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Висновок:  

Прийняттю не підлягає з підстав,  

що створюють дискримінаційне становище для певних категорій осіб 

 

1. Опис законопроекту. 

    Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України, 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України: "Про державну 

реєстрацію актів цивільного стану”, “Про телекомунікації”, “Про друковані засоби масової 

інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про фізичну культуру і 

спорт", "Про видавничу справу", "Про захист суспільної моралі", "Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків", "Про освіту", "Про наукову і науково-технічну 

діяльність" з метою державного захисту інституту сім’ї. 

2. Основні положення законопроекту. 

 Законопроектом пропонується: 

- запровадження Національної стратегії охорони сім'ї, дитинства, материнства та батьківства 

на основі традиційних сімейних цінностей України – розумінні сім’ї як законного союзу 

чоловіка та жінки, які народжують і виховують дітей. 

- заміна (вилучення) термінів "сексуальна орієнтація", "ґендерна ідентичність", "ґендерна 

рівність" та "ґендерно-правова експертиза", а також подібних,  як таких, що несуть виключно 

ідеологічне та антинаукове навантаження у законодавчих актах України, на відповідні 

терміни  "рівність прав та можливостей жінок і чоловіків", "правова експертиза забезпечення 

рівності прав та можливостей  жінок і чоловіків", "культури забезпечення рівності прав та 

можливостей  жінок і чоловіків" відповідно; 

 

 



 
 

 

- введення адміністративної відповідальності за виробництво та поширення продукції, яка 

пропагує одностатеві стосунки; 

- введення адміністративної відповідальності за пропаганду одностатевих сексуальних 

відносин, що може негативно вплинути на фізичне і психічне здоров'я, моральний та 

духовний розвиток дитини. 

- заборона Інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до 

порнографічних ресурсів/сервісів та введення адміністративної відповідальності за відмову 

операторами, провайдерами телекомунікацій блокувати порнографічні ресурси/сервіси на 

вимогу абонента; 

- введення подорожчання суми сплати державного мита у разі подання заяви про розірвання 

шлюбу з побутових причин без факту подружньої зради чи насильства одного з подружжя. 

 

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

відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків.   

    Даний законопроект є дискримінаційним за своїм змістом щодо осіб, які не мають наміру 

перебувати у шлюбі, мають право самостійно вирішувати народжувати чи не народжувати 

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

Визначення «сім’ї», яке пропонують автори даного законопроекту спрямоване 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. 

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.  

  



 
 

 

 

   Відповідно до ст. 3 Сімейного Кодексу України, сім'ю складають особи, які 

спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. 

Права члена сім'ї також має одинока особа. Сім'я створюється на підставі шлюбу, 

кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених 

законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства. 

     Запропоноване авторами законопроекту визначення сім’ї як законного союзу 

чоловіка та жінки, які народжують і виховують дітей невиправдано звужує зміст права 

на сім’ю (підмінюючи тим самим поняття сім’ї, та усуваючи з-під розуміння членів сім’ї 

дітей або інших осіб, з якими особа проживає, має взаємні права та обов’язки та 

пов’язана спільним побутом ), а також підстави виникнення сім’ї.  Окрім того, 

запропонований авторами законопроекту підхід до розуміння «сім’ї» допускає ситуації, 

коли навіть у випадку, якщо чоловік і жінка оформили свої стосунки, зареєструвавши 

шлюб у встановленому законом порядку, проте не мають дітей, не вважатимуться 

сім’єю. Дані умови є дискримінаційними і такими, що не відповідають Конституції 

України.  

     Даний законопроект порушує ст. 32 Конституції України,  відповідно до якої 

ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, 

передбачених Конституцією України. 

     Ст. 24 Конституції України передбачає, що громадяни мають рівні конституційні 

права і свободи та є рівними перед законом, відповідно встановлення  більшого розміру  

державного мита у разі подання заяви про розірвання шлюбу з побутових причин без 

факту подружньої зради чи насильства одного з подружжя є дискримінаційним і 

обмежує право особи на розлучення.  До того ж за умови прийняття таких законодавчих 

положень виникає питання, які докази мають підтверджувати факт такого насильства чи 

подружньої зради та питання процесуального механізму доведення таких обставин в 

суді, зважаючи на поширену латентність таких діянь. 

5. Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків       

       Принцип рівності у правах та недискримінації, закріплений у с.1, 2 Загальної 

декларації прав людини. У Міжнародному пакті про громадянські і політичні права  

(ст.26) зазначено, 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. 

       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.  



 
 

     

 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.  

      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. 

    Окрім того, забороняється міжнародно-правовими актами дискримінація осіб, окрім 

іншого, за ознаками сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності. 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.  

     Відповідно до Джок’якартських принципів застосування міжнародно-правових норм 

про права людини щодо сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності 2006 року 

дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації і гендерної ідентичності слід 

відносити розрізнення, виняток, обмеження або перевагу, засновану на сексуальній 

орієнтації або гендерній ідентичності, що має метою чи наслідком знищення або 

применшення права на рівність перед законом або рівний захист з боку закону, або 

визнання, використання чи здійснення на рівних засадах всіх прав людини та основних 

свобод. 

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, засвідчує існування дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та 

гендерної ідентичності. 



 
      

           

              Окрім того, є незрозумілим, що автори законопроекту розуміють під поняттям 

«пропаганди» в контексті «пропаганди гомосексуалізму чи трансгендеризму», адже 

закріплення адміністративної відповідальності за «пропаганду гомосексуалізму чи 

трансгендеризму» у випадку трактування «пропаганди» як виявлення таких стосунків 

публічно є дискримінаційним за ознакою сексуальної орієнтації чи гендерної 

ідентичності. 

   5. Висновок за результатами експертизи 

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

Конституції України зокрема, порушує права осіб, які не мають наміру перебувати у 

шлюбі, та мають право на власний розсуд обирати партнера чи партнерку, а також 

вирішувати народжувати чи не народжувати дітей.  Даний законопроект за своїм змістом 

є дискримінаційним за ознакою сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. 

      Вилучення слів "сексуальна орієнтація", "ґендерна ідентичність", "ґендерна 

рівність" та "ґендерно-правова експертиза" звузить права осіб, які ідентифікують себе 

чоловіком чи жінкою не лише виключно через стать, а в силу свого самоусвідомлення. 

   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, знецінює поняття гендреної ідентичності 

тощо.  

 

 

 


