Звернення до Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Верховної Ради України щодо розроблення
проекту Закону України, яким визнати такими, що втратили чинність,
Закони України, прийняті 16 січня 2014 року

Ми, депутати Львівської обласної ради, звертаємося щодо розроблення
проекту Закону України, яким визнати такими, що втратили чинність, Закони
України, прийняті 16 січня 2014 року, з наступним внесенням його на розгляд
Верховної Ради України, членами Комітету за його рішенням, оскільки
вважаємо, що ухвалені акти спрямовані на обмеження конституційних прав і
свобод людини, не відповідають Конституції України та міжнародним
стандартам у сфері прав і свобод людини.
Вони прийняті Верховною Радою України із численними порушеннями
Конституції України та Закону України «Про Регламент Верховної Ради
України».
Зокрема, йдеться про такі Закони України :
- «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту
безпеки громадян»;
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час
проведення футбольних матчів»;
- «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному
режимі»;
- «Про внесення змін до Закону України «Про усунення негативних
наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу
подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань»;
- «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу
України щодо заочного кримінального провадження»;
- «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України»;
- «Про внесення змін до статті 297 Кримінального кодексу України
щодо відповідальності за осквернення або руйнування пам’ятників,
споруджених в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої
світової
війни
–
радянських
воїнів-визволителів,
учасників

партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань,
а також воїнів-інтернаціоналісгів та миротворців»;
- «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо
відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму»;
- «Про внесення зміни до Закону України «Про безоплатну правову
допомогу» щодо відтермінування набрання чинності положеннями
пункту 6 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення».
Прийняті Закони України суперечать положенням Конституції
України, оскільки звужують поняття політичної, економічної та ідеологічної
багатоманітності, обмежують права на свободу розвитку особистості, рівності
громадян та об’єднань громадян перед законом.
Просимо Вас розглянути та підтримати звернення депутатів
Львівської обласної ради і розробити проект Закону України, яким визнати
таким, що втратили чинність, зазначені вище Закони України, прийняті 16 січня
2014 року, з наступним внесенням його на розгляд Верховної Ради України
членами Комітету за його рішенням.
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