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ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ ОСІБ,  
ДЕПОРТОВАНИХ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ОЗНАКОЮ

№ 1223–VII від 17.04.2014 року

Цей Закон визначає статус осіб, депортованих за національною ознакою, 
встановлює гарантії держави щодо відновлення їхніх прав, принципи 
державної політики та повноваження органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування щодо відновлення прав цих осіб.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
депортація — насильницьке переселення народів, національних 

меншин та осіб за національною ознакою з місць їх постійного про-
живання на підставі рішень, прийнятих органами державної влади ко-
лишнього СРСР або союзних республік;

компенсація — відшкодування державою депортованій особі мате-
ріальної шкоди, заподіяної внаслідок депортації. 

Стаття 2. Законодавство України про відновлення прав 
депортованих осіб

Законодавство у сфері відновлення прав депортованих осіб скла-
дається з Конституції України, Закону України «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій на Україні», цього Закону, міжнародних договорів, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, інших 
законів України та нормативно-правових актів, прийнятих на їх вико-
нання.

Стаття 3. Державна політика щодо відновлення прав 
депортованих осіб

Україна визнає депортації народів, національних меншин та осіб  
з місць постійного проживання на підставі рішень, прийнятих органа-
ми державної влади колишнього СРСР або союзних республік, як не-
законні та злочинні акти, здійснені проти них, та визначає відновлення 
прав громадян України із числа депортованих осіб одним з пріоритет-
них напрямів політичного, соціально-економічного, культурного і ду- 
ховного розвитку суспільства.

Україна визнає акти органів державної влади колишнього СРСР що-
до реабілітації депортованих осіб, насильницьки переселених з місць 
постійного проживання, та відновлення їхніх прав.


