ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Третя сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
24.06.2021

Ужгород

№ 293

Про Звернення Закарпатської обласної ради
стосовно окремих норм законопроєкту
№ 5488 «Про внесення змін до Кодексу
України
про
адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу
України щодо боротьби з проявами
дискримінації»
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування Україні» обласна рада в и р і ш и л а:
1. Звернутися до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України
стосовно необхідності вилучення окремих норм із законопроєкту № 5488
«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації»
(текст Звернення додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
обласної ради та постійні профільні комісії обласної ради.

Голова ради

Олексій ПЕТРОВ

Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
ЗВЕРНЕННЯ
Кабінет Міністрів України подав Верховній Раді України для розгляду
у порядку законодавчої ініціативи проєкт Закону України «Про внесення змін
до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального
кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації» ( № 5488).
Пропоновані законопроєктом зміни до КУпАП стосуються доповнення
цього кодексу новою статтею 188-56 (Порушення законодавства у сфері
запобігання та протидії дискримінації), наділення уповноважених осіб
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та
представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
правом складати протоколи, а суддів районних, районних у місті, міських чи
міськрайонних судів – повноваженнями з розгляду справ про адміністративні
правопорушення, передбачені статтею 188-56КУпАП (у редакції
законопроєкту), а також доповнення статті 35 цього кодексу такою
обставиною,
що
обтяжує
відповідальність
за
адміністративне
правопорушення, як учинення правопорушення з мотивів нетерпимості.
Сутність змін до КК України полягає в уніфікації термінології,
пов’язаної з використанням терміну «нетерпимість», і стосується відповідних
положень статей 67, 115, 121, 122, 126, 127, 129, 300 КК України.
Змінами до статті 130 КК України передбачається декриміналізація
свідомого поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом
імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є
небезпечною для життя людини, а також зараження іншої особи вірусом
імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби особою,
яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу.
Також пропонується викласти в новій редакції статтю 161 КК України,
передбачивши в ній відповідальність за публічні заклики до насильства на
ґрунті нетерпимості та інші умисні дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі
та ненависті на ґрунті нетерпимості, а також за ті самі дії, учинені службовою
особою з використанням службового становища.
Крім того, законопроєктом у прикінцевих та перехідних положеннях
передбачено доповнення частини першої статті 1 Закону України «Про засади
запобігання та протидії дискримінації в Україні» пунктом 21, у якому
визначити термін «нетерпимість».
Значна частина консервативно налаштованого українського суспільства
негативно сприйняла цей законопроєкт, як такий, що несе загрозу
християнським цінностям. Відповідне звернення надійшло на адресу обласної
ради від Міжконфесійної Духовної Ради Закарпаття.

У зв’язку із зазначеним вище, ми, депутати Закарпатської обласної ради,
з метою недопущення розколу в суспільстві, просимо Кабінет Міністрів
України як ініціатора законопроєкту № 5488 та Верховну Раду України
вилучити із законопроєкту норми, які сприймаються частиною громадськості
як зазіхання на свободу віросповідання і свободу вираження поглядів.
Звернення прийнято на першому пленарному
засіданні третьої сесії обласної ради VIІІ скликання
Депутати Закарпатської обласної ради VIІІ скликання

