2
До реєстр. № 0086 
від 29.12.2020



file_0.png


file_1.wmf


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань Регламенту, депутатської етики
 та організації роботи Верховної Ради України
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел./факс: 255-49-56  E-mail: k_reglam@rada.gov.ua



Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

ВИСНОВОК

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про вихід з Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок та Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок», внесеного Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 0086 від 29.12.2020), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України 
та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам

Комітет на засіданні 17 лютого 2021 року (протокол № 63) розглянув проект Закону України «Про вихід з Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок та Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок», внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. 
№ 0086 від 29.12.2020), на відповідність його оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, згідно з листом голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережка О.О. від 3 лютого 2021 року № 04-19/03-2021/30432 відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України.
Метою законопроекту (реєстр. № 0086), як зазначено в пояснювальній записці, є припинення для України дії Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок. Вихід України із зазначеної Угоди не вплине на інтереси українських громадян та на спроможність держави належним чином захищати національні інтереси, а також на можливості України у протидії спробам Російської Федерації легітимізувати тимчасову окупацію частини суверенної території України.
Згідно з частиною четвертою 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 дев’ятого скликання» від 29 серпня 2019 року 
№ 19-IХ, Комітет зазначив, що законопроект (реєстр. № 0086) 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, з пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та електронним файлом. 
Водночас є певні зауваження щодо його оформлення, а саме: до законопроекту не додано довідку про погодження проекту міжнародного договору зацікавленими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами, що не відповідає вимогам частини сьомої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якою якщо законопроект, проект іншого акта вноситься за погодженням з відповідними органами виконавчої чи судової влади, до нього додається таке погодження.
Натомість у пункті 5 Пояснювальної записки до законопроекту міститься інформація про те, що «Проект Закону погоджено без зауважень Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством фінансів України та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. За результатами проведення Міністерством юстиції України правової експертизи проекту Закону отримано висновок із загальною підсумковою оцінкою – відповідний».
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно з частиною п’ятою статті 83 Конституції України порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
У пункті 32 частини першої статті 85 Конституції України визначено, що до повноважень Верховної Ради України належить, зокрема, надання законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України.
Відтак, частиною першою статті 192 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що Верховна Рада України надає законом згоду на обов'язковість міжнародних договорів України (ратифікація, затвердження, прийняття, приєднання) та здійснює денонсацію міжнародних договорів України відповідно до Конституції України, Закону України «Про міжнародні договори України», Віденської конвенції про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 року та Регламенту Верховної Ради України.
Законопроект про денонсацію міжнародного договору України вноситься на розгляд Верховної Ради України разом з документами, передбаченими Законом України «Про міжнародні договори України» та Регламентом Верховної Ради України, і проектами актів, прийняття яких зумовлюється денонсацією відповідних міжнародних договорів України, і розглядається за процедурою, передбаченою Регламентом Верховної Ради України, з урахуванням особливостей, визначених у главі 32 Регламенту Верховної Ради України (статті 192-203).
Положеннями статті 202 Регламенту Верховної Ради України визначено, що Верховна Рада України приймає рішення про денонсацію міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого була надана Верховною Радою України на виконання її повноважень, встановлених частиною першою статті 9, пунктами 5 і 32 частини першої статті 85 Конституції України. 
Відповідно до статті 2 Закону України «Про міжнародні договори України» міжнародний договір України – укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо); припинення дії – втрата міжнародним договором своєї сили за умов, визначених самим міжнародним договором, або за вольовим рішенням сторін (денонсація, вихід з договору).
Згідно з частиною другою статті 24 Закону України «Про міжнародні договори України» припинення та зупинення дії міжнародного договору України здійснюються:
а) щодо договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, – у формі закону України;
б) щодо міжнародних договорів, які укладено від імені України та які не потребували надання згоди на їх обов'язковість Верховною Радою України, та міжнародних договорів, які укладено від імені Уряду України, затверджених Президентом України, – у формі указу Президента України;
в) щодо міжнародних договорів, які укладено від імені Уряду України та які не потребували надання згоди на їх обов'язковість Верховною Радою України або затвердження Президентом України, а також щодо міжвідомчих договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України, – у формі постанови Кабінету Міністрів України.
Крім того, статтею 54 Віденської конвенції про право міжнародних договорів передбачено, що припинення договору або вихід з нього учасника  можуть мати місце: 
а) відповідно до положень договору;
b) в усякий час за згодою всіх учасників після консультації з іншими договірними державами. 
Разом з цим, договір, який не містить положень про його припинення і який не передбачає денонсації або виходу з нього, не підлягає денонсації і вихід з нього не допускається, якщо тільки:
а) не встановлено, що учасники мали намір допустити можливість денонсації або виходу; 
b) характер договору не має на увазі права денонсації або виходу 
(стаття 56 Віденської конвенції про право міжнародних договорів).
Комітет зазначив, що Угода про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок підписана 22 січня 1993 року у Мінську окремими державами, зокрема, і Україною (за Уряд України підписано із застереженням Прем'єр-міністром України Кучмою Л.Д.), водночас зазначена Угода не була ратифікована Верховною Радою України у формі Закону України. Натомість, Протокол про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд'єгерський зв'язок, підписаний 27 березня 1997 року у м. Москві, ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд'єгерський зв'язок» від 6 липня 1999 року № 833-XIV. Отже, денонсація Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок та Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок мають бути здійснені відповідно у спосіб, якими було ратифіковано. 
Відтак, Угоду про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок, яку не було ратифіковано, не може бути денонсовано (припинено) Законом України, а відповідно постановою Кабінету Міністрів України, натомість Протокол про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок, має бути денонсований (припинений) Законом України. 
Отже, проект Закону України «Про вихід з Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок та Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок» (реєстр. № 0086) оформлено без дотримання вимог частини другої статті 202 Регламенту Верховної Ради України та частини другої статті 24 Закону України «Про міжнародні договори України».
Відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, за наявності висновку комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений та/або зареєстрований без дотримання вимог закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, відповідні законопроекти, проекти інших актів Голова Верховної Ради України повертає суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Враховуючи викладене, Комітет ухвалив цей експертний висновок на проект Закону України «Про вихід з Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок та Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок», внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. 
№ 0086 від 29.12.2020), та прийняв рішення направити його до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного законопроекту.




Голова Комітету                                                                С.В.КАЛЬЧЕНКО 

