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  До реєстр. № 2876  
від 18.05.2015









Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин


ВИСНОВОК

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Постанови Верховної Ради України «Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України «Про призначення Лутковської В.В. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини»,  внесеного народним депутатом України Ляшком О.В. та іншими народними депутатами України (реєстр. № 2876 від 18.05.2015), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів
	
	На виконання доручення першого заступника Голови Комітету  Пинзеника П.В. Комітет на засіданні 17 лютого ц.р. (протокол № 45),  відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проект Постанови Верховної Ради України «Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України «Про призначення  Лутковської В.В. Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини»,  внесений народним депутатом України Ляшком О.В. та іншими народними депутатами України (реєстр. № 2876). 
	Комітет зазначив, що проект Постанови (реєстр. № 2876)  внесено на реєстрацію  згідно з вимогами  частин першої та другої статті 91 Регламенту Верховної Ради України разом з пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою та електронним файлом.
	Відповідно до частини другої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, постанови Верховної Ради України приймаються з конкретних питань з метою здійснення її установчої, організаційної, контрольної та інших функцій, і набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено самою постановою.
Постанова Верховної Ради України про призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини є підзаконним нормативно-правовим актом, прийняття якого випливає з установчої функції Верховної Ради України.
Ó ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñö³ äî ïîäàíîãî ïðîåêòó ñóá’ºêòè ïðàâà çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè - ³í³ö³àòîðè âíåñåííÿ ïðîåêòó îá´ðóíòîâóþòü íåîáõ³äí³ñòü éîãî âíåñåííÿ òèì, ùî «ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ êàíäèäàòóðè, òàê ³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ãîëîñóâàííÿ íàâîäèëèñü ôàêòè ãðóáîãî ïîðóøåííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, à òàêîæ ÷èñëåííèõ ïîðóøåíü ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè ãîëîñóâàííÿ», â³äòàê, íà ¿õ äóìêó, íà ï³äñòàâ³ ñòàòò³ 48 Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ï³äïèñàííÿ ïîñòàíîâè ñóïåðå÷èòü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, çàêîíàì Óêðà¿íè, à îòæå ñàìà Ïîñòàíîâà  Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ  Ëóòêîâñüêî¿ Â.Â. Óïîâíîâàæåíèì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè»     â³ä 24 êâ³òíÿ 2012 ðîêó ìàº áóòè âèçíàíà òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü.
Комітет зауважив, що на сьогодні в Україні відсутній законодавчий акт, який би чітко визначав порядок припинення дії нормативно-правових актів. Нормативно-правовий акт може втратити чинність, внаслідок чого він припиняє бути джерелом права, а його норми перестають діяти, втрачають свою обов’язкову силу. Втрата нормативно-правовим актом чинності може статися в результаті: 
- закінчення терміну дії акта, якщо він мав діяти лише протягом певного терміну;
-  його формального скасування шляхом видання спеціального припису про втрату цим актом чинності. Такий припис видається у формі іншого акта такої ж юридичної сили, як і акт, що втрачає чинність;
- заміни нормативно-правового акта іншим новим нормативно-правовим актом, який регулює ці ж питання.
Ïîñòàíîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ               Ëóòêîâñüêî¿ Â.Â. Óïîâíîâàæåíèì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè» áóëà ïðèéíÿòà Âåðõîâíîþ  Ðàäîþ Óêðà¿íè 24 êâ³òíÿ 2012 ðîêó, ³ 27 êâ³òíÿ 2012 ðîêó Ëóòêîâñüêà Â.Â. íà çàñ³äàíí³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ñêëàëà â³äïîâ³äíó ïðèñÿãó. Çã³äíî ÷àñòèíè øîñòî¿ ñòàòò³ 5 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè», Óïîâíîâàæåíèé ïðèçíà÷àºòüñÿ ñòðîêîì íà ï’ÿòü ðîê³â, ÿêèé ïî÷èíàºòüñÿ ç äíÿ ñêëàäåííÿ íèì ïðèñÿãè íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. Îòæå, ïðî çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ä³¿ Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî ïðèçíà÷åííÿ Ëóòêîâñüêî¿ Â.Â. íå éäåòüñÿ.
Íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè - ³í³ö³àòîðè âíåñåííÿ ïîäàíîãî ïðîåêòó íå âíîñÿòü ïðîåêò ³íøîãî àêòà, ÿêèé áè âðåãóëüîâóâàâ ïèòàííÿ ïðèçíà÷åííÿ Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè çàì³ñòü       Ëóòêîâñüêî¿ Â.Â. 
	Âðàõîâóþ÷è âèùåçàçíà÷åíå, äî ðîçãëÿäó ïðîïîíóºòüñÿ ïðîåêò Ïîñòàíîâè, ÿê ñïåö³àëüíèé ïðèïèñ ïðî âòðàòó ÷èííîñò³ Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Ëóòêîâñüêî¿ Â.Â. Óïîâíîâàæåíèì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè».
Ïî ñóò³ ïîäàíîãî ïðîåêòó Ïîñòàíîâè Êîì³òåò çàóâàæèâ òàêå.
Ó ïðåàìáóë³ ïîäàíîãî ïðîåêòó éäåòüñÿ ïðî ïîðóøåííÿ ïóíêòó 17 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 85 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè», Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. 
Êîì³òåò çàçíà÷èâ, ùî â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ïóíêòó 17 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 85 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, äî ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè íàëåæèòü ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó òà çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè, çàñëóõîâóâàííÿ éîãî ùîð³÷íèõ äîïîâ³äåé ïðî ñòàí äîòðèìàííÿ òà çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè â Óêðà¿í³. Ïðèçíà÷åííÿ íà ïîñàäó, ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü òà çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè òà â³äïîâ³äíèé ïîðÿäîê âèçíà÷àºòüñÿ Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè» òà Ðåãëàìåíòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.
Ïðîàíàë³çóâàâøè ñòåíîãðàìó ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè øîñòîãî ñêëèêàííÿ â³ä 24 êâ³òíÿ 2012 ðîêó Êîì³òåò çàçíà÷èâ, ùî ïîïðè ÷èñëåíí³ çàóâàæåííÿ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè äî êàíäèäàòóðè     Ëóòêîâñüêî¿ Â.Â. íà ïîñàäó Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè, ïðîöåäóðà ¿¿ îáðàííÿ áóëà çàêîíîäàâ÷î äîòðèìàíà. Ëóòêîâñüêà Â.Â. áóëà îáðàíà øëÿõîì òàºìíîãî ãîëîñóâàííÿ, ïðè öüîìó, çã³äíî çàçíà÷åíî¿ ñòåíîãðàìè, â³äïîâ³äíèé ïðîòîêîë ¹ 2 çàñ³äàííÿ Ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿ áóëî îãîëîøåíî äî çàêðèòòÿ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ, à íå ï³ñëÿ, ÿê öå çàçíà÷àþòü àâòîðè ïðîåêòó Ïîñòàíîâè ó ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñö³.
Òîìó, ââàæàòè ïîðóøåííÿ ïóíêòó 17 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 85 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè» òà Ðåãëàìåíòó  Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ÿê öå çàçíà÷åíî â ïðåàìáóë³ ïîäàíîãî ïðîåêòó Ïîñòàíîâè, ï³äñòàâîþ äëÿ âòðàòè ÷èííîñò³ Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ                 Ëóòêîâñüêî¿ Â.Â. íà ïîñàäó Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè», º íåîá´ðóíòîâàíèì.
Êîì³òåò çàóâàæèâ, ùî ïîñèëàííÿ íà Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî Ðåãëàìåíò Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè» â ðîçð³ç³ çàêîíîäàâ÷î¿ ïðîöåäóðè º íåêîðåêòíèì, îñê³ëüêè öåé Çàêîí ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ïóíêò³â. Ïîñèëàííÿ ìàº áóòè íà Ðåãëàìåíò Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèé â³äïîâ³äíèì Çàêîíîì. 
Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ÷àñòèíîþ ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 93 Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Êîì³òåò ïðèéíÿâ ð³øåííÿ óõâàëèòè âèñíîâîê íà â³äïîâ³äí³ñòü îôîðìëåííÿ òà ðåºñòðàö³¿ ïðîåêòó Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî âèçíàííÿ òàêîþ, ùî âòðàòèëà ÷èíí³ñòü, Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî ïðèçíà÷åííÿ Ëóòêîâñüêî¿ Â.Â. Óïîâíîâàæåíèì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè»,  âíåñåíîãî íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè Ëÿøêîì Î.Â. òà ³íøèìè íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè (ðåºñòð. ¹ 2876), âèìîãàì çàêîíó, Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà ïðèéíÿòèõ â³äïîâ³äíî äî íèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, òà íàïðàâèòè éîãî Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïðàâ ëþäèíè, íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí ³ ì³æíàö³îíàëüíèõ â³äíîñèí, ÿêèé âèçíà÷åíî ãîëîâíèì ç ï³äãîòîâêè ³ ïîïåðåäíüîãî ðîçãëÿäó çàçíà÷åíîãî ïðîåêòó Ïîñòàíîâè.  
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