
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань правової політики  

04 вересня 2020 року 

Веде засідання голова Комітету КОСТІН А.Є.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги! Ми проводимо 

засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики. Зараз в нас 

присутньо 14 членів комітету. Оголошую засідання комітету відкритим.  

Запропонований порядок денний з одного питання. Я пропоную 

прийняти його за основу та в цілому. Прошу голосувати.  

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Олексійович, будь ласка, да, я не знаю, чому 

ви… Руслан Олексійович тут, да. Я перепрошую.  

Прошу проголосувати запропонований порядок денний за основу та в 

цілому. Хто – за?  

Скільки? 14 – одноголосно. Рішення прийнято.  

На засіданні присутній Перший заступник Голови Верховної Ради  

Руслан Олексійович Стефанчук.  

Руслане Олексійовичу, вам слово.  

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Вельмишановні колеги, я насамперед дуже радий 

бачити вас, я маю велику честь бути на вашому комітеті. Я тоді, якщо 

дозволите, не буду багато слів говорити про необхідність і важливість 

визначення правильних напрямків судової реформи і так далі. Я хотів би 

запросити вас долучитися до такої ініціативи, щоб в межах стін парламенту 

провести парламентські слухання, які б стосувалися визначення напрямку 

розвитку судової реформи в Україні. Тому що саме парламент як єдиний 

законодавчий орган має взяти на себе цю ініціативу з тим, щоб ми 



напрацювали ті підходи, які потім віднайдуть підтримку як в парламенті, так 

і в суспільстві. Тому прошу почати з цього.  

Я вніс таку пропозицію, проект постанови, щоб 18 листопада цього 

року, якщо нам дасть ситуація, пов'язана з епідеміологічною ситуацією в 

державі, провести парламентські слухання. Назва цих парламентських 

слухань, ми там дискутували багато разів, але пропонується така: "На шляху 

до справедливого судочинства в Україні".  

Я пропоную провести їх максимально відкрито, залучивши всіх 

заінтересованих осіб, представників усіх органів. Я вдячний, підходили вчора 

колеги, тому що деякі органи ми не вказали. В цій вже постанові вказані, на 

мою думку, всі органи, які можуть взяти участь у цих парламентських 

слуханнях.  

Тому прошу підтримати. І щоб ми от разом стали… Да, підтримати і 

проголосувати. Щоб ми разом стали ініціаторами оцієї постанови і 

підтримали її в залі.  

Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у нас зараз відсутній секретар 

комітету в залі. Тоді є пропозиція на час його відсутності запропонувати 

народному депутату Вельможному виконувати обов'язки секретаря цього 

засідання. Немає заперечень? Немає.  

Я думаю, що ми, в принципі, обговорювали багато це питання, я 

пропоную поставити на голосування запропонований проект рішення. Ні-ні, 

за запропонований проект рішення.  

 

_______________. А за секретаря не будемо голосувати? 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи треба голосувати за… Давайте проголосуємо, да. 

Да, давайте, дякую.  



Тоді прошу голосувати. Хто за те, щоб секретарем на цьому засіданні 

комітету був член нашого комітету народний депутат Вельможний. Прошу 

голосувати. Хто – за?  

17 народних депутатів, рішення прийнято одноголосно.  

Ставлю на голосування проект рішення комітету щодо проведення 

парламентських…  

Сергій Олексійович, будь ласка, Демченко.  

 

ДЕМЧЕНКО С.О. Колеги, я два слова буквально.  

По-перше, я дуже радий, що ми починаємо рухатися в напрямку того, 

щоб отримати все-таки якийсь системний план чи системний документ, 

пов'язаний з тим, що як ми завершимо судову реформу, яку розпочали не ми, 

але завершувати, напевно, треба нам. Оскільки, на мою думку, що саме 

Президент Володимир Зеленський має надію на нас з вами. І ми разом з вами 

маємо її виконати, щоб будь-якому іншому новому Президенту не було 

бажання розпочинати судову реформу заново, під себе чи якимось іншим 

чином, щоб, дійсно, вона здійснилася вже кінцево і в найкращому вигляді.  

Тому я дуже вдячний всім за таку ініціативу, яку всі, комітет, 

підтримали. В тому числі що ми максимально вказали всі суб'єкти, які мають 

прийняти участь в цих парламентських слуханнях. В тому числі зважаючи на 

те, що в нас в країні існує два верховних суди, ми це також зазначили в цій 

постанові. Ми вказали і Верховний Суд, і Верховний Суд України. Я думаю, 

що є лише питання, пов'язане з тим, що у нас в цій постанові ми не вказали 

це додатково. Я думаю, ми просто визначимося, що ми їх запросимо. Це Раду 

суддів України, вона там не визначена саме окремо, Національну школу 

суддів України. Профільні суддівські асоціації, я думаю, вони в нас також, 

зрозуміло, що будуть присутніми.  

Якщо ми погоджуємося, що так воно буде, тобто відкритий захід, який, 

я думаю, чим  більше буде професійних присутніх, тим буде краще задля 

того, щоб виробити відповідний напрямок.  



Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Повністю погоджуюся з пропозиціями щодо 

запрошених. Я думаю, що в нас буде час в робочому порядку обговорити, і 

ми з вами визначимо спільно коло запрошених і пропозиції щодо Ради 

суддів, щодо Національної школи суддів, повністю підтримую. 

Є пропозиція проголосувати за запропоноване рощення комітету 

провести парламентські… рекомендувати Верховній Раді провести 

парламентські слухання 18 листопада о 15 годині на тему: "На шляху до 

справедливого судочинства в Україні".  Прошу голосувати. Хто – за?  

20 членів комітету – одноголосно. Одноголосне рішення – це завжди… 

 

СТЕФАНЧУК Р.О. Я вам дуже вдячний.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую всім. Засідання комітету оголошується 

закритим. Дякую.  

А, шановні колеги, таке оголошення вже за рамками. Ми отримали 

офіційну відповідь від Міністерства закордонних справ щодо того, що 

Венеційська комісія почала розгляд законопроекту 3711. Згодом буде 

здійснений віртуальний візит експертів Венеційської комісії до України. 

Віртуальний, мається на увазі… 

 

 

 


