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                                                                                    ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків), внесений народними депутатами України Войцеховською С.М., Іоновою М.М., Кондратюк О.К.,  Бабак А.В.,               Луценко І.С. та Геращенко І.В. (реєстр. № 7283 від 10.11.2017) 

Комітет на засіданні 14 березня 2018 року (протокол № 109) розглянув, згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від                                   13 листопада 2017 року, проект  Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків), внесений народними депутатами України Войцеховською С.М., Іоновою М.М., Кондратюк О.К., Бабак А.В., Луценко І.С. та Геращенко І.В. (реєстр. № 7283 від 10.11.2017), та висновки  Комітету з питань бюджету (лист від 29.12.2017 № 04-13/8-2749 (298865), Комітету з питань запобігання і протидії корупції (лист від 22.01.2018                                    № 04-19/17-3117(14511) та Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (лист від 23.01.2018 № 04-28/03-48 (15009).
Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього,                  є «реформування діючого законодавства для створення сприятливих умов для забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок у роботі Парламенту України, а зокрема при формуванні складу і роботі Комітетів Верховної Ради України, офіційних делегацій Верховної Ради України. Законопроект також дозволить встановити заборону вживання дискримінаційних і сексистських висловів, що має на меті припинення подібної ганебної практики».
Для забезпечення вказаної мети автори законопроекту пропонують внести зміни до низки статей Регламенту Верховної Ради України, передбачивши, що делегування до складу Підготовчої депутатської групи, обрання до складу комітетів Верховної Ради України, формування офіційних делегацій              Верховної Ради України здійснюється з урахуванням паритетного представництва жінок і чоловіків (статті 13, 80-82, 204), а на пленарному засіданні Верховної Ради України народний депутат України та промовець не повинні вживати дискримінаційні, сексистські вислови (статті 51,52). Крім цього, частину першу статті 93 Регламенту Верховної Ради України пропонується доповнити новелами, передбачивши, що кожен законопроект, проект іншого акта направляється в комітет, до предмета відання якого належить законодавче забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків для підготовки експертного висновку.
Відповідно до частин першої та третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України зазначаємо, 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, при оформленні законопроекту допущено деякі неточності техніко-юридичного характеру, а саме: текст законопроекту та додані до нього матеріли містять посилання на Закон України «Про Регламент Верховної Ради України», проте, посилання має бути на Регламент Верховної Ради України, затверджений відповідним  Законом, оскільки за структурою Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» складається з двох пунктів. 
Крім цього, Комітет звернув увагу на те, що зміни до Регламенту Верховної Ради України у поданому законопроекті спрямовані, як зазначено у пояснювальній записці, на реалізацію «рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у роботі Парламенту України». Водночас, частину другу статті 80 Регламенту Верховної Ради України, яка визначає повноваження Першого заступника Голови Верховної Ради України, запропоновано доповнити положеннями, що Перший заступник Голови Верховної Ради України веде організаційну роботу, зокрема, з «реалізації принципу рівних прав та можливостей в діяльності Верховної Ради України». Така новела виходить за рамки предмету правового регулювання поданого законопроекту, у зв’язку з чим доцільно привести її у відповідність з метою законопроекту, а саме після слова «можливостей» дописати «жінок та чоловіків».
По суті правового змісту запропонованих змін Комітет зазначив таке. 
Положення статті 19 Конституції України передбачають, що органи 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.
Відповідно до частини п’ятої статті 83 Конституції України порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Згідно з положеннями статті 76 Конституції України конституційний склад Верховної Ради України – чотириста п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років. Народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.  
Положеннями частини третьої та пункту 1 частини п’ятої  статті 3                     Закону України «Про вибори народних депутатів України» передбачено, що усі кандидати у народні депутати України мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі. Так, рівність забезпечується забороною привілеїв чи обмежень кандидатів у депутати за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Зазначені вище положення вказують на те, що приналежність до певної статі не є умовою  або перешкодою для обрання особи народним депутатом України.
Закон України «Про статус народного депутата України» визначає статус (права, обов’язки і відповідальність) народного депутата України у Верховній Раді України та за її межами, встановлює правові і соціальні гарантії здійснення народним депутатом України своїх депутатських повноважень. 
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат України є обраний відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» представник Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією та законами України, а відтак статус народного депутата України є однаковим для всіх народних депутатів України.  
Окремо Комітет звернув увагу на запропоновані зміни до положень                  статей 81, 82 Регламенту Верховної Ради України, якими передбачено обрання та розподіл посад голів комітетів, перших заступників, заступників голів та секретарів комітетів і членів комітетів Верховної Ради України.  
 Так, автори законопроекту пропонують частину третю статті 81 Регламенту Верховної Ради України після слів «персональний склад членів комітетів обираються Верховною Радою більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу» доповнити словами «з урахуванням паритетного представництва жінок і чоловіків», а в частині третій статті 82 Регламенту Верховної Ради України передбачити, що список для обрання голів комітетів, перших заступників, заступників голів та секретарів комітетів повинен «відповідати принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».
Підстави та порядок обрання на посади голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів визначені Регламентом Верховної Ради України та Законом України «Про комітети Верховної Ради України».
Відповідно до частини другої статті 6 та частини сьомої статті  7                  Закону України «Про комітети Верховної Ради України» обрання                      народних депутатів України до складу комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій з урахуванням принципу пропорційного представництва в комітетах депутатських фракцій і визначених відповідно до принципу квот згідно з Регламентом Верховної Ради України. 
Крім цього, народний депутат України за погодженням з відповідною депутатською фракцією може бути обраний членом одного комітету               Верховної Ради України і бути одночасно членом однієї тимчасової слідчої та однієї тимчасової спеціальної комісій. При цьому Верховна Рада України забезпечує пропорційне обрання народних депутатів України до складу відповідних комітетів (частина перша статті 14 Закону України «Про статус                         народного депутата України»).
 З огляду на зазначене, обрання народних депутатів України до складу комітетів Верховної Ради України здійснюється на підставі пропозицій та погоджень депутатських фракцій (депутатських груп). 
Крім того, практична імплементація пропонованої норми щодо урахування паритетного представництва жінок і чоловіків при формуванні персонального складу членів комітетів Верховної Ради України  знаходиться у прямому зв’язку з типом виборчої системи, а також з кількістю обраних до Верховної Ради України жінок і чоловіків, адже пропорційність можна забезпечити у разі обрання до парламенту однакової кількості жінок та чоловіків. 
Така думка прослідковується і у пункті 7 Декларації про участь жінок у виборах, яка ухвалена Європейською комісією за демократію через право на 67 пленарній сесії 9-10 червня 2006 року,  згідно з яким існує взаємозв’язок між виборчими системами і кількістю жінок в національних парламентах. Виходячи з цього, Комітет міністрів рекомендував, щоб держави – члени Ради Європи в тих випадках, коли виявляється, що якщо виборчі системи негативно впливають на політичне представництво жінок у виборних органах, ці системи слід адаптувати або реформувати таким чином, щоб сприяти гендерно-збалансованому представництву.  
Разом з цим, положення цієї  Декларації передбачають, що запровадження принципу паритету може допускати: 1) зобов’язання забезпечити формування списків кандидатів шляхом чергування чоловіків і жінок; 2) відмову у реєстрації списків, у яких не забезпечено такої черговості. 
До того ж, у пункті 124 Доповіді про вплив виборчих систем на представництво жінок в політиці, прийнятої Європейською комісією за демократію через право на 79-й пленарній сесії 12-13 червня 2009 року (CDL-AD (2009) 029) наголошується, що в цілому, політичні партії грають значну роль у тому, щоб збалансувати гендерне представництво у парламенті, оскільки саме вони висувають кандидатів на виборах. Процес висування кандидатів є найважливішим фактором доступу жінок до парламенту.
Враховуючи зазначене, з впровадженням новел потребуватимуть внесення змін закони України «Про вибори народних депутатів України» та «Про політичні партії в Україні», зокрема, щодо формування списків кандидатів у народні депутати України шляхом чергування чоловіків і жінок, тим самим реалізуючи принцип паритету.  
Принагідно Комітет інформує, що народними депутатами України                  Кондратюк О.К., Іоновою М.М., Геращенко І.В. та іншими внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі)» (реєстр. № 1456 від 12.12.2014), згідно з положеннями якого політичні партії (виборчі блоки) під час висунення кандидатів у народні депутати України у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, відповідних одномандатних округах передбачають представництво жінок і чоловіків у виборчих списках. При цьому обов’язково забезпечується така частка представників однієї статі у виборчому списку кандидатів у депутати від партії у загальнодержавному окрузі: у першій за списком п’ятірці кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії,  - частка кандидатів однієї статі має складати не більше 60%; у кожній наступній за списком десятці кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії, - частка кандидатів однієї статі має складати не більше 70%.
Водночас, у разі, якщо буде запроваджена мажоритарна виборча система, де крім кандидатів від політичних партій передбачено і самовисування, або пропорційна виборча система з відкритими списками, забезпечити гендерний паритет буде досить проблематично.  
Крім цього, у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України                    «Про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д’Ондта» (реєстр. № 7550 від 05.02.2018), яким пропонується, що обрання народних депутатів України на посади голів комітетів, перших заступників, заступників, секретарів та членів комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій за принципом д’Ондта. 
Комітет звернув увагу на те, що за цим принципом зазначені посади розподіляються між депутатськими фракціями послідовно, одна за іншою. Чергову у зазначеній послідовності посаду отримує та депутатська фракція, яка має найбільшу квоту, що обчислюється за формулою. 
 Відтак, положення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (реєстр. № 7283) та проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д’Ондта» (реєстр.                    № 7550) потребують гармонізації та взаємозв’язку, оскільки їх прийняття, у запропонованих авторами законопроектів редакціях, унеможливить практичну реалізацію положень цих законів.  
Наведені аргументи одночасно стосуються й запропонованих новел до частини другої статті 13, частини третьої статті 82, частини першої статті 204 Регламенту Верховної Ради України, якими пропонується передбачити, щоб до складу Підготовчої депутатської групи були делеговані представники з урахуванням паритетного представництва жінок і чоловіків; список для обрання голів комітетів, перших заступників, заступників голів та секретарів комітетів повинен відповідати принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; офіційні делегації Верховної Ради України формуються з урахуванням паритетної участі жінок і чоловіків у їх складі. 
Крім того, автори законопроекту, переслідуючи мету створення сприятливих умов для забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок у роботі Верховної Ради України, залишили поза увагою формування складу тимчасових комісій.
Окремо Комітет звернув увагу на те, що згідно з запропонованими змінами до частини першої статті 51, частини другої статті 52 Регламенту Верховної Ради України на пленарному засіданні Верховної Ради України народний депутат України та промовець не повинні вживати, зокрема, дискримінаційні, сексистські вислови. Проте, чинна редакція згадуваних статей містить поняття «образливі висловлювання», «непристойні слова», які є ширшими за змістом, а отже поглинають такі поняття, як «дискримінаційні, сексистські вислови».
Разом з тим, забезпечення рівності між жінками та чоловіками, ліквідація дискримінації стосовно жінок, посилення ролі жінок у політичному житті є зобов’язанням України згідно з ухваленою Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.
Пекінською декларацією та Платформою дій було закріплено вимогу до країн-членів ООН вживати заходи, спрямовані на усунення перешкод, що виникають на шляху покращення становища жінок.
Згідно зі статтями 3 і 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються забезпечити рівне для чоловіків і жінок право користування всіма громадянськими і політичними правами, передбаченими в цьому Пакті, зокрема, брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників, а також бути обраним на періодичних виборах.
Окрім цього, стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2014-2017 роки передбачає дії для досягнення рівної участі жінок та чоловіків у політичному та суспільному житті у будь-якому керівному органі (кількість жінок та чоловіків має бути не нижче 40%). При підготовці цього висновку взято до уваги висновок Комітету з питань  бюджету від 20 грудня 2017 року (протокол № 127) про те, що законопроект не має впливу на показники бюджету та у разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством. Комітет з питань запобігання і протидії корупції у своєму висновку зазначив, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 16 січня 2018 року, протокол №116). 
Комітет, керуючись положеннями частини сьомої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, 4 грудня 2017 року  звернувся  до Комітету з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин з проханням розглянути проект Закону України (реєстр. № 7283 від 10.11.2017) та надати свій висновок щодо запропонованих у законопроекті змін до законів України (лист  № 04-31/9-775 (276367). 
Так, у своєму висновку Комітет з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин зазначив, що члени Комітету підтримують ініціативу авторів законопроекту (реєстр. № 7283 від 10.11.2017), спрямовану на забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок у роботі Парламенту України та вдосконалення механізму гендерно-правової експертизи.                                   Разом з тим, висловив низку зауважень і пропозицій до цього законопроекту, зокрема, щодо практичного забезпечення паритетного представництва жінок і чоловіків в комітетах парламенту з огляду на поточний склад Верховної Ради України. Крім того, пропоновані зміни до частини першої статті 93 Регламенту Верховної Ради України потребують свого відображення і у частині третій              статті 93 Регламенту Верховної Ради України. Механізм здійснення гендерно-правової експертизи потребує вдосконалення з огляду на положення чинного Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», якими передбачено, що порядок проведення гендерно-правової експертизи визначає Кабінет Міністрів України, який, на виконання вимог Закону, ухвалив Постанову «Про проведення гендерно-правової експертизи», встановивши, що таку експертизу проектів норматовно-правових актів проводить Міністерство юстиції України.   
Враховуючи  вищезазначене, за умови прийняття цього законопроекту у пропонованій редакції, буде можливо запровадити норму про надання двох висновків з одного і того ж кола питань (Кабінету Міністрів України (Міністерства юстиції України) і Комітету з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин), які по суті будуть альтернативними і можуть між собою різнитися. Поряд з цим, положеннями частини сьомої статті 93 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що комітети за зверненням головного комітету або з власної ініціативи розглядають законопроект, проект іншого акта і направляють свої висновки до головного комітету. Відтак, отримання висновку за результатами проведення гендерно-правової експертизи є можливим за зверненням головного комітету або з власної ініціативи комітету.
З огляду на викладене, враховуючи незворотність курсу України на європейську інтеграцію, а відтак підтримуючи ідею забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у політичному житті, керуючись положеннями частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив цей висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків) (реєстр. № 7283 від 10.11.2017) та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України включити зазначений законопроект до порядку денного восьмої сесії.
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