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  До проекту Закону України
 (реєстр. № 7074-1 від 20.09.2017)










Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя


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 щодо вдосконалення організації та діяльності Конституційного Суду України», внесеного народним депутатом України Одарченком Ю.В. (реєстр. № 7074-1 від 20.09.2017)

	 Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В.  від 21 вересня 2017 року Комітет на засіданні 15 листопада 2017 року (протокол № 99) розглянув, 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 щодо вдосконалення організації та діяльності Конституційного Суду України», внесений народним депутатом України Одарченком Ю.В. (реєстр. № 7074-1 від 20.09.2017).
Метою поданого законопроекту,  як зазначено в пояснювальній записці до нього, «є забезпечення верховенства права і гарантування кожному права на справедливий судовий розгляд справи незалежним і безстороннім судом шляхом удосконалення законодавчих засад діяльності Суду та приведення закону у відповідність із Конституцією України».
У поданому законопроекті пропонується внести зміни до низки статей Закону України «Про Конституційний Суд України» та викласти у новій редакції статтю 2084 «Порядок призначення на посаду суддів Конституційного Суду України» Регламенту Верховної Ради України. 
Відповідно до положень частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України та в 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, Комітет зазначив  таке.
При оформленні законопроекту допущено техніко-юридичні неточності, а саме -  структура законопроекту повинна забезпечувати послідовне логічне викладення нормативного матеріалу, його доступність для огляду та тим самим сприяти правильному його розумінню, а відтак, і застосуванню. 
Завершує законопроект Розділ ІІІ «Прикінцеві положення та перехідні положення», в якому об’єднано два розділи - «Прикінцеві положення» та «Перехідні положення». Розділ «Прикінцеві положення»  має містити термін набрання чинності законом та встановлення терміну, протягом якого Кабінет Міністрів України має забезпечити прийняття нових та приведення у відповідність із законом чинних підзаконних актів органів виконавчої влади.
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.
Комітет зауважив, що в пункті 3 розділу І законопроекту (реєстр.                         № 7074-1) пропонуються зміни до недавно прийнятого Закону України «Про Конституційний Суд України», який набрав чинності 3 серпня 2017 року. Зокрема, статті 12-15 запропоновано замінити статтями 12-154.  Натомість,  чинний Закон України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня                 2017 року не містить статей 151 – 154. Також, Закон України «Про Конституційний Суд України», який втратив чинність  на підставі Закону України № 2136-VIII від 13.07.2017, за своєю структурою викладення не містив статей 151 – 154. Отже, вважаючи на те, що за структурою викладення статті Закону України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня                2017 року мають наскрізну нумерацію,  в законопроекті мало бути зазначено про доповнення цього Закону  новими статтями 151 – 154.
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.
Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України (частина п’ята статті 83 Конституції України).
Згідно з пунктом 26 частини першої статті 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради України належить призначення на посади третини складу Конституційного Суду України.
Відповідно до положень частини другої статті 2 Регламенту Верховної Ради України, Регламент Верховної Ради України встановлює, зокрема, процедуру розгляду  питань, віднесених до її повноважень.
У законопроекті суб’єкт права законодавчої ініціативи також пропонує викласти у новій редакції статтю 2084 Регламенту Верховної Ради України, яка містить загальні положення про порядок призначення на посаду суддів Конституційного Суду України з посиланням на Закон України «Про Конституційний Суд України».  
Комітет зазначив, що у «Прикінцевих положеннях» Закону України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня  2017 року внесено зміни до низки кодексів та законів України, зокрема, Регламент Верховної Ради України доповнено статтею 2084 «Порядок призначення на посаду суддів Конституційного Суду України», яка містить детальні положення щодо конкурсних засад, пропозицій  депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України, обговорення кандидатур на пленарному засіданні Верховної Ради України, голосування, призначення суддів Конституційного Суду України Верховною Радою України, а також повноваження Комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України.
Комітет  вважає недоцільним  вносити зміни до нової редакції статті 2084 Регламенту Верховної Ради України,  яка зазнала змін 4 місяці тому і навіть не перевірена часом.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення організації та діяльності Конституційного Суду України», внесеному народним депутатом України Одарченком Ю.В. (реєстр. № 7074-1 від 20.09.2017), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, та прийняв рішення направити його Комітету з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.


З повагою

Перший заступник
Голови Комітету                                                   П.В.ПИНЗЕНИК



