
Нова редакція  

Закону України 

“Про судоустрій  

і статус суддів” 



Ключові 

параметри 

законо-

проекту 

 Спрямований на досягнення цілей ст. 14 
Угоди про Асоціацію щодо підвищення 
ефективності і  незалежності судової 
влади та подолання корупції 

 

 Ураховує біля 40 рекомендацій органів 
Ради Європи, які раніше не були втілені 

 

 Розроблений за участі експертів 
громадських організацій, Європейського 
Союзу 

 

 Має комплексний характер -  передбачає 
зміни до 14 законів 

 



 

Завдання 

законо- 

проекту 

 покращити доступність правосуддя для 
людей 

 

 запровадити добір суддів за об’єктивними 
критеріями та конкурсними процедурами 

 

 привести систему дисциплінарної 
відповідальності у відповідність до 
європейських стандартів 

 

 спростити та посилити систему 
суддівського самоврядування  

 

 спростити судову систему та посилити її 
інституційну спроможність 

 

Закон України 
 

Про внесення змін  

до Закону України 

"Про судоустрій  

і статус суддів"  

та інших законодавчих актів 

щодо удосконалення  

засад організації  

та функціонування  

судової влади  

відповідно до  

європейських стандартів 



 

   Гарантова-
ний доступ до 
правосуддя 

 унеможливлено повернення позовної заяви з 
підстав її непідсудності конкретному суду (суд сам 
має її переслати до належного суду) 

 

 підвищується відкритість судового процесу через 
надання дозволу на проведення відеозапису  

 

 започатковується електронне правосуддя 
 

 збільшено строки на апеляційне та касаційне 
оскарження судових рішень 

 

 забезпечено право безпосереднього доступу до 
Верховного Суду 

 

 посилено роль Верховного Суду у забезпеченні 
єдності судової практики 

 

 усі судові рішення включатимуться до 
загальнодоступного реєстру судових рішень 

 



 

   Прозора 
процедура 
добору і 
кар'єри судді 

 конкурсні засади доступу до заняття 
посади судді в судах усіх рівнів 

 

 безпосередня участь громадськості у 
процесах добору і кар’єри суддів 

 

 запровадження перевірки доброчесності 
кандидата на посаду судді 

 

 повноцінна підготовка до суддівської 
роботи 

 

 відсутність політичної складової у 
прийняті рішень стосовно просування 
судді по службі  



 

   Ефективний 
механізм 
відповідаль-
ності судді і 
протидії 
корупції 

 безпосередня участь громадськості у 
процесі притягнення судді до 
дисциплінарної відповідальності 

 

 чіткі підстави та строки притягнення судді 
до відповідальності 

 

 широка шкала дисциплінарних стягнень 
замість однієї догани 

 

 змагальна дисциплінарна процедура 
 

 запровадження перевірки доброчесності 
судді і моніторингу способу життя, 
оприлюднення декларацій про майновий 
стан 



 

   Дієве 
суддівське 
самовряду-
вання 

 спрощення системи суддівського 
самоврядування до зборів суддів у 
кожному суді, з’їзду суддів і Раду суддів 

 

 поширення компетенції суддівського 
самоврядування на вирішення питань 
добору, кар’єри і відповідальності суддів 
 

 участь органів суддівського 
самоврядування у бюджетному процесі 
 

 формування кваліфікаційних і 
дисциплінарних комісій Радою суддів з 
числа суддів та представників 
громадськості шляхом жеребкування 

 

 створення комісії з етики 



 

   Оптимізова-
на система 
судів 

 

 відмова від системи господарських судів 

 

 утворення окружних судів з розгляду 
цивільних і кримінальних справ на основі 
місцевих господарських судів 

 

 утворення Вищого суду України з 
розгляду цивільних та кримінальних 
справ замість двох вищих судів 

 

 оптимізація навантаження на суддів 



 

   Економія 
бюджетних 
коштів 

 

 

 запровадження електронного правосуддя, 
що зокрема дасть можливість заощадити 
на поштових витратах 

 

 перегляд складових суддівської 
винагороди (відмова від необґрунтованих 
надбавок) 

 

 зменшення кількості адміністративних 
посад в судах 

 

 ліквідація системи господарських судів 


