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ВВЕДЕННЯ
12 лютого 2015 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України
№ 192-VIII «Про забезпечення права на справедливий суд», який був підписаний
Президентом України та опублікований 26 лютого 2015 року. Основні положення
Закону № 192-VIII набрали чинності 28 березня 2015 року.
Законом № 192-VIII:
— Закон України «Про судоустрій і статус суддів» було викладено в новій редакції;
— розширено повноваження Верховного Суду щодо самостійного прийняття
справ до провадження у так званій IV інстанції та підстав перегляду справ;
— надано право судам відступати від правових позицій Верховного Суду з одночасним наведенням відповідних мотивів у рішенні;
— змінено порядок формування Вищої ради юстиції;
— зроблено більш відкритим доступ до судових рішень;
— змінено порядок розгляду Верховною Радою України питань про звільнення
суддів;
— визначена можливість присутності на будь-якому етапі проведення добору кандидатів на посаду судді представників засобів масової інформації, громадських
об’єднань, суддів, адвокатів, представників органів суддівського самоврядування;
— передбачено обов’язок Вищої кваліфікаційної комісії суддів України широко
інформувати про результати своєї роботи шляхом висвітлення на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України практично всі здійснюваних процедур (добір кандидатів на посаду судді, переведення суддів, обрання безстроково,
кваліфікаційне оцінювання тощо);
— передбачено виключно конкурсну процедуру переведення суддів на основі відкритих даних про вільні вакансії та умови проведення конкурсу;
— передбачено проведення незалежного оцінювання роботи суддів громадськими
об’єднаннями шляхом спостереження у відкритих судових засіданнях та подальше
направлення відповідної інформації до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
— запроваджено первинне кваліфікаційне оцінювання всіх суддів шляхом складання іспиту і перевірки на дотримання норм антикорупційного законодавства;
— запроваджено інститут суддівського досьє, в якому буде зберігатися повна інформація щодо професійної діяльності кожного конкретного судді;
— передбачено створення апеляційних округів загальних судів;
— передбачено обладнання необхідної кількості залів судових засідань у дворічний термін.
20 березня 2015 року відбулося засідання Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія), на якому, серед інших питань, обговорювалися питання законодавства України про люстрацію та останні законодавчі зміни щодо судової реформи.
У висновку, підготовленому експертами Венеціанської комісії, була надана позитивна оцінка прийнятому Закону № 192-VIII. Зокрема, експертами Венеціанської комісії було зазначено наступне: «Закон є логічним, добре побудованим і таким, що
слідує попереднім рекомендаціям Венеціанської комісії у багатьох питаннях. Посилення ролі Верховного Суду як гаранта єдності судової практики, наголос на форма3

льному характері ролі Президента України в призначенні суддів на початковий термін, запровадження переліку підстав для відповідальності за порушення присяги для
виключення надмірно широкої дискреції дисциплінарних органів, запровадження
шкали санкцій щодо дисциплінарної відповідальності, яка дозволяє застосовувати
санкції пропорційно, та детальні положення про кваліфікаційне оцінювання суддів
перед призначенням безстроково або підвищенням, є прикладами позитивних змін,
запроваджених в Законі».
У висновку експерти Венеціанської комісії схвалили вдосконалення порядку формування Вищої ради юстиції та процедури призначення суддів на посаду, яка запроваджує хороші гарантії для запобігання фаворитизму, непотизму та корупції.
Разом з цим, експертами Венеціанської комісії було обґрунтовано наголошено на
тому, що ряд важливих питань залишаються та потребують вирішення шляхом, перш
за все, внесення змін до Конституції України. До цих питань відносяться:
— виключення ролі Верховної Ради України з процесу призначення суддів безстроково та звільнення суддів;
— зміна складу Вищої ради юстиції таким чином, щоб значна частина або більшість членів становили судді, обрані суддями;
— скасування повноважень Верховної Ради України в питанні зняття суддівського імунітету;
— виключення з Конституції України повноважень Президента України утворювати та ліквідувати суди, що має, скоріше, вирішуватися законом.
Експерти Венеціанської комісії також звернули увагу на те, що на рівні закону
можуть бути вдосконалені положення про переведення суддів без конкурсу у випадку реорганізації або ліквідації судів, використання мов у судовому процесі. У питанні процедури кваліфікаційного оцінювання суддів для підтвердження їх здатності відправляти правосуддя, експерти, відмітивши наявні підстави запровадження такої
процедури, звернули увагу на важливість дотримання принципу незалежності суддів
при її реалізації, та забезпечення відповідності наслідків непроходження цієї процедури європейським стандартам.
Крім того, стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 — 2020 роки, що схвалена Указом Президента України
№ 276/2015 від 20 травня 2015 року, також було визначено, що судова реформа
включатиме як оновлення законодавства, так і прийняття змін до Конституції України.
З метою напрацювання узгоджених та комплексних конституційних змін із залученням до цієї роботи представників різних політичних сил, громадськості, вітчизняного та міжнародного експертного середовища, у тому числі й експертів Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), сприяння
досягненню громадського та політичного консенсусу Президент України своїм Указом № 119/2015 від 03 березня 2015 року створив Конституційну Комісію як спеціальний допоміжний орган.
Конституційною Комісією були підготовлені пропозиції щодо внесення змін до
Конституції України в частині правосуддя, які отримали загалом схвальну оцінку експертів Венеціанської Комісії, що засвідчено її Попереднім висновком у документі
CDL-PI(2015)016 від 24 липня 2015 року.
Після врахування рекомендацій експертів Венеціанської Комісії щодо удосконалення положень проекту 04 вересня 2015 року його текст було затверджено Консти-
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туційною Комісією та направлено до Венеціанської Комісії для отримання остаточного висновку.
23 жовтня 2015 року на 104-му пленарному засіданні Венеціанської Комісії було
ухвалено Остаточний висновок (документ CDL-AD(2015)027), в якому було зазначено, що «остання версія змін до Конституції України, підготовлена Робочою групою
Конституційної Комісії з питань правосуддя, є дуже позитивною і добре підготовленою та заслуговує повної підтримки».
З метою невідкладного початку реалізації нових положень Конституції України
був розроблений проект Закону України «Про судоустрій і статус суддів», який передбачав створення більш ефективної моделі системи судоустрою, приведення у відповідність із конституційними змінами повноважень органів суддівського врядування, залучення громадськості до їх роботи, вирішення проблемних питань кадрового
забезпечення судів, створення передумов для забезпечення належного рівня матеріального забезпечення працівників судової гілки влади тощо. У законопроекті також
були враховані всі ключові рекомендації Венеціанської Комісії, які стосуються судоустрою та статусу суддів.
Проекти Законів України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та «Про судоустрій і статус суддів» були визначені Президентом України
як невідкладні і направлені до Верховної Ради України відповідно 25 листопада 2015
року та 30 травня 2016 року.
02 червня 2016 року Верховна Рада України прийняла Закони України № 1401VIII «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та № 1402-VIII
«Про судоустрій і статус суддів».
Закон № 1402-VIII набрав чинності з дня набрання чинності Законом України
№ 1401-VIII від 02 червня 2016 року «Про внесення змін до Конституції України
(щодо правосуддя)», а саме 30 вересня 2016 року, крім пунктів 39 та 48 розділу XII
«Прикінцеві та перехідні положення», які набрали чинності з дня, наступного за
днем опублікування Закону № 1402-VIII, а саме 17 липня 2016 року.
Законом № 1402-VIII, зокрема:
— запроваджується трирівнева система судоустрою;
— створюється новий Верховний Суд;
— ліквідуються діючі вищі спеціалізовані суди, а їх повноваження передаються
відповідним палатам в оновленому Верховному Суді;
— створюються два нові вищі спеціалізовані суди — Вищий антикорупційний
суд та Вищий суд з питань інтелектуальної власності;
Крім того, Законом № 1402-VIII:
— змінено порядок призначення суддів на посади та звільнення їх з посад;
— усувається політична складова у вирішенні питання щодо надання згоди на затримання судді або утримання його під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом;
— передбачається запровадження інституту функціонального (обмеженого) імунітету судді, за якого забороняється притягнення судді до кримінальної відповідальності за викладену в судовому рішенні правову позицію, за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку, однак, при
цьому суддя нестиме юридичну відповідальність на загальних засадах за дії, вчиненні поза професійною суддівською діяльністю;
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— удосконалено основи правового статусу відповідних органів у системі судоустрою, які передбачають перерозподіл повноважень між Вищою кваліфікаційною
комісією суддів України та новим конституційним органом — Вищою радою правосуддя;
— удосконалено процедури формування та оновлення суддівського корпусу, зокрема: проведення кваліфікаційного оцінювання, яке проводитиметься за критеріями
компетентності (професійної, особистої, соціальної тощо), удосконалюються вимоги
до змісту суддівського досьє, впроваджуються нові механізми стимулювання забезпечення доброчесної поведінки суддів та залучення громадськості до таких процедур;
— передбачено запровадження нових підстав для звільнення судді (наприклад,
порушення суддею обов’язку підтвердити законність джерела походження майна),
спрощено процедуру звільнення судді та чітко визначено підстави, за яких Вища рада правосуддя може ухвалити рішення про звільнення судді.
Прийнятий Закон № 1402-VIII має сприяти відновленню довіри громадян до судової системи, оновленню суддівського корпусу відповідно до суспільних очікувань,
посиленню авторитету судової гілки влади та удосконаленню роботи системи судоустрою та її органів.
Очищення судової системи від осіб, які не відповідають критеріям компетентності, професійної етики та доброчесності, а також створення шляхів для наповнення суддівського корпусу найбільш професійними правниками сприятиме суттєвому підвищенню якості правосуддя.
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