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                До реєстр. № 1098
                     від 09.02.2015
доопрацьований 

     






                                                                          ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК                      
на проект Закону України «Про тимчасові слідчі комісії  і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», внесений народними депутатами України Кожем`якіним А.А., Тимошенко Ю.В.,                       Луценком Ю.В., Березюком О.Р.  та іншими (реєстр. № 1098                             від 09.02.2015, доопрацьований)

Комітет на засіданні 8 квітня 2015 року (протокол № 12) на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 9 лютого 2015 року розглянув проект Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», внесений народними депутатами України Кожем`якіним А.А., Тимошенко Ю.В., Луценком Ю.В., Березюком О.Р.  та іншими (реєстр. № 1098 від 09.02.2015, доопрацьований), висновок Головного науково-експертного Управління Апарату Верховної Ради України від 17 березня 2015 року № 16/3-392/1098.
Законопроект внесено з метою урегулювання правового статусу і  порядку діяльності тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій.
Відповідно до положень статті 89 Конституції України організація і порядок діяльності тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України встановлюються законом.
Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань, а для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України (частини друга та третя статті 89 Конституції України).
У порядку надання інформації Комітет повідомляє, що Верховна Рада України 3 березня 2009 року прийняла Закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», який рішенням Конституційного Суду України від 10 вересня 2009 року № 20-рп/2009 визнаний неконституційним та втратив чинність.
Враховуючи те, що Конституційний Суд України розглянув зазначений Закон не по суті і визнав його неконституційним у зв’язку з порушенням конституційної процедури набрання чинності, народними депутатами України – членами Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України було внесено на розгляд Верховної Ради України новий проект Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», який підготовлений на основі Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», прийнятий 3 березня 2009 року. Даний законопроект (реєстр. № 5163) Верховною Радою України 17 грудня 2009 року  був прийнятий за основу з дорученням головному комітету підготувати його до другого читання.
З метою підготовки до другого читання, народним депутатам України 30 березня 2010 року було вручено для ознайомлення  таблицю поправок до проекту Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». 
У зв’язку з завершенням роботи Верховної Ради України шостого скликання розгляд даного законопроекту не завершено прийняттям остаточного рішення Верховною Радою України.
Водночас, відповідно до частини другої статті 106 Регламенту Верховної Ради України, сектором реєстрації законопроектів Апарату Верховної Ради України 12 грудня 2013 року було зареєстровано проект Закону України про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України (реєстр.                № 0938), який також Верховною Радою України не розглянуто та у зв’язку з завершенням роботи Верховної Ради України сьомого скликання з                        27 листопада 2014 року вважається відкликаним та знятим з розгляду згідно з положеннями частини першої статті 105 Регламенту Верховної Ради України. 
Разом з тим, народними депутатами України Кожем`якіним А.А., Тимошенко Ю.В. 28 листопада 2014 року внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» (реєстр. № 1098), підготовлений на основі Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», який був прийнятий 3 березня 2009 року. 
Комітет зазначив, що проект Закону України (реєстр. № 1098) 5 лютого 2015 року був включений до порядку денного другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про порядок денний другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання» № 151-VIII, але 9 лютого 2015 року автори даного законопроекту, відповідно до статті 104 Регламенту Верховної Ради України, подали письмову заяву до Голови Верховної Ради України про відкликання законопроекту «у зв’язку з необхідністю його доопрацювання».
Згідно з положеннями статті 104 Регламенту Верховної Ради України, законопроект може бути відкликаний суб’єктом права законодавчої ініціативи, який його вніс, до включення такого законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради України, а у разі його включений до порядку денного сесії Верховної Ради України, до його прийняття Верховною Радою України в першому читанні за основу, він може бути відкликаний за рішенням Верховної Ради України і знятий з розгляду. Тому, відповідно до положень статті 104 Регламенту Верховної Ради України, законопроект (реєстр. № 1098) мав бути відкликаний за рішенням Верховної Ради України і знятий з розгляду з відповідним зазначенням про це в базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради України. Однак, відповідного рішення Верховною Радою України з цього питання не приймалось, а в базі даних законопроектів зазначено, що він відкликаний. 
Всупереч вимогам частини другої статті 104 Регламенту Верховної Ради України, Апаратом Верховної Ради України 9 лютого ц.р. було зареєстровано, як доопрацьований, за тим же реєстраційним номером                   № 1098,  але із зміненою назвою, законопроект «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», який поданий вже  народними депутатами України Кожем`якіним А.А., Тимошенко Ю.В., Луценком Ю.В., Березюком О.Р., Сироїд О.І., Сюмар В.П., Парубієм А.В., Ляшком О.В.  
По суті доопрацьований законопроект повторює основні положення відкликаного законопроекту, але в цьому проекті відсутні: розділ щодо особливості діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування з питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, а також підстави для утворення тимчасової слідчої комісії для перевірки фактів про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я.
Водночас Комітет інформує, що народними депутатами України                        Ляшком О.В. (який також є співавтором законопроекту № 1098, доопрацьований), Вовком В.І., Скуратовським С. М., Лозовим А.С., Купрієнком О.В., Мосійчуком І. В.  3 березня 2015 року  внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону «Про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з розслідування справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту» (реєстр. № 2278), який ще не включено до порядку денного другої сесії Верховної Ради України і у зв’язку з цим на нього відсутній висновок Головного науково-експертного Управління Апарату Верховної Ради України.
Відповідно до положень частини п’ятої статті 83 Конституції України порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. 
Як визначено частиною першою статті 1 Регламенту Верховної Ради України порядок роботи Верховної Ради України, її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України та законами України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.
У статті четвертій законопроекту (1098, доопрацьований), якою встановлені підстави для утворення тимчасової слідчої комісії, відсутні підстави для утворення тимчасової слідчої комісії у зв’язку з неможливістю виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я. Проте статтею 170 Регламенту Верховної Ради України визначений порядок створення тимчасової слідчої комісії для перевірки фактів щодо неможливості виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я.
З положень статті 111 Конституції України та частини першої статті 171 Регламенту Верховної Ради України вбачається, що для проведення розслідування з питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, а  частиною другою статті 171 Регламенту Верховної Ради України визначено, що розгляд у Верховній Раді України питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту здійснюється відповідно до статей 85, 111 Конституції України, закону про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України та Регламенту Верховної Ради України.
Звертаємо також увагу на те, що частина третя статті 1 законопроекту передбачає, що тимчасова спеціальна комісія утворюється із числа народних депутатів України для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, у межах своїх повноважень. Однак, відповідно до частини першої статті 85 Регламенту Верховної Ради України тимчасова спеціальна комісія утворюється для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України. 
Як вбачається із змісту законопроекту правом вносити пропозиції щодо обрання персонального складу тимчасової спеціальної, тимчасової слідчої комісій наділяються лише депутатські фракції, а відповідно до положень Регламенту Верховної Ради України йдеться про участь у процесі формування персонального складу цих  комісій також і депутатських груп. 
Частина шоста статті 59 Регламенту Верховної Ради України передбачає, що зареєстрована депутатська група у Верховній Раді України має права депутатської фракції.
До того ж, не визначено авторами чи можуть бути обрані до складу тимчасових комісій народні депутати України, які не входять до складу будь-якої депутатської фракції чи депутатської групи, тобто позафракційні народні депутати України. 
Отже, законопроектом (реєстр. № 1098, доопрацьований) вносяться ряд новел щодо створення тимчасових слідчих та спеціальних комісій, які не відповідають положенням Регламенту Верховної Ради України, проте не вносяться зміни до Регламенту Верховної Ради України, зокрема, до статей 1, 85, 170, 171.
Також автори законопроекту не врахували положення Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700, згідно яких                  26 квітня 2015 року набирають чинності зміни, внесені, зокрема до статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України, стосовно наявності у народних депутатів України, яких пропонується обрати до складу тимчасових комісій, конфлікту інтересів з питань, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється тимчасова спеціальна комісія та з питань для розслідування яких утворюється тимчасова слідча  комісія.
Враховуючи викладене, текст законопроекту (реєстр. № 1098, доопрацьований) необхідно доопрацювати у відповідність до тексту Регламенту Верховної Ради України або законопроектом внести зміни до статей 1, 85, 170, 171 Регламенту Верховної Ради України.
В узагальнюючому висновку Головного науково-експертного Управління Апарату Верховної Ради України зазначено, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи.
 Крім цього зазначаємо, що в проекті Закону є технічні недоліки, а саме: 
– у тексті законопроекту є посилання на Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» (частина четверта статті 1, частина п’ята статті 3, частина перша статі 24 тощо). Зазначаємо, що таке посилання є юридично невірним, оскільки цей Закон складається лише з двох пунктів. Тому має бути посилання на Регламент Верховної Ради України, який затверджений Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року № 1861-VI;
	 у тексті проекту особливу увагу необхідно звертати на точність термінології та відповідність тим термінам, що містяться у чинному законодавстві. Так, у законопроекті використовується поняття як «орган досудового слідства», тоді як Кримінальним процесуальним кодексом України містить визначення «орган досудового розслідування», а поняття «слідство і суд» містить визначення «органи, які здійснюють кримінальне провадження». Також необхідно замінити по тексту слова «Кримінально-процесуальний кодекс України» на  «Кримінальний процесуальний кодекс України».

Враховуючи вищевикладене та керуючись положеннями частини першої статті 108, пункту 1 частини першої статті 111, пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення ухвалити висновок на  проект Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», внесений народними депутатами України Кожем`якіним А.А., Тимошенко Ю.В. та іншими (реєстр. № 1098 від 09.02.2015, доопрацьований) та рекомендувати Верховній Раді України розглянути зазначений законопроект з урахуванням зауважень Комітету і за наслідками його розгляду в першому читанні, прийняти за основу з дорученням головному комітету підготувати законопроект (реєстр. № 1098, доопрацьований) до другого читання.
Співдоповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету.
Проект Постанови Верховної Ради України додається.


Перший заступник 
голови Комітету                                                  П.В.ПИНЗЕНИК

    



