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реформи.
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Зміст нинішньої судової реформи

Закон “Про відновлення

довіри до судової влади

в Україні” (квітень, 2014)

 припинення повноважень

поточного складу ВРЮ;

 припинення повноважень

поточного складу ВККС;

 створення Тимчасової

спеціальної комісії з 

перевірки суддів

Закон “Про 

забезпечення права на 

справедливий суд” 

(лютий, 2015)

 відновлено роль Верховного 

Суду України;

 оновлено механізми

дисциплінарної

відповідальності суддів;

 запроваджено проведення

кваліфікаційного оцінювання

суддів;

 вільні відео- та аудіофіксація

судових засідань

портативними пристроями



Зміст нинішньої судової реформи
Закон “Про внесення змін до Конституції України

щодо правосуддя” (червень, 2016)

 суддів призначають виключно безстроково;

 перехід повноважень Президента утворювати та ліквідувати суди до 

парламенту;

 повноваження щодо затримання та арешту суддів переходять від

Верховної Ради України до Вищої ради правосуддя;

 можливість ліквідації вищих (касаційних) судів, перехід їх повноважень

до Верховного Суду України;

 можливість ратифікації Римського статуту Міжнародного

кримінального суду, відстрочення можливості ратифікації на 3 роки;

 запровадження такої підстави для звільнення судді, як «порушення

обов’язку підтвердити законність джерела походження майна»;

 ризначення на посаду судді здійснюється Президентом України за 

поданням Вищої ради правосуддя;

 розмір винагороди судді встановлюється законом про судоустрій;

 запровадження інституту конституційної скарги



Зміст нинішньої судової реформи

Закон «Про судоустрій і статус суддів»” (червень, 

2016)

 перехід до триланкової судової системи;

 утворення протягом шести місяців нового Верховного Суду;

 у конкурсі на посаду судді Верховного суду матимуть право брати

участь як діючі судді, так і кандидати з не менш ніж 10-річним стажем 

наукової роботи у сфері права або адвокатської діяльності; в 

апеляційних судах – з 8-річним стажем;

 обов'язок подання декларацій доброчесності та родинних зв'язків;

 створення при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України

Громадської ради доброчесності;

 дисциплінарні повноваження щодо суддів будуть передані до Вищої

ради правосуддя, а Вища кваліфікаційна комісія суддів зосередиться

на вирішенні кваліфікаційних питань, включаючи проведення

кваліфікаційного оцінювання суддів, відкритих конкурсів на посади, 

спеціального навчання суддів;

 посвідчення судді, голови суду, заступника голови суду, судді у 

відставці підписує Президент України



ДЯКУЮ ЗА 

УВАГУ!
…


