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В И С Н О В О К

щодо повернутого Президентом України Закону України 
«Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України»

За дорученням Голови Верховної Ради України від 8 липня 2021 року 
Комітет з питань правової політики на своєму засіданні 9 липня 2021 року 
(протокол № 64) розглянув пропозиції Президента України до Закону України 
«Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та 
деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України» (реєстр. № 3711-д) (далі – Закон).

Відповідно до положень статті 132 Регламенту Верховної Ради України у 
разі якщо Президент України застосував право вето щодо прийнятого 
Верховною Радою закону і у визначений частиною другою статті 94 Конституції 
України строк повернув закон до Верховної Ради зі своїми вмотивованими і 
сформульованими пропозиціями, наслідком цього є скасування результатів 
голосування за закон у цілому і відкриття процедури його повторного розгляду 
у Верховній Раді.

Пропозиції Президента України до поверненого ним закону 
розглядаються у головному комітеті, який здійснював підготовку його 
остаточної редакції (частина перша статті 133 Регламенту).

Так, Президентом України подано 6 пропозицій до Закону такого змісту:
«у розділі I Закону:
абзац шостий пункту 6 викласти в такій редакції:
«4. Вища кваліфікаційна комісія суддів України вважається повноважною 

за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів, щонайменше 
шість із яких призначені з числа суддів або суддів у відставці»;

абзац вісімдесят сьомий пункту 9 виключити;
у пункті 16:
в абзацах восьмому, чотирнадцятому і п'ятнадцятому після слів «Голова 

Вищої ради правосуддя» доповнити словами «або особа, яка виконує його 
обов’язки»;



абзац одинадцятий після слів «Голови Вищої ради правосуддя» 
доповнити словами «або особи, яка виконує його обов’язки»;

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:
«На запит члена першого складу Конкурсної комісії для організаційного, 

технічного забезпечення здійснення його повноважень Конкурсна комісія може 
залучати помічників, перекладачів. Фінансування діяльності таких помічників, 
перекладачів може здійснюватися із залученням міжнародної технічної 
допомоги»;

абзац двадцятий виключити».
Комітет дійшов висновку, що вказані пропозиції до Закону є слушними 

та мають бути враховані.
На підставі викладеного, з урахуванням положень статті 135 Регламенту 

Верховної ради України, Комітет з питань правової політики вирішив:
1. Рекомендувати Верховній Раді України Закон України «Про внесення 

змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів 
України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України» (реєстр. № 3711-д) прийняти в цілому з урахуванням пропозицій 
Президента України.                                   

2. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Голову Комітету 
Костіна А.Є.
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