
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя    

від 27 січня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету КНЯЗЕВИЧ Р.П.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  …призначити Дмитра Анатолійовича Сторожука, 

який досить ефективно справлявся з такими повноваженнями на попередніх 

засіданнях.  

Якщо немає заперечень, прошу підтримати пропозицію голови 

комітету. Дякую. 17 – "за". Рішення прийнято одноголосно. 

Ви проти, Ігор Сергійович? Ви –  "за".  

Прошу, Дмитро Анатолійович, приступити до виконання повноважень 

секретаря засідання. 

Шановні колеги, попередній проект порядку денного вам заздалегідь 

розданий. Прошу, хто за те, щоби підтримати його за основу з можливими 

подальшими правками, прошу визначатися. Прошу порахувати голоси "за". 

Ні, не всі. Не всі. 9 – "за". Хто проти? Хто утримався? Решта не брали участь 

у голосування правильно, я розумію? Ну, в будь-якому випадку рішення 

прийнято. Дякую. 

Я так догадуюсь, що є якісь, напевно, пропозиції, зауваження, 

застереження. Колеги, будь ласка, прошу висловлювати. Немає?  

Чи можу я тоді ставити його в цілому на голосування? Прошу 

визначитись шляхом голосування хто за те, щоб в цілому  такий проект 

порядку денного підтримати, прошу голосувати. Пане секретар засідання? 

Хто проти? Утримався?  

Результати голосування: 9 – "за", проти – 0, утримались – 2, решта не 

брали участь у голосуванні. Рішення прийнято. 

Тоді дозвольте швиденько, оскільки у нас залишилось всього-на-всього 

4 хвилини. Як зазвичай… Да, як зазвичай, перейти до розгляду питань по 

суті. Ви знаєте, що вчора Президент скористався своїм правом і вніс на 
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заміну доопрацьований проект Закону про внесення змін до Конституції 

України щодо правосуддя. Після тривалих політичних консультацій на 

багатьох політичних рівнях було досягнуто політичної згоди про те, що 

парламентські фракції рекомендують Президенту внести зміну в цей проект, 

а саме вилучити положення яким фактично парламент був позбавлений, міг 

бути позбавлений права висловлювати недовіру Генеральному прокурору, 

що мало наслідком його відставку.  

Крім того було прийнято рішення політичне, в разі, якщо такий 

законопроект буде надісланий до Конституційного Суду, отримає 

відповідний висновок і попередньо схвалений, то між попереднім схваленим 

і розглядом питання по суті, тобто під час прийняття… до прийняття буде 

спільно напрацьовано ціла низка законопроектів, які якраз на виконання тих 

положень, які містяться в проекті змін до Конституції, повинні бути 

одночасно напрацьовані і вступити в силу одразу, як тільки буде… якщо 

буде, точніше, прийнято в цілому рішення двома третинами парламенту про 

те, щоби підтримати в цілому цей проект закону.  

Ви бачили цей проект, він сьогодні з ранку надійшов до комітету. І, 

дійсно, отримали ми відповідне, невідкладно, доручення Голови Верховної 

Ради. Якщо дуже коротко, то ми по суті цей законопроект розглядали і в 

своєму висновку вже вказали про те, що попередній висновок нами 

підтримується, оскільки всі решта положення є, крім цього положення, 

аналогічними. І попередньо рекомендуємо комітету розглянути можливість 

все ж таки рекомендувати парламенту включити його до порядку денного і 

направити до Конституційного Суду для того, щоби отримати висновок на 

відповідність вимогам статей 157 і 158, як це передбачено Конституцією 

України.  

Якщо дуже коротко, я закінчив доповідь. Прошу колег висловитися. Чи 

є, по-перше, якісь запитання до мене? Якщо ні, то прошу висловитись. Будь 

ласка, обговорення. Кожен має можливість висловитись. Регламент… 

Давайте одна хвилина.  
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Будь ласка, Ігор Сергійович Алексєєв. Далі… Хтось піднімає руку, не 

бачу. Голубов Дмитро Іванович.  

 

АЛЕКСЄЄВ І.С.  Шановний головуючий! Шановні колеги! Ну, 

насправді, дійсно, ми зараз розглядаємо умовно доопрацьований 

законопроект, тут вилучене лише одне положення з попереднього 

законопроекту. У мене лише  суттєве застереження щодо процедури розгляду 

цього питання на сьогоднішньому комітеті. Тому що, по-перше, встановлена 

Регламентом процедура розгляду комітету передбачає, що ми можемо це 

розглядати, коли пройшов присічний строк для внесення альтернативних 

законопроектів. Фактично, з вчорашнього дня, а точніше з сьогоднішнього, 

відкривається шлях для подачі альтернативних законопроектів –  14 днів, і 

після цього лише парламент може приступати. Перше питання.  

Друге. Мені трохи не зрозуміло… Я так розумію, якщо він був 

внесений як доопрацьований, то попередній законопроект був відкликаний. Я 

правильно розумію?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Він внесений на заміну, там же написано.  

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Ну, така процедура передбачає, що попередній 

законопроект він має бути відкликаний, і після цього інший документ 

потрапляє. Процедура відкликання передбачає лише голосування 

парламентом щодо  такого рішення, оскільки він вже був включений до 

порядку денного. Але це питання до сесійної зали все ж таки буде 

вирішуватись.   

Ви тут правильно сказали, що потрібно напрацювати ряд 

конституційних законів по цьому питанні. Дійсно, якщо ми говоримо про 

очищення судової системи і перезавантаження, що, я переконаний, всі гілки 

влади ставлять як мету судової реформи, то, якщо ми дамо відповідь на 

питання, чи дійсно цей законопроект в повній мірі вирішує це питання, то 
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насправді він ні, не вирішує. Потрібно напрацювати ряд конституційних 

законів і про процедуру конкурсу на суддівські посади, і редакцію нову 

Закону про судоустрій, і Закон про нову мережу судів. Лише в такому вигляді 

голосувати, сподіваюсь, пакетом ці зміни, і лише в такому разі він може бути 

підтриманий і, головне, отримати результати свого провадження.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дозвольте я дам відповідь.  

По-перше, з приводу того, чи це відкликаний законопроект, чи не 

відкликаний. Це питання очевидно не до нас, а питання до Верховної Ради і 

до реєстрації, точніше управління реєстрації, це вони відповідно до закону 

уповноважені визначати, який з них відкликаний, який не відкликаний. Але 

ми його розглядаємо як новий законопроект. І тому ми нічого не 

порушували. Нас не повинно лякати те, що яка доля того законопроекту. Я не 

знаю, якщо ми вважаємо, що їх два, можливо, так вважає реєстраційне 

управління, то це питання не до нас, а до них.  У нас є доручення про те, щоб 

розглядати зараз.  

З приводу альтернативних. Ви знаєте, ми вже чекали на той час, 

відвели для альтернативних, минуло два з половиною тижні, але, на 

превеликий жаль, ніхто з депутатів не проініціював такі зміни, хоча таке 

право за Конституцією є. І я просто завершу. І ви ж розумієте, що цей 

законопроект ніяк не розширює, тільки звужує ті положення, які були. Тому, 

як на мене, ми звичайно жодним чином не обмежуємо депутатів в їхніх 

правах, але нічого не перешкоджає комітету приймати два рішення навіть, 

якщо це буде альтернативний законопроект щодо їх надіслання до 

Конституційного Суду. Немає прямої вимоги в Регламенті, що  ми повинні 

дочекатися альтернативних і тільки одночасно їх розглядати. Є вимога 

Регламенту дати право народним депутатам подати такі законопроекти, а 

комітету висловити свій висновок щодо доцільності і альтернативних 

надіслання до Конституційного Суду. Але це як би на розсуд кожного 

депутата. Я не хотів би зараз продовжувати цю дискусію.   
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Ну, будь ласка, Ігор Сергійович.  

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. Руслан Петрович, абсолютно не вхожу в якісь 

протиріччя. Просто, якщо ви кажете, що ми розглядаємо як новий 

законопроект, то він мав би бути під іншим реєстраційним номером і під 

іншою назвою. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це не до нас з вами питання. 

 

АЛЕКСЄЄВ І.С. А питання в тому, я зараз спеціально взяв роздруківки 

двох законопроектів змін до Конституції, які ми розглядали, щодо 

децентралізації і щодо правосуддя.  

Законопроект щодо децентралізації. Ми, дійсно, як ви пам'ятаєте, ми 

його двічі розглядали доопрацьований. І, коли ми розглядали 

доопрацьований законопроект 15 липня, то попередньо 15 липня було графа 

міститься проект відкликано. По правосуддю, який ми розглядаємо сьогодні, 

дійсно, в картці реєстраційній законопроекту передбачається, що 26 січня він 

одержано доопрацьований проект так само як і по процедурі стану 

проходження, але жодного запису про відкликання немає. Тому питання до 

Апарату як відбувалась заміна… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це я погоджуюсь, ми обов'язково таке питання 

поставимо. Тільки я звертаю вашу увагу, друзі, це дуже важливий аспект. Ми 

ж зараз не говоримо про те, що ми беремо за основу висновок 

Конституційного Суду, який даний до того законопроекту, і продовжуємо 

рух законопроекту, готуючи його до попереднього  схвалення. Ні, ми 

говоримо про те, що цей законопроект має пройти повторно всю 

конституційну процедуру, починаючи з включення до порядку денного. І на 

цьому наполіг  в тому числі і я, тому що це принципова річ.  
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Незважаючи на те, хто як там бачить, скажімо, долю цього 

законопроекту, є конституційна процедура, від якої ми не можемо відійти в 

частині наших повноважень. Те, що стосується Апарату і реєстрації, Ігор 

Сергійович, ну, при всій повазі, вибачте, ну, я не впливаю на ці процеси. 

Давайте разом долучатися, давайте ставити їм якимось чином зауваження і 

впливати на цей процес.  

Ми отримали доручення, причому з червоною терміновою фішкою, 

сьогодні обов'язково розглянути, і ми це робимо. Тому сказати, що ми щось 

порушуємо, я не можу. Принаймні я можу вам гарантувати, що з боку голови 

комітету і сподіваюсь комітету жодних порушень конституційної процедури 

не буде. А інші суб'єкти хай несуть відповідальність самі за себе. Це буде 

коректно. І я думаю, що…   

Достатньо чи треба ще якусь продовжити дискусію? 

 

______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, Міщенко.  

 

МІЩЕНКО С.Г.  У нас що, два законопроекти конституційних під 

одним номером тепер? А як це: 3524 і той і цей 3524? А як це може бути?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це питання не до мене.  

 

МІЩЕНКО С.Г.   Ну, як це не до нас. Ми – Комітет правової політики, 

як не до нас питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є доопрацьований законопроект, який внесли на 

заміну.  
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МІЩЕНКО С.Г.   Дивіться, Руслан Петрович. Такого не було ніколи в 

Комітеті правової політики, щоб два однакових законопроекти, різні 

законопроекти, з якихось норм були під однаковим номером. Ніколи в житті 

цього комітету цього не було. І тому правовий комітет повинен на це дати 

відповідь.  

По-друге, якщо дотримуємося конституційної норми і Регламенту про 

внесення змін до Конституції, то той законопроект, який прийшов з 

позитивними висновками Конституційного Суду, він повинен першим 

ставиться на… Завалили його, грубо кажучи, внесли цей законопроект, 

відправили в Конституційний Суд –  і питань немає. Чи 150 депутатів, чи 

Президент вносить правку про зняття отої позиції по Генеральному 

прокурору, знову відправляється в Конституційний Суд, отримаємо 

висновок, і під цим же номером ставимо на голосування.  

Я чогось не можу зрозуміти, у нас щось змінилося в регламенті і 

Конституції?  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, у нас змінилося в Регламенті. Я вам скажу що. 

От такої процедури, як ви кажете, зараз немає, тому що ми можемо вносити 

зміни, чи Президент, чи парламентарі, тільки в тому випадку, якщо 

Конституційний Суд сказав, що ці норми суперечать 157, 158 Регламенту або 

висловить застереження щодо порушення… 

 

МІЩЕНКО С.Г.  В Регламенті немає заборони про це. Ми це вже 

дискутували… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це є пряма заборона в Регламенті, який став 

законом. Оце от змінилося з тої точки зору.  

 

МІЩЕНКО С.Г.  Немає заборони вносити правки 150 депутатів… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ.   Є пряма заборона. 

 

МІЩЕНКО С.Г. Ну, немає цього. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пряма заборона. 

 

МІЩЕНКО С.Г. Ну, немає права мати закон, постійний закон два 

номери. Один, який на розгляді прийшов в Конституційний Суд, який ми 

зараз відправляємо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Про номер ми уже в дискусії обговорили. А що 

стосується правок, я вам сказав позицію.  

Більш того, я вам скажу з нашої з вами практики. Коли Конституційний 

Суд висловив застереження по одному з законопроектів, не пам'ятаю його 

номеру, самий перший, ми  що зробили – ми підготували проект постанови 

про подальшу роботу над цим законопроектом і встановили строк для 

подання тих поправок, про які ви кажете. Якщо, наприклад, в частині 

децентралізації він не висловив жодних застережень, то такого роду 

постанову ми не готували, а готували постанову про попереднє схвалення. 

Інших варіантів нам Закон про Регламент не дає. Більше того, 

Конституційний Суд, розглядаючи Регламент по суті, пам'ятаєте, колись 

неодноразово сказав, що це положення відповідає Конституції якраз на 

ньому конкретно зупинившись. Є спеціальне рішення Конституційного Суду 

з цього приводу.  

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Подальше доопрацювання неможливе.  

 

_______________. (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Це в разі, якщо висловив Конституційний Суд 

застереження в своєму висновку.   

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, але по цьому у нас висновку нема жодних 

застережень і немає … 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По тому, безумовно. Але по цьому… Тому тут  

змінилось правове поле. Тоді це не був Закон Регламент, і не було висновку 

Конституційного Суду з цього приводу, рішення. А зараз це є закон і є 

рішення Конституційного Суду, яке визнано в цій частині таким, що 

відповідає Конституції процедуру.  

Добре, друзі, кожен, давайте будемо, да. Вже почалась сесія, я просто 

розумію, що… 

Хто за те, щоби підтримати той висновок, який підготовлений 

підкомітетом, прошу висловлюватись шляхом голосування.  Дев'ять. Хто 

проти? Хто утримався? 

Результати голосування наступні: 9 – "за", 5 – утрималось… 5 – проти, 

так, 3 – утрималось.  

У нас скільки людей? Не може таке бути.  

Рішення не прийнято.  

 

МІЩЕНКО С.Г. Є інша пропозиція, то, що як в законі вказано. Якщо є 

дискусійна норма відносно правки, то є точна норма, що нам треба винести 

на розгляд по судоустрою за цим же номером, той, який пройшов 

Конституційний Суд, його не прийняти. Після цього відправити, оцей внести, 
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ми внесемо під іншим номером, ми його тоді відправимо в Конституційний 

Суд. І все, от і все. Законний спосіб, всі зараз проголосують "за", за таке 

рішення.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре. Ну що, рішення не прийнято, значить. Тоді 

нема сенсу далі повертатися до цього питання. Будемо тоді вважати, що 

комітет не зміг прийняти рішення і рекомендувати парламенту розглядати 

без висновку комітету.  

 

МІЩЕНКО С.Г. Чи в законний спосіб.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. В законний спосіб ми якраз намагаємося діяти, у нас 

тут немає…  

Добре. Інші питання порядку денного.  

Давайте може одним голосуванням оформим окрему постанову, як ми 

це завжди робили?  

Тоді, хто за те, щоб ті основні питання, які у нас є, прийняти відповідно 

до тих висновків, які є, а оформити різними проектами висновків. Прошу 

визначатися шляхом голосування. Хто проти? Хто утримався? 14 – "за", 2 – 

проти, 2 – утрималось. Дякую. Рішення прийнято.  

Хто за те, щоби другий блок проектів висновків щодо конституційності 

теж проголосувати відповідно до тих висновків, які є? Чи в когось є якісь 

застереження?  Там всі конституційні, в принципі там немає таких… Для 

того, щоби потім оформити окремо.  

Хто – "за", прошу визначатися? Дякую.  

Засідання закрито, порядок денний вичерпано.  

 

 

 


