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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту Закону України 

«Про заборону реабілітації та героїзації фашистських коллабораціоністів 

1933-1945 рр.»  

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону. 

В результаті розв’язання націонал-соціалістичним режимом 

Німеччини Другої світової війни, масових злочинів проти людства та 

людяності протягом 1939-1945 років загинуло щонайменше 55 млн. осіб (з 

яких 27 млн. військових), зазнали поранень 35 млн. осіб.  

При цьому, Україна та українці є чи не найбільш постраждалою 

стороною від дій фашистського режиму. Понад 8 мільйонів українців були 

вбиті, закатовані в концентраційних таборах фашистами та їхніми 

колабораціоністами, вмерли від голоду та хвороб організованих 

нелюдським режимом.        

Реалізація принципів нацизму та фашизму на практиці - расизм, 

антисемітизм, шовінізм, соціальний дарвінізм, ідеалізація нордичної раси 

призвели до вчинення жахливих злочинів проти миру й людства і були 

засуджені Нюрнберзьким трибуналом 1945-1946 років. Військові злочини та 

злочини геноциду, відповідно до рішення Нюрнберзького трибуналу та статей 

437-439, ч.1, ст.. 442 Кримінального кодексу України не мають строку давності.  

Загалом фашистськими колабораціоністами за різними даними стало від 

1,8 до 2,5 мільйонів осіб в усіх захоплених фашистами країнах, серед яких від 

200 до 250 тисяч – українці. Діяльність колабораціоністів засуджена 

Нюрнберзьким трибуналом, й не підлягає реабілітації в цивілізованих 

Європейських країнах. Нацистські злочинці, в тому числі й з числа 

колабораціоністів переслідуються й до цього часу. Більше того в низці країн – 

Італія, Франція, Німеччина, тощо прийнято антифашистські закони й закони що 

встановлюють кримінальну відповідальність за невизнання злочинів фашизму й 

недопущення реабілітації колаборантів.       

 

2. Цілі і завдання проекту Закону. 

 Проект закону України «Про заборону реабілітації та героїзації 

фашистських коллабораціоністів 1933-1945 рр.» вноситься на розгляд 

Верховної Ради України з метою встановлення законодавчої заборони 

реабілітації та героїзації фашистських коллабораціоністів 1933-1945 рр.,  

недопущення відродження нелюдської ідеології нацизму та фашизму в Україні, 

протидії суспільним організаціям та посадовим та іншим особам, що 

поширюють таку ідеологію. 

 

3. Загальна характеристика та основні 

положення проекту Закону. 

 

Проектом закону визначаються основні терміни та поняття, 

регламентується процедура, обов’язки державних органів та їх посадових осіб 
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щодо протидії героїзації та реабілітації фашистських коллабораціоністів 1933-

1945 рр., встановлюється рівень відповідальність за вчинення злочинів у цій 

сфері.    

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері 

правового регулювання 

Відносини в даній сфері регулюються положеннями Конституції України, 

Кримінального кодексу України, Статутом Нюрнберзького трибуналу, 

резолюціями Організації Об’єднаних Націй, тощо.  

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття даного проекту закону та його реалізація не потребуватиме 

додаткових витрат з Державного бюджету України. 

 

6. Прогноз соціально-економічних та інших 

наслідків прийняття проекту Закону 

 

 Схвалення норм цього законопроекту матиме позитивні соціальні 

наслідки адже зніме значну соціальну напругу в питанні героїзації та 

реабілітації фашистських коллабораціоністів 1933-1945 рр., сприятиме 

виховання суспільної моралі у дусі гуманізму та поваги до прав людини в 

Україні. 

 

Народний депутат України       

В.В. Колесніченко 

                                                                                           (посвідчення №174) 

 


