
Freedom House про злочини 
на ґрунті ненависті в Україні

                Центр інформації про права людини Експертний центр з прав людини Трус Хаундс

  
Українська фундація правової допомоги Правозахисний ЛГБТ центр "Наш Світ" Правозахисний ромський центр Конгрес національних громад України

РІЧНИЙ ЗВІТ 2020

ПАРТНЕРИ ПРОЄКТУ 
«ОБ’ЄДНАННІ В БОРОТЬБІ 

З НАСИЛЬСТВОМ 
НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ 

В УКРАЇНІ»

https://zmina.info/?fbclid=IwAR3LD8WIuzCPtiuu2eO8SgN4R1OE48twm_KkUOKk2Hbo6-hfZvvgWYOJJhY
http://ecpl.com.ua/?fbclid=IwAR3Ut5gGEZE21YYn6lIeMnrsbrU8b4o_M6AtrgCR2_OjVII0II58tcSPnVU
https://www.facebook.com/UkrainianLegalAidFoundation/
https://gay.org.ua/?fbclid=IwAR0TD7CwKthpUstelhj9q2M8NspBMq8AQcmLwIsnOGShSWYkTE_sdz4j81w




FREEDOM HOUSE ПРО ЗЛОЧИНИ НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ В УКРАЇНІ
Річний звіт • 2020

3

Вступ
Злочини на ґрунті ненависті становлять особливу небезпеку для суспільства. Вони зазіхають 
на людську гідність і підривають засади рівності людей, адже їхньою причиною можуть бути 
стереотипи чи упереджене ставлення до чийогось кольору шкіри, віросповідання, сексуальної 
орієнтації чи ґендерної ідентичності.

Їхня головна ознака – упередженість щодо певних суспільних груп. Прослідкувати динаміку 
злочинів на ґрунті ненависті складно саме через те, що вони направлені проти окремих груп 
і представників спільнот. Водночас, такі злочини часто кваліфікують за іншими статтями, 
втрачаючи мотив ненависті. Тому офіційна статистика злочинів на ґрунті ненависті менша, 
ніж їхня реальна кількість. Значна частина злочинів на ґрунті ненависті, скоєних в Україні, 
ніколи серйозно не розслідувалася через складність доведення саме мотиву ненависті, а 
винних притягають до відповідальності за більш м’якими статтями Кримінального кодексу. 
Внаслідок такого ставлення з боку правоохоронних органів, злочинці й далі вдаються до 
насильства, організовують напади та погроми. Через безкарність, вони навіть афішують свої 
злочини та вихваляються ними в соціальних мережах.

Така ситуація може призвести до ескалації соціальної напруги в суспільстві та збільшення 
кількості злочинів на ґрунті ненависті: злочинці відчуватимуть свої дії морально виправданими, 
а жертви та їхні громади почуватимуться незахищеними.

Для того, щоб оцінити ситуацію із злочинами на ґрунті ненависті в Україні Freedom House разом 
із Правозахисним ЛГБТ Центром «Наш світ», Конгресом національних громад України (КНГУ) 
та Коаліцією Ромських неурядових організацій України (НУО) підготували річний звіт. 
Організації дослідили неправомірні дії на ґрунті ненависті, направлені проти ЛГБТ+ спільноти, 
представників різних етнічних, расових та релігійних груп, зокрема єврейської, ромської 
спільноти та іноземців, і дійшли таких висновків:

● У 2020 році помітна тенденція до зменшення кількості злочинів ненависті щодо 
ЛГБТ+ спільноти. Це може бути пов’язане з карантинними обмеженнями, через 
які не проводять публічні заходи. Водночас, кількість нападів на ЛГБТ+ центри 
різко зросла.

● Закріпилася тенденція останніх років до зменшення кількості актів антисемітського 
вандалізму, проте було зафіксовано зростання кількості насильницьких інцидентів 
на ґрунті антисемітизму.

● Через пандемію та її соціальні наслідки представники української ромської 
громади стали ще більш вразливою групою. Окрім того, Україна не вжила 
ефективних заходів щодо мінімізації антиромських настроїв та забезпечення 
належного реагування на злочини на ґрунті ненависті щодо ромів та інших 
вразливих груп.

● Все ще гостро стоїть проблема з кваліфікованою юридичною оцінкою злочинів на 
ґрунті ненависті: мотив або випускають одразу, кваліфікуючи злочин за іншими 
статтями, або він «губиться» на етапі судового розгляду.

● Важливою проблемою залишається насильство з боку праворадикальних 
організацій та їхніх прихильників щодо ЛГБТ+ спільноти та ромів.

https://zmina.info/articles/vy-ne-shozhi-na-pdoriv-shhob-na-vas-napadaly/
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ЛГБТ+
У 2020 році моніторингова мережа Правозахисного ЛГБТ Центру «Наш світ» зафіксувала 
188 випадків дій на ґрунті гомофобії та трансфобії, дискримінації та інших порушень прав 
ЛГБТ+ людей. Із них 177 випадків відбулися у 2020 році, а решта – 11 випадків – трапилися 
у 2019 році. Монітори документували інциденти, про які стало відомо із відкритих джерел, 
публікацій в медіа, соціальних мережах або зі звернень конкретних осіб.

Найбільша кількість зафіксованих випадків – 140 – це дії на ґрунті гомофобії і трансфобії. 67 із 
них можна охарактеризувати як злочини ненависті, а 69 – як інциденти на ґрунті ненависті. У 
9 випадках були зафіксовані прояви мови ворожнечі.

Якщо проаналізувати географічний розподіл порушень прав ЛГБТ+, то найчастіше від 
гомофобної/трансфобної агресії, дискримінації та інших дій постраждали жителі великих 
міст: Києва, Одеси та Харкова. Це можна пояснити тим, що у великих містах представники 
ЛГБТ+ спільнот є найбільш видимими, а отже вразливими. Крім того, велика кількість випадків 
порушення прав ЛГБТ+ людей зафіксована у Житомирі.

Позитивною є тенденція до незначного зменшення кількості злочинів ненависті, яка 
зберігається третій рік поспіль. Водночас, у 2020 році зросла частина випадків застосування 
фізичного насильства – 49%, порівняно із 36% у 2019 році.

Найбільш поширеними видами порушень прав ЛГБТ+ залишаються образи, приниження 
людської гідності та погрози. Монітори зафіксували 106 таких випадків. Також поширеним є 
фізичне насильство – 69 епізодів та напади на ЛГБТ+ центри і заходи – 24 інциденти.

Вочевидь, саме карантинні обмеження на масові заходи та фізичне спілкування сприяли 
різкому зменшенню задокументованих у 2020 році нападів, дискримінації та інших порушень 
прав ЛГБТ в Україні – 188 проти 369 у 2019 році. У 2020 році значно зменшилась також кількість 
нападів на публічні ЛГБТ+ акції – 2 випадки, порівняно із 13 у 2019 році.
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РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ КЕЙСІВ, ЗАДОКУМЕНТОВАНИХ У 2020 РОЦІ
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Водночас, різко зросла кількість нападів на ЛГБТ+ центри і 
заходи з боку ультраправих і консервативних угруповань: 
24 випадки у 2020 році проти 11 у 2019. Майже всі вони 
були здійснені праворадикальним угрупованням «Традиція 
і Порядок» (самостійно або разом з іншими радикальними 
групами), переважно проти ЛГБТ+ центрів в Одесі та Харкові.

Так, у період з 31 серпня по 7 вересня відбулися три напади 
на харківський ЛГБТ+ центр «ПрайдХаб». Серед нападників 
упізнали представників місцевого осередку «Традиції і 
Порядку». Вони закидали вхід до приміщення яйцями, 
обливали будівлю сечею, писали на стінах образливі та 
погрозливі написи, а в останньому випадку побили шибки 
у вікнах. Крім цього, вони ідентифікували себе, обліплюючи 
стіни листівками угруповання. Харківська поліція не побачила 
в діях нападників ознак кримінального правопорушення та 
відмовилася розслідувати ці напади.

Цього року праворадикальні угруповання відстежували та 
намагалися зірвати будь-які ЛГБТ+ заходи, а поліція не дуже 
ефективно протидіяла їхнім нападам. Монітори зафіксували 
73 ситуації, у яких потерпілі взаємодіяли з правоохоронними 
органами, і у 43% випадків з боку представників поліції або 
прокуратури були зафіксовані порушення: відмова у захисті 
прав, образи, погрози, упереджене ставлення, порушення 
процесуальних норм, тощо.

Наприклад, 30 серпня в Одесі представники «Традиції і 
Порядку» напали на учасників акції «Крокуємо разом. Все 
буде Прайд». Вони били людей та погрожували учасницям 
зґвалтуванням. Правоохоронці тривалий час не реагували на 
те, що відбувається.

Втім, слід відзначити цілком професійну та ефективну 
роботу співробітників МВС у Запоріжжі, які у співпраці з 
організаторами Маршу рівності у цьому місті забезпечили 
його надійну охорону від агресивних супротивників ЛГБТ+.

На законодавчому рівні Україна не досягла великого прогресу 
у захисті прав ЛГБТ+. Із великим запізненням Міністерство 
внутрішніх справ все ж розробило законопроєкт про 
криміналізацію злочинів ненависті, зокрема, за ознаками 
сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності. Однак, воно так 
і не внесло його на розгляд Кабінету Міністрів. Водночас, спроба 
розглянути у Верховній Раді депутатські законопроєкти з цієї 
теми теж завершилася невдало: три альтернативних проєкти 
поправок до Кримінального кодексу не отримали підтримки у 
парламентському профільному комітеті та були зняті з розгляду.

У 2020 році закінчився термін дії першого в Україні Плану дій у 
сфері прав людини. Головні ЛГБТ+ компоненти цього Плану так 
і не було виконано. Україна не змогла розробити законопроєкти 
щодо криміналізації злочинів з мотивів нетерпимості та не 
запровадила інститут реєстрованого цивільного партнерства, 
доступного для одностатевих пар. Ці зобов’язання держава 
перенесла до нового Плану дій на період до 2023 року, однак 
цей документ досі очікує свого ухвалення Кабінетом Міністрів.

106 ОБРАЗИ, ПРИНИЖЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ 
ГІДНОСТІ, ПОГРОЗИ 

69 ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО РІЗНОГО СТУПЕНЯ 
ТЯЖКОСТІ 

24 НАПАДИ НА ЛГБТ ЦЕНТРИ І ЗАХОДИ

18
НЕЗАКОННЕ ЗБИРАННЯ, РОЗГОЛОШЕННЯ 
(АБО ЗАГРОЗА РОЗГОЛОШЕННЯ) 
КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

14 ГОМОФОБІЯ / ТРАНСФОБІЯ В СІМ’Ї

13 ВИМАГАННЯ ТА ШАНТАЖ 

12 ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА 

9 ГОМОФОБНІ НАПИСИ / ЗАКЛИКИ 

6 ГРАБІЖ 

6 ПОГРОЗИ ЗБРОЄЮ ЧИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 

2 ВТРУЧАННЯ В ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ

2 НАСИЛЬСТВО СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 

2 НЕПОКОРА ЗАКОННИМ ВИМОГАМ 
ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ 

2 ПЕРЕШКОДЖАННЯ МИРНІЙ АКЦІЇ 

1 СПРОБА ПОЗБАВИТИ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ

1 ТОРТУРИ АБО НЕЛЮДСЬКЕ ПОВОДЖЕННЯ

1 РОЗБІЙ 

1 ВБИВСТВО 

КІЛЬКІСТЬ РІЗНИХ ВИДІВ ПОРУШЕНЬ 
ПРАВ ЛГБТ У 2020 РОЦІ

http://zmina.info/news/v-odesi-pravoradykaly-pobylysya-z-uchasnykamy-marshu-rivnosti-ta-policzejskymy/
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Злочини на ґрунті етнічної, расової 
та релігійної ненависті

Протягом 2020 року Конгрес національних громад України (КНГУ) зафіксував 19 злочинів 
на ґрунті етнічної, расової та релігійної ненависті, більшість з яких – 14 випадків – мали 
антисемітський характер. У чотирьох випадках антисемiтизму злочинці застосували насильство.

«У 2017-2019 роках не було зафіксовано жодного 
випадку насильницьких інцидентів на ґрунті 
антисемітизму, що свідчить про загальну тенденцію 
до зниження кількості злочинів, проте у 2020 році 
відбулось аж чотири подібні епізоди. Важливо, 
що у трьох випадках дії правопорушників не 
кваліфікували з урахуванням мотиву ненависті. 
В одному з випадків дії нападника кваліфікували 
як порушення рівноправності громадян залежно 
від їх національної належності, але згодом 
провадження взагалі закрили.

Пандемія коронавірусу зумовила особливий 
контекст цьогорічного паломництва брацлавських 
хасидів до могили раббі Нахмана в Умані. У 
публічній площині була розгорнута інформаційна 
кампанія проти приїзду паломників до міста 

через розповсюдження Covid-19. Унаслідок локальної пропагандистської кампанії, в Умані 
відбулося 2 випадки антисемітського насильства.

В ніч на 1 вересня напали на ортодоксального єврея, який купував продукти в супермаркеті. 
За словами потерпілого, шість хлопців проганяли його і заявляли, що не хочуть, щоб він ходив 
у «їхній магазин». Вже на вулиці один із нападників вдарив чоловіка по обличчю та зламав 
йому носа. Дії зловмисників кваліфікували як хуліганство.

Інший напад відбувся в ніч на 18 жовтня. На вулицi напали на неповнолітнього хасида. Одного 
з нападників засудили за статтею «хуліганство» та оштрафували на 17 тис. гривень.

Крім того, в 2020 році зафіксували 10 випадків антисемітського вандалізму. В межах цього 
моніторингу фіксувалися паплюження меморіалів, цвинтарів, синагог та інших об’єктів 

єврейської громадської інфраструктури. У 
2020 роцi спостерігалося певне зниження 
кількості антисемітського вандалізму. Це 
можна пояснити наслідками карантинних 
обмежень та загальною динамікою останніх 
років.

20 квітня 2020 року в Херсоні відбулася 
спроба підпалити будівлю синагоги. Двоє 
зловмисників підпалили пляшки з горючою 
рідиною, кинули їх у фасад синагоги та 
втекли. Будівля не зайнялася полум’ям, але 
фасад було пошкоджено. На початку травня 
підозрюваних затримали. За даними слідства, 
підпалом правопорушники хотіли відзначити 
день народження Адольфа Гітлера, який 
припадає на дату злочину.

КІЛЬКІСТЬ ВИПАДКІВ НАСИЛЬСТВА 
НА ҐРУНТІ АНТИСЕМІТИЗМУ 
(ДАНІ МОНІТОРИНГУ КНГУ)

2014   4

2015   1

2016   1

2017 0

2018 0

2019 0

2020   4

ДИНАМІКА ВИПАДКІВ 
АНТИСЕМІТСЬКОГО ВАНДАЛІЗМУ 
(ДАНІ МОНІТОРИНГУ КНГУ)

2014   23

2015   22

2016   19

2017   24

2018   12

2019   14

2020   10
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Наскільки відомо, тільки в одному випадку антисемітського вандалізму за рік правоохоронні 
органи врахували мотив ненависті при офіційній кваліфікації правопорушення.

Серед іншого, розповсюдження антисемітичних настроїв може бути пов’язане з етнічним 
походженням президента Володимира Зеленського. Так, 24 лютого 2020 року у Вінниці 
нетверезий чоловік вдерся до синагоги. Він використовував мову ворожнечі, плюнув у портрет 
юдейського релігійного авторитета та зім’яв його, а також застосував силу до старости громади. 
Правопорушника затримали, але невдовзі кримінальне провадження закрили. Претензії до 
євреїв нападник пов’язував саме із етнічним походженням президента України. Ймовірно, це 
стало одним із тригерів його агресивності щодо представників єврейської громади. Крім того, 
натяки на походження президента зафіксували також у написах, якими супроводжувались 
декілька актів вандалізму в 2020 році. Враховуючи це, можливе зростання рівня розчарування 
населення в діях президента у майбутньому може спровокувати нову хвилю антисемітизму в 
Україні.

Крім злочинів на ґрунті антисемітизму, протягом 2020 року було зафіксовано два інші випадки 
насильства на ґрунті расової та етнічної ненависті у Києві та три випадки вандалізму у Харкові, 
Чернігові та Одесі.

19 липня в Києві компанія озброєних нетверезих молодих людей напала на темношкірих 
студентів. Хулігани звернулися до них із расистськими образами і незабаром почали штовхати 
темношкірих студентів, провокуючи бійку. Один з нападників вдарив одного зі студентів, 
інший дістав травматичну зброю, зробив декілька пострілів у повітря та один – в лобове скло 
машини, розтрощивши його. Це – єдиний відомий випадок за минулий рік, коли насильство 
на ґрунті  етнічної, расової та релігійної ненависті було кваліфіковано з урахуванням мотиву 
ненависті.
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Порушення прав ромської громади
За 2020 рік посилилась вразливість та незахищеність ромського населення до порушень прав 
людини в Україні. 61% опитаних під час пандемії коронавірусу ромів не мали грошей на базові 
потреби. Крім цього, пандемія коронавірусу негативно позначилась на стигматизації ромів – 
українці сприймають їх як групу ризику, серед якої частіше може поширюватись Covid-19. 
Водночас, через те, що в деяких ромів немає документів, вони мають обмежений доступ до 
медичних послуг.

До того ж через карантин багато ромських родин постраждали економічно: вони втратили 
можливість трудової міграції до сусідніх країн. Внаслідок цього зросла кількість ромів, які 
мандрують всередині країни. Через низький соціальний статус ця група залишається найбільш 
дискримінованою та такою, яка зазнає прямого насильства. А місцеві влади регіонів, де 
зустрічаються ці групи ромів (Запорізька, Харківська, Київська, Львівська області), досі не 
відпрацювали алгоритм взаємодії з громадами, що мігрують.

Через відсутність просвітницької роботи серед населення, ромська громада стигматизується 
і зазнає нападів.

29 серпня 2020 року в селищі Андріївка Харківської області жителі вийшли на центральну 
площу з вимогою виселити місцевих ромів, які на переконання жителів, неодноразово вчиняли 
злочини. До цього на сторінках місцевих соцмереж публікували заклики до насильства. На 
самих зборах також лунали заклики до насильства, на які представники правоохоронних 
органів не відреагували. Згодом захід переріс у погром: близько 200 учасників акції вирушили до 
будинку однієї з ромських родин, закидали його яйцями та кричали «йди геть». Правоохоронні 
органи відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства (частина 2 статті 296 ККУ) 
і порушення рівноправності громадян залежно від їх національної приналежності (частина 1 
статті 161 ККУ).

Іноді дегуманізацію ромів заохочують і представники влади на місцях. Наприклад, в Івано-
Франківську мер Руслан Марцінків неодноразово робив антиромські заяви. У березні 2020 року 
він доручив створити в місті намет з боротьби «зі сміттям і циганами». А у квітні 2020 року 
він наказав правоохоронцям вивезти ромів з міста до Закарпатської області. Тих, хто їхати 
відмовляється, очільник міста рекомендував «пакувати» в автобус.

https://zmina.info/news/ponad-60-romiv-na-karantyni-ne-mayut-groshej-na-bazovi-potreby/
https://graty.me/news/v-poselke-harkovskoj-oblasti-neskolkih-soten-zhitelej-napadali-na-doma-mestnyh-romov-trebuya-ih-vyseleniya-policziya-rassleduet-huliganstvo-i-narushenie-ravnopraviya-grazhdan/
https://zmina.info/news/mer-ivano-frankivska-doruchyv-stvoryty-u-misti-namet-po-borotbi-zi-smittyam-i-czyganamy/
https://zmina.info/news/mer-ivano-frankivska-rozporyadyvsya-pakuvaty-romiv-ta-vyvozyty-yih-na-zakarpattya/
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Особливо проблемним є ставлення до ромської громади націонал-радикальних груп, які 
розглядають і використовують ромів як легку мішень для насильства. Представники таких 
організацій вдаються до риторики про те, що серед ромів розповсюджена злочинність, 
а правоохоронні органи ніяк на неї не реагують. Таким чином, вони начебто «вершать 
правосуддя». Радикальні групи почуваються безкарними, оскільки продовжують підтримувати 
тісні зв’язки з владними інституціями в Україні.

Зокрема у 2020 році почастішали напади на ромів з боку «Муніципальної варти» Києва – 
громадської організації, яка створена з метою «охорони громадського порядку». Члени 
організації застосовували до ромів фізичне насильство, транслювали свої дії в інтернеті та 
пояснювали їх як «боротьбу з ромами-злочинцями для забезпечення правопорядку в Києві».

Також існує проблема зі статистикою злочинів на ґрунті ненависті проти ромської громади. 
Хоча кваліфікація злочинів на ґрунті ненависті на етапі досудового розслідування стала більш 
розповсюдженою практикою, проте в ході судового розгляду мотив ненависті часто зникає. 
Крим того, через низький рівень довіри ромів до поліції, вони рідко звертаються за допомогою 
як потерпілі, тому задокументовані злочини чи правопорушення не вичерпні.

Наприклад, 29 квітня 2020 року в Голосіївському районі Києва спалили намет ромської родини. 
За словами потерпілих, до намету вдерлися чоловіки й почали розпилювати сльозогінний 
газ і застосовувати мову ворожнечі, а правоохоронні органи не взяли у ромів свідчень та 
відмовилися складати протокол. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 
статті 161 ККУ («Порушення рівноправності громадян»), але тільки після того, як подробиці 
злочину набули розголосу у фейсбуці завдяки журналістам та правозахисникам.

На рівні держави, незважаючи на налагоджену співпрацю між ромськими НУО та органами 
влади, Україна не вжила ефективних заходів для мінімізації антиромських настроїв. Аналогічно 
немає прогресу у забезпеченні належного реагування на злочини на ґрунті ненависті щодо 
ромів та інших вразливих груп. Навпаки, спостерігається погіршення ситуації.

https://zmina.info/news/u-kyyevi-spalyly-namet-romiv-yih-samyh-pobyly/
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Висновок
Україна повинна якнайсерйозніше сприймати загрози насильства, спричиненого ненавистю. 
Запобігання злочинам ненависті вимагає від держави провадження політики засудження 
насильства та будь-яких спроб дегуманізації або заперечення рівності людей. Для цього 
парламент має розробити і впровадити зміни до Кримінального Кодексу України, задля 
підвищення ефективності розслідування та притягнення до відповідальності за насильство, 
мотивоване ненавистю, яка відповідатиме міжнародним стандартам захисту прав людини. 
Крім того, варто розширити перелік заборонених до дискримінації ознак та додати до нього 
приналежність до ЛГБТ+ спільноти.

Зі свого боку державним органам, які відповідальні за попередження такого насильства та 
реагування на нього, слід звернути увагу на підвищення ефективності – адже зловмисники 
почуваються настільки безкарними, що навіть анонсують свої злочини у соціальних мережах. 
Важливо передбачити навчальні та просвітницькі заходи для слідчих, щоб підвищити їхню 
чутливість до того, що злочини на ґрунті ненависті становлять надзвичайну небезпеку для 
суспільства. Також потрібно розвивати та посилювати навички збору доказів щодо мотиву 
упередженості. Формування чутливої позиції правоохоронців могло би змінити їх ставлення 
до розслідування таких справ.

Слід також посилити підтримку жертв злочинів на ґрунті ненависті та налагодити комунікацію 
між ними й поліцією. Адже однією з основних причин заниженої офіційної статистики злочинів 
на ґрунті ненависті в Україні та багатьох інших країнах є той факт, що жертви не повідомляють 
про злочини через страх вторинної віктимізації та брак довіри, що винних покарають саме за 
мотив ненависті.

Описані проблеми є серйозними, але їх можна розв’язати за умови рішучості, підзвітності 
й, безумовно, співпраці між правоохоронною та судовою системою, громадськістю та 
міжнародними партнерами України.
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