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Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин розглянув на своєму засіданні 28 квітня 2021 року
(Протокол № 31) проєкт Закону про запобігання та протидію антисемітизму в
Україні
(реєстр. № 5109),
поданий
народним
депутатом
України
Бужанським М.А. та іншими народними депутатами України (далі –
Законопроєкт).
Метою Законопроєкту є протидія, запобігання антисемітизму та його
проявам в Україні.
Для досягнення зазначеної мети у Законопроєкті дається визначення
антисемітизму, вказуються його основні прояви, встановлюється заборона
антисемітизму та його проявів. Також Законопроєктом встановлюються види
відповідальності за порушення законодавства про антисемітизм.
Прийняття Законопроєкту, як зазначається у пояснювальній записці до
нього, призведе до створення законодавчого механізму протидії антисемітизму,
його проявам, сприятиме формуванню культури толерантності в українському
суспільстві.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
у своєму висновку від 05 квітня 2021 року висловило низку зауважень
концептуального та змістовного характеру до Законопроєкту.
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у своєму висновку
від 17 березня 2021 року зазначив, що Законопроєкт не має впливу на
показники бюджетів. У разі прийняття відповідного закону він може набирати
чинності згідно із законодавством.
У висновку Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова від
28 квітня 2021 року зазначено, що члени Комітету в цілому підтримують мету
законопроєкту та вважають, що затвердження міжнародного визначення

антисемітизму потребує визначення й в українському законодавстві. За
результатами розгляду Комітет ухвалив рішення: пропонувати Комітету
Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції
тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та
Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин рекомендувати Верховній Раді України
законопроєкт (реєстр. № 5109) прийняти за основу.
Міністерство культури та інформаційної політики України підтримує в
цілому мету закріплення в національну законодавстві норм, що запобігають
проявам дискримінації за національною ознакою, та водночас вважає, що
Законопроєкт потребує доопрацювання, детального фахового вивчення та
відкритого і широкого експертного обговорення представниками профільних
органів державної влади, наукових та науково-дослідних установ, громадських
організацій.
Державна служба України з етнополітики та свободи совісті підтримує
вищезазначену позицію Міністерства культури та інформаційної політики
України щодо Законопроєкту.
Міністерство закордонних справ України вважає, що Законопроєкт
потребує доопрацювання, зокрема з огляду на те, що робоче, юридично не
зобов’язуюче визначення антисемітизму, розроблене Міжнародним альянсом
пам’яті жертв Голокосту, сформульоване таким чином: «Антисемітизм – це
певне сприйняття євреїв, що може бути виражено як ненависть до євреїв.
Риторичні та фізичні прояви антисемітизму спрямовані на євреїв чи неєвреїв
та/або їх власність, установи та релігійні місця єврейської громади».
Відповідно стаття 1 законопроекту реєстр. № 5109 («Антисемітизмом в Україні
визнається певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається
в ненависті щодо них.») змістовно відрізняється від згаданого робочого,
юридично не зобов’язуючого визначення антисемітизму, розробленого IHRA.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини підтримує
прийняття Законопроєкту за основу.
Згідно з висновком Міністерства фінансів України до даного
Законопроєкту реалізація його положень не потребує додаткових коштів з
державного бюджету та місцевих бюджетів.
За підсумками обговорення Законопроєкту на засіданні Комітет ухвалив:
рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону про запобігання та
протидію антисемітизму в Україні (реєстр. № 5109), поданий народним
депутатом України Бужанським М.А. та іншими народними депутатами
України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу.
Співдоповідачем з цього питання визначено Голову Комітету з питань
прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у
Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста
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Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Лубінця
Дмитра Валерійовича.
Відповідний проєкт Постанови Верховної Ради України додається.

Голова Комітету
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