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Висновок  Гендерно-чутливий; потребує доопрацювання 

 

 

Опис законопроекту: 

 

       Метою проекту Закону є вдосконалення положень Кримінального кодексу України 

щодо порядку притягнення до відповідальності за злочини проти життя та здоров’я 

людини, вчиненні на ґрунті нетерпимості. Автори зазначають, що злочини з мотивів 

нетерпимості опосередковано спрямовані проти всієї соціальної групи, до якої 

належить постраждала особа. 

      Законопроектом пропонується включити запровадження правового визначення 

поняття «нетерпимість» до Кримінального кодексу України. 

 

Основні положення законопроекту: 

     

     Проект закону пропонує у Примітці до ст.67 КК України закріпити наступне 

положення:  

 

«під нетерпимістю слід розуміти засноване на упередженнях, забобонах, 

стереотипних поглядах, ірраціональному страху чи огиді відкрите 

негативне ставлення до людей (соціальної групи) за дійсною чи уявною 
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ознакою (ознаками) раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності, 

національності, етнічного, соціального або іноземного походження, віку, 

стану здоров’я, інвалідності, сімейного та майнового стану, сімейних прав 

та обов’язків, місця проживання, мови, роду занять або за іншими 

ознаками приналежності до певної соціальної групи». 

     

     Проектом закону також запропоновано оптимізувати окремі формулювання 

Кримінального кодексу України шляхом вилучення переліку ознак нетерпимості з усіх 

статей Особливої частини кодексу, де ці ознаки наведено (статті 115, 121, 122, 126, 127, 

129 і 130) із одночасним включенням базового тлумачення (дефініції) терміна 

«нетерпимість» до Загальної частини КК України як примітки до статті 67 «Обставини, 

які обтяжують покарання». 

     Запровадження обов’язковості врахування такої обставини як «вчинення злочину з 

мотиву нетерпимості» при визначенні покарання. 

 

Наявність або відсутність положень проекту нормативно-правового акта, які не 

відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків. 

 

   Відсутні. 

 

Відповідність Конституції України 

 

    Відповідно до ч.1 ст.3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (ст.21 Конституції 

України). Разом з тим, ст. 24 Конституції України передбачає, що громадяни мають 

рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом; не може бути 

привілеїв чи обмежень за ознаками статі та іншими ознаками, в тому числі  - за 

ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Кожен має право на повагу 

до його гідності (ст.28 Конституції України).  

    Даний законопроект не суперечить Конституції України, безпосередньо 

спрямований на забезпечення права на повагу до людської гідності та захисту прав 

осіб, постраждалих від гендерно-обумовленого насильства та насильства, зумовленого 

упередженим ставленням до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності, 

національності, етнічного, соціального або іноземного походження, віку, стану 

здоров’я, інвалідності, сімейного та майнового стану, сімейних прав та обов’язків, 

місця проживання, мови, роду занять або за іншими ознаками. 

 

  Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків       
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      Принцип рівності у гідності і правах та недискримінації, який є базовим при 

розгляді відповідності даного законодавчого акта міжнародним нормативно-правовим 

актам, закріплений у с.1, 2 Загальної декларації прав людини. 

    Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ст.26) передбачає, що всі 

люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої дискримінації на рівний 

захист закону. При цьому закон повинен гарантувати всім особам рівний і ефективний 

захист проти дискримінації за будь-якою ознакою. 

    Ч.1 ст.2 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та ч.2 ст.2 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права закріплює обов’язок 

для держав гарантувати, що права, які закріплені у цих Пактах, здійснюватимуться без 

будь-якої дискримінації щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи 

інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, 

народження чи іншої обставини. Звертаємо увагу на невиключність таких ознак, за 

якими не може бути здійснена дискримінація. 

     Ст. 14 Європейської конвенції з прав людини передбачає заборону дискримінації. 

Так, відповідно до Конвенції, користування правами та свободами має бути 

забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою -статі, раси, кольору шкіри, мови, 

релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, 

належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою 

ознакою. 

    Декларація ООН з питань сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності 2008 року 

засуджує насильство, утиски, дискримінацію, ізоляцію, стигматизацію та упередження 

за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Україна підписала 

зазначену Декларацію.  

    Рекомендації щодо заходів для подолання дискримінації на основі сексуальної 

орієнтації та гендерної ідентичності 2010 Комітету Міністрів РЄ рекомендує країнам-

членам Ради Європи вжити відповідних заходів для вдосконалення законодавства та 

політики в сфері захисту прав людини, підкреслює необхідність застосування 

ключового принципу, за яким права людини є універсальними та належать всім людям 

рівною мірою. 

      Оскільки в Преамбулі Конституції України закріплено незворотність європейського 

та євроатлантичного курсу України, є необхідним врахувати також ст.10 Договору про 

функціонування Європейського Союзу, у якій зазначається, що ЄС спрямовується на 

боротьбу проти дискримінації на підставі статі, расового або етнічного походження, 

релігії або віри, [фізичної або психічної] недієздатності, віку або сексуальної 

орієнтації. 

      Поняття, через які надається авторами законопроекту визначення поняття 

«нетерпимості», також визначені окремими міжнародно-правовими актами.  

 

 

Зауваження  

    

     У Плані дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 

2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 



3316-2 
Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо впорядкування 

відповідальності за злочини, скоєні з мотивів нетерпимості) 

листопада 2015 р. № 1393 р зазначається про необхідність «узгодження понятійного 

апарату Кримінального кодексу України в частині кваліфікації різних форм та проявів 

нетерпимості» та «уніфікації термінології з використанням терміна “нетерпимість”». 

Відповідно, пропонування закріплення у КК України визначення поняття 

«нетерпимість» є важливим позитивним кроком, який може сприяти правозастосовній 

діяльності правоохоронних органів та судів. 

     Однак виникають деякі запитання щодо тлумачення авторами законопроекту змісту 

«нетерпимість».  З одного боку, поняття «стереотипи», «упереджене ставлення», 

«гендерна ідентичність» тлумачаться шляхом використання національного 

законодавства та міжнародних документів, таких як Конвенція про ліквідацію всіх 

форм дискримінації щодо жінок, Закон України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» та Закон України «Про засади запобігання і протидії 

дискримінації в Україні».  

      Проте виникають питання, що розуміти під поняттями «забобони», 

«ірраціональний страх» чи «огида», які за своїм змістом є оціночними. У зв’язку з чим 

на практиці суддя чи працівник правоохоронного органу при кваліфікації 

протиправних дій особи може бути позбавлений реальної можливості встановити, чи 

ставлення особи, яка підозрюється у вчиненні певного злочину, засноване на 

забобонах, ірраціональному страху чи огиді, а тобто – вчинене з мотивів нетерпимості. 

 

 

Висновок за результатами експертизи 

  

      Визначення на законодавчому рівні понять «нетерпимість» є необхідним, адже 

сприятиме однаковому застосуванню кримінального закону та відсутності зловживань 

правоохоронних органів при кваліфікації дій суб’єкта злочину. 

     Враховує міжнародні стандарти в сфері забезпечення прав людини. 

  Відповідає Конституції України. 

    Спрямований серед іншого на подолання дискримінації за ознакою сексуальної 

орієнтації або гендерної ідентичності. 

    За результатами проведення експертизи може вважатися гендерно-чутливим. 

     

Рекомендації  

 

     Вважаємо за доцільне вдосконалити поняття «нетерпимість» з тим, аби на практиці 

правоохоронні органи та суди могли встановити, чи відповідне кримінальне 

правопорушення було умотивоване такою «нетерпимістю». Це можна зробити шляхом 

виключення конструкцій  «ірраціональний страх», «огида». Такий підхід не 

звужуватиме зміст поняття «нетерпимість» та сприятиме правозастосуванню. 

 

 

 

 

 


