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Комітет Верховної Ради України з
питань правоохоронної діяльності
Рішення Комітету
щодо експертного висновку
законопроекту № 3047а

Згідно зі статтею 93 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до
предмета відання і за дорученням Голови Верховної Ради України, Комітет
для

підготовки

експертного

висновку

щодо

відповідності

вимогам

антикорупційного законодавства, розглянув проект Закону про правила
відбування адміністративного арешту (реєстр. № 3047а), поданий народним
депутатом України Монастирським Д.А. та іншими народними депутатами.
У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів, що можуть
сприяти вчиненню корупційних правопорушень.
Відповідно до пояснювальної записки законопроект спрямований на
удосконалення законодавства у сфері відбування адміністративного арешту.
Разом з тим, Комітет висловлює такі зауваження до законопроекту.
1. Нормою частини п’ятої статті 5 «Порядок поміщення особи до
ізолятора тимчасового тримання» встановлюватиметься, що: «В осіб, які
поміщаються до ізолятора тимчасового тримання, тимчасово вилучаються
цінні речі, документи, кошти, а також предмети, не дозволені для зберігання в
приміщеннях для відбування адміністративного арешту. Перелік заборонених
для зберігання предметів, порядок їх вилучення, зберігання та повернення
встановлюється Міністерством внутрішніх справ України».

Разом з тим, вбачається, що перше речення тлумачиться таким чином,
що існує перелік речей, дозволених для зберігання. Друге ж речення вказує на
перелік речей, які для зберігання заборонені. Виходячи ж принципу для особи:
«Дозволено все, що прямо не заборонено законом», для усунення зазначеної
змістовної колізії варто словосполучення «не дозволені для зберігання»
замінити словосполученням «заборонені для зберігання».
2. Слід зазначити, що запропонована проектом Закону процедура
відбування адміністративного арешту майже тотожна за змістом положень до
закріпленого на законодавчому рівні порядку виконання кримінального
покарання у виді арешту.
3. Частиною другою статті 9 «Матеріально-побутове забезпечення
заарештованих осіб» пропонується, що заарештовані особи тримаються в
камерах з природним та штучним освітленням з розрахунку на особу не менше
4 квадратних метрів. Це застарілі норми площі на одну особу. Європейським
Комітетом з запобігання катувань рекомендується 7 квадратних метрів. При
цьому, - це єдиний параметр, який пропонується закріпити законом, в той же
час відповідність приміщень та будівель ізоляторів тимчасового тримання
вимогам щодо температури повітря, інсоляції, а також іншим санітарним
вимогам передбачається встановлювати підзаконним актом.
Керуючись положеннями пункту 3 частини першої статті 16 Закону
України «Про комітети Верховної Ради України», статті 55 Закону України
«Про запобігання корупції», частини першої статті 93 Регламенту Верховної
Ради України, Комітет на своєму засіданні 3 листопада 2020 року, протокол
№ 54 дійшов до висновку та прийняв рішення, що проект Закону проект
Закону про правила відбування адміністративного арешту (реєстр. № 3047а),
поданий народним депутатом України Монастирським Д.А. та іншими
народними

депутатами

відповідає

вимогам

антикорупційного

законодавства.
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