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  До проекту Закону України
 (реєстр. № 6477  від 19.05.2017)










Комітет Верховної Ради України 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 Кримінального кодексу України» (щодо притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, депутата обласної, районної, міської ради за вчинення ним політичної корупції у вигляді прийняття корупційних законопроектів чи інших нормативно-правових актів), внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6477 від 19.05.2017)

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. на засіданні Комітету 4 липня 2018 року (протокол № 121) розглянуто, 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 Кримінального кодексу України» (щодо притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, депутата обласної, районної, міської ради за вчинення ним політичної корупції у вигляді прийняття корупційних законопроектів чи інших нормативно-правових актів), внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6477 від 19.05.2017).
Метою поданого законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього,  є «притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України, депутатів обласних, районних, міських рад за вчинення ними політичної корупції у вигляді прийняття лобійованих законопроектів чи інших нормативно-правових актів».
У законопроекті пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 3642, згідно з якою «прийняття корупційних законопроектів чи інших нормативно-правових актів народним депутатом України, депутатом обласної, районної, міської ради, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, - карається позбавленням волі на строк від 5 до 15 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, із конфіскацією набутих матеріальних цінностей».
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України та в межах предмета відання Комітету, визначеного Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» від 04.12.2014                     № 22-VIII, 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. 
У законопроекті пропонується новела у вигляді словосполучення «прийняття корупційних законопроектів чи інших нормативно-правових актів». 
Комітет привернув увагу до того, що Регламент Верховної Ради України не містить поняття «інші нормативно-правові акти». Термінологія Регламенту Верховної Ради України передбачає поняття «проекти інших актів» або «інші акти».
Згідно з «Сучасною правовою енциклопедією» /О.В.Зайчук, О.Л.Копиленко, Н.М. Оніщенко та ін.; за заг.ред. О.В.Зайчука; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К.: Юрінком Інтер, 2010, «нормативно-правовий акт – письмовий документ правотворчого органу, який містить правові норми». 
У законопроекті некоректно застосовано визначення «прийняття корупційних законопроектів чи інших нормативно-правових актів», зокрема, депутатом обласної, районної, міської ради.
Статтею 6 Конституції України визначено, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, а відповідно до статті 75 Конституції України  єдиним органом законодавчої влади в України є парламент – Верховна Рада України. 
Отже, «прийняття законопроектів» (як однієї із стадій законодавчої процедури) є конституційним правом народних депутатів України і не поширюється на депутатів обласної, районної, міської ради.
Також Комітет зауважив, що відповідно до частини другої статті 84,                    статті 91 Конституції України Верховна Рада України приймає рішення виключно на її пленарних засіданнях після обговорення питань більшістю голосів народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, крім випадків, передбачених конституцією та Регламентом Верховної Ради України. 
Згідно з положеннями частини першої статті 311 Регламенту Верховної Ради України, народний депутат України бере участь на пленарних засіданнях в обговоренні питань, щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів, за умови публічного оголошення про це під час пленарного засідання Верховної Ради України, на якому розглядається відповідне питання, а згідно з положеннями  частини шостої статті 37 Регламенту Верховної Ради України, народний депутат України бере участь у голосуванні з питань, щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів, за умови публічного оголошення про це під час пленарного засідання Верховної Ради, на якому розглядається відповідне питання.
Отже, прийняттю «корупційних» законопроектів запобігають положення Регламенту Верховної Ради України, якими унеможливлено лобіювання будь-яким народним депутатом України  своїх інтересів під час розгляду та прийняття Верховною Радою України законопроектів. 
Щодо притягнення  народного депутата України до кримінальної відповідальності за прийняття «корупційних законопроектів чи інших нормативно-правових актів» Комітет зазначив таке.
Гарантії депутатської недоторканності  встановлені статтею 80 Конституції України, згідно з якою 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, згідно з якими притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, його затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України.
Таким чином, реалізація запропонованих змін в кожному з випадків прийняття «корупційних законопроектів чи інших нормативно-правових актів народним депутатом України» 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.
Крім того, Комітет зауважив, що є сумнівною запропонована зміна до Кримінального кодексу України щодо його доповнення статтею 3642,  якою передбачено кримінальну відповідальність з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти 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 Конституції України, народні депутати України перед вступом на посаду складають перед Верховною Радою України присягу. Отже, основною посадою для них є посада народного депутата України, а вже потім - посади в керівництві чи органах Верховної Ради України. Крім того, у частині другій статті 81 Конституції України визначено виключний перелік підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України. Таким чином, 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 вищезазначені вимоги Конституції України.
Комітет зазначив, що частинами першою та другою статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, заступник голови, депутат районної, обласної, районної у місті ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої цієї статті, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену відповідною радою.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений експертний висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» (щодо притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, депутата обласної, районної, міської ради за вчинення ним політичної корупції у вигляді прийняття корупційних законопроектів чи інших нормативно-правових актів), внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6477 від 19.05.2017), і прийняв рішення направити його Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.


Перший заступник
Голови Комітету                                                            П.В.ПИНЗЕНИК



