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В И С Н О В О К

щодо пропозицій Президента України
до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, 
засудженому права на отримання правової допомоги»

(реєстр. № 2063)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 22 березня 2021 року 
Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 14 квітня  2021 
року (протокол № 52) Пропозиції Президента України до Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на 
отримання правової допомоги» (реєстр. № 2063), прийнятого Верховною Радою 
України 19 лютого 2021 року. 

19 березня 2021 року Президент України повернув до Верховної Ради 
України Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, 
засудженому права на отримання правової допомоги» з пропозицією його 
доопрацювати з урахуванням висловлених зауважень.

Розглянувши пропозиції Президента України до Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на 
отримання правової допомоги» (реєстр. № 2063), з метою усунення прогалин та 
суперечностей у положеннях Закону та на підставі частини восьмої статті 135 
Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики 
вирішив:                                   

1. Рекомендувати Верховній Раді України Закон України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, 
підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової 
допомоги» (реєстр. № 2063), повернутий із пропозиціями Президента України, 
направити на доопрацювання до Комітету.
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2. Доповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначити голову підкомітету з питань діяльності 
органів юстиції, органів виконання покарань та пробації Фріс Ігоря Павловича.
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