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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ КРИМІНАЛЬНО-

ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ВІД ДИСКРИМІНАЦІЇ 

 

Україна – країна молодої демократії та відносно нової Конституції. Однак за 

25 років існування Основного закону його вже не раз змінювали, що не завжди 

було на користь як самому нормативному акту, так існуючим в країні 

правовідносинам. У багатьох випадках, метою таких змін є вдосконалення, але не 

завжди реформи приводять до бажаних результатів. Непоодинокими є випадки, 

коли пробуксовування реформ пов’язане з існуванням сильних стереотипів. Так, 

Україна досі не ратифікувала Стамбульську конвенцію, хоча й підписала її. 

Традиційна точка зору на соціальні ролі жінок та чоловіків, представників 

окремих національностей, осіб з інвалідністю, представників ЛГБТ-спільноти 

тощо створює дискримінаційні ситуації, що є прямим порушенням ст. 24 

Конституції України [1]. Однак в Україні не існує ефективного механізму 

запобігання дискримінаційних правопорушень, притягнення винних до 

відповідальності та захисту прав жертви. Це зумовлено великим ступенем 

нетерпимості та толеруванням насильства, а також невмінням або небажанням 

розпізнавати і боротися з різними формами дискримінації. 

В Україні закріплені законодавчі положення, що за дискримінаційні дії 

особа може бути притягнута до відповідальності, що передбачена 
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законодавством, зокрема, Кримінальним кодексом України (ст. 161) [2]. Однак 

широкого застосування ця норма не отримала, про що свідчить реєстр судових 

рішень. 

Непоодинокі напади на представників національних меншин та їх громади, 

регулярні випадки переслідування представників ЛГБТ-спільноти та їх 

правозахисників, сексизм у риториці політиків та засобів масової інформації, 

об’єктивація жінок у рекламі, чисельні випадки домашнього насильства, 

нетерпимість щодо послідовників окремих релігійних течій, вертикальна та 

горизонтальна гендерна сегрегація у трудових відносинах – досі поширені 

маркери дискримінації в українському суспільстві. Протидія таким 

дискримінаційним правопорушення ускладнюється тим, що представники 

Національної поліції України також члени цього суспільства і в процесі 

соціалізації сприйняли та зараз використовують ті ж самі стереотипи, що й решта 

населення. 

Так, наприклад, за статистичними даними, представленими ГО із захисту 

прав жінок «Ла Страда – Україна», 10 % прокурорів, 11 % суддів, 12 % 

поліцейських виправдовують випадки домашнього насильства, 39 % офіцерів 

системи кримінального судочинства вважають домашнє насильство приватною 

справою, 60 % звинувачують жертв у сексуальному насильстві щодо них. Під час 

провадження у справах про домашнє насильство 77 % прокурорів, 81 % 

поліцейських та 84 % суддів вважають примирення між партнерами головним 

пріоритетом, при цьому представники системи кримінальної юстиції 

недооцінюють насильство та розглядають його формально, в якості незначних 

справ [3]. Так, 3 вересня у справі «Levchuk v. Ukraine» (Application no. 17496/19) 

Європейський суд з прав людини виніс рішення проти України щодо домашнього 

насильства. У даному рішенні суд зауважив, що, відхиляючи позов жінки про 

виселення колишнього чоловіка, національні суди продемонстрували нездатність 

провести всебічний аналіз ситуації та оцінити ризик майбутнього психологічного 

та фізичного насильства щодо заявниці та дітей, а також – тривалість судового 

провадження понад два роки наражала їх на ризик подальшого насильства. ЄСПЛ 
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констатував, що така відповідь судів на позов заявниці про виселення її 

колишнього чоловіка не відповідає позитивному зобов’язанню держави 

забезпечити ефективний захист заявниці від домашнього насильства [4]. 

Інший прилад впливу стереотипів на роботу правоохоронної та судової 

системи є випадки реагування на напади на ромські поселення та представників 

ЛГБТ-спільноти. Не дивлячись на наявність у Кримінальному кодексі статті, 

що передбачає відповідальність за насильство за етнічною ознакою, такі напади 

кваліфікують як хуліганство, тілесні ушкодження або вбивство без такої 

обтяжуючої ознаки як етнічна (національна) нетерпимість. Фактично це 

призводить до проблеми із релевантним розслідуванням етнічнофобних, 

гомофобних і трансфобних злочинів, яких за статистикою правоохоронців в 

нашій країні майже не існує. Що також є дискримінацією і, на наш погляд, не 

виконанням позитивних зобов’язань державою. 

В Україні існує інститут Омбудсмена та інститут Урядового 

уповноваженого з гендерної політики, проте аналіз законодавства з питань 

повноважень цих інституцій свідчить про те, що формою реагування на 

дискримінацію є подання органам державної влади, органам місцевого 

самоврядування, об'єднанню громадян, підприємствам, установам, організаціям 

незалежно від форми власності, їх посадовим і службовим особам для вжиття 

відповідних заходів у місячний строк щодо усунення виявлених порушень прав і 

свобод людини. Проте відповідальності за не реагування на це подання в 

законодавстві передбачена незначна – від ста до двохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян (ст. 188-40 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення) [5]. Згідно реєстру судових рішень за шість місяців поточного 

року було винесено лише три Постанови суду про притягнення за такі дії до 

відповідальності. 

Таким чином, можемо стверджувати, що в Україні відсутній ефективний і 

дієвий механізм від будь-яких проявів дискримінації. Тому, на наш погляд, є 

необхідним вдосконалювати сам механізм забезпечення реалізації ст. 24 

Конституції, і не змінами до законодавства про кримінальну відповідальність, а 
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через комплексне реформування. Для цього необхідно проаналізувати позитивні 

практики попередження та протидії дискримінації інших держав, розробити на 

його основі законодавчих змін до існуючого вітчизняного механізму захисту прав 

людини (посилення відповідальності за невиконання подання Омбудсмена, 

впровадження обов’язкових навчальних програм до спеціалізованих ЗВО щодо 

прав людини, ідентифікації дискримінації та методик розслідування 

дискримінаційних кримінальних правопорушень, проведення освітніх кампаній 

тощо), а також розробити адвокаційну стратегію щодо таких змін. 
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