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Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

ВИСНОВОК 

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання порушенню процедури внесення змін до Конституції України, призначення всеукраїнського референдуму, прийняття законів)", внесеного народним депутатом України Мураєвим Є.В. (реєстр. № 8234 від 05.04.2018)

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 
5 квітня 2018 року Комітет на засіданні 18 квітня 2018 року (протокол 
№ 113) розглянув, на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання порушенню процедури внесення змін до Конституції України, призначення всеукраїнського референдуму, прийняття законів)", внесений народним депутатом України Мураєвим Є.В. (реєстр. № 8234 від 05.04.2018).
Метою поданого законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, "є усунення чинників, які можуть сприяти порушенню процедури внесення змін до Конституції України, призначення всеукраїнського референдуму, прийняття законів, шляхом встановлення кримінальної відповідальності за вчинення Головою Верховної Ради України, Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України, народними депутатами України відповідних дій або їх бездіяльність, які мають результатом вказані порушення процедури".
Для досягнення зазначеної мети у законопроекті пропонуються зміни до статті 3642 Кримінального кодексу України та до частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.



Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України та предмета відання Комітету, визначеного Постановою Верховної 
Ради України "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання" від 4 грудня 2014 року 
№ 22-VIII, Комітет зазначив таке. 
Проект Закону України (реєстр. № 8234) внесений 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 поданому законопроекті запропоновано доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 3642 (Порушення процедури внесення змін до Конституції України, призначення всеукраїнського референдуму, прийняття законів), в якій передбачити кримінальну відповідальність у разі порушення народним депутатом України, Головою Верховної Ради України, Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України конституційної процедури внесення змін до Конституції України, призначення всеукраїнського референдуму, розгляду та ухвалення проектів законів під час їх прийняття на пленарному засіданні Верховної Ради України, які мали системний характер та істотно вплинули на остаточний результат внесення змін до Конституції України, призначення всеукраїнського референдуму, прийняття законів.
Комітет зауважив, що відповідно до частини третьої статті 1 Закону України "Про статус народного депутата України" народний депутат України при виконанні своїх повноважень, керується Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі.
Згідно з частиною другою статті 80 Конституції України та частиною п’ятою статті 10 Закону України "Про статус народного депутата України", народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
Зі змісту запропонованої ініціатором внесення статті вбачається, що санкції будуть застосовуватися за порушення конституційних процедур, проте, не визначено про які саме процедури йдеться.  
Комітет звернув увагу на те, що Конституція України містить поняття "конституційна процедура" в контексті надання Конституційним Судом України висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту (частина третя статті 151) та за його рішенням закони та інші акти визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності (частина перша статті 152). 
Крім цього, із змісту запропонованої статті 3642 Кримінального кодексу України випливає, що словосполучення "систематичний характер" 


застосовується до поняття "порушення конституційних процедур". Не зрозуміло, що саме мається на увазі під словосполученням "систематичний характер" в контексті порушення конституційних процедур.
Стосовно зміни до частини п’ятої статті 216 (підслідність) Кримінального процесуального кодексу України, де ініціатор внесення пропонує доповнити список окремими особами, зокрема, Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України тощо по відношенню до яких, у разі вчинення ними злочину, детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, такими посадовими особами як Голова Верховної Ради України, Перший заступник чи заступник Голови Верховної Ради України.
Комітет звернув увагу на те, що згідно з положеннями статті 88 Конституції України, частини першої статті 74, частини першої статті 79 Регламенту Верховної Ради України Голова Верховної Ради України, Перший заступник чи заступник Голови Верховної Ради України обирається Верховною Радою України із числа народних депутатів України, а відтак голосування вони здійснюють як народні депутати України, а не як посадові особи.
Також Комітет зазначив, що частиною п’ятою статті 83 Конституції України передбачено, що порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Відповідно до частини другої статті 1 Регламенту Верховної Ради України – Регламент Верховної Ради України встановлює порядок підготовки і проведення сесій Верховної Ради України, її засідань, формування державних органів, визначає законодавчу процедуру, процедуру розгляду інших питань, віднесених до її повноважень, та порядок здійснення контрольних функцій Верховної Ради України. Отже, запропоновані зміни не можуть бути підтримані у такій редакції та потребують суттєвого доопрацювання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив цей експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання порушенню процедури внесення змін до Конституції України, призначення всеукраїнського референдуму, прийняття законів)", внесеного народним депутатом України Мураєвим Є.В. (реєстр. № 8234 від 05.04.2018), та прийняв рішення направити його до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Закону України. 


Перший заступник
голови Комітету                                                                      П.В.ПИНЗЕНИК 

