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                                                                                                                      від 23.09.2019








                                                                               ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК
щодо пропозицій Президента України до Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України»
	
Комітет на засіданні 27 листопада 2019 року (протокол № 16) розглянув за дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 24 вересня цього року повернутий з пропозиціями Президента України Закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» та висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від                               31 жовтня 2019 року. 
 Верховною Радою України восьмого скликання 6 червня 2019 року прийнято Закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» та згідно з  інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, 12 червня 2019 року було направлено на підпис Президенту України.
Відповідно до частини другої статті 94 Конституції України Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.
Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 7 липня 1998 року № 11-рп/98 «Президент України має право повернути закон зі своїми  вмотивованими  і  сформульованими  пропозиціями  до Верховної  Ради України для повторного розгляду».
 Згідно з частиною другою статті 132 Регламенту Верховної Ради України закон, повернений Президентом України до Верховної Ради України для повторного розгляду, після його підготовки у головному комітеті розглядається позачергово на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Під час розгляду пропозицій Президента України до поверненого ним закону головний комітет вивчає обґрунтованість кожної окремої пропозиції та ухвалює висновок щодо доцільності її прийняття чи відхилення (частина третя статті 133 Регламенту Верховної Ради України). 
23 вересня 2019 року до Верховної Ради України надійшли пропозиції Президента України, в яких зазначено, що «Закон, що надійшов на підпис, зазначеним конституційним принципам верховенства права та поділу державної влади не відповідає».
Президентом України надано 6 зауважень до Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», з яких сформовано 10 пропозицій, які викладені у порівняльній таблиці до Закону.
Президент України зауважує, що «Не можу погодитися також із пропонованим Законом підходом щодо унормування в одному законодавчому акті питань організації та порядку діяльності як тимчасових слідчих комісій та тимчасових спеціальних комісій, так і спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Отже, статус та порядок діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії, що створюється Верховною Радою України згідно зі статтею 111 Конституції України для проведення розслідування під час процедури усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, суттєво відрізняється від статусу та порядку діяльності тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій, утворюваних парламентом відповідно до статті 89 Конституції України. З огляду на зазначене унормування питань діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії, а також тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій в одному законодавчому акті є невиправданим і таким, що не випливає з положень Конституції України» (пропозиція №1). 
Крім того, викладено основні зауваження до частини другої статті 4 (пропозиція № 4), частини четвертої статті 1 (пропозиція № 2), частини першої статті 24 (пропозиція № 6), частин першої та четвертої статті 31 (пропозиції                 № 9 і 10), частини дев’ятої статті 3 (пропозиція № 3), частини третьої статті 23 (пропозиція № 5), частин другої та третьої статті 29 (пропозиції № 7 і 8)  Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».
Також, Президент України зазначає, що повертає Закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України»  для повторного розгляду та пропонує узгодити його положення з вимогами Конституції України.
Під час опрацювання пропозицій Президента України враховано те, що  Верховною Радою України 10 вересня 2019 року прийнято Закон України «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)», яким внесено зміни до Регламенту Верховнорї Ради України та вже враховано частину положень стосовно спеціальної тимчасової слідчої комісії з питань вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, які                 також були предметом регулювання Закону України «Про тимчасові слідчі                      комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні                                            комісії Верховної Ради України», Комітет прийняв рішення підтримати пропозиції  № № 1-3, 5-10.
Пропозицію № 4 щодо переліку підстав для утворення тимчасової слідчої комісії, який, на думку Президента України  «не є вичерпним» пропонується відхилити. Комітет зазначив, що рішення про утворення тимчасової слідчої комісії приймається Верховною Радою України у межах повноважень, визначених Конституцією України. Крім цього, Комітет зауважив, що   Конституція України не розкриває зміст словосполучення «суспільний інтерес», яке має оціночний характер, а його критерії можуть з часом змінюватися, а тому не можуть бути формалізовані в Законі.
Крім вищевикладеного, Комітет звернув увагу на підпункт 1 пункту 3                    Розділу VIІI Прикінцеві положення Закону, яким передбачено зміни до  абзацу першого частини другої статті 351 та  абзацу першого частини першої  статті 385 Кримінального кодексу України щодо перешкоджання діяльності, зокрема, спеціальної тимчасової слідчої комісії, і у зв’язку з врахуванням пропозиції  № 1, згідно з якою, з тексту Закону виключено Розділ  IV (особливості діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України), а також те, що Законом України  «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)» від 10.09.2019 № 39-IX вже внесені зміни до цих статей Кримінального кодексу України, тому вказаний підпункт запропоновано виключити.  
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку від 31 жовтня 2019 року № 16/3-633/0979(202187) зазначає, що зауваження Президента України до Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» заслуговують на часткове врахування.
Відповідно до положень статей 132, 133 Регламенту Верховної Ради України Комітет ухвалив висновок щодо пропозицій Президента України до Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути пропозицій Президента України.
Порівняльна таблиця до Закону України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» з Пропозиціями Президента України та висновок  Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України додаються
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначено голову Комітету.


Голова Комітету                                                 С.В.КАЛЬЧЕНКО


