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На запит на інформацію ГО «Товариство захисту людей» (надійшов на 

електронну адресу Вищої ради юстиції 17 листопада 2016 року) щодо надання 

переліку суддів, стосовно яких Верховною Радою України було повернуто до 

Вищої ради юстиції матеріали та рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України про обрання їх безстроково, а також з проханням роз’яснити 

порядок дій Вищої ради юстиції та перелік норм чинного законодавства У країни 

при розгляді вказаних матеріалів повідомляємо наступне.

ЗО вересня 2016 року набрали чинності закони України «Про внесення змін 

до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 року №  1401-VIII 

та «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року №  1402-VIII.

Відповідно до пункту 17 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» повноваження суддів, 

призначених на посаду строком на п ’ять років до набрання чинності цим 

Законом, припиняються із закінченням строку, на який їх було призначено. 

Судді, повноваження яких припинилися у зв ’язку із закінченням такого строку, 

можуть бути призначені на посаду судді за результатами конкурсу, що 

проводиться в порядку, встановленому цим Законом.

Крім того, пунктом 20 цього Розділу вказаного Закону визначено, що 

відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на 

п ’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом 

України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», 

оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, 

визначеному цим Законом.

Згідно з пунктом ЗО розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» матеріали та рекомендації 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання суддів безстроково, 

щодо яких на день набрання чинності цим Законом Верховною Радою України 

рішення не прийнято, направляються Верховною Радою України до Вищої ради 

правосуддя. Вища рада правосуддя на своєму засіданні у пленарному складі
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вирішує питання щодо кожного судді про його призначення або відмову у 

призначенні з одночасним поверненням матеріалів Вищій кваліфікаційній 

комісії суддів України.

Підпунктом 1 пункту 16і розділу XV «Перехідні положення» Конституції 

України встановлено, що з дня набрання чинності Законом України 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» до утворення 

Вищої ради правосуддя її повноваження здійснює Вища рада юстиції.

20 жовтня 2016 року Вища рада юстиції внесла зміни до Регламенту, 

відповідно до яких, зокрема, передбачено процедуру розгляду матеріалів та 

рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про обрання суддів 

безстроково, направлених до Вищої ради юстиції Верховною Радою України 

відповідно до пункту ЗО розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Передбачений Регламентом порядок передбачає здійснення членом Ради 

перевірки щодо додержання визначеного законом порядку призначення на 

посаду судді та відповідності судді критерію професійної етики або інших 

обставин, які можуть вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв ’язку з 

таким призначенням.

Разом з тим інформуємо, що на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції 

www.vru.gov.ua у розділі «До уваги суддів» розміщено перелік суддів, стосовно 

яких Верховною Радою України не розглянуті рекомендації Вищої

Голова Вищої ради юстиції І.М. Бенедисюк
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