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  До реєстр. № 2219а  
від 02.07.2015









Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя

ВИСНОВОК

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення кваліфікаційного оцінювання суддів, які обираються на посаду судді безстроково)», внесеного народними депутатами України Ємцем Л.О. та Сироїд О.І. (реєстр. №2219а  від 02.07.2015), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 

	На виконання доручення Голови Верховної Ради України         Гройсмана В.Б. від 6 липня 2015 року Комітет на засіданні 23 грудня ц.р. (протокол № 41), відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, розглянув проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення кваліфікаційного оцінювання суддів, які обираються на посаду судді безстроково)», внесений народними депутатами України Ємцем Л.О. та Сироїд О.І. (реєстр. №2219а  від 02.07.2015), на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, який згідно з Постановою Верховної Ради України від 15.09.2015 № 677-VIII включено до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 
Метою проекту Закону є «забезпечення перевірки професійного рівня суддів для обрання на посаду судді безстроково щодо яких Вища кваліфікаційна комісія вже надала вмотивований висновок про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково та направила відповідний висновок до Верховної Ради України до набрання чинності Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд».
У законопроекті пропонується, зокрема, внести зміни до статті 214 Регламенту Верховної Ради України,  доповнивши її частиною одинадцятою такого змісту: «Верховна Рада України на пленарних засіданнях розглядає питання про обрання суддів на посаду безстроково лише за наявності усіх документів, передбачених частиною 4 статті 77 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
Відповідно до частини четвертої 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.  
Комітет зауважив, що законопроект має недоліки техніко-юридичного характеру. Так, відповідно до Правил оформлення проектів законів та основних вимог законодавчої техніки, підготовлених Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України, у законі, до якого вносяться зміни, обов’язково вказується джерело опублікування – Відомості Верховної Ради України, а також джерело опублікування наступник змін, що вносилися до Закону. Проте, ці положення не дотримані у пунктах 1, 2 розділу І  проекту Закону.
Крім того, у пункті 2 законопроекту, у пояснювальній записці та порівняльній таблиці, доданій до проекту, є посилання на Закон                  України «Про Регламент Верховної Ради України». Це не вірно, оскільки зазначений Закон складається з двох пунктів, а зміни мають вноситись не до цього Закону, а до затвердженого ним Регламенту Верховної Ради України. 
Комітет зауважив, що якщо в тексті законопроекту  є посилання на статті, частини статей, пункти, абзаци тощо, номери статей, пунктів пишуться цифрами, а частин статей, абзаців – словами. Тому, у тексті запропонованих змін до статті 214 Регламенту Верховної Ради України більш коректно буде зазначити «частиною четвертою».
Комітет зазначив також, що відповідно до положень частини третьої                статті 214 Регламенту Верховної Ради України, разом з поданням Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до Верховної Ради України подаються документи, визначені статтею 77 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
Запропоноване у законопроекті доповнення частиною одинадцятою статті  214 Регламенту Верховної Ради України нормою про те, що Верховна Рада України на пленарних засіданнях розглядає питання про обрання суддів на посаду безстроково лише за наявності усіх документів, передбачених частиною четвертою статті 77 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», не коректно, оскільки порушується логіка викладення порядку розгляду питань. Тому, більш доцільно доповнити положення статті 214 Регламенту Верховної Ради України  новою  частиною 51  або новою частиною шостою з подальшою зміною нумерації частин цієї статті. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення ухвалити висновок на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України  «Про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення кваліфікаційного оцінювання суддів, які обираються на посаду судді безстроково)» (реєстр. № 2219а)  вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, та направити його Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.  
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