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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

                                                                                                                       
ВИСНОВОК 
на проект Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної 
Ради України щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних депутатів України", внесений народними депутатами України Соболєвим Є.В.,                        Семенченком С.І., Костенком П.П. (реєстр. № 7255 від 03.11.2017)

Комітет на засіданні 17 січня 2018 року (протокол № 105) згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 6 листопада 
2017 року розглянув проект Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних депутатів України", внесений народними депутатами України Соболєвим Є.В., Семенченком С.І., 
Костенком П.П. (реєстр. № 7255 від 03.11.2017).
Авторами законопроекту внесено на розгляд  Верховної Ради України даний законопроект з метою, як зазначено в пояснювальній записці до нього,  запровадження механізму надання згоди Верховною Радою України на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних депутатів України поточного скликання, що дозволить усунути наявну проблему використання депутатського імунітету як інструменту захисту від правосуддя шляхом внесення змін до Регламенту Верховної Ради України.
Так, пропонується доповнити новою статтею 2211 Регламент Верховної Ради України такого змісту: "1. Верховна Рада України приймає рішення про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт усіх депутатів поточного скликання шляхом відкритого поіменного голосування більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу, яке оформляється постановою Верховної Ради. Прийняття цього рішення ініціюється Головою Верховної Ради впродовж першої сесії поточного скликання. 2. У випадку прийняття рішення про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт усіх народних депутатів поточного скликання в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, статті 218-221 не застосовуються".
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 Регламенту Верховної Ради України разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та електронним файлом. 
Водночас Комітет зауважив, що при оформленні законопроекту мають місце юридичні недоліки. Так, у тексті законопроекту та в супровідних документах до нього міститься посилання на Закон України "Про Регламент Верховної Ради України", натомість, має бути посилання на Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України "Про Регламент Верховної Ради України", оскільки зазначений Закон України за структурою має лише два пункти. 
По суті поданого проекту Закону Комітет зазначив таке.
Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України, орган державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Частиною п’ятою статті 83 Конституції України визначено, що порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Відповідно до частин першої та третьої статті 80 Конституції України, частини другої статті 482 Кримінального процесуального кодексу України, частини першої статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України", частини першої статті 218 Регламенту Верховної Ради України –народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.
У розвиток цих норм Конституційний Суд України у своїх рішеннях зазначив, що "депутатська недоторканність є елементом статусу народного депутата України і конституційною гарантією, яка спрямована на створення належних умов для безперешкодного та ефективного здійснення ним депутатської діяльності (депутатських повноважень). Вона не є особистим привілеєм, а має публічно-правовий характер. Її мета – не тільки убезпечити народного депутата України від незаконного втручання в його депутатську діяльність, а й сприяти належному функціонуванню парламенту" (рішення від  26 червня 2003 року №12-рп/2003 (справа про гарантії депутатської недоторканності) та "притягнення до кримінальної відповідальності, як стадія кримінального розслідування, починається з моменту пред'явлення особі обвинувачення у вчиненні злочину. Згода Верховної Ради України на притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності має бути одержана до пред'явлення йому обвинувачення у вчиненні злочину відповідно до чинного Кримінально-процесуального кодексу України" (рішення від 27 жовтня 1999 року № 9-рп/99 (справа про депутатську недоторканність).
Отже, депутатська недоторканність передбачає не лише особливий порядок притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності, його затримання чи арешт, застосування до нього інших заходів, пов’язаних із обмеженням його особистих прав і свобод, а ще і гарантія забезпечення його особистої свободи та убезпечення від незаконного впливу і тиску з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб цих органів, установ, організацій, підприємств тощо.
Особливості порядку притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності, затримання чи арешту визначаються Конституцією України, Законом України "Про статус народного депутата України" (частина третя статті 27) та Регламентом Верховної Ради України.
Так, відповідно до положень статті 218 Регламенту Верховної Ради України, для надання згоди Верховною Радою України на притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт має бути ініційовано прокурором та підтримано і внесено до Верховної Ради України Генеральним прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора) подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України.
Водночас, запропонована новела (доповнення  новою статтею 2211 Регламенту Верховної Ради України), в якій передбачено, що Верховна Рада України впродовж першої сесії поточного скликання надає згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт усіх народних депутатів України без застосування процедури передбаченої, зокрема, статтею 218 Регламенту Верховної Ради України, на нашу думку, створюватиме умови для  можливого тиску на народного депутата України при виконанні ним депутатських повноважень.
Крім цього, надаючи згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України у порядку, передбаченому авторами законопроекту, Верховна Рада України порушуватиме презумпцію невинуватості, тобто її дії суперечитимуть положенням статей 62, 64 Конституції України, якими, зокрема, встановлено, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
До того ж, Комітет звернув увагу на те, що згідно з пунктом 14 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України притягнення до кримінальної відповідальності це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. 
Разом з тим, Комітет зазначив, що 19 жовтня 2017 року Верховною Радою України прийнято рішення про направлення законопроектів "Про внесення змін до статті 80 Конституції України" (щодо недоторканності народних депутатів України) (реєстр. № 7203) та "Про внесення змін до Конституції України" (в частині скасування депутатської недоторканності) (реєстр. № 6773) до Конституційного Суду України для одержання висновків щодо відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Комітет зауважив, що у разі прийняття одного із вищевказаних законопроектів, як закону, будуть внесені відповідні зміни до Конституції України, що буде наслідком зняття недоторканності з усіх народних депутатів України, а відтак запропоновані авторами законопроекту (реєстр. № 7255) зміни до Регламенту Верховної Ради України будуть не актуальні.
Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних депутатів України", внесений народними депутатами України Соболєвим Є.В., Семенченком С.І., Костенком П.П. (реєстр. № 7255 від 03.11.2017), та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, не включати зазначений законопроект до порядку денного сесії Верховної Ради України восьмого скликання, а у разі включення, згідно з пунктом 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, відхилити його. 



Перший заступник
голови Комітету                                                                     П.В.ПИНЗЕНИК









