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Опис законопроекту: 

 

       Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України 

щодо відповідальності за вчинення злочинів з мотивів нетерпимості» спрямований на 

удосконалення норм чинного законодавства щодо кримінальної відповідальності за 

вчинення злочинів з мотиву нетерпимості. 

        Запропонований проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо відповідальності за вчинення злочинів з мотивів нетерпимості» є 

альтернативним до проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України (щодо протидії злочинам на грунті ненависті за ознаками сексуальної 

орієнтації та гендерної ідентичності)» стану» (№3316 від 09.04.2020).  

Законопроект спрямований на удосконалення системи кримінальної 

відповідальності за злочини, вчинені з мотивів нетерпимості. 

 

Основні положення законопроекту: 

     

           Законопроектом передбачається уточнення обставини, яка обтяжує покарання, а 

саме, вчинення злочину  з мотиву нетерпимості.  Запропоновано у Кримінальному 

кодексу України під «нетерпимістю» розуміти відкрите, упереджене, негативне 

ставлення на основі стереотипних поглядів стосовно категорії осіб, відмінних за такими 

ознаками як раса, стать, колір шкіри, інвалідність, сексуальна орієнтація, національність, 

мова, релігійні переконання. 

Крім того, запропоновано уточнити ті склади злочинів, які містять відповідну 

кваліфікуючу ознаку.   

     



 
 

 

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).  

Відповідно до статтей 22, 23 Конституції України усі люди є вільні і рівні у своїй 

гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. 

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Кожна людина 

має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права 

і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується 

вільний і всебічний розвиток її особистості. 

 

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       

       

Законопроект своїми положеннями не суперечить міжнародно-правовим нормам.  

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. 

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. 

Документом, що визначає поняття гендеру є Конвенція Ради Європи про 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 

явищами (CETS № 210, Стамбульська конвенція). Відповідно до ст. 3 цієї Конвенції, 

«гендер» означає соціально закріплені ролі, поведінку, діяльність і характерні ознаки, 

які певне суспільство вважає належними для жінок та чоловіків.  

 

Зауваження  

    

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

2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 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. 

Злочинами з мотивів нетерпимості можна вважати ті злочини, причиною яких 

стали упереджене, негативне ставлення щодо певних груп у суспільстві, та мають два 

складові елементи: відповідна дія є кримінально караним діянням; злочин був 

умотивований нетерпимістю.  

Проте в Примітці до статті 67 КК України, де визначено поняття «нетерпимість» 

вживаються такі поняття, як упереджене, негативне ставлення на основі стереотипних 

поглядів стосовно категорії осіб. Питання виникає в частині тлумачення таких 

словосполучень, як «упереджене ставлення», «негативне ставлення», «основа 



 
стереотипних поглядів». Адже вони є оціночними і до цього в українському 

законодавстві не використовувались.  

 

Висновок за результатами експертизи 

 

Злочини з мотивів нетерпимості можуть спрямовуватися щодо інших соціально 

уразливих груп населення, в тому числі й щодо сексуальної орієнтації.   

Відповідно визначення на законодавчому рівні поняття «нетерпимість» є 

необхідним, адже сприятиме однаковому застосуванню кримінального закону та 

відсутності зловживань правоохоронних органів при кваліфікації дій суб’єкта злочину. 

Також позитивним є зведення дискримінації за такими ознаками як раса, стать,  

колір шкіри, інвалідність, сексуальна орієнтація, національність, мова, релігійні 

переконання в одному понятті «нетерпимість».  Адже поняття «вчинення злочину з 

мотиву нетерпимості» навпаки розширюватиме зміст статтей Кримінального кодексу 

України. Цим враховано міжнародні стандарти в сфері забезпечення прав людини, адже 

ознаки за якими можлива дискримінація у нормах подається в комплексом «раса, стать,  

колір шкіри, інвалідність, сексуальна орієнтація, національність, мова, релігійні 

переконання» 

Відповідає Конституції України щодо забезпечення прав людини. 

Спрямований серед іншого на подолання дискримінації за ознаками раси, статі,  

кольору шкіри, інвалідності, сексуальної орієнтації, національності, мови, релігійного 

переконання. 

За результатами проведення експертизи із врахуванням зазначених зауважень 

законопроект може вважатися гендерно-чутливим. 

     

 

Рекомендації  

 

Вважаємо за доцільне вдосконалити поняття «нетерпимість», а  саме передбачити 

його у наступній редакції: під «нетерпимістю» розуміти відкрите, упереджене, 

негативне ставлення на основі стереотипних поглядів стосовно категорії осіб, відмінних 

за такими ознаками як раса, стать, колір шкіри, інвалідність, сексуальна орієнтація, 

національність, мова, релігійні переконання та за іншими ознаками.  

Для підтвердження необхідності такої редакції скористаймося відповідним 

визначенням Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). 

«Злочини, які вчинено на ґрунті нетерпимості, можуть бути визначені як будь-

який злочин, зокрема проти життя, здоров’я або приватної власності, об’єкт якого був 

обраний через дійсний або уявний зв’язок потерпілого з групою, що характеризується 

спільними ознаками ідентичності, як-то раса, національне або етнічне походження, 

мова, колір шкіри, релігія, стать, вік, психічні або фізичні особливості, сексуальна 

орієнтація або будь-який інший аналогічний фактор». 


