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До реєстр. № 2064
від 06.02.2015









Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності


В И С Н О В О К 

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності народних депутатів та депутатів місцевих рад за невиконання ними обов’язків щодо особистого голосування)», внесеного народними депутатами України Дерев’янком Ю.Б., Березою Б.Ю., Парасюком В.З.
(реєстр. № 2064 від 06.02.2015), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів

Комітет на засіданні 18 березня 2015 року (протокол № 11) на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 9 лютого 2015 року розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також по суті правового змісту згідно з предметом відання Комітету проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності народних депутатів та депутатів місцевих рад за невиконання ними обов’язків щодо особистого голосування)», внесений народними депутатами України Дерев’янком Ю.Б., Березою Б.Ю., Парасюком В.З. (реєстр. № 2064 від 06.02.2015). 
Поданим проектом Закону пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад», якими передбачається кримінальна відповідальність народного депутата України та адміністративна відповідальність депутата місцевої ради за порушення обов’язку щодо особистого голосування відповідно у Верховній Раді України чи на засіданнях місцевої ради.
Відповідно до положень частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що законопроект оформлено та зареєстровано з недотриманням положень частини восьмої статті 90, частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, правил оформлення проектів законів та основних вимог законодавчої техніки.
В першу чергу в оформленні законопроекту містяться неточності техніко-юридичного характеру, зокрема:. 
- якщо зміни вносяться до закону, викладеного в новій редакції – вони вносяться до його основної редакції з посиланням на джерело офіційного опублікування цієї редакції. Чинний Закон України «Про статус народного депутата України» (до якого пропонуються зміни пунктом 3 Розділу І законопроекту) діє в редакції Закону 2328 – III від 22.03.2001 (ВВР, 2001, №42,
ст. 212), що має бути відображено в законопроекті, як посилання на джерело опублікування Закону, до якого пропонуються зміни;
- згідно з правилами оформлення проектів законів та основними вимогами законодавчої техніки при внесенні змін до статті, яка налічує декілька частин, пунктів, абзаців, слід обов’язково вказувати місце розташування цих змін. Оскільки стаття 24 Закону України «Про статус народного депутата України» за своєю внутрішньою структурою містить одну частину, яка в свою чергу має 16 пунктів, у законопроекті має бути зазначено, що доповнюється новим пунктом та викладається в новій редакції пункт 4 частини першої зазначеної статті (у законопроекті ж вказується на зміни до статті, без зазначення частини, як структурної одиниці статті); 
- зміни, запропоновані до Кримінального кодексу України, є редакційно невдалими, оскільки йдеться про кримінальну відповідальність народних депутатів України (тобто, не однієї особи, а групи осіб) за невиконання обов’язку особисто народним депутатом України (тобто однією особою) брати участь у голосуванні. 
Враховуючи, що окремі положення законопроекту стосуються питань, що належать до предмета відання Комітету, було зазначено.
Відповідно до частини третьої статті 84 Конституції України, голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.
Офіційне тлумачення частини третьої статті 84 Конституції України надано в Рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення частин другої і третьої статті 84 та частин другої і четвертої статті 94 Конституції України (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України) від
7 липня 1998 року № 11-рп/98. Так, у пункті 2 резолютивної частини встановлено, що «Положення частини третьої статті 84 Конституції України щодо здійснення народним депутатом України голосування на засіданнях Верховної Ради України означає його безпосереднє волевиявлення незалежно від способу голосування, тобто народний депутат України не має права голосувати за інших народних депутатів України на засіданнях Верховної Ради України».
Отже, особисте голосування народного депутата України є конституційною нормою та має здійснюватись без його передоручення.  Особистий – який здійснюється безпосередньо, без сторонніх осіб; який здійснюється кимось від власного імені [Сучасний тлумачний словник української мови / За заг. ред. д-ра філол. наук, проф.. В.В.Дубічинського. – Харків; ВД «ШКОЛА», 2009]..
Запропонованими змінами до статті 24 Закону України «Про статус народного депутата України» (далі – Закон) серед обов’язків народного депутата України пропонується встановити обов'язок «особисто реєструватися перед відкриттям кожного пленарного засідання Верховної Ради України та перед засіданнями органів Верховної Ради України шляхом підтвердження своєї присутності власноручним підписом на підставі пред'явлення посвідчення народного депутата, а також перед відкриттям кожного пленарного засідання Верховної Ради України у залі засідань Верховної Ради України за допомогою електронної системи шляхом використання особистої картки народного депутата (її дубліката)». 
Чинна редакція частини першої вказаної статті Закону вже містить норми щодо обов’язку народного депутата України бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких обрано народного депутата України (пункт 3), особисто брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою України та її органами (пункт 4), як члена комітету, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії – бути присутнім на засіданнях комітету, підкомітету, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії, до складу яких було обрано народного депутата України, та брати участь у їх роботі (абзац другий пункту 9).
Порядок реєстрації народним депутатом України перед початком кожного пленарного засідання Верховної Ради України, порядок його голосування на таких засіданнях, в тому числі вимогу щодо особистого голосування народного депутата України, встановлює Регламент Верховної Ради України. Тому доповнення Закону додатковими положеннями щодо обов’язків народного депутата України є зайвими, оскільки дублюють вже існуючі загальні положення та не відповідають суті Закону. 
Крім того положення нового пункту 4 частини першої статті 24 Закону
(в порівнянні з його чинною редакцію) звужує обов’язок народного депутата України, оскільки стосується особистої участі у голосуванні лише за допомогою електронної системи. Поряд з цим окрім голосування за допомогою електронної системи існує ще один спосіб відкритого голосування – шляхом підняття руки (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи), а також таємне голосування (стаття 37 Регламенту Верховної Ради України).
Те саме стосується і пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи встановити кримінальну відповідальність за «невиконання народними депутатами України обов’язку особисто брати участь у голосуванні за допомогою електронної системи шляхом використання особистої картки народного депутата України (її дубліката) з питань, що розглядаються Верховною Радою України, вчинене, у тому числі, шляхом використання картки іншого народного депутата України (або її дубліката)». Враховуючи положення вже згадуваної статті 37 Регламенту Верховної Ради України ініціатори внесення законопроекту підходять вибірково при встановленні покарання за порушення народним депутатам України обов’язку щодо особистого голосування.
Крім цього, порядок голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України, визначений Регламентом Верховної Ради України, не передбачає жодного врегулювання щодо порядку отримання, надання, збереження або наслідків втрати народним депутатом України персональної картки для голосування, тому встановлення відповідальності за використання дубліката такої картки носять необґрунтований характер.
Встановлення кримінальної відповідальності за невиконання народним депутатом України обов’язку особисто брати участь у голосуванні за допомогою електронної системи шляхом використання особистої картки народного депутата України (її дубліката) з питань, що розглядаються Верховною Радою України, вчинене, у тому числі, шляхом використання картки іншого народного депутата України (або її дубліката) у вигляді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до п’яти років має наслідком позбавлення народного депутата України права займатися депутатською діяльністю. Однак, такі зміни ставлять під сумнів повноважність Верховної Ради України, що є єдиним органом законодавчої влади (стаття 75 Конституції України) та суперечать встановленому у статті 26 Закону принципу непорушності повноважень народного депутата України.
Також треба звернути увагу на ті обставини, що відповідно до пункту 2 частини другої статті 81 Конституції України, пункту 2 частини першої статті 4 Закону набрання законної сили обвинувальним вироком щодо народного депутата України є підставою для дострокового припинення повноважень народного депутата України.
У разі дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі, на підставі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього через вчинення кримінального правопорушення, передбаченого запропонованою статтею 3653 Кримінального кодексу України, в такому виборчому окрузі проводяться проміжні вибори. 
Зважаючи, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» підготовка і проведення виборів народних депутатів України здійснюється виключно за рахунок коштів Державного бюджету України, то реалізація запропонованих змін матиме вплив на показники бюджету (збільшення його видатків). Однак в порушення частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України, частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України авторами не надано фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та пропозиції щодо покриття витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості державного бюджету. Термін набрання чинності законом, вказаний у законопроекті, не узгоджується із частиною третьою статті 27 Бюджетного кодексу України.
Варто зауважити, що в період роботи Верховної Ради України попередніх скликань до Верховної Ради України вносились законопроекти аналогічного змісту стосовно встановлення кримінальної відповідальності за дії, зазначені у поданому законопроекті (наприклад, законопроекти № 8086 від 08.02.2011 та
№ 9129 від 09.09.2011). У своїх висновках на вказані законопроекти Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, зокрема зазначало, що у випадках, «коли використання депутатом чужої картки для голосування призвело до заподіяння істотної шкоди, воно і за чинним кримінальним законом має вважатись злочином».
Крім того, прийняття Верховною Радою України пропонованих суб’єктами права законодавчої ініціативи змін потребуватиме внесення додаткових змін до Регламенту Верховної Ради України, оскільки відсутній правовий механізм щодо порядку встановлення і фіксації фактів голосування народними депутатами України на пленарному засіданні Верховної Ради України за інших народних депутатів України, та відповідних повноважень щодо реагування на такі дії, а містяться лише окремі функції Лічильної комісії з контролю за використанням електронної системи підрахунку голосів картками, які здійснюються за дорученням Верховної Ради України в разі необхідності. 
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини четвертої
статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення ухвалити зазначений висновок на проект Закону України (реєстр. № 2064) та направити його до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту та який відповідно до пунктів 2, 3 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України може запропонувати Голові Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов’язків Першому заступнику, заступнику Голови Верховної Ради України повернути законопроект суб’єктам права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії Верховної Ради України та розгляду на пленарному засіданні.


Перший заступник 
голови Комітету							   П.В.ПИНЗЕНИК

