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  До проекту Закону України
 (реєстр. № 5336-1  від 17.11.2016)











Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя


ВИСНОВОК

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проекту Закону України «Про Конституційний Суд України», внесеного народними депутатами України Алєксєєвим С.О та іншими (разом – 7 підписів)  (реєстр. № 5336-1 від 17.11.2016)

	 На виконання доручення Голови Верховної Ради України Парубія А.В.  від 18 листопада 2016 року Комітет на засіданні 21 грудня ц.р. (протокол № 68)  розглянув, на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, проект Закону України «Про Конституційний Суд України», внесений народними депутатами України Алєксєєвим С.О та іншими (разом – 7 підписів), (реєстр. № 5336-1 від 17.11.2016). 
У поданому законопроекті пропонується привести законодавство, що регулює правовідносини у сфері здійснення конституційного контролю, зокрема Закон України „Про Конституційний Суд України“, у відповідність із положеннями Конституції України відповідно до Закону України  від 2 червня 2016 року «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», який набрав  чинності 30 вересня 2016 року, та яким внесено зміни до Основного Закону України в частині здійснення правосуддя та конституційного контролю. Зміни до Конституції України запроваджують інститут конституційної скарги та відокремлюють Конституційний Суд України від системи судів, які здійснюють правосуддя.
Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього,              є врегулювання на законодавчому рівні правовідносин щодо порядку організації та діяльності Конституційного Суду України, статусу суддів Конституційного Суду України, підстав і порядку звернення до Суду, процедури розгляду ним справ і виконання рішень Суду, а також ефективне функціонування інституту конституційної скарги.
У «Прикінцевих положеннях» законопроекту пропонується, зокрема,  внести зміни  у першому реченні частини п’ятої статті 144 Регламенту Верховної Ради України щодо відкликання Верховною Радою України із Конституційного Суду України свого звернення про надання висновку Конституційним Судом України щодо відповідності законопроекту про внесення змін до конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України  до початку розгляду на пленарному засіданні  Конституційного Суду України (відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України»). 
Також пропонується внести   зміни до  статті 208 Регламенту Верховної Ради України: 
	викласти в новій редакції частину першу, згідно з якою Верховна Рада України   відповідно до пункту 17 частини першої статті 85 Конституції України призначає на посаду та звільняє з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, та відповідно до пункту 26 частини першої                    статті 85 Конституції України призначає на посади суддів Конституційного Суду України;

викласти в новій редакції частину другу, в якій пропонується, зокрема, новела про те,  що кандидатури на посаду судді Конституційного Суду України пропонує Верховній Раді України конкурсна комісія,  створена Верховною Радою України, з дотриманням вимог Закону України «Про  Конституційний Суд України»; 
у  частині шостій слова «посад зазначених у частині першій цієї статті осіб (крім суддів Конституційного Суду України)» замінити словами «посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»;
у  частині сьомій слова «а звільнення з посад таких осіб здійснюється відкритим голосуванням, крім Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, щодо якого проводиться таємне голосування» замінити словами «а звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюється таємним голосуванням». 
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. 
Водночас, Комітет привернув увагу на технічні недоліки, допущені при оформленні законопроекту.
Згідно з Правилами оформлення проектів законів та основними вимогами законодавчої техніки (Методичні рекомендації), підготовленими Головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України, «Прикінцеві положення» законопроекту повинні містити  термін набрання чинності законом та доручення Кабінету міністрів України, пов’язані з прийняттям даного закону та приведенням нормативних актів у відповідність із прийнятим законом.
Відповідно до положень частини восьмої статті 90 Регламенту Верховної Ради України,  якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі «Перехідні положення» цього законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроекту. До законопроекту додається перелік законів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для реалізації положень законопроекту в разі його прийняття.  
У межах предмета відання Комітет  зазначив таке.
Згідно із Законом України  від 2 червня 2016 року «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», який набрав  чинності 30 вересня                  2016 року, пункт 26 частини першої статті 85 Конституції України (щодо переліку повноважень Верховної Ради України) викладено в новій редакції – «призначення на посади третини складу Конституційного Суду України». У зв’язку з цим потребує викладення у новій редакції назва статті 208 Регламенту Верховної Ради України, а також частини перша, шоста, сьома. 
	Комітет звернув увагу на те, що у статті 12 запропонованого законопроекту передбачається, що відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах здійснюють конкурсні комісії, які створюють відповідно Президент України, Верховна Рада України, з’їзд суддів України, а в період між з’їздами суддів України – Рада суддів України, у порядку встановленому Законом України «Про Конституційний Суд України».  Також визначається, як формується склад цієї конкурсної комісії, перелік документів, які вона розглядає, тощо. При цьому, до складу конкурсної комісії має входити щонайменше один представник депутатської фракції.
	Комітет зауважив, що відповідно до частини п’ятої статті 85 Конституції України, порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України, тому, формування або створення будь яких органів Верховної Ради України (в тому числі конкурсні комісії)  має бути передбачено у Регламенті Верховної Ради України.
	Крім того, враховуючи, що створення запропонованої у законопроекті конкурсної комісії передбачатиме участь у ній представників депутатських фракцій – щонайменше один, відтак при формуванні складу цієї комісії необхідно врахувати принцип пропорційності в залежності від кількості народних депутатів України, що входять до складу кожної депутатської фракції. При цьому, автори законопроекту не враховують участь у конкурсній комісії представників депутатських груп у Верховній Раді України, проте, відповідно до частини шостої статті 59 Регламенту Верховної Ради України, зареєстрована в Апараті Верховної Ради України депутатська група має права депутатської фракції. 
	Комітет зазначив, що створення Верховною Радою України органів Верховної Ради України потребуватиме певного рішення Верховної Ради України, зокрема, прийняття відповідної Постанови Верховної Ради України. 
	Крім цього, згідно з частиною другою статті 89 Конституції України, частиною першою статті 85 Регламенту Верховної Ради України, Верховна Рада України у межах свої повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань, порядок утворення яких, термін діяльності та надання висновків вже передбачені Регламентом Верховної Ради України. Тому, функції конкурсної комісії, яку передбачається створити у поданому законопроекті, можуть бути у тимчасової спеціальної комісії, утвореної для розгляду питання призначення суддів Конституційного Суду України.
Комітет привернув увагу до того, що у запропонованих до Регламенту Верховної Ради України змінах не враховано те, що голосування щодо призначення суддів Конституційного Суду України від Верховної Ради України здійснюється Верховною Радою України  таємно шляхом подачі бюлетенів, і в законопроекті відсутня будь-яка  пропозиція, як бути у разі, якщо  Верховна Рада України не прийме позитивного рішення щодо кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, відбір яких здійснюють конкурсні комісії.
	Проте, жодних змін до Регламенту Верховної Ради України, які б врегульовували зазначені питання, в поданому проекті Закону України не пропонується.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про Конституційний Суд України», внесеного народними депутатами України Алєксєєвим С.О та іншими (разом – 7 підписів) (реєстр. № 5336-1),  вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, та прийняв рішення направити його Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.


Перший заступник
Голови Комітету                                                        П.В.ПИНЗЕНИК







