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Комітет з питань правоохоронної
діяльності
Рішення Комітету
щодо експертного висновку
законопроекту № 4002
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 внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення
вимог санкційного режиму, діючого на захист національної безпеки і
територіальної цілісності України (реєстр. № 4002), поданий народними
депутатами України Монастирським Д.А., Міньком С.А. та іншими.
Відповідно до пояснювальної записки метою розроблення законопроекту є
законодавче закріплення здійснення контролю і нагляду за дотриманням
законодавства про санкції і запровадження фінансової та кримінальної
відповідальності за порушення встановлених обмежувальних заходів (санкцій).
У проекті акта виявлено корупціогенні фактори, що можуть сприяти
вчиненню корупційних правопорушень.
Запропонованою законопроектом новою статтею 5-1 Закону України «Про
санкції» передбачено, що нагляд і контроль за дотриманням законодавства про

санкції

покладається

на

спеціально

уповноважений

державний

орган,

визначений Кабінетом Міністрів України.
Однак, законопроектом не визначаються повноважень такого органу, не
передбачено в яких межах та у який спосіб будуть використовуватись його
наглядові та контрольні функції. Таким чином, створено умови для
дискреційного визначення повноважень такого органу.
Вказана пропозиція проекту не відповідає статті 19 Конституції України, у
зв'язку із тим, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
З метою забезпечення правової визначеності потребує уточнення редакція
статті 209-2 Кримінального кодексу України законопроекту в частині
визначення

кола

осіб,

які

можуть

бути

суб'єктами

кримінального

правопорушення.
Крім того, не обґрунтованою є норма щодо надання повноважень слідчим
органів безпеки (ч. 2 ст. 216 КПК у редакції проекту) на здійснення досудового
розслідування кримінальних правопорушень, передбачених запропонованою
проектом нормою статті 209-2 «Умисне порушення вимог законодавства щодо
застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)»

Кримінального

кодексу

України,

віднесених

проектом

до

кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Аналогічне
зауваження висловлене і Головним науково-експертним управлінням ВРУ.
Вказана ініціатива також не узгоджується із підходом до реформи Служби
безпеки України, запропонованим законопроектом «Про внесення змін до
Закону України «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення
організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України” № 3196-д від
26.10.2020.
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 08 грудня 2020 року (протокол № 59)
дійшов висновку та прийняв рішення, що проект Закону проект Закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення
відповідальності за порушення вимог санкційного режиму, діючого на захист
національної безпеки і територіальної цілісності України (реєстр. № 4002),
поданий народними депутатами України Монастирським Д.А., Міньком С.А. та
іншими, не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
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