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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
забезпечення участі громадян України у здійсненні правосуддя

(реєстр. № 4192 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 деяких законів 
України щодо забезпечення участі громадян України у здійсненні правосуддя 
(реєстр. № 4192 від 05 жовтня 2020 року), поданий Кабінетом Міністрів України 
(далі – Законопроект), та встановив таке.

Згідно з пояснювальною запискою до Законопроекту його метою є 
комплексне удосконалення порядку залучення громадян до участі у здійсненні 
правосуддя та спрощення порядку формування списку присяжних шляхом 
отримання інформації з Державного реєстру виборців.

Для досягнення зазначеної мети Урядом України пропонується доповнити 
новою частиною дев’ятою статтю 26 Закону України «Про Державний реєстр 
виборців», якою передбачити, що під час здійснення повноважень з формування 
списку присяжних Державна судова адміністрація України має право 
отримувати з Реєстру інформацію, необхідну для відбору виборців, а також 
передбачається внести зміни до частини першої статті 3 Закону України «Про 
запобігання корупції», якими виключити присяжних із переліку осіб, які 
зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку від 
18 листопада 2020 року зазначив, що Законопроект не матиме впливу на 
показники бюджету та у разі прийняття як закону він може набирати чинності у 
термін, визначений автором Законопроекту.

Інститут законодавства Апарату Верховної Ради України та Верховний 
Суд підтримують прийняття Законопроекту.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
висловило зауваження до Законопроекту.
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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 деяких 
законів України щодо забезпечення участі громадян України у здійсненні 
правосуддя (реєстр. № 4192 від 05 жовтня 2020 року), поданий Кабінетом 
Міністрів України.
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