Відкрите звернення Асоціації правників України щодо необхідності
обговорення та громадської експертизи законопроектів у правовій сфері
Асоціація правників України як провідна правнича спільнота, метою якої є
впровадження принципу верховенства права і розвиток юридичної професії, підтримує
ініціативу влади щодо впровадження реформ, зокрема, удосконалення правової системи
держави.
Проте Асоціація занепокоєна відсутністю будь-яких обговорень
експертизи проектів актів, які зареєстровані у Верховній Раді України.

і

громадської

Протягом перших днів роботи парламенту ІХ скликання Президентом і народними
депутатами України було зареєстровано більше 100 проектів законів. Частина із них
фундаментально впливає на правову систему держави, серед яких законопроекти:
-

-

про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської
монополії) (реєстр. № 1013);
про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення
повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи,
Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з
посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора
Державного бюро розслідувань) (реєстр. № 1014);
про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів
суддівського врядування (реєстр. № 1008);
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення
окремих положень кримінального процесуального законодавства (реєстр.
№ 1009);
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових
заходів із реформи органів прокуратури (реєстр. № 1032).

Асоціація правників України вимушена констатувати, що розробка цих проектів законів
відбулася без будь-якого залучення зацікавлених сторін, правничої спільноти та без
обговорень їх концепцій.
7 серпня 2019 року створено Комісію з питань правової реформи при Президентові
України, до якої увійшли авторитетні правники, представники міжнародних проектів
технічної допомоги, органів влади та наукових установ.
Разом із тим до цього часу Комісія не провела жодного засідання та не надала оцінку
цим законопроектам.
Підтримуючи владу щодо реформування правової системи, ми можемо констатувати
відсутність експертного та громадського обговорення таких важливих ініціатив.
З огляду на зазначене, звертаємося до Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради
України з питань правової політики, Комісії з питань правової реформи при
Президентові України з проханням організувати обговорення законодавчих ініціатив за
участі зацікавлених сторін, європейських експертів та представників правничої
спільноти.
Асоціація правників України готова стати майданчиком для таких обговорень і сприяти
долученню до них широкого кола правників з усіх регіонів.

