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До реєстр. № 7366-1
від 20.12.2017










Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя 


В И С Н О В О К

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про вибори народних депутатів України (з  відкритими для широкого обговорення партійними списками)», внесеного народними депутатами України Тимошенко Юлією Володимирівною та іншими (разом – 6 підписів) (реєстр. № 7366-1 від 20.12.2017)

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від                           20 грудня 2017 року на засіданні Комітету 6 лютого 2018 року (протокол № 106)  розглянуто на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України і прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, проект Закону України «Про вибори народних депутатів України (з  відкритими для широкого обговорення партійними списками)», внесеного народними депутатами України Тимошенко Юлією Володимирівною та іншими (разом – 6 підписів) (реєстр. № 7366-1 від 20.12.2017).
Як зазначено в пояснювальній записці до поданого проекту Закону, «законопроект спрямовано на забезпечення можливості реалізації виборчих прав громадян. Конституція України гарантує право обирати і бути обраним, але тільки чіткий і зрозумілий виборчий закон може дозволити реалізувати гарантовані права. Крім того, законопроект розроблено з метою забезпечення належного представництва інтересів громадян у законодавчому органі». 
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що проект Закону внесено на реєстрацію згідно з частинами першою, другою та шостою статті 91 Регламенту Верховної Ради України разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та електронним файлом.
У межах предмета відання Комітету, визначеного 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 про таке.
При оформленні законопроекту допущено техніко-юридичні неточності. Так, закінчують законопроект прикінцеві та перехідні положення.                                         У прикінцевих положеннях законопроекту зазначається термін набрання чинності законом та встановлюється термін, протягом якого Кабінет Міністрів України має забезпечити прийняття нових та приведення у відповідність із законом чинних підзаконних актів органів виконавчої влади. 
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 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.
Проект Закону України «Про вибори народних депутатів України                                 (з  відкритими для широкого обговорення партійними списками)», внесений народними депутатами України Тимошенко Юлією Володимирівною та іншими (разом – 6 підписів) (реєстр. № 7366-1 від 20.12.2017),  є альтернативним до проекту Закону України «Про вибори народних депутатів України (за мажоритарною системою)», внесеного народними депутатами України                  Барною О.С. та іншими (разом – 30 підписів) (реєстр. № 7366 від 18.12.2017, доопрацьований), та зареєстрований з дотриманням вимог частини другої     статті 100 Регламенту Верховної Ради України, а саме – не пізніш як у 14-денний строк  після дня надання народним депутатам України першого законопроекту з відповідного питання.   
Комітет зауважив, що у Розділі XV «ПРИКІНЦЕВІ І ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» законопроекту пропонується внести зміни до частини першої статті 24 Закону України «Про статус народного депутата України» та  доповнити його новою статтею 24-1, які передбачають зобов’язання та відповідальність народного депутата України перед політичною партією, за виборчим списком якої його обрано. Натомість, ці новели не можуть бути предметом регулювання Закону України «Про статус народного депутата України», оскільки не узгоджуються з чинним законодавством України та не відповідають загальноприйнятому принципу сучасних демократичних країн, за яким парламентський мандат належить індивідуально депутату, який отримує цей мандат від виборців, а не від політичних партій. 
Крім того, запропоновані новели не узгоджуються із Рішенням Конституційного Суду України у справі про виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку політичної партії (від 21 грудня 2017 року № 3-р/2017) і висновком Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія) на проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (реєстр. № 5522), прийнятим Венеціанською комісією на її 112-му пленарному засіданні  6-7 жовтня                         2017 року.
Так, у мотивувальній частині вищезазначеного Рішення Конституційного Суду України зазначено, що  «Конституційний Суд України дійшов висновку, що можливість виключення партією кандидатів у народні депутати України з виборчого списку від партії після встановлення результатів виборів народних депутатів України за рішенням її з’їзду (зборів, конференції) суперечить принципам народовладдя; правової визначеності та правомірних очікувань як складовим принципу верховенства права; свободи політичної діяльності; вільних виборів та вільного волевиявлення виборців; вільного депутатського мандата».
У пунктах 30, 31, 33  висновку Венеціанської комісії щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (реєстр.              № 5522) зокрема,  зазначено: «…відповідно до загальноприйнятого принципу в сучасних демократичних країнах, парламентський мандат належить індивідуально депутату, оскільки він отримує його від виборців через загальне голосування, а не від політичної партії. …Національний законодавчий орган повинен також утримуватися від законодавства, яке підкоряє депутатів надмірному партійному контролю, який може призвести до дострокового припинення їх мандатів. Зокрема, прямим або непрямим (шляхом виключення з партії) необхідно уникати скасування мандата політичними партіями. …Навіть якщо питання щодо належності до парламентської групи чи блоку відрізняється від питання про підкорення дисципліні групи чи блоку в конкретних ситуаціях, свобода мандата передбачає право депутата слідувати своїм переконанням. Депутат може бути виключений з парламентської групи або блоку, або може залишити їх, але виключення або вихід з групи або блоку не повинно per se (як таке) привести до втрати депутатського мандата».
Комітет привернув увагу до того, що положення законопроекту обмежуються тільки окремими змінами до Закону України «Про статус народного депутата України». Натомість, у поданому проекті Закону запропоновано вибори проводити в єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, який включає в себе всю територію України та закордонний виборчий округ, і тому потребує  також внесення змін і до інших статей цього Закону, в яких йдеться про народних депутатів України, обраних в одномандатних виборчих округах (зокрема, це стосується статей 7, 28). 
Крім того, потребують також змін положення статті 58 Регламенту Верховної Ради України щодо формування депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, згідно з частиною першою якої депутатські фракції формуються із числа народних депутатів України, обраних  за виборчими списками політичних партій та народних депутатів України, які були висунуті  політичною партією в одномандатних округах.
Комітет зауважив, що Верховною Радою України 7 листопада 2017 року прийнятий за основу в першому читанні та готується до другого читання проект Виборчого кодексу України (реєстр. № 3112-1 від 02.10.2015), яким пропонується проводити вибори народних депутатів України на засадах пропорційної системи за «відкритими» виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений експертний висновок на проект Закону України «Про вибори народних депутатів України (з  відкритими для широкого обговорення партійними списками)», внесений народними депутатами України Тимошенко Юлією Володимирівною та іншими (разом – 6 підписів) (реєстр. № 7366-1 від 20.12.2017), та прийняв рішення направити його до Комітету з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Закону.


З повагою

Перший заступник
Голови Комітету                                                                  П.В.ПИНЗЕНИК





