ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАВОСУДДЯ

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 10
від 11-12 лютого 2015 року

м. Київ

вул. Садова, 3-а, кімн. № 536

11 лютого 2015 р. 15:00 год.

ГОЛОВУЄ
ГОЛОВА КОМІТЕТУ КНЯЗЕВИЧ Р.П.
ПРИСУТНІ:
народні депутати України – члени Комітету:
Агафонова Н.В., Алексєєв І.С., Алєксєєв С.О., Голуб В.В., Грановський
О.М., Денисенко В.І., Ємець Л.О.,Іллєнко А.Ю., Ківалов С.В., Кіссе А.І.,
Лапін І.О., Лозовой А.С., Македон Ю.М., Міщенко С.Г., Німченко В.І.,
Новак Н.В., Помазанов А.В., Романюк Р.С., Сидорович Р.М., Соболєв
С.В., Супруненко О.І., Філатов Б.А. Черненко О.М., Шпенов Д.Ю.,
Яніцький В.П.
ВІДСУТНІ:
народні депутати України – члени Комітету:
Голубов Д.І., Денисенко
Писаренко В.В., Ткачук Г.В.

А.С.,

Жеваго

К.В.,

Мельниченко В.В.,

ПРИСУТНІ:
Різаненко П.О. - народний депутат України; Сироїд О.І. - народний
депутат України; Власенко С.В. - народний депутат України; Сотник О.С.
- народний депутат України; Пташник В.Ю. - народний депутат України;
Шухевич Ю.-Б.Р. - народний депутат України; Тарута С.О. - народний
депутат України; Мосійчук І.В. - народний депутат України; Крулько І.І. народний депутат України; Філатов О.В. - заступник Глави Адміністрації
Президента України; Холоднюк З.В. - голова Державної судової
адміністрації України; Зусік Т.В. - директор департаменту нотаріату та
фінансового моніторингу, Міністерство юстиції України; Маломуж О.В. -

заступник директора департаменту реєстраційної служби України,
Міністерство юстиції України; Панасюк В.В. - заступник директора
департаменту - начальник відділу з питань судівництва, Міністерство
юстиції України; Язловицька-Михайлова О.В. - головний спеціаліст
департаменту конституційного та адміністративного законодавства,
Міністерство юстиції України; Іваненко К.В. - головний спеціаліст відділу
з питань судівництва, Міністерство юстиції України.
12 лютого 2015 р. 9:30 год.
ГОЛОВУЄ
ГОЛОВА КОМІТЕТУ КНЯЗЕВИЧ Р.П.
ПРИСУТНІ:
народні депутати України – члени Комітету:
Агафонова Н.В., Алексєєв І.С., Алєксєєв С.О., Голуб В.В., Грановський
О.М., Денисенко В.І., Ємець Л.О., Лапін І.О., Лозовой А.С., Македон
Ю.М., Мельниченко В.В., Новак Н.В., Писаренко В.В., Помазанов А.В.,
Романюк Р.С., Сидорович Р.М., Соболєв С.В., Ткачук Г.В., Черненко
О.М., Яніцький В.П.
ВІДСУТНІ:
народні депутати України – члени Комітету:
Голубов Д.І., Денисенко А.С., Жеваго К.В., Іллєнко А.Ю., Ківалов С.В.,
Кіссе А.І., Міщенко С.Г., Німченко В.І., Супруненко О.І., Філатов Б.А.,
Шпенов Д.Ю.
ПРИСУТНІ:
Власенко С.В. - народний депутат України; Філатов О.В. - заступник
Глави Адміністрації Президента України; Холоднюк З.В. - голова
Державної судової адміністрації України;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є головним
1.
2.

3.

Проект Закону про забезпечення права на справедливий суд, реєстр.
№1656, (Президент України) друге читання;
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і
статус суддів" щодо удосконалення засад організації та функціонування
судової влади відповідно до європейських стандартів, реєстр. № 1497,
(Сироїд О.І., Сотник О.С., Журжій А.В., Ємець Л.О., Крулько І.І.) друге
читання;
Проект Закону про внесення змін до статті 1058 Цивільного кодексу
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України (щодо відповідальності банку за порушення умов договору
банківського вкладу (депозиту), реєстр. № 0943, (Булах В.В.) друге
читання;
4. Про відкликання народного депутата України, реєстр. № 1032 (Батенко
Т.І.);
5. Про визнання таким, що втратив чинність Закону України від 6
листопада 2012 року № 5475-VI «Про всеукраїнський референдум»,
реєстр. № 1133 (Князевич Р.П, Черненко О.М., Кубів С.І. та інші);
6. Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про
всеукраїнський референдум", реєстр. № 1133-1 (Крулько І.І., Ємець Л.О.,
Соболєв С.В. та інші);
7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо умов повернення строкових депозитів), реєстр. № 1195
(Різаненко П.О., Бєлькова О.В.);
8. Проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо
місця відкриття спадщини, реєстр. № 1534, друге читання;
9. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт
(послуг), реєстр. № 1730 (Алексєєв І.С., Сторожук Д.А.);
10. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення правового регулювання гарантії, реєстр. № 1789
(Алексєєв І.С.).
ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним
11. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо реалізації права законодавчої ініціативи, реєстр. № 1311 (Чумак В.В.
та ін.);
12. Проект Закону про внесення змін до статті 6 Декрету Кабінету Міністрів
України "Про державне мито" (щодо зарахування до бюджету місцевого
самоврядування державного мита за вчинення нотаріальних дій з
відчуження нерухомого майна за його місцем знаходженням), реєстр.
№ 1320 (Сольвар Р.М.);
13. Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо обов’язковості онлайн-трансляції відкритих засідань
комітетів Верховної Ради України)”, реєстр. № 1405, (Томенко М.В.);
14. Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо упорядкування демократичного цивільного контролю над
Воєнною організацією держави”, реєстр. № 1426 (Луценко Ю.В. та ін.);
15. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України
(щодо посилення кримінальної відповідальності за доведення до
банкрутства кредитної спілки), реєстр. № 1518 (Каплін С.М.);
16. Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України
(щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність
Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України)”,
реєстр. № 1591 (Заліщук С.П. та ін.);
17. Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вступу на державну службу та службу в органах місцевого
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самоврядування” (щодо спрощення переходу осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на публічну
службу без проведення конкурсу)”, реєстр. № 1616 (Заболотний Г.М. та
Домбровський О.Г.);
18. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо правил паркування транспортних засобів, реєстр. № 1627
(Сольвар Р.М. та Новак Н.В.);
Різне.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Комітету про затвердження порядку денного засідання
Комітету з питань правової політики та правосуддя на 11 лютого 2015 року.
ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П. – Голова Комітету
Голова Комітету запропонував народним депутатам України – членам
Комітету розглянути питання п. 1, 2 проекту порядку денного засідання
Комітету після завершення розгляду всіх питань.
Народний депутат України Міщенко С.Г. вніс пропозицію питання п. 7
проекту порядку денного засідання Комітету розглянути першим.
УХВАЛИЛИ:
Порядок денний засідання Комітету на 11 лютого 2015 р. затвердити.
На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 20
«Проти» - 0
«Утримались» - 0

I. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет є головним
1. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо умов повернення строкових депозитів), реєстр. № 1195 (Різаненко П.О.,
Бєлькова О.В.).
ДОПОВІДАЧІ: Різаненко П.О. – народний депутат України
Шпенов Д.Ю. – голова підкомітету з питань цивільного та
адміністративного законодавства
ОБГОВОРЕННЯ: Лозовой А.С., Ємець Л.О., Німченко В.І., Помазанов А.В.,
Грановський О.М., Шпенов Д.Ю., Алєксєєв С.О.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення
змін до деяких законодавчих актів України (щодо умов повернення строкових
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депозитів) реєстр. № 1195 від 2 грудня 2014 року, поданий народними депутатами
України Різаненком П.О. та Бєльковою О.В., прийняти за основу.
На момент голосування присутні 24 народних депутата України – членів Комітету.

«За» - 17
«Проти» - 6
«Утримались» - 1
Рішення прийнято
2. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до статті 1058 Цивільного кодексу
України (щодо відповідальності банку за порушення умов договору банківського
вкладу (депозиту), реєстр. № 0943 (Булах В.В.), друге читання.
ДОПОВІДАЧ: Шпенов Д.Ю. – голова підкомітету з питань цивільного та
адміністративного законодавства
ОБГОВОРЕННЯ: Сидорович Р.М.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до
статті 1058 Цивільного кодексу України (щодо відповідальності банку за
порушення умов договору банківського вкладу (депозиту), реєстр. №0943
прийняти в другому читанні та в цілому.
На момент голосування присутні 24 народних депутата України – членів Комітету.

«За» - 22
«Проти» - 0
«Утримались» - 2
Рішення прийнято
3. СЛУХАЛИ:
Про відкликання народного депутата України, реєстр. № 1032, (Батенко Т.І.).
ДОПОВІДАЧ: Черненко О.М. – співголова підкомітету з питань виборів та
референдумів
ОБГОВОРЕННЯ: Іллєнко А.Ю.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про
відкликання народного депутата України (реєстр. № 1032 від 27 листопада 2014
року), поданий народним депутатом України Батенком Т.І., відхилити.
На момент голосування присутні 23 народних депутата України – членів Комітету.

«За» - 19
«Проти» - 0
«Утримались» - 4
Рішення прийнято
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4. СЛУХАЛИ:
Про визнання таким, що втратив чинність Закону України від 6 листопада
2012 року № 5475-VI «Про всеукраїнський референдум», реєстр. № 1133
(Князевич Р.П, Черненко О.М., Кубів С.І. та інші);
Про визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про
всеукраїнський референдум", реєстр. № 1133-1 (Крулько І.І., Ємець Л.О., Соболєв
С.В. та інші).
ДОПОВІДАЧ: Черненко О.М. – співголова підкомітету з питань виборів та
референдумів
ОБГОВОРЕННЯ: Ємець Л.О., Німченко В.І., Іллєнко А.Ю., Голуб В.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону України
про визнання таким, що втратив чинність, Закону України від 6 листопада 2012
року № 5475-VI «Про всеукраїнський референдум» (реєстр. № 1133 від 1 грудня
2014 року), поданий народними депутатами України Князевичем Р.П. та іншими, за
основу та в цілому;

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про
визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про всеукраїнський
референдум» (реєстр. № 1133-1 від 1 грудня 2014 року), поданий народними
депутатами України Крульком І.І. та іншими, відхилити.
На момент голосування присутні 23 народних депутата України – членів Комітету.

«За» - 20
«Проти» - 1
«Утримались» - 2
Рішення прийнято
5. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо
місця відкриття спадщини, реєстр. № 1534 (Кабінет Міністрів України), друге
читання.
ДОПОВІДАЧ: Шпенов Д.Ю. – голова підкомітету з питань цивільного та
адміністративного законодавства
ОБГОВОРЕННЯ: Алексєєв І.С., Зусік Т.В., Міщенко С.Г., Князевич Р.П.,
Сотник О.С.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до
Цивільного кодексу України щодо місця відкриття спадщини, реєстр. № 1534
(Кабінет Міністрів України), прийняти в другому читанні та в цілому.
На момент голосування присутні 24 народних депутата України – членів Комітету.

«За» - 24
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«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
6. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг),
реєстр. № 1730 (Алексєєв І.С., Сторожук Д.А.).
ДОПОВІДАЧ: Шпенов Д.Ю. – голова підкомітету з питань цивільного та
адміністративного законодавства
ОБГОВОРЕННЯ: бажаючих взяти участь в обговоренні законопроекту не було.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок
недоліків товарів, робіт (послуг) (реєстр. № 1730 від 14 січня 2015 року), поданий
народними депутатами України Алексєєвим І.С. та Сторужуком Д.А., прийняти за
основу.
На момент голосування присутні 24 народних депутата України – членів Комітету.

«За» - 23
«Проти» - 0
«Утримались» - 1
Рішення прийнято
7. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення правового регулювання гарантії, реєстр. № 1789
(Алексєєв І.С.).
ДОПОВІДАЧ: Алексєєв І.С. – голова підкомітету з питань діяльності органів
юстиції та виконання рішень судів
ОБГОВОРЕННЯ: бажаючих взяти участь в обговоренні законопроекту не було.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання
гарантії (реєстр. № 1789 від 19.01.2015 р.), поданий народним депутатом України
Алексєєвим І.С., прийняти за основу.
На момент голосування присутні 22 народних депутата України – членів Комітету.

«За» - 20
«Проти» - 0
«Утримались» - 2
Рішення прийнято
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ІI. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет не є головним
8. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо реалізації права законодавчої ініціативи, реєстр. № 1311 (Чумак В.В. та ін.).
ДОПОВІДАЧ: Помазанов А.В. – співголова підкомітету з питань звільнення
суддів, надання згоди на затримання чи арешт суддів
ОБГОВОРЕННЯ: Новак Н.В., Іллєнко А.Ю., Агафонова Н.В., Лапін І.О.
УХВАЛИЛИ:

Визнати законопроект таким, що суперечить положенням Конституції
України.
На момент голосування присутні 22 народних депутата України – членів Комітету.

«За» - 19
«Проти» - 1
«Утримались» - 2
Рішення прийнято
9. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до статті 6 Декрету Кабінету Міністрів
України "Про державне мито" (щодо зарахування до бюджету місцевого
самоврядування державного мита за вчинення нотаріальних дій з відчуження
нерухомого майна за його місцем знаходженням), реєстр. № 1320 (Сольвар Р.М.)
ДОПОВІДАЧ: Соболєв С.В. – народний депутат України, член комітету
ОБГОВОРЕННЯ: бажаючих взяти участь в обговоренні законопроекту не було.
УХВАЛИЛИ:

Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції
України.
На момент голосування присутні 22 народних депутата України – членів Комітету.

«За» - 22
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
10. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо обов’язковості онлайн-трансляції відкритих засідань комітетів
Верховної Ради України)”, реєстр. № 1405, (Томенко М.В.)
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ДОПОВІДАЧ: Ємець Л.Ю. – перший заступник Голови Комітету
ОБГОВОРЕННЯ: бажаючих взяти участь в обговоренні законопроекту не було.
УХВАЛИЛИ:

Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції
України.
На момент голосування присутні 22 народних депутата України – членів Комітету.

«За» - 22
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
11. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України
(щодо посилення кримінальної відповідальності за доведення до банкрутства
кредитної спілки), реєстр. № 1518 (Каплін С.М.)
ДОПОВІДАЧ: Помазанов А.В. – співголова підкомітету з питань звільнення
суддів, надання згоди на затримання чи арешт суддів
ОБГОВОРЕННЯ: бажаючих взяти участь в обговоренні законопроекту не було.
УХВАЛИЛИ:

Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції
України.
На момент голосування присутні 22 народних депутата України – членів Комітету.

«За» - 22
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
12. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо упорядкування демократичного цивільного контролю над Воєнною
організацією держави”, реєстр. № 1426 (Луценко Ю.В. та ін.)
ДОПОВІДАЧ: Ємець Л.Ю. – перший заступник Голови Комітету
ОБГОВОРЕННЯ: бажаючих взяти участь в обговоренні законопроекту не було.
УХВАЛИЛИ:

Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції
України.
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На момент голосування присутні 22 народних депутата України – членів Комітету.

«За» - 21
«Проти» - 0
«Утримались» - 1
Рішення прийнято
13. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України
(щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної
Ради України, її комітетів та народних депутатів України)”, реєстр. № 1591
(Заліщук С.П. та ін.)
ДОПОВІДАЧ: Ємець Л.Ю. – перший заступник Голови Комітету
ОБГОВОРЕННЯ: бажаючих взяти участь в обговоренні законопроекту не було.
УХВАЛИЛИ:

Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції
України.
На момент голосування присутні 22 народних депутата України – членів Комітету.

«За» - 22
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
14. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вступу на державну службу та службу в органах місцевого
самоврядування” (щодо спрощення переходу осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, на публічну службу без
проведення конкурсу)”, реєстр. № 1616 (Заболотний Г.М. та Домбровський О.Г.)
ДОПОВІДАЧ: Ємець Л.Ю. – перший заступник Голови Комітету
ОБГОВОРЕННЯ: бажаючих взяти участь в обговоренні законопроекту не було.
УХВАЛИЛИ:

Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції
України.
На момент голосування присутні 22 народних депутата України – членів Комітету.

«За» - 22
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
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15. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо правил паркування транспортних засобів, реєстр. № 1627 (Сольвар Р.М. та
Новак Н.В.)
ДОПОВІДАЧ: Помазанов А.В. – співголова підкомітету з питань звільнення
суддів, надання згоди на затримання чи арешт суддів
ОБГОВОРЕННЯ: бажаючих взяти участь в обговоренні законопроекту не було.

УХВАЛИЛИ:
Визнати законопроект таким, що не суперечить положенням Конституції
України.
На момент голосування присутні 22 народних депутата України – членів Комітету.

«За» - 21
«Проти» - 0
«Утримались» - 1
Рішення прийнято
Народний депутат України Лозовой А.С. запропонував включити до порядку
денного засідання Комітету та розглянути проект Постанови про визнання
такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України "Про обрання
суддів", реєстр. №1827 від 23.01.15р.
Голова Комітету Князевич Р.П. запропонував народним депутатам України
– членам Комітету визначитись з даного питання шляхом голосування
УХВАЛИЛИ:
Включити до порядку денного засідання Комітету та розглянути проект
Постанови про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради
України "Про обрання суддів", реєстр. №1827 від 23.01.15р.
На момент голосування присутні 22 народних депутата України – членів Комітету.

«За» - 21
«Проти» - 0
«Утримались» - 1
Рішення прийнято
16. СЛУХАЛИ:
Про проект Постанови про визнання такою, що втратила чинність, Постанови
Верховної Ради України "Про обрання суддів", реєстр. №1827 від 23.01.15р.
ДОПОВІДАЧ: Помазанов А.В. – співголова підкомітету з питань звільнення
суддів, надання згоди на затримання чи арешт суддів
ОБГОВОРЕННЯ: Лозовой А.С., Голуб В.В., Мосійчук І.В., Тарута С.О.,
Сидорович Р.М., Німченко В.І., Іллєнко А.Ю., Лапін І.О., Алєксєєв С.О., Філатов
Б.А., Ємець Л.О., Міщенко С.Г.
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УХВАЛИЛИ:
1. Рекомендувати Верховній Раді України визначитись шляхом голосування
щодо проекту Постанови Верховної Ради України про визнання такою, що
втратила чинність, Постанови Верховної Ради України «Про обрання суддів»
(реєстр. № 1827 від 23 січня 2015 року), поданого народними депутатами України
Лозовим А.С. та Лінько Д.В.
2. Звернутися до Генерального прокурора України щодо ініціювання перевірки
обставин, пов’язаних з рекомендуванням та обранням судді Бурбели Юрія
Сергійовича на посаду судді Києво-Святошинського районного суду Київської
області безстроково.
3. Звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо
проведення перевірки у частині дотримання Вищою кваліфікаційною комісією
суддів України положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» під час
підготовки до розгляду, розгляду, а також прийняття Вищою кваліфікаційною
комісією суддів України рішення про рекомендування Бурбели Юрія Сергійовича
на посаду судді Києво-Святошинського районного суду Київської області
безстроково.
На момент голосування присутні 22 народних депутата України – членів Комітету.

«За» - 22
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
Повернення до розгляду питання п. 1, 2 порядку денного засідання Комітету.
17. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про забезпечення права на справедливий суд, реєстр.
№ 1656 (Президент України), друге читання.
ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П. – Голова Комітету
ОБГОВОРЕННЯ: Сироїд О.І., Власенко С.В., Філатов О.В., Ємець Л.О.,
Агафонова Н.В., Новак Н.В., Крулько І.І., Алєксєєв С.О., Соболєв С.В., Німченко
В.І., Шухевич Ю.-Б.Р., Холоднюк З.В., Яніцький В.П., Сидорович Р.М.,
Мельниченко В.В., Писаренко В.В., Голуб В.В.

Голосування по пропозиціям та поправкам:
Щодо відхилення окремого блоку пропозицій суб’єктів права законодавчої
ініціативи, які стосуються:
- внесення змін до процесуальних кодексів за винятком тих, що стосуються
закріплення статусу Верховного Суду України як найвищого судового органу;
- щодо запровадження електронного документообігу та автоматизованого
розподілу судових справ («електронного суду»);
- внесення змін до Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів
України щодо матеріально-технічного забезпечення суддів та судів.
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УХВАЛИЛИ:
Відхилити зазначені блоки пропозицій.
На момент голосування присутні 18 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 16
«Проти» - 1
«Утримались» - 1
Рішення прийнято
Рішення щодо врахування в тексті проекту Закону про забезпечення права
на справедливий суд (реєстр. № 1656) концептуальних ідей, висловлених
народними депутатами України:
1) Узгодити строки оскарження судових рішень до Верховного Суду України,
передбачених у процесуальних кодексах.
ГОЛОСУВАННЯ:
На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 17
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
2) Закріпити обов’язковість рішень Верховного Суду України (правовий
прецедент) для суддів судів нижчих рівнів.
ГОЛОСУВАННЯ:
На момент голосування присутні 17 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 5
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення не прийнято
3) Зберегти у Регламенті Верховної Ради України процедуру попереднього
розгляду питання про обрання суддів, формалізувавши її, на засіданнях
відповідного комітету.
ГОЛОСУВАННЯ:
На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 16
«Проти» - 4
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
4) Вилучити з законопроекту положення про те, що до судді може
застосовуватися дисциплінарне стягнення у виді переведення до іншого суду того
ж рівня цієї ж спеціалізації.
ГОЛОСУВАННЯ:
На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 19
«Проти» - 1
«Утримались» - 0
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Рішення прийнято
5) Закріпити у законопроекті положення про те, що здійснення видатків на
утримання судів у Державному бюджеті України визначаються окремим рядком
щодо Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих
спеціалізованих судів, а також у цілому щодо місцевих та апеляційних судів.
ГОЛОСУВАННЯ:
На момент голосування присутні 20 народних депутата України – членів Комітету.

«За» - 19
«Проти» - 1
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
6) Закріпити у законопроекті положення про те, що Державна судова
адміністрація України здійснює управління об’єктами державної власності, що
належать до сфери її управління.
ГОЛОСУВАННЯ:
На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 20
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
7) У тексті законопроекту слова «апарат Вищої ради юстиції» замінити
словами «секретаріат Вищої ради юстиції» у відповідному відмінку.
ГОЛОСУВАННЯ:
На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 20
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
8) Закріпити у законопроекті положення про те, що Голова Державної судової
адміністрації України, його заступники обираються, а не призначаються на посади і
звільняються з посад Радою суддів України.
ГОЛОСУВАННЯ:
На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 20
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
9) Вилучити із законопроекту положення щодо розширення переліку підстав,
які дають право для перегляду судових рішень Верховним Судом України
(подвійна касація).
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ГОЛОСУВАННЯ:
На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 2
«Проти» - 0
«Утримались» - 18
Рішення не прийнято
10) Вилучити із законопроекту норми щодо підвищення у процесуальних
кодексах рівня гласності і відкритості судового процесу.
ГОЛОСУВАННЯ:
На момент голосування присутні 19 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 16
«Проти» - 0
«Утримались» - 3
Рішення прийнято
11) Вилучити із законопроекту норми щодо наділення Президента України
повноваженнями приймати присягу суддів, переводити суддів, підписувати їх
посвідчення.
ГОЛОСУВАННЯ:
На момент голосування присутні 19 народних депутата України – членів Комітету.

«За» - 16
«Проти» - 0
«Утримались» - 3
Рішення прийнято
12) Закріпити у законопроекті положення щодо здійснення перевірки
діяльності судді у разі, якщо кількість скасованих рішень перевищує 10%.
ГОЛОСУВАННЯ:
На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 9
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення не прийнято
13) Передбачити обрання секретарів судових палат апеляційних та вищих
спеціалізованих судів в порядку обрання голів цих судів.
ГОЛОСУВАННЯ:
На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 20
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
14) Виключення пропозиції щодо вилучення із законопроекту положення про
те, що члени Вищої ради юстиції, крім тих, які входять до її складу за посадою,
призначаються строком на чотири роки і можуть бути призначеними лише на один
строк.
15

ГОЛОСУВАННЯ:
На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 20
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
15) Передбачити в перехідних положеннях законопроекту, що заяви і скарги
подані до набрання чинності, а також дисциплінарні провадження щодо суддів,
розпочаті до набрання чинності цим Законом, здійснюються відповідно до Закону
України "Про судоустрій і статус суддів" у редакції, яка діяла на момент подачі
відповідної заяви (скарги), відкриття відповідного дисциплінарного провадження.
ГОЛОСУВАННЯ:
На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 20
«Проти» - 0
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
16) Передбачити в перехідних положеннях законопроекту, що для кандидатів
на посаду судді, які були зараховані до резерву та протягом трьох років з часу
зарахування до резерву не подали заяву для участі в конкурсі на зайняття вакантної
посади судді, у випадку, якщо закінчення вказаного трьохрічного терміну припало
на період з 11 квітня 2014 року по 31 грудня 2014 року включно, результати їх
кваліфікаційного іспиту вважаються дійсними протягом 90 днів з дати набуття
чинності.
ГОЛОСУВАННЯ:
На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 19
«Проти» - 0
«Утримались» - 1
Рішення прийнято
17) Вилучити із законопроекту положення щодо матеріально-технічного
забезпечення суддів.
На момент голосування присутні 19 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 17
«Проти» - 0
«Утримались» - 2
Рішення прийнято
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про забезпечення права
на справедливий суд, реєстр. № 1656 (Президент України), прийняти в другому
читанні та в цілому, включивши в цей законопроект окремі законодавчі пропозиції
авторів законопроекту за реєстр. №1497.
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На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 19
«Проти» - 1
«Утримались» - 0
Рішення прийнято
18. СЛУХАЛИ:
Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і
статус суддів" щодо удосконалення засад організації та функціонування судової
влади відповідно до європейських стандартів реєстр. № 1497 (Сироїд О.І., Сотник
О.С., Журжій А.В., Ємець Л.О., Крулько І.І.), друге читання.
ДОПОВІДАЧ: Князевич Р.П. – Голова Комітету
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати Верховній Раді України зняти з розгляду проект Закону про
внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо
удосконалення засад організації та функціонування судової влади відповідно до
європейських стандартів (реєстр. № 1497), поданий народними депутатами України
Сироїд О.І., Сотник О.С., Журжієм А.В., Ємцем Л.О., Крульком І.І., а також
визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 13
січня 2015 року № 82-VIII «Про прийняття за основу проекту Закону України про
внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо
удосконалення засад організації та функціонування судової влади відповідно до
європейських стандартів».
На момент голосування присутні 20 народних депутатів України – членів Комітету.

«За» - 19
«Проти» - 0
«Утримались» - 1
Рішення прийнято

Голова Комітету

Секретар Комітету

Р.П. Князевич

А.С. Лозовой
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