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До реєстр. № 1771
від 15.01.2015









              ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підлягання призиву на військову службу або збори народних депутатів України», внесений народними депутатами України  
Вінником І.Ю., Пашинським С.В., Антонищаком А.Ф., Тетеруком А.А., Березою Ю.М., Левусом А.М., Лапіним І.О., Тимошенко Ю.В.                    (реєстр. № 1771 від 15.01.2015)

Комітет на засіданні 4 березня 2015 року (протокол № 10), на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 15 січня 2015 року, розглянув на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України і прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та по суті правового змісту проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підлягання призиву на військову службу або збори народних депутатів України», внесений народними депутатами України Вінником І.Ю., Пашинським С.В., Антонищаком А.Ф., Тетеруком А.А., Березою Ю.М., Левусом А.М., Лапіним І.О., Тимошенко Ю.В. (реєстр. № 1771 від 15.01.2015), лист Міністерства оборони України за № 220/582 від 21.01.2015, висновок Комітету з питань запобігання і протидії корупції від 04.02.2015 (лист № 04-19/17-213), а також висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України за №16/3-149/1771 від 03.02.2015.
Проектом Закону України пропонується внести зміни до законів України «Про статус народного депутата України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу»:
- виключити статтю 29 Закону України «Про статус народного депутата України», положення якої передбачають звільнення народного депутата України від призову на військову службу або збори;
- із переліку військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації виключити народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (абзац дев’ятий частини першої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).
- виключити з переліку осіб, що звільняються від проходження зборів, військовозобов’язаних у зв’язку з депутатською діяльністю (пункт 10 частини першої статті 30 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
Законопроект подано суб’єктами права законодавчої ініціативи загалом з дотриманням положень статей 89 – 92 Регламенту Верховної Ради України. Проте, в його оформленні містяться окремі недоліки техніко-юридичного характеру. Зокрема, у законах України «Про статус народного депутата України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» вживається термін «призов на військову службу» Призов – оголошення про набір на військову службу [Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – C. 933]., тоді як в назві законопроекту в аналогічному словосполученні автори пропонують слово «призив Призыв (рус.) – призывать на военную службу [Російсько-український словник / За ред. Аніної І.О., Горюшина Г.Н., Гнатюка І.С. та ін.. – К.: Абрис, 2002. – С. 915].», чим не дотримано вимогу щодо відповідності основних положень (термінів) законопроекту тим положенням (термінології), що є у чинному законодавстві. 
При розгляді проекту Закону по суті його правового змісту Комітет зазначив таке.
Положення, що передбачають звільнення народного депутата України від призову на військову службу або збори, містяться у законах України
«Про статус народного депутата України» (стаття 29), «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (абзац дев’ятий частини першої 23),
«Про військовий обов’язок і військову службу» (пункт 10 частини першої
статті 30). Тому суб’єкти права законодавчої ініціативи, з метою впровадження можливості призову народних депутатів України на військову службу та на навчальні чи спеціальні збори, пропонують виключити перераховані вище положення із вказаних законів. 
Запропоновані зміни є системними, оскільки пропонуються до усіх без виключення законодавчих актів, якими встановлено обмеження щодо призову на військову службу народних депутатів України, звільнення від проходження зборів військовозобов’язаними у зв’язку із депутатською діяльністю.
Такі зміни, як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, відповідають також і встановленому в Конституції України (стаття 65) обов'язку громадян України щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Крім того зазначені конституційні норми не містять застережень стосовно виконання такого обов’язку народним депутатом України. 
Комітет зазначив, що при розгляді таких змін необхідно виходити з того, що відповідно до частини першої статті 78 Конституції України народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі. Частиною другою вказаної статті Основного закону, статтею 3 Закону України «Про статус народного депутата України» визначено перелік видів діяльності несумісних з депутатським мандатом. Зокрема, передбачається, що народний депутат України не може, зокрема, бути на державній службі. 


Поряд з цим згідно з частиною першою статті 2 Закону України
«Про військовий обов’язок і військову службу» військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни. Таким чином проходження військової служби народним депутатом України без припинення ним депутатських повноважень порушуватиме конституційну вимогу несумісності його депутатського мандата. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку до зазначеного законопроекту також зазначає, що «у разі визнання доцільним поновлення призову народних депутатів України на військову службу, зокрема, по мобілізації, доцільно передбачити, що народний депутат України може бути призваний у разі складання депутатських повноважень за власною заявою». 
У листі Міністерства оборони України, в якому йдеться про опрацювання проекту Закону (реєстр. № 1771) зазначено про підтримку законопроекту «за умов складання депутатських повноважень». 
Водночас, за умови нескладення депутатських повноважень в разі призову народних депутатів України на військову службу або збори постає питання повноважності Верховної Ради України, що є єдиним органом законодавчої влади (стаття 75 Конституції України) і її законодавча функція не може бути передана іншим органам. Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш двох третин від її конституційного складу. Тому в разі внесення таких змін може виникнути ситуація, що Верховна Рада України стане неправомочною і не зможе виконувати свої конституційні повноваження. Крім того у статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» зазначається, що у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Верховної Ради України. Статтею 11 вказаного Закону встановлено вимогу: «Верховна Рада України в разі введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях збирається у дводенний строк без скликання і працює у сесійному режимі». 
Оскільки військова служба лише зараховується до стажу державної служби (не є державною службою, а її особливим видом, порядок проходження якої регулюється спеціальним законодавством, а не Законом України «Про державну службу»), та враховуючи зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України щодо необхідності складення депутатських повноважень народним депутатом України за особистою заявою в разі його призову на військову службу (збори), доцільно внести відповідні зміни до статті 3 Закону України «Про статус народного депутата України», а саме у пункті 2 частини першої серед обмежень стосовно несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності після слів «державній службі» передбачити таке обмеження в частині перебування на військовій службі.
Прийняття такої поправки до статті 3 Закону України «Про статус народного депутата України» за умови прийняття законопроекту за основу в першому читанні неможливо буде зробити з огляду на вимоги статті 116 Регламенту Верховної Ради України (відповідно до яких пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту, який прийнятий Верховною Радою України за основу, тоді як законопроект змін до статті 3 Закону України «Про статус народного депутата України» не передбачає).
Виходячи з вищезазначеного, керуючись положеннями пункту 1 частини першої статті 111, пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення ухвалити висновок та рекомендувати Верховній Раді України повернути проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підлягання призиву на військову службу або збори народних депутатів України», внесений народними депутатами України Вінником І.Ю., Пашинським С.В., Антонищаком А.Ф., Тетеруком А.А., Березою Ю.М., Левусом А.М., Лапіним І.О., Тимошенко Ю.В. (реєстр. № 1771 від 15.01.2015), на доопрацювання суб’єктам права законодавчої ініціативи за наслідками його розгляду в першому читанні.
Проект Постанови Верховної Ради України додається.
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету.




Перший заступник 
голови Комітету				   	                 П.В.ПИНЗЕНИК 


