
СТЕНОГРАМА 

Засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя  

від 12 лютого  2015 року 

 

Веде засідання Голова Комітету КНЯЗЕВИЧ Р.П.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго ранку, шановні колеги. Продовжимо засідання 

комітету. Нарешті у нас є кворум, всі вже підтягнулись  після засідань фракцій. 

Я нагадаю, чи ми вчора завершили нашу роботу. Прошу уваги, якщо можна. Ми 

домовились з приводу того, що сьогодні зранку, незважаючи на те, що вчора у 

нас в вечері, з поважних причин, був відсутній кворум. Ми виносимо на 

голосування ті питання, які ми вважали за доцільним, окремо рішенням 

комітету визначитись  на їх користь чи не підтримати їх в засіданні нашого 

комітету. Ми вчора напрацювали такий перелік  спільно всі бажаючі висунули 

свої бачення і свої пропозиції. Якщо пригадуєте з 17-ти пунктів. Андрій …Да, 

будь ласка, не покидайте нас, бо зараз знов почнеться історія. Я його можу 

зараз озвучити, а можем іти по черзі, озвучувати, вирішувати. Значить давайте 

тоді іти по ньому. З приводу уніфікації строків, …,  ми перевірили, ми  не 

найшли такі підтвердження. Якщо у вас є такі підтвердження, то ми тоді 

повинні підтримати ідею про уніфікацію строків і проголосувати, якщо вони 

насправді десь ще залишились в тексті, то їх треба обов'язково буде… 

 

_______________. Зокрема, в кримінальному процесі місяць можна 

оскаржувати, за підставою наявності рішення міжнародної судової установи, 

через місяць після отримання рішення такої установи, а в інших процесах – 

через три.  Ну, зокрема.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ще раз кажу… 

 



_______________. Усе привести у відповідність 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Привести у відповідність і уніфікувати строки.  Хто за 

таку пропозицію? Одноголосно. З приводу так званого правового прецеденту 

Верховного суду. Те,  що говорив Сергій Володимирович, щоб вилучити право 

судді на власний розсуд або, точніше, в разі, якщо в нього достатньо для цього 

мотивів не погодитись з тим висновком, який напрацьований Верховним судом 

і, очевидно, запропонувати своє бачення, яке в разі, якщо воно суперечитиме 

такому висновку і аргументи будуть недостатні – зараз за законом підлягає 

скасуванню, в тому числі Верховним судом. Я, чесно кажучи, на цьому етапі, в 

цій частині не підтримував би цю пропозицію, тому що  крім Сергія 

Володимировича  жоден з членів комітету не висловлювався, але це на розсуд 

членів комітету. 

Сергій Владиславович…  

Тому, хто за таку пропозицію, прошу шляхом голосування підтримати. 

 

 _______________. За яку пропозицію? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  За те, щоб … 

 

ВЛАСЕНКО С.В. За те, щоби позиція  Верховного суду залишалася 

незмінною, суддя районного суду не міг на свій погляд  тлумачити… 

 

 _______________. Вже проголосували.  Дякую.  9 – "за".  Рішення 

………...    

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді давайте ще раз.  Хто - "за"?   Щоби потім не було 

… 

 

 _______________. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, тут є колеги, які 

по одному. А пані Наталя теж,  вісім… 

 

 _______________. Просто  треба бачити текст, ну як зробити так, щоби 

практика, практику треба дивитись, але  щоб був прецедент,  а його ж немає в 

нас, як ми можемо це говорити.  

(Загальна дискусія) 

 

 ВЛАСЕНКО С.В. Забутьте слово "прецедент",  не маніпулюйте 

ситуацією.  

 

 _______________. Тоді як це занивається?  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Мова йде "за  дотриманням правової позиції,  

викладеної в рішенні Верховного суду, крапка.         

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я категорично  проти цього і я вважаю, що суддя  

повинен мати таке право. І в разі, якщо він  доведе, що він абсолютно 

обґрунтований  в своєму рішенні, а подекуди  ми знаємо, практика Верховного 

Суду на превеликий жаль не завжди є навіть законною, тому   … 

 

ВЛАСЕНКО С.В.    Це дуже принципове рішення, це дуже принципове 

рішення.  Шановні колеги, ми  або залишаємо ситуацію, коли  у нас в одному 



кабінеті в Печерському суді буде  два протилежних рішення з одного й того 

самого питання, або  цього не буде, от і все, і треба просто визначитись   з цього 

приводу. Єдиний спосіб цього уникнути – це формування єдиної  практики. І я 

погоджуюсь з Русланом Петровичем,  що у нас дійсно сьогодні  навіть у 

Верховному суді по 2-і, по 3-и практики, але нам треба  і ц вирішувати якимось 

чином. 

 

 _______________. Це неправильно. 

 

 _______________.  Я вибачаюсь,  але ми ж не відходимо від  формування  

єдиної практики. Суд повинен  враховувати практику  Верховного Суду.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Колеги! Так а в інший спосіб, якщо він повинен  

враховувати, але  має можливість її не враховувати. 

 

 _______________. Але є виключне, а як змінити правову позицію 

Верховного суду, яка є безглуздою, який механізм її змінить?  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Верховний Суд сам повинен….. 

    

_______________. Як сам? Хто буде це ініціювати? 

 

_______________. Сам… 

 

_______________. Верховний Суд? 

 



_______________. Верховний Суд. 5 суддів Верховного Суду давайте 

зробимо. Давайте зробимо… 

 

_______________. Якщо це не буде справа, яка стосується якоїсь сторони 

і сторона ця не буде ініціювати, і суддя окремо не пропише, він окрему думку 

додає до цього. 

 

ВЛАСЕНКО С.В.  Колеги, колеги, тоді забутьте про уніфікацію практики, 

забутьте про уніфікацію практики при тому, що ви, щось залишаєте 

додатково… та це принципове… 

Та це принципова річ. При чому тут іти далі? Ми ж не спішимо. У нас же 

не …….. давайте швидше, швидше… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій ……дивіть, я попрошу, давайте вже. Я ще раз з 

самого початку по уніфікованих строках. Олексій……прийшов. Значить, ми 

домовились, що ми уніфікуємо всі строки. 

……..каже, що все ж таки він знайшов в тексті деякі розбіжності… 

_______________.  ……якщо ми уніфікуємо, то уніфікуємо і йдем далі. 

ФІЛАТОВ О.В. В уніфікованих строках розбіжностей нема. Вчора 

спеціально дві людини перевіряло до 3-ої години ночі, ніякої розбіжності по 

уніфікованих строках нема в поточному законопроекті. 

 

ВЛАСЕНКО С.В.  Є різниця в кримінальному процесі місяць, в загальних 

процесах 3, і ви маєте на увазі… 

 

_______________. Може кодекси принести. 



 

ФІЛАТОВ О.В. Кримінальний процес – це спеціальні правила. 

 

ВЛАСЕНКО С.В.  Ага. Тобто почекайте, так у нас уніфіковані строки чи 

спеціальні правила? 

 

ФІЛАТОВ О.В. Уніфіковані строки по тих процесах, які можна 

порівнювати між собою. 

 

ВЛАСЕНКО С.В.   Ага. Ну так тоді давайте… При чому тут… 

 

ФІЛАТОВ О.В. Уніфікованих строків в 3-х… в 4-х кодексах де є 

можливість уніфікації. 

 

ВЛАСЕНКО С.В.   Скажіть, будь ласка, яка різниця, якщо у вас в 

Кримінальному кодексі записано, що особа має право звернутися до 

Верховного Суду чи впродовж місяця з моменту винесення рішення 

міжнародною судовою інституцією, а в інших процесах написано 3. Яка 

різниця? Яка специфіка? ……… 

 

ФІЛАТОВ О.В. Сергію, яка пропозиція? 

 

ВЛАСЕНКО С.В.   Я вам скажу, уніфікувати всі строки….. 

 

ФІЛАТОВ О.В. Скажіть пропозицію. Три місяці зробити? 



ВЛАСЕНКО С.В.   Всі строки уніфікувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі зробити три? 

 

ВЛАСЕНКО С.В.   Звичайно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нема питань. 

 

_______________. Так ми це вже підтримали. І проголосували, і 

підтримали. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут друга дискусія, ми ставили на голосування, але 

рішення було не прийнято, зараз ще раз обговорення відбувається з приводу так 

званого правового прецедента Верховного Суду.  

Яка ваша позиція ……..і давайте визначатись. 

 

ФІЛАТОВ О.В. Моя позиція така. Якщо в нас була ситуація, коли в нас 

Верховний Суд виносив би виключно правосудні і головне однакові рішення, 

то нема питань, можна було б йти по шляху судового прецеденту, хоча це не є 

інститут притаманний нашій правовій традиції. Але в ситуація, коли Верховний 

Суд виносить з одного і того ж питання, однією і тією ж палатою, рішення 

прямо протилежні за змістом в питаннях застосування матеріального права 

дуже складно поставити суддю нижчої інстанції в ситуацію, коли він 

зобов'язаний одночасно врахувати два протилежних рішення. Він формально 

юридично буде зобов'язаний врахувати і одне рішення, і інше. Він не може 

обрати між ними і сказати, мені більше подобається це. Не може. Крім випадку, 

коли ми йому даємо для цього можливість оцією нормою, яка каже, що він 



зобов'язаний враховувати всі рішення Верховного Суду. Але якщо він 

відступає, наприклад, від якогось з них, він обґрунтований, чому він відступає. 

І він може обґрунтувати, що так, є таке рішення. Але є і інша практика цього ж 

Верховного Суду,  і від цього рішення Верховного Суду я відступаю з 

посиланням на іншу практику. Дуже просто.  

 

_______________.  Я хочу вас доповнити. Як відбувається зараз. Якщо є 

різна практика, що суддя бере? Бере більш пізню практику Верховного Суду, 

більш свіжу, і посилається на неї, а не на ту думку, яка є правильною. Ми його 

зв'язуємо, і він каже, що це рішення Верховного Суду, наприклад, від 10 року, а 

це від 12-го. Якщо від 12-го, то я на нього пошлюсь. Так зараз відбувається в 

судовій системі.  

 

ВЛАСЕНКО С.В.     Зараз відбувається не так. Зараз відбувається так, що 

судді по барану практика Верховного Суду. І він вирішує питання так, як він 

хоче його вирішити. От і все. І в цьому величезна проблема. І те, що сказав пан 

Філатов, це взагалі інше питання. Мова йде абсолютно про інші речі.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Володимирович, давайте дискусію знову не 

розгортати. 

 

ВЛАСЕНКО С.В.     …коли є одна практика, одна практика Верховного 

Суду, чи може суддя районного суду від неї відступити. Якщо є дві практики, 

звичайно, він посилається на одну з них, виносить своє рішення. В 

обґрунтування кладе правову позицію Верховного Суду і іде собі до 

Верховного Суду ………. І Верховний Суд розбирається, яка із практик 

повинна жити. І це нормально. І це єдиний шлях взагалі уникнути подвійної, 

потрійно, почетвертної практики у Верховному Суді.  



А те, що ви пропонуєте, ви пропонуєте казанская законность, рязанская 

законность, печерская законность і ще щось інше. І у нас не буде єдиної судової 

практики. І кожен суддя буде приймати рішення, яке вважає за потрібне.   

 

СОБОЛЄВ С.В. Можна… Давайте, бо ми не будемо рухатися, у мене 

компроміс. У мене є компроміс, який полягає в наступному. В будь-якому 

рішенні суддя районного і іншого суду повинен послатися на рішення 

Верховного Суду. Крапка.  

Яке це рішення є, все, якщо немає практики тоді він приймає рішення … 

 

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я пропоную інший компроміс. Оскільки це питання все 

ж таки процедурою частини, давайте ми коли будемо доопрацьовувати 

процедурну частину, ще раз обговоримо це питання більш детально. Зараз не 

будемо ламати систему, тому що повністю міняє тоді, взагалі, філософію, ну, 

сидіти це переробляти треба все по новій. Давайте просто ……. прошу за дужки 

винести цей процес, але обов'язково над ним більш предметно працювати 

паралельно, як ми домовились вчора.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. 

……………. у вас це є все, ви єдине, що дали можливість судді відходити 

від цього правила. Якщо це прибрати все залишається нормально.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Сергій Володимирович, ви вважаєте, що це буде 

повсемістна практика? Це будуть унікальні випадки, якщо вони будуть. Але 

обмежувати суддю в такому праві теж абсолютна безглузда річь, повірте мені. 



А що робити судді якщо справді, ну, м'яко кажучи, м'яко кажучи,  незаконні або 

такі, які взаємовиключні за своєю правовою позицією рішення? 

 

ВЛАСЕНКО С.В. 

Давайте про незаконні рішення Верховного Суду, ви знаєте, хто це 

визначає … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. То в тому вся справа.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. 

…………… Адміністрація Президента визначає, що рішення Верховного 

Суду … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це ви в тому числі публічно багато разів про це 

говорили. Я вам довіряю.   

 

ВЛАСЕНКО С.В. 

 ….. але це не означає, що я не повинен їх виконувати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так ніхто не каже виконувати.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. 

…… я їх можу публічно критикувати як політик, а не як чиновник.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Давайте бо ми так не закінчимо дискусію. 



Хто за те, щоб підтримати позицію Сергія Володимировича і вилучити це 

положення? 

Скільки зараз у нас членів комітету? Кворум є. 

Прошу визначитись шляхом голосування. Хто "за"? Прошу підтримати.  

 

______________. (Не чути) 

 

ВЛАСЕНКО С.В. 

За те, щоби практика Верховного Суду стала єдиною і основоположною 

………………..не відходити від неї.  

 

ФІЛАТОВ О.В.  Сергію, ви ж путаєте питання. Зараз ви перед членами 

комітету зовсім інше питання ставите. Ви не за те, що зараз агітуєте, щоб стала 

практика єдина. Практика має … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  5 – "за". Рішення не прийнято.  

З приводу того, щоб вилучити можливість Верховної Ради задавати 

запитання суддям і впливати на призначення, обов'язково голосувати, тобто 

вилучити всі поправки які дозволяли це робити на сесії парламенту. Так само 

ще стосується того, що нам робити з комітетом. Є пропозиція: вилучити взагалі 

те, щоб  комітет був до цього дотичний. В мене є компромісна пропозиція, 

оскільки пропонується за логікою, щоби проект постанови вносила Вища 

кваліфікаційна в комісія, яка не наділена  і не  є суб'єктом права законодавчої 

ініціативи. Я пропоную такий варіант, це стосується Верховної Ради і 

можливості там впливати на скажімо обрання  суддів, треба вилучити, а що 

стосується комітету, позбавити його права будь-які висновки вносити, але він  

повинен підготувати проект  постанови як від імені членів комітетів суб'єктів 



права законодавчої ініціативи запропонувати в парламент. Тому що, якщо це 

буде  робити ВККС, ми будемо  мати величезну кількість проблем. 

 

 _______________.  Шановні колеги, в мене просто є поправки з цього 

приводу. Тому якщо  дозволите, Руслан Петрович. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Будь ласка, Сергій Володимирович.   

 

ВЛАСЕНКО С.В.   Шановні колеги,  давайте знову таки не підміняти 

поняття.  Я категорично проти,   особисто, впливу  будь-якої  політичної 

інституції на процедуру формування суддівського корпусу. Однак  у нас, на 

жаль, є  норма Конституції, за якою Верховна Рада затверджує,  не ВККС і не 

ВККС подає, а Верховна Рада зобов'язана затвердити. А Верховна Рада 

висловлює свою суверенну волю в затвердженні тобто вона може затвердити 

суддю, або не затвердити, в цьому і полягає цей принцип.  Він  поганий … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сергій Володимирович,  ви не переконуйте комітет, тут 

немає іншої думки, інша думка була вчора в пані Оксани Сироїд, яка була 

підтримана в тому числі тими представниками, які  сиділи біля  вас. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Я розумію, що членам комітету можливо не зовсім 

коректно з цього приводу говорити, я все-таки не член комітету, можу сказати і 

про комітет. Оскільки комітет – це є орган Верховної Ради, то його вилучати з 

цього процесу, на жаль, сьогодні при діючій Конституції неможливо.  Я … 

проект постанови, не розуміючи, що   ви підписуєте. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.  За будь-яких умов, я так розумію,  що  фракція 

"Самопоміч" все-рівно не буде голосувати, тому ми повинні  визначитись… 

АЛЄКСЄЄВ С.О. У нас буде не підготовлений зал взагалі, у нас фаховий 

висновок комітету, він  просто готує  зал, він же не є обов'язковим, про що ми і 

кажемо. У нас буде   не підготовлена зала і все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте ніяких висновків тоді, просто тоді хоча би 

розглядає питання попередньо і вносить пропозиції парламенту.  Тому що зараз 

у них чіпляється слово "висновок",  що ми можемо таким чином  упереджено 

ставитися і виявляти свою політичну полю, яка є неприпустимою під час 

розгляду.   

(Загальна дискусія) 

Тому ми можемо і відповідно висновок вилучити, і написати, що готує 

попередні пропозиції для розгляду в Верховній Раді. А Верховна Рада хай 

визначається шляхом голосуванням.  

 

(Загальна дискусія) 

  

ЄМЕЦЬ Л.О. Нє, ну друзі, хотів би хоча б до вчорашнього прикладу з цим 

суддею повернутись. Насправді комітет – це, ну, певний фільтр перевірки тих 

кваліфікаційних вимог, які ставляться перед особою для того, щоб вона мала 

право бути обраною безстроково. Тому ми маємо перевірити чи завершився 

п'ятирічний термін, чи і інші обставини, чи немає … тощо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, нема питань. Я пропоную таку редакцію, … 

обговорювали, що комітет, до предмету відання якого належить попередній 

розгляд питання про обрання, написати суддів безстроково, розглядає подання 

про обрання кандидату написання суддів безстроково, в місячний строк з дня 



його надходження до Верховної Ради та вносить на розгляд Верховної Ради це 

питання. Місячний строк минув. Комітет так, як він робить по інших 

законодавчих актах – не розглянув, сесійна зала визначається без комітету. Але 

я проти того, щоб ВККС  наділяти суб'єкту права  законодавчої ініціативи…  

 

_______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми взагалі нічого не чіпаємо. Ну у нас є два… 

Дивіться, у нас є інші, можливо ще один компроміс. Є зміни в 1656, який 

вилучає ці положення з чинної редакції. Так? Ми можемо їх відхилити і 

залишити чинну редакцію.  

 

(Загальна дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А чинна редакція означає те що означає. Що комітет 

хоча би формально повинен подивитися кого ми рекомендуємо  парламенту, а 

парламент повинен, ну, …  

 

_______________. Але ми вчора про це з Сироїд …  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, Сироїд сказала після того, що якщо хоча б будь-яка 

згадка буде про парламент чи про комітет – вони будуть тут … після того вони 

будуть переконувати Європу і будуть говорити про те, що … 

 

АГАФОНОВА Н.В. Руслан Петрович, у мене є пропозиція все ж таки не, 

не давати карт-бланш іншій стороні говорити, що ми не дотримуємося 

домовленостей. Я підтримую вашу пропозицію, в більш м'якому формулюванні  



все ж таки те, що було досягнуто там вчора, якийсь компроміс – дотримуватись 

компромісу …  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А не було ніякого компромісу, не було ніякого 

компромісу.  

 

АГАФОНОВА Н.В.  Ну, ми надаємо можливість говорити про те, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Запропонуйте компроміс і я погоджусь.  

 

АГАФОНОВА Н.В. Ну от компроміс, ми говорили про розгляд, 

приберемо з того висновок… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Розгляд, вони проти слова "розгляд". Вони проти того, 

щоб комітет торкався до будь-яких матеріалів. Будь-хто в парламенті, за їхньою 

точкою зору, не може бути причетний до підготовки цього питання. Вони 

вважають, що ВККС має підготовити проект постанови і вона виноситься 

автоматично в зал, сесійна зала зобов'язана голосувати.  

 

(Загальна дискусія) 

  

ФІЛАТОВ О.В.  Руслан Петрович мені здається, що Сергій Олегович 

Алєксєєв вніс слушну пропозицію, яка може бути основою для компромісу про 

те, що комітет готує проект постанови. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Да.  



 

ФІЛАТОВ О.В.  Я б тут підтримав би думку Наталії Агафонової про те, 

що таким чином, ми даємо дуже потужний інструмент іншим політичним 

силам, апелюючи до європейської практики і до позиції Венеційської комісії, 

яку вона неодноразово висловлювала з цього питання, критикувати 

законопроект в цілому. 

Ми одним цим питанням ставимо суттєво під удар законопроект в цілому. 

Особливо з урахуванням того, що Венеційська комісія наполягала навіть при 

останньому візиті на вилученні цих положень з поточного закону. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто ви пропонуєте написати формулу, що Верховна 

Рада розглядає за пропозицією комітету. Так? 

 

_______________. …..комітет готує проект Постанови. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А як ви це в законі повинні написати? Що ми готуємо 

проект Постанови про обрання суддів безстроково? 

 

ФІЛАТОВ О.В.  Ну давайте подумаємо яким чином сформулювати… 

 

_______________.  ……..постановою може бути не рекомендувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Абсолютно вірно. 

 

_______________. Це теж саме. 

 



ФІЛАТОВ О.В.  Може, але це, ну принаймні більш якийсь м'який 

інструмент такий, коли ми не описуємо цю всю процедуру з висновком, а 

кажемо просто, що готується проект Постанови. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте тоді так, що Верховна Рада розглядає це 

питання за пропозицією комітету, тоді можна зрозуміти. 

 

_______________. А якщо не буде пропозицій?....... 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, буде якась пропозиція. 

 

_______________. Я вибачаюсь. Я б своєю правкою обмежив комітет до 

30-ти діб, щоби не було зловживань, які були раніше, щоби руками… Якщо за 

30-ть діб комітет не розглянув, воно виноситься в зал, але комітету є 30-ть діб, 

щоб підготувати фаховий висновок з цього питання. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, шановні колеги, ми …….будем по факту його 

готувати цей проект Постанови, ну інших не дано. Просто навіть в той час, 

коли ця норма була……. все рівно, все готував комітет. Голова Верховної Ради 

на себе брати таку відповідальність… 

 

АГАФОНОВА Н.В. …..давайте вилучимо цю норму, ну не давайте 

можливості критикувати закон. Ну я вам кажу, зараз…….. вся судова 

реформа….. 

 

_______________. Чинну редакцію залишити. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чинну редакцію?  

 

_______________.  Закону чинну. Та яка сьогодні є. 

 

_______________. Без поправок, залишаємо…. 

 

АГАФОНОВА Н.В. …якщо все одно ми готували ці матеріали, коли не  

було цієї норми, ну давайте не давати можливості для такої критики, ну я вас 

прошу. Ну зараз будуть говорити тільки одне, Верховна Рада, комітет 

чіпляються за свої повноваження. Я вас прошу, ну давайте пожертвуємо цим, 

…..технічно будемо цим займатись. 

 

АЛЄКСЄЄВ С.О.  А в чому він чіпляється за свої повноваження, якщо в 

нього є 30-ть діб, щоб просто це питання розглянути і…….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги... 

 

АГАФОНОВА Н.В. Не будуть, не будуть вони дивитися на строк. Строк 

залишити за дужками, а будуть говорити тільки про одне, у комітета є ці 

повноваження, розумієте. Верховна Рада … 

 

______________. Наталія, ми сьогодні голосували не раз цей закон, у нас 

не буде поправок, я так розумію, все одно будуть ………. 

 



______________.  Верховна Рада все одно буде здійснювати політичний 

вплив, все одно. Треба конституційна реформа, щоб це змінити.  

 

АГАФОНОВА Н.В. Ми же кажемо про те, що ми намагаємося навіть цим 

законом мінімізувати навіть проіснуючи конституційно-правових рамках. 

Давайте це продемонструємо.  

 

АЛЄКСЄЄВ С.О.   А як це ми мінімізуємо.  

 

АГАФОНОВА Н.В. Ну, хоча би комітетом.  

 

АЛЄКСЄЄВ С.О.   Комітет це орган Верховної Ради, який готує зал. Все! 

 

ЄМЕЦЮ Л.О. Шановні колеги! Пропоную підтримати Наталію 

Агафонову, абсолютно і повністю в частині того, що залишити як це є сьогодні 

в законі … 

…..Власне кажучи, виконати норму закону і не влазити в ці підстави, 

коли ми будемо міняти конституцію то ми впорядкуємо всі ці питання 

відповідно до Конституції. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто, ще раз для стенограми. Ви пропонуєте вилучити, 

відхилити точніше, вилучити ті зміни які пропонуються в 1656 до чинної 

редакції, залишити чинну редакцію. 

Пропонує Президент. В першому читанні ми це підтримуємо. Правильно 

ми розуміємо? 

 



ФІЛАТОВ О.В. Президент вже свою пропозицію зробив в тій редакції в 

якій він закон вніс на розгляд.  

Була пропозиція потім колеги Алексєєва про те, щоб модифікувати в цій 

частині, в частині ролі комітету, положень поточного закону і дещо їх 

обмежити, наприклад, питанням строку. Якщо ми залишаємо їх, взагалі, 

незмінними, то все залишається як є і навіть без обмеження строком, без будь-

яких обмежень, та сама процедура, комітет готує висновок.  

Якщо члени комітету будуть вважати таке рішення правильним, звичайно 

це компетенція членів комітету, але мені здається, що тут як і пані Агафонова 

говорила, це є великий і суттєвий, дуже яркий привід для того, щоб 

критикувати закон в цілому.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. В кого які ще думки і давайте визначатися.  

Сергій Олегович Алєксєєв. 

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Я хочу ще раз пояснити, в чому раніше був політичний 

вплив комітету. В комітеті документи могли лежати роками і комітет це не 

розглядав, він просто тормозив питання розгляду. Зараз ми це прибираємо  і 

обмежуємо строком. Все, якщо комітет не розглянув, виноситься на Верховну 

Раду, але це просто фаховий висновок і не більше того. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дивіться, я пропоную все ж таки певний компроміс. 

Ми повинні  для себе вияснити: ми вважаємо за можливе  і нормальне, щоби  

ВККС готувала  проект законодавчого акту?  

 

 _______________. Ні. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні. Просто  треба  для себе зрозуміти. Хто цим буде 

тоді займатись, хто?  На якій підставі?  

 

 _______________. Пропозиція … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пропонується, щоб проект постанови вносила ВККС.   

 

 ПИСАРЕНКО В.В. У нас же такая система работала, и давайте, пусть 

ВККС вносит, и  оно сразу идет в этот, в секретариат, который готовит  за 

подписью Главы  парламента,  готовится  проект постановления. Все.  

 

_______________. А проект все равно готовится. 

 

_______________. Ну, проект готовит комитет, но идет за подписью  

Главы. 

(Загальна дискусія) 

  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А зараз вилучається. 

 

 ПИСАРЕНКО В.В.  Секретариат, но мы здесь не голосуем за него: "за", 

"против".  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та ми й не голосуємо, причому тут?  … проект  

висновку.  



 

 _______________. ВККС не є суб'єктом законодавчої ініціативи, який 

може  …  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А де  це написано? Цього немає – це раніше було, це 

було раніше, а зараз немає.    А Голова  парламенту, вибачте - це не політичний 

тиск?  Я вважаю, що це "тищище" порівняно зі святістю комітету. 

 

ВЛАСЕНКО С.В.   Шановні колеги, не створюйте  штучних конструкцій.  

… і придумки про те, що ВККС  щось вносить,   а Верховна Рада  зобов'язана 

голосувати, нівелює принцип  прийняття рішення Верховною  Радою, яке 

передбачене  Конституцією. Повинна бути суверенна  воля Верховної Ради: 

"за", або "проти" от і все.  А комітет, я ж не член вашого комітету, в мене немає 

зацікавленості, а я ще раз підкреслюю, що комітет – це орган Верховної Ради, 

який готує матеріали на  розгляд Верховній Раді. Крапка і все.  Це спосіб, це 

"щупальця" Верховної Ради. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тому я й пропоную, щоб  не наділяти комітет жодним 

правом   висновків,  немає питань. Але те, що він повинен   внести,  підготувати 

проект постанови, а не Голова Верховної ради, я наприклад на цьому 

наполягав: Голова Верховної Ради з його Апаратом не повинен цим займатися. 

Я вам скажу навіть більше, коли ми зараз  пропонували повернути до ВККС тих 

суддів, які були нелегітимним складом ВККС, то місяць Апарат Верховної    

Ради  Голови не відсилав і я не розумію з яких причин. І у нас  громадськість,  

чому й хай стоїть. І вони люди зайняті, я розумію, тут безвідносно  прізвище 

Голови Верховної Ради,. ми його поважаємо, знаємо,  що він чесно виконує свої 

обов'язки. Але я не розумію, чому він, його позиція, Голови Верховної Ради, це 

не політичний тиск, а будь-якого члена комітету це політичний тиск. Чи ви 



вважаєте, що кожен член комітету має більшу можливість тиснути політично на 

парламент ніж спікер? Я для себе.  

 

АГАФОНОВА Н.В. Встановіть, можливо встановити законом строки по 

розгляду Верховною Радою. Не комітетом, а Верховною Радою.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А як ви встановите? Наталія Володимирівна, як я можу 

заставити народного депутата Агафонову голосувати за це.  

 

_______________.  30 діб, а потім виноситься в зал. 30 діб не розглянули в 

комітеті, це проблема комітету.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вносить пропозицію. Ми ж не проти, що повинні якісь 

висновки готувати. Хто буде проект постанови готувати? Мені байдуже. 

Просто не трапилося так, як вчора з Бурбелою трапилося. Коли та практика, яка 

каже ……….., існувала, Бурбелу призначили залежно від того, що йому не 

було, він 5-річний строк не був. 

Але комітет це не бачив. А сесійна зала проголосувала, бо вона…. ніхто 

не розглядав, автоматом все пішло... І таких випадків зараз починаємо 

переглядати. Повірте мені, ми накопаємо стільки. Я розумію, що тоді була 

політична доцільність, і на цьому просто робилася політика. Але давайте 

визначатися, щоб потім ми крайніми не були.  

Будь ласка, Валерій Володимирович.  

 

ПИСАРЕНКО В.В.   Коллеги, я ж не хочу никакие стандарты вводить, 

которые работали, не работали. Мы выходим с вами из того, что у нас были 

рекомендации Венецианской комиссии, Совета Европы по поводу того, чтобы 



максимально ограничить участие парламента в этих вопросах. И когда мы 

говорим с вами о нашем участии, мы говорим о том, что есть проблемы не в 

том, что мы здесь хорошие или плохие, примем быстро или не быстро. И более 

того, по старой схеме, которая работала, Голова парламента не принимал 

решение, он подписывает или не подписывает, он подписывает, Сергей об этом 

прекрасно знает. Он просто подписывал, выполнял техническую функцию, 

потому что, вы правильно говорите, сегодня должен быть субъект 

законодательной инициативы, кто вносил. Тогда так приняли решение. Потому 

что, чтобы обойти положение Конституции, которая все равно нас вписала, что 

мы этим занимаемся.  

Я понимаю. Поэтому мы…ну мы ж с вами сейчас вакуум этот чем-то 

пытаемся заполнить. Правильно? Я понимаю. Я ж вам говорю не о том, что мы 

хорошие или плохие, я говорю о том, что решение комитета – это 

дополнительное влияние парламента на эту процедуру. Все. Если ………сейчас 

комитет решит по-другому, это будет по-другому.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Не розумію, чому те, що вносила Верховна Рада, це 

благо для парламенту, а те, що якщо це зробить комітет, це буде політичний 

тиск? Я просто для себе не зрозумів. Поясніть.  

Ні, так ми повинні розуміти.  

Ми…  

 

_______________. Давайте голосувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, це ж компроміс, ми все вилучаємо, залишаємо 

тільки формулу, що за пропозицією, яка вноситься комітетом. Все. 

 

_______________.  30-ть днів поставте. 30-ть днів…. 



 

_______________.  І 30-ть днів і все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну я просто вважаю, що це компроміс, ми все 

вилучаємо з приводу того, що раніше було. Ніяких висновків, ніяких рішень, 

просто готуємо проект Постанови. Бо якщо ми зараз ніяк не врегульовуємо, то 

тоді так: парламент не може, Голова не може, комітет не може. ВККС виходить 

є суб'єктом права законодавчої ініціативи, що м'яко кажучи, суперечить 

Конституції. 

 

_______________. По-перше. По-друге, все одно вплив парламенту у 

вигляді на життя……народним депутатам все одно залишається, ніхто не може 

примусити депутата, як справедливо сказав Руслан Петрович, проголосувати 

або не проголосувати…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це вже інше питання. Мене… Я вчора задав 

справедливе запитання, а що робити в тому випадку, якщо парламент не 

голосує? Мене переконали, що такого не може бути в українському парламенті. 

От тут будуть свідки, що ми зобов'язані це зробити. 

 

_______________. ……зобов'язані, нікому не зобов'язані. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну так в том то й діло. Тому я пропоную, що стосується 

парламенту жодним чином не врегульовувати, воно само собою вирішиться. А 

якщо треба буде врегулювати на перспективу, будемо врегульовувати. Тому що 

я вважаю, що якщо не проголосували, наприклад, два рази чи три, треба 

відправляти назад в ВККС…….., це моя позиція. А безкінечно довго людина 

буде висіти, бо гіпотетично парламент змушений проголосувати, це може 



тривати безкінечно роками і людина отримуватиме заробітну плату не 

здійснюючи правосуддя. Ну це, взагалі буде цікава ситуація. Але про це ж ніхто 

не думає, бо говорить про політичний вплив. 

 

_______________. (Не чути)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому я пропоную, як компромісну редакцію, що 

розглядає за пропозицією комітету, який повинен таку пропозицію внести не 

пізніше ніж в 30-ти денний строк, в разі, якщо в 30-ти денний строк він не 

вносить Верховна Рада розглядає… Але хто тоді вносить? 

 

АЛЕКСЄЄВ С.О. Це питання нашої дисципліни. Ми повинні за 30-ть діб 

розглянути. Це… Я не думаю, що це так важко. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну це… Все може трапитись. А хто тоді вносить, 

взагалі, формально, хто вносить цей проект? Голова Верховної Ради? 

 

_______________. Ну так само, як… так само, як будь-який законопроект, 

який не пройшов комітет впродовж місяця вноситься…. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто автор, суб'єкт права законодавчої ініціативи? Хто? 

 

ПИСАРЕНКО В.В. Члени комітету тоді. 

 

_______________. А хто постанову….. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Але якщо вони не приймають…… 

 

АГАФОНОВА Н.В. Все-таки ми приходимо до Апарату, який буде 

готувати. 

 

(Загальна дискусія)   

 

ПИСАРЕНКО В.В.  Это делают в комитетах где там есть формальный 

вопрос. Просто члены комитета… 

 

(Загальна дискусія)  

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  Тоді в мене пропозиція така, тоді секретаріат 

комітету зобов'язаний подати Апарату Верховної Ради матеріали і до 

відповідного пленарного засідання проект готується Апаратом… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не має права, Апарат не є суб'єктом… 

 (Загальна дискусія) 

  

СИДОРОВИЧ Р.М.   Тоді Голова Верховної Ради получає…  

 

АГАФОНОВА Н.В.  Все одно ми виходимо на Голову Верховної Ради. 

Все одно ми виходимо на Апарат Верховної Ради.  Якщо в 30 діб комітет не 

вклався. Ну давайте не … 

 



_______________. Так, 30 діб – пропозиція комітету. … Голова Верховної 

Ради.  

 

(Загальна дискусія) 

  

АГАФОНОВА Н.В.  Знову ж таки ставимо фільтр комітет. Ну 

прибираємо зразу …  

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Можна визначити, що 30-ти денний строк, якщо ну з 

першого робочого дня, з першого робочого дня, щоб не, щоб не було на 

канікулах. Все.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, дивіться, якщо буде на канікулах, буде тоді вносити 

Голова Верховної Ради. Та і все.  

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. … не можемо сказати 30 діб, починаючи з першого 

робочого дня і все.  

 

СОБОЛЄВ С.В.  Колеги, от я взагалі не розумію, що ми обговорюємо. От 

послухайте. Ми фактично зараз пробуємо щось обмежити, ми в такий спосіб 

робимо анархію в залі. Ви що забороните будь-якому депутату підскочити і 

почати кричати, що цей суддя злочинець і так далі, і так далі. Не забороните.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні. 

 



СОБОЛЄВ С.В.   Ну про що ви взагалі кажемо. Повинен бути якийсь 

порядок, а порядок полягає в наступному. Комітет підготував – передав, не 

підготував комітет, як і всі інші комітети - 30 діб – все, вноситься в зал. До 

побачення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ А хто вносить в зал? 

 

СОБОЛЄВ С.В.   Та нехай Голова Верховної Ради.  

 

_______________. Трапляються, трапляються такі випадки, коли комітет 

не розглянуто і є, немає висновку комітету, і зал все одно голосує.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нє, ну це інша справа. Там є суб'єкт права законодавчої 

ініціативи, ми тут тільки … Ну от я пропоную, тобто якщо суб'єкта права 

законодавчої ініціативи, якщо є 30-ти денний строк і є комітет, точніше ті 

члени, які проголосують "за", ми ж не можем всіх або змушувати, або ще щось. 

Якщо кворуму немає за 30 днів, то тоді 30 днів минає – виносить Голова 

Верховної Ради. Приймається така пропозиція?  

 

_______________. Приймається.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за такого роду поправку прошу визначитись 

шляхом голосування. Хто - "за"? Пане секретар, рахуйте. Хто – "проти"? Хто - 

"утримався"? Скільки "за"?  

 

_______________. Чотири, зараз я порахую скільки. 4 – проти. 

Утрималось – 0. Скільки "за" зараз порахую.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скільки членів комітету рахуйте зараз.  

 

_______________. Вісімнадцять.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 14 – "за". "Проти" – 0. "Утрималось" – 4. Скільки? 

 

______________. 20 членів комітету, виходить 16 – "за". 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  16 – "за". Проти – 0. 4 – утрималось.  

(Загальна дискусія) 

Наступне. З приводу того, щоб вилучити переведення суддів по 

горизонталі, як наслідки переатестації. Те, що пропонував винести за дужки, 

вилучити Леонід Ємець. Хто за цю пропозицію, прошу визначатися шляхом 

голосування.  

Хто за те, щоб єдину бюджетну програму запропонувати по апеляційних і 

місцевих судах, так як пропонувала Державна судова адміністрація. Щоб це 

спростило їм можливість більш оперативно реагувати, вони все рівно 

розпорядники, але там 10 програм, вони не знають як перекидувати, змушені в 

кожному  конкретному випадку. Хто за те? Одноголосно. Рішення прийнято.   

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вибачте, будь ласка. 19 – "за". Хто - "проти"? Хто – 

"утримався"? 1 – утримався. Для протоколу. Рішення прийнято.  



Так само, щоб серед повноважень наділити їх правом управління 

державним майном, оскільки це право немає в законі, але вони по факту його 

все рівно здійснюють і треба якимось чином ці речі внормовувати. Те, що ми 

вчора обговорили. Іде мова тільки про те майно яким вони реально управляють 

і находиться в їхній власності.  

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Маленьке запитання. Наскільки я в курсі, в 

господарських судах майном розпоряджаються самі господарські суди. Як бути 

з цим моментом?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, будь ласка, голова Державної судової адміністрації. 

 

______________. На сьогоднішній день без дозволу на списання будь-

якого основного засобу, без головного розпорядника бюджетних коштів, 

неможливо в принципі в тому числі і по господарських судах.  

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  Ага. Все. Тоді питань нема. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло? 

 Хто за таку пропозицію, прошу визначатися шляхом голосування. Хто - 

"за"? Проти? Утримався? Рішення прийнято одноголосно.  

З приводу того, щоб апарат Вищої ради юстиції перейменувати. 

Прийнято рішення і воно вже є в законі, щоб його назвати секретаріатом, так як 

було раніше.   

Висловлена була пропозиція.  

(Загальна дискусія)  



  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, вчора говорили загально, що це апарат 

означає адміністративний вплив і так далі.  

 

_______________.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, зараз в законі……. секретаріат. Правильно, 

……………  

 

ЄМЕЦЬ Л.О.  Руслан Петрович, можна я поясню. Шановні колеги, мова 

йшла не про назву, мова йшла про те, що в першій редакції, яка була надана 

закону про справедливий суд, там апарат наділявся повноваженнями, які давали 

можливість фільтрувати кандидатури, які подавалися на Вищу раду юстиції. 

Наскільки я розумію, я бачив цей остаточний варіант з правками, ці питання 

зняти. Тому пропоную… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В тій частині ми не обговорювали. Це вже було вчора 

на момент розгляд вирішено. Там йшла мова про те, що слово "апарат" 

передбачає адміністративне якесь утворення, яке має шляхом прийняття 

рішення здійснювати волю і не властиву, не притаманну. Тому треба залишити 

секретаріат. Є в чинній редакції …………  

Які з цього приводу ще? Хто за те, щоб секретаріат був у Вищій раді 

юстиції, прошу визначитися. Хто – "за"? Проти? Утрималися? Одноголосно.  

З приводу того, щоби Радою суддів обирався, а не призначався голова і 

заступник Державної судової адміністрації. Тому що там відбувається процес 

обрання шляхом голосування. Так само якби поправили в законі процес 

обрання голів судів і заступників.  



Хто за таку пропозицію, прошу висловитися шляхом голосування. Хто –

"за"? Проти? Утримався? Рішення прийнято.  

З приводу визначення того, що таке подвійна апеляція замість подвійної 

касації. Сергій Владиславович, може ви поясните, що малося на увазі? Як нам 

зараз виходити з цієї пропозиції. Ви сказали, що треба вирішити, що це таке.  

 

СОБОЛЄВ С.В. Моя пропозиція є обмежити звернення в апеляційній 

інстанції і відповідно в касаційній інстанції, визначивши, що якщо Верховний 

Суд залишається єдиною касаційною інстанцією, то підстави є виключно тільки 

для звернення як до касаційної інстанції. А до вищих судів звернення можуть 

бути з тих же підстав, як звернення в будь-яку апеляційну інстанцію. І таким 

чином фактично дає можливість чітко врегулювати питання, що у нас є 

Верховний Суд і це відповідає Конституції як вищий судовий орган. Це прямо 

відповідає Конституції. Оскільки Конституція не змінена і навряд чи буде 

змінена в цій частині - нам треба провести відповідність закону. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто хоче висловитись. Олексій Валерійович хоче, будь 

ласка.  

 

ФІЛАТОВ О.В. Колеги, в нас є мета, до якої ми маємо йти шляхом 

конституційних змін, це спрощення судової системи. Знов-таки неодноразово 

нам Венеціанська комісія, Рада Європи та інші європейські інституції наробили 

зауваження щодо надмірного складності судової системи. Але у нас є рамки, які 

нам ставить Конституція. В рамках, в яких ми знаходимося в межах чинної 

Конституції ми не можемо зараз ліквідувати касаційні суди, передати всі 

повноваження Верховному Суду. Яким чином ми виходимо з цієї ситуації, ми 

залишаємо  за Верховним Судом повноваження, які стосуються, перш за все і 

головним чином, уніфікації судової практики. Особа чи сторона, чи інший 

учасник процесу може оскаржити рішення суду нижчої інстанції до Верховного 



Суду тоді, коли є різна практика, застосування … переважно матеріального, але 

в деяких випадках і процесуального права. При цьому ми розуміємо, що 

Верховний Суд так само, як і касаційні суди, не займається питаннями факту, а 

займається питаннями права. Відмінність між Верховним і касаційними судами 

в тому, що Верховний Суд займається питаннями права тільки тоді, коли є різна 

практика застосування іншими судами. Вот така концепція була запропонована 

і в принципі це є певний розумний компромісний варіант до того, як ми внесли 

зміни до Конституції і перейшли до триланкової судової системи.  Мені 

здається, що в такому вигляді її було варто і залишити, якщо ми зараз робимо 

подвійну апеляцію, то, в моєму розумінні, це надання касаційній інстанції, 

напевно, повноважень переглядати питання факту. Мені здається, що це є 

недоцільним.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І не властиве взагалі. Будь ласка, … 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Я, власне, хотів просто уточнити. Мова іде про те, що ми 

даємо вишкам можливість переглядати за нормами матеріального права 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, да.  

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Тобто не лише процесуально  і матеріально. А верховному  

ми не даємо такого права? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Куди ви, не тікайте,  будь ласка? (Загальна дискусія) 

 Ігор Сергійович тобто ми тут, вибачте… А яке важливе? (Загальна 

дискусія) 



 Шановний Сергій Владиславович,  я просив би, давайте на цьому етапі 

не будемо це питання  торкати, тому що це питання теоретичне і як на мене, 

воно абсолютно не властиве касаційній інстанції  розглядати питання … 

 

СОБОЛЄВ С.В. Це питання пов'язане із попереднім питанням, якщо ви  

провалили питання більшістю голосів про те, що у нас може бути 

законодавство в будь-якій області, а більше того, у нас може бути 

законодавство, яке не є українським  законодавством єдиним, яке є уніфіковане, 

то  це ваше право, будь ласка, це ж все в одній концепції.   У нас фактично зараз 

іде концепція абсолютно  зрозуміла, у нас можуть прийматися рішення чотирма  

судовими інституціями окремі, які можуть бути  такими, що протирічать одне 

одній, є питання допуску знову, все залишилось. Ну все, ви ж визначаєте це,  

будь ласка.  

 

 АЛЄКСЄЄВ С.О. Але ж питання допуску вирішує Верховний Суд, не 

безпосередньо Верховний Суд, не Касаційний суд, а безпосередньо Верховний 

вирішує. 

 

 ЄМЕЦЬ Л.О.  Шановні колеги! Ну виключно  з чистоти процесу, якщо 

ми апеляцію і даємо можливість  … розглядати  за нормами  матеріального 

права і  досліджувати   докази ну тоді автоматом має і рішення набувати 

законної сили лише після   того. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Абсолютно вірно. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О.  Бо ну …  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Після касаційної інстанції. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О.  Тоді виходить ми  піднімаємо набуття рішенням  законної  

сили і  ще відстрочуємо його на півроку, чи  на 2 місяці, тоді треба терміни 

міняти.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, давайте, я вважаю, що на цьому етапі  у нас немає 

зараз просто сенсу ламати цю схему, а далі побачмо як життя  підкаже. 

Можливо нам  треба буде після змін до Конституції повертатись до цієї ідеї, 

будемо бачити як буде працювати парламент і чи зможе він прийняти 

відповідні зміни до Конституції,  і в якій редакції. 

Хто за пропозицію Сергія Владиславовича, прошу визначатись шляхом 

голосування. 2 – "за", я бачу.  Хто проти? Утримався? Решта утримались.  

Рішення не прийнято.  

Шановні колеги, наступне питання. Це те, щоб питання гласності, 

відкритості, які вже в матеріальному плані вирішені, відтворити в 

процесуальному плані в Кодексах. Ми вчора домовилися, що продовжуючи 

роботу над процесуальними кодексами ми обов'язково в цій частині уніфікує ці 

закони. Я тут не бачу жодної проблеми, щоб зараз це робити. Тому що, якщо ми 

хоча би в цій частині почнемо зміни до процесуальних кодексів – в нас не буде 

аргументів чому ми до інших питань необхідності змін процесуальних кодексів 

на цьому етапі вирішили не торкатись, тут має бути єдина позиція. Я б все ж 

таки в цьому плані виніс за дужки і продовжував роботу, я не бачу нічого 

страшного, якщо в матеріальному законі ця норма буде і суди будуть 

користатися цією нормою безпосередньо. Які є зауваження, заперечення? Будь 

ласка. 

 



СИДОРОВИЧ Р.М. Тобто, якщо я правильно зрозумів, ми пропонуємо 

зараз на сьогоднішньому етапі до процесуальних кодексів не вносити взагалі 

жодних змін. Чи якісь зміни все ж таки будуть? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ми внесли тільки цю частині безпосереднього 

повноважень Верховного Суду і все. Всі решта… 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Тільки по Верховному Суду.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всі решта питання ми запропонували винести за душки 

і продовжити їхню роботу для того, щоб всі зацікавлені особи могли 

долучитися і внести узгоджений комплексний законопроект від всіх авторів 

суб'єктів права законодавчої ініціативи.  

 

_______________. В березні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто за те, щоб поки що це питання відкласти і не 

розглядати. Прошу визначитись. Хто – "за"? Проти? Утримався? 3-е – 

утрималось.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Виходить 16 – "за". Рішення прийнято 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 16 – "за". Рішення прийнято. Так звані політичні 

повноваження Президента, на чому наполягалося…, щоб вилучити. Я 

пропоную в цій частині теж не торкатися ситуації, давайте вилучимо за душки. 

Ми не приймемо спільного рішення. Є такий алгоритм. Ми не отправляєм цей 

закон після його прийняття Венеційської  комісії, вона сказала, що Венеційська 



комісія, в попередній розмові, має свої застереження. Якщо вона їх офіційно 

висловить – ми тоді відповідно будемо збиратися і додатково приймати 

рішення. Але зараз оголювати цю ситуацію, ну вдумайтесь. Ми пропонуються, 

щоб ліквідувати суди конкретно законом, в конкретному випадку в парламент. 

Тобто на кожен випадок має бути спеціальний закон парламенту. Я не 

розумію… я не розумію, чому  Верховною Радою прийняття рішення законом, 

це не політичний тиск, а зараз … політичний тиск. Тобто це питання, відверто 

кажучи, немає сенсу зараз розглядатися, тому що як на мене, то воно є 

надуманим. Хто за те, щоб винести ці питання за дужки і дочекатися висновку 

Венеціанської комісії, а далі відповідно реагувати, як це передбачено 

українським законодавством. Хто "за"? Прошу визначатися. Проти? 

Утримався? 3 – утрималось, 16 – "за". Рішення прийнято.  

З приводу того, щоб 5 відсотків скасованих рішень було підставою для 

ініціювання, я так розумію, дисциплінарного провадження. Чи як?  

 

ФІЛАТОВ О.В. Підстава для проведення перевірки за результатами 

перевірки, відповідний суб'єкт приймає рішення чи порушувати дисціплінарне 

провадження чи ні. Тільки після цього встановлює, чи є дисциплінарне 

порушення, чи ні і приймається рішення про відповідальність.  

Пропозиція була Леоніда Олександровича, я розумію. Напевно, що для 

того, щоб провести перевірку, це може бути якимсь сигналом який в принципі 

не зобов'язує відкривати провадження після перевірки.  

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Якщо брати зараз статистику суддів по скасуванням, ми 

100 відсотків суддів, я повністю згоден, будемо перевіряти. Давайте підвищимо 

цей бар'єр. Були прецеденти які, ….. змінило тарифи і у судді скасовано було 

дуже великий відсоток рішень, але не з його вини. І зараз дуже багато суддів, 

ну, 100 відсотків, мають більше ніж 5 відсотків скасування. Ми зараз будемо 

всіх суддів перевіряти, ми завалимо просто цей орган.  



 

ЄМЕЦЬ Л.О. По-перше, звідки у вас статистика? Скільки ви вважаєте в 

середньому у судді скасовано рішень?  

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. Десь до 10 відсотків.  

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Точно до 10 …………, 5 це трошки вище за середній рівень.  

 

АЛЄКСЄЄВ С.О.  …… підняти цю планку з 5 відсотків, ну, хоча б до 15. 

 

СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, я вважаю, що це, взагалі, хибна 

практика. То може бути одне скасоване рішення яке перевернуло ситуацію в 

країні і таких рішень, я вам приведу десятки суддів які по беспределу 

ухвалювали такі рішення. Обмежувати це якимись відсотками, я, взагалі, 

вважаю, це некоректно. Це повинно бути право навіть по одному рішенню 

негайно почати таку процедуру. Тому, я вважаю, що тут будь яке обмеження є, 

на мій погляд, … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, хто хоче висловитися? 

Будь ласка, Власенко Сергій Володимирович.  

   

 (Не чути)  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Мені це дуже нагадує, знаєте радянського….. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо можна, тоді під стенограму, бо ми вже дали 

офіційне вам слово. 

 

ВЛАСЕНКО С.В.  Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Всі попередні слова були не офіційні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, всі… 

 

ВЛАСЕНКО С.В.  Це добре.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не прозвучали. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Мені це дуже сильно нагадує радянську практику 

статистики по розкриваємості. Знаєте. Абсолютно один в один – це по-перше, а 

по-друге, я прошу комітет бути послідовними і логічними, якщо ви декілька 

питань назад говорили про те, що у нас 15-ть практик Верховного Суду, а зараз 

ви суддю за 5-ть відсотків скасованих хочете притягати до відповідальності не 

маючи єдиної практики, не маючи нічого. Напевно, це трошки виглядає 

абсурдно.  

Я погоджуюсь з позицією пана Соболєва, який сказав, що навіть за одне 

рішення, бувають такі рішення, за одне із яких можна і необхідно притягати до 

відповідальності. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую. Будь ласка, Леонід Олександрович і 

будемо приймати рішення. Ємець. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Шановні колеги, по-перше, право переглянути в 

дисциплінарному… відкрити провадження за одне рішення, воно є і 

передбачене у випадку порушення суддею присяги або інші обставини, які 

свідчать про те, що він порушив закон, його справа переглядається в 

дисциплінарному провадженні – це раз. 

По-друге, це відповідає вже на питання Сергія Соболєва… ой, Власенка, 

власне, мова йде про те, що перевірка призначається і далі вже дисциплінарна 

комісія визначається, які… на підставі чого ці рішення були скасовані. Якщо 

цими підставами є об'єктивні обставини такі як зміна практики, такі як зміна 

законодавства, такі… нововиявлені обставини, цих 5-ть відсотків не 

зараховується.  

Мова йде не про те, щоб боротись з точковими справами, які дійсно, 

можливо, мають там надзвичайно корупційну складову, мова йде про те, що 

загальний непрофесіоналізм суддів і їх безнаказанність приводить до того, що 

вони можуть створювати таку практику в окремих випадках, яка спотворює, 

взагалі, загальну статистику їх. Тобто вони можуть приймати кількість рішень, 

які будуть… скасовуються інстанціями на відсотки вище ніж це іде за 

загальною середньою практикою по країні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Давайте просто трохи локанічніше……. 

Виступи. 

 

_______________. (Не чути)   

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз, зараз, зараз. Зараз ми це все… ну дві секунди. 

…….Писаренко, зараз все створимо. 

 

ПИСАРЕНКО В.В. Господа, давайте еще… То есть смотрите, все имеет 

свою логику только когда оно не доводится до абсурда. По логике этого закона 

вашего, там все судьи проходят сто процентов переаттестацию. Правильно я 

понимаю? Все станут честными, сразу же после переаттестации, перестанут 

делать неправильные вещи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  ……сто процентів. 

 

ПИСАРЕНКО В.В.  После этого вы втягиваете их в механизмы, которые в 

принципе, так или иначе, мы будем искать им время, когда они будут 

осуществлять правосудие. Вы сделали для них люстрацию, переаттестацию, 

потом добавите для них еще такие механизмы… 

 

_______________. ……по закону. 

 

ПИСАРЕНКО В.В.  Так я понимаю, так давайте их всех выгоним и вас 

наймем, давайте найдем более честных, более красивых, но мы исходим из 

того, что давайте им дадим возможность работать судьями. И то, что вы делаете 

этим законом, вы только их приводите в состояние, когда они должны будут 

постоянно писать отчеты, давать документы и оправдываться перед 

дисциплинарными, люстрационными, аттестационными комиссиями. Но 

ограничьте этот… Для себя ограничьте. Потому что потом комитет будет 

заниматься тоже этим хламом. Поверьте, он по кругу вернется сюда, весь этот 

хлам. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так нас же обмежили.  

 



АГАФОНОВА Н.В. Можна питання? А які ще є підстави для перевірки, 

окрім цієї. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Підстав для перевірки? Багато. 

 

АГАФОНОВА Н.В.  Багато. Тобто може знайдуться ще інші, окрім тих, 

що є там п'ять відсотків скасованих рішень. Для того, якщо рішення було 

якімось там неправосудним чи людина відчуває, що вона несправедливо за 

зверненнями. Все це є. Для чого нам вводити фільтр у вигляді якихось там 

процентів скасованих рішень. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, Наталія Василівна, беріть слово офіційно, я 

дуже прошу. Не має бажання. Руслан Сидорович. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Я коротко. Ми, в принципі зазначали раніше, коли 

проговорювали концепцію закону, що скасоване рішення за європейською 

практикою, не може бути підставою для притягнення до дисциплінарної 

відповідальності. І особливо враховуючи, власно те, що тут вже зазначалося. В 

нас нерідко концепція вищих касаційних судів міняється і потім летять сотні, 

інколи – тисячі рішень, тому враховуючи таку об'єктивну ситуацію, я би такий 

підхід не підтримував. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Не підтримували взагалі? 

 

 СИДОРОВИЧ Р.М. Ні, я не підтримував би на цьому етапі підхід щодо 

обов'язкової перевірки після певного відсотку скасованих рішень, саме із-за 

того, що у нас підхід вищих касаційних судів сьогодні, там по соціальці, 

наприклад, є такі, потім там позиція вищого суду міняється і в людини летять…  

 



_______________. Це не враховується в ці п'ять відсотків. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А як ти будеш  потім? Добре.  

Будь ласка, Сергій Олегович Алєксєєв і будемо щось  зараз вирішувати. 

 

АЛЄКСЄЄВ С.В. 5 відсотків – це  взагалі, я теж  не підтримую цю 

систему  за відсотками перевіряти.  Але якщо і ставити відсоток, то не 5 

відсотків, бо 100 відсотків суддів перевірено. А взагалі є дуже багато інших 

підстав для притягнення до відповідальності, тому я не підтримую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, ну дивіться, ситуація виглядає 

наступним чином, що це позиція не тільки Леоніда Олександровича…, а 

відповідно і  "Народного фронту"     і вони  мають право висловлювати свою 

позицію. Якщо як компроміс, ми можемо підняти планку до 10 відсотків і я 

думаю, що це буде правильно. Тому що  якщо середні зараз показники не 

менше 10 відсотків приблизно, то ми … 

 

ВЛАСЕНКО С.В. … робити, якщо в  подальшому це рішення  буде 

змінено, чи відмінено за ново виявленими обставинами і буде постанова 

несправедлива.  А зміниться судова практика і  скажуть, що… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сергій Володимирович, це право, а не обов'язок для    

перегляду тобто має право.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. А хто буде вести облік: 10 відсотків, чи це 11, чи  це 

…?  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну от значить тоді будемо дивитись як ця норма буде 

працювати, а далі будемо  вносити відповідні зміни. (Загальна дискусія) 

 Будь ласка, ……Леонід Олександрович хоче щось сказати ще в своє 

виправдання. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Шановні колеги! От давайте будемо свідомі того, що ми  

живемо    в реальному світі і наша первинна переатестація суддів жодним 

чином не вирішить всі проблеми щодо якості суддівського корпусу. І інше 

оцінювання, яке ми будемо проводити до тих,  які будуть йти на підвищення, 

теж  до 100 відсотків цю планку не підніме. Ми встановлюємо  межу для 

непрофесійних, некваліфікованих, корупційних суддів. У випадку, якщо їх      

діяльність призводить до того, що вони вибиваються за межі статистики в 

кількості скасованих рішень,  їх  справа направляється  до дисциплінарної 

комісії для  перевірки, на підставі чого ці  рішення  були  скасовані на такому 

надзвичайно великому рівні. І нехай дисциплінарна комісія по цьому  

конкретному  судді приймає рішення, і розбирається на яких підставах він ці 

рішення приймав. І давайте  розуміти, що  таким чином ми встановлюємо  

додатковий фільтр для непрофесійних і корупційних суддів. А ви зараз 

відмовляєтеся від цієї  можливості. 

(Загальна дискусія) 

   

АГАФОНОВА Н.В.  Ми створюємо в кожному суді відділ статистики. 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Колеги, та ви 5 хвилин тому сказали, що у нас 

Верховний Суд виносить не правосудні рішення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна я… Можна я буду надавати слово, Сергій 

Володимирович? 



 

ВЛАСЕНКО С.В. А зараз говорите… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дозвольте мені головувати, якщо дозволите. Сергій 

Владиславович, будь ласка, Соболєв. 

 

СОБОЛЄВ С.В. Шановні колеги, хто пам'ятає там, хто був в комітеті в 

цьому, коли ми ще займалися і статистикою, все це розглядали, у нас були 

унікальні судді, які приходили в Верховну Раду маючи 50 відсотків скасованих 

справ. 50 відсотків скасованих справ! 

То мені здається, ми або будемо боротися з цією проблемою, або будемо 

ганятися за ними по хвостах. Боротися з цією проблемою можна один спосіб – 

уніфікація, все. Якщо ми так не боримось, ну вибачте, як ви можете вимагати 

від судді у якого скасували рішення  апеляційна інстанція, яке ще надійшло до 

Верховного Суду, наприклад. Яке ми маємо право, взагалі? Якщо б була 

уніфікація тоді все зрозуміло, якщо не має уніфікації – це все… розумієте, це 

дальше мєждусобойчики починаються між апеляцією і районним судом, я ж 

розумію до чого це приведе. Далі домовленості будуть і що завгодно.  

У нас немає єдиного механізму тоді, яким ми можемо перевірити це 

правильне рішення, законне рішення чи не законне рішення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)  

 

_______________. Я хотів би підтримати і Сергія Владиславовича і 

деяких представників, які проти цієї пропозиції стосовно відсотків.  В нас може 

бути такий випадок, що… Взагалі, ми розглядаємо це питання відносно судді 

першої інстанції, максимум. Да? Другої трохи менше, а третю ми, взагалі не 

торкаємо. Може бути така річ, що суддя першої інстанції прийняв правильне 



рішення, в другій інстанції є трійка суддів, яка прийняла не правильне рішення, 

а в загальному за три роки їхньої роботи у судді першої інстанції, який прийняв 

правильне рішення, по суті. Так? От. Буде більше відсотків ніж в того судді, 

який в другій інстанції прийняв не правильне рішення і воно по суті стало 

законним. Тобто ми не зможемо правильно оцінити ситуацію, яке рішення 

прийняв суддя.  

Тому звичайно, треба від цієї пропозиції піти. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто хоче ще висловитись? Будь ласка, Писаренко 

Валерій Володимирович. 

 

ПИСАРЕНКО В.В. Я просто… От смотрите, я поддерживаю Леонида, в 

его желании изменить к лучшему судебную систему. Давайте просто иногда в 

зеркало смотреть. Вот давайте этим же законом введем дисциплинарные, 

люстрационные, аттестационные процедуры для народных депутатов. Вот 

установим народным депутатам точно такие же процедуры, как сегодня мы 

питаемся установить судьям, с процентами успешных законопроектов, прихода 

в парламент, работы в комитетах и так далее. И пусть нас аттестуют, 

люстрируют, дисциплинируют, но, давайте это сделаем, тогда все понятно, а 

так мы сегодня сидим говорим о другой ветви власти и мы начинаем их на 

каждом шагу заставлять собирать документы, аттестовываться, 

переаттестовываться. Откуда вы знаете, что в этих комиссия дисциплинарных 

будет все чисто и понятно, а может дисциплинарная комиссия после этого 

будет говорить какие надо решения выносить.  

Поэтому давайте аккуратно к этому относится, механизмов достаточно 

которые вы делаете, аттестационные люстрационные, дисциплинарные. Но 

давайте не нагромождать то, что не надо нагромождать, вот я из этого исхожу. 

Спасибо. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто хоче виступити? ……………………… 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Тобто логіка загальна така, давайте, не дай Бог, не будемо 

перевіряти суддів на якість їх рішень. Тому що наша пропозиція по загальній 

практиці Верховного Суду не пройшла, …………. не досягнена, тощо.  

Я теж підтримую вашу позицію. Я готовий на цьому наполягати. Нажаль  

сьогодні немає загальної такої підтримки, щоб ми забезпечили єдину практику. 

Я вважаю, що ці речі мають бути комплексно і буду на цьому наполягати і з 

вами разом рухатися.  

Але зараз я пропоную додати ще один фільтр… Давайте, хорошо 

піднімемо до 10 відсотків, це дасть можливість хоча б оті, от знаєте такі 

кричущі випадки, от як каже Сергій Владиславович про 50 відсотків, хай 

перевіряє дисциплінарна комісія, підстави, хай перевіряє чи є там ново виявлені 

обставини…, чи завершена уже справа ця, чи дійшла вона до Верховного Суду, 

для цього ж є перевірка. 10 відсотків…  

Я не хочу. Там прописано дуже проста позиція, що це є підстава для 

перевірки, підстава, просто підстава для перевірки якості роботи судді. Ну, 

уявимо, що  тих суддів у яких є отакі кричуще, вирвались вони на 10 відсотків, 

їх просто дисциплінарна комісія перевіряє. Що в цьому поганого? Де ми тут 

наступаємо на незалежність суддів? Ну, якщо в суді, вибачте, брак гонить він, 

ну, це ж реальний брак в суді, 10 відсотків браку, ніхто ж такого працівника на 

роботі тримати не буде. Так нехай його хоча б перевірять на підставі чого він 

цей брак гонить.  

 

АГАФОНОВА Н.В. Леонід, а в чому тоді буде полягати перевірка? Як 

дисциплінарна комісія може перевіряти якість судочинства, правосуддя, 

прийнятих рішень? Скажіть, будь ласка, давати оцінку прийнятим судовим 

рішенням, це ж дисциплінарна комісія, вона ж зовсім за іншим слідкує. Що 

вона буде робити? 



Говорити про те, що це рішення воно відповідає закону, а це ні? 

 

ЄМЕЦЬ Л.О. Жодним чином ми не прописуємо чим дисциплінарна 

комісія має керуватись. В неї є чіткий перелік підстав виписаних Конституцією, 

перевірка…Слухайте, якщо суддя приймає рішення, які скасовує, значить там є 

якісь підстави чому він, або він не професійний. І такий суддя має піти на 

переатестацію.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друзі, скажіть, будь ласка, ми зараз… 

 

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Секундочку, секундочку. В нас. Друзі. Шановні, у нас 

не так багато часу. Давайте ми визначимося. В нас зараз є якась статистика, чи 

в комітеті її можна найти, чи де …в ВККС вона існує по процентному такому 

скасуванню?  

 

ЄМЕЦЬ Л.О. До 4-х відсотків статистика.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це ви тільки що казали - до 3-х, тепер вже до 4-х.  

 

(Загальна дискусія) 

  

ЄМЕЦЬ Л.О.  Три з половиною. По великому рахунку десять, якщо ми 

встановлюємо, це вже знаєте, для зовсім кричущих випадків. П'ять ми просто 

перевіряли б тих, хто виходить за рамки статистики.  



 

ВЛАСЕНКО С.В. Леонід, є … річ, про яку сказала пані Агафонова. Як 

дисциплінарна комісія буде давати оцінку якості судового рішення? Це не її 

питання, це не її компетенція. Вона не є судовим органом для того, щоб давати 

оцінку якості судового рішення.  

 

_______________. … воно скасовано.  

 

ВЛАСЕНКО С.В.  Не гра... А воно може скасовано, бо 15 практик у 

Верховному Суді. От тому воно скасовано, а не тому що він правий чи 

неправий. А якщо це, завідома, не правосудне рішення – нема питань. 

Кримінальне провадження, генеральна прокуратура і вперед.  

 

ЄМЕЦЬ Л.О.  А, вибачте, а яких.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую. Шшш.. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О.   Нє, секундочку. Я просто вот на останнє питання. На яких 

факторах має ґрунтуватись, от, актуалізація цього питання, що треба звернутись 

до прокуратури або до антикорупційне бюро. Це лише за заявою сторони, а 

якщо, вибачте, у нас є такий, ну, реальна практика, коли цього не достатньо, а 

тут ми просто визначаємо певний відсоток, за якого відбувається перевірка. 

Якщо перевірка встановлює неправосудність рішення, відбувається 

автоматичне звернення.  

 

ВЛАСЕНКО С.В.  Як , на якій підставі вона встановлює неправосудність 

рішення? 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Володимирович, ну будь ласка, давайте якось я 

вже буду керувати. Шановні колеги, давайте так. Давайте визначатися шляхом 

голосування. Я поставлю на голосування ту пропозицію, яку вніс наш колега 

Ємець. Якщо вона буде підтримана, значить буде підтримана, не буде 

підтримана – будем дальше обговорювати, що ми будемо робити. 

Нема. Я пропоную відсоток підняти, щоби, наприклад десять відсотків 

скасованих рішень було підставою для перевірки і можливого дисциплінарного, 

порушення дисциплінарного впровадження в перспективі. 

Хто перевіряє? Хто відповідно перевіряє – ВККС – в одному випадку, в 

іншому – Вища рада юстиції. В залежності від того, хто  уповноважений 

перевіряти. 

 

НОВАК Н.В. У мене є пропозиція. Я пропоную взагалі поставити цю 

норму на голосування...  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Василівна. 

 

НОВАК Н.В.  Бути їй чи не бути. А не відсотки. Можна і відсотки, якщо 

ви хочете, але поставити другу пропозицію……. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте спочатку поставлю, чи вона має бути. А якщо 

має бути, то тоді вже будемо визначатися. Хто за те, щоб така норма була. 

Прошу визначатися шляхом голосування. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість 

….десять. 

(Загальна дискусія) 

Проти? Утримався? Утрималось п'ятеро . Рішення прийнято.  

Хто за те, щоб десять відсотків поставити чи є інші пропозиції? 

(Загальна дискусія) 

…..перезавантажимо ВККС просто, але Бог з ним. 

 



ВЛАСЕНКО С.В.  Ви наділяєте ВККС судовими функціями, ви наділяєте 

ВККС функціями оцінки судового рішення ,що їм не притаманно. Вони не 

судовий орган. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, мені підказують, що 20 бере участь, 

10 – проголосувало "за". Рішення не прийнято. А ну давайте рахуйте, пане 

секретар. Нас 20 присутніх? 

(Загальна дискусія)   

20 – "за". Рішення не прийнято. Ні так чекайте, треба, якось, ….. ……., 

будь ласка. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О.  Поставте одразу з 10-и відсотками і ….. 

 

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ну якщо це впливає на позицію фракції. 

 

 

АЛЄКСЄЄВ С.О. В чому принциповість цього питання? В чому 

принциповість? 

 

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу не брати слово. Я прошу 

Леоніда Олександровича висловитись, якщо він озвучить свою позицію, ми 

зараз її почуємо. Якщо він буде наполягати на тому, що ……зараз поставить на 

голосування…….я поставлю. 

 



ЄМЕЦЬ Л.О. Я тоді прошу ще раз комітет поставити на голосування 

питання з цифрою 10 відсотків, у випадку кричущих випадків скасованих 

рішень суддей, щоб такий суддя пройшов перевірку. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми можемо……., як компроміс, написати, що це право 

ВККС проводити таку перевірку, а не обов'язок? 

 

_______________. Давайте спочатку 10 відсотків… 

 

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це …….. імперативні…….напишемо, ну це буде 

проблема, а якщо….. 

 

_______________. Дуже велика проблема. 

 

_______________. ……30 відсотків не перевіряють, а у когось 11-ть 

перевіряють. От розумієте, це…. 

 

(Загальна дискусія)  

ЄМЕЦЬ Л.О. Колеги, з приводу пропозиції-альтернативи, вона тоді 

втрачає сенс, взагалі, ця норма. Тому що це точно суб'єктивний фактор, тут або 

да, або ні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз, секунду.  Олексій Валерійович, будь ласка. 



 

ФІЛАТОВ О.В.  Я спробую компромісну пропозицію. Може Леонід 

Олександрович погодиться з такими, відповідно на фракції своїй, узгодити це 

питання.  

Зараз підставою для перевірки в тій пропозиції, яку вносив Президента є 

відповідне звернення, скаргу відповідного суб'єкта.  

Була пропозиція від Леоніда Олександровича, що відповідний відсоток 

скасованих рішень є обов'язковою підставою для проведення перевірки за 

ініціативою… точніше не за ініціативою, а обов'язково в такому випадку ВККС 

має перевірити. 

Можливо, компромісним варіантом може, що в такому випадку навіть, 

якщо не має відповідних звернень, що в принципі важко уявити, якщо вже 

настільки суддя не якісно здійснює правосуддя, але тим не менш, в такому 

випадку, встановивши такий факт ВККС може за власною ініціативою, за 

відсутності звернення провести відповідну перевірку, і якщо перевірка 

підтвердить, що є підстави для відкриття дисциплінарного провадження, 

відкрити, розглянути, якщо є підстави для притягнення до відповідальності, то 

прийняти відповідне рішення. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Леонід……, будь ласка, реагуйте. 

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, коли ми створюємо фактор 

суб'єктивного  прийняття рішення, ми тим самим породжуємо корупцію. Коли 

ми маємо автоматичну норму  за якою суддя проходить перевірку, ми цієї  

корупції позбавляємося. Тому  в мене прохання,  давайте 10 відсотків – це 

виключно  вопіющі випадки будуть  непрофесійності судді.  



Друзі, давайте поставимо на голосування і закінчимо цю дискусію. 

(Загальна дискусія) А так, ви ситуацію цю взагалі нищите тобто ви себе 

абсолютно (Загальна дискусія) 

  

 _______________. Те ж саме Верховний  Суд, якщо скасовує … (Загальна 

дискусія) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, увага! Я ставлю на голосування  

пропозицію щодо 10 відсотків конкретно, а якщо вона не буде підтримана, далі 

будемо вирішувати,  можливо  це питання поставимо останнім, пройдемо всі 

решту і будемо  тоді визначатися окремо. 

Хто за те, щоб конкретно запропонувати 10 відсотків як той необхідний 

бар'єр для  того, щоб це було підставою для перевірки питання і майбутнього 

ініціювання дисциплінарного провадження проти відповідного  судді. Хто за 

це?  Прошу голосувати.    

 

 _______________. 5, 6. 7, 8, 9.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  9 – "за".   Рішення не прийнято.  Немає то сенсу: хто 

проти, утримався. Давайте поки це питання відкладемо і далі будемо окремо 

говорити, тому що ми ніколи … 

Була пропозиція  нашого колеги Сидоровича про те, щоб обрання голів 

судових палат  так само співпадало зі строком повноважень на  той строк,  на 

який обраний відповідний  голова суду. Правильно? 

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  Так, законопроектом  передбачається,  що голови і 

заступники голів  судів обираються строком на 2 роки і не більше, ніж 2 



каденції поспіль. Я пропонував, щоби голови судових палат обиралися по тій 

самій процедурі   тобто не більше, ніж  2 рази поспіль і так само на  2  роки.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А для Верховного ми не чіпаємо?  

 

СИДОРОВИЧ Р.М.   Так само тобто по апеляціях, касаціях. Верховного 

Суду, тобто     там де є судові палати оскільки в Верховному Суді.  

Відповідно я подавав пропозиції  і там… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Можете конкретно сформулювати, щоб ми зараз 

визначились. 

 

СИДОРОВИЧ Р.М.  Щоби голови  судових палат обиралися на той самий 

строк стільки  ж каденцій, на скільки обирається голова  відповідного суду. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є питання до  Руслана Михайловича? Я б підтримав 

таку пропозицію і вважаю, що це абсолютно логічно. Хто за те, щоб підтримати 

і відтворити в тих поправках, які пропонуються Верховній Раді, прошу 

визначатися.  Хто - "за"?  Проти? Утримався?  Одноголосно.  

Щодо строку, на який обираються члени Вищої Ради юстиції. Ну ми 

вчора ніби  зняли це питання, але формально  проголосуємо,  тому що це  не 

приймають і навколо нас буде різний строк  для членів Вищої ради юстиції. Я  

пропоную уніфікувати і залишити той, який є для всіх однаковий. Руслан 

Михайлович, в принципі  погодиться, якщо на цьому етапі ми … 

 

 _______________. Та я не буду зараз  наполягати. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Він не буде наполягати. Хто за те, щоби не 

підтримувати пропозицію щодо різного строку членів Вищої ради юстиції і 

залишити чинну норму, прошу визначатись.  Хто - "за"?  Проти?  Утримався? 

Одноголосно. Навіть ініціатор підтримав. 

З приводу   дисциплінарних  справ і тих заяв і скарг, які вже подані до  

ВККС, ми вчора обговорили і підтримали про те, щоб в Перехідних 

положеннях написати,  що якщо вже дисциплінарні справи порушені і  вони за 

чинною нормою, і відповідно   скарги, і заяви подані до  чинного закону, то їх 

розгляд здійснюється відповідно до  того закону, який діяв на момент, 

відповідно розгляду  скарги, чи порушення дисциплінарної справи.  Немає 

заперечень…   

 

 _______________. (Не чути) 

  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …щоб  ВККС могла  завершити той обсяг роботи, який 

в них зараз є  на розгляді?  

Я до речі так само і що стосується    комітету, ми  повинні це написати, бо 

у нас на розгляді в комітеті  є величезна кількість подань  щодо обрання  суддів 

безстроково і нам треба завершити цей процес.  

 

 _______________. Пане голово, по обранню я  просив би, якщо ми вже до 

цього повернулися. Це дуже неправильно, коли ми  в  пакет  пропонуємо  таку 

величезну кількість людей. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я не про це, а я про те, що комітет мав би це 

завершити,  бо  зараз … 

 

 СОБОЛЄВ С.В.  Але ж ми перед цим розглянули, що комітет взагалі в це 

не втручається. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні, так давайте в Перехідних положеннях    хоча б  … 

 

СОБОЛЄВ С.В. … внесуть і все, і куди ви дінетесь? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну так. 

 

 _______________. Треба розбити по 10 і по 20.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А як ви розіб’єте,  якщо ми позбавили себе 

повноважень, в тому числі і ви підтримали цю ідею.  

(Загальна дискусія) 

Все! І тепер Крим, Луганськ, Донецьк, Севастополь всі підуть 

"автоматом" і ми зобов'язані за всіх голосувати. Хоча, я ж кажу, вчора, є у нас 

оперативні, наприклад, повідомлення від тієї ж СБУ, прокуратури, що окремі 

судді є одночасно і коректувальниками вогню, але будемо голосувати.  

(Загальна дискусія) 

Але, вже прийнято рішення. 

То може хоча б для комітету давайте завершим цей процес, що у нас зараз 

є…., зараз нелогічно тоді віддавати на сесію в парламент.  



 

______________. Моя пропозиція була минулої середи це розглянути.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну, будь в якому випадку, дивіться, ми підтримали 

норму, що за пропозицією комітету. Значить будемо вважати, що ця норма має 

на увазі, що ми будемо вносить відповідний проект постанови, а далі будемо в 

середні визначатися щодо процедури.  

Хто за цю норму щодо ВККС, щоб вони завершили ці кримінальні 

провадження і розглянули скарги які надійшли за чинним законодавством, 

прошу визначатися. Хто "за"? Прошу голосувати. Проти? Утримався? 

Одноголосно.  Рішення прийнято.  

І нарешті щодо осіб які знаходяться в резерві на посаду судді. Наш колега 

Василь Яніцький пропонував, що ті судді які знаходяться в резерві вже здали 

кваліфікаційний іспит, наскільки я пригадую. Пам'ятаєте? Має необхідність, 

щоб вони повторно, відповідно, здавали такого роду іспит, а для того, щоб 

стати суддею достатньо попереднього іспиту.  

Тут ми вчора дискутували і як один з варіантів запропонували, щоб все ж 

таки, хай би вони здавали, а ……….. з іспитів вони вважають за доцільне має 

бути підставою для оцінювання.  

 

ЯНІЦЬКИЙ В.П.  Тут питання… Я вибачаюсь, візьму слово. Тут питання 

навіть полягає в тому, згідно прийняття Закону про відновлення довіри до 

суддів, від 11.04.14 року, перестали діяти повноваження кваліфкомісії. Тому 

відповідно не з їх вини, судді в яких є по резерву три року на те, щоб стати 

суддею, цей строк у них забрали, оскільки в когось закінчується в листопаді цей 

термін, в когось в червні, в когось в січні цього року.  

Тому відповідно є пропозиція, продовжити цей термін три роки 

резервного судді на 3 роки і 9 місяців. Так? Леонід? 



 

ЄМЕЦЬ Л.О. Абсолютно, тому що строк бездіяльності комісії це саме 9 

місяців і тому не з вини тих осіб які, ну, можуть постраждати від того, що 

законодавство таким чином було сформовано. 

 

ФІЛАТОВ О.В. Є пропозиція для того, щоб уніфікувати не вносити 

плутанину з цим питанням. Для тих випадків, коли строк перебування в резерві 

закінчився, точніше дата закінчення цього строку припала на період, коли 

ВККС не функціонувала. Для цих суддів визначити єдиний строк, наприклад 

три місяці з моменту набрання чинності цим законом. І за цей строк вони 

можуть скористатися своїм правом взяти участь у конкурсі на вакантні посаді 

суддів. 

 

ЯНІЦЬКИЙ В.П. Але ця норма, яку ви запропонували, вона дасть 

можливість судді стати суддею, в принципі, кандидату. Оскільки стоїть людина 

в черзі, в резерві, там третя на черзі. І три місяці достатньо буде, щоб вона стала 

суддею? Є зараз вакантні місця в судді? 

 

ФІЛАТОВ О.В.  Вакантні місця є, конкурси, наскільки мені відомо, ВККС 

має намір проводити. Але, я думаю, що було б недоцільно, якщо б ми дали 

завеликий якійсь строк, щоб ці кандидати визначалися. Якщо вони вже майже 

три роки перебувають в резерві, то вже напевно час визначитися чи будуть вони 

брати участь у конкурсі чи ні. Якщо вони за три місяці після прийняття закону 

не визначяться з цим, то напевно бажання не має. 

 

ЯНІЦЬКИЙ В.П.  Я думаю, що будемо підтримувати. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я прошу ще раз сформувати, що ми підтримуємо, якщо 

можна. Чи Василь Петрович чи Олексій Валерійович. Що ми даємо 

тримісячний строк, для того щоб відповідні судді…  

 



ФІЛАТОВ О.В.  Для тих суддів, які перебувають в резерві, і строк 

перебування яких в резерві закінчився в період після набуття чинності законом 

про відновлення довіри для судової влади, який мені здається мав місце 11 

квітня минулого року. Ми надаємо тримісячний термін для того, щоб вони 

могли подати заяви на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади судді. 

Якщо вони за три місяці цим правом не скористалися, з урахуваннями того, що 

трирічний строк перебування їх в резерві скінчився ще минулого року, то вони 

мають здавати повторні іспити. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміла пропозиція, як компроміс. Хто за, проти, яке 

бачення? Да, Да. Підтримуємо?  

Хто за те, щоб підтримати таку компромісну пропозицію, прошу 

визначитись. Проти? Утримався? Одноголосно. Ні, вибачте, будь ласка. 

 

_______________. 19 – "за"….. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Двоє утримались. Ви утримались тоже? Ні? 

 

_______________. 19 – "за", один…утримався, проти – нуль. Рішення 

прийнято. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 19 – "за", один утримався, проти – 0. Рішення прийнято. 

Шановні колеги, крім того, в нас дискусія була з приводу того, щоби 

питання фінансового, матеріального точніше забезпечення суддів, пам'ятаєте 

ми пропонували зараз поновити норму щодо 15 розмірів мінімального окладу, 

як суддівська винагорода. Винести поки за дужки і окремо розглядати в частині 

фінансово-технічного забезпечення, матеріально-технічного забезпечення і 

судів, і суддів. Оскільки в результаті проведеної дискусії фракції не готові на 

цьому етапі підтримувати таку пропозицію. Крім того, є категоричне 



заперечення Міністерства фінансів. І я пропоную не впиратись в цю норму, щоб 

вона не стала формальною підставою для того, щоб велика частина залу не 

голосувала. 

Хто хоче обговорити це питання і висловити свою позицію, будь ласка. 

…….. 

 

НОВАК Н.В.  Я хочу сказати, що ми тоді приймали закон, як його 

називають "Про катастрофу". Так? І коли все населення страждає, і все 

населення сьогодні йде на певні обмеження навіть не за своїм бажанням. Ми 

обмежили практично всі категорії населення. Не може так, щоб одна категорія 

жирувала навіть, якщо це судді.  

Тим більше, як показав досвід судді вже от останнім часом мали, ну 

скажемо зарплату на порядок вищу ніж інші категорії, які працюють. Однак, це 

призвело до зникнення корупції. Тому врешті-решт я думаю "за" високу 

зарплату, але після того, як закінчиться така важка ситуація в країні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які ще будуть бачення, пропозиції? Писаренко Валерій 

Володимирович. 

 

ПИСАРЕНКО В.В. Ну согласен, что хорошая зарплата – это не всегда 

равно или не равно коррупции. Да? Вот. Но в целом нам надо все равно 

показать для судей свет в конце тоннеля. Да? Потому что если мы сегодня 

будем говорить, что для судей мы придумали только кнут и никакого пряника, 

то это тоже не приведет к тому, что здесь не будет коррупции в этой сфере, тем 

более здесь, к сожалению, у нас пока что эта ситуация плохая. Поэтому как по 

мне, эту норму надо доработать, нельзя ее просто так отбрасывать. Я бы, 

честно, рассматриваю более внимательно, потому что она должна быть 

составляющей реформ, это ж реформа, правильно? Пакет реформ.  



 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Хто хоче висловитись? Шановні… А, будь 

ласка, Олексій Валерійович. І будем виходить на … 

 

ФІЛАТОВ О.В. Якщо члени комітету не вважають за можливим 

підтримати ті пропозиції, які містилися в законопроекті в частині 15 розмірів 

мінімальної заробітної плати, тоді пропозиція може бути компромісна така. 

Залишити 10 мінімальних розмірів, як це існувало за законодавством, що було 

чинним на 14-й рік і відтермінувати  набуття чинності цими змінами щодо  

підвищення до 15-ти мінімальних розмірів, наприклад, на 6 місяців. За ці 6 

місяців визначитися, чи буде можливість у держави профінансувати такі зміни.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто ще хоче висловитись? Власенко Сергій,  тільки щоб 

до 30-ти секунд.    

 

ВЛАСЕНКО С.В. Шановні колеги, я просто хочу нагадати, що коли 

приймалися зміни до бюджету, це було одним із принципових питань 

домовленостей, зменшення заробітної плати суддям.  І на сьогоднішній день 

говорити про те, що коли пенсія 600 гривень, коли зарплати у вчителів по 2000 

гривень, говорити про те, що ми суддям залишаємо 12 тисяч гривень зарплати, 

як пропонується, при тому, що рівень довіри до судової системи складає 2 

відсотки, Напевне це не правильно. В ситуації, коли народний депутат України 

отримує 6100 гривень, суддя отримує 12 тисяч гривень. Вони ж всі борються за 

те, щоб всі були рівними. Ну нема питань, хай будуть рівними. Будуть рівними, 

але я підкреслюю ще раз, це було елементом домовленостей під час прийняття 

законопроектів по бюджету.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Наталія Володимирівна Агафонова. І будемо 

визначатись. Дуже прошу – швидко.  

 

АГАФОНОВА Н. В. Руслан Петрович, якщо ми стільки багато питань 

залишили за дужками  -  давайте і це залишимо. Все ж таки, мені здається, цим 

питанням не варто зараз вносити… . Просто подразник і в залі сесійній, от, і в 

суспільній …  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну я не заперечую, тим більше, що ми питання, 

наприклад, кредитів і так ділі, для суддів, винесли за дужки і обговорили це. 

Просто, якщо …  Винесли, винесли. Немає цього.  

 

(Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Вже не Закон "Про  кредити", що ви, якщо ви 

готували спіч у Верховній  Раді з цього приводу, то міняйте вже. Часу мало. Да. 

Але може дійсно компромісний варіант – залишити ту норму, яка була про 

десять, а надалі давайте, давайте з нового бюджетного року. Через рік, з 2016-го 

року ввести.  

 

ВЛАСЕНКО С.В.  Я би запропонував компромісний варіант. Давайте ми 

зазначимо, що з наступного бюджетного року у випадку такої  бюджетної 

можливості ми розглянемо можливість щодо збільшення і все. Ну повірте,  

якщо ми зараз вкинемо в суспільство те, що вчителі отримують по 2, по 3 

тисячі а суддям знову дають по 10, у нас будуть питання, у нас будуть питання.  

Ми обрізаємо всі соціальні пільги, всі обрізаємо соціальні пільги, а  суддям 

віддаємо зарплату по 12 тисяч гривень?  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.   Дивіться,  шановні колеги, ніхто нікого ламати через 

коліно не збирається ні на комітеті, ні в цій залі.  Якщо немає позиції на 

користь,  а я  так  розумію, що її немає,  за невеличким винятком, то звичайно 

ми можемо два варіанти: або зовсім  … прибрати, або запропонувати  

компроміс.  Компроміс: залишати стару зарплату, а при нагоді, через рік, 

повернутися   до можливості збільшення … 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Ні, компроміс – це залишити стільки скільки є зараз 

згідно з бюджетним  законом, а "марковку" їм повісити, що можливо буде 

збільшення. Все. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Будь ласка, Агафонова. 

 

АГАФОНОВА Н.В. Питання в тому, що якщо ми залишаємо, ставимо 

якусь заробітну плату, ну  досить високу, неважливо, залишаємо там 10, або 15 

і відтерміновуємо, то я вам кажу, що норму  про відтермінування не дочитають, 

а про заробітну плату - дочитають.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Може  Державна судова адміністрація хоч повідомить, 

який рівень зарплати зараз. Зараз 7 мінімальних розмірів? (Загальна дискусія) 

  Будь ласка, Мельниченко Володимир Володимирович. 

 

МЕЛЬНИЧЕНКО В.В. Дивіться, ми говоримо про суддів, що в них там 

6,5, там 10 тисяч. Чому ми не говоримо про простих працівників суду 

секретарів і помічників,  яким ми мали підняти зарплату з нового року в 3 рази, 

і  які сьогодні  отримують  1400-1600 гривень на місяць? 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шановні колеги, вже "розриває" мене  керівництво, 

давайте  визначатись. 

 

МЕЛЬНИЧЕНКО В.В. Тобто  тут немає ніякої корупції, немає нічого, тут 

люди  … 1400-1600 гривень. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  … скажете кілька слів.  

Будь ласка, Філатов, бо часу вже не має, вже в сесійній залі зробили 

перерву  і вже чекають на нас. 

 

 ФІЛАТОВ О.В.  Я коротко скажу,  що зараз є можливість за наявності 

фактів, за наявності скорочення в певних судах збільшувати до 10-ти за чинним 

законодавством.     

 

ВЛАСЕНКО С.В, То давайте пенсіонерам віддамо ці гроші, якщо є гроші   

зайві в судах, давайте їх віддамо пенсіонерам. 

 

ФІЛАТОВ О.В.  Сергію, я ж не перебивав вас ніколи. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сергій Володимирович,  я вас дуже прошу, тим більше 

я як головуючий, при всій повазі, завжди вам надаю слово ви ж знаєте.   

 

ФІЛАТОВ О.В.  Я просто пропоную якось ввічливо себе вести по 

відношенню до колег.  Дякую!    

 



ВЛАСЕНКО С.В.Ми себе ввічливо ведемо, але ви, на жаль,  не колега, ви 

державний чиновник, а ми … 

 

ФІЛАТОВ О.В.  Ми колеги юристи з вами і я так вважав… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Олексій …, прошу не вступати в дискусію, я вас дуже 

прошу. 

 

ВЛАСЕНКО С.В.  Ви чиновник  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я вас, Сергій Володимирович, будь ласка, ми ж з вами 

на одну мету працюємо. Поки що да. 

 

ФІЛАТОВ О.В.  Дякую, пане Сергію. Я би пропонував все ж таки, якщо 

буде згода членів комітету, принаймні не зменшувати ті можливості, які є зараз 

для фінансування суддів, а ці можливості за певних умов, які передбачені 

бюджетним законодавством, передбачають граничну планку для суддівської 

винагороди на рівні 10 мінімальних розмірів заробітної плати, крім того, я би 

пропонував зараз вислухати Голову державної судової адміністрації щодо 

матеріального забезпечення працівників апарату, бо там ситуація дещо 

складніша. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка Холоднюк Зиновій Васильович. Тільки 

дуже швидко, якщо можна. Хвилина. 

 

ХОЛОДНЮК З.В. Що стосується суддівської винагороди, перенести цю 

норму з першого січня 2016 року, що стосується - 15 мінімальними заробітними 

платами. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.   А залишити яку норму 10 чи 7? 

 

ХОЛОДНЮК З.В. А залишити норму на 2015 рік – 10, тобто обмежити 

посадовим окладом, а посадовий оклад – це 10 мінімальних заробітних плат. А 

що стосується працівників апарату, працівників апарату - там абсолютно 

влаштовує ця норма в проекті закону, тобто ця норма визначена перехідними 

положеннями закону про прокуратуру і ніяких тут проблем немає. 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Тобто ще раз. 

 

ХОЛОДНЮК З.В. Тобто, що стосується працівникам апарату, 

перехідними положеннями закону про прокуратуру визначений посадовий 

оклад працівника апарату, в залежності від посадового окладу судді, прив'язка і 

ця норма передбачена законопроектом. Тут ніяких проблем немає. Єдине, що 

на сьогоднішній день не має достатнього фінансового ресурсу для того, щоб 

виплачувати ті посадові оклади. То ми запропонували Кабінету міністрів на 

2015 рік зменшити посадовий оклад для працівників апарату на 50 відсотків від 

тих норм, які на сьогоднішній день передбачені. 

 

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, по черзі, будь ласка. Ігор Лапін. 

Беріть слово, будь ласка,  і говоріть офіційно. 

 

ЛАПІН І.О. Шановні колеги, я пропоную все таки поставити на 

голосування …………. залишити зарплату таку яку ми прийняли, 7 посадових 

окладів і крапка, то ми зараз тут будемо дискутувати кому зменшити на 

половину, а комусь добавити, можливо з 15-го року, чи там з 16-го року. Якщо 

ми зараз будемо гратися, забивати, що да, ми добавимо, але завтра, знову ж 

таки підтримує колегу, що слово "завтра" ніхто не почує, всі почують, що ми 

добавили.  



Тому я пропоную в даний момент залишити так як є, крапка.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Владиславович Соболєв, хоче від імені 

міжнародної громадськості ………… 

 

СОБОЛЄВ С.В. Не від імені міжнародної, а просто навіть політично. Ви 

розумієте щойно підписана угода з МВФ, ви розумієте чим це далі загрожує для 

парламенту, які рішення ми будемо голосувати. На цьому фоні ми голосуємо … 

Та, ну…, будь казати, що це закон про підняття зарплати для суддів. Ну, що ми 

робимо? Ну, треба ну хоч трошки політично якось … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я таки тоді бачу, що немає сенсу навіть ставить на 

голосування, бо крім мене ніхто не підтримує цю пропозицію. 

Підтримуєш? Ми з Писаренко, двоє. 

Тому може дійсно поки що …………. Олексій Валерійович. Прошу, 

…………… 

Увага! Давайте, поки що цю норму вилучити і будемо тоді 

напрацьовувати пакет внесення змін в тому числі і до Бюджетного кодексу. 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не. Так просто, щоб ми мали на увазі, якщо ми не 

відкидаємо цю норму, а продовжуємо над нею працювати в контексті, взагалі, 

матеріально-технічного забезпечення суддів і судів якщо це стане камнем 

зіткнення для прийняття закону в цілому.  

Я думаю, що треба виходити з ситуації. Хто за те, щоб вилучити цю 

норму і запропонувати її розглянути окремо в контексті напрацювання змін 



законодавства в тому числі до Бюджетного кодексу, бюджету 15-16 років, в 

частині збільшення розміру суддівської винагороди в розмірі місячного…  Як 

там правильно? В розмірі місячного окладу. Хто за те, щоб відкласти розгляд 

цього питання зараз не розглядати, прошу визначатися. Прошу рахувати.  

17 – "за". Хто проти? Утримався? Двоє утрималось.  

Прошу передати суддям результати голосування.        

 (Шум в залі) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Щоб потім не було. Да. Щоб потім не було ніяких, 

ніяких інсинуацій з цього приводу.  

Шановні колеги, в нас… фактично ми все пройшли, крім ще раз цього 

питання. Ми будемо до нього повертатись, Леонід Олександрович, чи не 

будемо? Як ви принципово ставите це питання? Якщо ми не повертаємось – це 

один розвиток подій, тоді ми визнаємось в цілому, що ми робимо. Якщо ми 

повертаємо, ми продовжуємо дискусію. 

Прошу, Леонід Олександрович, відволіктись від написання поста в 

Фейсбуку про те, що не підтримали вашу пропозицію. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О.   Ну власне, колеги, як я можу… 

(Не чути)   

_______________. Ну це ще… Ми можемо подумати. Дивіться, я, колеги, 

будь ласка. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Секретаріат фіксує ті пропозиції, які домовились? Щоб 

ми одразу оперативно працювали. Будь ласка, …….. 

 



ЄМЕЦЬ Л.О. Дякую. Шановні колеги, мені йти доповідати перед 

фракцією про прийняті рішення щодо, в тому числі, принципового для нашої 

фракції питання про обов'язкову перевірку суддів, які довели своєю 

професійною діяльністю, що вони не професійно виконують свої обов'язки. 

Сергій Власенко, ну, будь ласка, ну я тебе прошу. Ну ти ж, по-перше, не 

коректно себе ведеш, по-друге, ну хоча б дай відповідь, будь ласка, ну, а що 

перевіряє, взагалі, Вища кваліфкомісія в суддях? 

 

_______________. (Не чути)   

 

ЄМЕЦЬ Л.О.   Ну тому, що я виступаю, а ти в іншу сторону, спиною до 

мене. 

 

(Шум в залі) 

 

_______________. Вибачайте, вибачайте…….. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О.   Дякую. Дякую, Сергію. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні-ні. Шановні колеги, я прошу не перетворювати це на 

жарти – це серйозна штука. …озвучте, будь ласка, ще раз позицію. Ви….. 

 

ЄМЕЦЬ Л.О.   Насправді, я зараз сприймаю ситуацію, яка склалася в 

комітеті виключно, як спробу зірвати сьогодні голосування надзвичайно 

важливого закону для нашої держави. Тому давайте я запропоную яку позицію. 

Я проведу дискусію на нашій фракції. Можливо ми будемо виносити це 



питання у вигляді правки на підтвердження, якщо ми таку процедуру 

передбачаємо і тоді нехай Верховна зала визначиться. Тому я скажу, провокації 

не пройдуть і переатестацію суддів потрібно проводити, і очищати суддівський 

клас від корупціонерів в мантіях. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, …, я, наприклад, перед …щодо атестації не можу  

вас підтримати, тому що ми за вашою мудрою пропозицією якраз її будемо 

здійснювати.  

 

_______________. Я ж кажу, що не пройде. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От. Вона пройде. А що стосується того, про що ви 

кажете, це не переатестація, це підстава до ще раз додаткової перевірки 

ініціювання дисциплінарного впровадження.  

 

ЄМЕЦЬ Л.О.   Я якраз про переатестацію кажу, що ми судді її не 

уникнемо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто хоче висловитись? Тому що, ну, якщо ситуація 

може виглядати критичною, це теж, ну, проблема може буди. Будь ласка, 

Владислав Голуб, Валерій Писаренко і все.  

 

ГОЛУБ В. В. Руслан Петрович, Руслан Петрович, Руслан Петрович, 

насправді я хотів би зробити вам певне зауваження.  

 



ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка. Ініціюйте дисциплінарне впровадження. 

 

ГОЛУБ В. В. В частині того, щоб  ну я просив би все ж таки, щоб ви 

зупиняли колег, коли вони дають, там, певні оціночні судження, там якимись 

фракціями або, там, як … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Не маю права такого.  

 

ГОЛУБ В. В. Ось. Тому, ну, просто має бути коректність і повага до 

членів комітету.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це право Голови Верховної Ради або головуючого під 

час виступів в сесійній залі. На засіданні комітету таке право не передбачено.  

 

_______________. … проголосуємо.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, чекайте. Хоче виступити Писаренко. Потім ще 

Власенко. 

 

ПИСАРЕНКО В. В. Уважаемые коллеги, я просто еще раз хочу вас 

обратить внимание, я просто не пойму куда ми торопимся с этим законом. 

Тысяча страниц, которые нам сейчас нам надо вынести в зал, вот, сегодня на 

стенограмму только что наговорили еще на несколько страниц. Я конечно 

понимаю, что кто-то куда-то торопиться, но мы сейчас себя сами подставим. 

Вот я вам хочу сказать - моя позиция сегодня не голосовать по этому закону, 

потому что через полгода никакого справедливого суда не будет по этому 



закону. То, что сегодня мы там примем – оно не приведет к справедливому 

суду. Можно я сейчас закончу? Да.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, но ми інше питання обговорюємо.  

 

ПИСАРЕНКО В. В. Нет, я по, ну это ж тоже процедурное, мы ж 

заканчиваем. Да? Вот мне кажется, что сегодня собрав все то, что мы 

наговорили, надо было б выйти на таблицу и с этой таблицы выходить на 

следующую пленарную неделю, нормально идти по поправкам, как это 

предусмотрено процедурой. Мы ж по поправкам так и не проголосовали, мы 

фактически нарушаем процедуру принятия законодательного акта. Поэтому это 

мое предложение, все-таки идти по процедуре.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми вчора визначились по поправках, ви просто були 

відсутні. Будь ласка, Сергій Володимирович.  

 

ВЛАСЕНКО С. В. Шановні колеги, Я би запропонував рівень дискусії 

наступний. Якщо, мені дуже от прикро чути від колеги, знаєте такий, це мені 

нагадує шантаж. Що от мою поправку не проголосували, значить все, от це для 

нас принципово. Для нас теж було принципово питання уніфікації судової 

практики, але комітет визначився по-інакшому, ну значить визначився, значить 

ми будемо визначатися під час голосування, як на це реагувати, але при цьому 

ми будемо вискакувати із штанів вискакувати зі штанів і кричати,  что все 

провокаторы, все хотят сорвать судебную реформу, потому что  все гады и 

сволочи, потому что не хотят унифицировать  судебную  практику, тому що це 

неправильно принципово. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу це виділити в стенограмі – це важлива річ. 



 

ВЛАСЕНКО С.В. Тому, я би просив більш толерантніше так ставитися  

до позиції один одного. І переконувати, можливо вам є сенс  переконати ваших 

членів фракції, що  це не зовсім коректна поправка і  можливо переконати того, 

хто так на ній наполягає.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А ми можемо спитати інших представників  фракції  

"Народного фронту"  і їхню позицію?  

Якщо можна, Андрій Віталійович,  щоб ми просто розуміли, що це єдина і  

принципова позиція. 

 

ПОМАЗАНОВ А.В.  В … ми підтримуємо  Леоніда Ємця і в принципі, це 

дійсно  є позицією нашої фракції. Я не погоджуюся із тим, що це є перегляд по 

суті  прийнятих судами рішень, це не є повторною апеляцією, чи касацією. Це 

дійсно є  ще одним додатковим фільтром  для визначення тих суддів, які власне 

підходять до здійснення правосуддя, або  з корупційними чинниками, або  

просто не маючи достатньої  кваліфікації. Тому власне  ми і запропонували 

таку  редакцію … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто ви не наполягаєте на цьому?  

 

ПОМАЗАНОВ А.В.   Так, звичайно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Дякую! 

... …, ще один представник і далі будемо виходити  на … 

 



 _______________ Я скажу свою думку з цього приводу, вона полягає в 

повній підтримці і поясню навіть, чому. Тому що ми не  даємо повноваження 

ВККС перевіряти   законність рішень, чи незаконність. А як на сьогоднішній 

день, при наявній скарзі, що  вони роблять? Вони ж так само дають оцінку. 

Тому давайте ми  не будемо трошки мішати поняттям. Тому  я б все  таки  

просив би зважити і  поставити на голосування, можливо хтось, щось не 

розібрався. Ми знову ж  таки, ми оскаржуємо … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я зважу і поставлю. 

Давайте ми ще раз шляхом  повернення… Хто за те, щоб повернутися  до 

розгляду цього питання і на цьому зняти цю дискусію. Якщо не набирається 

рішення, значить тоді ми не можемо обмежити їх в праві ініціювати  ці питання 

про те, щоб ми ставили на підтвердження в сесійній залі. Хто за те, щоб 

повернутися  до цього питання, прошу визначатися.  Хто - "за"?  Голосування 

відбувається,  хто - "за", тримаємо руку… 

 

 _______________. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13.  Рішення прийнято.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Повернулися.   

Ставлю на голосування питання про те, щоб 10 відсотків скасованих 

рішень були підставою для перевірки і можливого наступного ініціювання  

питання щодо притягнення, до дисциплінарної відповідальності конкретного 

судді.  Хто - "за"?   

(Загальна дискусія) 

Хто за такого роду … 

 



НОВАК Н.В.  Вибачте, ми вже проголосували, що ми її вилучили. То ми 

повинні переголосувати те рішення? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми повернулися до розгляду цього питання.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Не зовсім так, колеги. За регламентом якщо ви 

відміняєте рішення комітету у вас "за" повинно проголосувати більшість від 

складу членів комітету, а не від присутніх.  

 

______________. (Не чути) 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Для того, щоб скасувати попереднє рішення комітету 

вам треба проголосувати більшістю від складу комітету. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ми ще не голосували, ви вже на наші результати 

впливаєте своєю позицією. Ніхто не говорить про те, що ми збираємося 

порушити. Якщо не буде достатньої кількості голосів рішення не буде 

прийнято. Ну, про що ми говоримо? 

 

ВЛАСЕНКО С.В. 

 Тому що треба 16-17 голосів … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Безумовно, 17 повинно бути "за". 

 

ВЛАСЕНКО С.В. 



 (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ніхто не наполягає на цьому. Я просто кажу, що ви 

зарано ще нас критикуєте.  

Хто за те, щоб переглянути рішення комітету і відповідно за те щоби нову 

норму установити, яку я вище озвучив, для цього потрібно 17 членів комітету, 

щоб проголосували "за", прошу визначатися шляхом голосування. Хто "за"? 

Прошу голосувати. Пане секретар … 

17 бачу "за".  

Ну, раз немає сенсу, рішення не прийнято. Це означає, що відповідно 

представники …………….. 

Будь ласка, ………….. 

 

СОБОЛЄВ С.В.  В мене пропозиція. Щоб не завалити цей закон, я 

вважаю, що є пару там речей які є принципові які будуть голосуватися в залі. 

Тому, я вважаю, що нічого страшного немає, є право поставити в залі на 

голосування.  

Наша фракція думаю підтримає цей законопроект. Бо нам треба рухатись 

далі і тому, я вважаю, що всі шантажі і всі вчорашні закиди, коли дійшли до 

Президента в Мінську, дзвонили йому звідси, розказували, що виявляється це 

наша фракція валить цей закон, це є просто некоректно, хамські і підло. Дякую. 

І прошу це для стенограми зафіксувати.  

 

______________. (Не чути) 

 

 СОБОЛЄВ С.В.   Та я ж не знаю хто. 

 



______________. Хто це додумався Президенту в Мінськ дзвонити, 

відривати його від справи і розказувати як хтось валить цей закон. Сьогоднішнє 

голосування все покаже.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сергій Владиславович, я точно не голосував. Я думаю, 

що ніхто не дзвонив,  тому що як правило дзвонить Президент.   

Ні,  …, ви якщо на мою адресу. (Загальна дискусія) Всі решта, я думаю, їм 

складніше зателефонувати до Президента. 

Менше з тим,  шановні колеги,  я думаю, що ми повинні виходити на 

прийняття рішення. Значить, про що ми домовились і які рішення  вчора 

прийняли, і сьогодні, і  що ми зараз можемо зараз запропонувати парламенту.  

Ми… 

 

 _______________. (Запитання не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Ми виходимо на прийняття рішення. Дайте я закінчу, 

бо ми ніколи не закінчимо це питання,  бо зараз о 12.00  Погоджувальна  рада 

збирається де розглядається це питання. А нам ще треба на всякий випадок 

надрукувати  хоча би для лідерів фракцій таблиці і  зараз будемо визначатися,  

що для решти членів парламенту робити. 

Ми вчора домовились, що всі поправки, які  не стосуються  цього 

питання, вибачте, стосуються процедурної частини, ми не підтримуємо. Всі  

поправки, які стосуються питання електронного судочинства, ми не 

підтримуємо, оскільки ми пропонуємо паралельно  доопрацьовувати.  Так само 

фінансове і матеріально-технічне забезпечення, і зміни до бюджетного 

законодавства. Це весь блок і я вам скажу, що це левова частка поправок. 



Що стосується тих поправок, які ми підтримуємо, ті які погоджені, які  ми 

вчора пройшли і які ми враховані. А також ті, які сьогодні проголосовані і які  

ми сьогодні окремо винесли на голосування. Тому… 

 

ВЛАСЕНКО С.В. Руслан Петрович, але ви не пройшли вчора жодної 

поправки, ви пройшли концептуальні  речі, які  ви сьогодні затвердили. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Безумовно, безумовно, ми домовились, що пені   речі 

концептуальні сьогодні ми доголосовуємо, а також підтримаємо ті, які в 

попередньому  розданому вам варіанті таблиці були запропоновані для 

врахування.  

 

ВЛАСЕНКО С.В. Знову таки, запропоновані невідомо   де, і невідомо як. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сергій Володимирович, те що ми не можемо пройти ці 

поправки і розглянути їх так – це не наша вина. 

 

ВЛАСЕНКО С.В.  А чия? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це вина парламенту, який прийняв рішення  про те,  що          

2 закони прийняти за основу, а нашому  комітету  напрацювати узгоджений 

варіант. Нам ніхто не пропонував, що ми   повинні дати оцінку поправкам, які 

…,  а напрацювати  узгоджений варіант. Ми чітко виконуємо доручення  

парламенту.  

 

ВЛАСЕНКО С.В.  Ні, доручення парламенту було інше:  знайти 

консенсусне рішення по всіх базових  питаннях. 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ні-ні, вибачте, в нас є чітко оформлене воно у вигляді  

доручення, тому ми … 

Тому,     шановні колеги,  хто за те, щоб запропонувати  парламенту 

підтримати цей законопроект за номером 1656 в тій редакції, яка буде 

підтримана сьогодні комітетом тобто у вигляді цієї таблиці яка  зараз буде 

роздаватися. А відповідно законопроект 1497 відхилити. Як далі діяти, ми 

будемо зараз визначатись, будемо тоді намагатися роздати  хоча би лідерам 

фракцій, а всім решті депутатам я пропоную  невідкладно цю таблицю 

оприлюднити на сайті Верховної Ради і розіслати на електронну  пошту, і 

будемо приймати рішення походу. А запропонувати парламенту голосувати в 

тій редакції, яка  схвалена комітетом.  

Хто хоче висловитись?   

Будь ласка, Валерій Писаренко і далі. 

 

ПИСАРЕНКО В.В.  Руслан Петрович, ну вы же заведомо говорите о 

нарушении Регламента в принятии этого закона.   Если этот закон    будет 

только у членов, у глав фракций, то тогда всем остальным там … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. І позафракційним. 

 

ПИСАРЕНКО В.В. Нет, так зачем,  а все остальные депутаты, как должны 

голосовать?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Воно є на сайті Верховної Ради. 

 

ПИСАРЕНКО В.В. Господа, так я вам и говорю: а куда вы торопитесь?  



 

_______________. Це двосторонній. 

 

ПИСАРЕНКО В.В. Я понимаю. Так, а вот вы понимаете, какой 

окончательный будет  вариант? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Валерій Володимирович, давайте так, я відкидаю всі 

звинувачення на користь того, що ми тут кудись поспішаємо. Це не ми 

поспішаємо, є позиція і Погоджувальна рада  вирішила, що сьогодні це питання 

стоїть в порядку денному, і за нього очевидно сесійна зала буде якимось чином 

голосувати, чи не голосувати - визначатись. Нас зобов'язано рішенням 

Погоджувальної ради до сьогоднішнього пленарного засідання  запропонувати 

процедуру розгляду і  те як комітет бачить його розгляд  … і пропонуємо. А те,  

що ви нас звинувачуєте в тому, ми не великі прихильники того, щоб сьогодні, і 

це не наше право дискутувати, ми зобов'язані  виконувати.  

А як буде  визначати сесійна зала, якщо вона не підтримає, то  відповідно 

ми продовжимо роботу, а якщо підтримає, значить будемо все-рівно 

продовжувати роботу, тому що нам є над  чим працювати. 

 

ПИСАРЕНКО В.В. Руслан Петрович, у меня альтернативное 

предложение, действовать в соответствии с Регламентом и если хотите, 

поставьте его на голосование, хотя мне кажется этот закон надо выполнять.    

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Та немає питань, порушив Регламент парламент, але 

він так само  зараз ad hoc може його одноразове зробити відхилення і це теж 

дозволено Регламентом, і ви прекрасно це знаєте.   

Ми можемо поставити? Хто за те, щоб  підтримати  пропозицію Валерія 

Володимировича Писаренка… 



 

 _______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так,  будь ласка. 

 

АГАФОНОВА Н.В. Мені здається, все ж  таки у нас процедурно  дуже 

важко провести через комітет і сказати, що ми всі  поправки розглянули, тому 

що ми їх не розглянули всі. Так? Тому як мені здається, як компромісна 

пропозиція, комітету винести, ну ми виносимо в зал 1656 законопроект, 

прийнятий за основу,  і під стенограму озвучуємо все те, що в нас рішення були 

прийняті на комітеті, з врахуванням цих концептуальних положень. Ми не 

можемо зараз як комітет прийняти рішення щодо 4 тисяч поправок, навіть 

відхиливши частину з тих, які ми відхилили і винесли за дужки, по іншим – це 

не рішення  комітету буде. Ну зараз, ну … 

(Загальна дискусія) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так я про це і говорив, що ті всі пропозиції, які  

визначені в таблиці як враховані, ми  вже вчора визначили,  що ми їх 

пропонуємо підтримати. А  ті решта концептуальні,  які сьогодні проговорено, 

ми його зараз  відтворимо і воно в табличці вже буде як враховано, от і все. 

Тобто всі ті, які  комітетом пропонується для врахування підтримати, а всі 

решта пропонується відхилити, я не бачу іншого варіанту.  

Так, Сергій Владиславович. 

 

СОБОЛЄВ С.В. У мене є технічна пропозиція, щоб ми  знову не  

натворили як це було по деяким законам, включаючи там і останні закони, там 

про заборону ЗМІ, де вже 2 редакції гуляє в пресі, і  всі бояться тепер брати 

відповідальність, або навіть по Закону про люстрацію. Щоб ми не пішли по 



факту, коли ми будемо зачитувати з голосу, це неважко  зараз зробити: 

суцільний текст, там змін буде практично нуль із того, що  ми от сьогодні … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Суцільний текст останньої колонки? 

 

СОБОЛЄВ С.В.  останньої колонки суцільний текст … 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  300 сторінок? 

 

СОБОЛЄВ С.В.  Ну чому 300 сторінок, навіщо?   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну він в першому варіанті був майже … 

 

СОБОЛЄВ С.В. А навіщо в першому, ми ж повикидали скільки. Я маю на 

увазі  лише те, що є на сьогодні ухвалено,  от лише  закону тіло – все.  (Загальна 

дискусія) 

Та це не 200 сторінок, ну чому ми дуримо? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Що стосується процесуальних 

кодексів, то ми фактично не чіпаємо чинний закон – це були пропозиції до його   

зміни і ми ці зміни … А якщо йти по тексту, що  було в першому    читанні 

прийнято, чи що?  Чи остаточна редакція, яка … 

 

СОБОЛЄВ С.В. Я пропоную остаточну редакцію, яку ми вносимо, 

роздати її депутатам - це буде  20 сторінок тексту максимум, Ну чому ми один 

одного дуримо? Роздайте його – це неважко зараз  підготувати. А все інше,  



будь ласка,  хто бажає там по всіх абсолютно поправках, в електронному   

вигляді воно є, головам фракцій роздали тобто ніхто  до нас не причепиться, ні 

Венеціанська  комісія,  ніхто. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто ви пропонуєте, щоб на час розгляду   в депутатів 

на руках була частина, яка       пропонується для голосування  … 

 

СОБОЛЄВ С.В. В остаточній редакції, так.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто виокремити її  і роздати саме цю частину, і все. 

 

СОБОЛЄВ С.В. Правильно, правильно і це буде набагато простіше, і 

ніхто   нам не закине, що ми щось … У нас яке  було доручення? Не поправки 

розглянути, а  у нас було доручення звести єдиний текст. Правильно? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Так.   

 

СОБОЛЄВ С.В. Ми його виконали? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Виконали. 

 

СОБОЛЄВ С.В. Все. І ніхто нам  не закине, що щось було процесуально 

не так. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  А таблицю роздати тільки головам   фракцій. 



 

СОБОЛЄВ С.В. І вивісити в електронному вигляді, будь-ласка, 

знайомтеся.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це технічно  зараз зробити? 

 

 _______________. Якщо хтось збирається свою правку … (Загальна 

дискусія) 

  

 _______________. Можливо, але ми можемо це зробити лише в 

автоматичному  режимі через  програму "Законотворець", її   вичитати.      

На це потрібно як мінімум  день, і  якщо там будуть якісь технічні ляпи, 

ми їх не зможемо виправити. Тобто ми можемо покластись  тільки   на 

програму, те що вона витягне сама з таблиці. Ми можемо це зробити – це  

максимум … (Загальна дискусія) 

  

 АГАФОНОВА Н.В.  Мені здається, краще один менший ляп, ніж один 

великий ляп, нехай там будуть менші… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто, почекайте, ну ми зараз, я думаю, що це в 

принципі прийнятна річ,  може не всі 450 примірників, а хоча би там 100 

примірників. 

 

СОБОЛЄВ С.В. Ну скільки встигнемо, головне,  щоб був текст. 

 



ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дивіться,  тоді приходимо до прийняття  рішення.  

Значить яке пропонує рішення комітет: ту редакцію, яка в правій крайній 

колонці…    (Загальна дискусія) 

А ви кажете! Бачите як  просто зняли з питання, хто може подзвонити 

Президенту. От публічність і гласність, немає чого приховуватися.  

Я прошу 2 секунди, по заяві Порошенка  окремо поговоримо. 

Якщо можна, ще раз на прийняття рішення і це не смішно, шановні 

колеги, у нас засідання відбувається ради коаліції, і я  боюсь, що вони там без 

нас приймуть рішення і будуть голосувати.   

Перше. Ми зараз пропонуємо роздрукувати і роздати в сесійній залі праву  

крайню колонку, про яку ми домовились. Є. Що стосується суцільної таблиці, 

ми її роздруковуємо, наприклад для фракції по 1-му примірнику і для 

позафракційних, для Голови і для  доповідача, а решта, текст опубліковуємо на 

сайті Верховної Ради як це відповідно передбачено і  можемо навіть в 

електронний спосіб, на офіційну пошту депутатську,  парламентську  кожному 

скинути  депутату, щоб продублювати це. 

 

 _______________. Чудово.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є  такий варіант? Приймається? Хто за  такого роду 

рішення комітету щодо законопроекту 1656, прошу визначатись шляхом 

голосування.  Хто - "за"?  Прошу голосувати.  Проти?  Утримались?  Утримався  

Лапін.  

 

ЛОЗОВОЙ А.С.  Ні,  він "за" був. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скільки "за"?  Скільки у нас зараз  присутніх, вибачте.  



 

 ЛОЗОВОЙ А.С.  20. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  20. Значить: 19 – "за", "проти" – 1, "утримались" – 0.  

Рішення прийнято.   Я вас вітаю. 

Відповідно законопроект 1497 ми рекомендуємо відхилити, оскільки всі 

ці концептуальні речі,які там були враховані в першому зхаконопроекті. Хто за 

такого роду пропозицію, прошу визначатися. Хто – "проти", "утримався"? 

Утримався – 1. 19 – "за", "утримався" – 1. Рішення прийнято. Я вас вітаю 

шановні колеги. 

 

 


