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Про проект Закону України 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

 щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років 

(реєстр. № 6574) 

 

 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв 

репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років (реєстр.             

№ 6574 від 09.06.2017 року), поданий народним депутатом України      

Парубієм А.В. та іншими народними депутатами України, Комітет зазначає 

наступне. 
Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1096 (1996)                                            

від 27 червня 1996 року, членом якої є Україна, наголошує на необхідності 

реабілітації жертв тоталітарного правосуддя, засуджених за діяння, які не 

вважаються злочинами у цивілізованому суспільстві, а також несправедливо 

засуджених осіб. Інша резолюція ПАРЄ № 1481 (2006) від 25 січня 2006 року 

проголошує, що жертви злочинів тоталітарних комуністичних режимів, які 

продовжують жити сьогодні, або їхні родини заслуговують на співчуття, 

розуміння й визнання їхніх страждань. 
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У 2015 році Верховна Рада ухвалила Закон України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», яким 

комуністичний режим 1917-1991 років визнано злочинним та таким, що 

здійснював політику державного терору, яка характеризувалася численними 

порушеннями прав людини у різних формах. За цим законом держава 

зобов’язана ліквідувати наслідки злочинів комуністичного режиму та 

відновити історичну справедливість по відношенню до їх жертв.  

Законом України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні» засуджено політичні репресії, що здійснювалися протягом 1917-1991 

років на території України, визначено категорії осіб, які підлягають 

реабілітації, порядок надання зазначеним особам статусу реабілітованих та 

надання компенсацій, пільг та інших соціальних гарантій з боку держави.  

Законопроектом пропонується внести зміни до зазначеного Закону в 

частині удосконалення процедури реабілітації таких осіб та приведення її у 

відповідність до чинного законодавства України. А саме пропонується: 

1) створити підстави для реабілітації осіб, які: 

 а) були репресовані комуністичним режимом у позасудовому порядку 

(так званими «трійками», «особливими нарадами» НКВС тощо); 

б) були засуджені за діяння, які згідно резолюції Парламентської 

Асамблеї Ради Європи № 1096 (1996) від 27 червня 1996 року не вважалися 

злочинами у цивілізованому суспільстві; 

2) уточнити термінологію, яка стосується конкретних форм, ознак та 

мотивів політичних репресій; 

3) уточнити перелік осіб, які відносяться до реабілітованих, та визначити 

категорію осіб  потерпілих від репресій; 

4) створити спеціальні комісії з реабілітації при обласних державних 

адміністраціях.  

До складу Комісій пропонується включити представників державних 

органів, установ та представників громадських об’єднань, які займаються 

відновленням прав репресованих осіб, а саме:  

а) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; б) 

територіального органу Національної поліції в Автономній Республіці Крим, 

області, містах Києві та Севастополі; в) Державного архіву в Автономній 

Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя; 

регіонального органу Служби безпеки України, територіальна компетенція 

якого поширюється на Автономну Республіку Крим, область, міста Київ та 

Севастополь; г)  Українського інституту національної пам’яті; д) Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської 

міських рад; регіональної прокуратури, територіальна юрисдикція якої 

поширюється на Автономну Республіку Крим, область, міста Київ та 

Севастополь.  

До створення комісій з реабілітації передбачається тимчасово надати 

право приймати рішення з реабілітації жертв репресій комуністичного режиму 

органам прокуратури. 
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З метою приведення процедури реабілітації жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років у відповідність до 

запропонованих змін до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних 

репресій на Україні», передбачено також внесення відповідних змін до законів 

України «Про місцеві державні адміністрації», «Про Раду міністрів 

Автономної Республіки Крим», «Про пенсійне забезпечення», «Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», 

«Про судовий збір», «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки», «Про прокуратуру», до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та Кодексу адміністративного судочинства 

України. 

Законопроект не змінює існуючу на сьогодні систему пільг та виплат 

реабілітованим особам.   

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України висловило щодо законопроекту низку зауважень і пропозицій, 

врахування яких можливе при його доопрацюванні. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 

1917 - 1991 років (реєстр. № 6574), поданий народним депутатом України 

Парубієм А.В. та іншими народними депутатами України, за результатами 

розгляду у першому читанні прийняти за основу. 

2. Доповідачем на пленарному засіданні з цього питання визначити 

голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

Голова Комітету     О. ТРЕТЬЯКОВ 

 


