
 

 

 
 

         ПРАВОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДАНСЬКОЇ РАДИ: ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО ЗАСАДИ 

              ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ – ВИПУСК 68 (СПЕЦІАЛЬНИЙ)                                               
 

 

Кабінет Міністрів Зареєстрував Законопроєкт Про Засади Державної Політики Перехідного 

Періоду у Парламенті  
 

4 серпня 2021 року Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону «Про засади державної політики 

перехідного періоду», зареєстрований у Парламенті 9 серпня 2021 року як законопроєкт № 5844. 

Розроблення законопроєкту передбачалося Планом першочергових дій Кабінету Міністрів на 2021 

рік та Рішенням Ради національної безпеки та оборони про активізацію процесу мирного 

врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях.  
 

Законопроєкт має бути розглянутий профільним парламентським комітетом до того, як він буде 

винесений до першого читання Парламентом. Тим часом, проєкт був розглянутий Європейською 

комісією за демократію через право (Венеціанською комісією), яка опублікувала свій Висновок з 

цього питання 18 жовтня 2021 року (див. секцію 5).  

 

                I) МЕТА ЗАКОНОПРОЄКТУ 
 

 Рамкове регулювання: Законопроєкт має заповнити існуючий правовий вакуум у ряді 

пов’язаних із конфліктом питань. Як рамковий закон, він визначатиме основи правосуддя 

перехідного періоду, конвалідації правочинів та інших питань, які наразі не врегульовані. При 

цьому, подальше врегулювання цих питань має бути здійснене у рамках інших нормативно-

правових актів, прийняття яких передбачає розглянутий законопроєкт. 
 

 Зведення пов’язаного законодавства: Наразі в Україні не існує єдиної системи 

законодавства з пов’язаних із конфліктом питань – таких як захист прав людини, 

встановлення додаткових соціальних гарантій, визначення законних підстав для 

обмеження прав та свобод, заходів для забезпечення доступу постраждалих осіб до 

необхідних послуг. Натомість, окремі аспекти конфлікту регулюються як у рамках 

конкретних законів, так іноді навіть і підзаконних нормативно-правових актів. 

Законопроєкт пропонує об'єднати значну частину таких регулюючих актів у рамках 

єдиного документу – за винятком деяких окремих законів високого значення;1 
 

 Уніфікація підходів до усіх тимчасово окупованих територій: Починаючи з 2014 року, 

регулювання подій окупації у Кримі та на сході України – а також їх наслідків – здійснювалося 

окремо. Відхід від такого підходу був започаткований у рамках Закону № 2268-VIII «Про 

особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету на тимчасово 

окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», однак цей процес не був доведений 

до кінця. Натомість, розглянутий законопроєкт ставить на меті завершити процес уніфікації 

регуляторних підходів до тимчасово окупованих територій; 
 

 

                                                      
1 Зокрема, Закони «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про військово-цивільні 
адміністрації». 

mailto:https://www.kmu.gov.ua/news/kabmin-shvaliv-proekt-zakonu-pro-perehidnij-period
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72625
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)038-e
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 Визначення двох етапів політики перехідного періоду та заходів державної політики: 

Законопроєкт наводить перелік заходів, які мають здійснюватися з метою деокупації та 

реінтеграції тимчасово окупованих територій – що становить два окремих етапи державної 

політики перехідного періоду. Деякі заходи застосовуватимуться до відновлення 

державного контролю над конкретним населеним пунктом (етап деокупації), інші – лише 

після їх деокупації (етап реінтеграції), у той час як ряд заходів мають здійснюватись на 

обох зазначених етапах (див. нижче); 
 

 Визначення основ розбудови миру, конвалідації та правосуддя перехідного періоду: 

Законопроєкт визначає основи таких важливих правових інститутів, як розбудова миру, 

конвалідація та перехідне правосуддя, які мають бути визначені детальніше у рамках 

окремих правових актів, прийняття яких передбачається розглянутим законопроєктом.  

 
 
 

            II) ЕТАПИ ПОЛІТИКИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ 
 

Законопроєкт передбачає два окремих етапи державної політики щодо тимчасово окупованих територій: 

i) деокупація; ii) реінтеграція. Деокупація триває до ефективного відновлення державного контролю, що 

відзначає перехід до етапу реінтеграції. Конкретний етап державної політики визначається на рівні 

окремих населених пунктів на підставі указу Президента, та передбачає специфічні заходи: 
 

КОНФЛІКТНИЙ ПЕРІОД 

(ДЕОКУПАЦІЯ) 

ПОСТКОНФЛІКТНИЙ ПЕРІОД 

(РЕІНТЕГРАЦІЯ) 
 

 Утворення та функціонування 

військово-цивільних 

адміністрацій (ВЦА); 
 

 Захист прав і свобод, у тому 

числі шляхом надання 

гуманітарної допомоги, 

медичних та соціальних 

послуг на підконтрольній 

території; 
 

 Відновлення поштового 

зв’язку з тимчасово 

окупованими територіями; 
 

 Формування кадрового 

резерву.  
 

 

 Діяльність здійснюється протягом 6 місяців після 

деокупації населеного пункту; 
 

 Діяльність спрямована на вирішення проблем, пов'язаних з 

демілітаризацією, гуманітарною кризою, дотриманням 

правопорядку та здійсненням правосуддя, сприянням 

діалогу та здійсненню правосуддя перехідного періоду, у 

т.ч. через: 
 

 Утворення та діяльність перехідних державних, 

міжнародних перехідних, а також військово-цивільних 

адміністрацій; 
 

 Вирішення найважливіших гуманітарних проблем; 
 

 Визначення об'єктів критичної інфраструктури, які 

потребують відновлення; 
 

 Оцінка збитків, спричинених конфліктом. 
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Заходи, що застосовуються протягом усього перехідного періоду 
 

 

 Розшук осіб, зниклих безвісти;2 
 

 Заходи, передбачені ЗУ «Про протимінну діяльність»;3 
 

 Подолання екологічних наслідків конфлікту; 
 

 Роззброєння; 
 

 Забезпечення реалізації соціальних прав, у тому числі прав на пенсію, працевлаштування, 

соціальне страхування;  
 

 Вшанування пам'яті жертв агресії та деконструкція пам'ятників, символів та інших елементів, 

встановлених окупаційними адміністраціями та за радянських часів; 
 

 Забезпечення інформаційної безпеки та подолання наслідків пропаганди; 
 

 Проведення систематичних заходів з ресоціалізації жертв конфлікту; 
 

 Діяльність з розбудови миру, включаючи проведення національного діалогу; 
 

 Обмеження використання російської валюти. 

 
III) ПЕРЕХІДНЕ ПРАВОСУДДЯ 

 

Законопроєкт встановлює основні положення щодо правосуддя перехідного періоду, яке, відповідно до 

законопроєкту, включає питання відповідальності (амністії), обмеження права на заняття публічних 

посад (люстрацію), право на правду про конфлікт, конвалідацію та розбудову миру: 
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 Амністія не може бути застосована до наступних груп осіб (стаття 9): 
 

 Особи, що вчинили злочин, який підпадає під юрисдикцію Міжнародного 

кримінального суд (злочини проти людства, воєнні злочини, злочин агресії), або ж 

передбачені ст. 1 Конвенції проти катувань чи інших жорстоких, нелюдських або таких, 

що принижують гідність, видів поводження і покарання; 
 

 Особи, які вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин проти життя та 

здоров’я особи, її волі, честі та гідності, статевої свободи та недоторканості, або ж 

злочин, що спричинив смерть чи тяжке тілесне ушкодження, злочин проти миру та 

міжнародного правопорядку; 
 

 Іноземці чи особи без громадянства, які перебували у складі окупаційних сил чи 

адміністрацій; 
 

 Посадові та службові особи, які, будучи суддею, прокурором, народним чи місцевим 

депутатом, селищним головою чи військовослужбовцем, скоїли злочин проти 

національної безпеки України. 
 

  

                                                      
2 Особи, які зникли у зоні конфлікту та під час масових заворушень, які могли викликати масову загибель людей. 

Спеціальна адміністративна комісія уповноважена здійснювати заходи по розшуку таких осіб як у буферній зоні, так і на 

непідконтрольній території. Для додаткової інформації, див. Правовий Бюлетень Данської Ради, Випуск 29, секція 1. 
3 Така діяльність включає розмінування, інформування про ризики від вибухонебезпечних предметів, допомогу 

постраждалим, агітаційно-просвітницьку роботу у сфері незастосування протипіхотних мін, та знищення боєприпасів 

(«п’ять складових протимінної діяльності»). 

https://www.humanitarianresponse.info/ru/operations/ukraine/document/ukraine-legal-alert-ddg-drc-july-2018-volume-2-0
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 До осіб, що сприяли підриву основ національної безпеки і оборони України чи 

порушенню прав людини, застосовуються обмеження права займати публічні посади 

чи бути обраним на них (стаття 10); 
 

 Виключення передбачені щодо осіб, які перебували у складі окупаційних адміністрацій 

чи формувань з примусу або проти своєї волі, або ж забезпечували життєдіяльність 

тимчасово окупованих територій та не завдали умисно шкоди життю чи здоров’ю 

людей; 
 

 Особам, щодо яких застосовується люстрація, гарантуватиметься право на захист та 

оскарження рішень, у т.ч. в суді. 
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 Держава надаватиме достовірну, точну та повну інформацію про причини, перебіг 

та наслідки збройної агресії Росії проти України (стаття 12); 
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 Законопроєкт містить концепцію розбудови сталого миру (‘peacebuilding’), що ставить 

за мету створення основ для сталого миру та розвитку, зміцнення соціальної 

згуртованості, національної єдності та стійкості суспільства, а також: 
 

 Створення Українського національного центру розбудови миру (стаття 14). Центр 

відповідатиме за збір інформації про завдані в результаті конфлікту збитки, 

збирання інформації про дотримання прав і свобод людини та норм міжнародного 

гуманітарного права на тимчасово окупованій території; 
 

 Роззброєння, що здійснюватиметься на КПВВ та на деокупованих територіях 

протягом року з дати деокупації. Зокрема, Озброєння, техніку та інше військове 

майно можна буде здати за винагороду органам Національної поліції. При 

цьому, винагорода виплачуватиметься і за повідомлення інформації про 

розташування таких предметів – після їх вилучення (стаття 20). 
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 Усі нормативно-правові акти окупаційних сил та адміністрацій є нікчемними та не 

створюють правових наслідків. Правочини, вчинені на тимчасово окупованих 

територіях, можуть бути визнані (конвалідовані) у спосіб, який буде визначено 

подальшими правовими актами (стаття 13): 
 

 Державна реєстрація актів цивільного стану – включаючи народження та смерть – 

здійснюватиметься у спеціальному порядку; 
 

 Видані на непідконтрольних територіях документи про освіту, а також наукові 

ступені та вчені звання – не визнаються. Для отримання документів про базову та 

повну загальну шкільну освіту учні мають пройти спеціальну атестацію. 
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                IV) ІНШІ СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 

Громадянство Пенсія 

 

Примусове або автоматичне4 набуття 

громадянства Росії громадянами України не 

визнається та не є підставою для втрати 

громадянства України. 

 

Кабінет Міністрів розробить спеціальний порядок 

реструктуризації пенсійних виплат проживаючим на 

тимчасово окупованих територіях громадянам та 

порядок виплати такої пенсії. За оцінками 

законопроєктної документації, сума відповідної 

пенсійної заборгованості сягає 90 млрд. грн. 
 

 

Відшкодування Майнової та Моральної 

Шкоди 
 

Передбачені Подальші Законопроєкти 

 

Відповідальність за збитки, завдані 

фізичним та юридичним особам внаслідок 

конфлікту, покладається на Росію. 
 

Відшкодування завданої шкоду у повному 

обсязі здійснюватиметься Україною з 

подальшим пред’явленням вимог про 

відшкодування до Росії. Порядок 

відшкодування завданих збитків 

встановлюватиметься Кабінетом Міністрів. 

Законопроєкт передбачає розробку у 

шестимісячний строк наступних документів: 
 

 Законопроєкт про уніфікацію податкового 

законодавства щодо окупованих територій; 
 

 Законопроєкт про особливості проведення 

місцевих виборів на деокупованих територіях; 
 

 Законопроєкт про правові наслідки діяльності, 

пов’язаної із тимчасовою окупацією. 

 

                V) ВИСНОВОК ВЕНЕЦІАНСЬКОЇ КОМІСІЇ 
 

Викладений на 23 сторінках Висновок Венеціанської Комісії щодо означеного законопроєкту відзначає 

ряд позитивних характеристик документу, а також наводить наступні критичні зауваження: 
 

 Оцінка законопроєкту ускладнена тим, що документ відсилає до значного обсягу майбутніх правових 

актів, направлених на виконання законопроєкту, які наразі ще не сформульовані; 
 

 Рамковий проєкт включає значну кількість загальних і розмитих положень. У деяких випадках, 

такі положення мають характер радше керівних вказівок, а не нормативного правового акту;  
 

 Подекуди визначення термінів, наведені у законопроєкті, не відповідають аналогічним 

термінам міжнародного публічного права – зокрема, щодо термінів «перехідний період» та 

«правосуддя перехідного періоду»; 
 

 Положення щодо прав потерпілих осіб на правовий захист та компенсацію мають бути 

деталізовані; вірогідність виникнення правового вакууму внаслідок передбаченого 

законопроєктом скасування ряду правових актів, які регулюють пов’язані із Кримом 

питання, має бути попереджена. 

                                                      
4  В рамках російського права і – зокрема – «Договору між Російською Федерацією і Республікою Крим про Прийняття 
До складу РФ Республіки Крим» від 18 березня 2014 року, всі громадяни України та особи без громадянства, які 
постійно проживають в Криму, визнаються громадянами Росії – за винятком осіб, які протягом одного місяця письмово 
заявили про бажання зберегти наявне громадянство або залишитися особами без громадянства. Такі заяви повинні були 
бути подані до однієї із трьох (на увесь Крим) спеціальних комісій, що знаходилися в районі міста Сімферополя. 
Автоматичне поширення громадянства Росії на жителів Криму на даний момент є одним з предметів розгляду 
Європейського Суду з прав людини у справі за заявою України проти Росії про порушення прав людини в Криму. Для 
додаткової інформації, див. Правовий Бюлетень Данської Ради, Випуск 62, секція 4.  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/03_2021_drc-ddg_legal_alert_ukr.pdf
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Висновок Комісії містить також низку рекомендацій щодо внесення змін до законопроєкту, деякі 

із яких стосуються політичних аспектів документу. Наведені рекомендації включають:  
 

В
ід
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ь

  Привести положення про відповідальність за злочини, пов’язані із конфліктом, у 

відповідність до міжнародних стандартів, переглянути підхід щодо різної оцінки дій 

представників різних сторін конфлікту (стаття 9); 
 

Л
ю

ст
р

а
ц

ія
 

 Внести зміни до положення про люстрацію для забезпечення незалежності розгляду справ 

про люстрацію, забезпечення процедурних гарантій учасників процесу, та можливості 

судового оскарження рішень про люстрацію (стаття 10); 
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 Пересвідчитись, що положення щодо права на правду стосується всіх пов’язаних із 

конфліктом порушень – незалежно від того, яка сторона їх вчинила – і що вони 

орієнтовані на потерпілих осіб та не встановлюють єдиний наратив щодо конфлікту 

(стаття 12); 
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 Сформулювати положення про конвалідацію більш чітко та у відповідності до 

міжнародних стандартів, у тому числі встановивши належні адміністративні процедури 

для реєстрації актів цивільного стану, вчинених на тимчасово окупованих територіях, на 

переглянути обмеження щодо невизнання академічних кваліфікацій, присвоєних на 

таких територіях (стаття 13). 

 
Деякі терміни, що використовуються у цьому документі, взяті із законопроектів або чинного 
законодавства і не обов'язково відображають позицію ДРБ–ДГР. 
 
Цей документ охоплює питання діяльності з надання гуманітарної допомоги, яка здійснюється за 
фінансової підтримки Європейського Союзу. Погляди, викладені у цьому документі, жодним чином 
не можуть розглядатися як офіційна позиція Європейського Союзу. Європейська Комісія не несе 
відповідальності за будь–яке використання інформації, яку він містить. 
 
Цей правовий інформаційний бюлетень створений завдяки щедрій підтримці американського народу, 
що здійснює Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). За його зміст несе 
відповідальність Данська Рада у справах біженців. Бюлетень не обов’язково відображає позицію 
Агентства США з міжнародного розвитку та Уряду Сполучених Штатів. 
 
Цей юридичний інформаційний бюлетень створений завдяки щедрій підтримці американського народу, 
що здійснюється Управлінням по знешкодженню і ліквідації зброї у складі Бюро з військово-політичних 
питань Державного департаменту США (PM/WRA). За зміст цього документу відповідальність несе 
Данська Рада у справах біженців. Бюлетень може не відображати позицію Управління по 
знешкодженню і ліквідації зброї і Уряду Сполучених Штатів. 
 

Цей документ був створений за підтримки Сполученого Королівства, однак викладені у ньому 

погляди не обов’язково відображають офіційну позицію Сполученого Королівства. 

 

 


