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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про внесення змін
до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

у зв’язку з прийняттям Закону України «Про розвідку»
(реєстр. № 2415 від 11 листопада 2019 року)

На виконання пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 27 січня 
2021 року № 1136-IX «Про прийняття за основу проекту Закону України про 
внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з 
прийняттям Закону України «Про розвідку» Комітет з питань правової політики 
розглянув на своєму засіданні 17 лютого 2021 року (протокол № __) зауваження 
і пропозиції, що надійшли із скороченням строку їх подання наполовину від 
суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону України про внесення 
змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з прийняттям 
Закону України «Про розвідку» (реєстр. № 2415 від 11 листопада 2019 року), 
поданого Президентом України та прийнятого парламентом за основу (далі – 
Законопроект).

Відповідно до пояснювальної записки до Законопроекту його метою є 
вдосконалення правових засад забезпечення проведення розвідувальними 
органами України розвідувальних заходів, які проводяться на підставі рішення 
суду.

Комітетом до другого читання підготовлено Порівняльну таблицю до 
Законопроекту, яка містить 28 поправок і пропозицій, за результатом розгляду 
яких пропонується 18 поправок врахувати (включаючи врахувати частково та 
врахувати редакційно), 10 поправок відхилити. 

Слід зазначити, що до Порівняльної таблиці до Законопроекту через 
порушення строку подання (до 03 лютого 2021 року) не вносилися поправки 
народного депутата України Брагаря Є.В., які було подано 09 лютого 2021 року. 
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Враховуючи викладене, Комітет з питань правової політики вирішив:                  
1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з 
прийняттям Закону України «Про розвідку» (реєстр. № 2415) прийняти в 
другому читанні та в цілому як закон у редакції, запропонованій Комітетом.

2. Визначити доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на 
пленарному засіданні Верховної Ради України співголову підкомітету з питань 
правосуддя Павліша П.В.
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