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Шановний Сергію Костянтиновичу!

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин 
і міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, 
проведеному 22 серпня 2022 року (протокол № 64), розглянув проект Закону 
України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 
удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність, реєстр. № 7647 
від 08.08.2022 року, поданий Кабінетом Міністрів України.

Як зазначено в пояснювальній записці, проект Закону розроблено з метою 
приведення норм кримінального законодавства до фактичної реальності та 
завдань держави зі збереження контролю над фактично окупованими після 
24.02.2022 року територіями та забезпечення життєдіяльності мешканців 
таких територій.

Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України – 
членами Комітету вказано на його актуальність з огляду на нагальність 
вирішення проблеми, пов’язаної з відповідальністю за колабораціонізм. 
Разом з тим, зазначено, що відповідно до запропонованої у законопроекті 
конструкції та використання формулювання за винятком випадків, 
визначених законом, під кримінальну відповідальність за частиною 
четвертою статті 1111 Кримінального кодексу України підпадатимуть всі 
види діяльності, які не зазначені в законах. Таким чином, норми 
законопроекту не створюють належної правової визначеності, яка є 
необхідним елементом будь-якого кримінально караного діяння. У разі 
прийняття законопроекту при застосуванні його положень може виникнути 
необхідність в уточненні та доповненні тих випадків та видів діяльності, які 



не зазначені в законах та які не повинні підпадати під кримінальну 
відповідальність.  

Також в процесі обговорення проекту Закону вказано, що частина 
четверта статті 1111 Кримінального Кодексу встановлює відповідальність за 
провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, 
незаконними органами влади і, фактично, не прив’язується виключно до 
тимчасово окупованих територій. Така взаємодія може відбуватися і на 
території, яка не є тимчасово окупованою, а тому вносити зміни  необхідно в 
низку відповідних законів, а не в один, як пропонується в проекті

Враховуючи зазначене, за підсумками розгляду 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 України щодо 
удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність, реєстр. № 7647 
від 08.08.2022 року, поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками 
розгляду в першому читанні прийняти за основу.

Перший заступник
Голови Комітету                                                                 М. ТКАЧЕНКО


