ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення
кримінальної відповідальності за порушення законодавства про санкції»
1.
Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Розроблений проект Закону є частиною законодавчих ініціатив щодо
покращення санкційної політики, у частині встановлення кримінальної
відповідальності за порушення вимог законодавства про санкції.
2.
Мета і шляхи її досягнення
Метою зазначеного законопроекту є покращення юридичної системи для
застосування міжнародних та національних санкцій, приведення механізму
застосування санкцій у відповідність до міжнародної практики, встановлення
кримінальної відповідальності за порушення санкційної політики.
Законопроект розроблено з метою забезпечення захисту законних інтересів
держави, охоронюваних прав, свобод чи інтересів громадян, юридичних осіб, у
питані дотримання обмежень і заборон, встановлених щодо підсанкційних
суб’єктів, та вимог законодавства про санкції.
3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону
Законопроектом пропонується внести доповнення до Кримінального кодексу
України шляхом встановлення відповідальності за вимог законодавства про
санкції.
Так, законопроектом визначається відповідальність за порушення обмежень
і заборон, встановлених щодо підсанкційних суб’єктів, якщо такі діяння
загрожують незалежності України, суверенітету і територіальній цілісності
держави, національній безпеці, або мають на меті зміну конституційного ладу
насильницьким шляхом чи незаконне захоплення державної влади, а також за інші
порушення вимог законодавства про санкції.
4. Правові аспекти
Дана сфера відносин регулюється Конституцією України, міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, Законом України «Про санкції», Законом України «Про Раду
національної безпеки і оборони України», Кримінальним кодексом України,
Кримінальним процесуальним кодексом України.
5.
Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація положень законопроекту не має прямого впливу на видаткову
частину державного бюджету та не потребує додаткових видатків з державного
бюджету. Однак, впровадження даної законодавчої ініціативи залежить від
практики застосування відповідного закону, що може вплинути на збільшення
доходів державного бюджету.
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6.
Позиція заінтересованих органів
Законопроект потребує погодження з Міністерством внутрішніх справ
України, Службою безпеки України, Міністерством закордонних справ України,
Радою національної безпеки і оборони України.
7.
Громадське обговорення
Поданий комплект законопроектів (включаючи, законопроект «Про
національні та міжнародні санкції» та законопроект «Про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення підслідності у
справах про порушення законодавства про санкції») був обговорений на спільних
зустрічах з органами державної влади, зокрема з делегованими представниками
Міністерства закордонних справ України, Ради національної безпеки і оборони
України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури
України. Подані позиції щодо критичних елементів санкційної інфраструктури
були детально опрацьовані та враховані при підготовці законопроекту. Також
протягом 2020-21 рр. проведено ряд зустрічей з експертами іноземних держав
(Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених
Штатів Америки, Швейцарії, Естонії), за результатом яких до законопроекту були
включені норми, що враховують найкращий іноземний досвід та відповідають
міжнародним стандартам санкційної політики.
Законопроект також виносився на обговорення з представниками
громадського середовища та на Комітетські слухання на тему: «Застосування,
реалізація і моніторинг спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)», проведені 2 грудня 2020 року за ініціативи Комітету з питань
зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та за участі Комітету
з питань національної безпеки, оборони та розвідки і Комітету з питань інтеграції
України з Європейським Союзом.
8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту
Прийняття законопроекту дозволить покращити механізми притягнення до
кримінальної відповідальності за порушення вимог законодавства про санкції.
Народний депутат України
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