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Комітет Верховної Ради України
з питань правової політики
Про розгляд законопроекту
за реєстр. № 5794 від 16.07.2021

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні
22 вересня 2021 року (протокол № 101) відповідно до статей 27 і 109
Бюджетного кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України
розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про
судоустрій і статус суддів" щодо усунення прогалин законодавства у процедурі
кваліфікаційного оцінювання суддів (реєстр. № 5794 від 16.07.2021 р.), поданий
народним депутатом України Бабієм Р.В.
Законопроектом
пропонується
внести
зміни
до
процедури
кваліфікаційного оцінювання суддів, зокрема, передбачивши: автоматичне (без
ухвалення Вищою радою правосуддя (далі - ВРП) окремого рішення) тимчасове
відсторонення суддів, щодо яких наявне рішення про невідповідність судді
займаній посаді, до дня ухвалення Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України рішення про відповідність судді займаній посаді або до дня звільнення
судді з посади; можливість проведення повторного оцінювання відповідності
судді займаній посаді на підставі рішення ВРП 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.
При цьому, частину десяту статті 135 Закону України "Про судоустрій і
статус суддів" доповнено положенням згідно з яким, базовий розмір посадового
окладу судді, який тимчасово відсторонений від здійснення правосуддя,
становить 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого
встановлено на 1 січня календарного року.
Слід зазначити, що судді з дня зарахування його до штату відповідного
суду виплачується базовий розмір посадового окладу судді від 30 до 75
прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на
1 січня календарного року.
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до
законопроекту зазначає, що реалізація його положень матиме вплив на
показники державного бюджету і, зокрема, не потребує додаткових видатків
державного бюджету. Водночас зазначається, що зменшення базового розміру
посадового окладу судді, який тимчасово відсторонений від здійснення
правосуддя до 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб сприятиме

економії видатків на здійснення виплати суддівської винагороди (щонайменше
90 тис. грн на місяць за кожний випадок тимчасового відсторонення судді).
Зважаючи на положення законопроекту розробнику відповідно до вимог
статті 27 Бюджетного кодексу України та статті 91 Регламенту Верховної Ради
України, належить надати до законопроекту фінансово-економічні
обґрунтування (розрахунки), проте відповідні матеріали відсутні.
За підсумками розгляду Комітет прийняв рішення, що проект Закону
України про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
щодо усунення прогалин законодавства у процедурі кваліфікаційного
оцінювання суддів (реєстр. № 5794 від 16.07.2021 р.), поданий народним
депутатом України Бабієм Р.В., має вплив на показники бюджету (оптимізує
видатки державного бюджету на забезпечення діяльності органів судової
влади за умови тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя). У
разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із
законодавством.
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