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До реєстр. № 6571
від 09.06.2017









ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про статус народного депутата України» (щодо медичного обслуговування народних депутатів, які підтримали медичну реформу, та їх близьких осіб на загальних підставах і виключно на території України)», внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З.
(реєстр. № 6571 від 09.06.2017)

Комітет на засіданні 15 листопада 2017 року (протокол № 99) на виконання доручення Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 
12 червня 2017 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 Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо медичного обслуговування народних депутатів, які підтримали медичну реформу, та їх близьких осіб на загальних підставах і виключно на території України)», внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 6571 від 09.06.2017), а також висновки комітетів з питань європейської інтеграції від 11 липня 2017 року (лист № 04-17/10-1272(181276) від 02.08.2017), з питань бюджету від 
6 вересня 2017 року (лист № 04-13/8-1882(204767) від 11.09.2017) та висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України за № 16/3-782/6571(248039)  від 1 листопада 2017 року. Відповідно до додатку до Постанови Верховної Ради України «Про порядок денний сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання» від 03.10.2017 № 2149-VІІІ вказаний проект Закону внесений до переліку питань, підготовлених до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України.
Поданим проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про статус народного депутата України» – викласти частину тринадцяту 
статті 20 і частину сьому статті 33 у новій редакції, положеннями яких передбачити обов’язок народного депутата України та народного депутата України, строк повноважень якого закінчився, який проголосував «за» закони України, що запроваджують медичну реформу, та його близьких осіб отримувати медичну допомогу виключно у державних та комунальних закладах охорони здоров’я на загальних підставах і виключно на території України. 
Такі зміни пропонуються, як зазначає автор законопроекту у пояснювальній записці до нього, з метою реалізації конституційного принципу рівності усіх громадян в правах і свободах, зокрема, у користуванні вітчизняним медичним обслуговуванням.
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що законопроект зареєстрований з дотриманням положень Регламенту Верховної Ради України. Водночас в оформленні законопроекту та супровідних документів до нього допущено деякі неточності техніко-юридичного характеру, зокрема:
	 якщо дія закону обмежена у часі, необхідно визначити, яка редакція закону буде чинною (у разі коли таким законом вносяться зміни до інших законодавчих актів і їх дія обмежена у часі); 

згідно з частиною першою статті 91 Регламенту Верховної Ради України законопроект, проект іншого акта вноситься на реєстрацію разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду. За наслідками розгляду законопроекту в першому читанні Верховна Рада України може прийняти одне з рішень передбачених частиною першою статті 114 Регламенту Верховної Ради України, серед яких немає рішення про прийняття законопроекту за основу та в цілому за наслідками розгляду в першому читанні. Натомість, Верховна Рада України після прийняття законопроекту за основу може прийняти рішення про прийняття законопроекту в цілому, за умови дотримання вимог Регламенту Верховної Ради України (частина четверта статті 102, частина друга статті 114 Регламенту Верховної Ради України);
 відповідно до частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України у разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету), суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). 
По суті правового змісту законопроекту Комітет зазначив наступне.
Відповідно до частини третьої статті 49 Конституції України держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно.
Згідно з пунктом д) частини першої статті 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я кожен громадянин України має право на охорону здоров’я, що передбачає, зокрема, кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу охорони здоров'я.
У новій редакції частини тринадцятої статті 20 Закон України «Про статус народного депутата України» (далі – Закон) автором пропонується передбачити, що народні депутати України та народні депутати України, строк повноважень яких закінчився, які проголосували «за» закони України, що запроваджують медичну реформу, зокрема, «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», а також їх близькі особи, визначені відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», протягом десяти років з дня набрання чинності законами України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», повинні отримувати медичну допомогу виключно у державних та комунальних закладах охорони здоров’я на загальних підставах і виключно на території України. 
З приводу змісту зазначених змін Комітет звернув увагу, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп (частина друга статті 80 Конституції України). Згідно з визначенням, наданим доктором юридичних наук, професором, академіком Національної академії правових наук України Рабіновичем П.М., юридична відповідальність – це різновид соціальної відповідальності, який закріплений у законодавстві і забезпечуваний державою юридичний обов’язок правопорушника пізнати примусового позбавлення певних цінностей, що йому належать. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. — 6-е. — X. : Консум, 2002. — 160 с. Виходячи зі змісту запропонованих змін, автор пропонує впровадити відповідальність за результати голосування шляхом обмеження права особи, зокрема народних депутатів України та їх близьких осіб, у виборі закладу охорони здоров'я, включаючи вільний вибір лікаря та методів лікування.
Комітет також звернув увагу, що голосування та позиція, висловлена народним депутатом України в роботі Верховної Ради України та її органів, не може бути предметом розгляду у Верховній Раді України та її органах (частина шоста статті 10 Закону). Запропоновані зміни, у разі розгляду даного законопроекту, призведуть до обговорення результатів, позиції та мотивів голосування народним депутатом України.
Поряд з цим, у запропонованих змінах міститься норма щодо близьких осіб народного депутата України, котрі у випадку прийняття законопроекту також будуть зобов’язані отримувати медичну допомогу виключно у державних та комунальних закладах охорони здоров’я на загальних підставах і виключно на території України. 
Беручи до уваги тезу щодо неприпустимості впровадження відповідальності за результати голосування народним депутатом України, Комітет також звернув увагу на положення частини першої статті 61 Конституції України, якими передбачено, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. Отже, вживання у тексті запропонованих змін норми «… а також його близькі особи…» не відповідає вимогам Конституції України. 
Окремо Комітет зазначив, що відносини з приводу надання медичних послуг мають цивільно-правовий характер. Однією з основних засад цивільного законодавства є свобода договору (пункт 3 частини першої 
статті 3 Цивільного кодексу України). Згідно з частиною першою статті 12 Цивільного кодексу України особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд.
У висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України йдеться про те, що пропозиція ставити реалізацію відповідних конституційних прав народних депутатів України, а тим більше їх близьких родичів, у залежність від наслідків голосування відповідних народних депутатів України у парламенті не узгоджується з конституційними приписами і тому не може бути підтримана.
У загальному Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України зазначає про доцільність відхилення законопроекту за результатами його розгляду у першому читанні.
Враховуючи вищевикладене та висновки, надані на проект Закону України, керуючись положеннями пункту 1 частини першої статті 111, пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України відхилити проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо медичного обслуговування народних депутатів, які підтримали медичну реформу, та їх близьких осіб на загальних підставах і виключно на території України)», внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 6571 від 09.06.2017), за наслідками його розгляду в першому читанні.
Проект відповідної 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 



