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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань правоохоронної діяльності на виконання доручення
Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 15 березня 2021 року та
відповідно до статті 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради
України» розглянув на своєму засіданні 28 квітня 2021 року (протокол № 71)
проект Закону України «Про внесення змін до статті 16 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, щодо застосування відповідальності за
вчинення правопорушень до іноземців, які користуються імунітетом»
(реєстр. № 5250 від 15.03.2021 р.), поданий народним депутатом України
Медяником В.А. та іншими народними депутатами України.
Законопроект розроблений з метою забезпечення дотримання Правил
дорожнього руху (далі – ПДР) учасниками дорожнього руху, а також
попередження, виявлення та припинення вчинення порушень ПДР особами,
які користуються дипломатичним імунітетом.
Для досягнення зазначеної мети пропонується внести зміни до
статті 16 «Відповідальність іноземців і осіб без громадянства» Кодексу
України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), якою
передбачати, що стосовно іноземців, які згідно з законами та міжнародними
договорами України користуються імунітетом від адміністративної
юрисдикції України, КУпАП має застосовуватися в частині, що не суперечить
міжнародним договорам, згоду на обов’язковість яких надано Верховною
Радою України.
В ході обговорення законопроекту народні депутати України – члени
Комітету підтримали ідею законопроекту та зазначили, що запропоновані
зміни, в цілому, підтримуються Міністерством закордонних справ України та
Державною міграційною службою України.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини підтримує
прийняття зазначеного законопроекту за умови врахування пропозицій.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
висловило ряд зауважень і пропозицій до поданого законопроекту.
Заслухавши інформацію підкомітету з питань законодавства про
адміністративні правопорушення та охоронної і детективної діяльності,
з’ясувавши позицію народних депутатів України - членів Комітету, Комітет
одноголосно ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України
відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради
України проект Закону України «Про внесення змін до статті 16 Кодексу

України про адміністративні правопорушення, щодо застосування
відповідальності за вчинення правопорушень до іноземців, які користуються
імунітетом» (реєстр. № 5250) за результатами розгляду в першому читанні
прийняти за основу.
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначено народного депутата України – голову підкомітету з питань
законодавства про адміністративні правопорушення та охоронної і
детективної діяльності – Медяника В’ячеслава Анатолійовича.
Проект Постанови Верховної Ради України додається.
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