ЗАКОН УКРАЇНИ
Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні

Цей Закон спрямований на запобігання та протидію антисемітизму, його
проявам в Україні.
Стаття 1. Визначення терміна
1. Антисемітизм  певне сприйняття євреїв, що виражається як
ненависть до євреїв. Риторичні та фізичні прояви антисемітизму спрямовані
на євреїв чи неєвреїв та/або їхню власність, установи, релігійні місця
єврейської громади.
Стаття 2. Основні прояви антисемітизму
1. Проявами антисемітизму є:
заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;
заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди
особам єврейського походження;
висловлення неправдивих відомостей, ненависницьких та таких, що
озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;
публічні висловлювання, пов’язані із засудженням осіб єврейського
походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні
правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від
етнічного походження чи віросповідання;
заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час
Другої світової війни (Голокост);
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виготовлення, поширення будь-яких матеріалів, що містять
антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів,
символів та зображень антисемітського змісту;
умисне пошкодження або руйнування будівель, інших споруд, що
належать особам єврейського походження, єврейським громадам та
громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових
споруд (будинків) з мотивів антисемітизму;
умисне пошкодження, руйнування або осквернення місць поховань осіб
єврейського походження, пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам
єврейського походження, з мотивів антисемітизму;
нетерпимість до осіб неєврейського походження,
ідентифіковані як особи єврейського походження;

які

були

заклики до антисемітизму.
Стаття 3. Заборона антисемітизму, його проявів
1. Антисемітизм, його прояви в Україні забороняються.
Стаття 4. Відповідальність за порушення законодавства про
антисемітизм
1. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть цивільноправову, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законом.
Стаття 5. Відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди
1. Особа має право на відшкодування матеріальної шкоди та моральної
шкоди, завданих їй унаслідок антисемітизму, його проявів, у порядку,
визначеному законодавством України.
Стаття 6. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
Голова Верховної Ради
України
м. К и ї в
22 вересня 2021 року
№ 1770ІХ

Д. РАЗУМКОВ

3

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Апарат Верховної Ради України, 1 прим.
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000087172D0055877B00

Дійсний до: 19.11.2021 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 12/1-2021/302482 від 29.09.2021

