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                               До реєстр. №  1246
від 04.12.2014                                                                                       









ВЕРХОВНА  РАДА  УКРАЇНИ


ВИСНОВОК 

на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення  порядку реалізації повноважень Верховної Ради України з окремих питань судоустрою і статусу суддів»,  внесений народними депутатами України Левченком Ю.В. та іншими  (реєстр. № 1246 від 04.12.2014) 


На виконання доручення Голови Верховної Ради України 
Гройсмана В.Б. від 11 грудня 2014 року  Комітет на засіданні 18 березня ц.р. (протокол № 11) попередньо розглянув проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення  порядку реалізації повноважень Верховної Ради України з окремих питань судоустрою і статусу суддів»,  внесений народними депутатами України Левченком Ю.В. та іншими  (реєстр. № 1246 від 04.12.2014), висновок Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 06.02.2015 № 04-13/8-229, висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 02.02.2015 №16/3-137/1246. 
У поданому законопроекті пропонується внести зміни до частини дев’ятої статті 18 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», до статей 214, 2141, 2142, 2143, 216 Регламенту Верховної Ради України. Крім того, пропонується доповнити Регламент Верховної Ради України статтями 2161 та 2162. 
Також пропонується:
- внести зміни до статей 79 та 111 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з метою приведення їх до чинних положень Регламенту Верховної Ради України; 
- внести зміни  до Постанови Верховної Ради України «Про комітети Верховної Ради України сьомого скликання»; 
- визнати таким, що втратило чинність, Розпорядження Голови Верховної Ради України «Про порядок підготовки до розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України питань про обрання Верховною Радою України суддів безстроково, переведення суддів, обраних Верховною Радою України безстроково, до іншого суду та звільнення Верховною Радою України суддів Конституційного Суду України і суддів, обраних безстроково» від 15.06.2011 №484.
Метою поданого законопроекту є «унормування організації і порядку діяльності Верховної Ради України, а саме: щодо обрання на посади суддів безстроково, звільнення суддів, обраних безстроково тощо у відповідності до Конституції України та чинного законодавства у цій сфері».
По суті поданого законопроекту Комітет зазначив  таке.
	26 грудня 2014 року до Верховної Ради України Президентом України було внесено проект Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» (реєстр. № 1656) та визначено ним як невідкладний.
	Метою законопроекту (реєстр. № 1656) є «удосконалення правового механізму забезпечення права особи на справедливий суд, підвищення ефективності діяльності судової системи, забезпечення однакового застосування закону, визначення правових і організаційних засад атестації та дисциплінарної відповідальності суддів, удосконалення процедур призначення на посади суддів та оптимізація діяльності суддівського самоврядування». 
Задля досягнення цієї мети у проекті Закону пропонувалось  викласти у новій редакції Закон України «Про судоустрій і статус суддів», внести зміни до низки статей законів України «Про Вищу раду юстиції», «Про доступ до судових рішень» тощо. 
Крім того, у законопроекті (реєстр. № 1656) було запропоновано, зокрема,  внести зміни до статей  208, 214, 216, 217 Регламенту Верховної Ради України, а також доповнити Регламент Верховної Ради України  статтями 2081, 2161, та виключити статті  2141, 2142, 2143. Ці зміни були викладені у пункті 8 Розділу І законопроекту. 
Таким чином, внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (порядок призначення членів Вищої ради юстиції та порядок припинення їх повноважень, порядок розгляду питань про обрання суддів Верховною Радою України безстроково, звільнення з посад суддів Конституційного Суду України та суддів, обраних безстроково, порядок розгляду питань про звільнення суддів) було здійснено з урахуванням як нової редакції Закону України «Про судоустрій і статус суддів», так і внесених змін до відповідних законів України.
12 лютого 2015 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд», а 24 лютого ц.р. – повернуто з підписом від Президента України.
Як вже зазначалось, законопроектом (реєстр. № 1656) було запропоновано виключити статті 2141, 2142, 2143 Регламенту Верховної Ради України (перевірка комітетом Верховної Ради України звернень громадян та інших матеріалів стосовно діяльності кандидата, який обирається суддею безстроково;  розгляд подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково на засіданні комітету Верховної Ради України;  обов’язковість рішення комітету Верховної Ради України про обрання кандидатів на посаду суддів безстроково Верховною Радою України).
Водночас, поданим проектом Закону (реєстр. № 1246) до статей 2141, 2142, 2143 Регламенту Верховної Ради України пропонується внести зміни. 
	Комітет зазначив, що проект Закону (реєстр. № 1246) оформлено з порушенням вимог Регламенту Верховної Ради України.
	Так, згідно з Правилами  оформлення проектів законів та основними вимогами законодавчої техніки (Методичні рекомендації), підготовленими Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України, у законі, до якого вносяться зміни, обов’язково вказується джерело опублікування.   У пункті 1 розділу І має бути зазначено не «1995 р.»,  а «2006 р.», оскільки Закон України «Про комітети Верховної Ради України» викладено в новій редакції відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» від 22.12.2005 №3277-IV 
	Також, у пункті 2 розділу І законопроекту, у тексті доданих до нього матеріалів має бути посилання на Регламент Верховної Ради України, оскільки Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» складається з двох пунктів.  
	У пункті 4 розділу 1 поданого проекту Закону зміни вносяться до Постанови Верховної Ради України «Про комітети Верховної Ради України сьомого скликання». Проте, Верховна Рада України сьомого скликання достроково припинила свої повноваження 27 листопада 2014 року. Наразі чинною є Постанова Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання від 04.12.2014 № 22-VIII (Відомості  Верховної Ради (ВВР), 2015, № 1, ст.10). 
	Крім того, у пункті 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» проекту Закону пропонується визнати таким, що втратило чинність, Розпорядження Голови Верховної Ради України. Проте, розпорядження і Закон – акти, які мають різну юридичну силу. Тому запропонована новела юридично не коректна. 
	Також, у тексті законопроекту, а саме: у змінах до статті 216 Регламенту Верховної Ради України, у внесенні змін до статті 111  Закону України «Про судоустрій і статус суддів» юридично некоректно застосовано посилання на статтю 125 Конституції України (має бути посилання на  статтю 126). Такі ж самі помилки наявні у тексті порівняльної таблиці до поданого законопроекту. 
	Комітет зазначив, що запропоноване у поданому законопроекті (реєстр. № 1246) внесення змін до статей 79 та 111 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» вже втратило актуальність, оскільки  на сьогодні  Закон України «Про судоустрій і статус суддів» прийнято в новій редакції.
	Комітет привернув увагу, що Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд», прийнятий Верховною Радою України 12 лютого       2015 року, 26 лютого ц.р. опубліковано в газеті «Голос України» № 35.         У Розділі ІІ цього Закону («Прикінцеві та перехідні положення») зазначено, зокрема, що пункт 8 Розділу І (зміни до Регламенту Верховної Ради України) набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, тобто, з 27 лютого 2015 року. 
	У висновку Комітету з питань бюджету від 6 лютого 2015 року  зазначено, що законопроект (реєстр. № 1246) не матиме впливу на показники бюджету. 
	Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України  у своєму висновку від 02.02.2015 висловило низку зауважень до проекту Закону України (реєстр. № 1246) та в узагальнюючому висновку зазначило, що  за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
  	Підсумовуючи викладене, Комітет зазначив, що є всі підстави  для повернення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення  порядку реалізації повноважень Верховної Ради України з окремих питань судоустрою і статусу суддів»,  внесеного народними депутатами України Левченком Ю.В. та іншими  (реєстр. № 1246 ) суб’єктам права законодавчої ініціативи  без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України (пункт 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України). Але, оскільки цей законопроект, відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про порядок денний другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання» від 05.02.2015 № 151-VIII, включений до порядку денного другої сесії, то за наслідками його розгляду в першому читанні вбачається доцільним законопроект відхилити (пункт 2 частини першої   статті 114 Регламенту Верховної Ради України) та зняти з розгляду у зв’язку із втратою актуальності (частина друга статті 95 Регламенту Верховної Ради України). 
Враховуючи вищевикладене, згідно з частинами першою та третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку реалізації повноважень Верховної Ради України з окремих питань судоустрою і статусу суддів»,  внесений народними депутатами України Левченком Ю.В. та іншими  (реєстр. № 1246 від 04.12.2014), та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 2 частини  першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні відхилити його та зняти з розгляду у зв’язку із втратою актуальності (частина друга статті 95 Регламенту Верховної Ради України).
Співдоповідачем від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету.
Проект Постанови Верховної Ради України додається.

Перший заступник
голови Комітету                                              П.В.ПИНЗЕНИК

