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Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності


ВИСНОВОК 

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо унормування порядку призначення та звільнення Генерального прокурора, а також висловлення йому недовіри", внесеного народним депутатом України Дерев’янком Ю.Б. (реєстр. № 7449 від 26.12.2017)

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 
26 грудня 2017 року Комітет на засіданні 28 лютого 2018 року (протокол № 107) розглянув, на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо унормування порядку призначення та звільнення Генерального прокурора, а також висловлення йому недовіри", внесений народним депутатом України Дерев’янком Ю.Б. (реєстр. № 7449 від 26.12.2017).
Метою поданого законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, "є унормування порядку призначення та звільнення Генерального прокурора, а також висловлення йому недовіри".
Для досягнення зазначеної мети у законопроекті пропонуються зміни до статей 27 та 40 Закону України "Про прокуратуру" та до статей 212, 213 Регламенту Верховної Ради України.
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що проект Закону України (реєстр. № 7449) внесений 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. 


Згідно з предметом відання Комітет зазначив, що поданим законопроектом, зокрема, пропонується внести зміни до Регламенту Верховної Ради України, а саме:
частину другу статті 212 доповнити словами "та копією подання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Генерального прокурора";
частину другу статті 213 викласти в новій редакції: "2. Питання про висловлення недовіри Генеральному прокуророві розглядається Верховною Радою на наступному пленарному засіданні Верховної Ради після реєстрації відповідного проекту постанови Верховної Ради" та у пункті 1 частини третьої слова "ініціаторів внесення пропозиції про розгляд цього питання" замінити словами "ініціатора проекту постанови Верховної Ради про висловлення недовіри Генеральному прокуророві".
По суті вищезазначених змін Комітет зауважив що, Верховна Рада України працює відповідно до календарного плану роботи сесії Верховної Ради України, згідно з яким, зокрема, частиною першою статті 19 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що "за звичайних обставин перший і третій тижні кожного календарного місяця впродовж сесії відводяться для пленарних засідань Верховної Ради, другий – для роботи в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях, депутатських фракціях, четвертий – для роботи народних депутатів з виборцями".
Також, згідно з частиною першою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, кожен законопроект, проект іншого акта після його реєстрації не пізніш як у п’ятиденний строк направляється Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов’язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України в комітет, який відповідно до предметів відання комітетів визначається головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта.
Відтак, може виникнути ситуація, коли відповідний проект постанови щодо висловлення недовіри Генеральному прокуророві буде внесено в день тижня, який відведено для пленарних засідань, а викладена у законопроекті пропозиція передбачає, що такий проект має бути розглянутий Верховною Радою України на наступному пленарному засіданні після реєстрації. 
Водночас, пунктом 2 чинної частини другої статті 213 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що розгляд питання про висловлення недовіри Генеральному прокуророві включає, зокрема, співдоповідь від головного комітету, якому доручено підготувати питання до розгляду, та відповіді співдоповідача на запитання. Отже, запропонованою новелою не залишається головному комітету ані часу, ані можливості розглянути таке питання.
Крім того, щодо пропозицій викладених в новій редакції Закону України "Про прокуратуру", зокрема, до пункту 3) абзацу 3 частини третьої 
статті 40 Закону України "Про прокуратуру", якими пропонується, що до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Генерального 


прокурора за результатами конкурсу входить, крім інших, "одна особа, визначена опозицією у Верховній Раді України", Комітет зауважив таке.
Положеннями частини шостої статті 83 Конституції України встановлено, що у Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. В той же час, терміну "опозиція у Верховній Раді України" Конституція України не передбачає. Водночас, відповідно до частини п’ятої статті 83 Основного Закону порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. Проте, Регламент Верховної Ради України на сьогодні не містить положень щодо формування, функціонування парламентської опозиції, а також жодним чином не визначає її правового статусу як окремого органу Верховної Ради України, який може, зокрема, пропонувати кандидатури до будь-яких органів від імені опозиції.
Також, у запропонованій редакції пункту 3) абзацу 15 частини третьої статті 40 Закону України "Про прокуратуру" визначено, що особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у зазначений в оголошенні строк документи, серед яких він зазначає і "декларацію за рік". 
Комітет звернув увагу на те, що частиною восьмою статті 5 Закону України "Про запобігання корупції" передбачено, що особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у зазначений в оголошенні строк документи, зокрема, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс. Отже, таке формулювання слід враховувати і в пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про прокуратуру".
Крім того, Комітет привернув увагу, що в пункті 2 Розділу ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту, зазначено, що "Президенту України протягом місяця з дня опублікування цього Закону внести на розгляд Верховної Ради України подання про надання згоди Верховної Ради України на:
звільнення з посади Генерального прокурора;
на призначення на посаду Генерального прокурора".
Комітет зауважив, що Розділ ІІ "Прикінцеві положення" має містити положення щодо набрання чинності закону, а відповідно до статті 90 Регламенту Верховної Ради України, якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі "Перехідні положення" цього законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроекті, а також, згідно з підпунктом 10 пункту 161 розділу XV Конституції України "Генеральний прокурор України, призначений на посаду до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)", здійснює повноваження Генерального прокурора до звільнення в установленому порядку, але не довше строку, на який його було призначено, та не може обіймати посаду два строки поспіль". Тому, пропозиція щодо "звільнення 


Генерального прокурора" є юридично некоректною, оскільки на сьогодні Генеральну прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України.
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив цей експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо унормування порядку призначення та звільнення Генерального прокурора, а також висловлення йому недовіри", внесеного народним депутатом України Дерев’янком Ю.Б. (реєстр. № 7449 від 26.12.2017), та прийняв рішення направити його до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Закону України. 



Перший заступник
голови Комітету                                                                      П.В.ПИНЗЕНИК 








