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ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про відновлення дії окремих положень
Закону України «Про запобігання корупції» та
Кримінального кодексу України»
Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є
відновлення положень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон)
у редакції, що діяла до Рішення Конституційного Суду України у справі за
конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України
«Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України від
27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 (далі – Рішення КСУ № 13-р/2020), та створення
умов для законодавчого забезпечення дотримання міжнародно-правових
зобов’язань України у сфері запобігання корупції.
Для досягнення вказаної мети у законопроекті пропонується відновити
права Національного агентства з питань запобігання корупції, зокрема, надати
право одержувати в установленому законом порядку за письмовими запитами
від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми
власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, у тому
числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання покладених на нього
завдань; мати безпосередній автоматизований доступ до інформаційнотелекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, у тому числі
тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем
(адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого
самоврядування; користуватися державними, у тому числі урядовими,
засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими
технічними засобами; вести облік та оприлюднення декларацій; здійснювати
їх контроль та перевірку; здійснювати моніторинг способу життя відносно
суб’єктів, на яких поширюється дія Закону тощо.
Одночасно у проекті запропоновано відновити дію ст. 366-1
«Декларування недостовірної інформації» Кримінального кодексу України
(далі – КК) в редакції, що діяла станом на 27 жовтня 2020 року.
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Крім того, враховуючи правову позицію, висловлену у Рішенні КСУ
№ 13-р/2020, пропонується доручити Уряду розробити законопроект щодо
особливостей правових та організаційних засад функціонування системи
запобігання корупції щодо суддів, а також механізму притягнення їх до
відповідальності.
Головне управління, розглянувши в стислий термін законопроект,
вважає на необхідне висловити щодо нього наступні зауваження.
На підставі Рішення КСУ № 13-р/2020 п. п. 6, 8 ч. 1 ст. 11, п. п. 1, 2, 6 –
10-1, 12, 12-1 ч. 1, ч. ч. 2 – 5 ст. 12, ч. 2 ст. 13, ч. 2 ст. 13-1, ст. 35, абзаци 2, 3 ч. 1
ст. 47, ст. ст. 48 – 51, ч. ч. 2, 3 ст. 52, ст. 65 Закону та ст. 366-1 КК були визнані
такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) (п. 1
резолютивної частини).
Відповідно до ч. 2 ст. 152 Конституції України закони, інші акти або їх
окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня
ухвалення
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неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше
дня його ухвалення.
Статтею 1512 Конституції України встановлено, що рішення та висновки,
ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не
можуть бути оскаржені.
У ст. 1 законопроекту пропонується «відновити дію» норм Закону та КК,
визнаних Рішенням КСУ № 13-р/2020 неконституційними, з дня набрання
чинності цим проектом в редакціях зазначених положень, що діяли станом на
27 жовтня 2020 року. Це означатиме, що відповідні положення надалі будуть
застосовуватись на практиці попри наявність Рішення КСУ № 13-р/2020.
Головне управління, усвідомлюючи необхідність усунення стану
правової невизначеності у сфері запобігання і боротьби з корупцією, що виник
у зв’язку з Рішенням КСУ № 13-р/2020, тим не менш, зауважує, що відповідні
положення законопроекту містять ознаки невідповідності вищевказаним
положенням Конституції України.
Керівник Головного управління
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