
Порівняльна таблиця 

змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) 

на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" №1635-ІХ від 

14 липня 2021 року 

 

Діючі норми Закону  Пропозиції Ради суддів  

Верховна Рада України постановляє:   

3. У Законі України "Про Вищу раду правосуддя" (Відомості 

Верховної Ради України, 2017 р., № 7-8, ст. 50 із наступними 

змінами): 

 

23) розділ III "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити 

пунктами 23
-1

-23
-3

 такого змісту: 

 

Рішення Етичної ради ухвалюється більшістю голосів від 

присутніх членів Етичної ради, за умови що воно підтримано 

двома голосами членів Етичної ради, запропонованих 

міжнародними та іноземними організаціями.  

Рішення першого складу Етичної ради є ухваленим, якщо за 

нього проголосували не менше ніж чотири члени Етичної 

ради, з яких двоє запропоновані міжнародними та іноземними 

організаціями. 

У разі однакової кількості голосів "за" і "проти" проводиться 

повторне голосування.  

 

У разі однакової кількості голосів "за" і "проти" під час 

повторного голосування голоси членів Етичної ради, з яких 

принаймні двоє запропоновані міжнародними та іноземними 

організаціями, є вирішальними. 

 

4. Установити, що Етична рада протягом шести місяців з дня 

затвердження її персонального складу одноразово здійснює 

оцінювання відповідності членів Вищої ради правосуддя (крім 

Голови Верховного Суду), обраних (призначених) на посаду 

члена Вищої ради правосуддя до набрання чинності цим 

Законом, критеріям професійної етики та доброчесності для 

зайняття посади члена Вищої ради правосуддя.  

 

Порядок та черговість оцінювання відповідності діючих членів 

та кандидатів у члени Вищої ради правосуддя критеріям 

 



професійної етики та доброчесності визначаються Етичною 

радою з урахуванням можливості здійснення повноважень 

Вищою радою правосуддя відповідно до Конституції України. 

Для цілей такого оцінювання Етична рада діє відповідно до 

положень частин одинадцятої - вісімнадцятої, двадцятої, 

двадцять першої статті 9
-1

 Закону України "Про Вищу раду 

правосуддя". 

 

Члену Вищої ради правосуддя гарантуються права на 

ознайомлення з матеріалами щодо оцінювання його 

відповідності критеріям професійної етики та доброчесності, на 

надання усних чи письмових пояснень, на участь у засіданні 

Етичної ради під час розгляду питання стосовно нього, а також 

на користування послугами представника. 

 

Абзац 5 пункту 4 відсутній Підставою для проведення оцінювання відповідності 

діючого члена Вищої ради правосуддя критеріям 

професійної етики та доброчесності є рішення Етичної ради, 

прийняте з урахуванням вимог, визначених абзацом другим 

пункту 4 цього Закону, яке оприлюднюються на офіційному 

веб-порталі судової влади України. 

Абзац 6 пункту 4 відсутній Оцінювання відповідності діючих членів Вищої ради 

правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності 

проводиться за їх згодою. 

Абзац 7 пункту 4 відсутній Упродовж п'ятнадцяти днів з дня оприлюднення рішення 

Етичної ради про проведення одноразового оцінювання 

відповідності діючого члена Вищої ради правосуддя 

критеріям професійної етики та доброчесності такий член 

Вищої ради правосуддя має право подати Етичній раді заяву 

про намір пройти одноразове оцінювання або заяву про 

звільнення з посади члена Вищої ради правосуддя за 

власним бажанням у відповідності до пункту 1 частини 

першої статті 24 Закону України «Про Вищу раду 

правосуддя». 



Абзац 8 пункту 4 відсутній У цьому випадку дотримання вимог частини другої статті 24 

Закону України «Про Вищу раду правосуддя» не 

вимагається, а член Вищої ради правосуддя вважається 

звільненим у день подання відповідної заяви. 

Абзац 9 пункту 4 відсутній У разі неподання членом Вищої ради правосуддя, щодо 

якого порушено питання про проведення одноразового 

оцінювання критеріям професійної етики та доброчесності, 

однієї із заяв, визначених абзацом сьомим пункту 4 цього 

закону у встановлений строк, Етична рада розпочинає 

оцінювання такого члена Вищої ради правосуддя без його 

згоди. 

За результатами одноразового оцінювання Етична рада може 

ухвалити рішення про внесення до відповідного органу, що 

обрав (призначив) члена Вищої ради правосуддя, мотивованої 

рекомендації про звільнення члена Вищої ради правосуддя з 

підстав, визначених пунктами 3-5 частини першої статті 24 

Закону України "Про Вищу раду правосуддя". 

 

З дня внесення Етичною радою зазначеного рішення член 

Вищої ради правосуддя, стосовно якого прийнято таке рішення, 

відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються 

до ухвалення рішення органом, що обрав (призначив) цього 

члена Вищої ради правосуддя. 

Виключити 

У разі внесення Етичною радою відповідному органу, що обрав 

(призначив) члена Вищої ради правосуддя, мотивованої 

рекомендації про звільнення члена Вищої ради правосуддя цей 

орган повинен її розглянути протягом трьох місяців з моменту 

внесення такої рекомендації та ухвалити відповідне рішення. 

 

За результатами розгляду мотивованої рекомендації про 

звільнення члена Вищої ради правосуддя орган, що обрав 

(призначив) члена Вищої ради правосуддя, може ухвалити таке 

рішення: 

 



1) про задоволення рекомендації та звільнення члена Вищої 

ради правосуддя з посади; 

 

2) про відхилення рекомендації Етичної ради про звільнення 

члена Вищої ради правосуддя. 

 

Якщо орган, що обрав (призначив) члена Вищої ради 

правосуддя, у встановлений абзацом сьомим цього пункту 

строк не ухвалив рішення про звільнення члена Вищої ради 

правосуддя з посади або про відхилення рекомендації Етичної 

ради про звільнення члена Вищої ради правосуддя, то після 

спливу зазначеного строку такий член Вищої ради правосуддя 

вважається звільненим з посади відповідно до закону. 

Виключити 

З’їзд суддів України, з’їзд адвокатів України, всеукраїнська 

конференція прокурорів, з’їзд представників юридичних вищих 

навчальних закладів та наукових установ щодо розгляду 

рекомендації Етичної ради про звільнення члена Вищої ради 

правосуддя проводиться не пізніше ніж через тридцять п’ять 

днів з моменту отримання органом, який скликає відповідний 

з’їзд або конференцію, такої рекомендації в порядку, 

визначеному законом з особливостями, встановленими цим 

пунктом. 

 

Рішення з’їзду або конференції щодо розгляду рекомендації 

Етичної ради про звільнення члена Вищої ради правосуддя 

приймаються більшістю голосів від числа обраних делегатів. 

 

Під час розгляду рекомендації Етичної ради про звільнення 

члена Вищої ради правосуддя відповідним з’їздом або 

конференцією першим ставиться на голосування рішення про 

задоволення рекомендації Етичної ради та звільнення члена 

Вищої ради правосуддя з посади. Якщо таке рішення не 

отримало достатньої для ухвалення кількості голосів, 

наступним ставиться на голосування рішення про відхилення 

рекомендації Етичної ради про звільнення члена Вищої ради 

правосуддя. 

 



Якщо жодне з рішень не отримало достатньої для ухвалення 

кількості голосів делегатів з’їзду або конференції, 

рекомендація Етичної ради вважається нерозглянутою. 

Протягом строку, встановленого абзацом сьомим цього пункту, 

відповідний з’їзд або конференція можуть повторно розглянути 

рекомендацію Етичної ради в порядку і черговості, 

встановлених абзацами тринадцятим і чотирнадцятим цього 

пункту. 

 

У разі прийняття рішення про звільнення члена Вищої ради 

правосуддя орган, що обрав (призначив) цього члена Вищої 

ради правосуддя, невідкладно оголошує про проведення 

конкурсу на посаду члена Вищої ради правосуддя. 

 

Рішення Етичної ради за результатами одноразового 

оцінювання відповідності членів Вищої ради правосуддя (крім 

Голови Верховного Суду), обраних (призначених) на посаду до 

набрання чинності цим Законом, критеріям професійної етики 

та доброчесності оприлюднюються на офіційному веб-порталі 

судової влади України. 

 

У разі внесення Етичною радою до відповідного органу, що 

обрав (призначив) члена Вищої ради правосуддя, мотивованої 

рекомендації про звільнення члена Вищої ради правосуддя з 

підстав, визначених пунктами 3-5 частини першої статті 24 

Закону України "Про Вищу раду правосуддя", положення 

абзацу другого частини другої статті 24 Закону України "Про 

Вищу раду правосуддя" щодо внесення подання Вищої ради 

правосуддя про звільнення члена Вищої ради правосуддя не 

застосовуються. 

 

 


