


3

До реєстр. № 1068-1
від 02.12.2014



Комітет Верховної Ради України
з питань правової політики
та правосуддя


В И С Н О В О К 

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України
«Про вибори народних депутатів України (за відкритими партійними списками)», внесеного народними депутатами України
Тимошенко Ю.В., Соболєвим С.В.,Кириленком І.Г., Крульком І.І. та іншими (реєстр. № 1068-1 від 02.12.2014), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів


Комітет на засіданні 22 грудня 2014 року (протокол № 4) на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 9 грудня 2014 року розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проект Закону України «Про вибори народних депутатів України (за відкритими партійними списками)», внесений народними депутатами України
Тимошенко Ю.В., Соболєвим С.В., Кириленком І.Г., Крульком І.І. та іншими (реєстр. № 1068-1 від 02.12.2014).
Поданим проектом Закону запропоновано нову редакцію Закону України
«Про вибори народних депутатів України». Як зазначається у пояснювальній записці до проекту Закону, законопроектом пропонується проведення виборів суто на пропорційній основі, але з елементами мажоритарної системи, тобто проведення виборів на основі відкритих списків.
Поряд із новою редакцією виборчого закону, пропонується внести зміни до Закону України «Про статус народного депутата України», доповнивши чинну редакцію його статті 24 новими положеннями, що визначають обов’язки народного депутата України як члена політичної партії (блоку політичних партій), а також новою статтею 24-1, зміст якої визначає зобов’язання народного депутата перед партією (виборчим блоком політичних партій) та порядок «позбавлення народного депутата України його депутатського мандата» у разі невиконання або неналежного виконання таким народним депутатом України своїх обов’язків, як члена політичної партії (виборчого блоку політичних партій).

Відповідно до положень частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що законопроект зареєстровано згідно з вимогами статей 90-92, 100 Регламенту Верховної Ради України.
Водночас у його оформленні 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» 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 Розділом XV «Прикінцеві і перехідні положення» законопроекту.

По суті запропонованих змін до Закону України «Про статус народного депутата України» Комітет зазначив таке.
Стаття 81 Конституції України містить виключний перелік підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України. Однією з таких підстав є невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції (пункт 6 частини другої).
Повноваження народного депутата України у такому випадку припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення (частина шоста статті 81 Конституції України). 
Âîäíî÷àñ ïåðåë³ê ï³äñòàâ äëÿ äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè, âñòàíîâëåíèé ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 4 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè» íå ì³ñòèòü êîíñòèòóö³éíî âñòàíîâëåíî¿ ï³äñòàâè äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ó ðàç³ íåâõîäæåííÿ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè, îáðàíîãî â³ä ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ (âèáîð÷îãî áëîêó ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é), äî ñêëàäó äåïóòàòñüêî¿ ôðàêö³¿ ö³º¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ (âèáîð÷îãî áëîêó ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é) àáî âèõîäó íàðîäíîãî äåïóòàòà ³ç ñêëàäó òàêî¿ ôðàêö³¿. 
Íàòîì³ñòü ñóá’ºêòè ïðàâà çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè íå ïðîïîíóþòü âñòàíîâèòè ó çàêîí³ äîäàòêîâó ï³äñòàâó äëÿ äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè, à âèçíà÷àþòü ïîðÿäîê «âòðàòè äåïóòàòñüêîãî ìàíäàòà» íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè ó âèïàäêó âèõîäó íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ç³ ñêëàäó ôðàêö³¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ (âèáîð÷îãî áëîêó ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é), çà âèáîð÷èì ñïèñêîì ÿêî¿ (ÿêîãî) éîãî îáðàíî, òà çà íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíîãî âèêîíàííÿ íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ÿê ÷ëåíà ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ (âèáîð÷îãî áëîêó ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é).
Òîáòî ïðàâîâèì íàñë³äêîì âèõîäó íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ç³ ñêëàäó ôðàêö³¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ (âèáîð÷îãî áëîêó ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é), çà âèáîð÷èì ñïèñêîì ÿêî¿ (ÿêîãî) éîãî îáðàíî, òà çà íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ÿê ÷ëåíà ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ (âèáîð÷îãî áëîêó ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é) ìàº ñòàòè íå äîñòðîêîâå ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè, à âòðàòà íèì äåïóòàòñüêîãî ìàíäàòà.

Âíåñåííÿ â çàïðîïîíîâàíèé ñïîñ³á çì³í ñòâîðþâàòèìå ïðàâîâó êîë³ç³þ ïî â³äíîøåííþ äî êîíñòèòóö³éíèõ íîðì. 
Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ïîâ'ÿçóº ïî÷àòîê çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè ç ìîìåíòîì ñêëàäåííÿ ïðèñÿãè òà ì³ñòèòü çàñòåðåæåííÿ ùîäî âòðàòè äåïóòàòñüêîãî ìàíäàòà ó ðàç³ â³äìîâè ñêëàñòè ïðèñÿãó (÷àñòèíè òðåòÿ, ÷åòâåðòà ñòàòò³ 79). ²íøèõ, âèçíà÷åíèõ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè ï³äñòàâ, ùî ìàþòü íàñë³äêîì âòðàòó äåïóòàòñüêîãî ìàíäàòà, íå ïåðåäáà÷åíî.
В окремих випадках законопроект містить положення, що не відповідають суті Закону України «Про статус народного депутата України», оскільки змінами встановлюється зобов’язання народного депутата України перед партією (виборчим блоком політичних партій), тоді як згідно з пунктом 4 частини першої статті 8 Закону України «Про політичні партії в Україні» права та обов'язки членів політичної партії мають визначатися статутом політичної партії. 
Крім того частина сьома статті 24-1, редакційно є некоректною, оскільки в ній йдеться про реєстрацію Центральною виборчою комісією «кандидата, зазначеного у пункті сьомому цієї статті», тоді як сама стаття цього пункту не містить і не зрозумілим залишаться, про якого кандидата йдеться.
Також за структурою запропоновані зміни є дещо некоректними. Так, у пункті 8 частини першої статті 24 Закону України «Про статус народного депутата України» серед обов’язків народного депутата України як члена політичної партії (виборчого блоку політичних партій) визначено «брати участь у засіданнях парламентської фракції політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком якої (-го) його обрано», тоді як обов’язки народного депутата України як члена депутатської фракції (групи) встановлено пунктами 3 та 9 частини першої цієї ж статті, де передбачено обов’язок народного депутата України бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органах, до складу яких його обрано, а також обов’язки народного депутата України як члена депутатської фракції (депутатської групи). 
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений висновок та прийняв рішення направити його до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту.


Перший заступник 
  голови Комітету                                                            П.В.ПИНЗЕНИК

