
Перелік питань до проекту Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень 

здійснення судочинства, статусу суддів та судоустрою 
 

Судоустрій і статус суддів 

1. Розширено коло гарантій та компенсацій судді. 

2. Підвищена винагорода судді після етапу "кваліфікаційний іспит". 

3. Зменшення штатної чисельності суддів для запровадженя посади заступника 

голови суду.  

4. Верховний Суд і апеляційні суди стануть суб’єктами Закону України "Про 

порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації". 

5. Запроваджено посаду судді-спікера, створення прес-служб у судах. Рада суддів 

України затверджує типове положення про них. 

 

Судочинство у всіх юрисдикціях (окрім кримінальної) 

1. Передача справи з одного суду до іншого судом, у якому є вакантною посада 

голови суду. 

2. Самостійна передача судом справи, що підлягає розгляду за правилами іншого 

судочинства, до відповідного іншого суду. 

3. Відмова у відкритті провадження у справах, що не підлягають розгляду у 

загальних судах. 

 

КПК 

1. Кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення 

яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, 

здійснюється суддею одноособово. 

2. Неможливість заявлення відводу судді, який розглядає клопотання про відвід 

судді або слідчого судді (відвід на відвід). 

3. Надходження заяви, що не віднесена до компетенції слідчого судді. 

4. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може подати 

потерпілий, представник юридичної особи щодо якої здійснюється кримінальне 

провадження. 

5. Строковість застави як запобіжного заходу. 

6. Право слідчого судді складати та проголошувати вступну та резолютивну частини 

ухвал, за виключенням ухвал про надання дозволу на проведення обшуку, про обрання 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, домашнього арешту та їх продовження, 

затримання з метою приводу. 

7. Виконанню підлягає лише ухвала слідчого судді, складена у формі повного тексту. 

8. Експертиза призначається за правилами, що діяли до 15.12.2017. Право ініціювати 

експертизу надається також потерпілому, представнику юридичної особи щодо якої 

здійснюється кримінальне провадження. 

9. Апеляційний суд може змінити ухвалу слідчого судді. 

10. Пряма вказівка на право суду продовжити запобіжний захід у підготовчому 

судовому засіданні. 

 

ЦПК 

1. Якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового 

збору, він стягується з відповідача в дохід держави пропорційно до задоволеної чи 

відхиленої частини позовних вимог. 

2. Розірвання шлюбу не загальне позовне провадження. 

 



КУпАП 

1. Право повернути протокол про адміністративне правопорушення для належного 

оформлення. 

 

2. Проблема закриття провадження за ст. 38 КУпАП. 

 


