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                                                                          Комітет з питань правової 
                                                                          політики та правосуддя


                                               ВИСНОВОК
на відповідності оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, проекту  Закону України «Про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності», внесеного народними депутатами України                           Левченком Ю.В. та іншими (разом 158 підписів) (реєстр. № 6773 від 19.07.2017)

Комітет на засіданні 18 жовтня 2017 року (протокол № 96) розглянув за дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 20 липня ц.р. проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (в частині скасування депутатської недоторканності), внесений народними депутатами України Левченком Ю.В. та іншими (разом 158 підписів) (реєстр. № 6773 від 19.07.2017), на відповідність його оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
Законопроектом пропонується внести зміни до статті 80 Конституції України, а саме виключити частину першу та третю, якими передбачено гарантії депутатської недоторканності. 
Комітет звернув увагу на те, що положення проекту Закону України (реєстр.    № 6773 від 19.07.2017) повторюють за суттю окремі положення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України та суддів)», внесений Президентом України (реєстр.              № 1776 від 16.01.2015), яким передбачаються зміни до статей 80, 126, 129 Конституції України. 
Законопроект (реєстр. № 1776) було розглянуто Верховною Радою України та 5 лютого 2015 року направлено до Конституційного Суду України про надання ним відповідного висновку. 22 грудня 2015 року на розгляд Верховної Ради України подано висновок Комітету з питань правової політики та правосуддя з урахуванням висновку Конституційного Суду України на законопроект (реєстр. № 1776).  Станом на сьогодні зазначений законопроект   Верховною Радою України не розглянуто.  
Водночас Президентом України 25 листопада  2015 року було внесено на розгляд Верховної  Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (щодо правосуддя) (реєстр. № 3524 від 25.11.2015), який                       2 червня 2016 року Верховною Радою України прийнято та 24 червня 2016 року підписано Президентом України.
Відповідно до частини першої статті 143 Регламенту Верховної Ради України подання до Верховної Ради України законопроектів про внесення змін до Конституції України, пропозицій та поправок до них здійснюється із застосуванням відповідно статей 154, 156, 157, 158 Конституції України, а також положень частин першої, четвертої статті 90, статей 91, 92, 94 Регламенту Верховної Ради України та з урахуванням вимог глави 26 Регламенту Верховної Ради України.
Згідно з положеннями частин першої, четвертої статті 93, частин першої, другої статті 145 Регламенту Верховної Ради України, Комітет зазначив, що проект Закону внесено на реєстрацію з порушеннями вимог частини першої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, а саме до законопроекту не додано проект постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду.
Крім цього, згідно з частиною восьмою статті 143 Регламенту Верховної Ради України пояснювальна записка до законопроекту про внесення змін до Конституції України, крім загальних положень, передбачених Регламентом Верховної Ради України (частина перша статті 91), повинна висвітлювати також питання, зазначені в пунктах 2-10, 14 частини другої статті 145 Регламенту Верховної Ради України, що не дотримано авторами законопроекту.
Також, відповідно до частини четвертої статті 142 Регламенту Верховної Ради України, суб’єкти права подання до Верховної Ради України законопроектів про внесення змін до Конституції України, пропозицій, поправок до них, пропозицій щодо порядку і результатів їх розгляду зазначають у письмовій формі, хто в разі необхідності представлятиме їхні правові позиції під час підготовки і розгляду у Верховній Раді України та її органах поданих ними документів (до трьох осіб). Особами, уповноваженими представляти у Верховній Раді України та її органах законопроекти про внесення змін до Конституції України, пропозиції та поправки до них, подані народними депутатами України, можуть бути лише народні депутати України  з числа тих, хто підписав подання про внесення до Верховної Ради України відповідних законопроектів про внесення змін до Конституції України, пропозицій, поправок до них і повноваження яких не припинені; заміна таких представників здійснюється шляхом подання звернення з дотриманням вимог щодо кількості підписів народних депутатів України (стаття 144 Регламенту Верховної Ради України).
Комітет звернув увагу на те, що у поданих документах вищезазначені положення Регламенту Верховної Ради України не дотримані, а визначено лише доповідача під час розгляду законопроекту на пленарному засіданні.
Комітет зауважив, що згідно з вимогами 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 у 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. Зазначаємо, що для реалізації передбаченої законопроектом новели необхідно вносити відповідні зміни також і до положень статті 27 Закону України «Про статус народного депутата України», статті 218 Регламенту Верховної Ради України та до частини другої статті 482 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки особливості порядку притягнення народного депутата України до відповідальності визначаються зазначеними статтями законодавчих актів. Проте, такі зміни не запропоновані.
При розгляді законопроекту (реєстр. № 6773) Комітет звернув увагу на  Рішення Конституційного Суду України  від  26 червня 2003 року № 12-рп/2003 (справа про гарантії депутатської недоторканності), в мотивувальній частині  якого зазначено, що «Депутатська недоторканність є елементом статусу народного депутата України і конституційною гарантією,  яка спрямована  на  створення  належних умов   для   безперешкодного   та   ефективного   здійснення   ним депутатської діяльності  (депутатських  повноважень).  Вона  не  є особистим привілеєм,  а має публічно-правовий характер.  Її мета - не тільки убезпечити народного депутата  України  від  незаконного втручання  в  його  депутатську діяльність,  а й сприяти належному функціонуванню парламенту».
Враховуючи зазначене, Комітет ухвалив цей експертний висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (в частині скасування депутатської недоторканності), внесений народними депутатами України Левченком Ю.В. та іншими (разом 158 підписів) (реєстр. № 6773 від 19.07.2017), і прийняв рішення направити його до  Комітету з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту.


Перший заступник
голови Комітету                                                             П.В.ПИНЗЕНИК

