7

2

До проекту Закону України 
(реєстр. № 3234  від 06.10.2015)











ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 


ВИСНОВОК


на проект Закону України «Про внесення змін до законів  України «Про Регламент Верховної Ради України» та «Про Конституційний Суд України» щодо боротьби із затягуванням та популізмом у процесі законодавчої діяльності»,  внесений народними депутатами України Москаленком Я.М., Івахівим С.П. та Мартиняком С.В. (реєстр. № 3234 від 06.10.2015) 

За дорученням Голови Верховної Ради України  на засіданні Комітету                  4 липня 2018 року (протокол № 121) розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до законів  України «Про Регламент Верховної Ради України» та «Про Конституційний Суд України» щодо боротьби із затягуванням та популізмом у процесі законодавчої діяльності», внесений народними депутатами України Москаленком Я.М., Івахівим С.П. та Мартиняком С.В. (реєстр. № 3234 від 06.10.2015), висновки комітетів Верховної Ради України                з питань європейської інтеграції від 16.11.2015 № 04-17/10-1369 (284635),                       з питань бюджету від 14.12.2015 № 04-13/8-3475 (311446),  з питань запобігання і протидії корупції від 28.03.2016 № 04-19/17-6442 (74202),                          з питань правової політики та правосуддя від 16.11.2016  №04-29/09-4128 (274272), висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 21.02.2018 № 16/3-108/3234 (36777).
У поданому проекті Закону пропонується внести зміни до  статей  20, 21, 23, 25, 76, 77, 83, 96, 108, 172, 173, 213 Регламенту Верховної Ради України,                а також до статті 41 Закону України «Про Конституційний Суд України».
Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці,                          є «недопущення дестабілізації політичної ситуації в Україні, а також забезпечення прав меншості щодо реалізації законодавчих ініціатив».
Відповідно до частин першої та третьої 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. 
Водночас, при оформленні законопроекту допущено техніко-юридичні неточності, а саме - у законопроекті, а також у доданих до нього матеріалах зміни пропонуються до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Проте, має бути посилання на Регламент Верховної Ради України, затверджений відповідним  Законом, оскільки за структурою Закон України «Про Регламент Верховної Ради України»  складається з двох пунктів. 
	По суті поданого законопроекту Комітет зазначив таке. 
	У проекті Закону пропонується викласти в новій редакції частину четверту статті 20 Регламенту Верховної Ради України, доповнивши перелік питань, які включаються до порядку денного сесії Верховної Ради України позачергово без голосування, проектом закону про внесення змін до Конституції України із наявним висновком Конституційного Суду України, передбаченим статтею 159 Конституції України.
	Комітет звернув увагу на те, що позачергово без голосування до порядку денного включаються питання, що є пріоритетними з точки зору законодавчої діяльності, а також вкрай важливими з точки зору організації роботи Верховної Ради України. Крім цього, законопроекти про внесення змін до Конституції України розглядаються Верховною Радою України за спеціальною процедурою.
	Не обґрунтованою виглядає пропозиція про доповнення новою частиною третьою статті 23 Регламенту Верховної Ради України про те, що «постанова про включення розгляду питань до затвердженого в цілому порядку денного сесії Верховної Ради України за наполяганням суб’єкта права законодавчої ініціативи приймається однією третиною голосів народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради». Проте, у чинній редакції частини другої цієї статті постанова про виключення чи перенесення розгляду питань до затвердженого в цілому порядку денного сесії Верховної Ради України за наполяганням суб’єкта права законодавчої ініціативи приймається більшістю голосів народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Крім того Комітет зазначив, що однією третиною голосів народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України приймаються рішення з процедурних питань (частина перша статті 49 Регламенту Верховної Ради України), а також, відповідно до частини третьої статті 89 Конституції України, утворюються тимчасові слідчі комісії.
Також Комітет зауважив, що до порядку денного включаються саме питання, а не їх розгляд.
	У змінах до частини першої статті 25 Регламенту Верховної Ради України щодо тижневого порядку денного пленарних засідань пропонується не включати до порядку денного засідань Верховної Ради України проекти законів  без висновку головного комітету. 
Комітет зазначив, що ця пропозиція не узгоджується з положеннями  частини третьої статті 96 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до  якої  у разі, якщо головний комітет у визначений Регламентом Верховної Ради України тридцятиденний строк не ухвалить висновку щодо включення відповідного законопроекту до порядку денного сесії, Верховна Рада України в 15-денний строк після письмового звернення з цього приводу суб’єкта права законодавчої ініціативи розглядає питання щодо законопроекту на пленарному засіданні та приймає рішення  про включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України або про надання головному комітету додаткового часу для підготовки висновку щодо нього.
Не зважаючи на те, що автори законопроекту пропонують зміни до частини третьої статті 96 Регламенту Верховної Ради України, норма про можливість розгляду Верховною Радою України законопроекту за письмовим зверненням суб’єкта права законодавчої ініціативи залишається незмінною.
Водночас, положеннями чинної частини першої статті 25 Регламенту Верховної Ради України встановлено, що порядок денний пленарних засідань Верховної Ради України на кожний день пленарного тижня готується Апаратом Верховної Ради України на підставі затвердженого розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради України з урахуванням передбаченої в ньому черговості та фактичного стану готовності кожного питання до розгляду Верховною Радою України. Проте, досить часто має місце недотримання цих регламентних норм.
	Щодо доповнення після частини першої новою частиною другою                      статті 25 Регламенту Верховної Ради України, в якій авторами пропонується перелік питань, які включаються до тижневого порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України позачергово без голосування Погоджувальної ради, Комітет зазначив таке.
 Погоджувальна рада створюється як консультативно-дорадчий орган для попередньої підготовки і розгляду організаційних питань роботи Верховної Ради України, до складу якої входять Голова Верховної Ради України, Перший заступник і заступник Голови Верховної Ради України, голови депутатських фракцій (голови депутатських груп) з правом ухвального голосу та голови комітетів з правом дорадчого голосу (стаття 73 Регламенту Верховної Ради України).
	Згідно з положеннями частин десятої та одинадцятої зазначеної статті, пропозиції Погоджувальної ради (в тому числі щодо порядку денного пленарних засідань) ухвалюються такою кількістю голосів членів Погоджувальної ради з правом ухвального голосу, яка у сумарному підрахунку голосів членів відповідних депутатських фракцій (депутатських груп) є достатньою для прийняття позитивного рішення при голосуванні питання у залі пленарних засідань Верховної Ради України. 
	Також у законопроекті запропоновано викласти в новій редакції частину четверту статті 76 Регламенту Верховної Ради України щодо відкликання Верховною Радою України Голови Верховної Ради України з посади, згідно з  якою «до наступного за днем внесення пропозиції про відкликання з посади Голови Верховної Ради України пленарного засідання, але не раніше ніж через 5 робочих днів Рахункова палата проводить фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році». 
	Крім того, новелою законопроекту є нова редакція статті 77 Регламенту Верховної Ради України щодо розгляду питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади, відповідно до якої «Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади включається до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного».
	Зазначена ініціатива кореспондується із запропонованим у проекті Закону внесенням змін до статті 20 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до якої до порядку денного сесії Верховної Ради України включається позачергово, без голосування, питання обрання та відкликання Голови Верховної Ради України.
	Також у законопроекті пропонується доповнити частину першу                     статті 108 Регламенту Верховної Ради України щодо розгляду законопроектів головним комітетом реченням такого змісту «Комітет може прийняти рішення про підготовку законопроекту до першого читання без його включення до порядку денного сесії Верховної Ради України».
	Натомість, така новела не узгоджується з положеннями частини другої статті 102 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якою експертиза законопроекту здійснюється Головним науково-експертним управлінням після включення до порядку денного сесії  законопроекту, який готується до першого читання.
	Крім того, відповідно до частини першої статті 96 Регламенту Верховної Ради України, на пленарному засіданні Верховної Ради України розглядаються лише законопроекти, включені до порядку денного сесії Верховної Ради України (за винятком випадків, коли за процедурним рішенням Верховної Ради України для невідкладного розгляду може бути включено до порядку денного пленарного засідання (без додаткового включення до порядку денного сесії) законопроект, якщо він був підготовлений для термінового розгляду на виконання відповідного доручення Верховної Ради України).
	У запропонованих змінах до статей 172, 173 Регламенту Верховної Ради України (щодо ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та порядку утворення спеціальної тимчасової слідчої

 комісії, обрання спеціального прокурора та спеціальних слідчих)  пропонується, що : 
	- Верховна Рада України більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу приймає рішення щодо ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, та утворює спеціальну тимчасову слідчу комісію  (без включення цього питання до порядку денного сесії Верховної Ради України як невідкладного).
	Комітет зазначив, що за змістом  частини третьої статті 172 Регламенту Верховної Ради України, Верховною Радою України проводиться одне голосування одночасно – за прийняття рішення щодо ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України як невідкладного.  В такому випадку зазначене питання буде мати пріоритетний порядок розгляду на всіх стадіях парламентської процедури.
	Наступним етапом розгляду зазначеного питання є утворення  Верховною Радою України спеціальної тимчасової слідчої комісії, порядок утворення якої встановлюється статтею 173 Регламенту Верховної Ради України. Як випливає зі змісту частини першої цієї статті, така комісія утворюється лише у разі  включення питання про ініціювання питання про імпічмент Президента України до порядку денного сесії Верховної Ради України. Таким чином, включення зазначеного питання до порядку денного сесії передує створенню такої комісії.
	Отже, чинний Регламент Верховної Ради України не визначає наслідки не ухвалення відповідного рішення. В цьому випадку подальша процедура розгляду такого питання припиняється.
	Законопроектом пропонується викласти в новій редакції частину другу статті 213 Регламенту Верховної Ради України (щодо висловлення недовіри Генеральному прокуророві України) – питання про висловлення недовіри Генеральному прокуророві включається до порядку денного сесії Верховної Ради України без голосування.  
	Комітет привернув увагу до того, що  після прийняття Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)  від  2 червня                2016 року словосполучення «Генеральний прокурор України» було замінено на «Генеральний прокурор».
	Згідно з положеннями  пункту 25 частини першої статті 85 Конституції України (в редакції Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 року), до повноважень Верховної Ради України належить  надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора; висловлення  недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади. 
	У частині четвертій статті 20 Регламенту Верховної Ради України, наведено перелік питань, які включаються до порядку денного сесії Верховної Ради України позачергово без голосування: питання про складення присяги, питання про призначення і звільнення з посад, звільнення з посад, надання згоди на призначення і звільнення з посад,  а також питання щодо здійснення парламентського контролю, розгляд яких є виключним правом Верховної Ради України у випадках, передбачених Конституцією України та законами України.
	У поданому законопроекті пропонується внести зміни до частини першої статті 41 Закону України «Про Конституційний Суд України», доповнивши перелік суб’єктів права на конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним Судом України (зокрема, відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України) – суб’єктами є Президент України, не менш як третина народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України щодо законопроекту, зазначеного у статях 154, 155 Конституції України, а щодо законопроекту, зазначеного у статті 156 Конституції України – не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України.
Комітет зауважив, що Комітет з питань правової політки  та правосуддя розглянув на своєму засіданні 16 листопада  2016 року, на відповідність Конституції України,  зокрема, проект Закону України «Про внесення змін до законів  України «Про Регламент Верховної Ради України» та «Про Конституційний Суд України» щодо боротьби із затягуванням та популізмом у процесі законодавчої діяльності» (реєстр. № 3234) , і дійшов висновку, що «внесення запропонованих законопроектом змін до статті 41 Закону України «Про Конституційний Суд України» не узгоджується з нормами Конституції України (статтями 8, 159) … та суперечить положенням Конституції України».
Водночас Комітет зазначив, що 13 липня 2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про Конституційний Суд України», який набрав чинності з 2 серпня 2017 року. Отже, на сьогодні новели, запропоновані у поданому законопроекті суб’єктами права законодавчої ініціативи, пропонуються не до чинного закону і втратили актуальність. 
	 При підготовці висновку Комітету взято до уваги  висновки щодо законопроекту, які надійшли від комітетів Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, з питань бюджету, з питань запобігання і протидії корупції, з питань правової політики та правосуддя.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловило низку зауважень до проекту Закону (реєстр. № 3234).
Враховуючи вищевикладене, а також те, що проект Закону України «Про внесення змін до законів  України «Про Регламент Верховної Ради України» та «Про Конституційний Суд України» щодо боротьби із затягуванням та популізмом у процесі законодавчої діяльності», внесений народними депутатами України Москаленком Я.М., Івахівим С.П. та Мартиняком С.В. (реєстр. № 3234 від 06.10.2015),  суперечить положенням Конституції України і тому новели, запропоновані в ньому, не можуть бути підтримані, а відтак законопроект може бути запропоновано для відхилення Верховною Радою України при розгляді його в першому читанні, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України (реєстр. № 3234), та прийняв рішення відповідно до положень частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді  України не включати проект Закону (реєстр.                      № 3234) до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.


Перший заступник
Голови Комітету                                                             П.В.ПИНЗЕНИК





