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1. Опис законопроекту. 

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, якими вводиться адміністративна відповідальність за пропаганду 

одностатевих сексуальних відносин. За мету для законопроекту є посилення охорони сім’ї, 

дитинства, материнства і батьківства на законодавчому рівні та запровадження 

адміністративної відповідальності за пропаганду гомосексуалізму або трансгендеризму, а 

також за «публічну пропаганду» гомосексуалізму або трансгендеризму. 

2. Основні положення законопроекту. 

Основним є положення щодо встановлення адміністративної відповідальності за 

пропаганду гомосексуалізму або трансгендеризму, а також за «публічну пропаганду» 

гомосексуалізму або трансгендеризму. Зокрема пропонується в Кодекс України про 

адміністративні правопорушення добавити статтею з диспозицією такого змісту:  

«Стаття 1802. Пропаганда гомосексуалізму або трансгендеризму, що може 

негативно вплинути на фізичне чи психічне здоров'я, моральний чи духовний стан 

та розвиток людини» 

Якщо детальніше по санкціях, то пропонується доповнити Кодекс України про 

адміністративні правопорушення спеціальною статтею 180 підпункт 2 "Пропаганда 

гомосексуалізму або трансгендеризму, що може негативно вплинути на фізичне чи 

психічне здоров'я, моральний чи духовний стан та розвиток людини". 

 

 



 

 

 

За пропаганду автори пропонують ввести штраф у вигляді тисячі неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян для приватних осіб (17 тисяч гривень) і трьох тисяч мінімумів 

для юридичних осіб (51 тисяча). 

За пропаганду, яка "виражається в публічній демонстрації способу життя осіб, які мають 

одностатеві сексуальні стосунки чи ідентифікують себе зі статтю, протилежною 

біологічній, їх орієнтації та поведінки", пропонують ввести штраф у 85 тисяч гривень. 

За пропаганду службовою особою чи сприяння пропаганді пропонують штрафувати на 

136 тисяч гривень. 

Пояснювальна записка законопроекту стверджує, що пропаганда гомосексуалізму 

руйнує інститут сім'ї і може привести до демографічної кризи. Однак кожна особа 

відповідно до ст. 32 Конституції України не може зазнавати втручання в його особисте і 

сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. 

Тобто держава може створювати національні програми для запобігання демографічної 

кризи, але не втручатись в особисте та сімейне життя. Адже таким втручанням обмежується 

свобода поглядів, а також права вибору осіб. 

Варто ще зазначити, що в кожної людини, як індивідуальності не передбачено жодним 

правовим актом обов'язків щодо охорони інституту сім'ї. 

 

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

відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків.   

Аналізований законопроект є дискримінаційним 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. Адже в 

результаті запровадження адміністративної відповідальності за вираження думок чи поглядів 

особи щодо сексуальної орієнтації та гендерної ідентичність обмежуються права і свободи 

людини на законодавчому рівні. 

Тобто встановлюється відовідальність за висловлення поглядів людьми, чим держава 

бере на себе повноваження встановлювати, яка сексуальна орієнтація та гендерна 

ідентичність може пропагуватись, а яку забороняється пропагувати. 

4. Відповідність Конституції України. 

Даний 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 добровільність шлюбу, а ткож право вибору народжувати дітей чи ні.  

 

 



 

 

Порушується ст.10 Конституції України в якій сказано, кожен має право на свободу 

вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і 

передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від 

кордонів. Тобто встановити відповідальність за те, що має гарантуватись державою є 

незаконним. 

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.  

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. Також заборона будь-яких форм дискримінації встановлена статтею 6 Закону 

України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», а статтею 7 цього 

Закону встановлено, що основним напрямом державної політики щодо запобігання та 

протидії дискримінації є, серед іншого, виховання і пропаганда серед населення України 

поваги до осіб незалежно від їх певних ознак, поширення просвітницької діяльності у цій 

сфері. 

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. 

Також відповідно до статті 68 Конституції України обов’язком кожної людини є не 

посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. 

5. Відповідність європейським та міжнародним стандартам щодо забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків       

Цей законопроект прямо суперечить зобов’язанням України, взятих на себе 

міжнародними договорами. Зокрема, це Європейська конвенція про права людини та 

основоположні свободи, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права і Конвенція 

про права дитини. Положення законопроекту порушують фундаментальні права людини: 

право на свободу вираження думок, свободу самовираження, право на свободу 

асоціацій та мирних зібрань та обмежують права людини.  

Принцип рівності та недискримінації є базовим при розгляді відповідності даного 

законодавчого акта міжнародним нормативно-правовим актам. Загальною декларацією 

прав людини передбачена заборона втручання в особисту і сімейну сферу життєдіяльності 

людей, забезпечення гендерної рівність у питаннях сім’ї та шлюбу. 

    



 

 

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. 

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 нших переконань, національного чи соціального походження, 

майнового стану, народження чи іншої обставини. 

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.  

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. 

  

 

 



 

 

5. Висновок за результатами експертизи 

Законопроектом не визначено, що розуміти піж поняттям «пропаганда», що створює 

ситуацію коли будь-які прояви відносин між особами однієї статі будуть підставою для 

притягнення до адміністративної відповідальності. 

Законопроект не відповідає принципам та нормам Конституції України, а також 

суперечать міжнародним зобов’язанням України, щодо 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. 

 

 

 


