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До проекту Закону України 
(реєстр. № 7137 від 22.09.2017)










Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин


В И С Н О В О К

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 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус (щодо порядку видачі дипломатичного паспорта народному депутату України)», внесений народними депутатами України Антонищаком А.Ф та іншими   (усього сім підписів) (реєстр. № 7137 від 22.09.2017)

За дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 25 вересня 2017 року на засіданні Комітету 18 жовтня 2017 року (протокол       № 96) 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 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи  її спеціальний статус (щодо порядку видачі дипломатичного паспорта народному депутату України)», внесений народними депутатами України Антонищаком А.Ф та іншими (усього сім підписів) (реєстр. № 7137 від 22.09.2017).
Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є усунення колізій між нормами закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та нормами Закону України «Про статус народного депутата України».
Для забезпечення вказаної мети автори законопроекту пропонують доповнити новим абзацом частину третю статті 23 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус (щодо порядку видачі дипломатичного паспорта народному депутату України)» наступного змісту: «Дипломатичний паспорт видається народним депутатам України на строк виконання депутатських повноважень».
Згідно з частиною п’ятою статті 83 Конституції України порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
У межах предмета відання Комітету, згідно з Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» від 04.12.2014 № 22-VIII, зазначаємо, що згідно з частиною першою статті 91 Регламенту Верховної Ради України проект Закону (реєстр. № 7137), вноситься на реєстрацію разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді прийняти за результатами його розгляду, списком авторів законопроекту, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні та пояснювальною запискою. 
Водночас, проект Постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами розгляду цього законопроекта та список авторів до супровідного документа не додано.
Крім того, на засіданні Комітету 4 жовтня 2017 року (протокол № 94) було ухвалене роз’яснення про застосування окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України» щодо використання народним депутатом України дипломатичного паспорта.
Зокрема, Комітет зазначив, що поняття дипломатичного паспорта визначено у статті 23 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», згідно з якою дипломатичний паспорт України є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та надає право такій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну. 
В той же час, дипломатичний паспорт України є дійсним для виїзду з України в усі держави світу та повернення в Україну з усіх держав світу. Дипломатичний паспорт України оформляється і видається у порядку, встановленому Президентом України, зокрема пунктом 5 Положення про дипломатичний паспорт, затвердженого Указом Президента України від 12.05.2015 № 264/2015, зазначено строки, на які може видаватися дипломатичний паспорт в залежності від того, на якій посаді чи посту перебуває особа, статус якої надає право на користування дипломатичним паспортом і відповідно до абзацу четвертого підпункту 3 цього ж пункту положення народним депутатам України передбачено видачу дипломатичного паспорта на строк виїзду у службове відрядження за кордон.
Комітет звернув увагу на те, що відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, до яких належать народні депутати України, які зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Тому правова позиція Комітету полягає в тому, що порядок оформлення, видача, та строки на які видається дипломатичний паспорт народному депутату України має встановлюватися Законом України, як це зараз передбачено частиною восьмою статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» на строк повноважень народного депутата України. 
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений  експертний висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус (щодо порядку видачі дипломатичного паспорта народному депутату України)», внесений народними депутатами України Антонищаком А.Ф та іншими (усього сім підписів) (реєстр. № 7137 від 22.09.2017) і прийняв рішення направити його до Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Закону.



Перший заступник
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