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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 законодавчих актів України щодо особливостей здійснення кримінальних проваджень щодо народних депутатів України», внесеного народним депутатом України Радіною А.О. (реєстр. № 4196-1 від 26.10.2020)


Комітет на засіданні 17 березня 2021 року (протокол № 65) розглянув за дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від  28 жовтня 2020 року, 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 законодавчих актів України щодо особливостей здійснення кримінальних проваджень щодо народних депутатів України», внесеного народним депутатом України                 Радіною А.О. (реєстр. № 4196-1).
Розглядаючи законопроект (реєстр. № 4196-1) на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України та предмета відання Комітету, визначеного Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 29 серпня 2019 року № 19-IХ, Комітет зазначив, що проект Закону України (реєстр. № 4196-1) внесено на реєстрацію згідно з частиною першою статті 89, частиною другою статті 90 та частинами першою, другою і шостою статті 91 Регламенту Верховної Ради України, за підписом особи, яка має право законодавчої ініціативи, 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, електронними файлами.
Комітет зазначив, що питання особливостей здійснення кримінальних проваджень щодо народних депутатів України не передбачено Планом законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік, затвердженим Постановою Верховної Ради України № 1165-IX від 2 лютого 2021 року. 
Проект Закону України (реєстр. № 4196-1) зареєстрований як альтернативний до проекту Закону України проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення ефективного розслідування кримінальних правопорушень, вчинених народними депутатами України», внесений народними депутатами України Устіновою О.Ю. та іншими (всього 11 підписів) (реєстр. № 4196). 
Згідно з положеннями частин першої та другої статті 100 Регламенту Верховної Ради України альтернативними вважаються законопроекти, які містять положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин. Альтернативний законопроект може бути внесений не пізніш як у 14-денний строк після дня надання народним депутатам України першого законопроекту з відповідного питання.
Завданням законопроекту (реєстр. № 4196-1) у пояснювальній записці визначено удосконалення порядку здійснення кримінального провадження щодо народних депутатів України та забезпечення досягнення завдань кримінального провадження.
По суті правового змісту вказаного законопроекту, Комітет зазначив таке.
На відміну від законопроекту (реєстр. № 4196), альтернативним проектом Закону (реєстр. № 4196-1) крім змін до статей 481 та 4822 Кримінального процесуального кодексу України пропонуються зміни до статті 36 цього Кодексу,  а також до частини другої статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України».  
Питання особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання, обрання запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій стосовно народного депутата України вже було предметом розгляду Верховною Радою України. 
Так, у зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)» (№ 27-ІХ), на підставі якого зі статті 80 Конституції України виключено положення про те, що: народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність (частина перша); народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані (частина третя), на розгляд Верховної Ради України було внесено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність із Законом України «Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України» (реєстр. № 2237) та альтернативний до нього проект про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою забезпечення гармонізації кримінального процесуального законодавства з положеннями Закону України «Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України» (реєстр. № 2237-1).
За наслідками розгляду вказаних проектів 18 грудня 2019 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність із Законом України «Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України» (№ 388-IX, який набрав чинності 1 січня 2020 року), положення якого (у частині змін до Кримінального процесуального кодексу України) визначають процедуру притягнення до кримінальної відповідальності, затримання, обрання запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій стосовно народного депутата України. 
Змінами до положень частини другої статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України» було передбачено, що особливості початку досудового розслідування щодо народного депутата України, повідомлення про підозру, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України.
 Народний депутат України – ініціатор  законопроекту (реєстр. № 4196-1) у пояснювальній записці до нього в обгрунтування необхідності прийняття відповідного закону зазначає, що «нові положення цих законів не дозволяють забезпечити досягнення завдання кримінального провадження, яке здійснюється щодо народного депутата України, а також зумовлюють його неефективність» і «з огляду на це, існує необхідність внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про статус народного депутата України» з метою забезпечення ефективного досудового розслідування щодо народних депутатів України».
Зокрема, проектом Закону України (реєстр. № 4196-1)  пропонується внести зміни: 
до абзацу другого частини п’ятої статті 36 Кримінального процесуального кодексу України щодо доручення здійснювати досудове розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом України, органам Державного бюро розслідувань (а не центральному апарату Державного бюро розслідувань);
до пункту 2 частини першої статті 481 Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення письмового повідомлення про підозру, зокрема, народному депутату України також заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
до частини першої статті 482²  Кримінального процесуального кодексу України щодо права внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України, також і заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівниками органів досудового розслідування, органів дізнання Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України;
до частини другої статті 482² Кримінального процесуального кодексу України щодо погодження клопотань про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно обмежують права і свободи народного депутата України, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді,  Генеральним прокурором (особою, що виконує обов’язки Генерального прокурора), заступником Генерального прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування органами Державного бюро розслідувань, заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
виключити абзаци третій та четвертий частини другої статті 482² Кримінального процесуального кодексу України, якими передбачено розгляд  клопотань за обов’язкової участі народного депутата України, обов’язок слідчого судді завчасно повідомити народного депутата України про розгляд клопотання, крім клопотання про застосування негласних слідчих (розшукових) дій або обшуку, а також виключити положення «якщо народний депутат України без поважної причини не прибув на судове засідання або не повідомив про причини своєї відсутності, таке клопотання може розглядатися без участі народного депутата України»;
 до абзацу п’ятого частини другої статті 482² Кримінального процесуального кодексу України, виключивши слова «винесеного на підставі клопотання, погодженого Генеральним прокурором (особою, що виконує обов’язки Генерального прокурора)» щодо затримання народного депутата України без дозволу слідчого судді лише у разі, якщо останнього застали під час вчинення або безпосередньо після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, пов’язаного із застосуванням насильства, або такого, що спричинив загибель людини;
до абзацу шостого частини другої статті 482² Кримінального процесуального кодексу України, виключивши слова «або здійснили інші слідчі дії (крім обшуку та негласних слідчих (розшукових) дій),» щодо повідомлення Голови Верховної Ради України лише про затримання народного депутата України, повідомлення йому про підозру або застосування до нього запобіжного заходу (а не про інші слідчі дії);
до абзацу сьомого частини другої статті 482² Кримінального процесуального кодексу України, замінивши слова «шостому» словом «четвертому» та абзацу восьмого цієї ж частини після слів «у випадках» доповнити словами «та порядку»;
до статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України», виклавши частину другу у новій редакції: «2. Кримінальне провадження щодо народного депутата України здійснюється з особливостями, встановленими Кримінальним процесуальним кодексом України».
Комітет зазначив, що запропоновані зміни значно розширюють коло осіб, яким будуть надані права щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України, а також у погодженні клопотання на здійснення окремих процесуальних дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата України. 
Крім цього, здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом України, крім Національного антикорупційного бюро України пропонується доручати замість центрального апарату Державного бюро розслідувань органам Державного бюро розслідувань відповідно до їх підслідності. Відповідно до положень частини четвертої статті 9 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» для забезпечення виконання завдань Державного бюро  утворюються його територіальні управління. Водночас, частиною першою зазначеної статті визначено, що систему Державного бюро розслідувань складають центральний апарат, територіальні управління, спеціальні підрозділи, навчальні заклади та науково-дослідні установи, у складі Державного бюро розслідувань діють слідчі, оперативні підрозділи, підрозділи внутрішнього контролю та інші підрозділи. Визначення «органу Державного бюро розслідування» Закон України «Про Державне бюро розслідувань» не містить.
Комітет звернув увагу на те, що більшість змін, запропонованих законопроектом, стосуються положень Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про Державне бюро розслідувань», Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» та повноважень Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що не є питанням предмета відання Комітету. Натомість до предмета відання Комітету належать питання правового статусу народних депутатів України та надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України.
Отже, на сьогодні особливості юридичної відповідальності народного депутата України визначено положеннями статті 80 Конституції України, якою передбачено, 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, а також положеннями статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України», частиною другою якої передбачено, що особливості початку досудового розслідування щодо народного депутата України, повідомлення про підозру, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України.
Діюча редакція статті 80 Конституції України, що набрала чинності з 1 січня 2020 року, не передбачає гарантій депутатської недоторканності і процедури надання згоди Верховною Радою України на притягнення народних депутатів України до кримінальної відповідальності, затримання чи арешту. Водночас, слід зважати на особливий статус народного депутата України, як представника Українського народу у Верховній Раді України, повноваження, якого, відповідно до положень статті 76 Конституції України, визначаються Конституцією України та законами України. 
Народні депутати України відповідно до частини першої статті 78 Конституції України здійснюють свої повноваження на постійній основі, а їх статус визначається виключно законами України (пункт 21 частини першої статті 92 Конституції України). 
Зокрема, положеннями Конституції України встановлено певні обмеження на поєднання депутатського мандата з іншими видами діяльності. Відповідно до частини другої статті 78 Конституції України народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, а відповідно до пункту 5 частини другої статті 81 Конституції України повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі, якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто.
У рішенні Конституційного Суду України від 26.06.2003 за №12-рп/2003 зазначено: «Здійснення народними депутатами України своїх повноважень спрямоване передусім на реалізацію компетенції парламенту шляхом їх спільної діяльності на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Така діяльність забезпечується правовими гарантіями від неправомірних дій та бездіяльності з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій тощо». У резолютивній частині рішення Конституційний Суд України зазначив: «Положення частини першої статті 26 Закону України «Про статус народного депутата України» про те, що ніхто не має права обмежувати повноваження народного депутата, крім випадків, передбачених Конституцією України, цим та іншими законами України, треба розуміти так, що визначені Конституцією і законами України повноваження народного депутата України не можуть бути обмежені діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, громадян та їх об'єднань. Обмеження повноважень народного депутата України можуть встановлюватись виключно Конституцією і законами України». 
З огляду на те, що до Закону України «Про статус народного депутата України» пропонуються зміни, зокрема, нову редакцію частини другої статті 27 щодо здійснення кримінального провадження щодо народного депутата України з особливостями, встановленими Кримінальним процесуальним кодексом України, слід зазначити, що наразі наведеним Кодексом стосовно народного депутата України передбачено наступне.   
Зокрема, частиною п’ятою статті 36 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом України, іншим органам досудового розслідування, крім Національного антикорупційного бюро України та центрального апарату Державного бюро розслідувань відповідно до їх підслідності, визначеної цим Кодексом.
У свою чергу статтею 4822 Кримінального процесуального кодексу України визначено особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання, обрання запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій стосовно народного депутата України зокрема, згідно з положеннями частин першої та другої цієї статті встановлено, що відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральним прокурором (особою, що виконує обов’язки Генерального прокурора) у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України. Клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата України, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, мають бути погоджені Генеральним прокурором (особою, що виконує обов’язки Генерального прокурора).
Окрім зазначеного, положеннями частини третьої статті 47 Регламенту Верховної Ради України (в редакції Закону України № 404-IX від 19.12.2019), передбачено, що у разі встановлення факту порушення народним депутатом України вимог щодо особистого голосування Голова Верховної Ради України надсилає повідомлення про виявлене порушення, протокол, стенограму, а також відеозапис відповідного пленарного засідання до Державного бюро розслідувань.
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей здійснення кримінальних проваджень щодо народних депутатів України», внесеного народним депутатом України Радіною А.О. (реєстр. № 4196-1), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, та прийняв рішення  направити його до Комітету з питань правоохоронної діяльності, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту.  


Голова Комітету                                                              С.В.КАЛЬЧЕНКО
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