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Опис законопроєкту. 

Метою прийняття даного законопроекту його автори визначають узгодження понятійного апарату 

КК України, КУпАП) та Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні» у частині кваліфікації різних форм та проявів нетерпимості. 

Основні положення законопроєкту. 

Щодо внесення змін до КУпАП: 

 Встановити за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації для 

військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів за 

загальних підставах. 

 Встановлення адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері 

запобігання та протидії дискримінації (188-56 КУпАП (у редакції законопроекту), 

визначивши наступну диспозицію статті: 

«пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи 

непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, 

етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та 

майнового стану, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, місця 

проживання, мовними або іншими ознаками..»  

  наділення уповноважених осіб Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з 

прав людини та представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

правом складати протоколи, а суддів районних, районних у місті, міських чи міськрайонних 

судів – повноваженнями з розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені 

статтею 188-56 КУпАП (у редакції законопроєкту); 

 доповнення ст. 35 КУпАП такою обставиною, що обтяжує відповідальність за 

адміністративне правопорушення, як учинення правопорушення з мотивів нетерпимості.  

 



 

 

При цьому додавши наступне визначення: 

 

«…під нетерпимістю слід розуміти відкрите, упереджене, негативне 

ставлення стосовно категорії осіб, відмінних за такими ознаками, як 

раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, статева 

приналежність, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, 

громадянство, сімейний і майновий стан, сексуальна орієнтація, 

гендерна ідентичність, місце проживання, мова, або іншими ознаками» 

Щодо внесення змін до КК України: 

 викласти в новій редакції статтю 161 КК України, передбачивши в ній відповідальність за 

публічні заклики до насильства на ґрунті нетерпимості, а також інші умисні дії, спрямовані на 

розпалювання ворожнечі та ненависті на ґрунті нетерпимості, а також за ті самі дії, учинені 

службовою особою з використанням службового становища. 

 Замінити таку обставину, що обтяжує покарання як «вчинення злочину на ґрунті расової, 

національної, релігійної ворожнечі чи розбрату або на ґрунті статевої приналежності» на 

«учинення кримінального правопорушення з мотивів нетерпимості», надавши визначення 

«нетерпимості» у Примітці до ст. 67 КК України (визначення 1аналогічне з визначенням у 

КУпАПі) 

  Щодо Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»: 

 визначити термін «нетерпимість». 

 

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

принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.  

   Позитивним є положення щодо встановлення відповідальності на загальних підставах за 

порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації для військовослужбовців та 

інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів. Це сприятиме ефективному 

реагуванню на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі, яке вчиняють 

військовослужбовці, працівники поліції та інші особи на яких поширюється дія дисциплінарних 

статутів. Такий підхід є реалізацією принципу гендерної рівності та дискримінації при розгляді 

справи пов’язаних із домашнім насильством та насильством за ознакою статі. Слід відмітити, що 

такий підхід вже передбачений в іншому законопроекті (№3908-1) котрий станом на червень 2021 

року прийнято у першому читанні2. 

Щодо запропонованих змін до КУпАП в частині передбачення адміністративної відповідальності за 

порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, то йдеться про так зване 

«пониження відповідальності». Відповідно, автори законопроекту пропонують визначити такі діяння  

                                                           
1 Див. висновок Аналітичного Центру ЮрФем: http://jurfem.com.ua/wp-
content/uploads/2020/06/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BE-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83-3316-2.pdf 
2 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69632 
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менш суспільно небезпечними, віднісши їх до категорії адміністративних правопорушень. Так, 

станом на червень 2021 р. у ст. 161 КК України передбачена кримінальна відповідальність за такі  

діяння, які автори законопроекти охоплюють у диспозиції запропонованої ст. 188-56 КУпАП (у 

редакції законопроєкту). 

В той же час пропонується встановити кримінальну відповідальність за «публічні заклики до 

насильства на ґрунті нетерпимості, а також інші вмисні дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі 

та ненависті на ґрунті нетерпимості», внісши відповідні зміни до ст. 161 КК України. Визначивши 

одне з діянь «публічні заклики..» як таке, що підпадає під диспозицію статті, а також передбачити 

невиключний перелік діяннь, які підпадають під  «інші дії..», з одного боку, є позитивним, адже не 

обмежує органи правопорядку в кваліфікації діянь правопорушників як таких у випадку наявності 

обєктивної сторони злочину, передбаченої ст. 161 КК України.  

З іншого ж боку, виникає ризик щодо наступного:1. Чи зможуть в кожному разі працівники органів 

правопорядку ідентифікувати мотив таких «вмисних дій», а тобто, чи буде норма дієвою на практиці; 

2. чи не має такий підхід ризиків свавілля з боку працівників органів правопорядку, коли 

застовуватиметься славновідомий в радянській історії принцип «людина є, а стаття знайдеться». 

Вирішенню цих озвучених питань мало б сприяти запропоноване авторами законопроекту 

визначення «нетерпимості». Визначення на законодавчому рівні поняття «нетерпимість» є 

необхідним, адже сприятиме однаковому застосуванню кримінального закону та відсутності 

зловживань правоохоронних органів при кваліфікації діянь суб’єкта злочину.  

В цілому слід зазначити, що проект закону спрямований на реальне втілення принципу забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільному житті. 

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. Таким чином, пропоноване законопроектом 

положення щодо того, що військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, а також інші 

особи, які несуть станом на червень 2021 року відповідальність за дисциплінарними статутами за 

вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі, повинні нести відповідальність на 

рівні з іншими кривдниками є таким, що відповідає Конституції України. 

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 повинна наставати відповідальність, передбачена 

законом. Отже, в цілому положення законопроекту відповідають Конституції України. 

 

 

 



 

 

Відповідність європейським стандартам щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків. 

Відповідно до Конвенції Ради Європи «Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу з цими явищами» держава повинна вживати заходи та реагувати на випадки 

вчинення насильства, включаючи примус, і притягувати винних осіб до відповідальності, 

забезпечуючи потерпілим та суспільству неможливість повторних насильницьких дій. 

 У ст. 21.1 Хартії основних прав Європейського Союзу зазначається, що «будь-яка дискримінація за 

будь-якою ознакою статі, раси, кольору шкіри, етнічного чи соціального походження, генетичних 

особливостей, мови, релігії або переконань, політичних або інших поглядів, приналежності до 

національних меншин, майнового стану, народження, інвалідності, віку чи сексуальної орієнтації, 

забороняється». 

У Загальнополітичній рекомендації Європейської комісії проти расизму та нетерпимості (ЄКРН)  

№ 15:протидія мові ворожнечі вказано,  що «свобода вираження поглядів і думок не належить до 

безумовних прав і не може здійснюватися в спосіб, несумісний із правами інших людей». Також у 

зазначеному документі пропонується визначення «мови ворожнечі»:  

«мову ворожнечі» треба розуміти як обстоювання, заохочення або 

підбурювання, у будь-якій формі, до приниження, ворожнечі або паплюження 

щодо певної особи чи групи осіб, а також будь-які вияви утиску, образ, 

створення неґативних стереотипів, стигматизації або погроз щодо такої 

особи чи групи осіб (і будь-яке виправдання всіх цих форм вираження) за 

ознакою «раси», кольору шкіри, походження, національної або етнічної 

належності, віку, інвалідності, мови, релігії чи вірування, статі, ґендеру, 

ґендерної ідентичності, сексуальної орієнтації та інших характеристик або 

статусу особи 

У Рекомендації № R(97) 20 Комітету міністрів державам-членам про «мову ворожнечі» цей термін 

означено як «усі форми висловлювання, які поширюють, підбурюють, заохочують або 

виправдовують расову ненависть, ксенофобію, антисемітизм або інші форми ворожнечі на основі 

нетерпимості, включаючи нетерпимість у формі аґресивного націоналізму й етноцентризму, 

дискримінації та ворожості щодо меншин, міґрантів і людей міґрантського походження». 

У Дурбанській декларації та Програми дій 2001 р.міститься заклик вжити широкомасштабних 

заходів, законодавчих, судових, реґуляторних та адміністративних, а також самореґуляторних, задля 

попередження й захисту від расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними 

нетерпимості, та заохочувати повагу й терпимість. 

Висновок. 

Законопроект має гендерно-чутливий характер, сприяє захисту осіб від дискримінаційного ставлення 

до них та притягненню до відповідальності осіб, які практикують дискримінаційну поведінку.   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.  

Зауваження та рекомендації. 

 Оскільки законопроектом (№3908-1), котрий станом на червень 2021 року прийнято у 

першому читанні, передбачено встановлення відповідальності на загальних підставах за 

порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації для 

військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, 

пропозиції законопроекту  в цій частині можуть втратити свою актуальність.  

 Звернути увагу на так зване «пониження відповідальності» в частині передбачення 

адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та 

протидії дискримінації. 

 Виявити ризики та визначити способи їх запобігання при застосуванні ста. 161 КК України у 

запропонованій авторами редакції. 

 

 


