
Проект                                                                             

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

 

Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів"  

(щодо дисциплінарної відповідальності суддів) 

  

Верховна Рада України постановляє: 

 

1. Внести до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" 

(Відомості Верховної Ради України, 2010, N  41-42 (22.10.2010), ст.  529, N 43 

(29.10.2010), ст.  529, N  44-45 (12.11.2010), ст.  529) такі зміни: 

 

1)  статтю 83 доповнити частиною третьою такого змісту: 

 

"3.Суддю не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності 

на підставі пункту 2 частини першої цієї статті, у разі, коли невжиття ним 

заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, 

встановленого законом, відбулося внаслідок більшого навантаження на нього 

ніж середнє навантаження на суддю відповідної судової юрисдикції та 

інстанції. 

Державна судова адміністрація України щорічно, не пізніше 5 березня, 

оприлюднює відомості щодо навантаження на суддів за минулий рік на 

офіційному веб-порталі судової влади України."; 

 

2) у частині другій статті 87 після слів "ступінь його вини" доповнити 

словами "навантаження на суддю"    

 

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

 

 

Голова Верховної Ради  

  України              В. ЛИТВИН 

 

 

 



 

 

Пояснювальна записка 

до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України 

"Про судоустрій і статус суддів" 

(щодо дисциплінарної відповідальності суддів)" 

  
 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту 

Розроблення проекту Закону обумовлене необхідністю визначення 

норми в Законі України "Про судоустрій і статус суддів" за якою суддю не 

може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у випадку 

більшого навантаження на нього по розгляду судових справ ніж середнє 

навантаження на суддю відповідної судової юрисдикції та інстанції.  

 

2. Мета і цілі прийняття законопроекту 

Законопроект спрямований на оптимізацію заходів дисциплінарного 

впливу відносно суддів.  

 

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту 

Законопроектом вносяться зміни до статей 83 та 87 Закону України 

"Про судоустрій і статус суддів". 

Зокрема запропоновано: 

1. Внести до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" такі 

зміни: 

 

1)  статтю 83 доповнити частиною третьою такого змісту: 

 

"3.Суддю не може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності 

на підставі пункту 2 частини першої цієї статті, у разі, коли невжиття ним 

заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, 

встановленого законом, відбулося внаслідок більшого навантаження на нього 

ніж середнє навантаження на суддю відповідної судової юрисдикції та 

інстанції. 

Державна судова адміністрація України щорічно, не пізніше 5 березня, 

оприлюднює відомості щодо навантаження на суддів за минулий рік на 

офіційному веб-порталі судової влади України."; 

 

2) у частині другій статті 87 після слів "ступінь його вини" доповнити 

словами "навантаження на суддю". 

 



4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового 

регулювання 

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становить Закон 

України "Про судоустрій і статус суддів". 

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не 

потребує внесення змін до інших законодавчих актів України. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація законопроекту не потребує додаткового фінансування з 

Державного бюджету України. 

 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 

законопроекту 

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону 

України "Про судоустрій і статус суддів" (щодо дисциплінарної 

відповідальності суддів)" надасть змогу оптимізувати застосування заходів 

дисциплінарного впливу відносно суддів з об'єктивних підстав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  

(щодо дисциплінарної відповідальності суддів) 

Чинна редакція Пропоновані зміни та доповнення 

 

Стаття 83. Підстави дисциплінарної відповідальності судді  Стаття 83. Підстави дисциплінарної відповідальності судді  

1. Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності 

у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:  

…  

1. Суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності 

у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав:  

…  

2) невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи 

протягом строку, встановленого законом;  

2) невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи 

протягом строку, встановленого законом;  

Норма відсутня 3. Суддю не може бути притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності на підставі пункту 2 частини першої цієї статті, 

у разі, коли невжиття ним заходів щодо розгляду заяви, скарги 

чи справи протягом строку, встановленого законом, відбулося 

внаслідок більшого навантаження на нього ніж середнє 

навантаження на суддю відповідної судової юрисдикції та 

інстанції. 

Державна судова адміністрація України щорічно, не пізніше 5 

березня, оприлюднює відомості щодо навантаження на суддів за 

минулий рік на офіційному веб-сайті судової влади України. 

Стаття 87. Рішення у дисциплінарній справі стосовно судді Стаття 87. Рішення у дисциплінарній справі стосовно судді 

2. При обранні дисциплінарного стягнення стосовно судді 

враховуються характер проступку, його наслідки, особа судді, 

ступінь його вини, обставини, що впливають на можливість 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. 

2. При обранні дисциплінарного стягнення стосовно судді 

враховуються характер проступку, його наслідки, особа судді, 

ступінь його вини, навантаження на суддю, обставини, що 

впливають на можливість притягнення судді до дисциплінарної 

відповідальності. 

 

 


	(додаток 1)

