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                До реєстр. № 8014
                     від 07.02.2018


        







 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


                                                       ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з імпічменту вищих посадових осіб України», внесений народним депутатом України  Мураєвим Є.В. 
(реєстр. № 8014 від 07.02.2018)

За дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від                                 7 лютого 2018 року Комітет на засіданні 4 липня ц.р. (протокол № 121) розглянув проект Закону України «Про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з  імпічменту вищих посадових осіб України», внесений народним депутатом України  Мураєвим Є.В. (реєстр. № 8014 від 07.02.2018), висновок комітетів Верховної Ради України з питань бюджету (лист від 05.04.2018 № 04-13/8-634 (73125), з питань європейскої інтеграції (лист від 25.05.2018 №04-17/10-523 (111661).
Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є створення Верховною Радою України спеціальної тимчасової слідчої комісії з імпічменту вищих посадових осіб України для «забезпечення реальності умов ініціювання та проведення процедури імпічменту вищих посадових осіб України за наявності підстав, встановлення законодавчих основ та гарантування реалізації конституційного принципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, відновлення системи стримувань та противаг гілок державної влади, недопущення узурпації влади вищими посадовими особами України». 
Законопроектом (реєстр. № 8014) передбачено 8 розділів, 75 статей: 
- розділ I – загальні положення (статус, принцип діяльності, строк діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії та вимоги до кандидатур членів цієї комісії), статті 1-5;
- розділ IІ – порядок утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії (підстави утворення, порядок та організація діяльності комісії, подання про імпічмент вищої посадової особи України, припинення повноважень членів комісії), статті 6-11;
- розділ IІІ – організація роботи слідчої комісії (глава 1 – структура та повноваження слідчої комісії, статті 12-20; глава 2 – організація роботи слідчої комісії, статті 21-35); 
- розділ IV – докази і доказування, статті 36-62;
- розділ V – організація та інформаційне забезпечення діяльності слідчої комісії, статті 63-70;
- розділ VІ – секретаріат слідчої комісії, його фінансове та матеріальне-технічне забезпечення, статті 71-74;
- розділ VІІ – відповідальність за невиконання вимог цього закону, стаття 75;
- розділ VІІІ – Прикінцеві положення (пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України (статті 112, 328, 344, 351, 384, 385, 386); Закону України «Про Конституційний Суд України» (статті 7, 35, 53, 63, 85, 90); до статті 8 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»; до статті 23 Закону України «Про Національну поліцію»; до                 статті 38 (бюлетень, час і місце для таємного голосування), глави 30 (статті 170-187, порядок дострокового припинення повноважень Президента України у зв’язку з неспроможністю виконання ним своїх повноважень за станом здоров’я а також у разі усунення Президента України з поста в порядку імпічменту) Регламенту Верховної Ради України. 
Відповідно до положень 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, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та електронним файлом.
Водночас Комітет звернув увагу на те, що в оформленні законопроекту допущено неточності техніко-юридичного характеру, зокрема текст законопроекту та додані до нього супровідні документи містять посилання на Закон України «Про Регламент Верховної Ради України», проте, посилання має бути 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, в межах предмета відання, Комітет зазначив таке.
Відповідно до частини п’ятої статті 83 Конституції України порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Конституцією України та загальними положеннями Регламенту Верховної Ради України передбачено, що порядок роботи, зокрема, спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України повинен регулюватися спеціальним законом.
Згідно з положеннями частини п’ятої статті 89 Конституції України організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом. 
Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань, а для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України (частини друга та третя статті 89 Конституції України), а також для проведення розслідування з питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію (стаття 111 Конституції України).
Статтею 1 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що порядок роботи Верховної Ради України, її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України та законами України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України. 
Комітет звернув увагу на запропоновану назву утворюваної спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, а саме – комісія з імпічменту вищих посадових осіб України, при цьому яких саме вищих посадових осіб не визначено. 
В той же час, Конституція України містить положення лише щодо імпічменту Президента України.
Разом з тим статтею 6 законопроекту передбачено, що Верховна Рада України утворює Слідчу комісію відповідно до статті 111 Конституції України для проведення розслідування обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину (частина перша) та відповідно до                статті 88 Конституції України для проведення розслідування обставин щодо вчинення Головою Верховної Ради України державної зради або іншого злочину. До того ж, вводиться новий термін – суб’єкт права на подання про імпічмент вищої посадової особи не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України. При цьому викликає питання правовий статус такого документа і процедура його реєстрації. Адже, частиною п’ятою статті 89 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що право законодавчої ініціативи здійснюється шляхом внесення до Верховної Ради України проектів законів, постанов, проектів інших актів Верховної Ради України (проекти резолюцій, декларацій, звернень, заяв), пропозицій та поправок до законопроектів, які реєструються в Апараті Верховної Ради України в порядку, передбаченому статтями 90 – 92 Регламенту Верховної Ради України. Комітет зауважив, що серед наведеного переліку відсутнє подання, яке пропонується у поданому законопроекті.
Таким чином, до повноважень Верховної Ради України  належить лише питання усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 Конституції України (пункт 10 частини першої статті 85 Конституції України). 
Разом з цим, відповідно до статті 89 Конституції України та статті 87 Регламенту Верховної Ради України, у разі необхідності розслідувати діяльність будь-якої посадової особи, в тому числі Голови Верховної Ради України Верховна Рада України, якщо така діяльність становить суспільний інтерес, може утворити тимчасову слідчу комісію з урахуванням вимог, визначених статтями 85, 87 Регламенту Верховної Ради України.
З огляду на викладене, внесена народним депутатом України                     Мураєвим Є.В. пропозиція щодо створення спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з  імпічменту вищих посадових осіб України не узгоджується з положеннями Конституції України.
Комітет зазначив, що, відповідно  до частини першої статті 8 Конституції України, Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Крім цього, Комітет звернув увагу на частину першу статті 1 законопроекту, якою передбачено, що комісія утворюється у складі народних депутатів України (по два депутати від кожної депутатської фракції у Верховній Раді України та два депутати від всіх народних депутатів України, які не входять до складу жодної депутатської фракції у Верховній Раді України), семи спеціальних слідчих, дев’яти суддів у відставці Конституційного Суду України або Верховного Суду (Верховного Суду України). 
Натомість, спеціальна тимчасова слідча комісія може утворюватися на підставі  статті 111 Конституції України, якою зокрема, передбачено, що до складу такої комісії включаються, крім спеціальних слідчих, і спеціальний прокурор, що не враховано ініціатором внесення законопроекту.  
Комітет зауважив, що  відповідно до частини першої статті 14 Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат України за погодженням з відповідною депутатською фракцією може бути обраний членом одного комітету Верховної Ради України і бути одночасно членом однієї тимчасової слідчої та однієї тимчасової спеціальної комісій. 
Проте обрання позафракційних народних депутатів України до складу тимчасових комісій, спеціальної тимчасової комісії Законом України «Про статус народного депутата України» не передбачено. При цьому, автор проекту не пропонує внести відповідні зміни до вказаного Закону. 
Також, запропоноване автором представництво  депутатських фракцій  у складі комісії є неприйнятним, оскільки порушується принцип пропорційного представництва. Крім цього, автор передбачає до складу комісії лише народних депутатів України від депутатських фракцій у Верховній Раді України. Однак, згідно з частинами четвертою та шостою статті 59 Регламенту Верховної Ради України позафракційні народні депутати України можуть входити до складу депутатських фракцій або об'єднуватися у депутатську групу народних депутатів України. Зареєстрована депутатська група має права депутатської фракції.  
Частиною п’ятою статті 3 законопроекту передбачено, що організаційне, інформаційне, документальне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Слідчої комісії здійснюється Апаратом Верховної Ради України, а в частині інформаційного, документального та матеріально-технічного забезпечення роботи спеціальних слідчих – також Державним бюро розслідувань або Національним антикорупційним бюро України. Однак законопроектом не передбачено, залучення до створення запропонованої спеціальної тимчасової слідчої комісії співробітників зазначених вище органів.
Комітет з питань  бюджету 4 квітня 2018 року (протокол № 137)  розглянув законопроект (реєстр. № 8014)  та ухвалив рішення  про те, що законопроект має вплив на показники державного бюджету (може призвести до збільшення видатків та доходів державного бюджету залежно від умов діяльності слідчої комісії, та від санкцій за виявлені правопорушення). У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2018 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2019 року, а після 15 липня 2018 року – не раніше 1 січня 2020 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття закону).
Комітет з питань європейської інтеграції на засіданні 16 травня 2018 року дійшов висновку про те, що законопроект (реєстр. № 8014) не належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС, або регулюється національним законодавством країн-членів ЄС, а отже, не потребує експертного висновку Комітету з питань  європейської інтеграції.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що новели, запропоновані у поданому законопроекті, не можуть бути підтримані, а відтак законопроект може бути запропоновано для відхилення Верховною Радою України при розгляді його в першому читанні, Комітет ухвалив висновок і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України не включати проект Закону України «Про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з  імпічменту вищих посадових осіб України», внесений народним депутатом України Мураєвим Є.В. (реєстр. № 8014 від 07.02.2018), до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.
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