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Комітет 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», внесеного народним депутатом України  Капліним С.Н. (реєстр. № 7366-5 від 22.12.2017)

За дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 26 грудня 2017 року Комітет на засіданні 6 лютого 2018 року (протокол № 106) розглянув, 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», внесений народним депутатом України Капліним С.Н. (реєстр. № 7366-5 від 22.12.2017).
Зазначений законопроект є альтернативним до проекту Закону України     «Про вибори народних депутатів України (за мажоритарною системою)» (реєстр. № 7366 від 06.12.2017). 
Відповідно до частини першої статті 91 Регламенту Верховної Ради України законопроект внесено на реєстрацію разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду, списком авторів законопроекту, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні та пояснювальною запискою, а також відповідно до частини другої статті 100 Регламенту Верховної Ради України, внесений не пізніш як у 14-денний строк після дня надання народним депутатам України першого законопроекту. 
Комітет звернув увагу на технічні недоліки супровідних документів, доданих до законопроекту, а саме, назва поданого законопроекту – «Про вибори народних депутатів України», натомість у пояснювальній записці, яка, серед іншого, має містити обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, міститься обгрунтування до іншого проекту Закону України з назвою «Про справедливі вибори народних депутатів України». При цьому Комітет зазначив, що за інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, законопроект з такою назвою в Апараті Верховної Ради України не зареєстровано. 
Також Комітет зауважив, що відповідно до 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.
Проте,  положення законопроекту не містять необхідний перелік законів та інших нормативних актів. Натомість, у разі прийняття цього законопроекту необхідно буде внести зміни щонайменше до Регламенту Верховної Ради України, законів України «Про статус народного депутата України», «Про політичні партії в Україні» тощо.
Тому Комітет вважає, що проект Закону України «Про вибори народних депутатів України», внесений народним депутатом України Капліним С.Н. (реєстр. № 7366-5 від 22.12.2017), оформлений та зареєстрований без дотримання вимог Регламенту Верховної Ради України. 
Частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що у разі якщо законопроект, проект іншого акта оформлено та/або зареєстровано без дотримання вимог закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, направляється головному комітету та Голові Верховної Ради України для повернення законопроекту, проекту іншого акта суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, за наявності висновку комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений та/або зареєстрований без дотримання  вимог  закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, за пропозицією головного комітету,  відповідні законопроекти, проекти інших актів Голова Верховної Ради України повертає суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
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», внесений народним депутатом України Капліним С.Н. (реєстр. № 7366-5 від 22.12.2017), та прийняв рішення направити його до Комітету з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Закону.

Перший заступник
голови Комітету                                                                      П.В.ПИНЗЕНИК

