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ВИСНОВОК

щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та
діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя
(реєстр. № 5068)
На виконання пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 19 травня
2021 року № 1453-IX «Про прийняття за основу проекту Закону України про
внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення)
на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних
інспекторів Вищої ради правосуддя» Комітет з питань правової політики
розглянув на своєму засіданні 30 червня 2021 року (протокол № 62) пропозиції і
поправки, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту
Закону про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання
(призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності
дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя (реєстр. № 5068), поданого
Президентом України, та прийнятого парламентом за основу (далі –
Законопроект).
Комітетом до другого читання підготовлено Порівняльну таблицю до
Законопроекту, яка містить 747 пропозицій та поправок, за результатом розгляду
яких пропонується врахувати 309 поправок (у тому числі врахувати частково та
врахувати редакційно), 438 поправок відхилити.
З метою збалансування Законопроекту за пропозицією народних депутатів
України – членів Комітету до Порівняльної таблиці, серед інших, додатково
внесено такі поправки.
1. Частину другу статті 9-1, якою доповнюється Закон України «Про Вищу
раду правосуддя» викласти в такій редакції:
«2. Членами Етичної ради можуть бути особи, які мають бездоганну ділову
репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет,
відповідають критеріям професійної етики та доброчесності, мають досвід
роботи не менше ніж п’ятнадцять років зі здійснення судочинства, або

адвокатської діяльності, або прокурорської діяльності, або наукової діяльності у
галузі права».
2. Частину шосту статті 9-1 викласти у такій редакції:
«6. Голова Вищої ради правосуддя призначає членів Етичної ради не
пізніше п’яти робочих днів після закінчення строку на внесення списків
рекомендованих кандидатів від усіх суб’єктів формування Етичної ради.
Якщо Голова Вищої ради правосуддя не призначить членів Етичної ради у
визначений термін, троє перших у списку кандидатів, поданого Радою суддів
України, та перший кандидат, запропонований Радою прокурорів України,
перший кандидат, запропонований Радою адвокатів України, та перший
кандидат, запропонований Національною академією правових наук України в
особі Президії, вважаються призначеними».
3. Пункт 23-1, яким доповнюється Розділ ІІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя», доповнити
положенням такого змісту:
«Голова Вищої ради правосуддя призначає членів першого складу Етичної
ради не пізніше п’яти днів після закінчення строку на внесення списків
рекомендованих кандидатів від усіх суб’єктів формування Етичної ради».
Розглянувши Законопроект, підготовлений до другого читання, Комітет з
питань правової політики вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін
до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади
членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої
ради правосуддя (реєстр. № 5068), поданий Президентом України, прийняти в
другому читанні та в цілому у редакції запропонованій Комітетом, а також у разі
прийняття Законопроекту як Закону доручити Комітету разом з Головним
юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити редакційне
та техніко-юридичне доопрацювання його тексту.
2. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету з
питань правової політики Костіна А.Є.
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