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Дослідження практики розслідування в 
Україні злочинів, вчинених з мотивів 
нетерпимості, стало можливим завдяки 
співпраці: 

¨ Української фундації правової 
допомоги 
 

¨ Офісу Генерального прокурора 
 

¨ Національної поліції 
 

¨ Freedom House 
 

¨ Експертів з числа суддів, адвокатів, 
судово-медичних експертів, а також 
представників правозахисних 
організацій1  

 
1 Конгрес національних громад України, Правозахисний ромський 
центр, Правозахисний ЛГБТ-центр «Наш світ», Truth Hounds, ZMINA, 
Експертний центр з прав людини, Регіональний центр з прав людини 
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Злочини з мотивів нетерпимості – це 
злочинні дії, мотивовані упередженням 
щодо певних груп людей. Мотивацію 
упередженості можна визначити загаль -
новизнаними негативними думками, 
стереотипними припущеннями, нетерпи-
містю або ненавистю, спрямованими до 
певної групи, яка має спільні характерис-
тики, такі як раса, етнічна приналежність, 
мова, релігія, національність, сексуальна 
орієнтація, стать чи будь-яка інша фунда-
ментальна характеристика2. 

  

 
2 ОБСЄ / Що таке злочини ненависті (англ.) / OSCE / «What is hate crime» 
// https://hatecrime.osce.org/what-hate-crime 
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Тлумачення використаних абревіатур: 
 
¨ БДІПЛ ОБСЄ — Бюро з демократичних 

інститутів і прав людини Організації з 
безпеки і співробітництва в Європі 
 

¨ ЄКПЛ — Європейська конвенція з прав 
людини 
 

¨ ЄСПЛ — Європейський суд з прав людини 
 

¨ ЗҐН — злочини на ґрунті ненависті 
 

¨ ЗУ — Закон України 
 

¨ КК України — Кримінальний кодекс України 
 

¨ КПК — Кримінальний процесуальний 
кодекс України 
 

¨ СОҐІ — сексуальна орієнтація та ґендерна 
ідентичність 
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Про дослідження 

Дослідження практики розслідування 
злочинів з мотивів нетерпимості в Україні 
проводилося протягом 2020 року 
Українською фундацією правової 
допомоги у співпраці з Офісом 
Генерального прокурора, Національною 
поліцією, суддями, адвокатами та 
фахівцями судово-медичної експертизи 
за підтримки міжнародної правозахисної 
організації Freedom House. 

 

Мета дослідження — виявити проблеми 
застосування органами досудового 
розслідування статей Кримінального 
кодексу України, що передбачають 
покарання за злочини, вчинені з мотивів 
нетерпимості. 
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Завдання дослідження — проаналізувати 
практику розслідування злочинів: 

¨ з мотивів нетерпимості за ознаками 
раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, 
інвалідності, соціального  походжен -
ня,  майнового  стану,  місця  прожи -
вання, сексуальної орієнтації та 
ґендерної ідентичності, а також за 
мовними ознаками; 
 
 

¨ щодо ввезення, виготовлення або 
розповсюдження творів, що 
пропагують культ насильства і 
жорстокості, расову, національну чи 
релігійну нетерпимість та  дискримі -
націю.  
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Об’єкт дослідження — злочини, які були 
вчинені  у  період  з  01.01.2015  року   до
30.06.2020    року   включно,  та  відпові  -
дальність за які передбачена статтею 161 
а також пунктом 3 частини 1 статті 67, 
частиною 14 статті 115, частинами 2 
статей 121, 122, 126, 127, 129 та статтею 
300 КК України. 

  

 

Предмет дослідження — проблема 
кваліфікації злочинів, вчинених з мотивів 
нетерпимості.  
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Метод дослідження — аналіз даних з Єди-
ного  реєстру   досудових   розслідувань, 
Єдиного державного реєстру судових 
рішень, звітної інформації, яку публікує 
Міністерство внутрішніх справ України, 
Національна поліція, Офіс Генерального 
прокурора, а також публікації експертів 
неурядових громадських організацій 
щодо  розслідування злочинів, вчинених з 
мотивів нетерпимості. 

 

 

Вибір кейсів, описаних у розділі 
«Приклади розслідування злочинів, 
вчинених з мотивів нетерпимості»  здійс -
нено на підставі репрезентативності. 
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Ключові висновки дослідження 

1 

Спостерігається тенденція щорічного 
збільшення кількості випадків застосування 
органами досудового розслідування статті 
161 КК України, про що свідчить статистика 
задокументованих кримінальних 
проваджень у період з 01.01.2015 року по 
30.06.2020 року3. 

 

2 

Статистика співвідношення кількості 
закритих кримінальних проваджень на 
стадії досудового розслідування та тих, які 
дійшли до стадії судового розгляду, за 
статтею 161 КК України свідчить про низьку 
ефективність застосування цієї статті4. 

 
3 Див. Додаток 2 Таблиця 1, Таблиця 2 
4 У період з січня 2015 року по червень 2020 року було відкрито 597 кримінальних 
провадження за ознаками ст. 161 КК України. Детальний розподіл див. у Додатку 
1, Таблиці 1. 
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3 

Практика кваліфікації органами досудового 
розслідування злочинів, у яких правозахис-
ники вбачають мотив упередження та 
нетерпимості, свідчить про вибірковий 
підхід слідчих органів у застосуванні норм 
статті 161 КК України. 

  

 

 

4 

Факти застосування норм статті 67 КК 
України, яка визначає обставини, що 
обтяжують покарання, під час кваліфікації 
злочинів, вчинених з мотивів нетерпимості, 
відсутні. 
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5  

Норми статей 67 та 161 КК України 
потребують удосконалення для гармонізації 
національного  законодавства  з  міжнарод -
ними актами щодо розслідування злочинів, 
вчинених з мотивів нетерпимості та усунення 
розбіжностей при тлумаченні абстрактних 
понять під час визначення кваліфікації 
правопорушення. 
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Проблеми розслідування злочинів, 
вчинених з мотивів нетерпимості 

Статті Кримінального кодексу України, 
що передбачають відповідальність за 
злочини, вчинені з мотивів нетерпимості 
 

Поняття «злочин на ґрунті ненависті» (далі –  
ЗҐН) не закріплений у чинних українських 
нормативно-правових актах. Кримінальний 
кодекс України містить низку статей, які 
передбачають відповідальність за злочини, 
вчинені з мотивів нетерпимості за ознаками 
расової, національної та релігійної 
приналежності  (див. Таблиця 1). Водночас 
стаття 161 КК України містить відкритий 
перелік захищених ЄКПЛ ознак5, з мотивів 
нетерпимості до яких можуть бути вчинені 
злочини. 

 

 
5 ЄКПЛ стаття 14 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text 
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Таблиця 1. 
Статті КК України, що передбачають 
кримінальну відповідальність за злочини, 
вчинені з мотивів нетерпимості 

 

Статті КК України Обставини, які передбачають 
покарання за злочини, вчинені 

з мотивів нетерпимості 

П. 3 ч. 1 ст. 67 
«Обставини, які 
обтяжують 
покарання» 

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

П. 14 ч. 2 ст. 115 
«Умисне вбивство» 

«… з мотивів расової, 
національної чи релігійної 
нетерпимості...». 

Ч. 2 ст. 121 
«Умисне тяжке 
тілесне ушкодження» 

«... з мотивів расової, 
національної або релігійної 
нетерпимості...». 

Ч. 2 ст. 122 
«Умисне середньої 
тяжкості тілесне 
ушкодження» 

«...з мотивів расової, 
національної чи релігійної 
нетерпимості...». 
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Ч. 2 ст. 126 
«Побої і мордування» 

«... з мотивів расової, 
національної чи релігійної 
нетерпимості...». 

Ч. 2 ст. 127 
«Катування» 

«...з мотивів расової, 
національної чи релігійної 
нетерпимості...». 

Ч. 2 ст. 129 
«Погроза вбивством» 

«... з мотивів расової, 
національної чи релігійної 
нетерпимості...». 

Ст. 161 
«Порушення 
рівноправності 
громадян залежно 
від їх расової, 
національної 
належності, 
релігійних 
переконань, 
інвалідності та за 
іншими ознаками» 

«Умисні дії, спрямовані на 
розпалювання національної, 
расової чи релігійної 
ворожнечі та ненависті, на 
приниження національної 
честі та гідності, або образа 
почуттів громадян у зв'язку з 
їхніми релігійними 
переконаннями, а також 
пряме чи непряме 
обмеження прав або 
встановлення прямих чи 
непрямих привілеїв громадян 
за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, 
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інвалідності, етнічного та 
соціального походження, 
майнового стану, місця 
проживання, за мовними або 
іншими ознаками...». 

Ст. 300 
«Ввезення, 
виготовлення або 
розповсюдження 
творів, що пропагують 
культ насильства і 
жорстокості, расову, 
національну чи 
релігійну 
нетерпимість та 
дискримінацію» 

 

«... з метою збуту чи 
розповсюдження або їх 
виготовлення, зберігання, 
перевезення чи інше 
переміщення з тією самою 
метою або їх збут чи 
розповсюдження, а також 
примушування до участі в їх 
створенні...»;  
«...Ті самі дії щодо кіно-  та 
відеопродукції, що пропагують 
культ насильства і жорстокості, 
расову, національну чи релігійну 
нетерпимість та дискримінацію, 
а також збут неповнолітнім чи 
розповсюдження серед них 
творів, що пропагують культ 
насильства і жорстокості, 
расову, національну чи релігійну 
нетерпимість та дискриміна-
цію...». 
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Ст. 442 
«Геноцид» 

«...з метою повного або 
часткового знищення будь-якої 
національної, етнічної, расової 
чи релігійної групи шляхом 
позбавлення життя членів такої 
групи чи заподіяння їм тяжких 
тілесних ушкоджень, створення 
для групи життєвих умов, 
розрахованих на повне чи 
часткове її фізичне знищення, 
скорочення дітонародження чи 
запобігання йому в такій групі 
або шляхом насильницької 
передачі дітей з однієї групи в 
іншу...»; 

«...Публічні заклики до геноциду, 
а також виготовлення матеріалів 
із закликами до геноциду з метою 
їх розповсюдження або 
розповсюдження таких матеріа-
лів...». 
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Проблеми кваліфікації злочинів, що 
вчиняються з мотивів нетерпимості 

У період з 01.01.2015 року до 30.06.2020 
року в ЄРДР було зареєстровано 616 
кримінальних проваджень із ознаками 
злочинів, вчинених з мотивів нетерпимос -
ті6:   

Стаття КК України Кількість відкритих  
проваджень 

ст. 161 КК України                       597 

ст. 300 КК України                          7 

п. 14 ч. 2 ст. 115 КК України                          3 

ст. 125 КК України                          3 

ч. 2 ст. 121 КК України                          2 

ст. 126 КК України                          2 

ст. 129 КК України                          1 

ст. 178 КК України                          1 

 
6 Див. Додаток 2 Таблиця 1 
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Статистика свідчить про динаміку 
щорічного збільшення кількості 
правопорушень, скоєних з мотивів 
нетерпимості7.  Водночас  реєстрація  від -
повідних кримінальних проваджень не 
означає їх ефективного розслідування: із 
зазначених 616 кримінальних проваджень 
374 провадження (61%) було закрито за 
відсутністю складу злочину. 

 

У порівнянні із іншими зазначеними 
статтями КК України, які також 
передбачають відповідальність за злочини, 
скоєні з мотивів нетерпимості, стаття 161 
не дає можливості чітко визначити склад 
злочину. Це стає причиною низької 
ефективності розслідування кримінальних 
правопорушень, скоєних з мотивів 
нетерпимості. 

 
7 Див. Додаток 2 Діаграма 2 
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Характеристика складу злочину, 
відповідальність за вчинення якого 
передбачена статтею 161 КК України 

Склад злочину — сукупність встановлених у 
статтях кримінального кодексу юридичних 
ознак (об’єктивних і суб’єктивних), що 
визначають учинене суспільно небезпечне 
діяння як злочинне. Елементами складу 
злочину є об’єкт, суб’єкт, об’єктивна та 
суб’єктивна сторони. 

Головним чинником розслідування 
злочинів, вчинених з мотивів нетерпимості, 
є повне та чітке встановлення фактичних 
обставин події, встановлення всіх 
обов’язкових елементів суб’єктивної 
сторони правопорушення, які визначені як 
обов’язкові. Відсутність всіх фактичних 
обставин скоєного правопорушення не 
дозволяє правильно кваліфікувати дії 
особи. 
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Об’єкт злочину 

 

Об’єктом злочину, передбаченого статтею 
161 КК України, є правовідносини щодо 
забезпечення громадянам рівного 
ставлення незалежно від раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних, інших 
переконань, статі, інвалідності, етнічного, 
соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, мовних та інших 
ознак. 

Коли йдеться про можливі наслідки 
розпалювання ворожнечі, об’єктом 
злочину також є правовідносини у сфері 
суспільної безпеки (можуть бути масові дії 
проти груп людей, пов’язані з порушенням 
громадського порядку тощо). 
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Суб’єкт злочину 

 

Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, 
яка досягла 16-річного віку та вчинила 
злочин з мотивів нетерпимості8. 

 

Особи у віці до 16 років не можуть бути 
суб’єктом цього злочину, але можуть 
відповідати за низку інших злочинів, 
вчинених з мотивів нетерпимості: 
умисне  вбивство,  спричинення тяжких 
тілесних ушкоджень тощо9. 

 

 
8 КК України стаття 18 // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#top 
9 Див. Додаток 3 Психологічний профіль осіб, які вчиняють злочини з 
мотивів нетерпимості 
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КК України (частина 2 статті 161) також 
передбачає спеціальний суб’єкт цього 
злочину — службову особу10, що вчиняє 
злочинні дії, користуючись своїми 
повноваженнями. Оскільки дії або 
бездіяльність службової особи вважають-
ся більш суспільно-небезпечними, тому 
відповідальність за них передбачена більш 
сувора. 

  

 
10 Визначення наведене у ч. 3, 4 статті 18 КК України 
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Об’єктивна сторона злочину 

Об’єктивна сторона злочину за статтею 
161 КК України проявляється у: 

1. діях, спрямованих на 
розпалювання ворожнечі 
та ненависті: 
 
¨ національної,  
¨ расової,  
¨ релігійної; 

2. діях, спрямованих на 
приниження національ-
ної честі та гідності; 

3. образі почуттів 
громадян у зв’язку з 
їхніми релігійними 
переконаннями; 

4. прямому чи непрямому обмеженні прав громадян або 
встановлення прямих чи непрямих привілеїв за 
ознаками: 
¨ раси;  
¨ кольору шкіри; 
¨ політичних; 
¨ релігійних переконань; 
¨ інших переконань; 
¨ статі; 

¨ інвалідності;  
¨ етнічного 

походження; 
¨ соціального 

походження; 
¨ майнового стану; 
¨ місця проживання; 
¨ за мовними ознаками; 
¨ за іншими ознаками. 
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Об’єктивні обставини, що обтяжують 
покарання за злочин: 

¨ насильство, обман, погрози при 
вчиненні будь-якої із зазначених дій; 

¨ дії у складі організованої групи; 
¨ спричинення тяжких наслідків від 

вчинення зазначених дій. 

Стаття 161 КК України не містить 
пояснень, які саме дії є такими, що 
розпалюють ворожнечу чи ненависть, 
принижують національну честь або 
ображають почуття громадян, а також, які 
вислови є мовою ворожнечі11. 

 
11 Згідно з рекомендаціями Комітету міністрів Ради Європи № R (97) 20, 
термін «мова ворожнечі» слід розуміти як всі форми вираження, які 
поширюють, розпалюють, заохочують або виправдовують расову 
ненависть, ксенофобію, антисемітизм або інші форми ненависті, 
заснованої на нетерпимості, в тому числі: нетерпимість, виражена 
агресивним націоналізмом і етноцентризмом, дискримінація і ворожість 
відносно меншин, мігрантів, іммігрантів // 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168050
5d5b 
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Таке визначення об’єктивної сторони 
складу злочину частково зумовлює 
закриття більшості кримінальних 
проваджень із ознаками злочинів, 
вчинених з мотивів нетерпимості, які були 
зареєстровані в ЄРДР у період між 2015-
2020 роками12. 

 

Суб’єктивна сторона злочину 

Суб’єктивна   сторона   злочину   характе -
ризує ставлення самого суб’єкта злочину 
до вчинених дій та їх наслідків. Вона 
підлягає доказуванню в межах таких її 
складових, як вина у формі умислу або 
необережності, мета, мотив, ціль. 

 

 
12 Див. Додаток 2 Таблиця 1 
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Злочини з мотивів нетерпимості не можуть 
вчинятись з необережності,  тобто  без 
умислу,  оскільки  відчуття нетерпимості 
спрямовує лише умисні дії суб’єкта 
злочину. 

Суб’єктивна сторона злочину за статтею 
161 КК України передбачає обов’язкову 
наявність мотиву нетерпимості, а також 
обов’язковий спеціальний мотив для 
злочинних дій, а саме – їх спрямованість на: 

¨ розпалювання ворожнечі; 

¨ розпалювання ненависті; 

¨ приниження національної честі та 

гідності; 

¨ образу релігійних переконань тощо. 
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Для виявлення мотиву нетерпимості 
(одного з елементів суб’єктивної сторони) 
мають  бути ретельно досліджені обстави-
ни скоєння злочину (об’єктивна 
сторона), психічні та психологічні характе-
ристики    суб’єкта   злочину,   а   також 
характеристики особи жертви (прояви її 
зовнішності чи поведінки, гасел тощо, 
можуть свідчити, що дії злочинця були 
обумовлені «особливим» ставленням до 
жертви за тією чи іншою ознакою)13. 

 

 

 

 
13 Див. Додаток 3 
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Відсутність у КК України тлумачення 
термінів «ненависть» та «нетерпимість» 
ускладнює визначення суб’єктивної сторо -
ни складу злочину, вчиненого з мотивів 
нетерпимості14. 

Загальним принципом у застосуванні норм 
права є правова визначеність, частиною 
якої є стандарт «якості закону». ЄСПЛ 
зауважує про такий стандарт: «...закон має 
бути достатньо доступним, точним та 
передбачуваним у його застосуванні, щоб 
уникнути будь-якого свавілля...»15. 

 

 

 
14 Протягом 2015-2020 років із 616 кримінальних проваджень 27 були 
направлені до суду, при цьому ані в самих провадженнях, ані в судових 
рішеннях не містилось тлумачення термінів «ненависть» та 
«нетерпимість». 
15 Див. п. 71 Рішення ЄСПЛ у справі «Насрулоєв проти Росії» (Nasrulloyev 
v. Russia) від 11 листопада 2007 року №656/06 // 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82654 
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Стаття 161, на відміну від інших статей КК 
України, єдина містить відкритий перелік 
ознак (містить формулювання «...та інші 
ознаки»), що може позитивно впливати на 
практику розслідування різноманітних 
злочинів, вчинених з мотивів нетерпимос-
ті. Водночас було би доцільно додати до 
поіменованого переліку ознак ті, які є 
усталеними в правозахисній практиці,       
наприклад,  сексуальну  орієнтацію та 
ґендерну ідентичність, рід занять, як одні з 
найбільш актуальних ознак, що може 
полегшити визначення складу злочину за 
цією статтею. 
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Коментар працівників органів 
прокуратури: 

 

При розслідуванні злочинів даної 
категорії не завжди на рівні встановлення 
елементів суб’єктивної сторони органом 
досудового    розслідування   встановлю  -
ються привід, мотив та мета скоєного 
правопорушення.  

Чітке встановлення та розмежування  
приводу та мотиву кримінального 
правопорушення суттєво впливають на 
його кваліфікацію.  

Наведена у дослідженні досудова та 
судова практика  яскраво  це 
підтверджує. 
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Приклади розслідування злочинів, 
вчинених з мотивів нетерпимості 

 

 

У цьому розділі наведені приклади 
кримінальних проваджень, які були 
відкриті у період з 01.01.2015 року до 
30.06.2020 року за статтею 161, частиною 
14 статті 115, частинами 2 статей 121, 122, 
126, 127, 129 та статтею 300 КК України та 
які містять ознаки злочинів, вчинених з 
мотивів нетерпимості. 
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Злочини, вчинені за ознакою 
сексуальної орієнтації та ґендерної 
ідентичності потерпілих 

 

Правозахисні організації регулярно 
фіксують інформацію про правопорушен -
ня, вчинені з мотивів нетерпимості щодо 
представників та представниць ЛГБТІ+16. 
Однак далеко не всі із зафіксованих 
правопорушень були зареєстровані в 
ЄРДР. 

За п’ять років у ЄРДР було зафіксовано 8 
кримінальних проваджень за статтею 161 
КК України, які містять ознаки вчинення 
кримінального правопорушення з мотивів 
нетерпимості до ЛГБТІ+,  з  них  три кримі-
нальних провадження закрито.                              
5 кримінальних проваджень триває. 

 
16 Правозахисний ЛГБТ Центр «Наш Світ» Становище ЛГБТ в Україні // 
https://gay.org.ua/blog/category/info-resursnij-center/stanovische-lgbt-v-
ukraine/ 
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У цьому підрозділі наведено короткі історії 
відкритих кримінальних проваджень за 
правопорушення проти представників та 
представниць ЛГБТІ+. 

 

Кейс №1  
(частина 2 статті 161 КК України): 

 «Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві 
шляхом моніторингу мережі Інтернет 
встановлено, що протягом травня-червня 
2016 року невстановлені особи вчиняли 
умисні дії, спрямовані на обмеження прав 
громадян під час проведення 12.06.2016 
року маршу ЛГБТ спільноти в м. Києві в 
зв’язку з їхніми власними переконаннями 
та поєднані з погрозами застосування 
насильства». 

Кримінальне провадження закрито за 
відсутністю складу злочину. 
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Кейс №2 
(частина 1 статті 161 КК України): 
 
 
 

 «23.06.2019р. в соціальній мережі 
«Facebook», виявлено фотозображення з 
написом: «ЛГБТ-прайд здорової людини. 
Вірю - не за горами час, коли т. зв. прайди 
виглядатимуть саме так», таким чином в 
діях невстановленої особи виражається 
порушення рівноправності громадян 
залежно від їх расової, національної 
належності або ставлення до релігії»17. 

 

 

 
 

17 Публікація знаходилась на особистій сторінці в соціальній мережі 
Facebook заступника мера м. Суми. За словами очільника Сумської 
місцевої прокуратури, під час розслідування жодна особа не отримала 
повідомлення про підозру і справа була закрита. 
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Коментар адвокатів:  

«У даному випадку очевидною є 
неправильна кваліфікація. Людина 
виділяє представників ЛГБТ-спільноти, 
публічно закликаючи вважати їх такими, 
які мають бути ізольовані від суспільства. 
Це може містити ознаки злочину, 
передбаченого статтею 161 КК України в 
контексті порушення рівності громадян за 
«іншими ознаками». Однак, підтвердити 
або спростувати наявність такої 
кваліфікації можна лише шляхом 
проведення якісного досудового 
розслідування та збору доказів». 

 

Кримінальне провадження закрито за 
відсутністю складу злочину. 
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Кейс №3  
(частина 2 статті 161 КК України)18: 

 

«...Три невстановлені досудовим розсліду-
ванням особи, перебуваючи біля будинку … 
в м. Києві, з метою обмеження прав 
громадян за ознаками  сексуальної  прина -
лежності, застосували фізичне насильство 
щодо відвідувачів масового заходу «Київ 
Прайд 2019». 

 

 

Кримінальне провадження закрито за 
відсутністю складу злочину. 

 
18 Декларацією Генеральної Асамблеї ООН «Про права людини, 
сексуальну орієнтацію та ґендерну ідентичність» від 18.12.2008 року 
визначено ознаки сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності // 
https://www.refworld.org/docid/49997ae312.html 



 Звіт за результатами дослідження  

 

 39 

Кейс №4  
(частина 2 статті 161 КК України): 

 

«...невстановлені слідством особи, 
перебуваючи за адресою ... принизили 
честь та гідність ..., у зв'язку з його 
нетрадиційною орієнтацією, при цьому 
спричинивши тілесні ушкодження». 

 

Коментар адвокатів:  

«У даному випадку слідчий правильно 
кваліфікував дії, однак 
некоректно  сформулював  ознаку належ -
ності потерпілого, застосувавши не 
юридичну термінологію. Достатньо було у 
матеріалах справи зазначити: «у зв’язку із 
його сексуальною орієнтацією». 

Кримінальне провадження триває.  
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Кейс №5  
(частина 2 статті 161 КК України): 

 

«...Надійшла ухвала Подільського 
районного суду м. Києва ... за скаргою ... 
щодо вчинення кримінального 
правопорушення, а саме дії 
невстановлених осіб спрямовані на 
розпалювання ворожнечі та ненависті до 
спільнот ЛГБТ, поєднані з насильством та 
погрозами...». 

 

Кримінальне провадження триває. 
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Кейс №6  
(частина 2 статті 161 КК України): 

«Згідно з заявою адвоката, особи, 
перебуваючи на території парку 
«Гідропарк» неподалік від 
«Венеціанського мосту», вчинили напад 
поєднаний із насильством, небезпечним 
для життя та здоров’я потерпілих Д. та М., 
які трималися за руки та цілувалися. Під час 
побиття вони ображали потерпілих 
виразами, які пов’язані із нестандартною 
сексуальною орієнтацією останніх». 

Коментар адвокатів: «У даному випадку 
слідчий демонструє розуміння 
проблематики, необхідність захисту 
рівності громадян, але так само, як  і у 
Кейсі №4 використовує неправильні 
визначення ознаки». 

Кримінальне провадження триває. 
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Кейс №7  
(частина 2 статті 161 КК України): 

  

«28.09.2019, приблизно о 23 годині 50 
хвилин, невстановлені слідством особи 
перебуваючи за адресою ... принизили 
честь та гідність гр. ... у зв'язку з 
нетрадиційною орієнтацією, при цьому 
спричинивши тілесні ушкодження». 

 

Кримінальне провадження триває. 
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Кейс №8  
(частина 2 статті 296 КК України)19: 

«30.09.2017 року, приблизно о 16 год. 30 
хв., обвинувачена спільно з іншою особою 
та невстановленою в ході досудового 
розслідування особою, маючи умисел на 
грубе порушення громадського порядку, з 
мотивів явної неповаги до суспільства, що 
супроводжується посяганням на суспільні 
відносини, задля збереження яких 
підтримується громадський порядок, з 
метою зриву масового заходу, прибули на 
громадський захід «Фестиваль Рівності». 
Після чого, діючи за попередньою змовою 
групою осіб, з метою реалізації злочинного 
умислу, спрямованого на грубе порушення 
громадського порядку, що виразилось у 
демонстрації  неповаги  до  загальноприй-
нятих норм моралі, побачивши потерпілих, 
які є представниками ЛГБТ-спільноти, 

 
19 Вирок від 27.07.2018 року, Справа № 333/7688/17 (провадження № 1-
кп/333/174/18) // 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75535145 
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почали безпідставно провокувати 
конфлікт,  грубо  та нецензурно висловлю 
-ватись у їх бік, принижуючи їх людську 
честь та гідність, при цьому одна особа 
нанесла удари потерпілій в область голови 
та тулуба». 

Коментар судді:  «Справа відображає 
проблему недосконалого формулювання 
правової норми і складність виділення 
відповідних ознак злочину (з мотивів 
нетерпимості за ознакою сексуальної 
орієнтації).  Суд  не  розглядав  нетерпи -
мість як мотив вчинення злочину. Як 
наслідок – відсутня кваліфікація за 
«спеціальними»  статтями,  які  передба-
чають покарання за вчинення злочину з 
мотивів нетерпимості». 

Ухвалено вирок судом першої інстанції, 
апеляційною інстанцією вирок залишено 
без змін. 
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Кейс №9  
(частина 1 статті 115 КК України)20: 

«26 січня 2015 року приблизно о 20 годині 
00 хвилин, неповнолітній знаходився за 
місцем мешкання малознайомої йому 
особи, де між ними виник конфлікт на 
підґрунті раптово виниклих неприязних 
відносин один до одного. В ході конфлікту, 
обвинувачений дістав розкладний ніж, 
який мав при собі, та діючи з умислом, 
направленим на вбивство, наніс особі 
двадцять ударів ножом, спричинивши тим 
самим, тілесні ушкодження, що 
відносяться до категорії тяжких тілесних 
ушкоджень, по критерію небезпеки для 
життя, внаслідок чого особа померла на 
місці». 

 

 
20 Вирок від 10.11.2015 року, справа № 646/5385/15-к (провадження 1-
кп/646/387/2015) //http://reyestr.court.gov.ua/Review/53359580 
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Коментар адвокатів:  

«Проблема цієї справи полягає у тому, що 
органами обвинувачення не було 
висунуто обвинувачення за сукупністю 
злочинів, передбачених статтями 115 та 
161 КК України, незважаючи на наявність 
ознак вчинення вбивства з мотиву 
нетерпимості через сексуальну 
орієнтацію потерпілого. Важливо 
звернути увагу, що пункт 14 частини 2 
статті 115 КК України містить закритий 
перелік ознак, до яких не відноситься 
сексуальна орієнтація, натомість 
відноситься низка інших ознак, які дають 
підстави для кваліфікації як більш тяжкого 
злочину. Ознаки, зазначені у пункті 14 
частини 2 статті 115 КК України, 
отримали більший рівень кримінально-
правового захисту (расова, національна, 
релігійна нетерпимість), чого потребують 
й інші ознаки». 
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Коментар судді:  

«Представник потерпілого наполягав на 
вчиненні особою більш тяжкого злочину - 
вбивства з особливою жорстокістю, 
замаху на вчинення злочину з мотиву 
нетерпимості, передбаченого статтею 
161 КК України в групі зі іншою особою. 
Однак відповідно до статті 337 КПК 
України, судовий розгляд проводиться 
лише стосовно особи, якій висунуте 
обвинувачення, і лише в межах 
висунутого обвинувачення відповідно до 
обвинувального акта. Суд дійшов 
висновку, що умисел на вбивство виник 
вже в ході конфлікту з мотиву неприязних 
стосунків. Суд не вважає, що вбивство 
було завчасно спланованим, оскільки з 
показів свідків, метою зустрічі було 
викриття орієнтації вбитого, знаряддя 
вбивства - ніж, у обвинуваченого був при 
собі постійно, оскільки він ремонтував 
ним телефони.  
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Доводи представника потерпілої сторони 
про те, що обвинувачений приніс з собою 
скотч для зв'язування, спростовані 
обвинуваченим та не підтверджені 
іншими доказами по справі, оскільки з 
місця злочину він не вилучався та на тілі 
потерпілого відсутні його сліди». 

 

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних та 
кримінальних справ вирок суду першої 
інстанції залишено без змін. 
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Кейс №10  
(частина 2 статті 187 КК України)21: 

 «29 березня 2017 року декілька осіб, 
вступили у злочинну змову щодо вчинення 
розбійного нападу та, реалізовуючи 
спільний умисел, підійшли до двох осіб, 
завдали ударів. Потім, скориставшись 
безпорадним станом потерпілих 
заволоділи майном...». 

Коментар судді: «Суди всіх інстанцій 
зробили висновки про те, що сексуальна 
орієнтація потерпілих була лише 
приводом для вчинення цього злочину, а 
метою вчинення нападу поєднаного із 
застосуванням насильства, небезпечного 
для життя і здоров`я осіб, що зазнали 
нападу, було бажання засуджених 
заволодіти майном потерпілих.  

 
21 Постанова Верховного Суду від 03.06.2020 року, справа № 
755/7698/17 (провадження № 51-6512км19) // 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/89763091 
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В обвинуваченні відповідні ознаки не  
виділялись і, як наслідок, в судах не 
досліджувались. Ця справа демонструє 
проблеми того, що низка корисливих 
злочинів спрямовані саме на 
представників ЛГБТ, однак при розгляді 
таких справ мотив нетерпимості не 
виділяється».  

 

Коментар адвокатів: «Проблематика 
аналогічна вищенаведеному кейсу».  

 

Верховним Судом винесено постанову по 
даній справі.  
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Злочини, вчинені з мотивів нетерпимості 
за ознаками раси, національного чи 
етнічного походження потерпілих 

 

Міжнародна конвенція про ліквідацію усіх 
форм расової дискримінації22 тлумачить 
расову дискримінацію як будь-яке 
розрізнення, виняток, обмеження або 
перевагу, засноване на ознаках раси, 
кольору шкіри, родового, національного 
чи етнічного походження, що мають на 
меті або наслідком знищення або 
применшення визнання, використання 
або здійснення на рівних засадах прав 
людини та основних свобод у політичній, 
економічній, соціальній, культурній або 
будь-яких інших галузях суспільного життя. 

 
22 Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 
дискримінації : Резолюція 2106 (XX) Генеральної Асамблеї від 21 грудня 
1965 року // https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx 
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У злочинах, що вчиняються з мотивів 
нетерпимості до національної, расової чи 
етнічної приналежності, для злочинців не 
має значення наявність громадянства (або 
його відсутність).  Вибір  жертви  здійсню-
ється за наявними у неї антропологічними 
ознаками: колір шкіри, будова тіла, 
обличчя, колір очей, форма очей, носа 
тощо. Тому варто обов’язково пам’ятати, 
що при розслідуванні злочинів, вчинених з 
мотивів нетерпимості, навіть якщо 
потерпілий є українцем, не варто 
виключати мотив упередження у 
зловмисника. 
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У період з 01.01.2015 року до 30.06.2020 
року було відкрито 212 кримінальних 
проваджень за порушення з мотивів расо-
вої / національної / етнічної нетерпимості 
за статтею 161 КК України (36 % від 
загальної кількості проваджень, відкритих 
за статтею 161 КК України), з них: 

Стадія Кількість 
кримінальних 
проваджень 

Направлено до 
суду 

14 

Закрито 114 

Зупинено 73 

Постановлено 
судові вироки 

11 
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Також у зазначений період було відкрито 
два кримінальних провадження за 
частиною 1 статті 115 КК України, а також 
по одному кримінальному провадженню 
за правопорушення, відповідальність за які 
передбачена частиною 1 статті 125 КК 
України (чинна до 01.07.2020 року), 
частиною 1 статті 121, частинами 2 статей 
121, 126, 129 КК України (чинна до 
01.07.2020 року). 

 

У цьому підрозділі наведено історії 
відкритих кримінальних проваджень за 
правопорушення, вчинені з мотивів 
нетерпимості за ознакою расової, 
національної, етнічної приналежності 
потерпілих. 
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Кейс №1  
(частина 1 статті 161 КК України)23: 

 

«У липні 2019 року правопорушник кинув три 
каміння у вікно будівлі синагоги «Бейс Штерн 
Шульман», яка є культурно-просвітницьким 
центром єврейського населення м. Кривого 
Рогу. Під час огляду в приміщенні холу синагоги 
були виявлені залишки каміння, кожний із яких 
був обгорнутий в папір формату А4 та 
обмотаний липкою стрічкою. На папірцях був 
надрукований текст з погрозами, 
нецензурними  словами  та  висловлюван-
нями на адресу осіб єврейської 
національності, що містять ознаки 
розпалювання міжнаціональної ворожнечі та 
ненависті на релігійному й національному 
підґрунті.   

 
23 Після закриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 161 КК України, 
було відкрито кримінальне провадження за ст. 296 КК України 
(«Хуліганство»), слідство триває. 
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Висловлювання могли ображати почуття 
громадян у зв’язку з їхніми релігійними 
переконаннями та приналежністю до 
єврейської національності». 

 

Кримінальне провадження закрито за 
відсутністю складу злочину. 
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Кейс № 2  
(частина 1 статті 161 КК України)24: 

 «17 березня 2016 року під час 
моніторингу інтернет-мережі на сайті 
«0312.ua» була виявлена публікація про те, 
що на засіданні сесії Закарпатської 
обласної ради депутат заявив, що 13 
березня 2016 року під час ходи 
націоналістичних груп в Ужгороді на честь 
річниці Карпатської України йшло близько 
300 осіб, вони викрикували гасло 
«Мадярів на ножі!». 

 

Кримінальне провадження закрито за 
відсутністю складу злочину.  

 
24 Кримінальне провадження було закрито навіть попри широке 
висвітлення у ЗМІ та осуд інциденту з боку представників органів місцевої 
влади: «Закарпатські депутати вимагають від Прокуратури розслідувати 
антиугорські заклики націоналістів», – Новини Закарпаття, 16 березня 
2016 року // https://transkarpatia.net/transcarpathia/actual/page,1,2,61799-
zakarpatsk-deputati-vimagayut-vd-prokuraturi-rozslduvati-anti-ugorsk-zakliki-
naconalstv.html 
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Кейс №3  
(частина 1 статті 161 КК України): 

 «2016 року до Яготинського відділення 
поліції надійшло повідомлення про те, що 
невідома особа вчинила дії, спрямовані на 
розпалювання національної, расової 
ворожнечі, а саме кинула на територію 
Пункту тимчасового розміщення біженців, 
який не функціонує, що знаходиться у м. 
Яготин по вул. Студентській, 2, димову 
шашку та дві пляшки з невідомою 
речовиною, яка спалахнула, та розмістила 
плакат із написом «Сирія — рак для 
України». Об’єкти на території пункту не 
пошкоджено». 

 

Кримінальне провадження закрито за 
відсутністю складу злочину. 
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Кейс №4  
(частина 1 статті 161 КК України): 

 «… квітня 2017 року у першій половині 
дня невідома особа, діючи умисно, 
реалізуючи свій злочинний умисел, 
спрямований на розпалювання 
національної ворожнечі та ненависті, на 
приниження національної честі та гідності, 
виконала напис барвником чорного 
кольору з наступним змістом: «Собача 
польська кров Уния не пройде убрать», на 
фасаді будинку №2 по вул. І. Павла ІІ у м. 
Києві, чим порушила рівноправність 
громадян залежно від їх національної 
належності». 

 

Кримінальне провадження закрито за 
відсутністю складу злочину. 
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Кейс №5  
(частина 1 статті 161 КК України): 

 «До ужгородської місцевої прокуратури 
надійшло звернення коаліції Ромських 
неурядових організацій України 
«Стратегія 2020» про те, що в соціальні 
мережі «Фейсбук» на сторінці 
«Націоналістичний рух «Карпатська січ» Т., 
який є адміністратором цієї групи, у 
вересні 2017 року розмістив та поширив 
пост, спрямований на розпалювання 
міжетнічного конфлікту щодо осіб 
ромської народності». 

 

Кримінальне провадження закрито за 
відсутністю складу злочину. 
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Кейс №6  
(частина 1 статті 161 КК України): 

  

«Голова … районної організації ВО 
«Свобода» на своїй сторінці у соціальній 
мережі Facebook опублікував фото 
антисемітських плакатів екстремістського 
характеру «Жид — ворог народу» і «Ты 
будешь следующим», що свідчить про 
розпалювання національної, расової та 
релігійної ворожнечі та ненависті». 

 

Кримінальне провадження закрито за 
відсутністю складу злочину. 
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Кейс №7  
(частина 1 статті 161КК України): 

 

«...невстановлені особи заблокували вхід в 
приміщення клубу «Сентрум» та 
здійснювали умисні дії спрямовані на 
розпалювання расової ворожнечі». 

 

Кримінальне провадження закрито за 
відсутністю складу злочину. 
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Кейс №8  
(частина 1 статті 161 КК України): 

 

«...установлено, що в спільноті під назвою 
... соцмережі «Вконтакте» розміщуються 
матеріали (фоторепродукції, «пости» і т.д.), 
які містять ознаки розпалювання 
національної, расової ворожнечі, 
ненависті, приниження національної честі 
та гідності». 

 

Кримінальне провадження закрито за 
відсутністю складу злочину. 
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Кейс №9  
(частина 1 статті 161 КК України): 

«...гр. М., виступаючи засновником та 
головою політичної партії ..., різноманітних 
громадських організацій та рухів, 
безпосереднім керівником та учасником 
численних громадських акцій та заходів, 
будучи обраним народним депутатом 
України VІІ скликання, усвідомлюючи 
суспільно-небезпечний характер своїх дій і 
бажаючи настання шкідливих наслідків у 
вигляді посягання на суспільні відносини, 
що забезпечують рівноправність громадян 
і їх прав, знаходячись в м. Москва, 
Російської Федерації, під час публічного 
виступу який транслювався за допомогою 
засобів масової інформації та мережі 
Інтернет, в тому числі викладений на каналі 
PolitRussia, після участі у телепрограмі на 
телеканалі «НТВ», при участі у розмові з 
журналістом ..., з метою розпалювання 
національної, расової, чи релігійної 



 Звіт за результатами дослідження  

 

 65 

ворожнечі та ненависті, на приниження 
національної честі та гідності, образи 
почуттів громадян, висловив у відкритому 
зверненні шляхом проголошення 
висловлювань щодо прирівнювання 
особового складу добровольчих 
батальйонів та підрозділів МВС України до 
бандитів (злочинців), до значного кола 
осіб, в якому висловив власні ідеї, погляди 
чи вимоги спрямовані на те, щоб шляхом 
поширення їх серед населення чи його 
окремих категорій схилити певну кількість 
осіб до неприязні, почуттів сильної 
ворожнечі та огиди до вищевказаних осіб, 
поширення, провокування, стимулювання 
або виправдання ненависті до них та 
приниження їх значення та ролі в 
вирішенні збройного протистояння на 
території Донецької та Луганської 
областей». 

Кримінальне провадження зупинено. 
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Кейс №10  
(частина 2 статті 110 та частина 1 статті 161 КК 
України)25: 

 

«Обвинувачений ... у своїй статті «...», 
опублікованій на 1-й та 3-й сторінках 
газети «...» № 6 (207) 2014, застосував для 
характеристики представників українсь -
кої влади лексичні засоби (фашисти, 
бендерівці, хунта тощо), які є образливими 
та мають яскраво виражену негативну 
конотацію. Водночас провина за 
проблеми в Україні обвинуваченим 
покладається на «сіоністів», тобто євреїв, 
що є типовим проявом антисемітизму. 

 

 

 
25 Вирок від 05.01.2016 року, справа №308/15364/14-к  // 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/54888053 
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Тобто обвинувачений, усвідомлюючи 
суспільно-небезпечний характер своїх дій, 
розповсюдив у засобах масової інформації 
статтю, в якій він висловлює своє явно 
негативне ставлення, огиду, неприязнь, 
ворожість до України, українців та 
представників єврейської національності з 
метою викликати у багатьох осіб такі ж 
почуття і ставлення до них». 

 

Судом першої інстанції особу визнано 
винуватою за вчинення вказаного 
правопорушення. 

  



Практика розслідування в Україні злочинів,  
вчинених з мотивів нетерпимості  

 

68 

Кейс № 11  
(частина 2 статті 296 та частина 1 статті 161 КК 
України)26: 

«У зв’язку з інцидентом, що стався 19 липня 
2020 року в Подільському районі столиці, 
Київською місцевою прокуратурою №7 
повідомлено про підозру двом особам. за 
фактом хуліганства та порушення 
рівноправності іноземних громадян… 

За результатами слідчих (розшукових) 
заходів поліцейські встановили двох 
правопорушників, які брали активну участь 
в інциденті… Наразі одному із затриманих 
повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 161 КК 
України, а іншому – за ч. 2 ст. 296 КК 
України».  

Кримінальне провадження триває.   

 
26 ІА «Українські національні новини»/ Напад на столичному Подолі: 
нападникам повідомили про підозру / 20.07.2020 року // 
https://www.unn.com.ua/uk/news/1881595-napad-na-studentiv-inozemtsiv-na-
podoli-napadnikam-povidomili-pidozru 
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Кейс №12  
(частина 1 статті 161 КК України)27: 

 «Обвинувачений, діючи умисно, з метою 
розпалювання національної, расової, 
релігійної ворожнечі та ненависті, 
приниження національної честі та гідності, 
у себе вдома, за допомогою комп’ютера та 
принтера виготовив листівки формату А4 
друкованим текстом у кількості 8 штук, які 
за своїм змістом порушують передбачені 
статтями 24, 26 та 35 Конституції України 
особисті права та свободи осіб, які 
сповідують іслам та містять ознаки 
розпалювання міжетнічної, расової, 
релігійної ворожнечі, та присутні ознаки 
приниження честі та гідності та образи 
почуттів громадян у зв’язку з їхніми 
релігійними переконаннями. Після цього, 
продовжуючи реалізацію свого 
злочинного умислу, з метою доведення 

 
27 Вирок від 18.02.2020 року, справа № 628/281/20 (провадження №1-
кп/628/175/20) // http://reyestr.court.gov.ua/Review/87666793 
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змісту вказаної листівки до населення м. 
Куп’янська Харківської області, наклеїв 
зазначені листівки на дошках оголошень 
по вул. Студентській у м. Куп’янську, 
внаслідок чого вони стали доступними 
необмеженому колу відвідувачів та 
мешканців м. Куп’янська». 

Судом першої інстанції особу визнано 
винуватою у вчиненні вказаного 
правопорушення. 
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Кейс № 13  
(частина 1 статті 296 КК України)28: 

 «16 лютого 2017 року приблизно о 10.30 
год. обвинувачений, грубо порушуючи 
громадський порядок з мотивів явної 
неповаги до суспільства, що 
супроводжувалось особливою зухвалістю, 
вчинив умисне хуліганство, яке 
виразилось у тому, що він, перебуваючи у 
громадському місці, підійшов до 
потерпілого та розпочав з ним словесний 
конфлікт. Під час цього обвинувачений 
зненацька, безпричинно завдав 
потерпілому удари. У результаті дій 
обвинуваченого потерпілий отримав 
тілесні ушкодження». 

 

 
28 Вирок від 14 березня 2018 року, справа № 125/2039/17 (провадження 
№ 1-кп/125/35/2018) / Єдиний реєстр судових рішень 
//  http://reyestr.court.gov.ua/Review/72758427#. 
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Коментар судді: «За обставинами справи 
потерпілий дав пояснення, що 
обвинувачений назвав його «чуркою». 
Надалі в апеляційній скарзі він звертав 
увагу на безпідставне виключення з 
обвинувачення обставини, яка обтяжує 
покарання, — вчинення злочину на ґрунті 
національної ворожнечі. Апеляційна 
інстанція зазначила, що ця обставина не 
доведена під час судового розгляду 
кримінального провадження, що може 
бути пов’язане із відсутністю виділення 
відповідних ознак при формуванні 
обвинувачення і, як наслідок, неможли -
вістю доведення при судовому розгляді. 
Суд першої інстанції визнав доведеною 
вину обвинуваченого у вчиненні злочину, 
передбаченого частиною 1 статті 296 КК 
України («Хуліганство»), проте суди вищих 
інстанцій повернули справу на новий 
судовий розгляд із мотивів наявності 
процесуальних порушень». 
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Після перегляду справи Верховним Судом, 
повторного розгляду у апеляційному суді, 
вирок районного суду був скасований і 
призначений новий розгляд у суді першої 
інстанції. 

 
Кейс №14  
(частина 4 статті 296 КК України)29: 

«Реалізуючи свій злочинний умисел, 
спрямований на грубе порушення 
громадського порядку з мотивів явної 
неповаги до суспільства, проявляючи 
особливу зухвалість, зневажливе 
ставлення до наявних у суспільстві 
загальновизнаних правил поведінки і 
моральності, увійшовши на місце 

 
29 Ухвала від 08 лютого 2019 року у справі № 450/3432/18 (провадження 
№ 1-кп/450/171/19) / Єдиний реєстр судових рішень // 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79700465#. 
Вирок від 14 серпня 2019 року у справі № 450/3432/18 (провадження № 
1-кп/450/315/19) / Єдиний реєстр судових рішень // 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/83737742. 
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розташування табору ромів за вказаною 
вище адресою, у групі з іншими 
співучасниками відповідно до попередньо 
узгодженого плану, сумісно вчиняли дії, 
спрямовані на руйнування табору та 
вигнання ромів із зайнятої ними території. 
Зокрема, шляхом завдання ударів руками, 
ногами та з використанням ножів, 
металевих труб, дерев’яних палок, 
ланцюгів та молотка, попри численні 
вимоги жителів поселення припинити їх 
хуліганські дії, руйнували тимчасові шатра 
в поселенні, супроводжували свої дії 
нецензурною лайкою та спричинили 
тілесні ушкодження особам, які 
проживали у поселенні». 
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Коментар судді: «При першому судовому 
розгляді в підготовчому судовому 
засіданні представник потерпілих просив 
повернути обвинувальний акт прокурору, 
оскільки кваліфікація дій обвинувачених є 
неповною, зокрема відсутня частина 3 
статті 161, частина 2 статті 162 КК 
України, а також не вказано обставину, 
яка обтяжує покарання і передбачена 
пунктом 3 частини 1 статті 67 КК України 
як вчинення злочину на ґрунті расової, 
національної, релігійної ворожнечі чи 
розбрату або на ґрунті статевої 
приналежності. Надалі на вказані доводи 
уваги ніхто не звертав і справа на новий 
судовий розгляд надійшла з угодою про 
визнання винуватості, у зв’язку з чим 
відповідні ознаки при судовому розгляді 
суд не досліджував». 

Судом першої інстанції ухвалений вирок, 
яким затверджена угода про визнання 
винуватості.  
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Кейс №15  
(частина 1 статті 125,  
пункт 14 частини 2 статті 115 КК України)30: 

«Обвинувачений з метою протиправного 
умисного заподіяння смерті потерпілому з 
мотивів національної нетерпимості до 
останнього, як до особи 
азербайджанської національності, 
тримаючи у руці ніж, умисно, із значною 
силою прикладання завдав потерпілому 
один удар ножем в область грудної 
клітини, а саме у місце розташування 
життєво важливого органу — серця. Серед 
комплексу досліджених доказів мотиви 
його вчинення підтверджує протокол 
огляду предметів, а саме диску з 
відеозаписом затримання, під час якого 
останній погодився, що порізав 
потерпілого, називаючи його при цьому 
«чорним» та «чуркою» та вказав, що, 

 
30 Вирок від 17 жовтня 2018 року у справі № 278/1904/17 (провадження 
№ 1-кп/278/324/17) / Єдиний реєстр судових рішень // 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/77154510#. 
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тікаючи, він викинув у лісі ножа. Відповідно 
до відеозапису з наданого потерпілим під 
час огляду місця події телефону, 
вбачається, що між обвинуваченим та 
потерпілим, перед вбивством останнього, 
відбувся спір з приводу того, що 
потерпілий є особою азербайджанської 
національності. При цьому обвинувачений 
акцентував увагу на тому, що він як 
українець домінує над потерпілим, 
оскільки останній приїхав саме до нього на 
територію України, де він, тобто 
обвинувачений, як українець є на цій 
території господарем. Цей відеозапис 
доводить факт існування в обвинуваченого 
на той час мотивів національної 
нетерпимості щодо потерпілого, як особи 
азербайджанської національності». 
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Коментар судді: «Суд першої інстанції 
визнав обвинуваченого винним у скоєнні 
злочину за пунктом 14 частини 2 статті 115 
КК України та за частиною 1 статті 125 КК 
України («Умисне легке тілесне 
ушкодження») і призначив йому 
покарання у вигляді позбавлення волі 
строком на 12 років та стягнув 
відшкодування за спричинення 
матеріальної та моральної шкоди 
потерпілим. Втім, не дивлячись на 
аргументацію суду, досліджені висновки 
експертів та доказів, апеляційний суд 
скасував вирок суду першої інстанції та 
направив її на новий судовий розгляд». 

 

Апеляційний суд скасував вирок суду 
першої інстанції та направив її на новий 
судовий розгляд. 
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Кейс №16  
(частина 1 статті 300 КК України)31: 

«Обвинувачений за адресою свого місця 
мешкання знайшов книги, які за своїм 
характером мають різне походження, 
серед яких було 4 книги «Моя боротьба». 
Обвинувачений, достовірно знаючи, що 
вказані книги пропагують культ насильства 
та жорстокості та в законному обігу для 
розповсюдження заборонені, вирішив 
реалізувати (збути) вказані книги на ринку, 
що надалі й здійснив». 

Під час досудового  розслідування було  ук -
ладено угоду  між  прокурором та підозрю -
ваним, в якій останній повністю визнав свою 
провину, та у ній визначене узгоджене сто -
ронами покарання за частиною 1 статті 300 
КК України у вигляді трьох років обмеження 
волі. 

 
31 Вирок від 25 квітня 2016 року у справі №185/7361/15-к (провадження 
№ 1-кп/185/24/16) / Єдиний реєстр судових рішень // 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/57478032 
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Кейс №17  
(частина 1 статті 161 КК України)32: 

«Обвинувачений, маючи злочинний 
умисел, спрямований на розпалювання 
національної та расової ворожнечі та 
ненависті, на приниження національної 
честі та гідності громадян, за допомогою 
власного персонального комп’ютера, 
використовуючи, з метою доведення до 
відома усіх користувачів соціально-
орієнтованого ресурсу мережі Інтернет 
«Одноклассники», які відвідували 
електронну сторінку (акаунт), а також 
автоматичного сповіщення усіх 
користувачів вказаної соціальної мережі, 
котрі додані до розділу «Друзі» акаунту  
«Особа 1», умисно, усвідомлюючи 
протиправність своїх дій, шляхом 
відвідування відповідних груп, які за своїм 
змістом містять заклики до розпалювання 

 
32 Ухвала від 12 червня 2020 року у справі № 234/8178/20 (провадження 
№ 1-кп/234/1041/20) / Єдиний реєстр судових рішень // 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/90035168 
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національної та расової ворожнечі та 
ненависті, на приниження національної 
честі та гідності громадян, додавав графічні 
файли з висловлюваннями за допомогою 
функції «поделиться» на свою сторінку, які, 
відповідно до висновку експерта, 
спрямовані на розпалювання національної 
та расової ворожнечі та ненависті, на 
приниження національної честі та гідності 
громадян». 

 

 

На думку дослідників, ця справа мала всі 
ознаки для кваліфікації її за статтею 109 КК 
України «Дії, спрямовані на насильницьку 
зміну чи повалення конституційного ладу 
або на захоплення державної влади». 
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На практиці наявна тенденція, коли 
кримінальні правопорушення з ознаками 
статті 109 КК України «Дії, спрямовані на 
насильницьку зміну чи повалення 
конституційного ладу або на захоплення 
державної влади», статті 110 КК України 
«Посягання на територіальну цілісність і 
недоторканість України» первинно 
кваліфікуються за статтею 161 КК України. 
Зокрема, це справи про розміщення 
публікацій у соціальних мережах, 
видавництво друкованої продукції, що 
містять висловлювання нетерпимості до 
українців та закликають до повалення 
конституційного ладу. 

Ухвалою суду першої інстанції особу 
звільнено від відповідальності. 
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Злочини, вчинені за ознакою релігійних 
переконань потерпілих 

 

Згідно зі статтею 14 ЗУ «Про свободу 
совісті та релігійні організації», усі 
громадяни України є рівними перед 
законом і мають рівні права в усіх галузях 
економічного, політичного, соціального і 
культурного життя незалежно від їх 
ставлення до релігії, а будь-яке пряме чи 
непряме обмеження прав, встановлення 
прямих чи непрямих переваг громадян 
залежно від їх ставлення до релігії, так 
само як і розпалювання пов’язаних із цим 
ворожнечі й ненависті чи ображання 
почуттів громадян, тягнуть за собою 
відповідальність, встановлену законом. 
Утім, непоодинокими є випадки 
дискримінації та злочинів саме з мотивів 
нетерпимості до релігійних переконань. 
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У період з 2015 року до середини 2020 
року було зареєстровано 146  криміналь -
них проваджень за статтею 161 КК 
України (24 % від загальної кількості 
зареєстрованих у ЄРДР кримінальних 
проваджень із ознаками злочинів, 
вчинених з мотивів нетерпимості), скоєні з 
мотивів нетерпимості за ознакою 
релігійних переконань. Три кримінальних 
провадження були направлені до суду, 53 
кримінальних провадження триває, 83 - 
закрито, три - зупинено. У 4 кримінальних 
провадженнях є результат судового 
розгляду (у досліджуваний період суди 
також виносили рішення щодо відкритих 
раніше кримінальних проваджень). 
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Кейс № 1  
(частина 1 статті 161 КК України): 

«07 вересня 2018 року у м. Умань 
працівниками поліції та СБУ був зупинений 
громадянин, в якого при здійсненні 
поверхневої перевірки було виявлено та 
вилучено аркуш паперу із зображенням 
портрета Адольфа Гітлера та нацистської 
свастики, яку останній мав намір наклеїти 
на стовпі в місці концентрації паломників 
хасидів, тим самим мав намір вчинити дії, 
спрямовані на розпалювання національної 
та релігійної ворожнечі та ненависті». 

 

 

Кримінальне провадження закрито за 
відсутністю складу злочину. 
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Кейс №2  
(частина 1 статті 161 КК України): 

«Обвинувачені приїхали до м. Суми з 
Чернігівської області, під’їхали до будівлі 
іудейської громади «Єврейський дім» БО 
«Хесед Хаїм» та Синагоги. У цей час у них 
виник умисел на вчинення дій, 
спрямованих на приниження національної 
честі, гідності та образу почуттів громадян 
у зв’язку з їхніми релігійними 
переконаннями. 

  

Реалізуючи свій злочинний умисел, один з 
обвинувачених надав іншому спеціально 
пристосований балончик із фарбою, 
попередньо домовившись  з  останнім про 
здійснення антисемітського напису 
на  фасаді   будівлі,  після  чого  один  
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із обвинувачених вийшов із автомобіля, 
підійшов до вказаної будівлі та на 
зовнішньому фасаді із вказаного 
балончика фарбою помаранчевого 
кольору наніс надпис антисемітського 
змісту, а інший обвинувачений, 
знаходячись в автомобілі, контролював 
обстановку. Потім вони з місця злочину 
зникли». 

 

Кримінальне провадження закрито за 
відсутністю складу злочину. 
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Кейс №3  
(частина 1 статті 161 КК України): 

 «Під час проведення перевірки за заявою 
Вугледарського міського голови з приводу 
розпалювання релігійної ворожнечі між 
громадськістю щодо будівлі храму Свято-
Тихоновської парафії УПЦ у м. Вугледар 
Донецької області, було встановлено 
ознаки порушення рівноправності 
громадян залежно від їх релігійних 
переконань». 

 

Кримінальне провадження закрито за 
відсутністю складу злочину. 
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Кейс №4  
(частина 1 статті 161 КК України): 

«Невідома особа умисно розповсюдила 
матеріали, що порушують рівноправність 
громадян залежно від їх расової, 
національної належності, релігійних 
переконань, спрямовані на розпалювання 
релігійної ворожнечі та ненависті, а саме 
08 липня 2017 року невстановлена особа 
передала священнослужителю УПЦ КП м. 
Тячів листівку з таким змістом:  

«… У нашому краї з'явилося нове 
розкольнице націоналістичне 
угруповання — українська православна 
церква Київського патріархату. 
Характерною ознакою розкольників є 
вживання ними у богослужінні 
української мови. Закликаємо всіх 
православних священнослужителів та 
віруючих нашого краю зберігати та 
боротися за чистоту нашої Святої віри, 
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давати відсіч різного роду єретикам. 
«Противостаньте дияволу и убежит от 
Вас. Облекитесь во всеоружие Божие, 
чтобы вам можно было стать против 
козней диавольських». 

Кримінальне провадження закрито за 
відсутністю складу злочину. 

Кейс №5  
(частина 1 статті 161 КК України): 

«19 червня 2017 року, приблизно о 21.00 
год., Р. зайшов на подвір’я «Залу царства 
Свідків Єгови», що знаходиться в м. Хуст, 
де почав приставати до Х., С. та інших осіб, 
що були присутні на богослужінні, а також 
ображати їх у зв’язку з їхніми релігійними 
переконаннями». 

Кримінальне провадження закрито за 
відсутністю складу злочину. 
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Кейс №6 
(частина 1 статті 161 КК України): 

 

«16 листопада 2016 року невстановлена 
особа вчинила неправомірні дії з 
порушення рівноправності громадян 
залежно від їх ставлення до релігії, які 
виражались в перевертанні стенду з 
релігійною літературою, розкидуванні 
літератури та вимаганні припинити 
релігійне служіння, що мало місце в м. 
Києві». 

 

Кримінальне провадження закрито за 
відсутністю складу злочину. 
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Кейс №7  
(частина 1 статті 161 КК України): 

 

«У період з кінця 2015 року до початку 
2016 року невстановленими особами в 
соціальній мережі «Фейсбук» було 
створено веб-сторінку товариства «Геть 
московський патріархат з України», 
публікації якого розпалюють релігійну 
ворожнечу та ненависть». 

 

Кримінальне провадження закрито за 
відсутністю складу злочину. 
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Кейс №8  
(частина 2 статті 161 КК України): 

«25 липня 2016 року, близько 17 год., 
невстановлені особи, перебуваючи на 
автомобільному розгалуженні біля м. 
Бориспіль Київської області, під час 
проходження вірянами УПЦ, які брали 
участь у Всеукраїнській Хресній Ході миру, 
любові та молитви за Україну, викрикували 
на адресу вірян образливі слова, жбурляли 
в них різні предмети, таким чином вчинили 
образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми 
релігійними переконаннями, а також із 
застосуванням погроз прямо обмежили 
право громадян за ознаками релігійних 
переконань». 

 

Кримінальне провадження закрито за 
відсутністю складу злочину. 
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Висновки 

 

У рамках дослідження було проаналізова -
но інформацію про злочини, вчинені з 
мотивів нетерпимості, за п’ять років (616 
кримінальних проваджень). Отримана 
інформація свідчить про те, що такі 
злочини можуть бути вчинені не лише з 
мотивів нетерпимості за ознаками 
національності, релігії, раси, статі, мови, 
фізичних ознак, але і з інших мотивів, як-от, 
через неприязнь до місця роботи 
потерпілої особи або сексуальної 
орієнтації. В такому сенсі опинитися на 
місці потерпілого може будь-хто, 
наприклад особа, яка не є носієм 
захищених ознак. 
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Навіть у тих випадках, коли злочинні дії є 
очевидно вчиненими з мотивів 
нетерпимості, на що вказують 
правозахисні організації, справи рідко 
доходять до суду через закриття 
проваджень «за відсутністю» складу 
злочину. 

 

Представники Національної поліції, Офісу 
Генерального прокурора, адвокати, пред-
ставники судово-медичної експертизи, 
правозахисних організацій визнають 
важливість створення єдиного порядку 
розслідування злочинів, вчинених з 
мотивів нетерпимості, виявлення та 
доказування складу злочину. 
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Коментар працівників органів 
прокуратури: 
 
Буде корисним  запровадження стандар -
тів розслідування злочинів, вчинених з 
мотивів нетерпимості.  
Такі стандарти встановили би методику 
виявлення, здійснення розслідування та 
профілактики злочинів, вчинених з 
мотивів нетерпимості, дозволили би 
забезпечити ефективний рівень організа-
ції та процесуального  керівництва  досу -
довим розслідуванням при виконанні 
завдань та дотримання  загальних  засад 
кримінального провадження.  
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Зі   статистики   задокументованих  кримі -
нальних проваджень у період з 01.01.2015 
року по 30.06.2020 року видно, що органи 
досудового розслідування відкрили 597 
кримінальних проваджень за статтею 161 
КК України. Однак більше половини з них 
було закрито ще на стадії досудового 
розслідування: 

¨ Закрито - 62% (372 провадження). 
¨ Зупинено - 2% (9 проваджень). 
¨ Направлено до суду - 4% (21 

провадження). 
¨ Направлено до іноземної держави - 

1% (1 провадження). 
¨ Є результат у вигляді судового 

рішення - 3% (15 проваджень). 
¨ Кримінальне провадження триває - 

30% (179 проваджень). 
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На хід досудового розслідування могло 
негативно впливати те, що порівняно з 
іншими статтями КК України, які також 
передбачають  відповідальність  за злочи -
ни з  мотивів  нетерпимості (пункт 3 статті 
67, пункт 14 частини 2 статті 115, частини 2 
статей 121, 122, 126, 127, 129 та стаття 300 
КК України), стаття 161 не дає можливості 
чітко визначити склад злочину через низку 
причин.  

Зокрема: 

1. Відсутність пояснень у КК України які 
дії можуть розглядатись як такі, що 
розпалюють ворожнечу чи ненависть, 
принижують національну честь або 
ображають почуття громадян, а 
також, які вислови є мовою 
ворожнечі. Це значною мірою 
ускладнює встановлення та доведення 
об’єктивної сторони складу злочину. 
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2. Відкритий перелік захищених ознак (у 
статті зазначено «… та інші ознаки»), 
якими мають володіти потерпілі, дає 
можливість розслідувати різні 
злочини, вчинені з мотивів 
нетерпимості. Втім, нерозуміння 
учасниками досудового розслідування 
того, які саме ознаки можуть 
вважатись «іншими ознаками», 
ускладнює визначення суб’єктивної 
сторони складу злочину. 
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На підвищення ефективності розслідуван -
ня злочинів з мотивів нетерпимості може 
вплинути надання тлумачень у КК України 
термінам «ненависть» та «нетерпимість», 
розширення та формування єдиного 
(наскрізного) переліку захищених ознак 
потерпілих, а також конкретизація 
переліку дій, які розпалюють ворожнечу 
чи ненависть, принижують національну 
честь або ображають почуття громадян.
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Коментар працівників органів 
прокуратури: 

Як вбачається з судової практики та 
практики прийнятих рішень органами 
досудового розслідування, вчинення 
таких дій як словесні образи, погрози 
тощо, написи образливого характеру на 
будинках, парканах тощо, у багатьох 
випадках не містять складу злочину 
досліджуваної категорії, хоча і прямо 
випливають з диспозиції ст.161 КК 
України. 

Враховуючи наведене, у об’єктивній 
стороні злочинів, передбачених ст.161 КК 
України, необхідно провести чітке 
пояснення, яке дозволить розмежовува-
ти склад кримінального правопорушення 
від адміністративного проступку (систем-
ність, наслідки, мотиви тощо).    

  



Практика розслідування в Україні злочинів,  
вчинених з мотивів нетерпимості  

 

102 

 

Додатки 

Додаток 1 Пропозиції щодо 
удосконалення законодавства для 
забезпечення захисту потерпілих від 
злочинів з мотивів нетерпимості в Україні 

Для формування єдиних підходів 
кваліфікації злочинів з мотивів 
нетерпимості потрібно додати тлумачення 
термінів «ненависть» та «нетерпимість» у 
примітках до статей КК України, які 
передбачають покарання за такі злочини. 

Для усунення прямої дискримінації щодо 
потерпілих від злочинів з мотивів 
нетерпимості потрібно розширити 
перелік захищених ознак. Цей перелік 
необхідно додати до ЗУ «Про засади 
запобігання та протидії дискримінації в 
Україні», а також до КК України у статті, які 
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містять мотив нетерпимості як крайню 
форму дискримінації. 
Пропозиції щодо удосконалення  
статті 161 КК України 

 

За результатами дослідження 
пропонується: 

¨ розділити статтю 161 КК України за 
окремими складами злочину; 
 

¨ розширити перелік захищених ознак, 
додавши сексуальну орієнтацію та 
ґендерну ідентичність. 
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Порівняльна таблиця 

(зміни до статті 161 Кримінального кодексу України) 
Існуюча редакція Запропонована 

редакція 
Обґрунтування 

Стаття 161 
1. Умисні дії, 
спрямовані на 
розпалювання 
національної, 
расової чи релігійної 
ворожнечі та 
ненависті, на 
приниження 
національної честі та 
гідності, або образа 
почуттів громадян у 
зв’язку з їхніми 
релігійними 
переконаннями, а 
також пряме чи 
непряме обмеження 
прав або 
встановлення 
прямих чи непрямих 
привілеїв громадян 
за ознаками раси, 
кольору шкіри, 
політичних, 
релігійних та інших 
переконань, статі, 
інвалідності, 
етнічного та 
соціального  
походження, 

Стаття 161 
1. Умисні дії, 
спрямовані на: 
1.1. розпалювання 
національної, 
расової чи 
релігійної 
ворожнечі та 
ненависті, а також 
ворожнечі та 
ненависті за 
ознаками 
політичних та 
інших переконань, 
статі, інвалідності, 
соціального 
походження, 
майнового стану, 
місця проживання, 
за мовними 
ознаками, 
сексуальною 
орієнтацією та 
ґендерною 
ідентичністю або 
іншими ознаками; 
1.2. 
на приниження 
національної честі 
та гідності, або  

Розширено та 
конкретизовано 
визначення 
заборонених видів 
поведінки. 

 
Крім того, 
розширення 
переліку захищених 
ознак дозволяє 
спростити 
застосування 
відкритого переліку 
ознак 
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Існуюча редакція Запропонована 
редакція 

Обґрунтування 

майнового стану, 
місця  проживання, 
за мовними або 
іншими ознаками - 
караються штрафом 
від двохсот до 
п’ятисот 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян або 
обмеженням волі на 
строк до п’яти років, 
з позбавленням 
права обіймати певні 
посади чи займатися 
певною діяльністю 
на строк до трьох 
років або без такого. 

образу почуттів 
громадян у зв’язку 
з їхніми 
релігійними 
переконаннями; 
1.3. пряме чи 
непряме  
обмеження прав 
або встановлення 
прямих чи 
непрямих 
привілеїв 
громадян за 
ознаками раси, 
кольору шкіри, 
політичних, 
релігійних та інших 
переконань, статі, 
інвалідності, 
етнічного та 
соціального 
походження, 
майнового стану, 
місця проживання, 
за мовними 
ознаками, 
сексуальної 
орієнтації та 
ґендерної 
ідентичності або 
іншими ознаками - 
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Існуюча редакція Запропонована 
редакція 

Обґрунтування 

 караються 
штрафом від 
двохсот до  
п’ятисот 
неоподатковувани
х мінімумів доходів 
громадян або 
обмеженням волі 
на строк до п’яти 
років, або 
позбавленням волі 
на строк до трьох 
років, з 
позбавленням 
права обіймати 
певні посади чи 
займатися певною 
діяльністю на 
строк до трьох 
років або без 
такого. 
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Коментар працівників органів 
прокуратури: 

Розділення  статті 161 КК України за 
окремими складами злочинів та 
розширення її переліком ознак, додавши  
ознаки «сексуальну орієнтацію та 
гендерну ідентичність», заперечень не 
викликає. При цьому необхідно 
прописати  в КК України  визначення цих 
термінів. 
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Зміна та доповнення частини 1 пунктом 
1.1. : «за ознаками політичних та інших 
переконань, статі, інвалідності, 
соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними 
ознаками, сексуальною орієнтацією та 
ґендерною ідентичністю або іншими 
ознаками»; а також частини 1 пунктом 1.3: 
«за ознаками раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, інвалідності, етнічного 
та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними 
ознаками, сексуальної орієнтації та 
ґендерної ідентичності або іншими 
ознаками»  - заперечень не викликають. 
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Пропозиції щодо удосконалення  
статті 67 КК України 

Визнати обставинами, які обтяжують 
покарання, вчинення злочину відносно 
особи чи групи осіб з мотивів 
нетерпимості за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, інвалідності, етнічного 
та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними 
ознаками, сексуальної орієнтації та 
ґендерної ідентичності або іншими, а 
також щодо релігійних та культових 
споруд. 

Це дозволить уникнути неоднозначного 
трактування формулювань, що містяться у 
статтях КК України, які передбачають 
покарання за злочини, вчинені з мотивів 
нетерпимості.  
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Порівняльна таблиця 
(зміни до статті 67 Кримінального кодексу України) 

Існуюча редакція Запропонована 
редакція 

Обґрунтування 

Стаття 67 
1. При призначенні 
покарання 
обставинами, які його 
обтяжують, 
визнаються: 
1) вчинення злочину 
особою повторно та 
рецидив злочинів;  
2) вчинення 
кримінального 
правопорушення 
групою осіб за 
попередньою змовою 
(частина друга або 
третя статті 28); 
3) вчинення 
кримінального 
правопорушення на 
ґрунті расової, 
національної, 
релігійної ворожнечі 
чи розбрату або на 
ґрунті статевої 
приналежності; 
4) вчинення 
кримінального 
правопорушення у 
зв’язку з виконанням 
потерпілим 
службового або 
громадського 
обов’язку; 

 

Стаття 67 
1. При призначенні 
покарання 
обставинами, які його 
обтяжують, 
визнаються: 
1) вчинення злочину 
особою повторно та 
рецидив злочинів; 
2) вчинення 
кримінального 
правопорушення 
групою осіб за 
попередньою змовою 
(частина друга або 
третя статті 28); 
3) вчинення 
кримінального 
правопорушення з 
мотивів нетерпимості 
щодо особи або групи 
осіб за ознаками раси, 
кольору шкіри, 
політичних, релігійних 
та інших переконань, 
статі, інвалідності, 
соціального 
походження, 
майнового стану, місця 
проживання, за 
мовними ознаками, 
сексуальної орієнтації 
та ґендерної 
ідентичності або 
іншими ознаками, а  
 

Розширення і 
конкретизація ознак 
дискримінації на 
підставі положень 
Закону «Про засади 
запобігання та 
протидії 
дискримінації» 
https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/5207-
17#Text 
2) дискримінація - 
ситуація, за якої 
особа та/або група 
осіб за їх ознаками 
раси, кольору шкіри, 
політичних, 
релігійних та інших 
переконань, статі, 
віку, інвалідності, 
етнічного та 
соціального 
походження, 
громадянства, 
сімейного та 
майнового стану, 
місця проживання, 
мовними або іншими 
ознаками, які були, є 
та можуть бути 
дійсними або 
припущеними (далі - 
певні ознаки), зазнає 
обмеження у 
визнанні, реалізації 
або користуванні  
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Існуюча редакція Запропонована 
редакція 

Обґрунтування 

5) тяжкі наслідки, 
завдані злочином; 
6) вчинення 
кримінального 
правопорушення 
щодо особи похилого 
віку, особи з 
інвалідністю або 
особи, яка перебуває 
в безпорадному стані, 
або особи, яка 
страждає на психічний 
розлад, зокрема на 
недоумство, має вади 
розумового розвитку, 
а також вчинення 
кримінального 
правопорушення 
щодо малолітньої 
дитини або у 
присутності дитини; 
6-1) вчинення 
кримінального 
правопорушення 
щодо подружжя чи 
колишнього подружжя 
або іншої особи, з 
якою винний 
перебуває (перебував) 
у сімейних або 
близьких відносинах; 
7) вчинення 
кримінального 
правопорушення 
щодо жінки, яка 
завідомо для винного 
перебувала у стані 
вагітності; 
  

також щодо релігійних 
та культових споруд; 
4) вчинення 
кримінального 
правопорушення у 
зв’язку з виконанням 
потерпілим 
службового або 
громадського 
обов’язку; 
5) тяжкі наслідки, 
завдані злочином; 
6) вчинення 
кримінального 
правопорушення 
щодо особи похилого 
віку, особи з 
інвалідністю або 
особи, яка перебуває 
в  безпорадному стані, 
або особи, яка 
страждає на психічний 
розлад, зокрема на 
недоумство, має вади 
розумового розвитку, 
а також вчинення 
кримінального 
правопорушення 
щодо малолітньої 
дитини або у 
присутності дитини; 
6-1) вчинення 
кримінального 
правопорушення 
щодо подружжя чи 
колишнього подружжя 
або іншої особи, з 
якою винний 
перебуває (перебував)  

правами і свободами 
в будь-якій формі, 
встановленій цим 
Законом, крім 
випадків, коли таке 
обмеження має 
правомірну, 
об’єктивно 
обґрунтовану мету, 
способи досягнення 
якої є належними та 
необхідними 
Конкретизація 
кримінально- 
заборонених видів 
поведінки важлива,  
оскільки надто 
узагальнене її 
формулювання 
створює 
невизначеність і 
знижує ефективність 
кримінально-
правового захисту 
відповідних 
правовідносин 
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Існуюча редакція Запропонована 
редакція 

Обґрунтування 

8) вчинення 
кримінального 
правопорушення 
щодо особи, яка 
перебуває в 
матеріальній, 
службовій чи іншій 
залежності від 
винного; 
9) вчинення 
кримінального 
правопорушення з 
використанням 
малолітнього або 
особи, що страждає 
психічним 
захворюванням чи 
недоумством; 
10) вчинення злочину з 
особливою 
жорстокістю; 
11) вчинення злочину з 
використанням умов 
воєнного або 
надзвичайного стану, 
інших надзвичайних 
подій; 
12) вчинення злочину 
загальнонебезпечним 
способом; 
13) вчинення 
кримінального 
правопорушення 
особою, що перебуває 
у стані алкогольного 
сп’яніння або у стані, 
викликаному 
вживанням 
наркотичних або  

у сімейних або 
близьких відносинах; 
7) вчинення 
кримінального 
правопорушення 
щодо жінки, яка 
завідомо для  
винного перебувала у 
стані вагітності; 
8) вчинення 
кримінального 
правопорушення 
щодо особи, яка 
перебуває в 
матеріальній, 
службовій чи іншій 
залежності від 
винного; 
9) вчинення 
кримінального 
правопорушення з 
використанням 
малолітнього або 
особи, що страждає 
психічним 
захворюванням чи 
недоумством; 
10) вчинення злочину з 
особливою 
жорстокістю; 
11) вчинення злочину з 
використанням умов 
воєнного або 
надзвичайного стану, 
інших надзвичайних 
подій; 
12) вчинення злочину 
загальнонебезпечним 
способом; 
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Існуюча редакція Запропонована 
редакція 

Обґрунтування 

інших одурманюючих 
засобів. 

13) вчинення 
кримінального 
правопорушення 
особою, що перебуває 
у стані алкогольного 
сп’яніння або у стані, 
викликаному 
вживанням 
наркотичних або інших 
одурманюючих 
засобів. 
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Коментар працівників органів 
прокуратури: 

Доповнення п. 3 ст. 67 КК України  
обставинами, що обтяжують покарання  
«вчинення    кримінального   правопору  -
шення з мотивів нетерпимості щодо 
особи або групи осіб за ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, статі, інвалідності, 
соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними 
ознаками, сексуальної орієнтації та 
ґендерної ідентичності або іншими 
ознаками, а також щодо релігійних та 
культових споруд» – заперечень не 
викликає. Разом з тим для правильного 
застосування на практиці – потребують 
законодавчого тлумачення.  
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Додаток 2 Статистична інформація 

Таблиця 1. Розподіл кількості відкритих у період з 
01.01.2015 року по 30.06.2020 року кримінальних 
проваджень із ознаками злочинів, вчинених з мотивів 
нетерпимості,  за статтями КК України: 
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Ст. 161  
КК України  
«Порушення 
рівноправнос-
ті громадян ...»  

597 372 9 179 21 15 1 

п. 14 ч. 2 ст. 
115 КК 
України  
«Умисне 
вбивство»  

3 1 0 0 0 2 0 

ч. 2 ст. 121 
КК України 
«Умисне 
тяжке тілесне 
ушкодження»  

2 0 1 0 1 0 0 

Ст. 125  
КК України 
«Умисне легке 
тілесне 
ушкодження» 
  

3 0 0 0 0 3 0 

Ст. 126  
КК України 
«Побої і  
мордування» 
 
  

2 1 0 0 0 1 0 
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Ст. 129  
КК України 
«Погроза 
вбивством» 

1 0 0 0 1 0 0 

Ст. 178  
КК України 
«Пошкоджен-
ня релігійних 
споруд чи 
культових 
будинків» 

1 0 0 0 0 1 0 

Ст. 300  
КК України 
«Ввезення, 
виготовлення 
або 
розповсюд-
ження 
творів....» 

7 1 0 2 4 0 0 
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Діаграма 1. Розподіл відкритих у період 01.01.2015 
року до 30.06.2020 року кримінальних проваджень за 
статтею 161 КК України по областям 
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Діаграма 1. Розподіл відкритих у період 01.01.2015 
року до 30.06.2020 року кримінальних проваджень за 
статтею 161 КК України по областям (продовження 
діаграми) 
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Діаграма 2. Співвідношення кількості 
відкритих кримінальних проваджень за 
статтями КК України, які передбачають 
покарання за злочини з мотивів 
нетерпимості (розподіл за роками) 
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Таблиця 2. Співвідношення кількості 
відкритих кримінальних проваджень за 
злочини, вчинені з мотивів нетерпимості за 
статтею 161 КК України (розподіл за роками) 

 

 
  

Рік Відкрито Закрито Зупинено 

2015 55 36 1 

2016 51 39 2 

2017 76 55 2 

2018 143 106 3 

2019 176 118 1 

2020 96 21 0 
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Діаграма 3. Результат розгляду 
кримінальних проваджень, відкритих за 
статтею 161 КК України у період 2015 -
2020 років 
 

Етап Кількість 
Відкрито 597 

Закрито 372 

Зупинено 9 

Провадження триває 179 

Направлено до суду 21 

Результат судового 
розгляду 

15 

Направлено до 
іноземної держави 

1 
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Додаток 3. Психологічний профіль осіб, які 
вчиняють злочини з мотивів нетерпимості 

Мотив має ключове значення для встанов-
лення складу і належної кваліфікації 
досліджуваних злочинів.  

Для виявлення мотиву  необхідно  прово -
дити судово-психологічні та судово-
психіатричні експертизи. 

Судово-психологічна експертиза вивчає 
соціальну складову особи, риси її 
характеру, виховання. Її об’єктом є 
психічно здорова людина. 

Судово-психіатрична експертиза встанов-
лює наявність психічних захворювань, їх 
розвиток та вплив на злочинну поведінку, 
психічний склад особи, а також 
встановлює осудність особи. 
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Проведення комплексної психолого-
психіатричної експертизи підозрюваних, 
встановлює  особливості  психічної  діяль-
ності та її прояви в поведінці особи, які 
мають юридичне значення та породжують 
правові наслідки. Така експертиза 
призначається на стадії досудового 
розслідування та судового розгляду 
кримінальних правопорушень. 

 

Завданням  психолого-психіатричної  екс -
пертизи є визначення індивідуально-
психологічних особливостей особи, рис 
характеру,   провідних   якостей,  мотиво -
творних чинників психічного життя і 
поведінки, емоційних реакцій та станів, 
закономірностей  перебігу психічних  про-
цесів, рівня їхнього розвитку та 
індивідуальних властивостей. 
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Враховуючи важливість виявлення мотиву 
для наявності складу злочину, характерис-
тика  особи  злочинця  є  необхідною   під       
час  досудового розслідування. 

 

З  практики психолого-психіатричної  екс-
пертизи підозрюваних у вчиненні злочинів 
з мотивів нетерпимості, їх характеристика 
суттєво відрізняється від характеристики 
осіб, які вчинили інші види злочинів. 
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У характеристиці особи, яка вчинила 
злочин з мотивів нетерпимості, слід 
виокремити такі риси, як агресивність, 
нестриманість, фанатичність, злість на 
навколишній світ. Водночас у таких осіб 
наявні вольові якості, вони схильні до 
конфліктів, мають своєрідні ідеологізовані 
погляди. Ці особи відрізняються поганою 
соціальною  пристосованістю,  незадово -
леністю своїм становищем у суспільстві.  

Вони імпульсивні, мають знижений 
самоконтроль,  схильні  до  непередбачу -
ваних вчинків, емоційно незрілі, 
інфантильні. Люди, які вчинили злочин з 
мотивів нетерпимості, частіше за все не 
розуміють вимог суспільства до них, або не 
бажають такі вимоги виконувати. Вони 
мають стійке переконання, що  представ -
ники іншої раси або національності, ЛГБТ-
спільноти чи інших соціальних груп, що 
«відрізняються», є злом.  
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Вчиняючи злочини з мотивів нетерпимості, 
такі особи не відчувають вини, оскільки 
вважають свої дії виправданими. Їх 
нормативний контроль є деформованим, і 
вони оцінюють соціальну ситуацію, 
базуючись на особистих переживаннях, 
образах, бажаннях. 

 

Іншим  психологічним  поясненням  воро -
жості до зазначених груп є, так званий, 
психологічний тип «авторитарної особис -
тості», розповсюджений в  умовах  тоталі -
тарних режимів та місцях позбавлення 
волі. Такі люди мають багато стійких 
установок та упереджень, вони закриті для 
нового досвіду, прагнуть домінувати у 
будь-який спосіб, бажають порівнювати 
себе з іншими, одночасно підкреслюючи 
недоліки останніх, звинувачують у своїх 
невдачах інших, але не себе. 
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Аналіз кримінальних проваджень у даному 
дослідженні демонструє, що суб’єктами 
злочинів з мотивів нетерпимості є окремі 
особи та групи осіб. Злочини з мотивів 
расової або національної нетерпимості 
частіше  вчиняються  групами  (до відпові -
дальності притягується група, як правило, 
до десяти осіб), в той час як насильство з 
мотивів релігійної нетерпимості вчиняєть-
ся, як правило, одноособово. Варто 
зазначити, що одинаки, які здійснюють 
злочини з мотивів нетерпимості, можуть 
також бути членами партій або 
угруповань. 
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Груповий характер вчинення злочинів з 
мотивів нетерпимості зумовлює труднощі 
під час розслідуванні. Зв’язки між членами 
групи не лише визначають ієрархію 
мотивів у групі, але можуть впливати на 
зміну ієрархії мотивів кожного з її 
учасників. Тому  дослідження  особливос -
тей особистості та мотивів поведінки 
кожного з винних має бути доповнене 
з’ясуванням зв’язків у групі. 

Знання психологічних закономірностей, у 
тому числі щодо організації діяльності 
групи, сприяє розумінню суб’єктивної 
складової злочинів, вчинених з мотивів 
нетерпимості, та їх структури. Це також 
може допомогти у виявленні всіх винних, 
встановленні їх ролей як у групі, так і в 
конкретному злочині. 
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Злочини з мотивів нетерпимості можуть 
вчинятися й одинаками, і групами. При 
цьому слід мати на увазі, що одинаки 
можуть діяти незалежно від будь-кого, не 
перебувати в тих чи інших партіях або 
угрупованнях, або перебувати в них. 
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