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Парламент подолав вето Президента України
КИЇВ – З метою забезпечення морального здоров'я українського суспільства 11 червня
2009 року Верховна Рада України подолала вето Президента України на Закон №4268
«Про заборону грального бізнесу в Україні». За відповідне рішення проголосували 390
народних депутатів з 429 зареєстрованих у залі: від фракції Партії регіонів – 160, від
Блоку Юлії Тимошенко – 152, від фракції Блок «Наша Україна – Народна самооборона» –
32, від Комуністичної партії України – 27, від Блоку Литвина – 19.
Як повідомляв ІРС, ухваленим парламентом 15 травня Законом вводиться заборона в
Україні грального бізнесу (казино, гральні автомати, тоталізатори тощо). Згідно з
документом, заборона буде діяти до прийняття спеціального законодавства, яке
передбачить право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних
зонах.
“Закон запроваджує обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, виходячи з
конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту
моральності та здоров’я населення, заборони використання власності на шкоду людині і
суспільству”, – зазначено у преамбулі самого Закону.
Однак Президент України Віктор Ющенко 4 червня застосував право вето до цього
закону як такого, що порушує ряд положень Конституції, оскільки тягне масове
звільнення і подальше безробіття працівників гральних закладів та "порушує права
підприємців – організаторів азартних ігор".
На думку Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко гральні заклади “руйнують
духовність, моральність дітей, підлітків, а іноді навіть руйнують цілі родини”. За своїм
характером сам гральний бізнес глава Уряду сприймає на одному рівні з наркобізнесом,
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який теж дає прибутки і дає роботу, проте є забороненим у суспільстві. У зв’язку з цим
Кабінет Міністрів України, який був ініціатором подібної заборони, звернувся до
Верховної Ради України з проханням подолати вето Президента на зазначений Закон.
Раніше на підтримку ідеї обмеження діяльності гральних закладів та азартних ігор
виступали представники українських Церков, які наголошували на згубному впливі цього
явища на моральне і духовне здоров'я суспільства та відсутності необхідних обмежень та
контролю за цим з боку держави. Інститут релігійної свободи, м.Київ
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