
 
 

 

Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо встановлення відповідальності за публічні прояви сексизму №4599-2 

(дата реєстрації  від 02.02.2021) 

 

 

Суб’єкт законодавчої ініціативи: 

Народний депутат України 

 

Ініціатори законопроекту: 

Кондратюк Олена Костянтинівна (IX скликання) Корнієнко Олександр Сергійович (IX скликання) 

Потураєв Микита Русланович (IX скликання) Геращенко Ірина Володимирівна (IX скликання) 

Железняк Ярослав Іванович (IX скликання) Іонова Марія Миколаївна (IX скликання) Соболєв Сергій 

Владиславович (IX скликання) Констанкевич Ірина Мирославівна (IX скликання) Білозір Лариса 

Миколаївна (IX скликання) Бардіна Марина Олегівна (IX скликання) Жмеренецький Олексій 

Сергійович (IX скликання) Совсун Інна Романівна (IX скликання) Климпуш-Цинцадзе Іванна 

Орестівна (IX скликання) Шкрум Альона Іванівна (IX скликання) Абдуллін Олександр Рафкатович 

(IX скликання) Крулько Іван Іванович (IX скликання) Івченко Вадим Євгенович (IX скликання) Фріз 

Ірина Василівна (IX скликання) Євтушок Сергій Миколайович (IX скликання) Підласа Роксолана 

Андріївна (IX скликання) 

Висновок: 

Гендерно-чутливий, потребує доопрацювання  

 

 

Опис законопроекту.  

Законопроєкт розроблено з метою з метою створення законодавчого підґрунтя для подолання 

проявів сексизму у публічній сфері, встановлення адміністративної відповідальності за вчинення 

публічно, у тому числі у громадському місці та/або через засоби масової інформації,  стосовно особи 

та/або групи осіб певної статі діяння з метою приниження людської гідності за статевою ознакою або 

створення стосовно такої особи чи групи осіб, з огляду на їх статеву приналежність, ворожої, 

образливої або зневажливої атмосфери (середовища).  

Основні положення законопроєкту. 

У законопроекті пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення 

новою статтею 173-5 «Публічний прояв сексизму» та внести зміни до ст. 221, 255, 262, 268, 277, 328. 

 



 
 

 

 

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

принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

 Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

встановлення відповідальності за публічні прояви сексизму №4599-2 не містить положень, які не 

відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.  

Сексизм відповідно до Рекомендації щодо запобігання та боротьби з  сексизмом, прийнятої 

Комітетом Міністрів РЄ 27 березня 2019 року, є проявом таких історично нерівноправних взаємин 

між жінками та чоловіками, які призводять до дискримінації та перешкоджають повноцінному 

покращенню становища жінок у суспільстві. Гендерні стереотипи, які побудуть в суспільстві, 

сприяють поширенню сексизму, який в свою чергу «формує атмосферу залякування, страху, 

дискримінації, виключення та незахищеності, які обмежують можливості й свободу». 

В той же час встановлення адміністративної відповідальності за сексизм може бути ефективним 

способом протидії цим явищам та в перспективі сприятиме викоріненню гендерних стереотипів в 

українському суспільстві. 

Відповідність Конституції України. 

Cт. 24 Конституції України закріплює принцип рівності прав і свобод осіб, а також заборону 

привілеїв чи обмежень, в тому числі, за ознакою статі. Згідно ст. 21 Конституції України усі люди є 

вільні і рівні у своїй гідності та правах. Разом з тим, важливо наголосити на тому, що такі права 

особа може реалізовувати до тієї міри, поки не порушуються права і свободи інших людей. 

Відповідно право на свободу слова та вільне вираження своїх поглядів і переконань, передбачене ст. 

34 Конституції України, очевидно, повинно кореспондувати праву особі до її гідності, передбаченого 

ст. 28 Конституції України, зокрема в контексті права на належне, тобто таке, що не принижує 

гідність особи поводження. У випадку ж порушення прав інших осіб, для порушника настає 

відповідальність, передбачена законом.  

Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків. 

27 березня 2019 року Комітетом Міністрів РЄ було прийнято Рекомендацію щодо запобігання та 

боротьби з  сексизмом, у якій йдеться про те, що сексизм широко поширений у суспільстві і є 

проявом нерівних відносин між жінками та чоловіками, що призводить до дискримінації та 

перешкоджає повному  просуванню жінок у суспільстві. 

У Преамбулі  Конвенції Організації Об'єднаних Націй  про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок зазначається, що для досягнення повної рівності між чоловіками та жінками  необхідно  

змінити  традиційну  роль як чоловіків,  так і жінок у суспільстві та в сім'ї, а тому держави 

зобов’язуються вживати усіх відповідних заходів для того, аби змінити  соціальні та культурні 

моделі поведінки чоловіків і жінок для досягнення  викоренення  забобонів,  звичаїв  та  всіх інших   

проявів,   що   ґрунтуються  на  ідеї  неповноцінності чи зверхності однієї із статей або 

стереотипності  ролі  чоловіків  і жінок ( ст.5 Конвенції). 



 
 

 

 

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами, яка досі не ратифікована в Україні, зобов’язує держав вживати 

необхідних заходів для заохочення змін у соціальних і культурних моделях поведінки жінок та 

чоловіків з метою викорінення упереджень, звичаїв, традицій та всіх інших практик, які ґрунтуються 

на ідеї неповноцінності жінок або на стереотипних ролях жінок та чоловіків (ст. 12 Конвенції). 

Загальнополітична рекомендація №15 про боротьбу з мовою ворожнечі, прийнята Європейською 

комісією проти расизму та нетерпимості від 8 грудня 2015 р., наголошує на необхідності протидії 

сексизму, розглядаючи сексизм як мову ворожнечі. 

Зауваження. 

 Законопроект 4599-2 передбачає самостійну адміністративну відповідальність за сексизм, 

однак пропонована стаття також містить оціночні поняття «ворожої, образливої або 

зневажливої атмосфери (середовища)».  

 Також авторами пропонується, що відповідальність наступатиме лише за сексизм публічний, 

а тобто сексизм в приватному спілкуванні пропонується залишити дозволеним. 

 

  Висновок за результатами експертизи:   

  

 Законопроект є гендерно—чутливим, однак потребує доопрацювання. 

 

Рекомендації: 

 

 Надати визначення «ворожої, образливої або зневажливої атмосфери (середовища)», тим 

самим уникаючи оціночних понять. Наявність значної кількості оціночних понять у 

визначенні «сексизму», не надаючи їм тлумачення, вочевидь, на практиці може призвести до 

ситуацій, коли або норма буде «неробочою» і тому не застосовуватиметься в принципі через 

неможливість визначити, чи особа вчинила правопорушення, або ж за цією нормою буде 

можливо притягати до відповідальності «завжди і всюди», тобто це може призводити до 

зловживання органами правопорядку своїми повноваженнями. 

 Передбачити підготовку працівників правоохоронних органів з питань реагування на випадки 

сексизму та кваліфікації дій особи як сексизму. 

 

 

 


