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До реєстр. № 4016а  
від 15.07.2016











ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо тимчасового призупинення недоторканності всіх народних депутатів». Внесений народним  депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 4016а від 15.07.2016)


На виконання доручення Голови Верховної Ради України 
Парубія А.В. від 19 липня 2016 року Комітет на засіданні 21 грудня ц.р. (протокол № 68) розглянув проект Закону України «Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України щодо тимчасового призупинення недоторканності всіх народних депутатів», внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 4016а від 15.07.2016), висновки комітетів Верховної Ради України  з питань запобігання  і протидії корупції від 14.09.2016 № 04-19/17-3136, з питань бюджету від 15.09.2016 № 04-13/8-2141 (217052), висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 04.11.2016 № 16/3-1204/4016а (263317). 
У поданому проекті Закону пропонується доповнити Регламент Верховної Ради України главою 36-2 «Порядок тимчасового призупинення недоторканності всіх народних депутатів України», у якій передбачити                     статтю 223-3 «Розгляд питання про тимчасове призупинення недоторканності всіх народних депутатів України» та статтю 223-4 «Строк тимчасового призупинення недоторканності всіх народних депутатів України».
Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, створення механізму тимчасового призупинення депутатської недоторканності всіх народних депутатів України необхідно для того, щоб на період такого тимчасового призупинення недоторканності правоохоронні органи отримали змогу притягнути до кримінальної відповідальності, затримати чи арештувати будь-якого народного депутата, щодо якого є вмотивовані і достатні, конкретні факти і докази, що підтверджують факт вчинення народним депутатом України суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України. 
Відповідно до частин першої та третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зауважив, 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. 
По суті поданого законопроекту Комітет зазначив таке.
	Відповідно до положень частини п’ятої статті 83 Конституції України порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. Згідно з частиною другою статті 1 Регламенту Верховної Ради України, Регламент Верховної Ради України встановлює порядок підготовки і проведення сесій Верховної Ради України, її засідань, формування державних органів, визначає законодавчу процедуру, процедуру інших питань, віднесених до її повноважень, та порядок здійснення контрольних функцій Верховної Ради України. 
	Водночас, депутатська недоторканість є складовою статусу народного депутата України, що є визначеним законодавством правовим становищем обраних народних депутатів України, сукупністю їх прав і обов’язків. І саме статус народного депутата України визначається Конституцією та, зокрема, Законом України «Про статус народного депутата України», і не є предметом правового регулювання Регламенту Верховної Ради України.
Так, згідно з частиною першою статті 80 Конституції України, народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність. 
Цей конституційний припис відображений у частині першій статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України», згідно з якою народному депутату України гарантується депутатська недоторканність на весь строк здійснення депутатських повноважень. 
Як зазначено у пункті 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України (справа про депутатську недоторканність) № 9-рп/99  від                             27 жовтня 1999 року, депутатська недоторканність є важливою конституційною гарантією,  яка має цільове призначення – забезпечення безперешкодного та ефективного здійснення народним депутатом України своїх функцій. Вона не є особистим привілеєм, а має публічно-правовий характер. 
Комітет зауважив, що Конституційний Суд України (справа про гарантії депутатської недоторканності) у пункті 5 мотивувальної частини Рішення                          № 12-рп/2003 від  26 серпня  2003 року зазначив, що «положення частини першої статті 80 Конституції України, за яким народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, та відповідне положення частини першої статті 27 Закону про статус треба розуміти так, що депутатська недоторканність як елемент статусу народного депутата України є конституційною гарантією безперешкодного та ефективного здійснення народним депутатом України своїх повноважень і передбачає звільнення його від юридичної відповідальності у визначених Конституцією України випадках та особливий порядок притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності, його затримання, арешту, а також застосування інших заходів, пов’язаних з обмеженням його особистих прав і свобод».
Що стосується строку, на який поширюється депутатська недоторканність, то Конституційний Суд України у своєму Рішенні № 9-рп/99 від 27 жовтня                  1999 року зазначив, що депутатська недоторканність поширюється на народного депутата України з моменту визнання його обраним за результатами виборів, засвідченими рішенням відповідної виборчої комісії, і до моменту припинення у встановленому порядку депутатських повноважень.
Відповідно до частини третьої статті 80 Конституції України, народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані. 
Згідно з положеннями частини третьої статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України», особливості порядку притягнення народного депутата України до відповідальності визначаються Конституцією України, Законом України «Про статус народного депутата України» та Регламентом Верховної Ради України.
Комітет зазначив, що Регламент Верховної Ради України визначає процедуру розгляду питань про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України, а право надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешту народного депутата України, яким наділена Верховна Рада України, та гарантії депутатської недоторканості передбачені Конституцією України. Отже, і відповідні зміни у зазначені гарантії мають пропонуватись до Конституції України, а відтак, і до Закону України «Про статус народного депутата України», а ніяк не до Регламенту Верховної Ради України.
Комітет дійшов висновку, що пропозиція  суб’єкта права законодавчої ініціативи  про доповнення Регламенту Верховної Ради України Главою 36-2 «Порядок тимчасового призупинення недоторканності всіх народних депутатів України» суперечить положенням Конституції України, і запропонована до Закону, який не регулює питання статусу народного депутата України, а тому не може бути запропонована до розгляду Верховною Радою України.
При опрацюванні законопроекту взято до уваги висновки комітетів:
- з питань запобігання і протидії корупції про те, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства;
- з питань бюджету про те, що  законопроект не має впливу на показники бюджетів і у разі прийняття відповідного закону він може набрати чинності згідно із законодавством.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України в узагальнюючому висновку зазначило, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно відхилити.
Враховуючи вищевикладене, згідно з частинами першою та третьою              статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України «Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України щодо тимчасового призупинення недоторканності всіх народних депутатів», внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр.                  № 4016а), та прийняв рішення звернутись до Голови Верховної Ради України, згідно з вимогами пункту другого частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, з пропозицією повернути проект Закону України (реєстр. № 4016а) суб’єкту  права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного  сесії Верховної Ради України восьмого скликання та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
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