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До реєстр. № 2367
від 12.03.2015









          ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо надання депутатам права перебувати на військовій службі під час дії особливого періоду)», внесений народним депутатом України Мельничуком С.П. (реєстр.
№ 2367 від 12.03.2015)

Комітет на засіданні 22 квітня 2015 року (протокол № 13), на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 13 березня 2015 року, розглянув на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України і прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та по суті правового змісту проект Закону України «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо надання депутатам права перебувати на військовій службі під час дії особливого періоду)»,
внесений народним депутатом України Мельничуком С.П. (реєстр. № 2367 від 12.03.2015), лист Міністерства оборони України від 19 березня 2015 року (№ 220/2928), висновок Комітету з питань запобігання і протидії корупції від 12 березня 2015 року (лист № 04-19/17-1931), а також висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 1 квітня 2015 року за № 16/3-478/2367.
Даний законопроект, як зазначено у пояснювальній записці до нього, має на меті надати право народним депутатам України, фаховим військовослужбовцям, прикомандированим на час виконання депутатських повноважень до Верховної Ради України, під час дії особливого періоду проходити військову службу, не втрачаючи депутатського мандату.
Для забезпечення зазначеної мети пропонується внести зміни до статті 3 Закону України «Про статус народного депутата України» (далі – Закон):
у пункті 2 частини першої цієї статті передбачається поряд із забороною народному депутату України мати інший представницький мандат чи бути на державній службі зробити виключення для випадків, передбачених частиною четвертою статті 3 зазначеного Закону;
в свою чергу у частині четвертій, якою пропонується доповнити статтю 3 Закону, зазначено, що «Під час дії особливого періоду народний депутат, який є військовослужбовцем, прикомандированим на час виконання депутатських повноважень до Верховної Ради України, за особистою заявою має право проходити військову службу зі збереженням депутатських повноважень.».
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що законопроект внесений на реєстрацію з дотриманням положень Регламенту Верховної Ради України. Водночас, в його оформленні містяться окремі неточності техніко-юридичного характеру, зокрема:
– якщо зміни вносяться до закону, викладеного в новій редакції – вони вносяться до його основної редакції з посиланням на джерело офіційного опублікування цієї редакції. Чинний Закон України «Про статус народного депутата України» діє в редакції Закону 2328 – III від 22.03.2001 (ВВР, 2001, №42, ст. 212), що має бути відображено і в джерелах опублікування, на які йде посилання в законопроекті;
– за своєю структурою закони поділяються на розділи, глави, статті, частини, пункти, підпункти, абзаци, речення. Натомість автор законопроекту у кожному з розділів одразу наводить підпункти. Таким чином, в даному випадку законопроект є не вірно структурованим; 
– оскільки викладення закону (статті, частини, пункту) в новій редакції доцільно у випадку, якщо зміни до нього за обсягом займають більшу частину тексту, то необхідності викладення в новій редакції пункт 2 частини першої статті 3 Закону немає, бо він фактично доповнюється окремими словами. 

По суті правового змісту проекту Закону Комітет звернув увагу на наступне.
Відповідно до статті 78 Конституції України народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі (частина перша); не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (частина друга); вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом (частина третя).
Відповідно до зазначених конституційних вимог у статті 3 Закону визначено перелік обмежень (видів діяльності) несумісних з депутатським мандатом (пункти 1 – 6 частини першої), порушення яких є однією з підстав для дострокового припинення повноважень народного депутата України (пункт 6 частини першої статті 4).
Із запропонованих змін до статті 3 Закону вбачається, що поряд із переліком видів діяльності, якими не має права займатися народний депутат України, виключення може складати проходження народним депутатом України, який є військовослужбовцем, прикомандированим на час виконання депутатських повноважень до Верховної Ради України, військової служби під час дії особливого періоду. При чому таке проходження військової служби має здійснюватися із збереженням депутатських повноважень. 
Таким чином, в першу чергу, запропоновані зміни не узгоджуються із змістом статті, до якої вони вносяться, оскільки частина перша статті 3 Закону визначає, що народний депутат України не має права робити в контексті несумісності його депутатського мандата, тоді як права народного депутата України визначено окремим Розділом ІІ Закону України «Про статус народного депутата України».
Крім того відповідно до статті 29 Закону України «Про статус народного депутата України» серед основних гарантій діяльності народних депутатів України є звільнення народного депутата України від призову на військову або альтернативну (невійськову) службу, а також від призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори. Однак до зазначеної статті Закону зміни не пропонуються. 
В призмі доречності запропонованих змін Комітет також звернув увагу на правову природу понять «військового обов’язку» та «проходження військової служби». 
Так, відповідно до статті 65 Конституції України: «Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону». Зазначені конституційні норми не містять застережень стосовно виконання такого обов’язку народним депутатом України. 
Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов'язки визначаються Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами (частини перша, друга статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»). 
В свою чергу Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затверджене Указом Президента України № 1153/2008 від 10.12.2008, встановлює, що народні депутати України, які є військовослужбовцями, в особливий період (який згідно з визначенням, наведеним у абзаці п’ятому статті 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» діє, зокрема, з моменту введення воєнного стану) виконують обов'язки народного депутата України. 
Крім того відповідно до абзацу сьомого статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані народні депутати України. 
Таким чином запропоновані зміни є несистемними, а їх прийняття створюватиме правову колізію по відношенню до інших норм Закону України «Про статус народного депутата України» (в частині звільнення народного депутата України від призову на військову або альтернативну (невійськову) службу, а також від призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори) та до інших законів України та підзаконних актів, що визначають особливості проходження військової служби. 
Крім зазначеного, за умови не складення депутатських повноважень в разі призову народних депутатів України на військову службу або збори постає питання повноважності Верховної Ради України (яка є повноважною за умови обрання не менш двох третин від її конституційного складу), що є єдиним органом законодавчої влади (стаття 75 Конституції України).
В свою чергу у статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» зазначається, що у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Верховної Ради України. Статтею 11 вказаного Закону встановлено вимогу: «Верховна Рада України в разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях збирається у дводенний строк без скликання і працює у сесійному режимі». 
У листі Міністерства оборони України на законопроект (реєстр. № 2367) зазначається, що військовослужбовцям, які прикомандировані на час виконання депутатських повноважень до Верховної Ради України, чинним законодавством не забороняється повернутися до військової служби після складання ними повноважень народного депутата України у встановленому законодавством порядку, а також, що запропонований проект Закону не підтримується.
Комітет також звернув увагу, що до Верховної Ради України подано
2 (два) альтернативних законопроекти, положення яких мають на меті впровадження можливості призову народних депутатів України на військову службу та на навчальні чи спеціальні збори, проходження народними депутатами України військової служби (реєстр. №№ 1771, 1771-1).
За наслідками попереднього опрацювання вказаних проектів законів, Комітет прийняв рішення про їх направлення суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Одним із зауважень до зазначених законопроектів, висловленим як у висновках Комітету, так і у висновках Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України є те, що народний депутат України не може бути призваний на військову службу у разі не складання ним депутатських повноважень (тобто у разі бажання народного депутата України проходити військову службу під  час  мобілізації  на особливий  період такий депутат має скласти свої повноваження за власною заявою з огляду на неможливість їх виконання одночасно з військовою службою).
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у висновку до проекту Закону (реєстр. № 2367) також наводить низку зауважень до його змісту, водночас рекомендацій за наслідками розгляду Верховною Радою України законопроекту зазначений висновок не містить. 
Таким чином, оскільки запропоновані законопроектом зміни не вирішують комплексно питання можливості проходження народним депутатом України військової служби (бо така заборона встановлена не лише у статті 29 Закону України «Про статус народного депутата України», а і у законах України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов'язок і військову службу»), то законопроект потребує доопрацювання. В свою чергу прийняття поправок до зазначених нормативних актів за умови прийняття законопроекту за основу в першому читанні неможливо буде зробити з огляду на вимоги статті 116 Регламенту Верховної Ради України (відповідно до яких пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту, який прийнятий Верховною Радою України за основу).

Виходячи з вищевикладеного, керуючись положеннями частини третьої статті 93, пункту 1 частини першої статті 111, пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення ухвалити висновок та рекомендувати Верховній Раді України включити проект Закону України (реєстр. № 2367 від 12.03.2015) до порядку денного сесії Верховної Ради України восьмого скликання та за наслідками його розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Проект Постанови Верховної Ради України додається.
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету.

Перший заступник 
голови Комітету				   	                    П.В.ПИНЗЕНИК 


