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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань правоохоронної діяльності на виконання доручення
Голови Верховної Ради України Д. Разумкова та відповідно до статті 16 Закону
України «Про комітети Верховної Ради України» розглянув на своєму засіданні
07 квітня 2021 року (протокол № 67) проект Закону України «Про внесення змін
до статті 18832 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора
Вищої ради правосуддя» (реєстр. № 5069 від 15.02.2021), поданий Президентом
України В. Зеленським та визначений ним як невідкладний.
Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є
встановлення адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог
дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя задля ефективної реалізації
його повноважень.
Даний законопроект змістовно пов’язаний з проектом Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання
(призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності
дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» (реєстр. № 5068), який
знаходиться на розгляді в Комітеті з питань правової політики.
Вищезазначеним законопроектам передувало підписання 02 червня 2020
року Президентом України, Прем’єр-міністром України, Міністром фінансів
України та Головою Національного банку України Листа України про наміри та
Меморандуму про економічну і фінансову політику, який був схвалений Радою
директорів Міжнародного валютного фонду 09 червня 2020 року.
16 вересня 2020 року набрав чинності Закон України «Про ратифікацію
Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та
Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як
Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника та
Європейським Союзом як Кредитором (щодо отримання Україною
макрофінансової допомоги ЄС у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро)», яким
було передбачено низку міжнародних зобов'язань щодо посилення незалежності
та ефективного функціонування судової влади.
Пунктом 26 Меморандуму, яким, зокрема, окреслено посилення
верховенства права шляхом забезпечення незалежності, доброчесності та
підзвітності судових органів, передбачено зобов’язання щодо внесення змін до
Закону України «Про Вищу раду правосуддя» задля створення постійного

інспекційного підрозділу в межах Вищої ради правосуддя (Служба
дисціплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя), до повноважень якого буде
входити проведення попередньої перевірки дисциплінарної скарги, переданої за
результатами автоматизованого розподілу справ, аналіз матеріалів
дисциплінарних справ, збір необхідної інформації, документів, підготовка
проектів ухвал і рішень дисциплінарної палати та Вищої ради правосуддя у
межах дисциплінарного провадження щодо судді, аналіз матеріалів за скаргами
на рішення у дисциплінарних справах стосовно суддів і прокурорів, аналіз та
узагальнення практики здійснення дисциплінарних проваджень та ухвалених
рішень про притягнення або відмову в притягненні судді до дисциплінарної
відповідальності.
Таким чином, виходячи з визначеного законопроектом за реєстр. № 5068
повноваження дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя щодо
подання запитів від імені Вищої ради правосуддя у справі, по якій він є
доповідачем, передбачено встановлення адміністративної відповідальності за
невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради
правосуддя щодо надання інформації або документів, або надання завідомо
неправдивої інформації на такий запит, у тому числі недодержання встановлених
законом строків.
Наразі така відповідальність встановлена лише за невиконання законних
вимог Вищої ради правосуддя, її органу, члена Вищої ради правосуддя.
В ході обговорення законопроекту за реєстр. № 5069 народні депутати
України – члени Комітету погодилися із необхідністю узгодження законодавчих
норм та зазначили, що за умови розширення повноважень дисциплінарних
інспекторів Вищої ради правосуддя (прийняття законопроекту реєстр. № 5068),
запровадження адміністративної відповідальності за невиконання законних
вимог таких інспекторів є доцільним і не викликає заперечень.
Інакше, за відсутності внесення змін до закону України «Про Вищу раду
правосуддя» щодо наявності у дисциплінарного інспектора права витребувати та
одержувати на їх запит необхідну інформацію та документи, встановлення
адміністративної відповідальності за невиконання таких вимог не матиме
жодних наслідків.
Загалом, беручи до уваги, що законопроект реєстр. № 5069 є похідним від
основного законопроекту реєстр. № 5068, Комітет вважає за доцільне
одночасний розгляд Верховною Радою України даних законопроектів.
При опрацюванні законопроекту реєстр. № 5069 Комітетом, також, були
взяті до уваги зауваження та пропозиції, висловлені до законопроекту
Міністерством юстиції України, Верховним Судом, Офісом Генерального
прокурора, Національним агентством з питань запобігання корупції,
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Національною
академією правових наук України, Інститутом законодавства Верховної Ради
України, Національною асоціацією адвокатів України, Національним юридичним
університетом імені Ярослава Мудрого, Київським національним університетом
імені Тараса Шевченка, а також висновок Головного науково-експертного
управління Апарату Верховної Ради України.
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Зокрема, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради
України, зважаючи на те, що зміни, запропоновані до КУпАП, мають технікоюридичний характер та пов’язані з результатами розгляду Верховною Радою
України законопроекту за реєстр. № 5068, Управління не заперечує проти
прийняття законопроекту за реєстр. № 5069.
Водночас, на думку ГНЕУ, доцільніше було б вказати, що «цей Закон
набирає чинності одночасно із Законом України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої
ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради
правосуддя» щодо визначення правового статусу дисциплінарних інспекторів
Вищої ради правосуддя» (реєстр. № 5068).
Враховуючи вищезазначене та результати обговорення законопроекту,
Комітет, керуючись положеннями пункту 1 частини першої статті 111, пункту 1
частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, рекомендує
Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до статті 18832
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за
невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради
правосуддя» (реєстр. № 5069) за наслідками розгляду в першому читанні
прийняти за основу.
Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України
визначено народного депутата України – заступника Голови Комітету з питань
правоохоронної діяльності Михайлюк Галину Олегівну.
Проект постанови Верховної Ради України додається.
Просимо розглянути.
Голова Комітету
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