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До реєстр. № 10340
від 29.05.2019










Комітет з питань правової політики та правосуддя


ВИСНОВОК 

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)", внесеного Президентом України Зеленським В.О. (реєстр. № 10340 від 29.05.2019)

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 
29 травня 2019 року Комітет на засіданні 5 червня ц.р. (протокол № 149) розглянув, на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, проект Закону України "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)", внесений Президентом України Зеленським В.О. (реєстр. № 10340 від 29.05.2019).
Метою прийняття цього законопроекту та його завданнями, як зазначено в пояснювальній записці, "є створення правових засад для гарантування реалізації народними депутатами України як представниками Українського народу парламентського контролю за дотриманням главою держави Конституції та законів України, відновлення системи стримувань та противаг шляхом забезпечення можливості практичної реалізації процедури імпічменту Президента 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. № 10340) внесено на реєстрацію згідно з частиною першою статті 89, частиною другою статті 90 та частинами першою, другою і шостою статті 91 Регламенту Верховної Ради України, за підписом особи, яка має право законодавчої ініціативи, 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 Комітет зауважив, що проект Закону оформлений без дотримання вимог вищезазначених статей Регламенту Верховної Ради України, а саме: пояснювальна записка і порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)" підписані не суб’єктом права законодавчої ініціативи – Президентом України, а Главою Адміністрації Президента України 
Богданом А.Й.
Комітет також зазначив, що поданий законопроект, починаючи зі 
статті 2, повторює по суті положення вісімнадцяти статей глави 30 Регламенту Верховної Ради України (171-188), яка врегульовує, зокрема, порядок дострокового припинення повноважень Президента України у разі усунення Президента України з поста в порядку імпічменту та положення окремих статей, запропонованих у проекті Закону України "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" (реєстр. № 1098), підготовленому Комітетом до другого читання, а саме:
повторення положень Регламенту Верховної Ради України:
- частина перша статті 2 поданого законопроекту повністю повторює положення частини першої статті 171 Регламенту Верховної Ради України;
- частина перша статті 3 поданого законопроекту повністю повторює положення частини третьої статті 171 Регламенту Верховної Ради України;
- частини друга-четверта статті 3 поданого законопроекту повністю повторюють положення частин першої-третьої статті 172 Регламенту Верховної Ради України;
- назва та положення частин першої та другої статті 4 поданого законопроекту повторюють назву та положення частин першої та другої 
статті 173 Регламенту Верховної Ради України;
- частини п’ята-дванадцята статті 4 поданого законопроекту повністю повторюють положення частин третьої-десятої статті 173 Регламенту Верховної Ради України;
- назва та положення частин першої-третьої статті 5 поданого законопроекту повторюють назву та положення частин першої-третьої 
статті 174 Регламенту Верховної Ради України; 
- частини п’ята та шоста статті 5 поданого законопроекту повністю повторюють положення частин четвертої та п’ятої статті 174 Регламенту Верховної Ради України;
- частина перша статті 9 поданого законопроекту повторює положення частини першої статті 175 Регламенту Верховної Ради України;
- назви та положення статей 11-17 поданого законопроекту повторюють назви та положення статей 176-182 Регламенту Верховної Ради України; 
- назва та положення частин першої-четвертої статті 18 поданого законопроекту повністю повторюють назву та положення частин першої, другої, третьої та п’ятої статті 183 Регламенту Верховної Ради України;
- назви та положення статей 19-23 поданого законопроекту повторюють назви та положення статей 184-188 Регламенту Верховної Ради України, крім частини восьмої статті 22, в якій слова "Прем’єр-міністра України" замінено словами "Голова Верховної Ради України";
повторення положень Закону України "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України":
- частина друга статті 2 поданого законопроекту частково повторює положення статті 2 проекту Закону України "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України";
- частини третя, четверта статті 3 поданого законопроекту частково повторюють положення частин другої-п’ятої статті 23 проекту Закону України "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України";
- частини тринадцята-шістнадцята статті 4 поданого законопроекту частково повторюють положення частини п’ятої статті 1, пункту 6 частини п’ятої, частини дев’ятої статті 4, частини третьої статті 6, частини шостої статті 23, частин другої-четвертої статті 25, частин п’ятої, шостої статті 26 проекту Закону України "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України";
- частина четверта статті 5 поданого законопроекту частково повторює положення частини першої статті 19, частин другої, третьої та п’ятої статті 24 проекту Закону України "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України";
- частини друга, третя статті 6 поданого законопроекту частково повторюють положення частини першої статті 26 проекту Закону України "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України";
- стаття 10 поданого законопроекту частково повторює положення 
статті 36 проекту Закону України "Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України".
Крім цього, Комітет звернув увагу на те, що суб’єкт права законодавчої ініціативи у підпункті б) підпункту 2) пункту 2 розділу VI "Прикінцеві та Перехідні положення" пропонує главу 30 викласти в новій редакції, а саме: статтю 170 (Порядок дострокового припинення повноважень Президента України у зв'язку з неспроможністю виконання ним своїх повноважень за станом здоров'я) залишити без змін, а статтю 171 викласти в новій редакції, якою передбачено, що "Порядок дострокового припинення повноважень Президента України у разі усунення Президента України з поста в порядку імпічменту визначається Конституцією України, Законом України "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)", іншими законами України та цим Регламентом".
Тобто, у разі прийняття законопроекту (реєстр. № 10340), з глави 30 Регламенту Верховної Ради України будуть виключені всі положення, які визначають порядок усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту).
Комітет зауважив, що відповідно до частини п’ятої статті 83 Конституції України порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Положеннями частини другої статті 1 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що Регламент встановлює, зокрема, процедуру розгляду інших питань, віднесених до її повноважень, та порядок здійснення контрольних функцій Верховної Ради України. 
Згідно з пунктом 10 частини першої статті 85 Конституції України  до повноважень Верховної Ради України належить усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому 
статтею 111 Конституції України, а відтак порядок роботи Верховної Ради України з розгляду питання щодо усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), передбачений статтями 172-188 Регламенту Верховної Ради України, має залишатися складовою Регламенту Верховної Ради України, який визначає порядок роботи Верховної Ради України.
Також Комітет звернув увагу на те, що 4 червня 2019 проект Закону України "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)", внесений Президентом України Зеленським В.О. (реєстр. 
№ 10340 від 29.05.2019) за результатами голосування не набрав необхідної кількості голосів народних депутатів України щодо включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України. Водночас, цього дня на сторінці офіційного веб-сайту Верховної Ради України у картці законопроекту (реєстр. № 10340) у розділі про стан проходження було зазначено "відхилено та знято з розгляду".
Комітет зауважив, що відхилення пропозиції до проекту порядку денного (частина друга статті 22 Регламенту Верховної Ради України) і відхилення законопроекту та зняття його з розгляду (частина друга статті 107 Регламенту Верховної Ради України) не є тотожними. 
Зазначені питання неодноразово розглядались Комітетом і за наслідками розгляду Комітетом на засіданні 7 жовтня 2009 року (протокол № 42) було ухвалено Роз’яснення  про застосування положень статей 22, 95, 107, 108 Регламенту  Верховної Ради України щодо включення законопроектів до порядку денного сесії Верховної Ради України. 
У Роз’ясненні Комітет, зокрема, зазначив, що відхилення законопроекту і відхилення пропозиції до проекту порядку денного сесії Верховної Ради України не можна ототожнювати. Відповідно до частини другої статті 22 Регламенту Верховної Ради України відхиленою вважається пропозиція до проекту порядку денного сесії Верховної Ради України, яка за результатами голосування Верховної Ради України не отримала необхідної кількості голосів народних депутатів України, тобто їх більшості від конституційного складу Верховної Ради України. Натомість, згідно з вимогами статті 107 Регламенту Верховної Ради України законопроект вважається відхиленим, якщо запропоновані рішення на його підтримку не отримали необхідної кількості голосів народних депутатів України. Таке відхилення законопроекту заноситься до протоколу пленарного засідання Верховної Ради України. 
Отже, відхилення пропозиції про включення законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради України не означає відхилення самого законопроекту, тому запис у картці законопроекту (реєстр. № 10340) у розділі про стан проходження "відхилено та знято з розгляду" не відповідає вимогам статей 22 і 107 Регламенту Верховної Ради України.
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 особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)", внесеного Президентом України Зеленським В.О. (реєстр. № 10340 від 29.05.2019), та прийняв рішення направити його до Комітету з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Закону України. 



Перший заступник
голови Комітету                                                                      П.В.ПИНЗЕНИК 




