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Політика протидії дискримінації в рамках ПДВЛ та поза ним 

 

 

Європейське антидискримінаційне право: сфера дії, форми дискримінації, захищені ознаки 

та засоби захисту 

 

Сфера дії 

Хоча Європейське антидискримінаційне право забороняє пряму та непряму дискримінацію, 

ця заборона, як ми згадували на початку, діє за певних обставин. 

В ЄС, антидискримінаційне право впроваджувалось з метою посилення функціонування 

внутрішнього ринку, і тому традиційно охоплювало сферу зайнятості.  З прийняттям Расової 

Директиви ця сфера була розширена на доступ до товарів та послуг, та доступ до державної 

системи соціального забезпечення.  

На противагу, Стаття 14 ЄКПЛ гарантує рівність стосовно користування матеріальним 

правом, передбаченим цією конвенцією. На додаток Протокол № 12 до ЄКПЛ, що набрав чинності 

у 2005 році, розширює сферу дії заборони дискримінації на будь-яке право, що гарантується 

національним правом, навіть якщо таке право не передбачене ЄКПЛ. Зважаючи на те, що, як ми 

згадували, більшість держав-членів ЄС не приєднались до вказаного протоколу, на практиці це 

означає, що у різних державах-членах ЄС існують різні рівні зобов’язань в частині заборони 

дискримінації.  

Дуже важливою, таким чином, є різниця між правом ЄС та ЄКПЛ, оскільки остання надає 

захист від дискримінації у сферах, які право ЄС не регулює. 

Часто вважається, що в законодавстві ЄС, враховуючи згадану різницю в регулюванні, 

найкраще розвинено захист за ознаками статі, раси та етнічного походження, найгірше – за 

ознакою віку. Проте, існує певний мінімальний стандарт захисту, що право ЄС гарантує кожній 

групі.  

Зокрема Рамкова Директива (Стаття 3) надає скаржнику право звертатись до суду як на осіб 

публічного, так і приватного права, якщо вважає, що він чи вона зазнали дискримінації щодо: 

(a) умов доступу до праці, самозайнятості або професії, включаючи умови набору та найму, 

незалежно від сфери діяльності і на усіх рівнях професійної ієрархії, включаючи підвищення;  

(б) доступу до всіх видів і всіх рівнів профорієнтації, професійного навчання, підвищення 

кваліфікації, включаючи практичний досвід роботи; 

(в) умов зайнятості та праці, включаючи порядок звільнення та оплати праці;  

(г) членства або участі в організаціях працівників або роботодавців, або будь-яких інших 

організаціях, члени якої є представниками певної професії, включаючи вигоди, що надаються 

такими організаціями. 
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Перелічені вище права також поширюються на такі ознаки як раса, стать, але ґрунтуються на 

різних директивах ЄС
1
.  

Таким чином, антидискримінаційні директиви ЄС, а також Хартія засадничих прав ЄС, не 

охоплюють досить важливі сфери, оскільки такі не належать до компетенції Євросоюзу, 

включаючи такі сфери, як: приватне та сімейне життя, права, пов’язані з політичною діяльністю та 

кримінально-правові відносини, тощо.  

В той же час, хоча ЄКПЛ як така не передбачає такого права, як право на працю, Стаття 8 

може, за певних обставин, тлумачитись як така, що охоплює цю сферу
2
. Згідно практики ЄСПЛ 

також заборонено дискримінацію на підставі членства у профспілках, більше того право на 

об’єднання у профспілки гарантоване ЄКПЛ
3
. 

 

Форми дискримінації 

Метою Європейського антидискримінаційного права є забезпечення всім особам рівної і 

справедливої перспективи отримання доступу до можливостей, присутніх у відповідному 

суспільстві. 

Звідси, по-перше, передбачається, що до людей, які знаходяться в подібній ситуації повинні 

ставитись так само, а не у менш сприятливий спосіб через їх відповідні «захищені» 

характеристики. 

По-друге, передбачається, що до людей, які знаходяться в різних ситуаціях повинні 

ставитись по-різному у необхідній мірі, щоб дозволити їм користуюватись відповідними 

можливостями на тій же основі, як і іншим. 

Враховуючи зазначене, у доктрині, законодавстві та рішеннях ЄСПЛ та Суду ЄС 

розвинулась концепція, що виокремлює такі основні форми дискримінації
4
, як пряма та непряма 

дискримінація, утиск (домагання), оголошений намір про дискримінацію та віктимізація
5
.  

 

 

 

 

                                                           

1
 Расова Директива, стаття 3(1)(a)–(d); Стаття 157 ДФЄС та Директива щодо рівного ставлення - для дискримінації за 

ознакою статі. 
2
 ECtHR, Bigaeva v. Greece (No. 26713/05), 28 May 2009. 

3
  Н-д.: ECtHR, Demir and Baykara v. Turkey (No. 34503/97), 12 November 2008. 

4
 Стаття 14(2) Директиви щодо рівного ставлення, Стаття 4 Расової та Рамкової Директиви, а також Handbook on 

European non-discrimination law. European Union Agency for Fundamental Rights, 2010. Council of Europe, 2010. 2011 — 

151 pp.; Damian Chalmers, Gareth Davies and Giorgio Monti 2010. European Unoin Law. Cases and Materials. Cambridge 

University Press. 2010. pp.: 534-580. 
5
 Н-д.: несприятливе ставлення до особи, спричинене тим, що остання подала скаргу на працедавця щодо 

дискримінації. 
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Захищені ознаки  

Дискримінація як явище є неправильним, коли з особою поводяться або до неї ставляться по-

іншому через ознаки, що є «морально нерелевантними» характеристиками
6
, або коли з особою по-

суті поводяться з невиправданою
7
 неповагою

8
.  

Антидискримінаційні директиви ЄС забороняють відмінне та менш сприятливе ставлення, 

що ґрунтується на певних захищених підставах (за ознаками), містить визначений та виключний 

список таких захищених підстав, охоплюючи такі ознаки, як: стать (Директива щодо доступу до 

товарів та послуг, Директива щодо гендерної рівності), сексуальна орієнтація, інвалідність, вік, 

релігія, віросповідання чи погляди (Директива щодо зайнятості), раса та етнічне походження 

(Расова Директива), Рамкова директива охоплює такі ознаки, як: релігія, вірування чи погляди, вік, 

сексуальна орієнтація. 

ЄКПЛ натомість містить відкритий перелік, що частково охоплює перелік, що міститься у 

директивах ЄС, проте є ширшим. Стаття 14 ЄКПЛ визначає такі ознаки: стать, раса, колір шкіри, 

мова, релігія, політичні чи інші переконання, національне чи соціальне походження, належність до 

національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.  

Категорія «інші ознаки» дозволила ЄСПЛ застосовувати ознаки, що чітко визначені 

директивами ЄС, зокрема такі, як: інвалідність, вік та сексуальна орієнтація. 

Стаття 21 Хартії засадничих прав ЄС також містить відповідний перелік ознак, що включає 

ознаки, які містяться у директивах ЄС та ЄКПЛ, натомість відповідний перелік є вичерпним 

(немає формулювання «інші ознаки»). 

Окрім цього, вагомим елементом правового регулювання директив ЄС у сфері дискримінації 

є те, що вони також захищають права не тільки осіб, що належать до певних груп, а й тих, що не 

належать до певної групи, проте зазнали дискримінації «на основі», наприклад, ознаки статі чи 

раси
9
.  Це означає, що якщо особа зазнає дискримінації через те, що опікується родичем похилого 

віку, або товаришує із гомосексуалістами, така особа зазнає дискримінації на підставі відповідно 

віку або сексуальної орієнтації
10

. Суд ЄС, зокрема, підтвердив таке трактування у справі 

Coleman
11

. 

Як ми можемо побачити, ЄСПЛ розвинув кілька підстав, що можуть охоплюватись 

категорією «інші ознаки». Такі ознаки, як сексуальна орієнтація, вік та інвалідність співпадають з  

                                                           

6
 D. Feldman, Civil Liberties and Human Rights in England and Wales (2nd edn, Oxford , Oxford University Press, 2002 ) 135 

–6 . 
7
 M. Cavanagh, Against Equality of Opportunity ( Oxford , Clarendon Press , 2002 ) ch. 4. 

8
 Водночас, звичайно, відмова найняти лікаря без належної кваліфікації є легітимною підставою дискримінації, більш 

спірною буде, наприклад, відмова найняти сикха, який носить тюрбан, оскільки він не зможе носити каску. 
9
 Директива щодо рівного ставлення у сфері зайнятості, стаття 2(1); Расова Директива, стаття 1, Рамкова Директива, 

стаття 2(1). 
10

 R. Whittle, ‘The Framework Directive for Equal Treatment in Employment and Occupation: An Analysis from a Disability 

Rights Perspective ’ ( 2002 ) 27 ELRev . 303 , 321–2. 
11

 ECJ, Case C-303/06 S. Coleman v Attridge Law and Steve Law [2008] ECR I-5603 
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положеннями антидискримінаційних директив ЄС. Крім цього, ЄКПЛ також виокремив такі 

ознаки, як: батьківство
12

; сімейний стан
13

; членство в організаціях
14

; військове звання
15

; 

батьківство дитини народженої поза шлюбом
16

; місце проживання
17

. 

 

Спеціальні заходи 

В рамках договорів ООН такого роду заходи отримали назву «особливих заходів», у праві 

ЄС «спеціальні заходи» чи «позитивні дії».  

ЄСПЛ у своєму рішенні зазначив
18

, що дискримінація має місце також тоді коли 

користування певним правом, передбаченим ЄКПЛ, було порушене у зв’язку з тим, що держава не 

змогла забезпечити різне ставлення до осіб, які знаходяться у суттєво відмінних ситуаціях.  

Подібно, антидискримінаційні директиви ЄС
19

 чітко передбачають можливість застосування 

позитивних дій: «з метою забезпечення повної рівноправності на практиці, відповідний принцип 

не повинен перешкоджати будь-якій державі-членові зберігати або вживати визначених заходів 

для запобігання або компенсування збитків»,  спричинених реалізацією принципу рівності. 

Стаття 5 Директиви щодо зайнятості містить окреме положення щодо загального правила 

про вжиття позитивних дій стосовно інвалідів, згідно якого працедавець повинен забезпечити 

«розумне пристосування» «до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів). Це 

означає, що роботодавці повинні вживати необхідних заходів, щоби там, де у конкретному 

випадку це необхідно, надавати можливість особам з обмеженими фізичними можливостями  

(інвалідам) отримати роботу, працювати або отримувати підвищення по службі або проходити 

навчання, якщо тільки такі заходи не накладають непропорційного навантаження на роботодавця. 

Таке навантаження не буде непропорційним, якщо воно достатньо компенсується заходами, які 

існують в рамках політики відповідної держави-члена по відношенню до осіб з обмеженими 

фізичними можливостями (інвалідів)». Такими заходами, наприклад, може бути встановлення 

ліфту чи рампи або відповідного туалету. 

 

 

 

                                                           

12
 ECtHR, Weller v. Hungary (No. 44399/05), 31 March 2009. 

13
 ECtHR, Petrov v. Bulgaria (No. 15197/02), 22 May 2008. 

14
 ECtHR, Danilenkov and Others v. Russia (No. 67336/01), 30 July 2009 (trade union); ECtHR, Grande Oriente d’Italia di 

Palazzo Giustiniani v. Italy (no. 2) (No. 26740/02), 31 May 2007. 
15

 ECtHR, Engel and Others v. the Netherlands (Nos. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 and 5370/72), 8 June 1976. 
16

 ECtHR, Sommerfeld v. Germany [GC] (No. 31871/96), 8 July 2003; ECtHR, Sahin v. Germany [GC] (No. 30943/96), 8 July 

2003. 
17

 ECtHR, Carson and Others v. UK [GC] (No. 42184/05), 16 March 2010. 
18

 ЄСПЛ, Thlimmenos v. Greece [GC] (No. 34369/97), 6 April 2000, para. 44. Similarly, ECtHR, Pretty v. UK (No. 2346/02), 

29 April 2002, para. 88. 
19

 Стаття 7 Рамкової Директиви. 
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Також термін «спеціальні заходи» може вживатись для позначення ситуацій, коли має місце 

нерівне ставлення, що сприяє певним особам на основі захищених підстав (ознак). Наприклад, 

йдеться про надання, при інших рівних умовах, переваг жінкам при прийнятті на роботу
20

. 

В будь-якому разі, такого роду «спеціальні заходи» чи «позитивні дії» повинні мати 

тимчасовий характер та застосовуватись як винятковий захід.  

 

Доказування 

Для вирішення питання складності доказування у європейському антидискримінаційному 

праві передбачений принцип перенесення тягаря доказування або принцип спільного доказування, 

відповідно до якого у разі наведення позивачем фактів, які дозволяють припустити, що мала місце 

дискримінація, обов'язок доказування відсутності дискримінації покладається на відповідача. 

Перенесення тягаря доказування є особливо важливим у ситуаціях, коли має місце непряма 

дискримінація, коли необхідно довести, що окреме правило чи практика мають непропорційний 

вплив на відповідну особу чи групу.  

Загалом принцип перенесення тягаря доведення є усталеним у практиці застосування ЄКПЛ 

та права ЄС
21

. 

 

Відшкодування 

Суд ЄС, у цьому зв’язку, дотримується позиції щодо неможливості встановлення 

максимального розміру такого відшкодування, за винятком ситуацій, коли, наприклад, аплікант і 

так не отримав би роботу незважаючи на наявний факт дискримінації за ознакою статі, оскільки, у 

будь-якому разі розмір відшкодування повинен бути адекватний завданій шкоді
22

.   

Водночас Стаття 17 Рамкової Директиви визначає, що «санкції, що передбачають виплату 

компенсації жертві, повинні бути ефективними, пропорційними і мати превентивний характер». 

 

 

                                                           

20
 Н-д. див. наступні видання ООН: The UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, ‘General 

Recommendation No. 32: The Meaning and Scope of Special Measures in the International Convention on the Elimination of 

All Forms of Racial Discrimination’ UN Doc. CERD/C/GC/32, 24 September 2009; UN Committee on Economic Social and 

Cultural Rights, ‘General Comment 13: The Right to Education’ UN Doc. E/C.12/1999/10, 8 December 1999; UN Committee 

on the Elimination of Discrimination Against Women, ‘General Recommendation No. 25: Article 4(1) of the Convention 

(temporary special measures)’ UN Doc. A/59/38(SUPP), 18 March 2004; UN Human Rights Committee, ‘General Comment 

No. 18: Non-Discrimination’ UN Doc. A/45/40(Vol.I.)(SUPP), 10 November 1989; UN Committee on the Elimination of 

Racial Discrimination, ‘General Recommendation No. 30 on Discrimination against Non- Citizens’ UN Doc. 

HRI/GEN/1/Rev.7/Add.1, 4 May 2005. 
21

 Див. також: Racial Equality Directive (Article 8), Employment Equality Directive (Article 10), Gender Equality Directive 

(Recast) (Article 19), Gender Goods and Services Directive (Article 9). See also case-law of the European Committee of 

Social Rights: SUD Travail Affaires Sociales v. France (Complaint No. 24/2004), 8 November 2005, and Mental Disability 

Advocacy Centre (MDAC) v. Bulgaria (Complaint No. 41/2007), 3 June 2008. 
22

 Див. н-д. Статтю 18 Директиви щодо рівного ставлення у сфері зайнятості. 
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Правове регулювання та політика щодо запобігання і протидії дискримінації в Україні 

В Україні реалізація державної політики у сфері боротьби з дискримінацією здійснюється 

відповідно до положень Конституції України, кримінального, цивільного, адміністративного, 

господарського кодексів та інших законодавчих актів, а також міжнародних зобов’язань. 

Рівність прав кожної людини закріплено у Конституції України. Стаття 24 Конституції 

України передбачає, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 

законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками 

можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній 

підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я 

жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати 

працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і 

дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. 

Стаття 35 Основного Закону України визначає право кожного на свободу світогляду і 

віросповідання, а стаття 37 забороняє утворення і діяльність політичних партій та громадських 

організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані, зокрема, на розпалювання міжетнічної, 

расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини. 

Крім того, стаття 26 Конституції України гарантує іноземцям та особам без громадянства, що 

перебувають в Україні на законних підставах, можливість користуватися тими самими правами і 

свободами, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами 

України. 

Україна є Стороною більшості міжнародних документів з питань захисту прав людини. 

Відповідно до частини першої статті 9 Конституції України ці міжнародні договори є частиною 

національного законодавства України. Стаття 19 Закону України «Про міжнародні договори 

України»  передбачає, що  «чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України … застосовуються у порядку, передбаченому для норм 

національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в 

установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 

законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору». 

Зокрема Україна є Стороною таких конвенцій ООН: Конвенція про запобігання злочину 

геноциду та покарання за нього (1948 р.), Міжнародна Конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації (1966 р.), Поправка до статті 8 Міжнародної Конвенції про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації (1992 р.), Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 

(2008 р.), Факультативний протокол до Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні 

права (2008 р.), Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966 р.), Факультативний 

протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (1966 р.),  Конвенція про  
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незастосування строку давності до воєнних злочинів проти людства (1968 р.), Міжнародна 

Конвенція про запобігання злочину апартеїду і покарання за нього (1973 р.), Конвенція про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1979 р.), Факультативний протокол до Конвенції 

про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1999 р.), Конвенція проти катувань та інших 

жорстких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (1984 

р.), Міжнародна конвенція проти апартеїду в спорті (1985 р.), Конвенція про права дитини (1989 

р.), Зміна до статті 43 (2) Конвенції про права дитини (1995 р.), Факультативний протокол до 

Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах (2000 р.), Факультативний 

протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої 

порнографії  (2000 р.), Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські 

та політичні права, спрямований на скасування смертної кари (1989 р.), Конвенція про права 

інвалідів (2006 р.), Факультативний протокол до Конвенції про права інвалідів (2006 р.). 

Україна також є стороною таких конвенцій Ради Європи: Конвенція про захист прав людини 

і основоположних свобод, Європейська конвенція про запобігання тортурам та нелюдському або 

такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, Факультативний протокол до 

Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує 

гідність, поводженню чи покаранню, Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, що 

стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через 

комп’ютерні системи, Рамкова конвенція про захист національних меншин, Європейська хартія 

регіональних мов або мов меншин. 

7 листопада 2011 р. Україна підписала Конвенцію Ради Європи про попередження та 

боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством. 

Таким чином, ратифікувавши основоположні міжнародні договори у сфері протидії 

дискримінації, Україна інкорпорувала міжнародні стандарти принципу недискримінації у 

внутрішнє законодавство. 

17.07.1997 р. Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року (ЄКПЛ), а 09.02.2006 р. - Протокол № 12 до цієї Конвенції 

(набрав чинності для України 01.07.2006 р.).  

Відповідно до частини 3 пункту (b) статті 31 Віденської Конвенції про право міжнародних 

договорів від 1969 р. разом з договором враховується наступна практика його застосування, яка 

встановлює угоду учасників щодо тлумачення. Крім того, відповідно до статті 32 ЄКПЛ до 

виключної компетенції ЄСПЛ, який діє відповідно до ЄКПЛ, належить питання тлумачення і 

застосування Конвенції. Таким чином, невід’ємною частиною ЄКПЛ, як практика її застосування і 

тлумачення, є рішення ЄСПЛ.  

Окрім цього, 23.02.2006 р. прийнято Закон України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини», що регулює відносини, що виникають у зв'язку з 

обов'язком держави виконати рішення ЄСПЛ у справах проти України; з необхідністю  усунення 

причин порушення Україною ЄКПЛ і протоколів до неї; з впровадженням в українське  
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судочинство та адміністративну  практику європейських стандартів прав людини. Відповідно до 

статті 17 вказаного Закону суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав 

людини та основоположних свобод та практику ЄСПЛ як джерело права. Цим Законом також 

визначається порядок забезпечення доступу до рішень Європейського Суду, та порядок їх 

публікації. 

Для виконання критеріїв першої (законодавчої фази) ПДВЛ, а також рекомендацій 

моніторингових органів ООН та Ради Європи, 6 вересня 2012 р. Верховною Радою України 

прийнято Закон України „Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” (5207-VI), 

яким визначено організаційно-правові засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. 

Зазначеним Законом запроваджується принцип недискримінації, визначаються суб’єкти, 

наділені повноваженнями щодо запобігання та протидії дискримінації, а також запроваджується 

антидискримінаційна експертиза всіх нормативно-правових актів, метою якої визначено 

гарантування вилучення дискримінаційних положень ще на етапі розробки проектів нормативно-

правових актів. Крім того, Законом визначаються сфери його дії, форми дискримінації, основні 

напрями державної політики щодо запобігання та протидії дискримінації, а також механізми 

забезпечення виконання та реалізації принципу недискримінації. 

 

Позиції заінтересованих сторін у сфері розвитку законодавства та політики щодо 

запобігання і протидії дискримінації в Україні. Рекомендації моніторингових органів ООН 

та Ради Європи, а також рекомендації ЄС. 

Процес розробки антидискримінаційного законодавства в Україні викликав значний 

резонанс - від експертних дискусій до акцій протесту та звернень громадян. Інтерес громадськості 

до цього процесу не спадав протягом усіх етапів, починаючи від розробки Стратегії 

антидискримінаційної політики і закінчуючи прийняттям та набранням чинності Закону України 

«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». 

Протягом довшого часу від отримання Україною як ПДВЛ, так і рекомендацій інших 

міжнародних та європейських інституцій, Уряд України зволікав із виконання основної 

рекомендації – схвалення всеосяжного антидискримінаційного законодавства відповідно до 

рекомендацій моніторингових органів ООН та Ради Європи. Це можна пов’язувати із тим фактом, 

що Україна приєдналася до практично усіх міжнародних договорів у цій сфері, а також з тим, що, 

як ми згадували, принципи рівності та недискримінації широко відображені у національному 

законодавстві. Водночас не можна не погодитись із тим, що практика застосування відповідного 

законодавства, залишаючи бажати кращого, безсумнівно вказувала і на необхідність суттєвого і 

комплексного його удосконалення. 

 Підтвердженням наведеного міг стати процес розроблення вже згаданої 

Антидискримінаційної стратегії, що мала схвалюватись актом Президента і навіть була подана 

йому на розгляд.  Зокрема у проекті Стратегії, як і згодом у пояснювальній записці до  
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відповідного законопроекту, визнавалась відсутність в Україні комплексного регулювання цієї 

сфери.  

Разом з тим, мета завершення першої (законодавчої) фази виконання ПДВЛ вимагала 

прийняття відповідного всеохоплюючого закону, який, після схвалення відповідного політичного 

рішення та відмови від схвалення згаданої стратегії, було розроблено Урядом та прийнято 

Верховною Радою. Вочевидь тривале зволікання і наступний поспіх із ухваленням, а також 

намагання врахувати інтереси та позиції зацікавлених сторін, часто взаємовиключні, не могли не 

відбитись на якості законопроекту. Вказане також призвело до недотримання встановленого 

порядку проведення консультацій з громадськістю, формального опрацювання та врахування 

пропозицій громадських і релігійних організацій. 

Як наслідок, Закон був різко розкритикований різними представниками широкої 

громадськості, хоча часто із абсолютно протилежних причин. Так, одні критикували Закон через 

його недосконалість, невідповідність європейським стандартам, неврахування експертних 

пропозицій, зокрема щодо наведених у ньому визначень форм дискримінації та щодо механізмів 

застосування Закону
23

. 

 В той час інші відкидали необхідність прийняття такого Закону або виступали проти 

включення у сферу його дії певних ознак, зокрема сексуальної орієнтації
24

. Також до вказаного 

проекту Закону висловлювались зауваження відповідних структурних підрозділів органів 

державної влади - як концептуального, так і технічного характеру
25

. 

Спеціалізовані міжнародні організації та інституції, насамперед ООН та Ради Європи, 

зокрема Європейська комісія проти расизму та нетерпимості Ради Європи (ЄКРН), Комітет ООН з 

ліквідації расової дискримінації, Міжнародна організація міграції, а також міжнародні неурядові 

правозахисні організації, неодноразово зазначали наявність в Україні випадків дискримінації та 

надавали свої рекомендації щодо покращення ситуації у цій сфері
26

. 

 

                                                           

23
 Див. н-д.: Катерина Левченко. Дискримінація: протидія чи її дискредитація?// Українська правда. 17.05.12.; Україні 

потрібно вдосконалювати антидискримінаційне законодавство – експерти. 22.11.12, режим доступу 

http://antidi.org.ua/ua/activity/news/126-ukraini-potribno-vdoskonaliuvaty-antydyskryminatsiine-zakonodavstvo-eksperty ; 

Коаліція протидії дискримінації. Звернення до Президента України "Про необхідність накладення вето на 

законопроект № 10492" ; 24.10.12; режим доступу - http://antidi.org.ua/ua/activity/application/133-zvernennia-do-

prezydenta-ukrainy-pro-neobkhidnist-nakladennia-veto-na-zakonoproekt-10492  
24

 Див. н-д.: Рух «За збереження сімейних цінностей в Україні». Звернення щодо недопущення підписання 

гомосексуального законопроекту. 10.09.12. режим доступу - http://dobrolik.org/obshhestvo-i-politika/zvernennya-shhodo-

nedopushhennya-pidpisannya-gomoseksualnogo-zakonoproektu.html ; Сім’я під покровом Богородиці. Звернення щодо 

недопущення підписання гомосексуального законопроекту № 10468 «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні». 09.09.12. режим доступу - http://www.pokrov.lviv.ua/?p=2505  
25

 Див. н-д.: Висновок  Головного науково-експертного управління Верховної Ради України на проект Закону України 

«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» (реєстр. № 10468). 
26

 Див. детальніше: Беліцер Н. В. Інститут демократії імені Пилипа Орлика. Дискримінація в Україні — проблеми й 

перспективи їх подолання: Аналітичний звіт. 17.09.2012.  



 

10 

 

 

 

 

 

 

Практично всі вказані міжнародні організації та інституції за останні роки надавали Україні 

різноманітні рекомендації щодо протидії дискримінації та ксенофобії. Узагальнивши основні 

рекомендації щодо протидії дискримінації та ксенофобії, їх можна умовно поділити на декілька 

груп
27

: 

- щодо інституційного забезпечення діяльності органів влади в цій сфері; 

- щодо законодавства (прийняття загального закону щодо протидії дискримінації, 

забезпечення відповідальності юридичних осіб за дискримінацію, внесення змін до статті 161 

Кримінального кодексу, приведення визначення катувань у повну відповідність до статті 1 

Конвенції проти катувань); 

- щодо адміністративної практики різних органів влади; 

- щодо проведення інформаційних та освітніх заходів (для громадськості, органів 

державної влади, зокрема працівників міліції, а також у системі освіти). 

У Плані дій з лібералізації ЄС візового режиму для України, наданого Україні  

22 листопада 2010 року, містяться відповідні критерії, необхідні для його виконання, зокрема 

щодо необхідності ухвалення всеохоплюючого антидискримінаційного законодавства, що 

рекомендовано моніторинговими органами ООН та Ради Європи для забезпечення ефективного 

захисту від дискримінації. 

У своєму Другому Звіті
28

 про прогрес України у виконанні ПДВЛ Європейська Комісія 

зазначила, що при розробці відповідного законодавства Україна має виходити з того, що принцип 

рівності перед законом виражається в обов'язку держави: 

утримуватися від невиправданого дискримінаційного та такого, що порушує принцип 

рівності підходу в прийнятті та застосуванні законодавства;  

встановити заборону і забезпечити механізми притягнення до відповідальності за 

дискримінацію;  

розробити ефективні засоби правового захисту жертв дискримінації; 

розробити та впровадити відповідні заходи щодо попередження дискримінації. 

Водночас всеосяжне законодавство щодо запобігання та протидії дискримінації повинно 

охоплювати мінімальні міжнародні та європейські стандарти, засоби забезпечення ефективного 

впровадження принципу рівності і недискримінації, визначати судові та адміністративні 

процедури для захисту жертв дискримінації, спрямовані на забезпечення їх ефективного правового 

захисту, створення спеціально уповноваженого органу у цій сфері, передбачення відповідальності  
                                                           

27
 Див. детальніше: Там само та Рекомендації ООН щодо боротьби з дискримінацією в Україні. / Українська 

Гельсинська спілка з прав людини; Художн.-оформлювач Б.Є. Захаров – Харків: Права людини, 2008 р. – 124 с.; 

Resolution CM/ResCMN(2011)8 on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities 

by Ukraine. http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1769033&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021& 

BкСо1огЬо§§ес1=F5D383 . 

 
28

 JOINT STAFF WORKING DOCUMENT. Second progress report on the  implementation by Ukraine of the Action Plan on 

Visa Liberalisation. Brussels, 9.2.2012. SWD(2012) 10 final. pp. 27-29. 
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за акти дискримінації, а також функції відповідних державних органів щодо запобігання 

дискримінації. 

 Закон повинен застосовуватися до всіх осіб, як у публічній так і у приватній сферах, 

включаючи державні органи. У своїй другій Доповіді ЄК також зазначила, що принцип рівних 

можливостей повинен стати характерною рисою законодавчої і суспільної культури України, а 

правове регулювання цих цінностей повинно бути забезпечено на законодавчому рівні. В свою 

чергу, підзаконні акти повинні відповідати, а не підривати визначені законодавчо правові 

інструменти та засоби реалізації громадянами власних прав, що гарантовані державою. 

Крім того, в рамках 1-ї фази виконання ПДВЛ ЄС рекомендував Україні активно 

дотримуватись вищезгаданих конкретних рекомендацій органів ООН, ОБСЄ/БДІПЛ
29

, Ради 

Європи/ЄКРН і міжнародних правозахисних організацій у здійсненні антидискримінаційної 

політики, захисті меншин та боротьбі зі злочинами, скоєними на ґрунті ненависті.
 
Крім того, 

Україна повинна прийняти стратегію та план заходів щодо захисту та інтеграції ромів
30

. Для цього 

ЄК рекомендувала Україні, як корисний орієнтир для розробки такої стратегії, Повідомлення 

Європейської комісії «Рамки ЄС для національних стратегій з інтеграції ромів до 2020 року»
31

.  

Разом з тим слід зазначити, що представники Ради Європи та ЄС, привітавши сам факт 

прийняття антидискримінаційного закону та відзначивши це як крок вперед, - висловили до нього 

ряд важливих зауважень, врахування яких, поряд із виконанням згаданих рекомендацій, дозволить 

забезпечити досягнення відповідності критеріям першої фази виконання ПДВЛ
32

. 

 

Виконання критеріїв ПДВЛ та розвиток антидискримінаційного законодавства в 

Україні. 

Підсумовуючи усе вищенаведене слід зазначити, що для завершення виконання ПДВЛ в 

частині антидискримінаційної політики, Україні необхідно внести суттєві зміни в діючий Закон 

України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», прийняти необхідні 

підзаконні акти, зокрема відповідний план заходів щодо запобігання та протидії дискримінації в 

Україні, який включатиме, серед іншого, заходи щодо забезпечення належного застосування 

вказаного Закону, заходи щодо здійснення антидискримінаційної політики, імплементації 

відповідних документів ООН і Ради Європи, а також щодо кампанії з підвищення обізнаності 

громадськості з питань протидії расизмові, ксенофобії, антисемітизмові та іншим формам  

 
                                                           

29
 Бюро з демократичних інститутів і прав людини. 

30
 Стратегія захисту та інтеграції в українське суспільство ромів була схвалена Урядом 6 лютого  

2013 р. Водночас, видається, що прийняття відповідного плану заходів може бути перенесено у 2 фазу виконання 

ПДВЛ. 
31

 COM (2011) 173 final 
32

 Див. як приклад.: Коментар до проекту закону «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». Режим 

доступу - http://www.ombudsman.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2046:2012-10-01-14-47-

25&catid=228:2012&Itemid=230  
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дискримінації; посилення спроможності відповідальних органів у сфері антидискримінаційної 

політики та боротьби з расизмом, ксенофобією та антисемітизмом. 

 Крім того, необхідно передбачити проведення спеціальних навчань для посадових осіб 

правоохоронних органів, прокурорів і суддів, які потенційно можуть бути залучені до 

розслідування злочинів, скоєних на ґрунті ненависті. Безумовно виконання такого плану заходів 

повинно бути забезпечено необхідними фінансовими ресурсами. 

При цьому слід зазначити, що для забезпечення відповідності цих заходів вимогам критеріїв 

ПДВЛ важливе значення матиме також процес розробки цих актів, що має включати тісні та 

ефективні консультації з громадськістю та експертами Європейської Комісії. 

 

Внесення змін до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні» (Закон) 

19 лютого 2013 р. Урядом було внесено на розгляд Верховної Ради України законопроект 

про внесення змін до законодавчих актів щодо запобігання та протидії дискримінації (реєстр. № 

2342), який значно вдосконалить діючий Закон відповідно до європейських стандартів, проте все 

ще потребує певного доопрацювання. 

Найперше слід розпочати з визначень, тому з метою приведення їх у відповідність із 

європейським правом доцільно відмовитись від визначення дискримінації як такої та 

доопрацювати визначення самих форм дискримінації. Якщо визначення прямої та непрямої 

дискримінації є зрозумілими, тоді немає потреби включати окреме визначення 

«дискримінація».  

Складним та чутливим питанням залишається визначення чіткого переліку захищених ознак, 

зокрема очевидною є необхідність його приведення у відповідність з положеннями ЄКПЛ, 

включаючи рішення ЄСПЛ, а також права ЄС. На сьогодні закон захищає такі ознаки, як раса
33

, 

колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, стать, вік, інвалідність, етнічне та соціальне 

походження, сімейний та майновий стан, місце проживання, мовні або інші ознаки. 

 Виходячи із вищенаведеного огляду європейського права у цій сфері та законопроекту № 

2342, вказані ознаки можна додатково доповнити такими ознаками, як: громадянство, сексуальна 

орієнтація, ґендерна ідентичність, рід занять, належність до політичних партій, об’єднань 

громадян або профспілок, батьківство, включаючи батьківство дитини народженої поза шлюбом.  

Найбільш резонансним, на сьогодні, залишається питання включення до цього переліку 

ознаки сексуальної орієнтації. Тут слід враховувати той факт, що на сьогодні Закон містить 

невичерпний перелік ознак, звідси, враховуючи практику ЄСПЛ та положення Закону України  

 

                                                           

33
 Включення цієї ознаки слід розуміти функціонально, оскільки підхід ЄКРН та Ради Європи полягає у тому, що існує 

лише одна людська раса, до якої належать усі люди. Цей підхід, зокрема, відображено у Загальній стратегічній 

рекомендації ЄКРН №7.  
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«Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини», ознака 

сексуальної орієнтації буде охоплюватись положеннями Закону.  

Водночас практика застосування положень Закону органами державної влади, насамперед 

судами, залишається відкритим питанням і не дозволяє однозначно стверджувати про достатність 

засобів захисту цієї ознаки. Такої позиції, зокрема, дотримується ЄС, визначивши відповідним 

критерієм наявність серед захищених ознак, як це передбачено відповідними директивами ЄС, - 

сексуальної орієнтації. Враховуючи вже неодноразово згадуваний факт, що вказані директиви ЄС 

стосуються насамперед сфери зайнятості, положення щодо заборони дискримінації може бути 

включено до Кодексу законів про працю, що служитиме додатковим стимулом для більш 

широкого тлумачення терміну «інші ознаки», передбаченому у підпункті 2 частини 1 статті 1 

Закону.  Слід також відзначити, що згадані положення законопроекту №2342 відповідають 

законодавству ЄС та містять доволі виважені пропозиції у цьому питанні порівняно із 

законодавством інших країн, які вже виконали відповідний критерій ПДВЛ (країни Західних 

Балкан, Молдова).  

Також Закон необхідно доповнити положенням, яке б надало можливість асоціаціям, 

організаціям або іншим юридичним об’єднанням, які, відповідно до критеріїв, установлених 

національним законодавством, мають законний інтерес у забезпеченні виконання Закону, могли 

брати участь у наданні захисту або підтримки заявникові, з його або її згоди, у будь-якій  не тільки 

судовій, а й адміністративній процедурі
34

. 

Так, важливим аспектом ефективного впровадження антидискримінаційного законодавства в 

частині захисту від дискримінації за ознакою інвалідності є необхідність уточнення у 

законодавстві, зокрема у трудовому та в Законі України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні», положення щодо зобов’язання працедавця створювати розумне 

пристосування для осіб з обмеженими фізичним можливостями шляхом вжиття відповідних 

заходів, щоби там, де у конкретному випадку це необхідно, надавати можливість особам з 

обмеженими фізичними можливостями  (інвалідам) отримати роботу, працювати або отримувати 

підвищення по службі або проходити навчання, якщо тільки такі заходи не накладають 

непропорційного навантаження на роботодавця
35

.  

 

                                                           

34
 Див. пункт 2 Статті 9 Рамкової Директиви ЄС.  

35
 Див. Статтю 5 Директиви 2000/78/ЄC . Приклад транспозиції – Антидискримінаційний Закон Польщі, яким внесено 

зміни до Трудового кодеску:«Працедавець зобов'язаний забезпечити необхідне раціональне пристосування для особи з 

обмеженими фізичними можливостями, що перебуває з ним у трудових відносинах, яка перебуває з ним у трудових 

відносинах або проходить навчання, стажування, професійну підготовку або професійну практику чи стажування. 

Необхідне раціональне пристосування полягає у проведенні необхідних в даній ситуації змін або пристосування до 

особливих, повідомлених роботодавцеві потреб, що випливають з обмежених фізичних можливостей даної особи, 

якщо проведення таких змін або пристосувань не спричинить накладення непропорційного фінансового тягаря на 

роботодавця. Фінансовий тягар, про який йде мова, не є непропорційним, якщо достатньою мірою компенсується з 

державних коштів». 
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Водночас слід зазначити, що дане поняття значною мірою втілено у Законі «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні». Разом з тим, на нашу думку, відповідне загальне 

положення – як принцип – відсутнє у вітчизняному законодавстві. Так, відповідно до 

вищезгаданого Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», термін розумне 

пристосування використовується у розумінні Конвенції про права інвалідів, що не передбачає 

необхідного уточнення стосовно змісту поняття непропорційного тягаря. 

 Звідси вважаємо за доцільне доповнити зазначений Закон – шляхом внесення змін до статті 

25 вказаного закону або наведення окремого визначення поняття розумного пристосування - 

положенням, що «таке навантаження не буде непропорційним, якщо воно компенсується заходами 

державної політики щодо осіб з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів)». 

Окрему увагу в законопроекті слід також приділити забезпеченню відповідальності за 

дискримінацію, зокрема чіткіше визначити процедури отримання пропорційної компенсації, 

враховуючи при цьому, що європейське право, як правило, не встановлює верхню межу такої 

компенсації. Окрім цього, слід узгодити Закон України «Про рівність прав чоловіків і жінок» 

(статті 22, 23, 24) із Законом «Про засади запобігання та протидії дискримінації», передбачивши 

механізми  оскарження, відповідальності та відшкодування, аналогічні тим, що передбачені 

статтями статті 14 - 16 останнього, враховуючи зміни, що ймовірно будуть внесені 

законопроектом № 2342. 

Також законопроект доцільно доопрацювати щодо внесення змін до статті 161 

Кримінального Кодексу з метою передбачення відповідальності за вживання «мови ненависті» 

(hate crimes, hate speech) за ознаками, визначеними законодавством ЄС (насамперед таких як вік, 

інвалідність та сексуальна орієнтація). 

У цьому контексті також слід звернути увагу на Рекомендацію № 7 ЄКРН «Про національне 

законодавство у сфері боротьби з расизмом і расової дискримінацією», яка у відповідній частині, 

присвяченій кримінальному праву, передбачає таке: 

  

«18. Законом повинно бути передбачене кримінальне покарання за наступні дії, 

якщо вчинені умисно:  

 а) публічне підбурювання до насильства, ненависті або дискримінації;  

 б) публічні образи та дифамацію або  

 в) погрози проти особи чи групи осіб з огляду на їхню расу, колір, мову, релігію, 

національність або національне чи етнічне походження;   

 г) публічне вираження, що має расистську мету, ідеологію, що стверджує 

зверхність групи осіб чи їх принижує або паплюжить на підставі їх раси, кольору, мови, 

релігії, громадянства, національного або етнічного походження;  

 д) публічне заперечення, применшення, виправдання або прийняття злочинів 

геноциду, злочинів проти людства або військових злочинів, вчинене з расистською метою;  
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 е) здійснювані з расистською метою публічне поширення чи публічне 

розповсюдження або виробництво чи зберігання з метою публічного поширення чи 

публічного розповсюдження письмових, художніх чи інших матеріалів, що містять 

прояви, про які йдеться в пунктах (а), (б), (в), та (г); 

 є) утворення або головування у групі, що пропагує расизм; підтримка такої 

групи; та участь в її діяльності з метою сприяння правопорушенням, що підпадають під 

пункти (а), (б), (в), (г), (д) та (е);  

 ж) расова дискримінація при здійсненні публічних повноважень чи професійної 

діяльності.» 

     

Також вказаною Рекомендацією вимагається встановлення кримінального покарання за 

умисні дії щодо підбурювання, пособництво чи спроба вчинення будь-якого з кримінальних 

правопорушень, передбачених у вищевказаних положеннях. Окрім цього кримінальне право має 

передбачити, що у випадку  всіх інших злочинів, не вказаних у наведеному переліку, наявність 

расистської мотивації становить обтяжуючу обставину. Як вбачається, пропоновані 

законопроектом № 2342 зміни не достатньо враховують вказану рекомендацію.  

Підсумовуючи необхідно зазначити, що незважаючи на необхідність певного доопрацювання 

законопроект №2342 спрямований як на виконання критеріїв, передбачених 4-им Блоком завдань 

ПДВЛ «Зовнішні зносини та фундаментальні права», так і загалом  на забезпечення належної 

реалізації прав та свобод людини, зокрема, принципу рівності, гарантованих Конституцією 

України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких була надана Верховною 

Радою України, адже Україна приєдналась до усіх базових міжнародних договорів ООН та Ради 

Європи у цій сфері. 

Водночас законопроект №2342 спрямований на впровадження в Україні мінімальних 

стандартів ЄС у відповідній сфері, як необхідної вимоги для запровадження безвізового режиму 

поїздок громадян України до держав-членів ЄС. 

 

 


