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ВИСНОВОК

щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» щодо забезпечення поетапного впровадження
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи
(реєстр. № 5433 від 27 квітня 2021 року)
За дорученням Голови Верховної Ради України від 28 квітня 2021 року
Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні проект Закону
про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо
забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційнотелекомунікаційної системи (реєстр. № 5433 від 27 квітня 2021 року), поданий
народним депутатом України Бабієм Р.В. (далі – Законопроект).
Згідно з пояснювальною запискою основною метою Законопроекту є
забезпечення початку функціонування окремих модулів (підсистем) Єдиної
судової інформаційно-телекомунікаційної системи та поетапне впровадження
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (далі – ЄСІТС).
Так, у Законопроекті пропонується внести зміни до Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» та до Закону України «Про внесення змін до
Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших
законодавчих актів», якими передбачити можливість функціонування окремих
підсистем чи модулів ЄСІТС.
Також, приводиться у відповідність із запропонованими законопроектом
за реєстр. № 3985 змінами до Закону України «Про Вищу раду правосуддя»
порядок затвердження Положення про ЄСІТС чи положення, що визначають
порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).
На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, прийняття
Законопроекту матиме позитивні наслідки у вигляді забезпечення початку
функціонування окремих підсистем та модулів ЄСІТС, підвищення у зв’язку з цим
ефективності діяльності суддів та судів, функціонування судів у режимі реального
часу, що робитиме звернення до судів простішим і доступнішим для громадян.
Міністерство юстиції України, розглянувши положення Законопроекту,
підтримало його прийняття та висловило ряд зауважень щодо необхідності
приведення його до вимог нормопроектувальної техніки. Крім того,

Міністерство юстиції України зазначило, що пунктом 3 розділу І «Прикінцеві
положення» проекту Закону пропонується визнати таким, що втратив чинність із
набранням чинності цим Законом, абзац перший підпункту 6 пункту 3 Розділу
XIX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1089-IX, яким в тексті
Цивільного процесуального кодексу України слова «Єдина судова
інформаційно-телекомунікаційна система» у всіх відмінках заміняються словами
«Єдина судова інформаційно-комунікаційна система». Оскільки Закон
№ 1089-IX набирає чинності лише з 01 січня 2022 року, визнавати окремі його
положення такими, що втратили чинність, є недоцільним. Разом з тим
виключення вищезазначених положень з Закону № 1089-IX вбачається більш
обґрунтованим.
Аналогічні зауваження Міністерства юстиції України стосуються також
пункту 2 розділу І «Прикінцеві положення» проекту Закону, яким пропонується
визнати такими, що втратили чинність, деякі положення розділу 5 Закону
№ 2147-VIII.
Інститут законодавства Апарату Верховної Ради України, опрацювавши
положення Законопроекту, висловило свої зауваження до нього, зокрема, що
його положення не в повній мірі відповідають такому елементу принципу
верховенства права як юридична визначеність. Так, у Законопроекті не
визначається черговість запровадження підсистем (модулів) ЄСІТС, а також
механізм поетапного їх впровадження. На переконання Інституту законодавства,
з метою забезпечення чіткості, зрозумілості й однозначності впровадження
ЄСІТС, в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» має бути вказана
структура ЄСІТС, перелік її модулів (підсистем), їх визначення та змістовне
наповнення. Адже неврахування зазначених елементів принципу верховенства
права, на думку Інституту законодавства, може зумовити проблеми із
забезпеченням конституційних прав громадянина та стати причиною порушення
конвенційних прав людини, а саме статті 6 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод – право на справедливий суд.
Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту
Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив
рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного п’ятої сесії
Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону про внесення змін
до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо забезпечення
поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної
системи (реєстр. № 5433 від 27 квітня 2021 року), поданий народним депутатом
України Бабієм Р.В.
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