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Шановний Сергію Костянтиновичу!
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 (далі – Комітет) на своєму засіданні, проведеному
20 квітня 2022 року (протокол № 54), розглянув проект Закону України про
внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального
процесуального кодексу України, реєстр. № 7290 від 15.04.2022 р., поданий
Кабінетом Міністрів України (далі – законопроект).
Метою законопроекту є приведення положень Кримінального кодексу
України (далі – КК) у відповідність до норм міжнародного права та забезпечення
кримінально-правового переслідування за міжнародні злочини (геноциду,
злочини агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини).
Для досягнення зазначеної мети пропонується внести зміни до статей 44,
49, 68, 69, 74, 80 КК, задля забезпечення запобігання юридичній та фактичній
безкарності за вчинення агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних
злочинів. Також проектом Закону виключаються статі 432, 433, 435 КК та
передбачено особливості кримінальної відповідальності за кримінальні
правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
(Розділ ХХ Особливої частини КК у редакції проекту). У новій редакції
викладено ч. 2 ст. 216 та ч. 2 ст. 2971 Кримінального процесуального кодексу
України, а також ч. 2 ст. 4 Закону України «Про застосування амністії в Україні».
За підсумками розгляду законопроекту на засіданні Комітет ухвалив
рішення: звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань
правоохоронної діяльності з пропозицією рекомендувати Верховній Раді
України проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу
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України та Кримінального процесуального кодексу України, реєстр. № 7290 від
15.04.2022 р., поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду у
першому читанні прийняти за основу.

Голова Комітету

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Лубінець Дмитро Валерійович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000001C2D290048EF9C00

Дійсний до: 16.12.2023 0:00:00

Д. ЛУБІНЕЦЬ

Апарат Верховної Ради України
№ 04-25/8-2022/67441 від 21.04.2022

