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Факти

Безвідповідальність

Корупція

Недостатній 
професіинй 
рівень

Політичний 
вплив та 
залежність

Низький 
рівень 
довіри

Низька 
якість 
судочинства

Недостатнє 
фінансування

Проблеми із 
залученням 
якісних кадрів



Ключові елементи

Правила
Інституції

Люди



Проблеми/Виклики

2016

Прогрес реформи
Правила:  
•Зміни в законодавстві 
Інститути:  
•Перезапуск органів 

суддівського врядування 
•Створення та запуск нового 

Верховного Суду 
•Реструктуризація судової 

системи 
Люди:  
•Кваліфікаційне оцінювання 

всіх суддів

• Політична залежність 
• Безвідповідальність 
• Непрофесіоналізм 
• Корупція 
• Брак фінансування 
• Низька довіра



Зміни в законодавстві 

1. Зміни до Конституції України (в частини правосуддя) 
2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 
3. Закон України «Про Вищу раду правосуддя» 
4. Закон України «Про Конституційний Суд України» 
5. Господарський процесуальний кодекс України 
6. Цивільний процесуальний кодекс України 
7. Кодекс адміністративного судочинства України

Очікують на прийняття парламентом:
8. Закон України «Про Вищий антикорупційний суд» 
9. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
10.Закон України «Про правничу освіту»

Прийняті парламентом:



Ключові зміни: Незалежність (1)

До Після

Призначення, переведення та звільнення суддів

Президент та Парламент Вища рада правосуддя 

Безстрокове

Імунітет

Повний Функціональний

5 річний «випробувальний» 
термін для суддів



Вища рада правосуддя (ВРП)

Сформовано під політичним 
впливом: 20 членів, з яких лише  
3 судді обираються з’їздом суддів

Незалежний орган: 21 член, з яких 
10 обираються з’їздом суддів

Членство у ВРП: суміщення з 
посадами у законодавчій та 
виконавчій владі

Членство у ВРП: несумісне з будь-
якою іншою оплачуваною 
діяльністю

Затримання та арешт судді

За згодою парламенту За згодою ВРП

Ключові зміни: Незалежність (2)

Політичні призначення Політичний нейтралітет



Ключові зміни:  
Відповідальність  (1)

До Після

Відповідальні органи

ВРП, ВККС, Парламент Тільки ВРП

Санкції

Догана і звільнення
Шкала санкцій, пропорційна до 
скоєного дисциплінарного 
правопорушення  



Ключові зміни:  
Відповідальність (2)

Звільнення

Немає чітких підстав, 
(«порушення присяги») Детальні та вичерпні підстави

Процедури

Незрозуміла та 
непрозора Чітка та прозора



Ключові зміни:  
Прозорість та запобігання корупції  (1)

До Після

Конкурс

Конкурсу не було або 
проводився псевдо конкурс 

Прозорі конкурсні процедури на 
будь-якому етапі суддівської 
кар'єри

Оцінювання

Не було процедур оцінювання 
після призначення

Первинне та регулярне 
оцінювання (професійної 
компетентності, етики та 
доброчесності)



Декларації

Часткове декларування
Повна декларація доходів та майна + 
декларації родинних зв’язків+ 
декларація доброчесності, доступні у 
відкритому доступі в мережі Інтернет. 

Незначна відповідальність за 
подання неповної інформації 

Непідтвердження законних джерел 
походження доходів та майна як 
підстава для звільнення

Прозорість

Закриті засідання ВРП та ВККС Трансляція он-лайн засідань ВККС 
та ВРП

Часткова інформація про 
суддів в різних органах

Повне суддівське досьє доступне 
для громадськості

Ключові зміни:  
Прозорість та запобігання корупції (2)



Нові правила судового провадження

До Після

Касаційні Суди

3 вищих спеціалізованих суди + 
Верховний Суд України Новий Верховний Суд

Послідовна судова практика

Немає послідовної судової 
практики, необмежений 
перегляд судових рішень

Єдина судова практика; типова 
справа та зразкові рішення;  
res judicata

Правила судочинства

Застарілі правила Найкращі міжнародні стандарти



Наступні пріоритети

Короткострокові

Середньострокові

Довгострокові 

• Завершення структурної реформи судової системи 
• Оцінювання суддів 
• Антикорупційний суд 
• Вищий суд з питань інтелектуальної власності

• Реформа адвокатури

• Реформа правничої освіти



Реформа адвокатури

• Нові права та гарантії 

• Впорядкування доступу до професії 

• Прозора система адвокатського самоврядування



Реформа правничої освіти

• Єдині стандарти 

• Єдиний держаний іспит 

• Єдина правнича професія



Дякую за увагу!
Олексій Філатов,  
Заступник Глави Адміністрації Президента України 
Координатор Ради з питань судової реформи


