України 

 Мирові судді 

Система судів 
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Спеціалізовані суди 

(комерційні, 

ювенальні тощо) 
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Рекомендації Венеціанської комісії 

 

 

Прокуратура 

 

 

 Прокуратурі не варто 
присвячувати окремий 
розділ в Конституції.  

 

 Позбавити прокуратуру 
можливості здійснювати 
загальний захист прав 
людини та водночас 
зосередити цю функцію в 
омбудсмена.  



Положення проекту Конституції 

Процесуальне керівництво 
досудовим розслідуванням  

і нагляд за додержанням законів 
органами досудового 
розслідування,  

а також підтримання державного 
обвинувачення в суді  

покладаються на Службу 
державного обвинувачення 
України.  

 

Організація і діяльність Служби 
державного обвинувачення 
України, статус державних 
обвинувачів, гарантії їхньої 
незалежності визначаються 
законом.  

 

Служба 
державного 
обвинувачення 


