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До реєстр. № 1032
від 27.11.2014




Комітет Верховної Ради України
з питань правової політики та правосуддя


В И С Н О В О К 

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України
«Про відкликання народного депутата України», внесеного народним депутатом України Батенком Т.І. (реєстр. № 1032 від 27.11.2014),
вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів

Комітет на засіданні 22 грудня 2014 року (протокол № 4) на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 9 грудня 2014 року розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проект Закону України «Про відкликання народного депутата України», внесений народним депутатом України Батенком Т.І. (реєстр. № 1032 від 27.11.2014).
Поданим проектом Закону пропонується визначити підстави і порядок відкликання виборцями народного депутата України та внести відповідні зміни, пов’язані із запровадженням процедури відкликання народного депутата України, до Закону України «Про статус народного депутата України» та до Регламенту Верховної Ради.
Відповідно до положень частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет звернув увагу, що в першу чергу в оформленні законопроекту є окремі недоліки техніко-юридичного характеру, зокрема, за правилами внесення (оформлення) змін до законів:
- якщо зміни вносяться до закону, викладеного в новій редакції – вони повинні вноситись до його основної редакції з посиланням на джерело офіційного опублікування цієї редакції. Однак, у пункті 1 розділу ІІ поданого законопроекту в наведених джерелах опублікування Закону України «Про статус народного депутата України» не враховано змін до нього, що відбулися після його прийняття у 1992 році, тобто 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 йдеться посилання;
- у разі, коли немає необхідності викладати норми, що змінюються, в новій редакції – до їх тексту вносяться уточнення шляхом доповнення закону розділами, главами, статтями, частинами статей, пунктами, підпунктами, абзацами, словами, реченнями або шляхом їх виключення, заміни окремих слів. Пунктом 5 розділу V «Прикінцеві положення» законопроекту пропонується викласти у новій редакції статтю 222 Регламенту Верховної Ради України, тоді як чинну редакцію частин першої-третьої та п’ятої зазначеної статті доповнюється окремими словосполученнями;
- оскільки Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» складається з двох пунктів, одним з яких, власне, затверджено Регламент Верховної Ради України, то посилання у запропонованій законопроектом статті 5-1 Закону України «Про статус народного депутата України» повинно бути безпосередньо на Регламент Верховної Ради України, а не на Закон, яким його затверджено. 
По суті запропонованих змін до Закону України «Про статус народного депутата України» та до Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив таке.
Законопроектом пропонується доповнити Закон України «Про статус народного депутата України» новою статтею 5-1, передбачивши в її положеннях існування інституту відкликання народного депутата України, яке «здійснюється відповідно до законів України «Про відкликання народного депутата України» та «Про Регламент Верховної Ради України», а також викласти в новій редакції статтю 222 Регламенту Верховної Ради України, положення якої передбачатимуть процедуру розгляду Верховною Радою України питання про дострокове припинення повноважень або відкликання народного депутата України. 
Â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 81) ïîâíîâàæåííÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ïðèïèíÿþòüñÿ îäíî÷àñíî ç ïðèïèíåííÿì ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè  àáî äîñòðîêîâî ó âèïàäêàõ, âèçíà÷åíèõ ó ÷àñòèí³ äðóã³é çàçíà÷åíî¿ ñòàòò³. Âñòàíîâëåíèé ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 81 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè òà ó ñòàòò³ 4 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè» ïåðåë³ê ï³äñòàâ äëÿ äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè º âè÷åðïíèì. Âîäíî÷àñ, ³í³ö³àòîð çàêîíîïðîåêòó äîïîâíåííÿì äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè» âñòàíîâëþº ùå ³ ìîæëèâ³ñòü â³äêëèêàííÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè (ñòàòòÿ 5-1). Òîä³ ÿê Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè íå ïåðåäáà÷àº ó ñâî¿õ ïîëîæåííÿõ ³íñòèòóòó â³äêëèêàííÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè. Òîìó çì³ñò ïîäàíîãî çàêîíîïðîåêòó íå óçãîäæóºòüñÿ ç ïîëîæåííÿìè Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè ó Ð³øåíí³ â³ä 23 ãðóäíÿ 1997 ðîêó ¹ 7-çï (ñïðàâà ïðî Ðàõóíêîâó ïàëàòó) çàçíà÷èâ, ùî âåðõîâåíñòâî êîíñòèòóö³éíèõ íîðì ïîøèðþºòüñÿ íà âñ³ ñôåðè äåðæàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, â òîìó ÷èñë³ ³ íà çàêîíîòâîð÷èé ïðîöåñ. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè, ïðèéìàþ÷è çàêîíè, íå ìàº ïðàâà äîïóñêàòè íåâ³äïîâ³äíîñòåé ùîäî áóäü-ÿêèõ ïîëîæåíü, ïðÿìî çàêð³ïëåíèõ â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (àáçàö ÷åòâåðòèé ïóíêòó 1 ìîòèâóâàëüíî¿ ÷àñòèíè).
Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè º âèùèì îðãàíîì çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè, ïîâíîâàæåííÿ ÿêîãî âèçíà÷àþòüñÿ âèêëþ÷íî ó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Öå îçíà÷àº, ùî Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè íå ìîæå âèð³øóâàòè ïèòàííÿ, ÿê³ íå â³äíåñåí³ äî ¿¿ ïîâíîâàæåíü Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè. Òàêèé õàðàêòåð ïîâíîâàæåíü ïàðëàìåíòó â³äîáðàæåíèé ó ÷àñòèí³ äðóã³é ñòàòò³ 85 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çà çì³ñòîì ÿêî¿ Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè çä³éñíþº òàêîæ ³íø³ (òîáòî, êð³ì ïîâíîâàæåíü, âèçíà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ö³º¿ ñòàòò³) ïîâíîâàæåííÿ, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè â³äíåñåí³ äî ¿õ â³äàííÿ. Êð³ì òîãî, òàêèé ïðèíöèï ä³ÿëüíîñò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè âèïëèâàº ç³ çì³ñòó ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 6 òà ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çã³äíî ç ÿêèìè îðãàíè çàêîíîäàâ÷î¿, âèêîíàâ÷î¿ òà ñóäîâî¿ âëàäè çä³éñíþþòü ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ ó âñòàíîâëåíèõ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ìåæàõ ³ â³äïîâ³äíî äî çàêîí³â òà çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.
Êîì³òåò òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ó ïóíêò³ 5 ïîÿñíþâàëüíî¿ çàïèñêè äî ïðîåêòó Çàêîíó, éäåòüñÿ ïðî òå, ùî ðåàë³çàö³ÿ çàïðîïîíîâàíîãî ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè íå ïîòðåáóº äîäàòêîâèõ âèòðàò ç Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè. Âîäíî÷àñ, ïîëîæåííÿ çàêîíó ïåðåäáà÷àþòü ö³ëó ïðîöåäóðó ùîäî â³äêëèêàííÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè, ðåàë³çàö³ÿ ÿêî¿ ïîòðåáóº îðãàí³çàö³þ ïðîâåäåííÿ ãîëîñóâàííÿ íà ä³ëüíèöÿõ (â òîìó ÷èñë³ ç óòâîðåííÿì íîâèõ âèáîð÷èõ ä³ëüíèöü) ç âèêîðèñòàííÿì áþëåòåí³â, ùî â ñâîþ ÷åðãó ïîòðåáóº âñòàíîâëåííÿ äîäàòêîâèõ áþäæåòíèõ ïðèçíà÷åíü ãîëîâíîìó ðîçïîðÿäíèêó áþäæåòíèõ êîøò³â – Öåíòðàëüí³é âèáîð÷³é êîì³ñ³¿. Êð³ì òîãî íåâèð³øåíèì ó çàêîíîïðîåêò³ çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ ô³íàíñóâàííÿ ïðîâåäåííÿ ïðîì³æíèõ âèáîð³â â ðàç³ ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè, ÿêîãî áóëî â³äêëèêàíî, òà ÿêîãî áóëî îáðàíî â îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó îêðóç³. 
Òàêèì ÷èíîì, ïðîåêò Çàêîíó ïîäàíî áåç äîòðèìàííÿ âèìîã ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 27 Áþäæåòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 91 Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, îñê³ëüêè íå ì³ñòèòü ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ ç â³äïîâ³äíèìè ðîçðàõóíêàìè.
Òàêîæ ó çâ’ÿçêó ³ç ñóïåðå÷í³ñòþ ïîëîæåíü çàêîíîïðîåêòó íîðìàì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðîåêò Çàêîíó ìîæå áóòè ïîâåðíóòî ñóá’ºêòó ïðàâà çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè íà ï³äñòàâ³ âèñíîâêó êîì³òåòó, äî ïðåäìåòà â³äàííÿ ÿêîãî íàëåæàòü ïèòàííÿ  êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà.
Êîì³òåò çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî â³äïîâ³äíî äî ïóíêò³â 1, 3 ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 94 Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, âèñíîâîê êîì³òåòó, äî ïðåäìåòà â³äàííÿ ÿêîãî íàëåæàòü ïèòàííÿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà ïðî òå, ùî çàêîíîïðîåêò ñóïåðå÷èòü ïîëîæåííÿì Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, à òàêîæ â³äñóòí³ñòü ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ çàêîíîïðîåêòó, ÿêùî ãîëîâíèé êîì³òåò íå ââàæàº çà ìîæëèâå ðîçãëÿäàòè éîãî áåç òàêîãî îá´ðóíòóâàííÿ, º ï³äñòàâàìè äëÿ ïîâåðíåííÿ Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè àáî â³äïîâ³äíî äî ðîçïîä³ëó îáîâ’ÿçê³â Ïåðøèì çàñòóïíèêîì, çàñòóïíèêîì Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çàêîíîïðîåêòó ñóá’ºêòó ïðàâà çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè áåç éîãî ðîçãëÿäó íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³. 
Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ïîëîæåííÿìè ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 93 Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Êîì³òåò óõâàëèâ çàçíà÷åíèé âèñíîâîê òà ïðèéíÿâ ð³øåííÿ íàïðàâèòè éîãî äî Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü áþäæåòó, ÿêèé âèçíà÷åíî ãîëîâíèì ç ï³äãîòîâêè ³ ïîïåðåäíüîãî ðîçãëÿäó öüîãî çàêîíîïðîåêòó.


Ïåðøèé çàñòóïíèê 
ãîëîâè Êîì³òåòó                                                                Ï.Â.ÏÈÍÇÅÍÈÊ

