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1. Опис законопроекту:  

 

          Даним законопроектом пропонується запровадити кримінальну відповідальність 

за «нетерпимість до інституту сім’ї або сімейних цінностей» і відповідним чином 

доповнити ст. 67, ст. 115 КК України; передбачити серед кваліфікуючих ознак мотив 

нетерпимості до інституту сім’ї чи сімейних цінностей у ст. 120, 121, 122, 126, 127, 129, 

293 і 294 КК України.  

        Автор законопроекту пропонує доповнити КК України новою статтею 1611 – 

Публічні заклики та/або пропаганда відмови від народження дітей, руйнування 

інституту сім’ї, позашлюбних і протиприродних статевих відносин та розпусти. 

    Метою прийняття законопроекту, як зазначає суб’єкт законодавчої ініціативи, є 

впровадження кримінально-правових засобів захисту інституту сім’ї та сімейних 

цінностей в законодавство про кримінальну відповідальність України, що в свою чергу 

"покращить захист інститутів сім’ї, материнства, батьківства та сприятиме подоланню 

демографічної катастрофи в Україні". 

 

2. Основні положення законопроекту:  

У законопроекті пропонується внести такі зміни до Кримінального кодексу 

України. 



 

 

1) до обставин, які обтяжують покарання, віднести вчинення злочинів на 

ґрунті нетерпимості до інституту сім’ї або сімейних цінностей (стаття 67); 

2) віднести вбивство з мотивів нетерпимості до інституту сім’ї чи сімейних 

цінностей до мотивів умисного вбивства (частина друга статті 115); 

3) до кваліфікуючої ознаки, яка посилює кримінальну відповідальність 

аналогічно до вчинення злочинів з  мотивів расової, національної чи релігійної 

нетерпимості, віднести вчинення злочинів з мотивів нетерпимості до інституту сім’ї чи 

сімейних цінностей, передбачених у таких статтях: 120 (Доведення до самогубства), 121 

(Умисне тяжке тілесне ушкодження), 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне 

ушкодження), 126 (Побої і мордування), 127 (Катування), 129 (Погроза вбивством), 293 

(Групове порушення громадського порядку) і 294 (Масові заворушення); 

4) Доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 1611 – Публічні заклики 

та/або пропаганда відмови від народження дітей, руйнування інституту сім’ї, 

позашлюбних і протиприродних статевих відносин та розпусти, передбачивши 

відповідальність за відповідні дії; ті самі дії, вчинені посадовою (службовою) особою та 

зазначені дії, якщо вони були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі 

наслідки. 

 

3. Наявність або відсутність положень проекту нормативно-правового акта, 

які не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків.   

 

Наслідком ухвалення даного законопроекту є загострення дискримінаційних та 

стереотипних явищ щодо жінки, а також щодо осіб, які не мають наміру перебувати у 

шлюбі, мають право обирати партнера чи партнерку за власним рішенням, а також 

вирішувати народжувати чи не народжувати дітей.  

 

4. Відповідність Конституції України  

 

Законопроект не відповідає Конституції України. 

      А саме, в ч.1 ст.3 Конституції України сказано, що людина, її життя і здоров’я, честь 

і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю.  Згідно ст. 21 Конституції України усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та 

правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Відповідно, серед 

іншого, людині гарантується право вільно обирати вступати у «традиційний» шлюб чи 

ні, народжувати дітей чи ні. 

 Ч.3  ст. 51 Конституції України визначено, що сім'я, дитинство, материнство і 

батьківство охороняються державою. Дана стаття закріплює паритетний принцип 

побудови шлюбних та сімейних стосунків. Положення про те, що  «сім'я, дитинство» 

охороняється державою, означає, що держава повинна створювати правові способи 



 

 

захисту сім’ї та дитинства з добровільного вступу\виникнення цих відносин; однак не 

означає, що держава повинна нав’язувати стереотипні думки щодо цих інститутів.  

Також в Україні Сімейний кодекс в своїх положеннях наголошує щодо вільної згоди 

чоловіка і жінки і також, що ніхто із них не може бути примушений до укладення шлюбу. 

Також чинним законодавством України передбачено рівність жінки і чоловіка, яка 

полягає в тому, що вони мають однакові за кількістю і змістом права та обов'язки.  

При цьому будь-які дискримінаційні умови чи обмеження є такими, що не 

відповідають Конституції України.  

Варто додати що, документ порушує ще п'ять статей Конституції України: 

• право на невтручання в особисте і сімейне життя, яке закріплене статтею 32; 

• право на свободу думки та слова - стаття 34; 

• право на свободу світогляду та віросповідання - стаття 35; 

• право на мирні зібрання, мітинги - стаття 39; 

• право на соціальний захист - стаття 46. 

      На додаток, ст.22 Конституції України передбачає, що права і свободи людини і 

громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи 

гарантуються і не можуть бути скасовані.При прийнятті нових законів або внесенні змін 

до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 

 

5. Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків   

 

       Даний законопроект  суперечить міжнародним зобов’язанням України, зокрема 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок: статтею 5 Конвенції 

передбачено, що держава зобов’язана вживати заходів щодо викорінення стереотипів та 

звичаїв, що дискримінують жінок. При цьому даний документ законопроект 

спрямований на утвердження стереотипів щодо жінок у вигляді накладення на них 

виключно материнської функції жінки (функції народження дітей),  а також необхідності 

існування виключно «традиційної» сім’ї. 

     У статті 23 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права зазначено, що 

сім’я, як союз чоловіка й жінки, є природним і основним осередком суспільства та має 

право на захист з боку суспільства і держави. Однак  ці інститути мають право на захист 

у випадку, коли вже існують в конкретних осіб. 

   У Загальній декларації прав людини (1948) зафіксовані основні цілі формування 

сімейних відносин, зокрема йдеться про заборону втручання в особисту і сімейну сферу 

життєдіяльності людей, гендерну рівність у питаннях сім’ї та шлюбу, а також при 

розірванні шлюбного союзу можливість безперешкодного переміщення і вибору місця 

проживання в межах будь-якої держави, можливість залишати територію держави 

громадянської належності і повернутися в державу. 



 

 

  Функцією  та повноваженнями органів державної влади, зокрема і законодавчого 

органу влади, повинно бути забезпечення можливості для реалізації громадянами своїх 

прав передбачених міжнародними законодавчими актами та створення у державі 

економічних та соціальних умов для вільного розвитку особистості. Підходи до 

розуміння сімейних стосунків та цінностей є індивідуальним питанням, відповідно 

держава не може втручатися у приватне та сімейне життя, а повинна в свою чергу 

розробити на законодавчому рівні механізми для забезпечення поваги до такого права. 

 

Висновок за результатами експертизи  

 

        Законопроект є таким, що суперечать міжнародним зобов’язанням України, та 

Конституції України, Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків» та Закону України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації», зокрема, що стосується осіб, які не мають наміру перебувати у шлюбі, 

мають право обирати партнера чи партнерку за власним рішення, а також вирішувати 

народжувати чи не народжувати дітей.  

       Даний законопроект за своїм змістом є дискримінаційним та містить мову ворожнечі 

і ненависті до людей, які прийняли рішення не народжувати дітей, чи не вступати у 

сімейні відносини. На додаток, законопроект відводить фокус від проблем, які 

стосуються економічних та соціальних прав,  у тому числі сімей та осіб з дітьми, 

проблем, що стосуються захисту постраждалих від домашнього насильства тощо.  

 

 

 


