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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 Кримінального процесуального кодексу України (щодо надання права народному депутату України на отримання інформації та ознайомлення з матеріалами справи на стадії досудового слідства)», внесеного народним депутатом України Кривошеєю Г.Г. (реєстр. № 2520а від 25.08.2015), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів

Комітет на засіданні 23 грудня 2015 року (протокол № 41) на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 26 серпня 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 Кримінального процесуального кодексу України (щодо надання права народному депутату України на отримання інформації та ознайомлення з матеріалами справи на стадії досудового слідства)», внесений народним депутатом України Кривошеєю Г.Г. (реєстр. № 2520а від 25.08.2015), який згідно з Постановою Верховної Ради України від 15.09.2015 № 677-VІІІ включено до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 
Проектом Закону пропонується зміни до Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України): статті 25 «Публічність» (доповнення новими частинами другою та третьою), статті 27 «Гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами» (викладення в новій редакції частини першої), статті 221 «Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення» (викладення в новій редакції частини першої), статті 290 «Відкриття матеріалів іншій стороні» (викладення в новій редакції частини десятої).
В першу чергу Комітет звернув увагу на недоліки техніко-юридичного характеру, що мають місце в оформленні законопроекту. Зокрема, згідно правил оформлення проектів законів та основних вимог законодавчої техніки викладення статті (частини, пункту, абзацу) у новій редакції є доцільним, якщо зміни, що вносяться, за обсягом займають більшу частину тексту статті (частини, пункту, абзацу), натомість до низки статей (частина перша статті 27, частина перша статті 221, частина десята статті 290) пропонуються зміни, що передбачають доповнення їх змісту словами «народний депутат України» (у відповідному відмінку), але автор законопроекту пропонує викладення змін в новій редакції відповідної частини. Крім того, технічно невірною є нумерація розділів та пунктів законопроекту. Так, даний законопроект, має складатися з двох розділів: перший внесення змін до закону (законів), другий – термін набрання чинності законом, що приймається, та доручення зумовлені його прийняттям, натомість у проекті Закону після першого розділу (Розділ І), в структурі якого є чотири пункти, два з яких мають однаковий порядковий номер, наступним є Розділ ІІІ (Розділ третій).
Крім того в окремих випадках має місце невідповідність змісту запропонованих змін, викладених в проекті Закону, тексту змін, що викладені в порівняльній таблиці до законопроекту. Так, наприклад, у пункті 1
Розділу І законопроекту в частині змін до статті 25 КПК йдеться про право народного депутата України звернутися із зверненням до органів і посадових осіб, що здійснюють функції дізнання і досудового слідства, натомість в порівняльній таблиці в частині запропонованих змін йдеться «має право звернутися із зверненням (клопотанням)». Крім того варто звернути увагу на особливість визначення клопотання, що вживається в контексті КПК України, оскільки існує певне коло осіб, що можуть його вносити, випадки внесення клопотань, порядок їх розгляду тощо. 
Щодо отримання народним депутатом України інформації стосовно конкретних кримінальних справ, доступу до матеріалів кримінальної справи, а також пропозиції прирівняти народного депутата України до учасників кримінального провадження, то з цього приводу Комітет звернув увагу також на позицію Конституційного Суду України, який у Рішенні від 20 березня 2002 року № 4-рп/2002 зазначив, що за змістом частини першої статті 86 Конституції України народний депутат України не може адресувати свої запити іншим працівникам органів внутрішніх справ, у тому числі слідчим органів внутрішніх справ і працівникам міліції, які здійснюють функцію органу дізнання. 
Вище викладене стосується запитів народних депутатів України до всіх органів і посадових осіб, які відповідно до процесуального законодавства уповноважені здійснювати функції дізнання і досудового слідства. 
Конституційний Суд України у своїх рішеннях від 19 травня  1999 року № 4-рп/99 і від 11 квітня 2000 року № 4-рп/2000, з огляду на гарантовану Конституцією і законами України незалежність і недоторканність суддів, а також заборону впливу на суддів у будь-який спосіб (частини перша і друга статті 126 Конституції України), зазначив, що право народного депутата України на запит не поширюється на питання, пов’язані із здійсненням правосуддя у конкретних справах. 
Питання проведення дізнання, досудового слідства у конкретних кримінальних справах, як зазначив Конституційний Суд України, є саме такими, що пов'язані зі здійсненням правосуддя у конкретних справах. Ці дії передбачені процесуальним законом і здійснюються лише уповноваженими на це законом посадовими особами і у визначений законом спосіб. Звернення у будь-якій формі до працівника органу дізнання чи слідчого з метою впливу на виконання ним службових обов'язків заборонено чинним законодавством. 
Таким чином, автор необґрунтовано виокремлює у кримінальному процесі статус народного депутата України, прирівнюючи його до учасника кримінального провадження, не зважаючи навіть на ті обставини, що депутатські повноваження, при виконанні яких народний депутат України має керуватися Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі, не передбачають здійснення народним депутатом України певних процесуальних дій, пов’язаних з провадженням у кримінальних справах.
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення ухвалити зазначений висновок на проект Закону України (реєстр. № 2520а), та направити його до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту 


Перший заступник 
голови Комітету							   П.В.ПИНЗЕНИК


