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До реєстр. № 4001а-1
від 15.07.2016











Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

В И С Н О В О К 

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення відповідальності за перешкоджання законній діяльності Верховної Ради України)», внесеного народним депутатом України Тимошенком Ю.В.
(реєстр. № 4001а-1 від 15.07.2016)

Комітет на засіданні 21 червня 2017 року (протокол № 82) згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 19 липня 2016 року розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також по суті правового змісту згідно з предметом відання Комітету проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення відповідальності за перешкоджання законній діяльності Верховної Ради України)», внесений народним депутатом України Тимошенком Юрієм Володимировичем (реєстр. № 4001а-1 від 15.07.2016). Вказаний проект Закону згідно з Постановою Верховної Ради України від 21.02.2017 № 1852-VІІІ включено до розділу ІІ Порядку денного шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, як питання, що доручається підготувати і доопрацювати для розгляду на сесії, та є альтернативним до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження адміністративної відповідальності народних депутатів, посадових осіб, громадян за порушення дисципліни та норм етики на пленарному засіданні Верховної Ради України)» (реєстр. № 4001а від 15.07.2016).
Поданим проектом пропонується внести зміни до:
Кримінального кодексу України – доповнивши статтею 3512, передбачивши кримінальну відповідальність за перешкоджання законній діяльності Верховної Ради України, якщо це мало наслідком неможливість проведення пленарного засідання, блокування трибуни або порушення вимог щодо особистого голосування у вигляді  штрафу, або громадських робіт, або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
Кодексу України про адміністративні правопорушення – доповнити статтею 18849, передбачивши адміністративну відповідальність за перешкоджання законній діяльності Верховної Ради України, роботі головуючого на пленарному засіданні або перешкоджання голосуванню народних депутатів України у вигляді громадських робіт.
Зміни до перелічених законодавчих актів, як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, вносяться з метою «встановлення відповідальності за перешкоджання законній діяльності Верховної Ради України суб’єктами, що перебувають у залі пленарних засідань, адже це порушує авторитет вищого законодавчого органу державної влади, процедурна діяльність якого повинна бути прикладом для наслідування органами влади на всіх рівнях». 
Відповідно до частин першої та третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що проект Закону внесено на реєстрацію згідно з частинами першою, другою та шостою статті 91, частиною другою статті 100 Регламенту Верховної Ради України разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею, електронним файлом та з дотриманням строків внесення альтернативних законопроектів.
По суті правого змісту законопроекту Комітет зауважив таке.
У запропонованих законопроектом положеннях щодо кримінальної відповідальності за перешкоджання роботі головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради України або перешкоджання голосуванню народних депутатів України не передбачено суб’єкта такого перешкоджання. Положеннями
статей 5, 6 Регламенту Верховної Ради України визначено перелік осіб, що можуть бути присутні на пленарному засіданні Верховної Ради України: народні депутати України, особи, що супроводжують народного депутата України – інваліда, окремі працівники Апарату Верховної Ради України (що виконують функцію з обслуговування пленарних засідань Верховної Ради України), особи, запрошені на пленарне засідання Верховної Ради України. Для кожної з категорій таких осіб визначено місце в залі пленарних засідань Верховної Ради України, де така особа може перебувати під час проведення пленарного засідання. Таким чином запропонована автором кримінальна  відповідальність за перешкоджання законній діяльності Верховної Ради України стосуватиметься, зокрема, і народних депутатів України. У даному контексті варто зважати на гарантії депутатської недоторканності, встановлені статтею 80 Конституції України, згідно з якими народні депутати України не можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані без згоди Верховної Ради України. Особливості порядку притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності визначаються частиною третьою статті 80 Конституції України, частиною першою статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України», частиною першою статті 218 Регламенту Верховної Ради України та частиною другою статті 482 Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином реалізація запропонованих змін в кожному з випадків перешкоджання діяльності Верховної Ради України – блокування трибуни, порушення вимог щодо особистого голосування має супроводжуватися порушенням кримінального провадження та внесення до Верховної Ради України ініційованого прокурором та підтриманого Генеральним прокурором подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності на розгляд Верховної Ради України.
Так само сумнівним є запропонована зміна до Кримінального кодексу України, якою передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Оскільки застосування такого заходу щодо народних депутатів України є проблемним з огляду на його статус та строк, на який обирається народний депутат України. Відповідно до частини першої статті 76, частини першої статті 78 Конституції України народні депутати України обираються строком на п’ять років та здійснюють свої повноваження на постійній основі; виходячи з положень частини першої статті 79 Основного закону, згідно з якими народні депутати України перед вступом на посаду складають перед Верховною Радою України присягу, основною посадою для них є посада народного депутата України, а вже потім посади в керівництві чи органах Верховної Ради України. Поряд з цим, у частині другій статті 81 визначено виключний перелік підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України. У випадку  запропонованих змін матиме місце заборона народному депутату України перебувати в такому статусі протягом певного періоду (який може припадати на будь який період поточного скликання Верховної Ради України), а також дострокове припинення повноважень на певний період, що є не можливим з огляду на зазначені вимоги Конституції України.
В додаток до зазначеного, Комітет звернув увагу, що запропоновані зміни є не комплексними, оскільки не передбачають порядку встановлення факту перешкоджання роботі головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради України або перешкоджання голосуванню народних депутатів України, за що може бути встановлена кримінальна чи адміністративна відповідальність,
а також, суб’єкта звернення до Генерального прокурора про таке правопорушення, складення протоколу про адміністративне правопорушення, інші процедурні питання, адже жодних змін до Регламенту Верховної Ради України не запропоновано.
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив експертний висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення відповідальності за перешкоджання законній діяльності Верховної Ради України)», внесений народним депутатом України Тимошенком Юрієм Володимировичем (реєстр. № 4001а-1 від 15.07.2016), та прийняв рішення направити його до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту.


Перший заступник 
голови Комітету							   П.В.ПИНЗЕНИК


