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ВИСНОВОК
щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» та Закону України
«Про Вищу раду правосуддя» щодо завершення конкурсних
процедур на зайняття посад суддів місцевих судів
(реєстр. № 4229 від 19 жовтня 2020 року)
За дорученням Голови Верховної Ради України від 20 жовтня 2020 року
Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 13 листопада
2020 року (протокол № 39) проект Закону про внесення змін до Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» та Закону України «Про Вищу раду
правосуддя» щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів
місцевих судів (реєстр. № 4229 від 19 жовтня 2020 року), поданий народними
депутатами України Масловим Д.В., Дирдіним М.Є. та іншими народними
депутатами України (далі – Законопроект).
Згідно з пояснювальною запискою метою прийняття Законопроекту є
забезпечення законодавчого врегулювання тимчасової передачі повноважень
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – ВККС) до Вищої ради
правосуддя (далі – ВРП) стосовно проведення та завершення спеціальної
перевірки, оголошення, проведення та визначення результатів конкурсів для
кандидатів, які відповідають вимогам абзаців третього та сьомого пункту 13
розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу
раду правосуддя».
Так, Законопроектом пропонується внести зміни до розділу XII
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII і доповнити його одним пунктом,
відповідно до якого обумовлюється тимчасова зміна процедури добору на посаду
судді для завершення розпочатих раніше процедур.
Також пропонується внести зміни до пункту 13 Розділу ІII «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя», а саме: до
абзацу третього, а також відповідний пункт доповнити абзацами дев’ятим –
дванадцятим, якими унормувати порядок тимчасової передачі до ВРП
повноважень ВККС стосовно проведення та завершення спеціальної перевірки,
проведення та визначення результатів конкурсів для кандидатів, які
відповідають вимогам абзаців третього та сьомого пункту 13 розділу III

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду
правосуддя», а також оголошення, проведення та визначення результатів
конкурсу для кандидатів на посаду судді, які пройшли усі процедури добору,
проте набрали менше 75 відсотків максимально можливого бала
кваліфікаційного іспиту, складеного до набрання чинності Законом України
«Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII.
На думку суб’єктів права законодавчої ініціативи, прийняття
Законопроекту сприятиме частковому подоланню кадрової кризи в судовій
системі та забезпеченню стабільності її роботи, забезпечить недопущення
політичного впливу та обмежувального підходу в процедурі призначення на
посади суддів, а також зміцнення незалежності судової влади в Україні та довіри
до неї з боку суспільства.
Міністерство юстиції України висловлює ряд зауважень до Законопроекту
та не підтримує його прийняття.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини підтримує
прийняття вказаного Законопроекту.
Інститут законодавства Верховної Ради України, опрацювавши положення
Законопроекту, зазначає, що станом на початок листопада 2020 року зміни до
законодавства про судоустрій і статус суддів не внесені та новий склад ВККС не
сформовано, тому прийняття такого Закону є пріоритетним завданням
парламенту.
Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної
Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати
Верховній Раді України включити до порядку денного четвертої сесії Верховної
Ради України дев’ятого скликання проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» та Закону України «Про Вищу раду
правосуддя» щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад суддів
місцевих судів (реєстр. № 4229 від 19 жовтня 2020 року), поданий народними
депутатами України Масловим Д.В., Дирдіним М.Є. та іншими народними
депутатами України.
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