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                                                                                        До реєстр. № 5213 
від 03.10.2016











Комітет Верховної Ради України 
з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності


ВИСНОВОК

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подань про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України», внесеного народним депутатом України Паламарчуком М.П. (реєстр. № 5213 від 03.10.2016)

	На виконання доручення Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 4 жовтня 2016 року на засіданні Комітету 15 березня 2017 року (протокол № 74)  розглянуто, на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подань про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України», внесений народним депутатом України Паламарчуком М.П. (реєстр. № 5213 від 03.10.2016).
	Метою поданого законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є вдосконалення процедури надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України шляхом внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про порядок виїзду України та в’їзду в Україну громадян України», Закону України «Про статус народного депутата» та  Регламенту Верховної Ради України. 
Комітет зазначив, що відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України законопроект 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 при оформленні законопроекту допущено техніко-юридичні неточності. Так, у порівняльній таблиці, доданій до проекту Закону,   міститься посилання на Закон України «Про Регламент Верховної Ради України», проте, посилання має бути на Регламент Верховної Ради України, затверджений відповідним  Законом, оскільки за структурою Закон України «Про Регламент Верховної Ради України»  складається з двох пунктів.
По суті поданого законопроекту Комітет зазначив про таке.
Положення проекту Закону  (реєстр. № 5213 від 03.10.2016) повторюються за суттю у положеннях законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України (щодо недоторканності народних депутатів України)», внесеного народними депутатами України Сироїд О.І. та іншими (разом – 23 пілписи) (реєстр. № 5487 від 05.12.2016), головним з підготовки і попереднього розгляду якого є Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, та який 22 лютого 2017 року розглянуто Комітетом і прийнято рішення звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією повернути  проект Закону (реєстр. № 5487) суб’єктам права законодавчої ініціативи без його включення до  порядку денного та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України відповідно до частини першої, пунктів 1, 2 частини другої                    статті 94 Регламенту Верховної Ради України, якими передбачено, що за наявності висновків комітету, до предмета відання якого належать питання конституційного права, про те, що законопроект суперечить положенням Конституції України, крім випадків, коли він стосується внесення змін до Конституції України; та комітету, до предмета відання  якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений  та/або зареєстрований без дотримання  вимог  закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, відповідні законопроекти, проекти інших актів Голова Верховної Ради України повертає суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
У законопроекті  (реєстр. № 5213) пропонується внести зміни до частини першої статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України», доповнивши новим абзацом такого змісту: «Народного депутата може бути тимчасово обмежено у праві виїзду за кордон з підстав, визначених законом.». 
Одночасно передбачено доповнення новим пунктом 10 частину першу статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», згідно з якою передбачено тимчасове обмеження народного депутата України на виїзд з України.
Комітет зауважив, що відповідно до статті 33 Конституції України «кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом».
Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 10 квітня 2003 року                                        № 7-рп/2003 (справа про гарантії діяльності народного депутата України),  частиною  другою  статті  27  Закону України «Про статус народного депутата України»  передбачено,  що  застосування  певних заходів,  які відповідно до закону  обмежують  права  і  свободи  народного  депутата  України (обшук, огляд особистих речей, багажу тощо), допускається лише у разі,  коли Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності. 
Крім цього, поданим проектом Закону України пропонується внести зміни до статей 218 – 221 Регламенту Верховної Ради України, які «спрямовані на спрощення та прискорення діючого порядку та визначення чітких критеріїв прийняття більш швидких та обґрунтованих рішень щодо зняття недоторканності».
Відтак, пропонується доповнити новою частиною четвертою статтю 218 Регламенту Верховної Ради України, в якій визначити основні вимоги, що повинні міститись у поданні про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України. 
Однак,  чинна частина третя зазначеної статті вже містить положення про те, що подання повинно бути вмотивованим і достатнім, містити конкретні факти і докази, що підтверджують факт вчинення зазначеною в поданні особою суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, а тому  недоцільною є деталізація зазначених вимог в окремій новій частині. 
Також у законопроекті пропонується доповнити частиною шостою      статтю 218 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якою про внесене подання, що відповідає вимогам цієї статті, Голова Верховної Ради України негайно в установленому порядку повідомляє Міністерство закордонних справ України та Державну прикордонну службу України для вжиття заходів щодо недопущення перетинання державного кордону особою, щодо якої внесено подання. 
Комітет зауважив, що запропонована новела розширює повноваження  Голови Верховної Ради України, водночас відповідні зміни до статті 78 Регламенту Верховної Ради України, якою передбачені повноваження Голови Верховної Ради України, не пропонуються автором законопроекту.
Крім цього, здійснення такого  повідомлення передбачає «негайно в установленому порядку», при цьому  сам порядок також не запропоновано автором, а поняття «негайне» не відповідає стилістичній структурі Регламенту Верховної Ради України.
Також у законопроекті пропонується викласти в новій редакції  статтю 219 Регламенту Верховної Ради України, якою передбачається визначити підготовку до розгляду Верховною Радою України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України.
Зокрема,  пропонується зазначене питання включати до порядку денного сесії Верховної Ради України позачергово без голосування та розглядати позачергово на пленарному засіданні Верховної Ради України; скоротити термін подання народним депутатом України своїх письмових пояснень щодо внесеного подання (не пізніше 3 днів замість 5 днів).  
Комітет зазначив, що положеннями частини четвертої статті 20 Регламенту  Верховної Ради України визначено перелік питань, які включаються до порядку денного сесії Верховної Ради України позачергово без голосування. Водночас, зміни до цієї статті автором законопроекту не пропонуються. 
Слід також мати на увазі, що розгляду питання на засіданні Верховної Ради України передує попередній розгляд питання у комітеті, до предмета відання якого належать питання регламенту, якому доручено, у визначений строк, надати висновок про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України, а також  подання народним депутатом України письмових пояснень комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту (також у визначений  строк).
 Таким чином, часовий проміжок  між внесенням подання та розглядом питання  Верховною Радою України становить певний період часу. Тому новела про включення до порядку денного сесії Верховної Ради України, позачергово без голосування, та позачерговий розгляд на пленарному засіданні Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України, не може вважатись обґрунтованою, оскільки у засіданні Верховної Ради України має брати участь Генеральний прокурор, якого необхідно повідомляти завчасно. 
Крім цього, в частині третій статті 219 Регламенту Верховної Ради України автором запропоновано повідомляти Генерального прокурора (виконувача обов’язків Генерального прокурора) та народного депутата України, щодо якого внесено подання, про дату розгляду зазначеного питання на засіданні комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту.
Комітет привернув увагу до того, що відповідно до положень частин першої та другої статті 220 Регламенту Верховної Ради України, на засідання комітету запрошується особа, щодо якої внесено подання, а також у засіданнях комітету бере участь Генеральний прокурор (виконувач обов’язків Генерального прокурора). 
У змінах до частини першої статті 220 Регламенту Верховної Ради України запропоновано виключити слова «законність одержання доказів, зазначених у поданні» в контексті положень про те, що комітет, якому доручено надати висновок щодо питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт, відповідно до закону визначає достатність, законність і обґрунтованість подання, законність одержання доказів, зазначених у поданні, і встановлює наявність відповідних скарг. Також пропонується змінити частину третю, якою встановлено, що комітет у разі необхідності може витребувати додаткові матеріали кримінального провадження, заслухати пояснення осіб за клопотанням особи, щодо якої внесено подання, залишивши те, що у разі необхідності Комітет може заслухати пояснення осіб за клопотанням особи, щодо якої внесено подання. Автор законопроекту також пропонує термін у 20 днів, протягом якого комітет здійснює підготовку зазначеного питання, скоротити до 5 днів. 
Комітет зазначив, що Верховна Рада України працює відповідно до календарного плану роботи, який затверджується  Верховною Радою України на кожну чергову сесію. Так, положеннями частини першої статті 19 Регламенту Верховної Ради України визначено, що за звичайних обставин перший і третій тижні кожного календарного місяця впродовж сесії відводяться для пленарних засідань Верховної Ради України, другий – для роботи в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах), четвертий – для роботи народних депутатів України з виборцями.  
Крім цього, ця запропонована новела не узгоджується з положеннями частини четвертої статті 43 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», якими передбачено, що про зміни до розкладу засідань комітету голова комітету повідомляє його членів не пізніш як за чотири дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання.
Отже, у разі надходження відповідного подання до Верховної Ради України в період, коли народні депутати України працюють з виборцями, або в  міжсесійний період, можуть виникнути певні складнощі з дотриманням запропонованих у законопроекті строків (5 днів), протягом яких комітет здійснює підготовку питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності,  затримання чи арешт народного депутата України, а тому оптимальним є визначений чинною нормою статті 220 Регламенту Верховної Ради України термін – 20 днів. 
Крім того,  закладається норма, що Верховна Рада України може не брати до уваги думку комітету з приводу внесення відповідного подання, оскільки комітет при розгляді подання не буде визначати, зокрема, законність одержання доказів, зазначених у поданні. До того ж частиною четвертою статті 220 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що у разі відсутності достатніх доказів щодо обґрунтування подання Голова Верховної Ради України має право повернути його разом із вмотивованим висновком комітету Генеральному прокурору (виконувачу обов’язків Генерального прокурора) з пропозицією подати додаткові обґрунтування. При цьому, автор законопроекту не пропонує змінити зазначену частину.
У змінах  до статті 221 Регламенту Верховної Ради України пропонується в частині першій  слова «семи днів з дня подання відповідного висновку комітетом» в контексті  розгляду Верховною Радою України на пленарному засіданні внесеного подання замінити словами «7 днів з дня внесення подання», що не може бути підтримано з підстав, які зазначені вище в контексті зауважень до запропонованих змін до статті 220 Регламенту Верховної Ради України.
Крім того, Комітет зауважив,  що з 5 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про Вищу раду правосуддя», розділом ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» якого, на виконання Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», чинний з 30 вересня 2016 року, внесено, зокрема, зміни до статей  218 - 221 Регламенту Верховної Ради України,  що не містять положень щодо суддів, у тому числі щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції. Відтак, запропоновані у законопроекті (реєстр. № 5213) зміни до статей  218 – 221 Регламенту Верховної Ради України не узгоджуються з положеннями Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)».
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений висновок Комітету про те, що  проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подань про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України», внесений народним депутатом України Паламарчуком М.П. (реєстр. № 5213 від 03.10.2016), оформлено та зареєстровано без дотримання вимог закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, і прийняв рішення направити його Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.


З повагою

Перший заступник
Голови Комітету                                                       П.В.ПИНЗЕНИК







