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Заява ініціативи Реанімаційний Пакет Реформ щодо 
законодавчого забезпечення судової реформи 

Експерти та активісти ініціативи Реанімаційний пакет реформ вітають зважене рішення 

Верховної Ради України щодо законодавчого забезпечення судової реформи. Рішення 

прийняти за основу як ініційований Президентом законопроект №1656 «Про 

забезпечення права на справедливий суд» так і розроблений громадськими 

експертами та депутатами №1497 «Про внесення змін до Закону України "Про 

судоустрій і статус суддів" щодо удосконалення засад організації та функціонування 

судової влади відповідно до європейських стандартів» та на їх базі створити 

законопроект, який би поєднав позитивні ініціативи як одного так і іншого документу, 

вважаємо зваженим та конструктивним. Це дасть змогу мінімізувати ті корупційні 

ризики, які ніс у собі законопроект №1656, забезпечити реальну незалежність судової 

влади та провести її реформування у відповідності до міжнародних рекомендацій, як 

це пропонує законопроект №1497. Нагадаємо, що саме з такою позицією 

Реанімаційний пакет реформ звертався до керівництва парламенту, керівників 

фракцій та комітетів Верховної Ради України перед Погоджувальною радою 12 січня 

2015 року.  

 

Наголошуємо, що у процесі реформ неприпустимим є намагання конкурувати не 

ідеями та концепціями, а використанням адміністративних важелів, як то реєстрація 

фактично альтернативних законопроектів, ініційованих владою до вже існуючих 

громадських ініціатив з порушенням регламенту, намагання протискати через 

комітети ВРУ тільки ті проекти, які ініційовані владою, тощо. Реформування лише тоді 

буде дієвим, коли в його процесі будуть узгодженні позиції не лише в трикутнику 

влади «Президент - Кабінет Міністрів України – Верховна Рада України», а й залучення 

до цього процесу громадськості. Тому закликаємо керівництво Верховної ради та 

комітету з питань правової політики та правосуддя залучити до робочої групи, яка має 

підготувати до другого читання один узгоджений законопроект щодо судової 

реформи провідник незалежних експертів у цій галузі. Реформи мають консолідувати 

суспільство, а не роз’єднувати. Лише це забезпечить їх ефективність та незворотність. 
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