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До проекту Закону України 
(реєстр. № 3812  від 26.01.2016)












ВЕРХОВНА  РАДА  УКРАЇНИ 


ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до статті 149 Регламенту Верховної Ради України», внесений народним депутатом України     Алєксєєвим  С.О. та іншими народними депутатами України  (реєстр. №3812 від 26.01.2016) 
  
На виконання доручення Голови Верховної Ради України 
Гройсмана В.Б. від 26 січня 2016 року Комітет на засіданні 27 січня ц.р. (протокол № 43) розглянув  проект Закону України «Про внесення змін до статті 149 Регламенту Верховної Ради України» (реєстр. № 3812 від 26.01.2016), внесений народним депутатом України Алєксєєвим  С.О. та іншими народними депутатами України (разом – 17 підписів), висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України №16/3-84/3812 (17197)  від 26.01.2016. 
Метою законопроекту є «вдосконаленні чинних положень Регламенту Верховної Ради України стосовно процедурних питань внесення змін до Конституції України». 
Для досягнення зазначеної мети у поданому законопроекті пропонується внести зміни до частин третьої, шостої та восьмої статті 149  Регламенту Верховної Ради України.  
Відповідно до частин першої та третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що проект Закону внесено на реєстрацію згідно з частинами першою, другою та шостою статті 91 Регламенту Верховної Ради України 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 та електронним файлом, і зареєстрований з дотриманням вимог Регламенту Верховної Ради України.
Водночас, при оформленні законопроекту допущено технічну неточність. Так, в абзаці другому пункту 1 двічі зазначено слово «виключити».
	По суті поданого проекту Закону Комітет зазначив таке.
	У поданому законопроекту пропонуються такі зміни до статті 149 Регламенту Верховної Ради України:
- у частині третій після слів «новообрана Верховна Рада» виключити слово «не» в  контексті  надання можливості новообраній Верховній Раді України розглядати питання про прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції України, який відповідно до статті 155 Конституції України був попередньо схвалений Верховної Радою України попереднього скликання, але голосування щодо прийняття якого як закону не проводилось. У зв’язку з чим пропонується виключити друге речення зазначеної частини третьої, згідно з якою законопроект про внесення змін  до Конституції  України вважається не прийнятим Верховною Радою України попереднього скликання і до нього застосовуються вимоги частини першої статті 158 Конституції України;
	-  у частині шостій  пропонується виключити слова «чи позачерговій», згідно з якою Верховна Рада України може прийняти законопроект, передбачений статтею 155 Конституції України, за умови, що законопроект за висновком Конституційного Суду України визнаний таким, що відповідає вимогам статей 157, 158 Конституції України, та Конституційний Суд України не висловив щодо нього застережень, і  цей законопроект відповідно до статті 155 Конституції України був попередньо схвалений Верховною Радою України цього ж скликання на попередній черговій (чи позачерговій) сесії Верховної Ради України; 
	- у частині восьмій після першого речення доповнити новим другим реченням такого змісту: «Якщо законопроект про внесення змін до Конституції України  (на який є висновок Конституційного Суду України, що він  відповідає вимогам статей 157, 158 Конституції України) був попередньо  схвалений Верховною Радою і не був розглянутий на наступній черговій сесії після попереднього схвалення, то такий законопроект розглядається Верховною Радою на наступній за нею черговій сесії».
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку на законопроект (реєстр. № 3812)  зазначає, що «Відповідно до статті 155 Конституції України «законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу I «Загальні засади», розділу III «Вибори. Референдум» і розділу XIII «Внесення змін до Конституції України», попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України». 
На думку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, «зі змісту наведеного припису Основного Закону  випливає, що законопроект про внесення змін до Конституції України має розглядатись під час роботи парламенту в рамках одного, а не двох скликань. Адже черговість сесій встановлюється для парламенту кожного скликання окремо». 
Комітет зауважив, що незважаючи на те, що запропоновані зміни до частини третьої статті 149 Регламенту Верховної Ради України заслуговують на увагу, оскільки положення статті 155 Конституції України не містять застережень щодо прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції України Верховною Радою України одного чи певного скликання, а також  у другому реченні чинної частини третьої цієї статті, яке у законопроекті пропонується виключити, не визначено час, з якого починається перебіг  відліку строків для застосування вимог частини першої статті 158 Конституції України, в той же час Комітет вважає,  що внесення зміни шляхом виключення після слів «новообрана Верховна Рада» слова «не» та виключення другого речення»  не вирішує питання. У зв’язку з цим вбачається необхідним викласти в новій редакції частину третю статті 149 Регламенту Верховної Ради України, і тому Комітет пропонує рекомендувати Верховній Раді України виключити абзац другий пункту 1 законопроекту, а саме: «у частині третій після слів «новообрана Верховна Рада» слово «не» виключити, друге речення виключити виключити». 
	Комітет зазначив, що пропозиції до законопроекту про внесення змін до частин шостої та восьмої статті 149 Регламенту Верховної Ради України є слушними та доцільними, оскільки дозволять отримати  більше часу  для розгляду та прийняття рішення щодо конституційних змін, з таких міркувань. 
По-перше, в абзаці шостому пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України №17-рп від 17.10.2002 (справа щодо повноважності Верховної Ради України) зазначено, що «Питання про внесення змін до Конституції України має бути розглянуте і вирішене на двох чергових сесіях Верховної Ради України послідовно (стаття 155 Конституції України)». В абзаці другому підпункту 2.2. пункту 2  мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України № 7-рп       від 09.10.2007 (у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень частини четвертої статті 94 Конституції України) зазначено, що «У законодавчій процедурі забезпечується безперервність і наступність у проходженні законопроекту шляхом унормованих послідовних дій суб’єктів права на законодавчу ініціативу, органів Верховної Ради України, її Голови, Президента України, які завершуються лише після оприлюднення та опублікування закону». Тому, логічною є пропозиція, що у разі якщо законопроект не був розглянутий Верховною Радою України на наступній після попереднього схвалення черговій сесії, для завершення його розгляду прийняттям чи не прийняттям, Верховна Рада України може розглянути такий законопроект на наступній за нею черговій сесії.
По-друге, чинний Регламент Верховної Ради України не містить положень, які б передбачали наслідки, коли законопроект не розглядався і не був прийнятим, і у зв’язку з цим до нього не можна застосувати положення частини першої статті 158 Конституції України, відповідно до якої законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України і не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частинами першою та третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України  «Про внесення змін до статті 149 Регламенту Верховної Ради України», внесений народним депутатом України Алєксєєвим С.О. та іншими народними депутатами України (реєстр. № 3812 від 26.01.2016) та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України включити зазначений законопроект до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, і згідно з  пунктом 1 частини першої, частиною другою статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу та в цілому з урахуванням пропозицій Комітету, а саме: виключити абзац другий пункту 1 законопроекту - «у частині третій після слів «новообрана Верховна Рада» слово «не» виключити, друге речення виключити виключити». 
Співдоповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету.




Перший заступник
голови Комітету                                              П.В.ПИНЗЕНИК








