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ВІКНО  В  ЄВрОПУ

Профільне суддівське законодавство може бути вкотре змінене  
з урахуванням побажань Венеційської комісії

Вступати на зміну
      АКТУАЛьНе ПИТАННя

Як ви оцінюєте реалізацію  
судової реформи?

СУДОУСТрІй

Альона СТУЛІНА
«Судовий вісник»

Напевне, ні в кого не викликає сумні
вів той факт, що справи у спорах, які ви
никають з відносин, пов’язаних із захис
том економічної конкуренції, а також за
хистом від недобросовісної конкуренції, 
державною допомогою суб’єктам госпо
дарювання та оскарженням у цій сфері рі
шень антимонопольного комітету Укра
їни (аМКУ), є специфічними та унікаль
ними за своєю правовою природою. Саме 
ця константа і стала поштовхом для авторів 
законопроєкту № 2742 про внесення змін 
до Закону України «Про судоустрій і ста
тус суддів» щодо утворення спеціалізова
ного суду у сфері конкуренції. Вони небез
підставно схильні вважати, що 
в Україні розгляд спорів у сфе
рі конкуренції штучно віднесе
но до юрисдикції різних судів та 
навіть різних гілок судової влади. 
Наприклад, спори у сфері деяких 
видів недобросовісної конкурен
ції віднесено до юрисдикції Ви
щого суду з питань інтелектуаль
ної власності, інші спори у сфе
рі економічної конкуренції — до 
юрисдикції господарських су
дів, а спори у сфері державної 
допомоги — до юрисдикції ад
міністративного суду. На що це 
впливає? Це призводить до не
однорідності судової практики, 
порушення прав суб’єктів гос
подарювання — учасників конкуренцій
ного процесу, порушення принципу пра
вової визначеності тощо. Окрім того, авто
ри ініціативи зазначають, що Організація 
економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСр) не одноразово у своїх рекоменда
ціях (2008го та 2016 років) звертала увагу 
України на необхідність забезпечення на
лежної спеціалізації судів у вирішенні кон
куренційних спорів. Так, законопроєктом 
№ 2742 пропонується створення в Україні 
спеціалізованого суду у сфері конкуренції: 
деюре віднесення повноважень з вирішен
ня спорів у сфері конкуренції до юрисдик
ції Вищого суду з питань інтелектуальної 
власності, назву якого пропонується зміни
ти на Вищий суд з питань інтелектуальної 
власності та економічної конкуренції.

Ініціатори законопроєкту № 2742 про
понують віднести до юрисдикції цього суду 
вирішення всіх спорів у сфері конкуренції, 
окрім оскарження рішень аМКУ у сфе
рі розгляду скарг про порушення законо
давства про публічні закупівлі. До повно
важень цього суду також належатиме ви
рішення спорів, що випливають із Закону 
України «Про державну допомогу суб’єк
там господарювання», про відшкодування 
шко ди, завданої порушеннями конкурент
ного законодавства, та прийняття рішень 
про надання дозволу аМКУ на перевірку 
суб’єктів господарювання у разі вчинен
ня ними дій, що містять ознаки антикон

курентних узгоджених дій суб’єктів госпо
дарювання та зловживання монопольним 
становищем на ринку.

Секретар судової палати для розгляду 
справ щодо захисту прав інтелектуальної 
власності, а також пов’язаних з антимоно
польним і конкурентним законодавством 
Касаційного господарського суду у скла
ді Верховного Суду Володимир Селіваненко 
зазначає, що схожа спеціалізація в госпо
дарських судах є десь з 2003 року. У палаті 
для розгляду справ щодо захисту прав інте
лектуальної власності, а також пов’язаних 
із антимонопольним та конкурентним за
конодавством Касаційного господарського 
суду у складі Верховного Суду спорів таких 
категорій розглядається приблизно одна
кова кількість. Тому їх вирішення в одному 

суді за прикладом об’єднання таких спорів у 
судовій палаті касаційної інстанції, до речі, 
випробуваним на практиці, є доцільним, 
а з урахуванням рекомендацій ОЕСр —  
і своєчасним. Крім того, кількість квалі
фікованих спеціалістів у галузях інтелек
туальної власності та конкурентного за
конодавства, зокрема у деяких регіонах, 
досить невелика, навіть для суддів госпо
дарських судів такі спори можуть стано
вити певну складність, оскільки від облас
ті до області їх кількість буде досить нерів
номірною. Сконцентрувавши ж такі спори 
в ме жах одного суду, ймовірно, отримаємо 
певну правову визначеність, оперативність 
та сталість судової практики, вважає пан 
Селіваненко. Таким чином, на його думку, 
віднесення спорів у сфері конкуренції до 
єдиної юрисдикції і їх розгляд саме вищим 
спеціалізованим судом може стати опера
тивним та якісним розв’язанням пробле
ми, оскільки виведе розгляд відповідних 
спорів на суттєво новий рівень, дозволить 
суддям регулярно і планомірно підвищува
ти кваліфікацію саме в окреслених сферах 
та, врештірешт, підсилить систему захисту 
економічної конкуренції в Україні. «Став
лення судів до запропонованих змін зага
лом є позитивним. І навіть якщо ці зміни не 
призведуть до негайного створення бездо
ганної системи судового захисту права ін
телектуальної власності і економічної кон
куренції, підвалини для такого створення, 

безумовно, буде закладено», — підкреслив 
пан Селіваненко.

У свою чергу, Олександр Третьяков, 
старший юрист ЮФ «Антіка», дотримуєть
ся схожої думки. Він зазначає, що, як відо
мо, питання про відокремлення спеціалі
зованої юрисдикції у справах економічної 
конкуренції обговорювалось уже давно. 
Більше того, блок питань при розгляді 
справ у сфері недобросовісної конкурен
ції тісно пов’язаний із питаннями інтелек
туальної власності, а тому таке поєднання 
юрисдикцій є досить доречним. Тому варто 
очікувати, що законопроєкт буде в цілому 
підтриманий.

Проте є один достатньо суттєвий мі
нус — наразі Вищий суд з питань інтелек
туальної власності все ще ніяк не може роз

почати свою роботу. Поява 
подібного законопроєкту ви
кликає певні побоювання, 
що він може стати виправ
данням для подальшого за
тягування зі створенням суду. 
При цьому строки прий няття 
законопроєкту залишаються 
невизначеними. І саме тому 
багато правників досить об
ґрунтовано зауважують, що 
для початку треба створити 
хоча б сам Вищий суд з пи
тань інтелектуальної влас
ності, а потім уже порушува
ти питання про можливість 
розширення його юрисдик
ції. Інакше його створення 

може затягнутись ще на кілька років.
але на що ж можна очікувати у пер

спективі і що стане наслідком прийнят
тя цієї ініціативи? Олександр Третьяков 
схильний вважати, що виокремлення спо
рів у сфері економічної конкуренції в окре
му юрисдикцію стане панацеєю. Він пере
конаний, що також можна очікувати і на 
зміну поточної судової практики в цих ка
тегоріях спорів, яка наразі часто склада
ється на користь аМКУ. «розгляд окремих 
особливостей та деталей справ у сфері еко
номічної конкуренції зазвичай потребує 
глибоких економічних знань щодо ринко
вих процесів та особливостей їх функціо
нування, які, на жаль, є не в кожного судді. 
Тому склалася практика, що окремі аспек
ти справи суди, посилаючись на виключ
ну компетенцію аМКУ, традиційно не оці
нюють та не переглядають, хоча могли б це 
робити. Виокремлення юрисдикції в таких 
категоріях справ дасть змогу суддям більш 
детально та прискіпливо оцінювати такі ас
пекти, а тому зробить суд набагато гнучкі
шим при прийнятті рішень», — підкреслив 
Олександр Третьяков.

Таким чином, маємо той рідкісний ви
падок, коли законопроєкт припав до душі 
представникам і судової ланки, і юридич
ного бізнесу. Чи зможе він у разі його прий
няття вирішити ті питання, які ставлять пе
ред ним його автори, — покаже час та судо
ва практика.

Законопроєктом № 2742 пропонується створення в Україні 
спеціалізованого суду у сфері конкуренції: де-юре  

віднесення повноважень з вирішення спорів у сфері конкуренції  
до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності

Поза конкуренцією
Розгляд спорів у сфері конкуренції штучно віднесено до юрисдикції різних 
судів та навіть різних гілок судової влади, що позначається на судовій 
практиці. Це має виправити законопроєкт щодо утворення відповідного 
спеціалізованого суду

— Насамперед варто зазначити, 
що протягом 2019 року в Україні про
довжувалася реалізація судової ре
форми. Уже вносяться зміни до но
вих процесуальних кодексів, зокрема, 
щодо обмеження випадків передачі 
судових справ на розгляд Великої Па
лати Верховного Суду при оскаржен
ні судових рішень з підстав порушен
ня правил предметної чи суб’єктної 
юрисдикції.

На мій погляд, є серйозні недолі
ки у реформуванні Вищої ради право
суддя. Сумнівним видається ліквідація 
нарадчої кімнати та введення зовніш
нього впливу на членів ВрП з боку 
громадськості. ризиковим також є 
скорочення складу суддів Верховного 
Суду до ста осіб, що з очевидних при
чин викликало критику серед правни
чої спільноти та з боку Венеційської 
комісії.

Ще одним нововведенням є недав
нє надання можливості самопредстав
ництва органів державної влади, міс
цевого самоврядування та юридичних 
осіб у судах.

— результати судової реформи 
2016–2019 років на тлі критично низь
кої довіри громадян України до судо
вої системи не можуть оцінюватися як 
позитивні. Попри гучні публічні заяви 
перших осіб держави, черговий етап 
судової реформи наразі фактично зве
дений до повторного відбору чинних 
суддів Верховного Суду. Незалежно 
від вирішення спору щодо конститу
ційності в цій частині Закону України 
№ 193IX, очевидним є те, що відпо
відне рішення було прийняте пере
дусім з політичних міркувань і лише 
опосередковано стосується судової ре
форми як такої.

Показово, що деклароване на ета
пі прийняття Закону № 193IX прин
ципово важливе перезавантаження ор
ганів суддівського врядування — ВрП 
та ВККС, — що мають забезпечува
ти очікуване й реальне очищення суд
дівського корпусу в цілому від осіб, які 
знищили авторитет правосуддя, нате
пер не відбулося.

ВрП залишилася у чинному скла  
ді й отримала ще більше пов нова 
жень, а ймовірність реальної учас
ті міжнародних експертів у конкурс
ному відборі до розпущеної за За
коном № 193IX ВККС стає все 
при марнійшою.

Валентин ГВОЗДІЙ
адвокат,  
керуючий партнер  
ЮФ GOLAW

Дмитро ТеРЛеЦьКИЙ
адвокат, завідувач  
кафедри 
конституційного 
права Національного 
університету  
«Одеська юридична 
академія», к.ю.н.

Христина ПОШеЛЮЖНА
«Судовий вісник»

У парламенті зареєстровано одразу 
два законопроєкти, метою яких є приве
дення профільного суддівського законо
давства у відповідність до висновку Єв
ропейської комісії «За демократію через 
право» (Венеційська комісія), яка 9 груд
ня 2019 року розкритикувала останню су
дову реформу нової влади, а особливо — 
скорочення наполовину штатної чисель
ності суддів Верховного Суду. Щоправда, 
цієї мети обидві ініціативи пропонують 
досягти порізному.

Венеційська місія

розпочнемо з документа, який послі
довно та переконливо пропонує прислу
хатися до рекомендацій європейців. Про
єкт закону про внесення змін до Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» 
(Закон) та деяких законів України з метою 
їх приведення у відповідність до висновку 
Венеційської комісії № 2692 зареєстрова
но 27 грудня 2019 року. Ініціаторами до
кумента виступають Олег Макаров, Сергій 
Власенко та Ярослав Юрчишин — пред
ставники опозиційних політичних сил.

Законопроєкт № 2692 не «вигадує ве
лосипед» і пропонує змінити цифру 100 на 
200 («не більше двохсот») у статті про кіль
кість суддів Верховного Суду. Уточнюється, 
що Конкурсна комісія для проведення кон
курсу на зайняття посади члена Вищої ква
ліфікаційної комісії суддів України (ВККС) 
утворюється на строк, необхідний для фор
мування повного складу ВККС, а не на по
стійній основі, як це може здатися з чинної 
версії Закону. Проєктом № 2692 пропону
ється уточнити технічний момент: прото
кол засідання конкурсної Комісії підпису
ється головуючим та секретарем засідання, 
адже за чинної норми (коли протокол під
писують усі присутні на засіданні) є ризик 
блокування процесу незгодними з рішен
ням членами (але присутніми на засіданні) 
шляхом відмови від підписання протоколу.

За статтею 96 Закону серед підстав 
звільнення члена ВККС є порушення ви
мог, установлених законодавством у сфері 
запобігання корупції. Венеційська комі
сія побачила в цьому формулюванні мож
ливості для зловживань, коли навіть най
дрібніше порушення може мати наслідок 
звільнення. Отже, автори законопроєкту 
№ 2692 пропонують додати слово «суттє
ве» (суттєве порушення). Одразу зазначи
мо, що іншим законопроєктом, про який 
ми згадаємо пізніше, пропонується дода
ти слово «істотне» (істотне порушення).

Ініціативою № 2692 забезпечується 
право члена ВККС на змагальність під 
час розгляду питання про його звільнен
ня. Так, у разі прийняття законопроєкту 
№ 2692 Вища рада правосуддя (ВрП) буде 
зобов’язана повідомити члена ВККС про 
дату, час та місце засідання, на якому роз
глядатиметься питання його звільнення 
не пізніше, ніж за десять днів до засідан
ня. Член ВККС також вправі подати пись
мові прояснення по суті звинувачень.

Окрім того, пропонується повер
нутися до попереднього рівня суддів
ської винагороди для суддів Верховно
го Суду в розмірі 75 прожиткових мі
німумів для працездатних осіб (наразі 
цей розмір складає 55). Венеційська ко
місія зауважила, що зменшення заро
бітної плати лише для однієї категорії 
суддів може порушувати незалежність   
суддів.

З прикінцевих та перехідних поло
жень Закону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» та деяких законів України 
щодо діяльності органів суддівського вря
дування» пропонується виключити пунк
ти (5–7), що визначають необхідність  
проведення конкурсу серед суддів Вер
ховного Суду задля скорочення штату 
 наполовину.

Із Закону України «Про Вищу раду 
правосуддя» пропонується прибрати не
однозначне завдання Комісії з питань 
доб рочесності та етики, яке полягає у 
здійсненні моніторингу інформації про 
суддів Верховного Суду з метою виявлен
ня дисциплінарних та інших порушень. 
Скасовується норма про можливість роз
гляду дисциплінарної справи без участі 
судді. Також забезпечується право судді 
на відкладення розгляду його дисциплі
нарної справи у разі неможливості з по
важних причин взяти участь у засідан
ні. Наразі у чинному законодавстві такої 
можливості немає. Також збільшуєть
ся строк подачі скарни на рішення дис
циплінарного органу — з десяти днів до 
тридцяти. Законопроєктом № 2692 уточ
нюється, що рішення ВрП, ухвалені за 
результатом розгляду скарги на рішення 
дисциплінарного органу, оскаржуються 
до Верховного Суду.

Прагнуть реваншу

Інший законопроєкт № 2712 від 2 січня 
2020 року, попри промовисту назву (проєкт 
закону про внесення змін до деяких зако
нів України щодо забезпечення функціо
нування судової влади в Україні відповідно 
до міжнародних стандартів судочинства), 

рекомендації Венеційської комісії імпле
ментує лише в загальних рисах. його іні
ціатором виступає представник провладної 
партії Максим Бужанський. Він пропонує 
взагалі не визначати на законодавчому рів
ні кількість суддів Верховного Суду, а відда
ти це питання для вирішення ВрП та голові 
Державної судової адміністрації України з 
урахуванням судового навантаження та фі
нансового забезпечення.

Серед іншого цим документом пропо
нується встановити, що судді Верховного 
Суду України (ВСУ), Вищого спеціалізо
ваного суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ, Вищого господар
ського суду України, Вищого адміністра
тивного суду України, які на день набут
тя чинності цим законом не переведе
ні до іншого суду, мають право за їхньою 
заявою перевестися до Верховного Суду. 

Причому незалежно від наявності вакан
сій або на будьяку вакантну посаду до 
місцевих чи апеляційних судів. Примітно, 
що зазначеним суддям також гарантуєть
ся право на відставку, навіть за відсутнос
ті достатнього стажу, передбаченого час
тиною 1 статті 116 Закону. Переведення 
суддів ВСУ та вищих спеціалізованих су
дів здійснюватиметься ВрП без необхід
ності проведення конкурсу та отримання 
рекомендації ВККС винятково на підста
ві заяви судді про переведення.

Ще одна революційна пропозиція: ви
ключити посаду судді з переліку посад, 
щодо яких здійснюються заходи з очи
щення влади (люстрації), передбачених 
Законом України «Про очищення вла
ди». «Судді, які були звільнені з посади у 
зв’язку із несумісністю, через наявність за
борони такій особі обіймати посади, щодо 
яких здійснюється очищення влади в по
рядку, визначеному Законом України «Про 
очищення влади», за їх заявою підлягають 
поновленню на посаді в суді, в якому вони 
працювали на момент звільнення, а у разі 
ліквідації чи реорганізації такого суду — в 
суді, який на момент подання заяви про 
поновлення здійснює функції ліквідова
ного чи реорганізованого суду» — пропо
нується законопроєктом № 2712. Далі за
значається, що ВрП на найближчому засі

данні після надходження відповідної заяви 
вносить Президентові України подання 
про призначення судді на посаду. Прези
дент України видає указ про призначення 
судді не пізніше 30 днів із дня отримання 
відповідного подання ВрП, без проведен
ня будьякої перевірки щодо такого суд
ді. Представник «Слуги народу», ініціатор 
документа, не залишає суб’єктам призна
чення місця для дискреції.

Міжнародні стандарти?

а тепер повернімося до більш призем
лених питань. Законопроєктом № 2712 
фактично розблоковується здатність 
ВККС подолати негативне рішення Гро
мадської ради доброчесності. Так, у чин
ному наразі законодавстві так зване вето 
громадськості може подолати щонаймен
ше одинадцять членів Комісії. З огляду на 
зменшену кількість членів ВККС до два
надцяти така можливість вбачалася мало
ймовірною. Так от, проєктом № 2712 про
понується зменшити кількість голосів для 
подолання вето з одинадцяти до семи.

Провладною ініціативою запропоно
вано змінити склад суб’єктів формування 
ВККС. Семеро із дванадцяти членів Комі
сії призначаються з’їздом суддів України, 
решта — ВрП за результатами конкурсу. 
Пропонується також змінити склад Кон
курсної комісії для проведення конкурсу 
на зайняття посади члена ВККС. За задум
кою ініціатора, у складі Комісії не потрібні 
міжнародні експерти, а її склад формують 
рада суддів України, Уповноважений Вер
ховної ради України з прав людини, Наці
ональна академія правових наук України, 
рада адвокатів України, а також Громад
ська рада доброчесності шляхом призна
чення по одній особі до складу Комісії.

Окрім того, пропонується змінити 
склад Комісії з питань доброчесності та 
етики. У її складі автор законопроєкту та
кож не бачить міжнародних експертів. До 
складу Комісії повинні входити троє чле
нів Вищої ради правосуддя (мають бути 
особами, які призначені (обрані) до скла
ду ради різними суб’єктами її формуван
ня), троє осіб, призначених з’їздом пред
ставників юридичних вищих навчальних 
закладів та наукових установ, а також троє 
осіб, призначених зборами представників 
громадських об’єднань.

Також законопроєктом № 2712 про
понується повернути суддівську винаго
роду суддів Верховного Суду до 75 про
житкових мінімумів, забезпечується 
право суддів брати участь у розгляді дис
циплінарної скарги, право клопотати про 
перенесення засідання у разі наявності 
поважних причин та вноситься низка ін
ших точкових змін до дисциплінарних та 
кадрових процедур.

Отже, документ, який спрямований 
(на перший погляд) на приведення у від
повідність до міжнародних стандартів су
дочинства функціонування судової влади 
в Україні, виключає міжнародних експер
тів з кадрових процедур. Участь «міжна
родників» у доборі суддів Вищого анти
корупційного суду — чи не одна з найго
ловніших причин, завдяки якій вдалося 
зберегти репутацію цього суду після змі
ни політичної влади в країні. З огляду на 
політичну приналежність ініціатора за
конопроєкту можна спрогнозувати, що 
шанси на прийняття в ініціативи чималі. 
але чи корелюється вона із взятим раніше 
курсом на євроінтеграцію?

Народні обранці різними шляхами намагаються змінити законодавство, яке регулює 
функціонування судової влади в Україні відповідно до міжнародних стандартів судочинства


