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Шановний Андрію  Євгеновичу!

Комітет Верховної Ради України 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 на своєму засіданні 18 листопада  2020 р. 
(Протокол № 21) розглянув проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав 
людини», (реєстр. № 4048 від 03.09.2020), внесений Кабінетом Міністрів 
України.

Метою даного законопроекту є приведення положень низки нормативних 
актів, зокрема,  Кримінально-виконавчого кодексу України, Законів України 
«Про транспорт»,  «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з 
місць позбавлення волі»,  та  «Про порядок вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів)» у відповідність до практики Європейського суду з прав 
людини. 
         Підтримуючи  даний  законопроект, який направлений на вирішення 
проблемних питань щодо виконання рішень Європейського суду, члени 
Комітету звернули увагу на необхідність доопрацювання деяких його 
положень з урахуванням зауважень, висловлених в ході обговорення 
Представником Уповноваженого з дотримання рівних прав і свобод 
Іванкевичем В.В.. Зокрема  йшлося про доопрацювання  запропонованих  змін 
до статті 24 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів)», якими передбачається, що у разі введення надзвичайного 
стану може бути заборонено проведення страйків, а також заборонено 
проведення страйків за умови, якщо припинення працівниками роботи 
створює загрозу національній безпеці.
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Зазначеними змінами  спрощується норма частини третьої статті 24 
цього Закону, чинна редакція  якої  визначає  чіткі умови  заборони 
проведення страйків у разі оголошення надзвичайного/воєнного станів. 
Внесеними   змінами  передбачається встановити  лише факт заборони 
проведення страйків у разі введення надзвичайного/воєнного станів,  без 
конкретизації строків заборони, порядку обмеження права на страйк та інших 
умов щодо обмеження права на страйк.

Таке  спрощення чинної норми щодо умов та строків заборони 
проведення страйків у разі оголошення надзвичайного/воєнного станів, а 
також введення заборони проведення страйків за умови загроз національній 
безпеці може призвести до зловживань та довільного тлумачення зазначеного 
положення законопроекту, враховуючи, що поняття загроз національної 
безпеки є надто загальним та може бути застосоване до широкого кола 
ситуацій.

За результатами обговорення  Комітет ухвалив рішення:  надіслати до 
головного Комітету з питань правової політики висновок з пропозицією 
рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського 
суду з прав людини», реєстр.№4048 за результатами розгляду у першому 
читанні прийняти за основу з врахуванням висловлених зауважень.

Голова Комітету                                                             Д.В. ЛУБІНЕЦЬ
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