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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» щодо удосконалення

порядку залучення громадян України до участі у здійсненні
правосуддя та формування списку присяжних

(реєстр. № 4191 від 05 жовтня 2020 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 06 жовтня 2020  року 
Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 03 листопада 
2021 року (протокол № 74) проект Закону про внесення змін до Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення порядку залучення 
громадян України до участі у здійсненні правосуддя та формування списку 
присяжних (реєстр. № 4191 від 05 жовтня 2020 року), поданий Кабінетом 
Міністрів України (далі – Законопроект), та встановив таке.

Згідно з пояснювальною запискою до Законопроекту його метою є 
удосконалення порядку залучення громадян України до участі у здійсненні 
правосуддя та спрощення порядку формування списку присяжних шляхом 
виключення місцевих рад з процедури його формування.

Для досягнення зазначеної мети Урядом України пропонується внести 
зміни до статей 63-68, 160 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 
якими, зокрема:

- змінити порядок формування списків присяжних, виключивши 
місцеві ради з процесу їх формування та поклавши такий обов’язок на Державну 
судову адміністрацію України (далі – ДСА України) та її територіальні 
управління з використанням інформації, що міститься в Державному реєстрі 
виборців;

- передбачити, що під час формування списку присяжних 
територіальне управління ДСА України повідомляє особу про те, що її буде 
включено до такого списку та про вимоги до присяжного;

- зменшити мінімальний вік присяжного з тридцяти до двадцяти п’яти 
років і прибрати обмеження для громадян, які досягли шістдесяти п’яти років.
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Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку від 
18 листопада 2020 року зазначив, що Законопроект не матиме впливу на 
показники бюджету (реалізацію положень Законопроекту належить здійснювати 
за рахунок та в межах видатків державного бюджету на забезпечення діяльності 
органів судової влади) та у разі прийняття як закону може набирати чинності у 
термін, визначений автором Законопроекту.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
та Інститут законодавства Апарату Верховної Ради України висловили 
зауваження до Законопроекту.

Верховний Суд та Вища рада правосуддя вважають, що Законопроект 
потребує суттєвого доопрацювання.

Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної 
Ради України Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати 
Верховній Раді України включити до порядку денного шостої сесії Верховної 
Ради України дев’ятого скликання проект Закону про внесення змін до Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення порядку 
залучення громадян України до участі у здійсненні правосуддя та формування 
списку присяжних (реєстр. № 4191 від 05 жовтня 2020 року), поданий Кабінетом 
Міністрів України.
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