
Акт аб вызваленні ад адказнасці і аднаўленні ў правах асоб, якія 
падвергліся пераследам па палітычных матывах

Артыкул 1.

1. Вызваліць ад крымінальнай адказнасці асоб, асуджаных па артыкулах 
130, 191, 200, 293, 309, 310, 342, 356, 357, 361, 361-1, 361-2, 363, 364, 365, 
366, 367, 368  , 369, 3691, 369-2, 369-3, 370, 391 Крымінальнага кодэкса 
Рэспублікі Беларусь, справы па якіх былі распачатыя пачынаючы з 8 траўня 
2020 года.

2. Спыніць крымінальныя справы, распачатыя пачынаючы з 8 траўня 2020 
года па артыкулах Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, названых у 
пункце 1 гэтага артыкула, прысуды па якіх не былі вынесеныя на дату 
ўступлення ў сiлу гэтага акта.

3. Асобы, якія адбываюць пакаранне, утрымліваюцца пад вартай або 
з'яўляюцца затрыманымі ў сувязі са справамі, названымі ў пунктах 1 i 2 
гэтага артыкула, падлягаюць вызваленню з месцаў іх утрымання не пазней 
за 2 дні з моманту ўступлення ў сілу гэтага акта.

Артыкул 2.

1. Асобы, асуджаныя па артыкулах 147, 188, 190, 209, 210, 218, 235, 243, 
285, 289, 290, 290-1, 290-2, 290-3, 290-4, 290-5, 295  , 2951, 339, 341, 349, 
362, 371, 407, 430, 434, 435, 436, 437 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі 
Беларусь, справы па якіх былі распачатыя пачынаючы з 8 траўня 2020 года, 
падлягаюць вызваленню ад крымінальнай адказнасці органам, якi вынес 
прысуд, калі іх прыцягненне да адказнасці было палітычна матываванае. 
Парадак перагляду такіх спраў рэгулюецца асобным законам.

2. Крымінальныя справы, распачатыя пачынаючы з 8 траўня 2020 года па 
артыкулах Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, названых у пункце 1 
гэтага артыкула, прысуды па якіх не былі вынесеныя на дату ўступлення ў 
сiлу гэтага акта, падлягаюць спыненню, калі ўзбуджэнне гэтай справы было 
палітычна матываваным.

3. Выкананне пакарання ў дачыненні да асоб, асуджаных па справах, якiя 
ўказаныя ў пункце 1 гэтага артыкула, з іх згоды падлягае адтэрміноўцы да 
моманту ўступлення ў сілу пастановы, вынесенай у выніку перагляду такой 
справы. На перыяд адтэрміноўкі выканання пакарання да такіх асоб не 



прымяняюцца абмежаванні, прадугледжаныя дзейсным заканадаўствам для 
асоб, прыцягнутых да крымінальнай адказнасці.
Мера стрымання ў дачыненні да асоб, якія ўтрымліваюцца пад вартай у 
сувязі са справамі, названымі ў пункце 1 гэтага артыкула, падлягае замене 
на падпіску аб нявыездзе і належных паводзінах.
Асобы, названыя ў частках 1 і 2 гэтага пункта, падлягаюць вызваленню з 
месцаў іх утрымання не пазней за 2 дні з моманту ўступлення ў сілу гэтага 
акта.

Артыкул 3.

1. Вызваліць ад адміністрацыйнай адказнасці асоб, у дачыненні да якіх 
вынесеныя пастановы па артыкулах 23.4., 23.34. Кодэкса Рэспублікі 
Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях ад 21 красавiка 2003 г. i 
артыкулах 24.3. і 24.23. Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных 
правапарушэннях ад 6 студзеня 2021 г., справы па якіх былі распачатыя 
пачынаючы з 8 траўня 2020 года.

2. Спыніць справы аб адміністрацыйных правапарушэннях, распачатыя 
пачынаючы з 8 траўня 2020 года па артыкулах Кодэкса Рэспублікі Беларусь 
аб адміністрацыйных правапарушэннях, названых у пункце 1 гэтага 
артыкула, пастановы па якіх не былі вынесеныя на дату ўступлення ў сiлу 
гэтага акта.

3. Асобы, якія адбываюць пакаранне або з'яўляюцца затрыманымі ў сувязі 
са справамі, названымі ў пунктах 1 i 2 гэтага артыкула, падлягаюць 
вызваленню з месцаў іх утрымання не пазней за дзень, якi iдзе за днём 
уступлення ў сілу гэтага акта.

4. Сумы штрафаў, выплачаных па справах, указаных у пункце 1 гэтага 
артыкула, падлягаюць вяртанню з бюджэту ў парадку, якi вызначаецца 
асобным законам.

Артыкул 4.

1. Асобы, прыцягнутыя да адказнасці па артыкулах 17.1., 18.1., 18.14. 
Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях ад 21 
красавiка 2003 г. i артыкулах 18.1., 18.13., 19.1. Кодэкса Рэспублікі Беларусь 
аб адміністрацыйных правапарушэннях ад 6 студзеня 2021 г., распачатых 
пачынаючы з 8 траўня 2020 года, падлягаюць вызваленню ад 
адміністрацыйнай адказнасці органам, якi вынес пастанову, калі іх 



прыцягненне да адказнасці было палітычна матываванае. Парадак 
перагляду такіх спраў рэгулюецца асобным законам.

2. Справы, распачатыя пачынаючы з 8 траўня 2020 года па артыкулах 
Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях, 
названых у пункце 1 гэтага артыкула, пастановы па якіх не былі вынесеныя 
на дату ўступлення ў сiлу гэтага акта, падлягаюць спыненню, калі 
ўзбуджэнне гэтай справы было палітычна  матываваным.

3. Выкананне пакарання ў дачыненні да асоб, прыцягнутых да адказнасці па 
справах, якiя ўказаныя ў пункце 1 гэтага артыкула, з іх згоды падлягае 
адтэрміноўцы да моманту ўступлення ў сілу пастановы, вынесенай у выніку 
перагляду такой справы. На перыяд адтэрміноўкі выканання пакарання да 
такіх асоб не прымяняюцца абмежаванні, прадугледжаныя дзейсным 
заканадаўствам для асоб, прыцягнутых да адміністрацыйнай адказнасці. 
Мера забеспячэння адм ін і с трацыйнага працэсу ў выглядзе 
адміністрацыйнага затрымання, ужытая ў дачыненні да фізічных асоб у 
сувязі са справамі, названымі ў пункце 1 гэтага артыкула, падлягае адмене.
Асобы, названыя ў частках 1 і 2 гэтага пункта, падлягаюць вызваленню з 
месцаў іх утрымання не пазней за дзень, якi iдзе за днём уступлення ў сілу 
гэтага акта.

Артыкул 5.

1. Звольненыя пачынаючы з 8 траўня 2020 года супрацоўнікі падлягаюць 
аднаўленню, калі іх звальненне было палітычна матываванае, у 
незалежнасці ад афіцыйнай падставы звальнення.
Грамадзяне і арганізацыі, чые правы былі парушаныя рашэннямі 
дзяржаўных органаў і іншых арганізацый пачынаючы з 8 траўня 2020 года, 
маюць права на перагляд i адмену такіх рашэнняў, калі прыняцце такіх 
рашэнняў было палітычна матываванае.

2. Парадак аднаўлення на працы звольненых супрацоўнікаў, перагляду і 
адмены рашэнняў дзяржаўных органаў, арганізацый, указаных у пункце 1 
гэтага артыкула, вызначаецца асобным законам.

Артыкул 6.

Палітычна матываванымі для мэт артыкулаў 2, 4 і 5 гэтага Акта прызнаюцца 
прысуд (пастанова, рашэнне), вынесеныя ў дачыненні да або тыя, што 
закранаюць, канкрэтную асобу, пры вынясенні якіх мела месца хаця б адна з 
наступных умоў:



a) прысуд (пастанова, рашэнне) былі вынесеныя выключна з-за 
палітычных, рэлігійных ці іншых перакананняў дадзенай асобы, а 
таксама ў сувязі з негвалтоўным ажыццяўленнем свабоды думкі, 
сумлення і рэлігіі, свабоды выказвання меркаванняў і інфармацыі, 
свабоды мірных сходаў і асацыяцый, іншых  правоў і свабод, 
гарантаваных Канстытуцыяй, Міжнародным пактам аб грамадзянскіх і 
палітычных правах;

б) прысуд (пастанова, рашэнне) былі вынесеныя выключна з-за 
негвалтоўнай дзейнасці, накіраванай на абарону правоў чалавека і 
асноўных свабод;

в) прысуд (пастанова, рашэнне) былі вынесеныя выключна па 
прыкмеце полу, расы, колеру скуры, мовы, рэлігіі, нацыянальнага, 
этнічнага, сацыяльнага або радавога паходжання, нараджэння, 
грамадзянства, сэксуальнай арыентацыі і гендарнай ідэнтычнасці, 
маёмаснага становішча ці іншых прыкметах або зыходзячы з наяўнасці 
ўстойлівай сувязі з супольнасцямі, аб'яднанымі такімі прыкметамі;

г) прысуд (пастанова, рашэнне) былі вынесеныя пры наяўнасці 
палітычных матываў пераследу такой асобы і пры гэтым мела месца 
парушэнне права на справядлівае судовае разбіральніцтва, іншых 
правоў і свабод, гарантаваных Канстытуцыяй, Міжнародным пактам аб 
грамадзянскіх і палітычных правах;

д) прысуд (пастанова, рашэнне) былі вынесеныя пры наяўнасці 
палітычных матываў пераследу такой асобы, і пры гэтым мелі месца 
фальсіфікацыі доказаў;

е) прысуд (пастанова, рашэнне) былі вынесеныя пры наяўнасці 
палітычных матываў пераследу такой асобы, і пры гэтым ужытыя 
санкцыі (негатыўныя наступствы) відавочна непрапарцыйныя 
(неадэкватныя) прававой падставе для вынясення прысуду 
(пастановы, рашэння);

ж) санкцыі (негатыўныя наступствы) па вынесеных прысуду 
(пастанове, рашэнню) ужытыя выбарча ў параўнанні з іншымі асобамі.

Артыкул 7.

Асобы, вызваленыя ад адказнасці ў парадку, указаным у артыкулах 1-4 
гэтага акта, адноўленыя на працы супрацоўнікі, грамадзяне і арганізацыі, 



рашэнні па справах якіх былі адмененыя ў парадку артыкула 5 гэтага акта, 
маюць права на кампенсацыю, якая падлягае выплаце ў парадку, якi 
вызначаецца асобным законам.

Артыкул 8.

Дадзены акт уступае ў сілу з моманту яго афіцыйнага апублікавання.


