ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
Пропозицій Проекту Асоціації правників України «Ефективність дисциплінарних органів в системі судочинства»
до проекту Закону України «Про Вищу раду правосуддя»
Редакція законопроекту

Запропонована редакція

Коментарі до запропонованих змін

Щодо членів Вищої ради правосуддя.
Стаття 6. Вимоги та обмеження щодо членів Вищої
ради правосуддя
10. На час здійснення адвокатом повноважень члена
Вищої ради правосуддя він повинен зупинити
адвокатську діяльність у порядку, передбаченому
Законом України "Про адвокатуру та адвокатську
діяльність", та участь в органах адвокатського
самоврядування.

Стаття 6. Вимоги та обмеження щодо членів Вищої
ради правосуддя
10. На час здійснення адвокатом повноважень члена
Вищої ради правосуддя він повинен зупинити
адвокатську діяльність у порядку, передбаченому
Законом України "Про адвокатуру та адвокатську
діяльність", та припинити участь в органах
адвокатського самоврядування.

Закон України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» не передбачає
можливості саме зупинення повноважень
членом
або
головою
органу
самоврядування.
При цьому, у випадку зупинення участі в
органі самоврядування, склад такого органу
фактично буде зменшений на одного члена.
Крім того, дана пропозиція узгоджується із
ч. 7 ст. 10 Законопроекту, яка передбачає
неможливість суміщення посади члена
Вищої ради правосуддя з будь-якою іншою
посадою
в
органі
професійного
самоврядування.

Стаття 11. Порядок обрання членів Вищої ради Стаття 11. Порядок обрання членів Вищої ради
правосуддя з’їздом адвокатів України.
правосуддя з’їздом адвокатів України.
1. З’їзд адвокатів України обирає членів Вищої ради 1. З’їзд адвокатів України обирає членів Вищої ради
правосуддя шляхом таємного голосування.
правосуддя
шляхом
таємного
голосування.
Підрахунок результатів голосування здійснюється
відкрито.
5. Порядок скликання з’їзду адвокатів України 5. Порядок скликання та проведення з’їзду адвокатів
визначається Законом України "Про адвокатуру та України визначається Законом України "Про
адвокатську діяльність". Порядок проведення з’їзду адвокатуру та адвокатську діяльність".
адвокатів України визначається Радою адвокатів
України та рішеннями з’їзду.
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Унеможливлення спотворення результатів
голосування членами рахункової комісії.
Дане положення створює дуалізм у порядку
проведення з’їзду та колізію норм.
Порядок проведення з’їзду визначається
Законом України «Про адвокатуру та

адвокатську діяльність».
Надання права Раді адвокатів України
визначати інший порядок проведення з’їзду
може призвести до неможливості обрання
членів ВРП.
Стаття 42. Дисциплінарне провадження
Частина відсутня

Дисциплінарне провадження щодо суддів.
Стаття 42. Дисциплінарне провадження
3. Дисциплінарне провадження здійснюється у
розумний
строк.
Строки
здійснення
дисциплінарного
провадження,
окрім
визначених цим Законом, визначаються
регламентом Вищої ради правосуддя.

Відсутність закріплення розумності строків
у Законі призведе до відсутності будь-яких
встановлених строків, як зараз.
Європейські експерти також наголошують
на необхідності закріплення розумних
строків у Законі, а конкретних строків у
регламенті.
Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод гарантує, що кожен
має право на розгляд його справи упродовж
розумного строку.
Відсутність встановлених термінів розгляду
дисциплінарних справ ВРП негативно
вплине на ефективність здійснення нею
своїх функцій і авторитет органу в цілому.
Оскільки закріплення конкретних строків у
законі
є
недоцільним,
пропонується
закріплювати їх у регламенті ВРП.
Зокрема, у Регламенті
встановити наступні строки:

пропонується

1. Попередня
перевірка
відповідності
дисциплінарної скарги вимогам Закону -
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не більше 10 днів з дня її надходження.
2. Перевірка скарги стосовно наявності
підстав для притягнення судді до
відповідальності та складання висновку не більше 2 місяців.
3. Вирішення питання про відкриття чи
відмову у відкритті дисциплінарної
справи - протягом 2 тижнів з дня
завершення перевірки та складення
висновку.
4. Розгляд дисциплінарної справи - не
пізніше 90 днів з дня її відкриття
(встановлено законопроектом).
Стаття 44. Підстави для повернення дисциплінарної
скарги
2. Дисциплінарна скарга може бути залишена без
розгляду та повернута скаржнику, якщо він
неодноразово протягом дванадцяти місяців, що
передують даті надходження скарги, подавав
дисциплінарні скарги, які були залишені без розгляду
та повернуті скаржнику або за якими у відкритті
дисциплінарної справи було відмовлено.
Стаття 49. Розгляд дисциплінарної справи
8. Учасники дисциплінарної справи мають право
надавати пояснення, заявляти клопотання про виклик
свідків, ставити запитання учасникам дисциплінарної
справи, висловлювати заперечення, заявляти інші
клопотання або відводи.

Стаття 44. Підстави для повернення дисциплінарної
скарги
2. Дисциплінарна скарга може бути залишена без
розгляду та повернута скаржнику, якщо він
неодноразово, але не менше двох разів протягом
дванадцяти місяців, що передують даті надходження
скарги, подавав дисциплінарні скарги, які були
залишені без розгляду та повернуті скаржнику або за
якими у відкритті дисциплінарної справи було
відмовлено.
Стаття 49. Розгляд дисциплінарної справи
8. Учасники дисциплінарної справи мають право
подавати докази, надавати пояснення, заявляти
клопотання про виклик свідків, ставити запитання
учасникам дисциплінарної справи, висловлювати
заперечення, заявляти інші клопотання або відводи,
ознайомлюватись
з
матеріалами
справи.
Скаржнику для ознайомлення можуть надаватися
матеріали, які безпосередньо пов’язані зі скаргою
та з дотриманням вимог законодавства про захист
персональних
даних
щодо
знеособлення
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Термін «неодноразово» не є однозначним та
визначеним, що може створити умови для
неоднакового
його
трактування
або
застосування у випадках, пов’язаних із
залишенням скарги без розгляду на підставі
даної статті.

Відсутність права подавати докази та
ознайомлюватись з матеріалами не дозволяє
ефективно
здійснити
(1)
доведення
заявником наявності проступку судді або (1)
належний захист суддею.
Оскільки Законопроектом передбачена
можливість сторін приймати участь у
розгляді дисциплінарної справи, доцільним
є надання права на ознайомлення з

персональних даних.

матеріалами справи з метою як підготовки
до розгляду дисциплінарної справи, так і
оскарження рішення Дисциплінарної палати
до ВРП, або рішення ВРП до суду.
Поряд з цим, таке право скаржника повинно
бути
обмеженим з метою дотримання
принципу неможливості
доступу до
інформації,
що
дає
можливість
ідентифікувати фізичну особу.
Відповідно до Закону України «Про захист
персональних
даних»
знеособлення
персональних
даних
вилучення
відомостей, які дають змогу прямо чи
опосередковано ідентифікувати особу.

Щодо участі у дисциплінарних провадженнях доповідача з іншої дисциплінарної палати.
В ч. 3 ст. 50 Законопроекту встановлено, що
за результатами розгляду дисциплінарної
справи доповідач не бере участі в
обговоренні питання у нарадчій кімнаті і в
голосуванні під час ухваленні рішення.
Тобто доповідач фактично «забирає» один
голос при обговоренні та голосуванні
дисциплінарної палати.
З огляду на це, доцільно передбачити
розгляд справи дисциплінарною палатою,
до складу якої доповідач не входить.
Такі зміни сприяють (1) збільшенню
кількості членів, які обговорюватимуть та
прийматимуть рішення у дисциплінарній
справі, (2) як результат, підвищенню
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довіри до такого рішення і (3) підвищення
ефективності розгляду справ.
Для запровадження такого механізму до
законопроекту
необхідно
внести
нижченаведені зміни.
Стаття 20. Права та обов’язки члена Вищої ради
правосуддя
1. Член Вищої ради правосуддя має право:
…
6) ініціювати скликання засідання Вищої ради
правосуддя, засідання органу Вищої ради правосуддя,
до складу якого він входить.

Стаття 20. Права та обов’язки члена Вищої ради
правосуддя
1. Член Вищої ради правосуддя має право:
…
6) ініціювати скликання засідання Вищої ради
правосуддя, засідання органу Вищої ради правосуддя,
до складу якого він входить або якому доповідає.

Стаття 32. Розподіл справ у Вищій раді
правосуддя, її органах
1. Для здійснення розподілу справ у Вищій раді
правосуддя, її органах діє автоматизована система
розподілу справ (визначення члена Вищої ради
правосуддя – доповідача).

Стаття 32. Розподіл справ у Вищій раді правосуддя,
її органах
1. Для здійснення розподілу справ у Вищій раді
правосуддя, її органах діє автоматизована система
розподілу справ (визначення члена Вищої ради
правосуддя
–
доповідача).
Визначення
дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя для
розгляду
дисицплінарних
проваджень
здійнсюється автоматизованою системою з
виключенням із такого розподілу дисциплінарної
палати, членом якої є доповідач.
Стаття 34. Рішення Вищої ради правосуддя, її
органів
5. Члени Вищої ради правосуддя, які не є одночасно
членами відповідного органу Вищої ради правосуддя,
не можуть брати участь у засіданнях такого органу,
крім доповідача у дисциплінарних провадженнях,
та ухваленні ним рішення.
Стаття 42. Дисциплінарне провадження
2. Дисциплінарні провадження щодо суддів
здійснюють Дисциплінарні палати Вищої ради
правосуддя. Доповідачем у дисциплінарному
провадженні є член Вищої ради правосуддя,

Стаття 34. Рішення Вищої ради правосуддя, її
органів
5. Члени Вищої ради правосуддя, які не є одночасно
членами відповідного органу Вищої ради правосуддя,
не можуть брати участь у засіданнях такого органу та
ухваленні ним рішення.
Стаття 42. Дисциплінарне провадження
2. Дисциплінарні провадження щодо суддів
здійснюють Дисциплінарні палати Вищої ради
правосуддя
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визначений
для
попередньої
перевірки
відповідної дисциплінарної скарги. Доповідач
не входить до складу Дисциплінарної палати,
яка здійснює дисциплінарне провадження.
Стаття 43. Попередня перевірка дисциплінарної Стаття 43. Попередня перевірка дисциплінарної
скарги
скарги
1. Член Дисциплінарної палати, визначений для 1. Доповідач:
попередньої перевірки відповідної дисциплінарної …
скарги (доповідач):
…
Стаття 46. Відкриття дисциплінарної справи
Стаття 46. Відкриття дисциплінарної справи
3. Рішення про відмову у відкритті дисциплінарної 3. Рішення про відмову у відкритті дисциплінарної
справи на вимогу члена Дисциплінарної палати, який справи на вимогу члена Дисциплінарної палати або
не згодний з таким рішенням, передається на доповідача, який не згодний з таким рішенням,
затвердження до Вищої ради правосуддя у передається на затвердження до Вищої ради
пленарному складі.
правосуддя у пленарному складі.
У такому випадку Вища рада правосуддя розглядає У такому випадку Вища рада правосуддя розглядає
питання на пленарному засіданні без виклику судді та питання на пленарному засіданні без виклику судді та
особи, яка подала дисциплінарну скаргу, і ухвалює особи, яка подала дисциплінарну скаргу, і ухвалює
рішення про відмову у відкритті дисциплінарної рішення про відмову у відкритті дисциплінарної
справи або про скасування такого рішення справи або про скасування такого рішення
Дисциплінарної палати і відкриття дисциплінарної Дисциплінарної палати і відкриття дисциплінарної
справи.
справи.
Стаття 48. Підготовка дисциплінарної справи до Стаття 48. Підготовка дисциплінарної справи до
розгляду
розгляду
2. Після завершення підготовки дисциплінарної 2. Після завершення підготовки дисциплінарної
справи до розгляду доповідач повідомляє інших справи до розгляду доповідач повідомляє членів
членів Дисциплінарної палати про можливість Дисциплінарної палати про можливість призначення
призначення засідання для її розгляду.
засідання для її розгляду.
3. Матеріали дисциплінарної справи надаються 3. Матеріали дисциплінарної справи надаються
іншим членам Дисциплінарної палати для вивчення.
членам Дисциплінарної палати для вивчення.
Стаття 51. Розгляд скарги на рішення
Дисциплінарної палати про притягнення до
дисциплінарної відповідальності судді
9. У розгляді скарги не беруть участь члени Вищої
ради правосуддя, які входять до Дисциплінарної

Стаття 51. Розгляд скарги на рішення
Дисциплінарної палати про притягнення до
дисциплінарної відповідальності судді
9. У розгляді скарги не беруть участь члени Вищої
ради правосуддя, які входять до Дисциплінарної
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палати, що ухвалила оскаржуване рішення.

палати, що ухвалила оскаржуване рішення та
доповідач.
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