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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 


ВИСНОВОК

на проект Постанови Верховної Ради України «Про особливості процедури розгляду і прийняття проекту Закону України про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», внесений народними  депутатами України Валентировим С.В., Козирем Б.Ю., Немировським А.В., Артюшенком І.А. (реєстр. № 6698 від 13.07.2017)

На виконання доручення Голови Верховної Ради України 
Парубія А.В.  від   13  липня  2017 року  Комітет на засіданні 13 липня ц.р. (протокол № 89)  розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про особливості процедури розгляду і прийняття проекту Закону України про внесення змін до Господарського процесуального  кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», внесений народними  депутатами України Валентировим С.В., Козирем Б.Ю., Немировським А.В., Артюшенком І.А. (реєстр. № 6698 від 13.07.2017).
Поданим проектом Постанови пропонується «здійснити на пленарному засіданні Верховної Ради України 13 липня 2017 року одночасний розгляд (обговорення з виступами представників від депутатських фракцій (депутатських груп) та народних депутатів України) виокремлених у структурі законопроекту окремими розділами проекту Господарського процесуального кодексу України, проекту Цивільного процесуального кодексу України, проекту Кодексу адміністративного судочинства України, проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із прийняттям Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» без обговорення та голосування відхилених головним комітетом пропозицій та поправок з метою недопущення розбалансування виокремлених у структурі законопроекту окремими розділами текстів законопроекту.
Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є «забезпечення законодавчої бази для проведення судової реформи як необхідної передумови для реалізації громадянами України наданого Конституцією України права на судовий захист власних прав, свобод та законних інтересів».
Комітет зазначив, що згідно з частиною другою 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. 
Частиною п’ятою статті 83 Конституції України визначено, що порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Проект Закону України про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (реєстр. № 6232) 20 червня 2017 року прийнято Верховною Радою України в першому читанні. 
Комітет з питань правової політики та правосуддя, який є головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту,  розглянув на своєму засіданні 10 липня 2017 року зауваження і пропозиції, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи, до проекту Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (реєстр. №6232), поданого Президентом України та прийнятого парламентом за основу.
Відповідно до положень статті 50 Регламенту Верховної Ради України,  у разі необхідності Верховною Радою України з додержанням обмежень, передбачених Регламентом Верховної Ради України, може бути прийняте рішення про одноразове відхилення (ad hoc) від процедур, передбачених Регламентом Верховної Ради України. 
Водночас, Комітет звернув увагу на положення частини третьої статті  50 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до яких з питань законодавчої процедури прийняття рішення про одноразове відхилення (ad hoc) від процедур, передбачених Регламентом Верховної Ради України, допускається лише щодо перенесення розгляду законопроектів, продовження чи скорочення строків внесення альтернативних законопроектів, пропозицій та поправок до законопроектів, скорочення строків надання законопроектів народним депутатам та строків розгляду законопроектів у комітетах (частина третя                   статті 101, частина друга статті 109, частина друга статті 116 Регламенту Верховної Ради України).
Комітет зауважив, що процедура розгляду законопроектів у другому читанні встановлена статтями 119 – 121 Регламенту Верховної Ради України. 
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини третьої статті 50 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив цей висновок, в якому звертає увагу на те, що Регламент Верховної Ради України не передбачає у законодавчій процедурі таке одноразове відхилення від процедур, як це передбачено проектом Постанови Верховної Ради України «Про особливості процедури розгляду і прийняття проекту Закону України про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», внесеним народними депутатами України                       Валентировим С.В., Козирем Б.Ю., Немировським А.В., Артюшенком І.А. (реєстр. № 6698 від 13.07.2017). 
	

Перший заступник 
Голови Комітету                                                                   П.В.ПИНЗЕНИК





