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строків, строків позовної давності на 
час карантину, встановленого Кабіне-
том Міністрів України з метою запобіган-
ня поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)» № 3261 (щоправда, прийня-
тий він був тільки у середині року).

Обмежувальний квітень
     На 6–7 квітня було скликано го-

ловний судовий форум — XVIII черго-
вий з’їзд суддів України, на його порядок 
денний винесено два важливих кадрових 
питання (про призначення судді КСУ та 

про обрання складу Ради суддів України). 
Проте напередодні «з метою мінімізації 
ризиків розповсюдження гострої респі-
раторної хвороби COVID-19» XVIII з’їзд 
суддів було перенесено.

У квітні Верховна Рада України ухва-
лила Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про Державний бю-
джет України на 2020 рік», за яким з квіт-
ня 2020 року та на період дії карантину 
суддівська винагорода для всіх діючих 
суддів нараховується у розмірі, що не 
перевищує 10 розмірів мінімальної за-
робітної плати, встановленої на 1 січ-
ня 2020 року. У зв’язку з тим, що закон 
порушує гарантії суддівської незалеж-
ності, Рада суддів України звернулася до 
Верхов ного Суду з пропозицією ініцію-
вати перед КСУ питання щодо консти-
туційності таких змін.

Тим часом кількість суддів, які пода-
ють у відставку, збільшувалася. Наприк-
лад, 9 квітня на черговому засіданні ВРП 
звільнила у відставку двох суддів Верхов-
ного Суду: Валентину Курило — з посади 
судді Касаційного цивільного суду (КЦС) 
та Ірину Саприкіну — з посади судді Каса-
ційного адміністративного суду (КАС) у 
складі Верховного Суду.

Також були внесені зміни до Ре-
гламенту ВРП про те, що у засідан-
нях Ради можна брати участь у режимі 
відеоконференцзв’язку, однак не самим 
членам Ради.

27 квітня ВРП розпочала розгляд ма-
теріалів 467 кандидатів на посади суддів у 
режимі відеоконференцзв’язку.

Кандидатський травень
У травні основну увагу ВРП було зо-

середжено на розгляді матеріалів канди-
датів на посаду суддів та внесенні подань 
про їх рекомендування.

Народними депутатами України було 
запропоновано альтернативний меха-
нізм порядку зайняття суддями адміні-
стративних посад. Так, два законопро-
екти — «Про внесення змін до Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» 
(щодо порядку зайняття суддями адміні-
стративних посад)» (№ 3557 від 28 травня 
2020 року) та «Про внесення змін до Зако-
ну України «Про Вищу раду правосуддя» 
(щодо порядку зайняття суддями адміні-
стративних посад)» (№ 3556 від 28 травня 
2020 року) — передбачають право ВРП як 
органу суддівського врядування призна-
чати суддів на адміністративні посади з 

числа суддів відповідного суду, у випад-
ку відсутності можливості зборами суд-
дів відповідного суду самостійно обрати 
голову суду чи його заступника протягом 
більш як трьох місяців з моменту виник-
нення відповідної вакансії; а також пра-
во ВРП достроково звільняти суддю з ад-
міністративної посади, який був призна-
чений Радою, за ініціативою не менш як 
двох третин від загальної кількості суддів 
відповідного суду.

Законотворчий червень
Середина року була багатою на ка-

дрові законодавчі ініціативи. Зокрема, на 
початку червня було зареєстровано про-
єкт Закону «Про внесення змін до При-
кінцевих та перехідних положень Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» 
щодо врегулювання строку дії кваліфіка-
ційного іспиту кандидатів на посаду суд-
ді» № 3575, яким, власне, пропонувалося 
призупинити перебіг строку дії кваліфі-
каційного іспиту на період нездійснення 
повноважень ВККС, що дозволить збе-
регти кадровий резерв.

Проєкт Закону «Про внесення змін до 
Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» щодо порядку призначення на по-
саду судді місцевого, апеляційного суду 
за спеціальною (скороченою) процеду-
рою» № 3691 було зареєстровано 18 черв-
ня. Автори документа пропонують при-
значати суддями за скороченою процеду-
рою кандидатів, які раніше визнавалися 
ВККС такими, що підтвердили свою про-
фесійну компетенцію, але через обмеже-
ну кількість вакансій у Верховному Суді 
не стали його частиною.

11 червня КСУ було визнано такою, 
що не відповідає Конституції України, 
статтю 375 Кримінального кодексу Укра-
їни «Постановлення суддею (суддями) 

завідомо неправосудного вироку, рішен-
ня, ухвали або постанови». КСУ виходив 
із того, що в статті 375 Кодексу не вста-
новлено критеріїв, за якими можна ви-
значити, який вирок, рішення, ухвала або 
постанова судді (суддів) є «неправосуд-
ними», а також не розкрито змісту спо-
лучення слів «завідомо неправосудний», 
що уможливлює неоднозначне розуміння 
складу злочину, кваліфікацію якого здій-
снено за цією нормою.

А на виконання березневого розгром-
ного рішення КСУ 22 червня у Верховній 
Раді України було зареєстровано «зако-
нотворчий хедлайнер»: президентський 
законопроєкт № 3711 «Про внесення 
змін до Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» та деяких законів Украї-
ни щодо діяльності Верховного Суду та 
органів суддівського врядування», який 
мав би стати панацеєю від усіх кадрових 
проб лем у судовій системі, але не став 
нею. Серед іншого законопроєкт № 3711 
передбачав видозмінену модель форму-
вання повноважного складу ВККС. За-
конотворець вирішив відійти від відсилок 
до процедури створення Вищого антико-
рупційного суду (ВАКС), тепер до Кон-
курсної комісії для проведення конкур-
су на зайняття посади члена ВККС має 
ввійти, зокрема, три особи з числа між-
народних експертів, визначені ВРП на 
підставі пропозицій міжнародних та іно-
земних організацій, які надають Україні 
міжнародну технічну допомогу чи прова-
дять свою діяльність у сфері юстиції та/
або у сфері судової влади, та/або у сфе-
рі запобігання і протидії корупції. Також 
проєктом передбачений план «Б»: якщо 
суб’єкти формування конкурсної комі-
сії не впоралися, то таких осіб пропонує 
Уповноважений Верховної Ради України 
з прав людини.

Крім того, ВРП активізувала процес 
визначення нормативів річного наван-
таження кожного судді (кількість справ, 
розгляд яких має бути завершений про-
тягом року). Такий показник стане осно-
вою для обґрунтування кількості суддів 
у судах України, нормативів тривалості 
розгляду судових справ і подальшого фі-
нансового та кадрового заохочення суд-
дів, які працюють із надмірним наванта-
женням.

Було опубліковано Закон України 
№ 679-IX про внесення змін до Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» 
щодо відрядження суддів та врегулюван-
ня інших питань забезпечення функціо-
нування системи правосуддя в період від-
сутності повноважного складу ВККС.

Липень присяги
Вливання нових суддів у судову сис-

тему відбулося двома хвилями: спочатку 
на урочистій церемонії 28 липня присягу 
склало понад 200 новопризначених суд-
дів, а потім 15 грудня — майже 250 суд-
дів склали присягу і набули повнова-
жень. Відтак, пройшов майже рік від дня 
визнач ної перемоги у Великій Палаті ВС, 
якою конкурс було розблоковано — і кан-
дидати в судді, які відстоювали своє пра-
во на професію, самі одягнули мантії.

Рада суддів України висловилася 
щодо проєкту Антикорупційної стратегії 
на 2020–2024 роки, який було надіслано 
з Національного агентства з питань за-
побігання корупції (НАЗК) від 6 липня 
2020 року № 14-06/29664/20. Проєкт було 
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Верховному Суду довелося ініціювати декілька справ у КСУ для захисту 
суддівської незалежності та гарантій здійснення діяльності суддів
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ПОШУК ВІДПОВІДІ

Олексій КОТ
д.ю.н., керуючий 
партнер ЮФ «Антіка»

2020 рік став ви-
пробуванням не 
лише для системи 
охорони здоров’я 

України. Пандемія оголила болючі 
проблеми всіх гілок влади, зокрема й 
судової.

Недостатнє фінансування ста-
ло для української Феміди одним із 
найбільших викликів 2020 року, який 
ледь не зупинив процес здійснення 
правосуддя. Відсутність можливості 
надсилання поштової кореспонден-
ції та пов’язане з цим відтермінуван-
ня моменту набуття законної сили рі-
шенням суду, потенційна загроза зу-
пинення автоматичного розподілу 
справ — лише частина проблем, які 
постали перед судами у зв’язку з не-
стачею  коштів.

Іншим викликом для правосуддя 
у 2020 році стало електронне судо-
чинство, якого вже третій рік чека-
ють судові юристи. Здавалося б, дис-
танційна робота і карантинні обме-
ження мали б пришвидшити процес 
повноцінного запровадження цьо-
го інструменту. Натомість лише вне-
сення змін у процесуальні кодекси 
врятувало ситуацію та надало змогу 
правникам брати участь у судових за-
сіданнях у режимі відеоконференції 
з використанням власних технічних 
засобів, без необхідності з’являтись 
до суду в умовах карантину. Однак це 
важко назвати тим електронним су-
дочинством, яке передбачене в про-
цесуальному законодавстві та яке 
здатне забезпечити ефективний дис-
танційний судовий процес.

Кадровий голод хоч і не був проб-
лемою виключно 2020 року, однак 
цьогоріч став особливо помітним. 
Так, відсутність міжнародних екс-
пертів унеможливила формування 
складу Вищої кваліфікаційної комі-
сії суддів України, відсутність яко-
го зупинила процес добору суддів, 
починаючи з 7 листопада 2019 року. 
Пандемія зробила свій внесок у суд-
дівське навантаження, зумовивши 
запровадження особливого режи-
му роботи в окремих судах. З іншого 
боку, перебування великої кількос-
ті суддів на лікуванні або на самоізо-
ляції зумовило посилення наванта-
ження на працюючих представників 
Феміди. Усе це призвело до призна-
чення справ до розгляду уже на друге 
півріччя наступного року та відкла-
дення слухань на місяці вперед.

Безумовно, судова система нама-
галася підлаштуватись під усі виклики 
2020 року та набула унікального дос-
віду здійснення правосуддя в умовах 
пандемії, кадрового голоду й недостат-
нього фінансування. Вірю, що усвідом-
лення всіх цих проблем стане першим 
етапом на шляху до їх розв’язання.

 Які виклики, на вашу думку, 
постали перед судовою 
системою у 2020 році?


