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{З дня початку функціонування Єдиної судової інформаційнотелекомунікаційної системи у тексті Закону слова «Єдина судова
інформаційна (автоматизована) система», «автоматизована
система» у всіх відмінках будуть замінені словами «Єдина судова
інформаційно-телекомунікаційна система» у відповідному відмінку
згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017}
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Цей Закон визначає організацію судової влади та здійснення
правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства
права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право
кожного на справедливий суд.
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Стаття 1. Судова влада
1. Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад
поділу влади здійснюється незалежними та безсторонніми судами,
утвореними законом.
2. Судову владу реалізовують судді та, у визначених законом
випадках, присяжні шляхом здійснення правосуддя у рамках
відповідних судових процедур.
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Стаття 2. Завдання суду
1. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права,
забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших
прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а
також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України.

Стаття 2. Завдання суду
1. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права,
забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших
прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а
також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України.

Стаття 3. Система судоустрою України
1. Суди України утворюють єдину систему.
2. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.
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Стаття 4. Законодавство про судоустрій і статус суддів
1. Судоустрій і статус суддів в Україні визначаються Конституцією
України та законом.
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2. Зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законами
про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус
суддів».
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Стаття 5. Здійснення правосуддя
1. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та
відповідно до визначених законом процедур судочинства.
2. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій
іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Особи,
які привласнили функції суду, несуть відповідальність, установлену
законом.
3. Народ бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних.
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Стаття 6. Незалежність судів
1. Здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будьякого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі
Конституції і законів України та на засадах верховенства права.
2. Звернення до суду громадян, організацій чи посадових осіб,
які відповідно до закону не є учасниками судового процесу, щодо
розгляду конкретних справ судом не розглядаються, якщо інше не
передбачено законом.
3. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у
будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання,
використання і поширення інформації усно, письмово або в інший
спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність
суду, заклики до невиконання судових рішень забороняються і
мають наслідком відповідальність, установлену законом.
4. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
їх посадові особи повинні утримуватися від заяв та дій, що можуть
підірвати незалежність судової влади.
5. Для захисту професійних інтересів суддів та вирішення
питань внутрішньої діяльності судів відповідно до цього Закону діє
суддівське самоврядування.
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Стаття 7. Право на справедливий суд
1. Кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів
у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом,
утвореним законом.
2. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи
мають право на судовий захист в Україні нарівні з громадянами і
юридичними особами України.
3. Доступність правосуддя для кожної особи забезпечується
відповідно до Конституції України та в порядку, встановленому
законами України.
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Стаття 8. Право на повноважний суд
1. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи
в суді, до юрисдикції якого вона віднесена процесуальним законом.
2. Суддя розглядає справи, одержані згідно з порядком розподілу
судових справ, установленим відповідно до закону. На розподіл
судових справ між суддями не може впливати бажання судді чи
будь-яких інших осіб.
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Стаття 9. Рівність перед законом і судом
1. Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності всіх
учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, мовних та інших ознак.
2. Суд створює такі умови, за яких кожному учаснику судового
процесу гарантується рівність у реалізації наданих процесуальних
прав та у виконанні процесуальних обов’язків, визначених
процесуальним законом.
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Стаття 10. Професійна правнича допомога при реалізації
права на справедливий суд
1. Кожен має право на професійну правничу допомогу. У
випадках, визначених законом, держава забезпечує надання
професійної правничої допомоги безоплатно.
2. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав та особи, яка
надає правничу допомогу.
3. Для надання професійної правничої допомоги діє адвокатура.
Забезпечення права на захист від кримінального обвинувачення
та представництво в суді здійснюються адвокатом, за винятком
випадків, установлених законом.
4. Витрати учасників судового процесу на професійну правничу
допомогу відшкодовуються в порядку, визначеному законом.
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Стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу
1. Cудові рішення, судові засідання та інформація щодо справ,
які розглядаються судом, є відкритими, крім випадків, установлених
законом. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в
суді усної або письмової інформації про результати розгляду його
судової справи. Будь-яка особа має право на вільний доступ до
судового рішення в порядку, встановленому законом.
2. Інформація про суд, який розглядає справу, сторони спору
та предмет позову, дату надходження позовної заяви, апеляційної,
касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення, стадії
розгляду справи, місце, дату і час судового засідання, рух справи
з одного суду до іншого є відкритою та має бути невідкладно
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оприлюдненою на офіційному веб-порталі судової влади України,
крім випадків, установлених законом.
3. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків,
установлених законом. У відкритому судовому засіданні мають
право бути присутніми будь-які особи. У разі вчинення особою дій,
що свідчать про неповагу до суду або учасників судового процесу,
така особа за вмотивованим судовим рішенням може бути видалена
із зали судового засідання.
4. Особи, присутні в залі судового засідання, представники
засобів масової інформації можуть проводити в залі судового
засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням
портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання
окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених
законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу
суду. Якщо всі учасники справи беруть участь у судовому засіданні
в режимі відеоконференції, здійснюється транслювання перебігу
судового засідання в мережі Інтернет в обов’язковому порядку.
{Абзац перший частини четвертої статті 11 в редакції Закону № 2147VIII від 03.10.2017}
Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису,
а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без
створення перешкод у веденні засідання і здійсненні учасниками
судового процесу їхніх процесуальних прав. Суд може визначити
місце в залі судових засідань, з якого має проводитися фотозйомка,
відеозапис.
5. Розгляд справи у закритому судовому засіданні допускається
за вмотивованим рішенням суду виключно у випадках, визначених
законом.
6. При розгляді справ перебіг судового процесу фіксується
технічними засобами в порядку, встановленому законом.
7. Учасникам судового процесу на підставі судового
рішення забезпечується можливість брати участь у судовому
засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому
законом. Обов’язок забезпечити проведення відеоконференції
покладається на суд, який отримав судове рішення про проведення
відеоконференції, незалежно від спеціалізації та інстанції суду, який
прийняв таке рішення.
8. Судові засідання проводяться виключно в спеціально
обладнаному для цього приміщенні суду — залі засідань, яке
придатне для розміщення сторін та інших учасників судового
процесу і дає змогу реалізовувати надані їм процесуальні права і
виконувати процесуальні обов’язки.
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Стаття 12. Мова судочинства і діловодства в судах
1. Судочинство і діловодство в судах України проводяться
державною мовою.
2. Суди забезпечують рівність прав громадян у судовому процесі
за мовною ознакою.
3. Суди використовують державну мову в процесі судочинства
та гарантують право громадян на використання ними в судовому
процесі рідної мови або мови, якою вони володіють.
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процесі рідної мови або мови, якою вони володіють.

Стаття 13. Обов’язковість судових рішень
1. Судове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді,
ухвалюється іменем України.
2. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими
до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними
і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.
Обов’язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для
інших судів визначається законом.
3. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд у
межах повноважень, наданих йому законом.
4. Невиконання судових рішень має наслідком юридичну
відповідальність, установлену законом.
5. Висновки щодо застосування норм права, викладені у
постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів
владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності
нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.
6. Висновки щодо застосування норм права, викладені у
постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при
застосуванні таких норм права.
{Частина шоста статті 13 в редакції Закону № 2147-VIII від
03.10.2017}
7. Судові рішення не можуть бути переглянуті іншими органами
чи особами поза межами судочинства, за винятком рішень про
амністію та помилування.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
їх посадові особи не можуть приймати рішення, які скасовують
судові рішення або зупиняють їх виконання.
8. Судові рішення інших держав, рішення міжнародних арбітражів,
рішення міжнародних судових установ та аналогічні рішення інших
міжнародних організацій щодо вирішення спорів є обов’язковими
до виконання на території України за умов, визначених законом, а
також відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України.
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Стаття 14. Право на перегляд справи та оскарження
судового рішення
1. Учасники справи, яка є предметом судового розгляду, та інші
особи мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених
законом випадках — на касаційне оскарження судового рішення.
{Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 2147-VIII від 03.10.2017}
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{Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 2147-VIII від 03.10.2017}

Стаття 15. Склад суду та його визначення
{Зміни до статті 15 будуть внесені з дня початку функціонування
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи — див.
пункт 1 § 2 розділу 5 Закону № 2147-VIII від 03.10.2017}
1. Справи в судах розглядаються суддею одноособово, а у
випадках, визначених процесуальним законом, — колегією суддів,
а також за участю присяжних.
2. Суддя, який розглядає справу одноособово, діє як суд.
3. У судах функціонує Єдина судова інформаційна
(автоматизована) система.
4. Визначення судді або колегії суддів для розгляду
конкретної справи здійснюється Єдиною судовою інформаційною
(автоматизованою)
системою
у
порядку,
визначеному
процесуальним законом.
5. Справи розподіляються з урахуванням спеціалізації суддів,
навантаження кожного судді, заборони брати участь у перегляді
рішень для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення,
про перегляд якого порушується питання (крім перегляду за
нововиявленими обставинами), перебування суддів у відпустці,
відсутності у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відрядження,
а також інших передбачених законом випадків, через які суддя не
може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових
справ.
У судах, місцезнаходженням яких є декілька населених пунктів,
при розподілі справ враховується розташування робочих місць
суддів у відповідних населених пунктах, а також критерії, встановлені
законом для визначення юрисдикції суду.
{Частину п’яту статті 15 доповнено абзацом другим згідно із
Законом № 2509-VIII від 12.07.2018}
6. У разі розгляду справи за участю присяжних їх персональний
склад визначається за допомогою Єдиної судової інформаційної
(автоматизованої) системи, якщо інше не встановлено законом.
7. Відомості про результати розподілу зберігаються
в автоматизованій системі та мають бути захищені від
несанкціонованого доступу та втручання.
8. Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи

Стаття 15. Склад суду та його визначення
{Зміни до статті 15 будуть внесені з дня початку функціонування
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи — див.
пункт 1 § 2 розділу 5 Закону № 2147-VIII від 03.10.2017}
1. Справи в судах розглядаються суддею одноособово, а у
випадках, визначених процесуальним законом, — колегією суддів,
а також за участю присяжних.
2. Суддя, який розглядає справу одноособово, діє як суд.
3. У судах функціонує Єдина судова інформаційна
(автоматизована) система.
4. Визначення судді або колегії суддів для розгляду
конкретної справи здійснюється Єдиною судовою інформаційною
(автоматизованою)
системою
у
порядку,
визначеному
процесуальним законом.
5. Справи розподіляються з урахуванням спеціалізації суддів,
навантаження кожного судді, заборони брати участь у перегляді
рішень для судді, який брав участь в ухваленні судового рішення,
про перегляд якого порушується питання (крім перегляду за
нововиявленими обставинами), перебування суддів у відпустці,
відсутності у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відрядження,
а також інших передбачених законом випадків, через які суддя не
може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових
справ.
У судах, місцезнаходженням яких є декілька населених пунктів,
при розподілі справ враховується розташування робочих місць
суддів у відповідних населених пунктах, а також критерії, встановлені
законом для визначення юрисдикції суду.
{Частину п’яту статті 15 доповнено абзацом другим згідно із
Законом № 2509-VIII від 12.07.2018}
6. У разі розгляду справи за участю присяжних їх персональний
склад визначається за допомогою Єдиної судової інформаційної
(автоматизованої) системи, якщо інше не встановлено законом.
7. Відомості про результати розподілу зберігаються
в автоматизованій системі та мають бути захищені від
несанкціонованого доступу та втручання.
8. Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи

8

8

ЗМІСТ
РОЗДІЛ I. ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ
Стаття 1. Судова влада
Стаття 2. Завдання суду
Стаття 3. Система судоустрою України
Стаття 4. Законодавство про судоустрій і статус суддів
Стаття 5. Здійснення правосуддя
Стаття 6. Незалежність судів
Стаття 7. Право на справедливий суд
Стаття 8. Право на повноважний суд
Стаття 9. Рівність перед законом і судом
Стаття 10. Професійна правнича допомога при реалізації права на
справедливий суд
Стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу
Стаття 12. Мова судочинства і діловодства в судах
Стаття 13. Обов’язковість судових рішень
Стаття 14. Право на перегляд справи та оскарження судового рішення
Стаття 15. Склад суду та його визначення
Стаття 16. Символи судової влади
РОЗДІЛ II. СУДОУСТРІЙ

140

ЗМІСТ
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
7
7
8
8
9
9

ГЛАВА 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СУДОУСТРОЮ
Стаття 17. Система судоустрою
Стаття 18. Спеціалізація судів
Стаття 19. Порядок утворення і ліквідації суду
Стаття 20. Порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення
з цих посад

9
9
10
10

РОЗДІЛ I. ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ
Стаття 1. Судова влада
Стаття 2. Завдання суду
Стаття 3. Система судоустрою України
Стаття 4. Законодавство про судоустрій і статус суддів
Стаття 5. Здійснення правосуддя
Стаття 6. Незалежність судів
Стаття 7. Право на справедливий суд
Стаття 8. Право на повноважний суд
Стаття 9. Рівність перед законом і судом
Стаття 10. Професійна правнича допомога при реалізації права на
справедливий суд
Стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу
Стаття 12. Мова судочинства і діловодства в судах
Стаття 13. Обов’язковість судових рішень
Стаття 14. Право на перегляд справи та оскарження судового рішення
Стаття 15. Склад суду та його визначення
Стаття 16. Символи судової влади
РОЗДІЛ II. СУДОУСТРІЙ

3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
7
7
8
8
9
9
9
9
10
10

11

ГЛАВА 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СУДОУСТРОЮ
Стаття 17. Система судоустрою
Стаття 18. Спеціалізація судів
Стаття 19. Порядок утворення і ліквідації суду
Стаття 20. Порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення
з цих посад

ГЛАВА 2. МІСЦЕВІ СУДИ
Стаття 21. Види і склад місцевих судів
Стаття 22. Повноваження місцевого суду
Стаття 23. Суддя місцевого суду
Стаття 24. Голова місцевого суду
Стаття 25. Заступник голови місцевого суду

12
12
13
13
13
14

ГЛАВА 2. МІСЦЕВІ СУДИ
Стаття 21. Види і склад місцевих судів
Стаття 22. Повноваження місцевого суду
Стаття 23. Суддя місцевого суду
Стаття 24. Голова місцевого суду
Стаття 25. Заступник голови місцевого суду

12
12
13
13
13
14

ГЛАВА 3. АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ
Стаття 26. Види і склад апеляційних судів
Стаття 27. Повноваження апеляційного суду
Стаття 28. Суддя апеляційного суду
Стаття 29. Голова апеляційного суду
Стаття 30. Заступник голови апеляційного суду

14
14
15
15
15
16

ГЛАВА 3. АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ
Стаття 26. Види і склад апеляційних судів
Стаття 27. Повноваження апеляційного суду
Стаття 28. Суддя апеляційного суду
Стаття 29. Голова апеляційного суду
Стаття 30. Заступник голови апеляційного суду

14
14
15
15
15
16

ГЛАВА 4. ВИЩІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СУДИ
Стаття 31. Види і склад вищих спеціалізованих судів
Стаття 32. Повноваження вищого спеціалізованого суду
Стаття 33. Суддя вищого спеціалізованого суду

16
16
18
18

ГЛАВА 4. ВИЩІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СУДИ
Стаття 31. Види і склад вищих спеціалізованих судів
Стаття 32. Повноваження вищого спеціалізованого суду
Стаття 33. Суддя вищого спеціалізованого суду

16
16
18
18

140

11

Стаття 34. Голова вищого спеціалізованого суду
Стаття 35. Заступник голови вищого спеціалізованого суду
ГЛАВА 5. ВЕРХОВНИЙ СУД
Стаття 36. Верховний Суд — найвищий суд у системі судоустрою України
Стаття 37. Склад та структура Верховного Суду
Стаття 38. Суддя Верховного Суду
Стаття 39. Голова Верховного Суду
Стаття 40. Порядок обрання Голови Верховного Суду
Стаття 41. Порядок дострокового звільнення з посади Голови Верховного
Суду
Стаття 42. Голова касаційного суду
Стаття 43. Заступник Голови Верховного Суду, заступник голови касаційного
суду
Стаття 44. Судові палати касаційного суду
Стаття 45. Велика Палата Верховного Суду
Стаття 46. Пленум Верховного Суду
Стаття 47. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган
Верховного Суду
РОЗДІЛ III. СУДДІ ТА ПРИСЯЖНІ

19
20
20
20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31

Стаття 34. Голова вищого спеціалізованого суду
Стаття 35. Заступник голови вищого спеціалізованого суду
ГЛАВА 5. ВЕРХОВНИЙ СУД
Стаття 36. Верховний Суд — найвищий суд у системі судоустрою України
Стаття 37. Склад та структура Верховного Суду
Стаття 38. Суддя Верховного Суду
Стаття 39. Голова Верховного Суду
Стаття 40. Порядок обрання Голови Верховного Суду
Стаття 41. Порядок дострокового звільнення з посади Голови Верховного
Суду
Стаття 42. Голова касаційного суду
Стаття 43. Заступник Голови Верховного Суду, заступник голови касаційного
суду
Стаття 44. Судові палати касаційного суду
Стаття 45. Велика Палата Верховного Суду
Стаття 46. Пленум Верховного Суду
Стаття 47. Науково-консультативна рада та офіційний друкований орган
Верховного Суду
РОЗДІЛ III. СУДДІ ТА ПРИСЯЖНІ

19
20
20
20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАТУСУ СУДДІ
Стаття 48. Незалежність судді
Стаття 49. Недоторканність та імунітет судді
Стаття 50. Відповідальність за неповагу до суду чи судді
Стаття 51. Посвідчення судді

31
31
32
34
34

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАТУСУ СУДДІ
Стаття 48. Незалежність судді
Стаття 49. Недоторканність та імунітет судді
Стаття 50. Відповідальність за неповагу до суду чи судді
Стаття 51. Посвідчення судді

31
31
32
34
34

ГЛАВА 2. СУДДЯ
Стаття 52. Статус судді
Стаття 53. Незмінюваність судді
Стаття 54. Вимоги щодо несумісності
Стаття 55. Відрядження як тимчасове переведення судді до іншого суду
того самого рівня і спеціалізації
Стаття 56. Права та обов’язки судді
Стаття 57. Присяга судді
Стаття 58. Етика судді
Стаття 59. Моніторинг способу життя судді
Стаття 60. Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування
Стаття 61. Декларація родинних зв’язків судді
Стаття 62. Декларація доброчесності судді

34
34
34
34

34
34
34
34

38
39
41

ГЛАВА 2. СУДДЯ
Стаття 52. Статус судді
Стаття 53. Незмінюваність судді
Стаття 54. Вимоги щодо несумісності
Стаття 55. Відрядження як тимчасове переведення судді до іншого суду
того самого рівня і спеціалізації
Стаття 56. Права та обов’язки судді
Стаття 57. Присяга судді
Стаття 58. Етика судді
Стаття 59. Моніторинг способу життя судді
Стаття 60. Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування
Стаття 61. Декларація родинних зв’язків судді
Стаття 62. Декларація доброчесності судді

ГЛАВА 3. ПРИСЯЖНИЙ
Стаття 63. Статус присяжного
Стаття 64. Список присяжних
Стаття 65. Вимоги до присяжного
Стаття 66. Підстави і порядок увільнення від виконання обов’язків присяжного
Стаття 67. Залучення присяжних до виконання обов’язків у суді
Стаття 68. Гарантії прав присяжних

42
42
42
43
43
44
44

ГЛАВА 3. ПРИСЯЖНИЙ
Стаття 63. Статус присяжного
Стаття 64. Список присяжних
Стаття 65. Вимоги до присяжного
Стаття 66. Підстави і порядок увільнення від виконання обов’язків присяжного
Стаття 67. Залучення присяжних до виконання обов’язків у суді
Стаття 68. Гарантії прав присяжних

42
42
42
43
43
44
44

35
36
37
38
38

141

35
36
37
38
38
38
39
41

141

РОЗДІЛ IV. ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ СУДДІ
Стаття 69. Вимоги до кандидатів на посаду судді
Стаття 70. Порядок добору та призначення на посаду судді
Стаття 71. Заява кандидата на посаду судді до Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України
Стаття 72. Порядок проведення добору кандидатів на посаду судді
Стаття 73. Відбірковий іспит
Стаття 74. Проведення спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду
судді
Стаття 75. Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, поданої кандидатом на
посаду судді
Стаття 76. Декларація родинних зв’язків кандидата на посаду судді
Стаття 77. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді
Стаття 78. Кваліфікаційний іспит
Стаття 79. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді
Стаття 80. Призначення на посаду судді
Стаття 81. Порядок призначення на посаду судді апеляційного суду, вищого
спеціалізованого суду або Верховного Суду за спеціальною процедурою
Стаття 82. Переведення судді до іншого суду
РОЗДІЛ V. КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ СУДДІ
ГЛАВА 1. КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ СУДДІВ
Стаття 83. Завдання та підстави кваліфікаційного оцінювання
Стаття 84. Проведення кваліфікаційного оцінювання
Стаття 85. Етапи кваліфікаційного оцінювання
Стаття 86. Отримання інформації під час проведення кваліфікаційного
оцінювання
Стаття 87. Громадська рада доброчесності
Стаття 88. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
ГЛАВА 2. ПІДГОТОВКА СУДДІ ТА ЙОГО РЕГУЛЯРНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
Стаття 89. Підготовка судді для підтримання його кваліфікації
Стаття 90. Завдання та порядок регулярного оцінювання судді
Стаття 91. Значення результатів регулярного оцінювання
ГЛАВА 3. ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ
Стаття 92. Статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Стаття 93. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Стаття 94. Склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Стаття 95. Порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Стаття 96. Звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
з посади
Стаття 97. Припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України
Стаття 98. Організація роботи та засідання Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України
142

45
45
46
47
49
49
50
51
51
52
52
54
56
57
59
59

РОЗДІЛ IV. ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ СУДДІ
Стаття 69. Вимоги до кандидатів на посаду судді
Стаття 70. Порядок добору та призначення на посаду судді
Стаття 71. Заява кандидата на посаду судді до Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України
Стаття 72. Порядок проведення добору кандидатів на посаду судді
Стаття 73. Відбірковий іспит
Стаття 74. Проведення спеціальної перевірки щодо кандидата на посаду
судді
Стаття 75. Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, поданої кандидатом на
посаду судді
Стаття 76. Декларація родинних зв’язків кандидата на посаду судді
Стаття 77. Спеціальна підготовка кандидата на посаду судді
Стаття 78. Кваліфікаційний іспит
Стаття 79. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді
Стаття 80. Призначення на посаду судді
Стаття 81. Порядок призначення на посаду судді апеляційного суду, вищого
спеціалізованого суду або Верховного Суду за спеціальною процедурою
Стаття 82. Переведення судді до іншого суду
РОЗДІЛ V. КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ СУДДІ

59
59
60
61
65
66
69

ГЛАВА 1. КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ СУДДІВ
Стаття 83. Завдання та підстави кваліфікаційного оцінювання
Стаття 84. Проведення кваліфікаційного оцінювання
Стаття 85. Етапи кваліфікаційного оцінювання
Стаття 86. Отримання інформації під час проведення кваліфікаційного
оцінювання
Стаття 87. Громадська рада доброчесності
Стаття 88. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

70
70
70
71

ГЛАВА 2. ПІДГОТОВКА СУДДІ ТА ЙОГО РЕГУЛЯРНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
Стаття 89. Підготовка судді для підтримання його кваліфікації
Стаття 90. Завдання та порядок регулярного оцінювання судді
Стаття 91. Значення результатів регулярного оцінювання

71
71
72
73
76

ГЛАВА 3. ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ
Стаття 92. Статус Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Стаття 93. Повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Стаття 94. Склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Стаття 95. Порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Стаття 96. Звільнення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
з посади
Стаття 97. Припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України
Стаття 98. Організація роботи та засідання Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України

80
81
81
142

45
45
46
47
49
49
50
51
51
52
52
54
56
57
59
59
59
59
60
61
65
66
69
70
70
70
71
71
71
72
73
76
80
81
81

Стаття 99. Права члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Стаття 100. Відвід члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Стаття 101. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Стаття 102. Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України
Стаття 103. Служба інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
ГЛАВА 4. НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ
Стаття 104. Статус і структура Національної школи суддів України
Стаття 105. Завдання Національної школи суддів України
РОЗДІЛ VI. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІ
Стаття 106. Підстави дисциплінарної відповідальності судді
Стаття 107. Звернення з дисциплінарною скаргою щодо судді
Стаття 108. Орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді
Стаття 109. Дисциплінарне стягнення стосовно судді
Стаття 110. Погашення дисциплінарного стягнення
Стаття 111. Оскарження рішення у дисциплінарній справі стосовно судді
РОЗДІЛ VII. ЗВІЛЬНЕННЯ СУДДІ З ПОСАДИ ТА ПРИПИНЕННЯ
ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ

83
83
83
84
85
86
86
87
87
87
89
91
91
93
94
94

ГЛАВА 1. ЗВІЛЬНЕННЯ СУДДІ З ПОСАДИ
Стаття 112. Загальні умови звільнення судді з посади
Стаття 113. Звільнення судді з посади за станом здоров’я
Стаття 114. Звільнення судді з посади у разі порушення ним вимог щодо
несумісності
Стаття 115. Звільнення судді з посади у разі вчинення істотного
дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування
обов’язками
Стаття 116. Звільнення судді з посади за його заявою про відставку або про
звільнення з посади за власним бажанням
Стаття 117. Звільнення судді з посади у зв’язку з незгодою на переведення
до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає
посаду
Стаття 118. Звільнення судді з посади у зв’язку з порушенням обов’язку
підтвердити законність джерела походження майна

94
94
94

ГЛАВА 2. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДДІ
Стаття 119. Припинення повноважень судді
Стаття 120. Припинення повноважень судді у зв’язку з досягненням суддею
шістдесяти п’яти років
Стаття 121. Припинення повноважень судді у зв’язку з припиненням
громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави
Стаття 122. Припинення повноважень судді у зв’язку з набранням законної
сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення
померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним
Стаття 123. Припинення повноважень судді у зв’язку зі смертю судді
Стаття 124. Припинення повноважень судді у зв’язку з набранням законної
сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину

96
96

95
95
95
95
96

96
96
97
97
97
143

Стаття 99. Права члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Стаття 100. Відвід члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Стаття 101. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Стаття 102. Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України
Стаття 103. Служба інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
ГЛАВА 4. НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ
Стаття 104. Статус і структура Національної школи суддів України
Стаття 105. Завдання Національної школи суддів України
РОЗДІЛ VI. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІ
Стаття 106. Підстави дисциплінарної відповідальності судді
Стаття 107. Звернення з дисциплінарною скаргою щодо судді
Стаття 108. Орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді
Стаття 109. Дисциплінарне стягнення стосовно судді
Стаття 110. Погашення дисциплінарного стягнення
Стаття 111. Оскарження рішення у дисциплінарній справі стосовно судді
РОЗДІЛ VII. ЗВІЛЬНЕННЯ СУДДІ З ПОСАДИ ТА ПРИПИНЕННЯ
ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ

83
83
83
84
85
86
86
87
87
87
89
91
91
93
94
94

ГЛАВА 1. ЗВІЛЬНЕННЯ СУДДІ З ПОСАДИ
Стаття 112. Загальні умови звільнення судді з посади
Стаття 113. Звільнення судді з посади за станом здоров’я
Стаття 114. Звільнення судді з посади у разі порушення ним вимог щодо
несумісності
Стаття 115. Звільнення судді з посади у разі вчинення істотного
дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування
обов’язками
Стаття 116. Звільнення судді з посади за його заявою про відставку або про
звільнення з посади за власним бажанням
Стаття 117. Звільнення судді з посади у зв’язку з незгодою на переведення
до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає
посаду
Стаття 118. Звільнення судді з посади у зв’язку з порушенням обов’язку
підтвердити законність джерела походження майна

94
94
94

ГЛАВА 2. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДДІ
Стаття 119. Припинення повноважень судді
Стаття 120. Припинення повноважень судді у зв’язку з досягненням суддею
шістдесяти п’яти років
Стаття 121. Припинення повноважень судді у зв’язку з припиненням
громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави
Стаття 122. Припинення повноважень судді у зв’язку з набранням законної
сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або оголошення
померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним
Стаття 123. Припинення повноважень судді у зв’язку зі смертю судді
Стаття 124. Припинення повноважень судді у зв’язку з набранням законної
сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину

96
96

95
95
95
95
96

96
96
97
97
97
143

Стаття 125. Припинення трудових відносин із суддею внаслідок припинення
повноважень
РОЗДІЛ VIII. СУДДІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ СУДДІВСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 126. Завдання суддівського самоврядування
Стаття 127. Організаційні форми суддівського самоврядування
ГЛАВА 2. ОРГАНИ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 128. Збори суддів
Стаття 129. З’їзд суддів України
Стаття 130. Порядок скликання з’їзду суддів України
Стаття 131. Обрання делегатів на з’їзд суддів України
Стаття 132. Порядок проведення з’їзду суддів України
Стаття 133. Рада суддів України
Стаття 134. Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування
РОЗДІЛ IX. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДДІВ
Стаття 135. Суддівська винагорода
Стаття 136. Відпустка
Стаття 137. Стаж роботи судді
Стаття 138. Забезпечення житлових умов судді
Стаття 139. Забезпечення потреб судді, пов’язаних з його діяльністю
Стаття 140. Державний захист суддів та
членів їхніх сімей
Стаття 141. Соціальне страхування судді
РОЗДІЛ X. СТАТУС СУДДІ У ВІДСТАВЦІ
Стаття 142. Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді
у відставці
Стаття 143. Вихідна допомога судді у зв’язку з відставкою
Стаття 144. Медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування
суддів та членів їхніх сімей
Стаття 145. Припинення відставки судді
РОЗДІЛ XI. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ

144

98
98

Стаття 125. Припинення трудових відносин із суддею внаслідок припинення
повноважень
РОЗДІЛ VIII. СУДДІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ СУДДІВСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 126. Завдання суддівського самоврядування
Стаття 127. Організаційні форми суддівського самоврядування

98
98
98
99
99
101
101
102
103
103
105
105
105
107
107
108
108
108
108
109
109
109
110
110
110

ГЛАВА 2. ОРГАНИ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 128. Збори суддів
Стаття 129. З’їзд суддів України
Стаття 130. Порядок скликання з’їзду суддів України
Стаття 131. Обрання делегатів на з’їзд суддів України
Стаття 132. Порядок проведення з’їзду суддів України
Стаття 133. Рада суддів України
Стаття 134. Забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування
РОЗДІЛ IX. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДДІВ
Стаття 135. Суддівська винагорода
Стаття 136. Відпустка
Стаття 137. Стаж роботи судді
Стаття 138. Забезпечення житлових умов судді
Стаття 139. Забезпечення потреб судді, пов’язаних з його діяльністю
Стаття 140. Державний захист суддів та
членів їхніх сімей
Стаття 141. Соціальне страхування судді
РОЗДІЛ X. СТАТУС СУДДІ У ВІДСТАВЦІ
Стаття 142. Пенсія або щомісячне довічне грошове утримання судді
у відставці
Стаття 143. Вихідна допомога судді у зв’язку з відставкою
Стаття 144. Медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування
суддів та членів їхніх сімей
Стаття 145. Припинення відставки судді
РОЗДІЛ XI. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ

98
98
98
98
98
99
99
101
101
102
103
103
105
105
105
107
107
108
108
108
108
109
109
109
110
110
110

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СУДІВ
110
Стаття 146. Особливості забезпечення функціонування судової влади
110
Стаття 147. Система забезпечення функціонування судової влади
111
Стаття 148. Засади фінансування судів
112
Стаття 149. Порядок фінансування судів
113
Стаття 150. Державна служба в системі правосуддя, оплата праці та
соціальні гарантії
113

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СУДІВ
110
Стаття 146. Особливості забезпечення функціонування судової влади
110
Стаття 147. Система забезпечення функціонування судової влади
111
Стаття 148. Засади фінансування судів
112
Стаття 149. Порядок фінансування судів
113
Стаття 150. Державна служба в системі правосуддя, оплата праці та
соціальні гарантії
113

ГЛАВА 2. ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 151. Статус Державної судової адміністрації України

ГЛАВА 2. ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 151. Статус Державної судової адміністрації України

115
115
144

115
115

Стаття 152. Повноваження Державної судової адміністрації України
Стаття 153. Голова Державної судової адміністрації України
Стаття 154. Територіальні органи Державної судової адміністрації України
ГЛАВА 3. АПАРАТ СУДУ, СЛУЖБИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ТА ОХОРОНИ СУДУ
Стаття 155. Апарат суду
Стаття 156. Особливості апарату Верховного Суду
Стаття 157. Помічники суддів
Стаття 158. Бібліотека суду
Стаття 159. Служба судових розпорядників
ГЛАВА 4. СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ
Стаття 160. Забезпечення охорони та підтримання громадського порядку
в судах
Стаття 161. Статус Служби судової охорони
Стаття 162. Повноваження Служби судової охорони
Стаття 163. Проходження служби у Службі судової охорони
Стаття 164. Спеціальні звання співробітників Служби судової охорони
Стаття 165. Соціальний захист співробітників Служби судової охорони
РОЗДІЛ XII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

115
116
118
119
119
121
122
122
122
123
123
123
124
125
127
128
128

145

Стаття 152. Повноваження Державної судової адміністрації України
Стаття 153. Голова Державної судової адміністрації України
Стаття 154. Територіальні органи Державної судової адміністрації України
ГЛАВА 3. АПАРАТ СУДУ, СЛУЖБИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ТА ОХОРОНИ СУДУ
Стаття 155. Апарат суду
Стаття 156. Особливості апарату Верховного Суду
Стаття 157. Помічники суддів
Стаття 158. Бібліотека суду
Стаття 159. Служба судових розпорядників
ГЛАВА 4. СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ
Стаття 160. Забезпечення охорони та підтримання громадського порядку
в судах
Стаття 161. Статус Служби судової охорони
Стаття 162. Повноваження Служби судової охорони
Стаття 163. Проходження служби у Службі судової охорони
Стаття 164. Спеціальні звання співробітників Служби судової охорони
Стаття 165. Соціальний захист співробітників Служби судової охорони
РОЗДІЛ XII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

115
116
118
119
119
121
122
122
122
123
123
123
124
125
127
128
128

145

