СУДОВІ УСТАНОВИ
З’ІЗД СУДДІВ УКРАЇНИ

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ (ВРП)

Є найвищим органом суддівського самоврядування.
З’їзд скликається один раз на два роки. Рішення є
обов’язковими для всіх органів суддівського
самоврядування та всіх суддів.
Основні повноваження:
• Обирає з числа суддів 33 члена Ради суддів України;
• Призначає 6 суддів Конституційного Суду України;
• Обирає та звільняє 10 членів Вищої ради
правосуддя.

Складається з двадцяти одного члена (з яких десятьох обирає з’їзд суддів
України, двох призначає Президент України, двох обирає Верховна Рада
України, двох обирає з’їзд адвокатів України, двох обирає всеукраїнська
конференція прокурорів, двох обирає з’їзд представників юридичних вищих
навчальних закладів та наукових установ; Голова Верховного Суду входить
до складу ВРП за посадою)
Основні повноваження:
•Вносить Президенту подання про призначення судді на посаду;
•Розглядає питання дисциплінарної
•Призначає членів ВККСУ;
відповідальності суддів та прокурорів;
•Ухвалює рішення про
•Ухвалює рішення про переведення
відсторонення суддів;
та звільнення суддів;
•Контролює матеріально•Надає згоду на зняття недоторканості
технічне забезпечення судів.
суддів

Конкурсна комісія
Складається з 6 членів
(3 міжнародні експерти
ГРМЕ, 3 члени Ради
суддів України)

• Проводить конкурс до ВККСУ

ДЕРЖАВНА СУДОВА
АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ (ДСА)

Комісія з питань доброчесності та
етики
Складається з 6 членів (3 міжнародні
експерти ГРМЕ, 3 члени ВРП)

Здійснює загальне управління,
організаційне та фінансове забезпечення
діяльності судів та судових установ.
Підзвітна Вищій раді правосуддя.

• Перевіряє членів ВККСУ, ВРП та кандидатів на

посаду члена ВРП на предмет доброчесності та
етики
• Розглядає питання дисциплінарної
відповідальності суддів Верховного Суду

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ
УКРАЇНИ (ВККСУ)
Діє у складі 12 членів призначених ВРП за результатами конкурсу
проведеного Конкурсною комісією. Основні повноваження:
•Проводить добір кандидатів для призначення на посаду судді;
•Вносить до ВРП рекомендації про призначення кандидата на
посаду суддів та переведення судді;
•Проводить кваліфікаційне оцінювання суддів.

НАЦІОНАЛЬНА ШКОЛА СУДДІВ УКРАЇНИ

• Здійснює спеціальну підготовку кандидатів на посаду судді;
• Здійснює навчання суддів з метою підвищення рівня

кваліфікації;
• Здійснює науково-методичне забезпечення діяльності судів,
ВККСУ та ВРП.

ГРОМАДСЬКА РАДА
МІЖНАРОДНИХ ЕКСПЕРТІВ
(ГРМЕ)

РАДА СУДДІВ
УКРАЇНИ
Є вищим органом
суддівського
самоврядування
у період між
з'їздами суддів
України.
До її складу
входять 33 судді.

Здійснює перевірку кандидатів на посаду
судді Вищого антикорупційного суду на
предмет доброчесності.

ГРОМАДСЬКА РАДА
ДОБРОЧЕСНОСТІ
Здійснює перевірку суддів та
кандидатів на посаду судді
на предмет доброчесності.

ТЕРИТОРІАЛЬНІ УПРАВЛІННЯ ДСА
Територіальне управління представляє ДСА в
області. За погодженням голови відповідного
суду призначає на посаду керівника апарату
суду, заступника керівника апарату суду та
звільняє їх з посади.

