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  До реєстр. № 5689 
 від  20.01.2017










Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти


                                                     ВИСНОВОК

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проекту Закону України «Про авторське право на тексти законодавчих актів», внесеного народним депутатом України                  Шухевичем Ю.-Б.Р. (реєстр. № 5689  від  20.01.2017) 

	На виконання доручення Голови Верховної Ради України Парубія А.В.  від 20 січня 2017 року  на засіданні Комітету 5 квітня 2017 року (протокол                    № 76)  розглянуто на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, проект Закону України «Про авторське право на тексти законодавчих актів», внесений народним депутатом України Шухевичем Ю.-Б.Р. (реєстр. № 5689  від  20.01.2017),  включений до порядку денного шостої сесії згідно з Постановою Верховної Ради України «Про порядок денний шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання» від 21.02.2017 № 1852-VIII.
Законопроектом пропонується «встановити правові основи урегулювання відносин у сфері авторського права на тексти законодавчих актів, визначити об’єкт та суб’єкти авторського права на тексти законодавчих актів, право використання об’єкту авторського права на тексти законодавчих актів та заборону використання об’єкту авторського права на тексти законодавчих актів без письмового дозволу його авторів».
Комітет зазначив, що поданий проект Закону за структурою викладу складається із  преамбули та п’яти статей:
- стаття 1  містить поняття авторського право на тексти законодавчих актів та його розповсюдження; 
- стаття 2 визначає перелік об’єктів авторського права; 
- стаття 3 визначає коло суб’єктів авторського права;  
- стаття 4  визначає право на використання об’єктів авторського права; 
- стаття 5 «Прикінцеві положення», де зазначено про набрання чинності цим законом. 
Комітет звернув увагу на те, що на початку законопроекту мають бути розташовані норми загального характеру, що встановлюють принципи правового регулювання і містять правила, які повинні враховуватися при застосуванні наступних нормативних вказівок, а далі розміщуються норми, згруповані з окремих питань, що стосуються  відповідного аспекту правового регулювання. Завершують законопроект прикінцеві та перехідні положення. 
Крім цього, Комітет вважає недоцільним з методологічної точки зору розміщення на початку законопроекту преамбули, яку містять великі закони, які поділяються на розділи, а також введення в основну частину законопроекту «Прикінцевих положень» у вигляді статті 5 як рівнозначної з іншими статтями проекту. 
Комітет зазначив, що відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 
Відповідно до статті 54 Конституції України, громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.
В розвиток зазначеної конституційної норми в Україні діє Закон України  «Про авторське право і суміжні права», який охороняє особисті немайнові права і майнові права авторів та їх правонаступників, пов’язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва – авторське право, і права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій мовлення – суміжні права. 
Відтак, будь-які ініціативи, які стосуються авторського права, мають бути запропоновані як зміни до зазначеного Закону, а не передбачатися окремим локальним законом. 
Відповідно до статті 2 цього Закону, законодавство України про авторське право і суміжні права базується на Конституції України і складається з відповідних норм Цивільного кодексу України та законів України, що охороняють особисті немайнові права та майнові права суб’єктів авторського права і суміжних прав.
 Комітет зауважив, що статтями 6, 7 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначено вичерпне коло суб’єктів та об’єктів  авторського права, а статтею 10 визначено об’єкти, що не охороняються Законом, зокрема, не є об’єктом авторського права видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади.
У тексті поданого законопроекту (реєстр. № 5689) передбачено, що тексти законопроектів і супровідні документи до них є об’єктами авторського права. При цьому, суб’єктами авторського права є суб’єкти права законодавчої ініціативи -  «Президент України, народні депутати України, Кабінет Міністрів України і Національний банк України», а також «особи, які включені у авторський колектив законопроекту, який розміщено на офіційному веб-сайті органів державної влади і місцевого самоврядування».
Комітет звернув увагу на те, що положеннями статті 4 поданого законопроекту передбачається виключне право суб’єктів авторського права на використання текстів законопроектів, а також пропонується, що без письмового дозволу суб’єктів авторського права використання текстів законопроектів іншими особами є неправомірним.
Згідно з положеннями частини п’ятої статті 83 Конституції України, порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. 
Комітет також зауважив, що Регламент Верховної Ради України визначає законодавчу процедуру, і зокрема, право законодавчої ініціативи, порядок внесення законопроектів, проектів інших актів, їх оформлення, перелік супровідних документів до законопроекту, проекту іншого акта,  реєстрацію законопроектів, проектів інших актів. 
Згідно з частиною першою статті 91, частинами першою та другою статті 99 Регламенту Верховної Ради України законопроект, проект іншого акта вноситься на реєстрацію разом із супровідними документами, зокрема, із списком авторів законопроекту, які розробляли законопроект або його структурні частини.
Після внесення до Верховної Ради України і реєстрації в Апараті Верховної Ради України законопроект, проект іншого акта проходить відповідні стадії розгляду і зазнає певної трансформації. Адже, відповідно до положень статей 93, 108, 109, 116 Регламенту Верховної Ради України, розгляд законопроекту здійснюється головним комітетом, який ухвалює висновок щодо доцільності включення цього законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради України, здійснює підготовку цього законопроекту після включення до порядку денного сесії, розглядає пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи до повторного першого читання, до другого та повторного другого читань. 
Крім того, відповідно до пункту 4 статті 15, пункту 10 статті 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», головний комітет має право вносити пропозиції і поправки під час розгляду законопроекту на своєму засіданні, а також зобов’язаний узагальнити  зауваження і пропозиції, що надійшли в ході всенародного обговорення.
Також,  Комітет звернув увагу  на необхідність враховувати положення статті 100 Регламенту Верховної Ради України, якими передбачено можливість внесення альтернативних законопроектів,  які містять положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин. Це означає, що альтернативний законопроект буде містити текст, зміст якого, враховуючи новели законопроекту (реєстр. № 5689), буде суперечити принципам авторського права.
Комітет також зауважив, що у разі прийняття запропонованого проекту закону про авторське право на тексти законодавчих актів, для того, щоб головний комітет врахував хоч одну пропозицію чи поправку, необхідне письмове погодження суб’єктів авторського права, адже здебільшого на повторне перше читання, на друге чи повторне друге читання текст законопроекту відрізняється від того, який був при внесенні законопроекту до Верховної Ради України. Тим більше, що народний депутат України                  Шухевич Ю.-.Б.Р. – ініціатор поданого законопроекту пропонує, що авторство розповсюджується на всі стадії законотворчого процесу. 
Також Комітет вважає, що варто відрізняти поняття «суб’єкт права законодавчої ініціативи» та «автор законопроекту, який розробляв законопроект або його структурну частину», оскільки право законодавчої ініціативи у Верховній Ради України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України (частина перша статті 93 Конституції України), а авторами законопроекту можуть бути, крім суб’єктів права законодавчої ініціативи, також інші фахівці в галузі, що регулює певні суспільні відносини, зокрема, співробітники науково-дослідних інститутів і навчальних закладів, посадові та службові особи державних органів та органів місцевого самоврядування, представники наукових установ і організацій, об'єднань громадян тощо, список яких додається до законопроекту, проекту іншого акта окремим супровідним документом (частина перша статті 91 Регламенту Верховної Ради України). При цьому, суб’єктів права законодавчої ініціативи  і авторів законопроекту може бути декілька, тому незрозумілим є, яким має бути запропонований у законопроекті письмовий дозвіл: колективним чи індивідуальним від кожного.
Комітет привернув увагу до того, що у статті 3 законопроекту до кола суб’єктів авторського права на тексти законодавчих актів  ініціатор внесення законопроекту відносить Національний банк України, а також депутатів органів місцевого самоврядування та інших осіб, які офіційно включені у авторський колектив проектів актів органів місцевого самоврядування, тобто, осіб, що не є суб’єктами права законодавчої ініціативи, але є авторами законопроектів. Водночас, згідно із Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 року № 742-VII, до статті 93 Конституції України внесено зміни, відповідно до яких право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.
У статті 4 поданого законопроекту пропонується,  що у разі відкликання суб’єктом права законодавчої ініціативи законопроекту або іншого об’єкту авторського права, авторське право на тексти відкликаного законопроекту та інші об’єкти залишається за  суб’єктом  такого права, що звужує можливості народних депутатів України вносити відповідні ініціативи, а відтак, обмежує їх право здійснювати свої депутатські повноваження.  
Такі новели нівелюють інститут альтернативних законопроектів, а також підготовку в повторному першому читанні головним комітетом законопроектів у новій редакції. 
Також Комітет зауважив, що власні назви структурних підрозділів, про які йдеться у частині третій статті 2  поданого законопроекту, а саме – Головне науково-експертне управління та Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України, у законах не пишуться.
Отже, запропоновані новели, у разі прийняття проекту Закону України «Про авторське право на тексти законодавчих актів» (реєстр. № 5689), спричинять відповідні зміни до Регламенту Верховної Ради України.  Відповідно до вимог 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 законопроекті. До законопроекту додається перелік законів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для реалізації положень законопроекту в разі його прийняття, що не дотримано у поданому законопроекті.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений висновок Комітету про те, що проект Закону України «Про авторське право на тексти законодавчих актів», внесений народним депутатом України                                 Шухевичем Ю.-Б.Р. (реєстр. № 5689  від  20.01.2017),  оформлено та зареєстровано без дотриманням 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 науки і освіти, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.

З повагою

Перший заступник
Голови Комітету                                                     П.В.ПИНЗЕНИК




