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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо повноважень вищих
спеціалізованих судів з розгляду справ про адміністративні
правопорушення» (реєстр. № 5490), підготовлений до другого читання
За дорученням Верховної Ради України Комітет з питань
правоохоронної діяльності на своєму засіданні 15 грудня 2021 року (протокол
№ 92) попередньо розглянув поправки і пропозиції, що надійшли від народних
депутатів України - суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону
України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду
справ про адміністративні правопорушення» (реєстр. № 5490), який прийнято
Верховною Радою України за основу 16 листопада 2021 року (Постанова
Верховної Ради України № 1879 – IX від 16.11.2021).
Метою законопроекту є надання суддям вищих спеціалізованих судів
повноважень на розгляд справ про адміністративні правопорушення,
передбачені статтею 1853 «Прояв неповаги до суду або Конституційного Суду
України» Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУпАП).
Для досягнення вказаної мети пропонується доповнити статті 213 та 2211
КУпАП положеннями, згідно з якими вищі спеціалізовані суди, на рівні з
іншими судами, набувають повноважень розглядати справи про
адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1853 КУпАП, у порядку,
встановленому для місцевих господарських та адміністративних судів,
апеляційних судів та Верховного Суду.
До законопроекту для підготовки його до другого читання надійшло
13 поправок і пропозицій, за результатами розгляду яких було підготовлено

порівняльну таблицю до законопроекту, яка містить усі внесені та
невідкликані поправки і пропозиції.
За результатами розгляду поправок і пропозицій всі 13 поправок були
відхилені, як такі що суперечить положенням:
- частини другої статті 2 Закону України «Про Вищий антикорупційний
суд», відповідно до яких вносити зміни до цього Закону можливо лише
окремим законопроектом (поправки № 1, 2, 12, 13);
- частини четвертої статті 125 Конституції України та частини третьої
статті 17 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» (поправки № 5, 9,
11);
- статті 116 Регламенту Верховної Ради України (поправка № 6).
Поправки № 4 і 8 потребують внесення комплексних змін до всього
тексту КУпАП, а їх точкове врахування призведе до розбалансування Кодексу.
Поправки № 3, 7, 10 відхилені з огляду на те, що спеціалізація та
інстанційність судів, у тому числі вищих спеціалізованих, встановлюється
виключно законами України «Про Вищий антикорупційний суд» та «Про
судоустрій та статус суддів», а не відповідними положеннями КУпАП.
Таким чином, за результатами розгляду поправок і пропозицій
народних депутатів України всі поправки були відхилені, а відтак,
зберігається редакція законопроекту, прийнятого у першому читанні.
Враховуючи викладене, керуючись пунктами 5, 6 частини першої статті
16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», пунктом 3
частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України, Комітет
ухвалив висновок і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України
за результатами розгляду в другому читанні проект Закону України «Про
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо
повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду справ про
адміністративні правопорушення» (реєстр. № 5490), прийняти у другому
читанні та в цілому як закон.
Доповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні
Верховної Ради України визначено заступника голови Комітету з питань
правоохоронної діяльності Медяника В’ячеслава Анатолійовича.
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