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До проекту Закону
(реєстр. № 1204  від  05.09.2019, 
доопрацьований)








Комітет національної безпеки, оборони та розвідки 


ВИСНОВОК

	на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про парламентський контроль за дотриманням вимог Конституції та законів України щодо забезпечення національної безпеки в діяльності спеціальних служб та правоохоронних органів», внесеного народними депутатами України Порошенком П.О. та іншими (всього 12 підписів) (реєстр. № 1204 від 05.09.2019, доопрацьований)


	За дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від                                  9 вересня 2019 року Комітет на засіданні 16 жовтня ц.р. (протокол № 11) розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам і по суті правого змісту проект Закону України «Про парламентський контроль за дотриманням вимог Конституції та законів України щодо забезпечення національної безпеки в діяльності спеціальних служб та правоохоронних органів», внесений народними депутатами України Порошенком П.О. та іншими (всього 12 підписів) (реєстр. № 1204 від 05.09.2019, доопрацьований)
Ìåòîþ âíåñåííÿ çàêîíîïðîåêòó, ÿê çàçíà÷åíî â ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñö³ äî íüîãî, º «ñòâîðåííÿ Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ çä³éñíåííÿ ïàðëàìåíòñüêîãî êîíòðîëþ çà äåðæàâíèìè îðãàíàìè ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ç ïðàâîîõîðîííèìè ôóíêö³ÿìè, ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè, ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà ðîçâ³äóâàëüíèìè îðãàíàìè… ïðè çàáåçïå÷åíí³ íèìè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè â ÷àñòèí³ äîòðèìàííÿ ïðàâ, ñâîáîä ³ ³íòåðåñ³â ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, ùîäî çä³éñíåííÿ êàäðîâî¿ ïîë³òèêè ó çàçíà÷åí³é ñôåð³ òà ¿¿ åôåêòèâíîñò³ à òàêîæ âèçíà÷åííÿ çàâäàíü òà ïîâíîâàæåíü òàêîãî êîì³òåòó».
Äëÿ äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíî¿ ìåòè ïðîåêòîì Çàêîíó ïðîïîíóºòüñÿ âèçíà÷èòè ïðàâîâ³ îñíîâè çä³éñíåííÿ ïàðëàìåíòñüêîãî êîíòðîëþ ó ñåêòîð³ áåçïåêè ³ îáîðîíè; ïðèíöèïè, îñíîâí³ çàäàííÿ òà ïðåäìåò êîíòðîëþ; ñóá’ºêò³â çàáåçïå÷åííÿ çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ, ïîðÿäîê ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ Êîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïèòàíü ïàðëàìåíòñüêîãî êîíòðîëþ çà ñïåö³àëüíèìè ñëóæáàìè, éîãî çàâäàííÿ òà ôóíêö³¿. 
Â ðîçä³ë³ Ïðèê³íöåâ³ òà ïåðåõ³äí³ ïîëîæåííÿ çàêîíîïðîåêòó çàïðîïîíîâàí³ çì³íè, çîêðåìà, äî Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî êîì³òåòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè”, äî Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òîùî.
Çã³äíî ç  ÷àñòèíîþ ÷åòâåðòîþ ñòàòò³ 93 Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà â ìåæàõ ïðåäìåòà â³äàííÿ Êîì³òåòó, âèçíà÷åíîãî Ïîñòàíîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî ïåðåë³ê, ê³ëüê³ñíèé ñêëàä ³ ïðåäìåòè â³äàííÿ êîì³òåò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè äåâ’ÿòîãî ñêëèêàííÿ» â³ä 29 ñåðïíÿ 2019 ðîêó ¹ 19-²Õ, Êîì³òåò çàçíà÷èâ, ùî çàêîíîïðîåêò (ðåºñòð. ¹ 1204) âíåñåíî íà ðåºñòðàö³þ çã³äíî ç ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 89, ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 90 òà ÷àñòèíàìè ïåðøîþ, äðóãîþ ³ øîñòîþ ñòàòò³ 91 Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, çà ï³äïèñàìè îñ³á, ÿê³ ìàþòü ïðàâî çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè, ðàçîì ç ïðîïîçèö³ºþ ùîäî êàíäèäàòóðè äîïîâ³äà÷à íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³, ïîÿñíþâàëüíîþ çàïèñêîþ, ïîð³âíÿëüíîþ òàáëèöåþ òà åëåêòðîííèì ôàéëîì.
Âîäíî÷àñ, çàêîíîïðîåêò ìàº íåäîë³êè òåõí³êî-þðèäè÷íîãî õàðàêòåðó. Çîêðåìà, ïîòðåáóº êîðèãóâàííÿ ÿê òåêñò çàêîíîïðîåêòó, òàê ³ äîäàí³ äî íüîãî ñóïðîâ³äí³ äîêóìåíòè, ó ÿêèõ çàçíà÷åíî ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Ðåãëàìåíò Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè». Â³äïîâ³äí³ çì³íè ìàþòü âíîñèòèñü íå áåçïîñåðåäíüî äî öüîãî Çàêîíó, ÿêèé ì³ñòèòü äâà ïóíêòè, à äî çàòâåðäæåíîãî íèì Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.
Ïî ñóò³ ïîäàíîãî ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè Êîì³òåò çàóâàæèâ òàêå.
Ïàðëàìåíòñüêèé êîíòðîëü, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ïåðåäáà÷àº êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè 
(ïóíêò 4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 85), çà  ä³ÿëüí³ñòþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â  Óêðà¿íè  (ïóíêò 13 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 85),  çà âèêîðèñòàííÿì ïîçèê, îäåðæàíèõ Óêðà¿íîþ  â³ä ³íîçåìíèõ äåðæàâ,  áàíê³â ³ ì³æíàðîäíèõ ô³íàíñîâèõ îðãàí³çàö³é, ùî íå ïåðåäáà÷åí³ Äåðæàâíèì áþäæåòîì Óêðà¿íè (ïóíêò 14 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 85), íàäàííÿ ïàðëàìåíòîì çãîäè íà ïðèçíà÷åííÿ ³ çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàä  îñ³á ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ Êîíñòèòóö³ºþ  Óêðà¿íè (ïóíêòè 12 òîùî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 85), êîíòðîëü â³ä ³ìåí³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè çà íàäõîäæåííÿì êîøò³â äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè Ðàõóíêîâîþ ïàëàòîþ (÷àñòèíà ïåðøà ñòàòò³ 98), ïàðëàìåíòñüêèé êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà Óïîâíîâàæåíèì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç ïðàâ ëþäèíè.
Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí ïåðøî¿ òà ï’ÿòî¿ ñòàòò³ 89 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè äëÿ çä³éñíåííÿ çàêîíîïðîåêòíî¿  ðîáîòè, ï³äãîòîâêè ³ ïîïåðåäíüîãî ðîçãëÿäó ïèòàíü, â³äíåñåíèõ äî ¿¿ ïîâíîâàæåíü, âèêîíàííÿ êîíòðîëüíèõ ôóíêö³é â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ñòâîðþº ç ÷èñëà íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè êîì³òåòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà îáèðàº ãîë³â, ïåðøèõ çàñòóïíèê³â, çàñòóïíèê³â ãîë³â òà ñåêðåòàð³â öèõ êîì³òåò³â. Îðãàí³çàö³ÿ ³ ïîðÿäîê ä³ÿëüíîñò³ êîì³òåò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè âñòàíîâëþºòüñÿ çàêîíîì. Ñïåö³àëüíèì çàêîíîì, ÿêèé âèçíà÷àº ïðàâîâèé ñòàòóñ êîì³òåò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ¿õ ôóíêö³¿ òà îðãàí³çàö³éí³ îñíîâè ä³ÿëüíîñò³ º Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî êîì³òåòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè». Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ñòàòò³ 1 öüîãî Çàêîíó, êîì³òåò Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè – îðãàí Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ÿêèé óòâîðþºòüñÿ ç ÷èñëà íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè äëÿ çä³éñíåííÿ çà îêðåìèìè íàïðÿìàìè çàêîíîïðîåêòíî¿ ðîáîòè, ï³äãîòîâêè ³ ïîïåðåäíüîãî ðîçãëÿäó ïèòàíü, â³äíåñåíèõ äî ïîâíîâàæåíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, âèêîíàííÿ êîíòðîëüíèõ ôóíêö³é. Êîì³òåò â³äïîâ³äàëüíèé ïåðåä Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè òà              ï³äçâ³òíèé ¿é.
Àâòîðè ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè (ðåºñòð. ¹ 1204) ïðîïîíóþòü  ñòâîðèòè êîì³òåò Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, äî ïðåäìåòà â³äàííÿ ÿêîãî áóäå íàëåæàòè çàáåçïå÷åííÿ çä³éñíåííÿ ïàðëàìåíòñüêîãî êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì âèìîã Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè â ä³ÿëüíîñò³ ñïåö³àëüíèõ ñëóæá (ñïåöñëóæá), äîòðèìàííÿì êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ, ñâîáîä òà ³íòåðåñ³â ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà â ä³ÿëüíîñò³ ñïåöñëóæá ó ïðîöåñ³ çàáåçïå÷åííÿ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè, ÿêèé ñòâîðþâàòèìåòüñÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî êîì³òåòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè» ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé, âèçíà÷åíèõ çàïðîïîíîâàíèì Çàêîíîì, ó ðàç³ éîãî ïðèéíÿòòÿ.
При цьому, зазначений комітет розглядатиме справи, пов’язані з фактами та скаргами про порушення прав, свобод та інтересів людини і громадянина з боку спецслужб у процесі забезпечення національної безпеки, а також при здійсненні провадження кримінальних справ щодо посадових і службових осіб спеціальних служб, а також у процесі здійснення провадження кримінальних справ спеціальними службами, що були отримані від юридичних чи фізичних осіб або отримані в процесі здійснення контрольної діяльності комітетом, відповідно до Положення про розгляд таких справ, розробленого і затвердженого комітетом. Зазначений комітет матиме право викликати та опитувати осіб, які мають відношення до отриманих фактів та скарг про правопорушення, включаючи керівників органів, у яких правопорушення допущено; звертатися до процесуального керівника досудового розслідування у кримінальних справах про висунення обвинувачень у вчиненні кримінального правопорушення посадовим та службовим особам спеціальних служб, а також у кримінальних справах, досудове розслідування яких провадять спеціальні служби; здійснювати доступ членами комітету та працівниками секретаріату до приміщень та технічних засобів зазначених органів без попереднього повідомлення їхніх керівників відповідно до ухваленого комітетом рішення; обирати необхідну для розгляду справи інформацію; опитувати працівників органів тощо.
Комітет зауважив, що автори законопроекту пропонують створити комітет Верховної Ради України з особливим статусом, особливими функціями, з особливими самостійними повноваженнями, які будуть врегульовуватися іншим окремим законом. 
Водночас, Комітет звертає увагу, що відповідно до положень статті 101 Конституції України парламентський контроль за додержанням прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, а згідно з положеннями частини першої статті 3 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітети будують свою роботу на принципах, зокрема, верховенства права, законності та їх рівноправності.  Права комітетів при здійсненні ними своїх функцій, що передбачені  положеннями Глави 3 (контрольні функції комітетів) Закону України «Про комітети Верховної Ради України» носять загальний характер і належать всім без винятку комітетам, тому виокремлення повноважень одного з утворюваних Верховною Радою України комітету є недоречним. Крім того, питання, які пропонуються в предмет відання запропонованого в законопроекті комітету, вже містяться в предметах відання Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин та Комітету з питань правоохоронної діяльності. 
Комітет зазначив, що статтею 33 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» передбачено право комітетів Верховної Ради України реагувати на порушення законності, а саме: у разі встановлення комітетом порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, інтересів держави, територіальної громади, що охороняються законом, комітет направляє такі матеріали для відповідного реагування в межах, встановлених законом, органам Верховної Ради України, державним органам чи органам місцевого самоврядування.
Зазначені зауваження та застереження щодо створення окремого комітету окремим законом стосуються і запропонованих змін до статті 81 Регламенту Верховної Ради України.
	Крім того, Комітет зауважив, що у справі за конституційним поданням 58 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 3, 4, 5, 6 статті 9, пунктів 3, 4, 5 статті 10, підпункту "г"   пункту 1 статті 24, пункту 3 статті 26 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", пункту 10 статті 14, статті 33-1       Закону України "Про комітети Верховної Ради України", Конституційний Суд України в своєму Рішенні від  10 червня 2010 року N 16-рп/2010  зазначає, що «Основний Закон  України не наділяє комітети самостійними контрольними повноваженнями, вони можуть лише сприяти Верховній Раді України у здійсненні повноважень щодо парламентського контролю, виконуючи певні дії допоміжного (інформаційного, експертного, аналітичного тощо) характеру. Наведене узгоджується з  правовою  позицією Конституційного Суду України, за якою комітети не є самостійними  суб'єктами парламентського контролю.  Вони беруть участь  у  його  здійсненні лише на стадії підготовки та попереднього розгляду питань, віднесених  до  сфери парламентського контролю Верховної Ради України (абзац сьомий пункту 8 мотивувальної частини Висновку Конституційного Суду України від  14 березня 2001 року N 1-в/2001)».
	Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив експертний висновок на проект Закону України «Про парламентський контроль за дотриманням вимог Конституції та законів України щодо забезпечення національної безпеки в діяльності спеціальних служб та правоохоронних органів», внесений народними депутатами України Порошенком П.О. та іншими (всього 12 підписів) (реєстр. № 1204 від 05.09.2019, доопрацьований), та прийняв рішення направити його Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту. 
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