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ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
щодо усунення прогалин законодавства у процедурі кваліфікаційного оцінювання
суддів»
_____________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної
Ради України, 2016, № 31, ст.545):
1) частину п'яту статті 86 викласти в такій редакції:
«5. У разі необхідності направлення запиту, вказаного в частині першій цієї
статті, Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право зупинити проведення
кваліфікаційного оцінювання на період, необхідний для отримання відповідної
інформації. В залежності від значення інформації, неповнота або недостовірність
якої була виявлена при проведенні кваліфікаційного оцінювання, Вища
кваліфікаційна комісія суддів України може внести подання Вищій раді правосуддя
про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя до закінчення
кваліфікаційного оцінювання.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України може внести подання Вищій раді
правосуддя про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді,
призначеного на посаду судді в порядку визначеному п. 17 Прикінцевих та
перехідних положень цього Закону, у разі неявки судді без поважної причини для
проходження оцінювання відповідності займаній посаді.»;
2) статтю 88 доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змісту:
«4. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про невідповідність
судді займаній посаді є підставою для відсторонення судді від здійснення
правосуддя.
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5. Рішення Вищої ради правосуддя про відмову у задоволенні рекомендації
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення з посади судді на
підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції
України та відсутність рішення колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України про відповідність судді займаній посаді є підставою для проведення
повторного оцінювання відповідності судді займаній посаді. Повторне оцінювання
проводиться з етапу, визнаного незадовільним при попередньому оцінюванні»;
3) частину десяту статті 135 викласти в такій редакції:
«10. Суддя, який не здійснює правосуддя (крім випадків тимчасової
непрацездатності, перебування судді у щорічній оплачуваній відпустці), не має
права на отримання доплат до посадового окладу. Базовий розмір посадового
окладу судді, який тимчасово відсторонений від здійснення правосуддя, становить
п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на
1 січня календарного року»;
II. Прикінцеві і перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. З дня набрання чинності цим Законом судді, які відправляють правосуддя,
щодо яких станом на дату набрання чинності цим Законом колегією Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України ухвалено рішення про невідповідність судді
займаній посаді, є такими, що тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя
без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.
3. Частину другу статті 62 Закону України "Про Вищу раду правосуддя"
(Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 7–8, ст. 50 із наступними змінами)
доповнити абзацом другим такого змісту:
«З дня ухвалення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рішення
про невідповідність судді займаній посаді суддя вважається тимчасово
відстороненим від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя
окремого рішення. У такому випадку тимчасове відсторонення судді від здійснення
правосуддя припиняється з дня ухвалення Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України рішення про відповідність судді займаній посаді або з дня звільнення судді
з посади - без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення про
припинення тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя».
4. Вища рада правосуддя без рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії
України в порядку, визначеному Регламентом Вищої ради правосуддя, вирішує
питання:
- переведення суддів апеляційних судів, рішення про ліквідації яких прийнято
на момент набрання чинності цим законом, до новостворених апеляційних судів
відповідної юрисдикції.
- відрядження судді Вищого господарського суду України, Вищого
адміністративного суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ (крім суддів щодо яких дисциплінарна палата
Вищої ради правосуддя прийняла рішення про звільнення з посади судді) на
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підставі заяви судді до апеляційного суду тієї самої спеціалізації для здійснення
правосуддя на два роки, але не довше моменту заповнення вакансії в апеляційному
суді у порядку, визначеному законом;
5. Вища кваліфікаційна комісія суддів України протягом трьох місяців від дати
формування нового складу приймає рішення про проведення повторного
оцінювання відповідності займаній посаді суддів щодо яких Вищою радою
правосуддя ухвалено рішення про відмову у задоволенні рекомендації Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України про звільнення з посади судді на підставі
підпункту 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України
у зв’язку з невідповідністю займаній посаді та відсутнє рішення колегії Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України про відповідність судді займаній посаді.
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