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1. Поняття злочину  
на ґрунті нетерПимості

Враховуючи розмаїття підходів до концептуалізації та правової кваліфікації злочи-
нів, які вчиняються на ґрунті нетерпимості щодо певних соціальних груп залежно 
від таких ознак як раса, колір шкіри, етнічне походження, релігійні переконання 
тощо1, важко, якщо взагалі можливо, дати єдине уніфіковане визначення терміну 
«злочин на ґрунті нетерпимості». 

У найзагальнішому вигляді злочини на ґрунті нетерпимості характеризує та відріз-
няє від інших видів злочину поєднання двох ознак: 

1. Винне протиправне діяння, яке становить склад злочину, визначеного кримі-
нальним законодавством;

2. Упередження (ворожість, нетерпимість) щодо певної ознаки людини, що стає 
мотивом для вчинення протиправного діяння стосовно неї.

Водночас, треба звернути увагу на те, що не будь-які діяння, навіть якщо вони за-
раховані законодавством до кримінально протиправних, і в їхній основі лежать 
упередження щодо певної ознаки жертви, доцільно розглядати як злочини на 
ґрунті нетерпимості. До таких діянь, наприклад, належать дискримінація (пряме 
або непряме обмеження прав і встановлення прямих або непрямих привілеїв) та 
розпалювання ворожнечі чи нетерпимості, зокрема й через виготовлення або роз-
повсюдження відповідної друкованої продукції, відоме як «мова ворожнечі». Хоча 
дискримінація та мова ворожнечі є спорідненими зі злочинами на ґрунті нетер-
пимості в тому, що часто мають у своїй основі певні упередження, а також можуть 
передувати останнім, це правопорушення, які значно відрізняються одне від од-
ного як якісно, так і кількісно. Відтак, кримінальне переслідування дискримінації 
та мови ворожнечі в той самий спосіб, що й злочинів на ґрунті нетерпимості, а 
злочинів на ґрунті нетерпимості – як дискримінації або мови ворожнечі, не можна 

1 Докладніше див.: Законодательство против преступлений на почве ненависти: практическое 
руководство / Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. – Варшава, 2009. – 
82 с.
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вважати прийнятним2. Тому й у рамках цього аналізу як злочини на ґрунті нетерпи-
мості розглядатимуться лише насильницькі злочини, вмотивовані упередженням 
щодо певних ознак постраждалої людини, а також злочини проти майна, яке на-
лежить цій людині або соціальній групі, якій притаманна певна захищена ознака.

Окремим питанням у контексті визначення злочинів на ґрунті нетерпимості є тлу-
мачення ролі упереджень як таких при формуванні мотиву кримінального право-
порушення.

Близьким до буквального розуміння суті злочинів на ґрунті нетерпимості є підхід, 
який вимагає доказування наявності у правопорушника власне почуття нетерпи-
мості або ворожнечі щодо до певної ознаки людини або соціальної групи, до якої 
вона належить. Між тим, такий підхід, інакше відомий як «модель ворожнечі», 
значною мірою ускладнює практичну протидію цьому виду злочинів, оскільки 
вимагає від правоохоронних органів надання оцінки і побудови доказової бази 
на основі психоемоційної діяльності суб’єкта злочину, що є вкрай суб’єктивним і 
складним для доказування фактором.

Більш прогресивним і легшим для практичного застосування вважається підхід, 
який ґрунтується на так званій моделі дискримінаційного вибору3. Відповідно до 
цього підходу, злочином на ґрунті нетерпимості вважається будь-яке кримінально 
протиправне діяння, потерпілий від якого був обраний правопорушником через 
наявність у нього певної ознаки. При цьому не важливо, чи дійсно відчував пра-
вопорушник нетерпимість щодо певної ознаки постраждалої особи чи соціальної 
групи, до якої вона належить, а важливо лише те, чи дійсно існує причинно-наслід-
ковий зв’язок між ознакою постраждалої особи та злочинними діями щодо неї. 

Також, завдяки своїй гнучкості модель дискримінаційного вибору дозволяє розгля-
дати як злочини на ґрунті нетерпимості, так і враховувати при розслідуванні таких 
злочинів випадки, в яких правопорушником помилково була припущена наявність 
певної захищеної ознаки у постраждалої особи, а також, коли така особа, не маючи 
відповідної ознаки, має зв’язок із соціальною групою, проти ознаки якої направле-
ний злочин на ґрунті нетерпимості (наприклад, напади на захисників прав пред-
ставників певної етнічної групи).

2 Prosecuting Hate Crimes. A Practical Guide. / OSCE Office for Democratic Institutions and Human 
Rights. – Warsaw, 2014. – C. 23-24

3 Законодательство против преступлений на почве ненависти. Практическое руководство. / Бюро 
ОБСЄ по демократическим институтам и правам человека. – Варшава, 2009. – С. 59-61



5

Модель дискримінаційного вибору закладена у визначення злочинів на ґрунті не-
терпимості, яке було сформульоване Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та 
прав людини: «Злочин, який вчинено на ґрунті ненависті, може бути визначений 
як (А) будь-який злочин, зокрема проти життя, здоров’я або приватної власності, 
об’єкт якого був обраний через дійсний або уявний зв’язок з групою, що характе-
ризується спільними ознаками ідентичності, які перелічені у частині (В); (В) група 
може мати такі спільні ознаки: існуюча або уявна раса, національне або етнічне 
походження, мова, колір шкіри, релігія, стать, вік, психічні або фізичні особливості, 
сексуальна орієнтація, або будь-який інший аналогічний фактор». 

У цілях цього аналізу це визначення, як власне й модель дискримінаційного вибо-
ру, розглядатимуться в якості стандарту.
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2. міЖнародні стандарти 
кримінально-ПравовоЇ ПротидіЇ 

злочинам на ґрунті нетерПимості

Першим міжнародним документом, який встановив чіткий обов’язок держав-
учасниць щодо розслідування насильства на ґрунті нетерпимості стала Міжна-
родна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1965). Так, у 
статті 4(а) Конвенції прямо вказується на те, що серед іншого держави-учасниці 
«оголошують злочином, що карається законом, будь-яке поширення ідей, за-
снованих на расовій перевазі або ненависті, будь-яке підбурювання до дискри-
мінації, а також усі акти насильства або підбурювання до таких актів, спря-
мованих проти будь-якої раси чи групи осіб іншого кольору шкіри чи етнічного 
походження, а також надання будь-якої допомоги для проведення расистської 
діяльності, включаючи її фінансування».

Комітет із ліквідації расової дискримінації, завданням якого є здійснення на-
гляду за дотриманням і реалізацією положень Конвенції, у своєму Загальному 
коментарі № 31 (2005) «Про запобігання расовій дискримінації в управлінні та 
функціонуванні системи кримінального правосуддя» розвинув це положення, 
вказавши на важливість переслідування в кримінальному порядку расистських 
дій, включно з кримінальними проступками, скоєними з расистських мотивів, 
оскільки будь-яке расово вмотивоване правопорушення загрожує суспільній 
злагоді та суспільству як такому.

Також, у своєму рішенні по справі «Магалі Давас і Юзеф Шава проти Данії» 
(Mahali Dawas and Yousef Shava v. Denmark), ухваленому під час 18-ї сесії з 13.02 
по 09.03 2009 року, Комітет зазначив, що на правоохоронних органах держави 
лежить безпосередній обов’язок забезпечити належне розслідування расист-
ського мотиву. Недбалість у цьому питанні, зокрема в тих випадках, де наяв-
ні попередні свідчення про такий мотив злочину, означає порушення статті 6 
(Ефективний захист) і параграфу d частини першої статті 2 (Заборона расової 
дискримінації) Конвенції.
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Подібна позиція прослідковується й у практиці4 Європейського суду з прав людини 
(ЄСПЛ), яка, до речі, відповідно до статей 17, 19 Закону України «Про виконання рі-
шень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права 
та застосовується у сферах правосуддя, законодавства та адміністративної практики.

Щодо злочинів на ґрунті нетерпимості (як, власне, й будь-яких інших насильниць-
ких злочинів, які підпадають під сферу дії статей 2 і 3 Конвенції), Конвенція в інтер-
претації ЄСПЛ накладає на державу три зобов’язання. 

1) держава зобов’язана не допускати застосування насильства на ґрунті нетерпи-
мості посадовими особами. 

2) держава зобов’язана проводити ефективне розслідування мотиву нетерпи-
мості незалежно від того, чи було таке насильство вчинено посадовою особою 
або будь-якою фізичною особою. 

3) якщо стає відомим, що певні фізичні особи мають намір вчинити насильницькі 
дії, зокрема на ґрунті нетерпимості, на державі лежить обов’язок вжити всіх 
можливих і розумних заходів для запобігання таким діям. 

При цьому, як наголошував ЄСПЛ у своїх рішеннях, злочини на ґрунті нетерпимості ви-
магають від держави особливо рішучої відповіді – «держава повинна використовува-
ти усі доступні їй засоби для боротьби з насильством на ґрунті нетерпимості, укрі-
плюючи, таким чином, демократичні принципи толерантності та плюралізму»5. 

Також, ЄСПЛ неодноразово наголошував на тому, що застосування однакових ме-
тодів і підходів до розслідування злочинів на ґрунті нетерпимості та до інших 
насильницьких злочинів, які не мають такого мотиву, є невірним, оскільки це 
означає, що держава ігнорує особливо руйнівну для прав людини природу злочи-
нів на ґрунті нетерпимості6.

4 Наприклад, рішення ЄСПЛ по справах «Начова та інші проти Болгарії» (Nachova and Others 
v. Bulgaria), «Стоіка проти Румунії» (Stoica v. Romania), «Ангелова та Ілієв проти Болгарії» (Angelova 
and Iliev v. Bulgaria), “Бекос і Кутропулос проти Греції” (Bekos and Koutropoulos v. Greece), «Шечіч 
проти Хорватії»” (Secic v. Croatia), «Мілановіч проти Сербії» (Milanovic v. Serbia), «Петропулу-
Цакіріс проти Греції» (Petropoulou-Tsakiris v. Greece), «Федорченко і Лозенко проти України» 
(Fedorchenko and Lozenko v. Ukraine) та ін.

5 Рішення Великої палати ЄСПЛ по справі «Начова та інші проти Болгарії» (Nachova and Others 
v. Bulgaria) від 06.07.2005 №№ 43577/98, 43579/98

6 Наприклад, рішення по справі «Міланович проти Сербії» (Milanovic v. Serbia) від 20.06.2011 
№ 44614/07; «Ангелова та Ілієв проти Болгарії» (Angelova and Iliev v. Bulgaria) від 26.07.2007 
№ 55523/00
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Згідно з практикою ЄСПЛ обов’язок проведення розслідування мотиву не-
терпимості виникає у правоохоронних органів держави не в усіх випадках, 
пов’язаних із насильницькими злочинами, а лише тоді, коли їм стають ві-
домі фактичні обставини, які свідчать про вірогідність наявності такого 
мотиву7. Такими фактичними обставинами, наприклад, можуть бути сло-
весні образи за етнічною (національною), релігійною або іншою ознакою, 
які мали місце до, під час або після скоєння злочину щодо потерпілого8 або 
до інших осіб, які належать до тієї ж етнічної, релігійної або іншої групи, що 
й потерпілий9. Про вірогідність мотиву нетерпимості можуть свідчити й інфор-
мація про поширену практику дискримінації і насильства щодо представни-
ків певної етнічної, релігійної або іншої групи, до якої належить і постраждала 
особа10, а також інші подібні обставини.

Щойно обставини, які свідчать про вірогідність мотиву нетерпимості, стають відо-
мими правоохоронним органам, вони повинні провести повноцінне, ретельне та 
неупереджене розслідування з метою перевірки наявності такого мотиву в діях під-
озрюваних чи обвинувачуваних. При цьому, згідно з позицією ЄСПЛ, зобов’язання 
провести розслідування полягає не в тому, аби обов’язково встановити наяв-
ність мотиву нетерпимості, а в тому, щоб в залежності від конкретних об-
ставин справи вжити всіх розумних дій, спрямованих на його встановлення, не 
ігнорувати факти, які свідчать про наявність цього особливого мотиву, тощо11. 

У разі невжиття заходів, зокрема слідчих дій, спрямованих на встановлення моти-
ву нетерпимості, неефективності та неналежності вжитих дій, зокрема й з причин 

7 Наприклад, рішення по справах «Василь Сашов Петров проти Болгарії» (Vasil Sashov Petrov 
v. Bulgaria) від 10.06.2010 № 63106/00, «Беганович проти Хорватії» (Beganovic v. Croatia) 
від 25.06.2009 № 46423/06

8 Рішення по справах «Бекос і Кутропулос проти Греції» (Bekos and Koutropoulos v. Greece) 
від 13.12.2005 № 15250, «Стоіка проти Румунії» (Stoica v. Romania) від 04.06.2008 № 42722/02

9 Рішення по справі «Начова та інші проти Болгарії» (Nachova and Others v. Bulgaria) від 06.07.2005 
№№ 43577/98, 43579/98

10 Рішення по справах «Бекос і Кутропулос проти Греції» (Bekos and Koutropoulos v. Greece) 
від 13.12.2005 № 15250

11 Рішення по справах «Начова та інші проти Болгарії» (Nachova and Others v. Bulgaria) від 06.07.2005 
№№ 43577/98, 43579/98, Рішення по справах «Бекос і Кутропулос проти Греції» (Bekos and 
Koutropoulos v. Greece) від 13.12.2005 № 15250, «Міланович проти Сербії» (Milanovic v. Serbia) 
від 20.06.2011 № 44614/07
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упереджень самих працівників правоохоронних органів12, ЄСПЛ виносив рішення 
про порушення державою статей 2 і 3 у поєднанні зі статтею 14 (Заборона дискри-
мінації) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Нарешті, говорячи про міжнародні нормативно-правові стандарти, неможливо не 
вказати на позицію Організації з безпеки і співробітництва в Європі, яка на сьо-
годні є однією з провідних міжнародних структур у питаннях злочинів на ґрунті не-
терпимості. Ухвалене Радою міністрів рішення про протидію злочинам на ґрунті 
нетерпимості № 9/09 від 02.12.2009 залишається одним із найбільш всеохоплюю-
чих документів, який стосується зобов’язань держав-учасниць у цій сфері.

Відповідно до зазначеного рішення держави-учасниці ОБСЄ взяли на себе 
зобов’язання, зокрема щодо:

• збору, зберігання та публікації достовірних статистичних даних про злочини на 
ґрунті нетерпимості;

• ухвалення у разі необхідності конкретного та цілеспрямованого законодавства 
про протидію злочинам на ґрунті нетерпимості, що передбачає ефективне і 
пропорційне тяжкості таких злочинів покарання;

• ужиття належних заходів для стимулювання жертв злочинів на ґрунті нетерпи-
мості до повідомлення про такі злочини;

• впровадження та вдосконалення заходів із професійної підготовки працівників 
органів внутрішніх справ, прокуратури та судів, які займаються питаннями зло-
чинів на ґрунті нетерпимості;

• невідкладного розслідування злочинів на ґрунті нетерпимості та забезпечен-
ня, аби мотиви, якими керувалися злочинці, отримували належну оцінку і за-
судження з боку органів влади та політичного керівництва, тощо13.

12 Рішення по справі «Петропулу-Цакіріс проти Греції» (Petropoulou-Tsakiris v. Greece) від 06.12.2007 
№ 44803/04

13 Повний текст рішення Ради міністрів ОБСЄ – http://osce.org/ru/cio/40696?download=true 
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3. Прогалини у сфері кримінально-
Правового регулЮвання ПротидіЇ 
злочинам на ґрунті нетерПимості 

в украЇні

Кримінальна відповідальність за злочини на ґрунті нетерпимості передбачена 
кількома статтями Кримінального кодексу України, які, з огляду на формулювання 
диспозицій, слідують вищезгаданій моделі ворожнечі. 

Найбільш загальним вбачається положення, яке міститься у пункті 3 частини першої 
статті 67 КК України та передбачає, що при призначенні покарання обставиною, яка 
його обтяжує, є «вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної во-
рожнечі або розбрату». Загальний характер зазначеної норми передбачає, що будь-
який злочин, склад якого визначений в особливій частині Кримінального кодексу, 
може розглядатися як вчинений на ґрунті нетерпимості, а відтак – заслуговувати на 
більш суворе покарання в межах максимального строку, встановленого законом.

Водночас неможливо не відзначити, що застосування п. 3 ч. 1 ст. 67 лежить у винят-
ковій компетенції суду і може бути для останнього не обов’язковим. Частина друга 
ст. 67 передбачає, що «суд має право, залежно від характеру вчиненого злочину, 
не визнавати будь-яку із зазначених у частині першій цієї статті обставин, за винят-
ком обставин, зазначених у пунктах 214, 615, 716, 917, 1018, 1219 такими, що обтяжують 
покарання, навівши мотиви свого рішення у вироку». Враховуючи суспільну небез-
пеку, яку становлять злочини на ґрунті нетерпимості, необов’язковість застосуван-
ня п. 3 ч.1 ст. 67 КК України є малозрозумілою.

14 вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою (частина друга або третя статті 28)

15 вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває  
в безпорадному стані

16 вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності

17 вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що страждає психічним  
захворюванням чи недоумством

18 вчинення злочину з особливою жорстокістю

19 вчинення злочину загальнонебезпечним способом
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Другу проблему положення зазначеного підпункту ст. 67 КК України становить його 
формулювання. Воно є надто загальним і не дозволяє зрозуміти, зокрема судде-
ві, що саме розуміється під расовою, національною або релігійною ворожнечею 
або розбратом, зокрема й з огляду на те, що термін «розбрат» у Кримінальному 
кодексі використовується лише в цьому підпункті, термін «ворожнеча» – у двох 
статтях (ст. 110 – Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та 
ст. 161 – Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної 
належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), а решта 
статей Кодексу, які встановлюють відповідальність за злочини на ґрунті нетерпи-
мості, містять термін «нетерпимість».

Невизначеність термінів «ворожнеча», «розбрат» та «нетерпимість», а та-
кож непослідовність їх застосування в різних положеннях Кримінального кодек-
су, можуть становити причину того, що на сьогодні положення п. 3 ч. 1 ст. 67 
жодного разу не застосовувалися на практиці.

Також, перелік ознак, визначених статтею 67 КК України (як, наразі, й іншими поло-
женнями Кодексу, які містять таку кваліфікуючу ознаку як мотив нетерпимості) як 
обтяжуючі покарання обставини щодо вчинення злочину на підставі ворожнечі, є 
значно обмеженим. До таких ознак належать лише раса, національність (етнічне 
походження) та релігійні переконання, що не повною мірою відображає пошире-
ність певних видів злочинів, які вчиняються з мотивів нетерпимості за іншими озна-
ками. Зокрема, до таких ознак можна зарахувати сексуальну орієнтацію, ґендерну 
ідентичність (трансґендерність), політичні переконання та інвалідність. Не-
включення цих ознак до відповідних положень КК України фактично означає, що 
при розслідуванні злочинів мотив нетерпимості за цими ознаками ігнорується, а 
покарання за злочин призначається на загальних підставах.

Особливої уваги заслуговує положення статті 161 КК України «Порушення рівно-
правності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних 
переконань, інвалідності та за іншими ознаками»,20 яка традиційно вважається чи 
не основною статтею КК України, яка встановлює відповідальність за злочини на 
ґрунті нетерпимості.

Водночас, як зазначалося вище, до злочинів на ґрунті нетерпимості в першу чергу 
належать насильницькі злочини, а диспозиція статті 161 КК України хоча й є дово-

20 Назва статті в редакції Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо захисту прав інвалідів” від 18.06.2014 № 1519-VII



12

Прогалини у сфері заПобігання, документування, розслідування та Притягнення 
до відПовідальності осіб, винних у вчиненні злочинів на ґрунті нетерПимості

лі широкою і складною, охоплює собою низку різноманітних складів злочинів, які 
можна охарактеризувати радше як мову ворожнечі («розпалювання національної, 
расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, приниження національної честі та гід-
ності, образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями») та 
дискримінацію («пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи 
непрямих привілеїв за [невичерпним переліком ознак]»), а не злочини на ґрунті 
нетерпимості. Більш того, максимальна міра покарання, передбачена статтею 161 
КК України, є набагато нижчою, аніж та, яка передбачена іншими статтями Кодек-
су, у формулюванні яких мотив нетерпимості визначений не ознакою основного, а 
кваліфікованого або особливо кваліфікованого складу злочину.

Між тим, у контексті кримінального переслідування злочинів на ґрунті нетерпи-
мості як таких, стаття 161 КК України може відігравати не останню роль. Зокрема 
завдяки тому, що диспозиція цієї статті, на противагу іншим, містить невичерпний 
перелік ознак, за якими відбувається порушення рівноправності, вона може ви-
ступати в якості статті, за якою проводиться додаткова кваліфікація. Хоча на прак-
тиці прикладів такого правозастосування не зафіксовано, але невичерпний перелік 
ознак у статті 161 КК України міг би використовуватися для кваліфікації як злочи-
нів на ґрунті нетерпимості тих кримінальних правопорушень, в яких підозрювані/
обвинувачувані обирали своїх жертв на підставі сексуальної орієнтації, ґендер-
ної ідентичності або інших ознак останніх, які прямо не зазначені в інших статтях 
КК України. Подальше призначення покарання може відбуватися за сукупністю 
злочинів у відповідності до правил, встановлених ст. 70 КК України.

Окрім цього, окреслений підхід до використання можливостей, які надає диспози-
ція статті 161 КК України, в цілях кримінального переслідування злочинів на ґрунті 
нетерпимості, ґрунтується на описуваній вище моделі дискримінаційного вибору 
(див. розділ 1), а відтак спрощує або взагалі позбавляє правоохоронні органи не-
обхідності доводити наявність нетерпимості як такої.

З урахуванням змін, внесених до КК України на підставі Закону України «Про вне-
сення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини з 
мотивів расової, національної та релігійної нетерпимості» від 05.11.2009 № 1707-
VI, основними положеннями КК України, якими встановлюється відповідальність 
за цей вид злочинів, варто вважати такі:

• п. 14 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство);
• ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження);
• ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження);
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• ч. 2 ст. 126 (побої і мордування);
• ч. 2 ст. 127 (катування);
• ч. 2 ст. 129 (погроза вбивством).

Слід зауважити, що наведений вище перелік злочинів містить лише ті насильницькі 
злочини, до яких було додано таку кваліфікуючу ознаку як вчинення злочину з мотивів 
расової, національної чи релігійної нетерпимості. У разі кваліфікації дії підозрюваних/
обвинувачених за частиною другою будь-якої з вказаних вище статей або за п.14 ч. 
1 ст. 115 КК України та зважаючи на те, що зазначені положення КК України вже пе-
редбачають суворіше покарання за кваліфікований злочин, додаткове використання 
статті 67 або додаткова кваліфікація за статтею 161 КК України в принципі не потрібна.

Разом з тим, основною проблемою в практиці застосування наведених положень 
КК України є те, що оскільки мотив нетерпимості є не єдиною кваліфікуючою ознакою 
передбаченого відповідною статтею складу злочину, то виокремити злочини на ґрун-
ті нетерпимості з масиву інших кваліфікованих злочинів проти особи фактично не-
можливо. Тому навіть у разі кваліфікації кримінального правопорушення за будь-якою 
з наведених вище статей КК України нехтувати додатковою кваліфікацією за ст. 161, 
зокрема й враховуючи вказані вище можливості використання невичерпного переліку 
ознак, а також застосуванням положення п. 3 ч. 1 ст. 67 КК України не варто.

Також, зазначений перелік містить далеко не всі склади насильницьких злочинів, 
які можуть відбуватися на ґрунті нетерпимості. Наприклад, частини 2 і 3 вже 
згадуваної статті 161 КК України передбачає відповідальність за дії, визначені дис-
позицією частини 1 статті, поєднані з насильством та дії, що спричинили тяжкі на-
слідки. При цьому під насильницькими діями в контексті статті 161 КК України варто 
розуміти спричинення потерпілому умисних легких тілесних ушкоджень (частини 1 
і 2 статті 125 КК), а під тяжкими наслідками – вбивство через необережність (стаття 
119 КК) та необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 
128 КК)21. У такому разі кваліфікація має відбуватися у сукупності за відповідною 
частиною статті 161 і за відповідною статтею Кодексу, що встановлює відповідаль-
ність за посягання на життя чи здоров’я (ст. 125 КК, ст. 119 КК або ст. 128 КК).

Щодо інших злочинів, які вчиняються з мотивів нетерпимості, то КК України містить 
низку статей, у формулюванні диспозицій яких не конкретизовано мотив нетерпи-
мості, але об’єктивні чи суб’єктивні ознаки передбачених ними складів злочинів 

21 Зінченко І.О. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 161 
КК України // Проблеми законності. – 2009. – 106. – С. 148 – 156 (С. 154, 156)
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вказують на однорідність мотивів таких злочинів з мотивом нетерпимості. До 
таких статей КК України можна зарахувати ст. 178 (пошкодження релігійних споруд 
чи культових будинків), ст. 179 (незаконне утримання, осквернення або знищен-
ня релігійних святинь), ст. 180 (перешкоджання здійсненню релігійного обряду)22, 
ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) 
та ст. 298 (знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної 
спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам’ятці).

Проблемою водночас є те, що дії, які становлять склад зазначених злочинів рідко 
кваліфікуються за вказаними статтями КК України, зокрема й у сукупності зі стат-
тею 161, а найчастіше – як хуліганство (ст. 296 КК України), яке може проявлятися 
через різноманіття форм, наприклад вандалізм, побої, нанесення легких тілесних 
ушкоджень тощо.

Відшкодування нематеріальної шкоди

Окремо також треба відзначити й ті прогалини в законодавстві, які стосуються від-
шкодування шкоди, завданої злочинами на ґрунті нетерпимості, зокрема немате-
ріальної шкоди. Як вже зазначалося, особливістю злочинів на ґрунті нетерпимості є 
те, що скоюючи їх, злочинці таким чином «повідомляють» як конкретній постраж-
далій особі, так і всій громаді, до якої вона належить через свої певні ознаки, про 
їх небажаність у суспільстві, можливість для кожного члена громади стати жерт-
вою злочину, невизнання їхніх прав, честі та гідності тощо. Тому окрім матеріальної 
шкоди злочини на ґрунті нетерпимості завжди завдають значну моральну шкоду, і 
не тільки самій постраждалій особі, але й усій громаді, з якою вона поділяє ознаки, 
що стають підставою для скоєння кримінального правопорушення; шкодять між-
етнічній злагоді та громадському порядку тощо.

Водночас, ч. 4 ст. 55 Кримінального процесуального кодексу України (КПК України) 
встановлює, що потерпілою не може бути особа, якій моральна шкода завдана 
як представнику юридичної особи чи певної частини суспільства. Тобто, оскільки 
злочини на ґрунті нетерпимості скоюються з підстави належності постраж-
далої особи до певної громади (частини суспільства) через її ознаки, зазначені 
положення кримінального процесуального законодавства унеможливлюють 
подання цивільного позову про відшкодування моральної шкоди в рамках кримі-
нального провадження.

22 Якщо поєднане з насильством
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4. Прогалини у сфері документування 
злочинів на ґрунті нетерПимості

Збір та обробка інформації про злочини на ґрунті нетерпимості, або іншими сло-
вами, їх документування, є чи не найбільш проблемною сферою. На це вказують 
звіти міжнародних23 і неурядових організацій,24 а також результати моніторингу 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини25.

Водночас, максимально точні та вірогідні дані про інцидентність злочинів на ґрунті 
нетерпимості є абсолютно необхідними, оскільки саме вони дозволяють окресли-
ти масштабність проблеми, вказати на рівень напруги, динаміку проявів нетерпи-
мості в суспільстві та, відповідно, визначити ті людські та фінансові ресурси, які 
необхідні для забезпечення ефективної протидії таким злочинам.

Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ розробило низку стандартів, 
які визначають ефективність системи документування злочинів на ґрунті нетер-
пимості. До них належать, зокрема:

1. Ведення окремого обліку злочинів на ґрунті нетерпимості, зокрема з розмеж-
уванням статистики зі злочинів на ґрунті нетерпимості як таких і злочинів екс-
тремістського характеру, мови ворожнечі та дискримінації;

2. Наявність стандартизованих форм повідомлення та реєстрації злочинів на 
ґрунті нетерпимості;

23 Див., наприклад, Заключні зауваження Комітету з ліквідації расової дискримінації від 14.09.2011 
№ CERD/C/UKR/CO/19-21, секція С, пар. 7. – Режим доступу: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/
FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhslSEby%2bygeUDwTljrN%2bvxKXeYJx76uY92
0S7P0iT7y5vTUYiVJbSIN7XKPgwHuNCSWNHS8iO84Z3GuwVRdVdUkZ1rNL5XeCkyXTXv155wvyL
gbNcmzhV4t4o6LJgLpt0rA%3d%3d; Доповідь Європейської комісії проти расизму і нетерпимості 
по Україні (четвертий цикл моніторингу) від 08.12.2011 № CRI(2012)6. – Режим доступу: http://
www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Ukraine/UKR-CbC-IV-2012-006-UKR.pdf 

24 Див., напр., Дослідження з питань інтеграції, злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації різних 
категорій мігрантів. / Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні. – Київ, 
2014. – С. 89-93

25 Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання 
прав і свобод людини і громадянина у 2012 році. – К., 2013. – С. 203; Щорічна доповідь Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і 
громадянина у 2013 році. – К., 2014. – С. 379-380, 396-397.
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2. Наявність і використання в цілях документування та обліку єдиного, всеохоп-
ного та простого для розуміння поняття злочинів на ґрунті нетерпимості;

3. Ведення дезагрегованого і деталізованого обліку мотивів нетерпимості;
4. Ведення обліку із максимально широкого переліку складів злочинів, які мо-

жуть супроводжуватися мотивом нетерпимості, незалежно від того, чи визна-
чає законодавство такий мотив як особливу кваліфікацію конкретного складу;

5. Збір інформації про демографічні характеристики постраждалих і правопоруш-
ників, місця скоєння злочину, реагування правоохоронних органів, вироки су-
дів тощо.

6. Наявність деталізованих інструкцій щодо реєстрації, перегляду та компіляції 
інформації про злочини на ґрунті нетерпимості;

7. Регулярне оприлюднення в простій та зрозумілій формі статистичної інформа-
ції про злочини на ґрунті нетерпимості, результати протидії їм26.

Порівнюючи поточні реалії обліку злочинності, які застосовуються в Україні, зі стан-
дартами, запропонованими ОБСЄ/БДІПЛ, варто зауважити, що окремого обліку 
злочинів на ґрунті нетерпимості на сьогоднішній день не ведеться. 

Окрема форма обліку злочинів на ґрунті расової, національної чи релігійної нетер-
пимості 1-РД, що була впроваджена спільною вказівкою Генеральної прокуратури 
України та Міністерства внутрішніх справ України від 6 лютого 2009 р., No 11/128, 
проіснувала лише до січня 2011 року. Після набуття чинності новим Криміналь-
ним процесуальним кодексом України дані про злочини на ґрунті нетерпимості, 
поряд з іншими злочинами, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
(ЄРДР), метою якого є забезпечення єдиного обліку кримінальних правопорушень 
та прийнятих під час досудового розслідування рішень, осіб, які їх учинили, та ре-
зультатів судового провадження.27

Згідно з частиною п’ятою статті 214 КПК України та Положенням про порядок ве-
дення Єдиного реєстру досудових розслідувань до ЄРДР вносяться відомості про:

1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення 
або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення;

26 Hate Crime Data-Collection and Monitoring Mechanisms: A Practical Guide. – Warsaw: OSCE Office 
for Democratic Institutions and Human Rights, 2014

27 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затверджений 
наказом Генерального прокурора України від 17.08.2012 № 69
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2) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення 
кримінального правопорушення;

3) прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;
4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінально-

го правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого 
джерела;

5) попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначен-
ням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

6) прізвище, ім’я, по батькові та посаду службової особи, яка внесла відомості 
до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або 
розпочав досудове розслідування;

7) інші обставини, передбачені Положенням про Єдиний реєстр досудових 
розслідувань, які стосуються переважно процесуальних рішень, що прийма-
ються в ході досудового розслідування (напр., час і дата повідомлення про 
підозру, оголошення розшуку, зупинення і відновлення досудового розслі-
дування тощо).

З наведеного вбачається, що інформація про можливе скоєння злочину на ґрунті 
нетерпимості в ЄРДР може відображатися або у зафіксованій попередній право-
вій кваліфікації, або з короткого викладу обставин скоєння кримінального пра-
вопорушення.

У цьому контексті актуальними є питання відповідності стандартам ОБСЄ/БДІПЛ 
в частині детальності ведення обліку злочинів на ґрунті нетерпимості. Так, відсут-
ні відомості, які б дозволяли зробити висновки про наявність у ЄРДР інформації, 
яка б дозволяла представити дезагреговану статистику за різними типами моти-
ву нетерпимості. У найкращому випадку пошук відомостей у ЄРДР дозволяє ви-
окремити злочини, скоєні, в загальному вигляді, з мотивів расової, національної 
або релігійної нетерпимості. 

Між тим, якщо задатися питанням про те, наприклад, чи скоюються злочини з мо-
тивів антиіудейських, антимусульманських, антипротестантських або антихристи-
янських як різних проявів мотиву релігійної нетерпимості, що могло б бути необ-
хідним для ретельного і більш ефективного планування правоохоронними органа-
ми превентивної роботи, то такої деталізації в ЄРДР бракує.

Варто також звернути увагу, що на практиці відсутні будь-які стандартизовані 
або нестандартизовані форми, що дозволяли б працівникам правоохоронних 
органів, які приймають і реєструють заяви або повідомлення про вчинені кримі-
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нальні правопорушення, на початковому етапі недвозначно фіксувати можливу 
наявність мотиву нетерпимості. Так, форма протоколу про прийняття заяви про 
вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, затверджена Ін-
струкцією про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутріш-
ніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення 
та інші події (наказ МВС України від 19.11.2012 № 1050), дозволяє фіксувати 
лише об’єктивні ознаки злочину (обставини, характер правопорушення, завда-
ні матеріальні збитки, інформацію про підозрювану особу, наявність очевидців 
і т.д.). Ця форма не передбачає можливості фіксації, бодай на першому етапі 
зі слів заявника чи на підставі інших фактичних даних, інформації про можли-
ві прояви расової, національної, релігійної або іншої нетерпимості, які мали 
місце при скоєнні злочину.

При цьому саме інформація, яка вноситься до протоколу, в подальшому береть-
ся за основу при внесенні відомостей про скоєні кримінальні правопорушення 
до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні право-
порушення та інші події (наказ МВС України від 19.11.2012 № 1050) та, згодом, 
до ЄРДР. Відповідно, якщо при реєстрації повідомлення про скоєння злочину на 
етапі протоколювання не буде зафіксовано будь-якої вказівки на можливу наяв-
ність мотиву нетерпимості, існує невелика ймовірність того, що ця важлива для 
побудови ефективного розслідування цієї категорії злочинів буде відображена 
в інших реєстрах.

Насамкінець, задля повноцінного відображення результативності протидії необ-
хідно забезпечити систематизацію інформації про правопорушення, зокрема його 
кваліфікацію на різних стадіях кримінального провадження, наприклад при вне-
сенні відомостей до ЄРДР, при направленні обвинувального акту до суду та в само-
му вироці суду. 

Суть прогалини в цьому контексті полягає в тому, що тоді як до ЄРДР дійсно 
вноситься сканована версія вироку суду за кожною конкретною справою, сис-
тема реєстру не дозволяє в дружній для користувача спосіб переглянути та ав-
томатично підготувати узагальнену статистику із врахування у вироках мотиву 
нетерпимості. Підготовка такого аналізу потребуватиме від користувача ЄРДР 
перегляду кожного судового рішення в ручному режимі, що є доволі ресурсо-
затратним процесом. 

Водночас, Державною судовою адміністрацією України (ДСА України) ведеться 
власна статистика щодо результатів судового розгляду справ, які, в розумінні адмі-
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ністрації, стосуються злочинів на ґрунті нетерпимості (див. розділи 1 і 3 аналітичної 
записки). Зокрема йдеться про статистику, яка періодично готується ДСА України за 
результатами судового розгляду кримінальних проваджень, відкритих за статтею 
161 КК України.

На жаль, дані про інцидентність злочинів на ґрунті нетерпимості та результа-
ти досудового і судового розгляду відкритих за цими випадками проваджень, 
про які звітують правоохоронні органи та які наявні у статистиці ДСА України, є 
фактично неспівставними. Відповідно, є потреба в узгодженні між собою під-
ходів до формування статистики між правоохоронними органами та органами 
судової влади.

Також, ДСА України не готує окремої статистики за іншими статтями КК України, 
які стосуються злочинів на ґрунті нетерпимості, зокрема статтями 67, 115, 126, 
127 тощо.
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5. Прогалини у сфері організаЦіЇ 
кримінального ПровадЖення Щодо 

злочинів на ґрунті нетерПимості

Розслідування злочинів на ґрунті нетерпимості має низку особливостей, які 
відрізняють організацію розслідування цієї категорії злочинів від інших зло-
чинів проти життя та здоров’я. До таких особливостей належать необхідність 
обґрунтованого доказування мотиву злочину та, відповідно, ретельного і 
глибокого аналізу особи підозрюваного/обвинувачуваного, необхідність за-
стосування спеціальних знань, зокрема залучення спеціалістів до проведен-
ня слідчих (розшукових) дій та призначення відповідних експертиз, які не є 
традиційними для слідчої практики тощо28. Відповідно, необізнаність про ці 
особливості та відсутність знань про особливості тактики проведення окре-
мих слідчих дій при досудовому розслідуванні злочинів на ґрунті нетерпи-
мості як у слідчого, на якого статтею 40 КПК України покладено ключову роль 
у здійсненні кримінального провадження та відповідальність за законність і 
своєчасність процесуальних дій, так і у прокурора, який здійснює процесу-
альне керівництво досудовим розслідуванням та погоджує в рамках такого 
керівництва абсолютну більшість процесуальних дій і рішень слідчого (ст. 36 
КПК України), призводить до більшості помилок і недоліків в організації ефек-
тивного досудового розслідування таких злочинів. 

Оскільки злочини на ґрунті нетерпимості належать то тієї категорії, де суб’єктивна 
сторона, тобто мотив, відіграє чи не вирішальне значення, основна складність по-
лягає саме в його доказуванні. 

Типові помилки, яких припускаються слідчі при доказуванні мотиву нетерпимос-
ті є такі: 

1) не висування версії про вчинення злочину з мотивів нетерпимості на ранніх 
етапах досудового розслідування при наявності ознак, які вказують на та-
кий мотив; 

28 Розслідування злочинів, вчинених на ґрунті нетерпимості. Навчально-практичний посібник /  
кол. авт. – К., 2012. – C. 92-93
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2) поверхнева або упереджена оцінка доказів, що підтверджують версію вчинен-
ня злочину на ґрунті нетерпимості; 

3) зосередження зусиль із доказування мотивів нетерпимості лише на підставі 
дослідження обставин, які мали місце в ході скоєння кримінального право-
порушення, без урахування ширшого контексту, зокрема результатів аналізу 
оперативної обстановки29; 

4) неконкретність та безсистемність викладення доказів, які підтверджують факт 
вчинення злочину з мотиву нетерпимості; 

5) не встановлення причин та умов виникнення мотиву нетерпимості.30

Звичайно, значною мірою ці помилки залежать від рівня підготовки працівників 
правоохоронних органів, що буде обговорено нижче, та можуть бути усунені шля-
хом належної організації спеціального навчання. Разом із тим, можна виокреми-
ти ще низку факторів, які впливають на ефективність досудового розслідування 
злочинів на ґрунті нетерпимості.

По-перше, злочини на ґрунті нетерпимості мають складний механізм вчинення 
та доказування, що, відповідно, потребує правильного добору криміналістичних 
методик і забезпечення на найбільш ранніх етапах досудового розслідування. 
Такий добір, серед іншого, залежить і від попередньої кримінально-правової ква-
ліфікації, яка згідно з п. 5 ч. 5 ст. 214 КПК України має в обов’язковому порядку вно-
ситися до Єдиного реєстру досудових розслідувань, без чого початок досудового 
розслідування неможливий.

Водночас, кримінально-правова кваліфікація дій підозрюваного як злочину на 
ґрунті нетерпимості не завжди можлива на етапі початку досудового розсліду-
вання, а лише з моменту встановлення особи підозрюваного, тобто після повідо-
млення про підозру. Тому дуже часто спостерігається ситуація, в якій попередня 
кваліфікація кримінального правопорушення проводиться без врахування будь-
яких кваліфікуючих ознак чи за кваліфікуючими ознаками, які не відображають 
природи злочину на ґрунті нетерпимості. 

29 Не необхідність врахування таких даних вказує практика ЄСПЛ, напр. рішення по справі «Бекос і 
Кутропулос проти Греції» (Bekos and Koutropoulos v. Greece) від 13.12.2005 № 15250

30 Ахмедов, У.Н. Доказывание мотива национальной или расовой ненависти или вражды по делам 
о преступлениях против жизни и здоровья: Автореферат диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата юридических наук. Специальность 12.00.09 – Уголовный процесс, криминалистика 
и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность / У.Н. Ахмедов; науч. рук.  
В.В. Трухачев. – Воронеж, 2008. – 26 с.
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Хоча перекваліфікація, яка враховує мотив нетерпимості, можлива й на пізніших 
етапах кримінального провадження, зокрема після встановлення та вивчення осо-
би підозрюваного, неповна попередня кваліфікація часто призводить до того, 
що для здійснення досудового розслідування обирається невірна криміналістич-
на методика, докази, які підтверджували б факт скоєння кримінального право-
порушення з мотивів нетерпимості, відповідно ігноруються, а пізніше, особли-
во з огляду на стислі процесуальні строки, які відповідно до ст. 219 КПК рахуються 
з моменту повідомлення особі про підозру у скоєнні злочину, не враховуються при 
складанні обвинувального акту.

По-друге, привертає увагу той факт, що специфіку розслідування злочинів на ґрунті 
нетерпимості обумовлює необхідність широкого застосування спеціальних знань 
у сферах соціогуманітарного характеру, зокрема соціо- лінгвістичної, соціо-пси-
хологічної, етнологічної, етнографічної, релігіознавчої та соціо-антропологіч-
ної, а іноді навіть кількох одразу.31

Водночас, оскільки зазначені сфери є нетрадиційними для судової експерти-
зи, знайти експертів, які б відповідали вимогам, встановленим як статтею 69 
КПК України, так і Законом України «Про судову експертизу» та іншими норматив-
но-правовими актами, що регулюють питання призначення судових експертиз та 
експертних досліджень, може бути проблематичним. Відповідно, при організації 
кримінального провадження щодо злочинів на ґрунті нетерпимості необхідно роз-
починати пошук відповідного експерта якомога раніше – одразу після внесення 
відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань. Звичайно, повертаючись до вже сказаного, для цього по-
трібно, аби слідчим та/або прокурором не була проігнорована версія щодо наяв-
ності мотиву нетерпимості. Також, органи досудового розслідування і прокуратури 
повинні бути обізнаними в тому, яка конкретно експертиза або набір експертиз 
можуть бути необхідними з огляду на індивідуальні обставини скоєння криміналь-
ного правопорушення з мотивів нетерпимості. 

Разом із тим, необхідна й організація тісної співпраці з науково-дослідними та на-
вчальними закладами, які мають відповідних фахівців та займаються досліджен-
нями у сфері протидії расизму, ксенофобії та інших форм нетолерантності, держав-
ними органами і установами, до компетенції яких належить формування та здій-

31 Семинар «Процессуальные и тактические аспекты экспертизы по делам о преступлениях  
на почве расовой ненависти. Проблемы подготовки специалистов». Стенографический отчет. 
Санкт-Петербург, 2013. – 49 с.
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снення державної політики з питань національних і релігійних громад, міграції, за-
побігання та протидії дискримінації, а також із відповідними громадами меншин, 
їхніми лідерами та громадськими організаціями, які працюють у сфері захисту їхніх 
прав і законних інтересів. На жаль, доступна інформація щодо такої співпраці 
свідчить про її несистемність, несвоєчасність та нецілеспрямованість.

В решті решт, зважаючи на природу злочинів на ґрунті нетерпимості та роль пра-
воохоронних органів у протидії таким злочинам, складнощі, пов’язані з розсліду-
ванням злочинів на ґрунті нетерпимості та необхідність володіння спеціальними 
знаннями для забезпечення ефективності розслідування цієї категорії злочинів, 
могли б розглядатися як підстава для організації спеціалізованих структурних 
підрозділів в органах внутрішніх справ із запобігання та боротьби зі злочинами 
на ґрунті нетерпимості або принаймні запровадження відповідної спеціалізації 
слідчих і прокурорів. На сьогодні подібні підрозділи та спеціалізація в правоохо-
ронних органах відсутні. 
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6. Прогалини у сфері Підготовки 
ПраЦівників органів внутріШніх 

сПрав, Прокурорів і суддів з Питань 
злочинів на ґрунті нетерПимості

Враховуючи складність розслідування та доказування злочинів на ґрунті нетер-
пимості32, а також наявні прогалини у вітчизняній правоохоронній практиці в цій 
сфері, вкрай необхідною вбачається організація постійного та системного навчан-
ня (підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації) для працівників пра-
воохоронних органів. Таке навчання повинно мати на меті забезпечення праців-
ників органів внутрішніх справ і прокуратури необхідними знаннями і навичками 
для правильної ідентифікації злочинів на ґрунті нетерпимості та ефективного 
збору доказів мотиву нетерпимості з самого початку проведення досудового 
розслідування у відповідних кримінальних провадженнях. 

Водночас, так само важливою є організація навчання з питань злочинів на ґрунті 
нетерпимості й працівників інших окрім слідчого підрозділів міліції, зокрема під-
розділу громадської безпеки, служби дільничих інспекторів, кримінальної міліції 
у справах дітей, а також інших служб, які безпосередньо займаються превен-
тивною роботою.

Тривалий час єдиною формою підготовки працівників правоохоронних органів з 
питань злочинів на ґрунті нетерпимості, про яку повідомляло як Міністерство вну-
трішніх справ України, так і Генеральна прокуратура України, було викладання цієї 
тематики під час підготовки курсантів у вищих навчальних закладах МВС і проку-
ратури в межах викладання ряду навчальних дисциплін, таких як: «Забезпечення 
прав людини в правоохоронній діяльності», «Права людини та їх забезпечення за 
умов суспільних змін», «Стандарти прав людини і громадянина в Україні», «Захист 
та дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів», «Міжнародне 
право», «Кримінальне право», «Кримінальне право зарубіжних країн» тощо.

32 Докладно про особливості розслідування злочинів на ґрунті нетерпимості див.: Розслідування 
злочинів, вчинених на ґрунті нетерпимості. Навчально-практичний посібник / кол. авт. – К., 
2012. – 167 с.
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Такий підхід до навчання не можна вважати належним, оскільки, по-перше, він не 
дозволяє комплексно висвітлити питання ідентифікації, розслідування та доказу-
вання у провадженнях щодо злочинів на ґрунті нетерпимості, хибує на фрагмен-
тарніть і непослідовність навчання та, відповідно, засвоєння спеціальних знань 
і навичок. По-друге, такій формі навчання бракує диверсифікації підходів до ви-
світлення різних аспектів запобігання та протидії злочинам на ґрунті нетерпи-
мості необхідної для різних професійних категорій правоохоронців як патрульні, 
дільничі інспектори, опер-уповноважені, слідчі та прокурори,.

Також, починаючи з 2009 року різні структурні підрозділи МВС епізодично на-
магалися запроваджувати навчання з питань злочинів на ґрунті нетерпимості 
у форматі окремих лекцій, презентацій і круглих столів. Так, наприклад, у бе-
резні 2012 року було проведено відкриту лекцію з теми злочинів на ґрунті не-
терпимості, зокрема в рамках виконання МВС Указу Президента України «Про 
План заходів із виконання обов’язку та зобов’язань України, що випливають з її 
членства у Раді Європи» від 12.01.2011 № 24/2011 та наказу МВС «Про органі-
зацію службової підготовки особового складу підрозділів апарату МВС України 
у 2011-2012 навчальному році». 

Крім того, з 22 по 24 травня та з 21 по 22 листопада 2013 року на базі Головного 
слідчого управління Міністерства відбулися науково-практичні семінари за участю 
фахівців Генеральної прокуратури України, Головного бюро судово-медичних екс-
пертиз МОЗ України, Державного науково-дослідного експертно-криміналістично-
го центру, Департаменту оперативно технічних заходів та Департаменту карного 
розшуку Міністерства внутрішніх справ з питань особливості розкриття та розслі-
дування умисних вбивств в умовах нового Кримінального процесуального кодексу 
України, зокрема скоєних на ґрунті нетерпимості.

Однак, знов таки, цим заходам бракує системності та послідовності, а самі 
вони часто переслідували цілі актуалізації проблематики, а не підвищення ком-
петентності профільних підрозділів правоохоронних органів, до сфери відпові-
дальності яких належать завдання із запобігання та протидії злочинам на ґрунті 
нетерпимості.

Лише в липні 2012 року з метою налагодження більш дієвої співпраці з міжна-
родними організаціями, іноземними державами та правоохоронними органами 
цих держав у протидії злочинам на ґрунті нетерпимості між Міністерством вну-
трішніх справ та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) 
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був підписаний Меморандум про взаєморозуміння33. Згідно з цим нормативно-
правовим актом планувалося розпочати імплементацію програми БДІПЛ з під-
готовки представників правоохоронних органів України, зокрема слідчих, праців-
ників підрозділів громадської безпеки, працівників вищих навчальних закладів 
МВС та кримінальної міліції у справах дітей, у сфері протидії злочинам на ґрунті 
нетерпимості (TAHCLE)34.

Протягом 2012-2013 років Національною робочою групою з імплементації про-
грами TAHCLE35 було реалізовано підготовчий етап: затверджено плани роботи з 
виконання вимог Меморандуму, розглянуто план реалізації Програми, визначено 
процес проведення навчання для працівників правоохоронних органів, кількість 
та рівень груп тренерів – правоохоронців, які будуть проходити курс навчання в 
межах програми, потреби з підготовки і адаптації навчальних посібників і методич-
них рекомендацій, а також узгоджено навчальний план. Проте у зв’язку з подіями, 
які відбувалися в державі протягом 2014 року, практичний етап реалізації програ-
ми, а саме проведення навчання (тренінгів), було призупинено. Лише у лютому 
2015 року були проведені попередні переговори між БДІПЛ та МВС щодо віднов-
лення роботи практичною реалізацією TAHCLE.

Окрім співпраці з органами внутрішніх справ щодо організації та проведення 
систематичного навчання працівників міліції з питань розслідування злочинів на 
ґрунті нетерпимості БДІПЛ було проведено переговори з Генеральною прокурату-
рою України щодо реалізації аналогічного проекту для прокурорських працівників 
(PAHCT).36 Однак Генеральна прокуратура відмовилася від підписання відповідно-
го меморандуму з БДІПЛ, аргументуючи це браком коштів на організацію тренінгів 
та відсутністю такої нагальної потреби.

Також, протягом останніх кількох років експертами з міжнародних і неурядових 
організацій і науковцями у співпраці з Міністерством внутрішніх справ України і 
Генеральною прокуратурою України було розроблено кілька посібників із питань 
розслідування злочинів на ґрунті нетерпимості, орієнтованих на слідчих, прокуро-
рів, працівників оперативних відділів, студентів і курсантів юридичних факульте-
тів і навчальних закладів МВС та органів прокуратури. Мова йде, в першу чергу, 

33 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b16 

34 http://www.osce.org/odihr/tahcle 

35 Наказ МВС України від 25.04.2013 № 401

36 http://www.osce.org/odihr/pahct
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про «Методичні рекомендації з протидії проявам нетерпимості (ксенофобії) для 
прокурорів та слідчих прокуратури, представників силових структур, неурядових 
організацій» (2011)37, «Розслідування злочинів, вчинених на ґрунті нетерпимості» 
(2012)38 та «Прокурорський нагляд за додержанням законів щодо подолання про-
явів расової, національної нетерпимості, ксенофобії».39

Водночас, відсутня будь-яка інформація про те, як широко були розповсюджені 
зазначені посібники, зокрема враховуючи їх обмежений наклад40; чи були озна-
йомлені з ними слідчі органів внутрішніх справ і прокурори, насамперед ті, які про-
водять досудове розслідування або здійснюють його процесуальне керівництво у 
кримінальних провадженнях цієї категорії злочинів; чи були інкорпоровані ці по-
сібники у процес підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівни-
ків правоохоронних органів тощо.

Враховуючи те, що у новому Кримінальному процесуальному кодексі України 
було значно посилено функцію судового контролю за дотриманням прав, свобод 
та інтересів осіб у кримінальному провадженні, яка доручена слідчому судді, і те, 
що багато процесуальних дій під час досудового розслідування, зокрема від яких 
залежить і ефективність розслідування мотиву нетерпимості, вимагають дозволу 
слідчого судді, на окрему увагу заслуговує питання підготовки суддів з питань 
розгляду кримінальних справ про злочини на ґрунті нетерпимості.

Як показує аналіз типових планів і програм підготовки суддів, які щорічно роз-
робляються та розміщуються на офіційному веб-сайті Національної школи суддів 
України, питання розгляду кримінальних справ про злочини на ґрунті расової, на-
ціональної та релігійної нетерпимості систематично висвітлюється: 1) у рамках 
загальної підготовки суддів місцевих загальних судів, призначених на посаду суд-

37 Методичні рекомендації з протидії проявам нетерпимості (ксенофобії) для прокурорів та слідчих 
прокуратури, представників силових структур, неурядових організацій / заг. ред. Ю.А. Тищенко. – 
К., Сімферополь: Агентство «Україна», 2011 – 48 с.

38 Розслідування злочинів, вчинених на ґрунті нетерпимості. Навчально-практичний посібник /  
кол. авт. – К., 2012. – 167 с.

39 Прокурорський нагляд за додержанням законів щодо подолання проявів расової, національної 
нетерпимості, ксенофобії: навч. – практ. посіб. / за ред. В.В. Білоуса. – К.: Алерта, 2013. – 144 с.

40 За повідомленням Головного слідчого управління МВС України, посібник «Розслідування 
злочинів, вчинених на ґрунті нетерпимості» був розміщений на офіційному веб-сайті Управління 
для уможливлення користування ним будь-яким слідчим (лист від 16.05.2014 № 13/1-8980). 
Однак під час перегляду веб-сайту ГСУ ані посібника, ані робочого лінка, який би дозволив його 
завантажити, виявлено не було. 
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ді вперше (за категоріями – 1-2 роки роботи та 3-5 роки роботи) або обраних на 
посаду судді безстроково; 2) у рамках загальної підготовки суддів палат у кримі-
нальних справах адміністративних судів областей і м. Києва (до 2014 року також 
м. Севастополя).

Також, починаючи з 2011 року фактично кілька разів на рік Національною шко-
лою суддів в рамках періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня 
кваліфікації проводилися тематичні семінари з питань злочинів на ґрунті нетер-
пимості. Наприклад, з 23 по 27 лютого 2015 року в м. Дніпропетровську регіо-
нальним відділенням НСШУ було проведено семінар з підготовки суддів і секре-
тарів судових засідань окружних та апеляційних судів, на якому були висвітлені 
питання антидискримінаційного законодавства та практики застосування Між-
народної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, злочинів на 
ґрунті нетерпимості тощо41.

41 http://nsj.gov.ua/ua/training/judges/program-2/23-27-lutogo-2015-r-m-dnipropetrovsk-pidgotovka-
sekretariv-sudovogo-zasidannya-okrujnih-ta-apelyatsiynih-sudiv/ 
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7. Прогалини у сфері здіЙснення 
кримінального судочинства 

у сПравах, які стосуЮться злочинів 
на ґрунті нетерПимості

Аналіз судової практики розгляду справ про злочини на ґрунті нетерпимості, бо-
дай не значної, не дозволяє дійти висновку про існування помітних недоліків у 
роботі судів.

Одразу варто зауважити, що доволі поширена критика судів, яка стосується неза-
стосування ними положень так званої «суддівської» статті 67 КК України (Обста-
вини, які обтяжують покарання) при призначенні покарання за злочини на ґрунті 
нетерпимості, не вбачається обґрунтованою. 

Згідно з частиною третьою статті 26 КПК України слідчий суддя, суд у кри-
мінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їхній 
розгляд сторонами та належать до їхніх повноважень згідно з процесуаль-
ним кодексом. Стаття 337 КПК України також встановлює, що судовий розгляд 
проводиться лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обви-
нувального акта.

Відповідно, якщо на етапі досудового розслідування слідчим органом внутрішних 
справ не було належно розслідувано мотив нетерпимості та пов’язані з ним обтя-
жуючі покарання обставини не знайшли відображення в затверджуваному проку-
рором обвинувальному акті (п. 6 ч. 2 ст. 291 КПК України), суд не вправі самостійно 
їх визначати та враховувати при призначенні покарання. Частина третя вже зазна-
ченої статті 337 КПК України дозволяє суду вийти за межі висунутого обвинувачен-
ня, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації 
кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно 
якої здійснюється кримінальне провадження.

Разом із тим, існує незначна, але позитивна практика розгляду справ про зло-
чини на ґрунті нетерпимості, що полягає у повернені судами на підставі стат-
ті 314 КПК України обвинувального акту прокуратурі для усунення недоліків, зо-
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крема коли при підготовці останнього не були враховані мотиви нетерпимості, 
які, як вбачалося з обставин справи, могли бути присутніми42.

Водночас, можна говорити про ризики, які перешкоджають ефективному при-
тягненню судами до відповідальності осіб, винних у скоєнні злочинів на ґрунті 
нетерпимості.

Основний ризик, враховуючи помітну роль слідчого судді у здійсненні судового 
контролю за дотриманням прав, свобод і законних інтересів осіб під час здій-
снення кримінального провадження, полягає у тому, що необізнаний з особли-
востями розслідування та доказування мотиву нетерпимості слідчий суддя 
відмовлятиме у задоволенні клопотань слідчого або прокурора щодо вчинення 
процесуальних дій, необхідних для цілей ефективного розслідування злочину на 
ґрунті нетерпимості.

Інший ризик, який вдалося виявити під час аналізу, стосується додаткових правил, 
встановлених новим Кримінальним процесуальним кодексом України щодо недо-
пустимості доказів. Так, частиною першою статті 88 КПК України встановлено, що 
відомості щодо характеру або окремих рис характеру підозрюваного або обвину-
ваченого є недопустимими на підтвердження винуватості у вчиненні кримінально-
го правопорушення.

Оскільки винесення справедливого вироку у справі про злочин на ґрунті нетерпи-
мості в значній мірі залежить від доказування мотиву нетерпимості, який є одні-
єю з ключових ознак суб’єктивної сторони злочину і фактично винятково залежить 
від особистості підозрюваного/обвинувачуваного, формальний підхід і буквальне 
розуміння цієї норми КПК України суддею може призвести до необґрунтованого 
виправдання правопорушника, пом’якшення покарання. Тому в цьому контексті 
варто відзначити, що суддям необхідно керуватися винятками з цього загального 
правила, встановленим у частині 2 статті 88 КПК України – «докази та відомос-
ті [щодо характеру або окремих рис характеру підозрюваного чи обвинувачено-
го] можуть бути визнані допустимими, якщо вони подаються для доказування 
того, що підозрюваний, обвинувачений діяв з певним умислом та мотивом».

42 Наприклад: ухвала Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 03.03.2014 у справі 
№ 703/43/14-к; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37444294 
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8. Проблеми неПовідомлення 
Про злочини на ґрунті нетерПимості

Говорячи про проблеми у сфері документування, розслідування та притягнення до 
відповідальності осіб, винних у скоєнні злочинів на ґрунті нетерпимості, неможли-
во оминути увагою і той факт, що у переважній більшості випадків постраждалі 
не звертаються із заявами про вчинення злочину до правоохоронних органів. Так, 
результати дослідження, здійсненого Міжнародною організацією з міграції (МОМ) 
у 2014 році, показали, що лише 40% опитаних представників громад мігрантів у 
деяких випадках намагалися відстоювати свої права, звертаючись до органів вла-
ди зі скаргами або заявами, зокрема щодо злочинів на ґрунті нетерпимості, а 33% 
взагалі ніколи цього не робили43. Водночас, 14,4% респондентів вказали, що були 
потерпілими від злочинів на ґрунті нетерпимості44.

Не воліють звертатися до правоохоронних органів і представники інших груп, які 
поряд з мігрантами часто стають жертвами злочинів на ґрунті нетерпимості. На-
приклад, за результатами дослідження Харківського інституту соціальних дослі-
джень, проведеного у 2012 році, впродовж року по допомогу до міліції зверталися 
лише 10% опитаних ромів45.

При цьому варто зазначити, що відповідно до статті 477 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України щодо кримінальних правопорушень, відповідальність за які 
встановлена п’ятьма статтями46 з тих дванадцяти, що враховують мотив нетерпимості 
як ознаку основного, кваліфікованого або особливо кваліфікованого складу злочину 
(див. розділ 3), кримінальне провадження може бути розпочато лише у формі при-
ватного обвинувачення, тобто лише на підставі заяви потерпілої особи.

43 Дослідження з питань інтеграції, злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації різних категорій 
мігрантів. / Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні. – Київ, 2014. – 
С. 94

44 Там само, С. 94

45 Дотримання прав ромського населення в діяльності ОВС України. / Кол. авт. – Харків: Харківський 
інститут соціальних досліджень, 2013. – С. 18

46 Статті 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), 126 (побої і мордування), 129 (по-
гроза вбивством), 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної 
належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), 180 (перешкоджання 
здійсненню релігійного обряду).
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Існують причини, з яких постраждалі можуть не хотіти повідомляти правоохо-
ронним органам про злочини на ґрунті нетерпимості. 

Серед таких причин:

1. Необізнаність у питаннях законодавства взагалі, кримінального законодавства зо-
крема, а також тих його положень, які стосуються злочинів на ґрунті нетерпимості;

2. Кримінальне законодавство не передбачає можливості кваліфікації певних 
видів злочинів як таких, що були скоєні на ґрунті нетерпимості, або не вста-
новлює відповідальність за злочини на ґрунті нетерпимості щодо певних ознак 
(наприклад, сексуальна орієнтація, ґендерна ідентичність тощо);

3. Переконаність у безрезультатності звернення до правоохоронних органів і не-
довіра до правоохоронних органів;

4. Страх перед працівниками правоохоронних органів, зокрема у зв’язку з тим, 
що останні часто самі вдаються до етнічного профайлінгу, дискримінації та мо-
жуть поділяти расистські, ксенофобські, гомофобські тощо позиції злочинців;

5. Для мігрантів, зокрема з неврегульованим статусом – побоювання арешту та 
депортації;

6. Страх розкриття своєї ідентичності (наприклад, сексуальної орієнтації, релігійних 
переконань, етнічної належності), зокрема через ризик вторинної дискримінації 
з боку працівників правоохоронних органів, їх втручання в особисте життя тощо;

7. Мовні або культурні бар’єри;
8. Побоювання помсти і подальшого переслідування з боку злочинців, членів 

(право)радикальних угруповань;
9. Психологічна травма (заперечення злочину, сором через статус жертви тощо)47.

В українському контексті актуальні всі з вище перелічених причин. Як показало 
вже згадане дослідження МОМ, ті респонденти з числа представників спільнот 
мігрантів, які ніколи не зверталися до державних органів за захистом своїх прав, 
пояснювали свою пасивність незнанням законів і своїх прав, невпевненістю, що ви-
нні особи понесуть покарання, незнанням, куди звертатися та як складати скаргу, 
побоюванням погіршити ситуацію тощо48. Окрім цього, дослідження також проде-

47 Адаптовано з: Преступления на почве ненависти: предотвращение и реагирование. Методи-
ческое руководство для НПО в регионе ОБСЕ / Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и 
правам человека. – Варшава, 2009. – С. 41-43; Злочини на грунті ненависті: новий кримінальний 
феномен світового суспільства. Науково-практичне видання / Заг. ред. Дж. Перлін, наук. ред.  
О.А. Мартиненко, Ю.Л. Бєлоусов. – Львів: Астролябія, 2011. – С. 500

48 Дослідження з питань інтеграції, злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації різних категорій 
мігрантів. / Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні. – Київ, 2014. – С. 94
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монструвало вкрай низький рівень довіри до правоохоронних органів і, відповідно, 
страх перед ними, зокрема й обґрунтований: 67% опитаних вказували на те, що 
зазнавали неприязного ставлення в першу чергу саме з боку працівників право-
охоронних органів; 36,4% повідомили про те, що зіштовхувалися з неправомірни-
ми діями працівників міліції щодо них, зокрема були незаконно обшукані (18%), 
отримували вимоги щодо сплати хабарів (18%), зазнавали грубого та принизливого 
ставлення (13%), отримували відмови при зверненні за захистом прав тощо (10%).

Аналогічно низький рівень довіри та страх перед упередженим ставленням і дискри-
мінацією з боку працівників міліції та інших правоохоронних органів спостерігається й 
серед інших груп, зокрема ромів і представників ЛГБТ спільноти. Так, згідно з результа-
тами дослідження абсолютна більшість опитаних ромів (93%) не довіряють міліції і не 
вважають звернення до неї ефективним способом вирішення проблем49. Також, 51% 
ромів оцінив ставлення міліції до себе як «неприязне», а 32% – як «вкрай вороже»50.

Щодо взаємовідносин представників ЛГБТ спільноти та міліції, то правозахисними 
організаціями фіксується доволі значна кількість порушень прав ЛГБТ людей саме 
з боку працівників правоохоронних органів51. Відповідно, така ситуація не сприяє 
довірі та зверненню до міліції за захистом прав.

У контексті проблеми фактичного браку заяв про вчинені злочини на ґрунті нетерпи-
мості варто звернути увагу також і на те, що її вирішенню може сприяти налагодження 
більш активної комунікації між правоохоронними органами та громадами мігран-
тів, національних меншин, ЛГБТ або інших вразливих спільнот, а також організацій 
громадянського суспільства, які працюють у сфері захисту прав і відстоювання закон-
них інтересів цих громад. При цьому така комунікація може здійснюватися як безпосе-
редньо шляхом проведення оцінки потреб представників вразливих громад, налаго-
дження зв’язків із лідерами громад і залучення їх до процесу прийняття рішень, так 
і через створення посередницьких експертних консультативно-дорадчих структур.

Узагальнений аналіз ситуації не дозволяє зробити висновок, що правоохоронними 
органами на сьогоднішній день проводиться будь-яка системна робота з налаго-
дження та здійснення такої комунікації. 

49 Дотримання прав ромського населення в діяльності ОВС України. / Кол. авт. – Харків: Харківський 
інститут соціальних досліджень, 2013. – С. 19

50 Там само, С. 21

51 На порозі. Становище ЛГБТ в Україні у 2013 р. / Центр «Наш світ». – К.: Центр «Наш світ», 2014. – 
С. 15; Від розпачу до надії. Становище ЛГБТ в Україні у 2014 р. / Центр «Наш світ». – К.: Центр 
«Наш світ», 2015. – С. 25
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9. висновки та рекомендаЦіЇ

З огляду на викладені вище результати аналізу може бути рекомендовано:

1. У сфері нормативно-правового забезпечення протидії злочинам на ґрунті не-
терпимості:

• внести зміни до п. 3 ч. 1 ст. 67 Кримінального кодексу України з метою за-
безпечення обов’язкового застосування судами цього положення при при-
значенні покарання (Верховна Рада України);

• включити до Кримінального кодексу України у вигляді примітки роз’яснення 
термінів «ворожнеча», «розбрат» і «нетерпимість» (Верховна Рада України);

• розширити, привівши таким чином у відповідність до міжнародних стандар-
тів, перелік характеристик, скоєння злочинів на ґрунті ненависті до яких ква-
ліфікуватиметься як злочин на ґрунті нетерпимості (Верховна Рада України);

• внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України з метою 
забезпечення можливості відшкодування немайнової шкоди постражда-
лим від злочинів на ґрунті нетерпимості (Верховна Рада України).

2. У сфері документування злочинів на ґрунті нетерпимості:

• запровадити ведення окремого обліку злочинів на ґрунті нетерпимості з 
урахуванням стандартів ОБСЄ/БДІПЛ щодо деталізації та дезагрегації да-
них щодо видів мотиву нетерпимості, складів злочинів і відповідної додат-
кової інформації (Генеральна прокуратура України);

• розробити чіткі інструкції для працівників правоохоронних органів і проку-
рорів щодо реєстрації, перевірки та компіляції для звітності інформації про 
злочини на ґрунті нетерпимості, зокрема щодо змістовного наповнення 
відповідних інформаційних розділів Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань і Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні 
правопорушення та інші події (Міністерство внутрішніх справ України та 
Генеральна прокуратура України);

• внести зміни до форми Протоколу прийняття заяви про вчинене кримі-
нальне правопорушення або таке, що готується, з метою забезпечення 
явної фіксації ймовірного мотиву нетерпимості згідно з повідомленням 
потерпілої особи або на підставі інших фактичних даних (Міністерство вну-
трішніх справ України);
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• вжити заходів для узгодження підходів правоохоронних і судових органів 
до ведення статистики по злочинам на ґрунті нетерпимості (Генеральна 
прокуратура України спільно з Державною судовою адміністрацією Украї-
ни), а також розглянути можливість внесення змін до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань з метою забезпечення відображення в реєстрі даних 
про результати судового розгляду кримінальних проваджень, які стосують-
ся злочинів на ґрунті нетерпимості, у спосіб, який би дозволяв їх безпере-
шкодну та повноцінну обробку (Генеральна прокуратура України).

3. У сфері організації кримінальних проваджень щодо злочинів на ґрунті не-
терпимості:

• розробити чіткі інструкції для слідчих органів внутрішніх справ та проку-
рорів щодо фіксації та розслідування злочинів на ґрунті нетерпимості (Мі-
ністерство внутрішніх справ України та Генеральна прокуратура України);

• опрацювати питання введення спеціалізації слідчих органів внутрішніх 
справ та прокурорів із розслідування злочинів на ґрунті нетерпимості (Мі-
ністерство внутрішніх справ України та Генеральна прокуратура України);

• вжити заходів для налагодження співпраці з науково-дослідницькими 
установами, профільними державними органами з питань запобігання та 
протидії дискримінації, прав меншин, а також неурядовими організаціями 
та громадами меншин (Міністерство внутрішніх справ України, територі-
альні підрозділи органів внутрішніх справ).

4. У сфері навчання працівників правоохоронних органів з питань злочинів на 
ґрунті нетерпимості:

• вжити заходів для імплементації програм ОБСЄ з навчання працівників 
органів внутрішніх справ і прокурорів з питань злочинів на ґрунті нетерпи-
мості – TAHCLE і PAHCT (Міністерство внутрішніх справ України та Генераль-
на прокуратура України);

• налагодити постійне, всеохопне, стале та диверсифіковане відповідно до 
потреб різних професійних категорій працівників правоохоронних органів 
навчання з питань злочинів на ґрунті нетерпимості (Міністерство внутріш-
ніх справ України);

• посилити роботу з підготовки та поширення навчально-методичної літера-
тури з питань превенції та розслідування злочинів на ґрунті нетерпимості 
(Національна академія внутрішніх справ України, Національна академія 
прокуратури України та Національна школа суддів).
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5. У сфері здійснення кримінального судочинства у справах, пов’язаних зі зло-
чинами на ґрунті нетерпимості:

• підготувати роз’яснення для суддів місцевих та апеляційних судів щодо 
прийнятності відомостей про характер або окремі риси характеру під-
озрюваного/обвинуваченого в якості доказів у справах, пов’язаних зі зло-
чинами на ґрунті нетерпимості (Вищий спеціалізований суд України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ).

6. У сфері вирішення проблеми неповідомлення про злочини на ґрунті не-
терпимості:

• вжити заходів щодо налагодження контактів зі спільнотами меншин, про-
ведення серед них інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо природи 
злочинів на ґрунті нетерпимості, роботи правоохоронних органів щодо їх 
протидії та необхідності повідомлення правоохоронних органів про такі 
злочини (Міністерство внутрішніх справ України, територіальні підрозділи 
органів внутрішніх справ);

• вжити заходів щодо підвищення рівня довіри до правоохоронних органів з 
боку спільнот меншин (Міністерство внутрішніх справ України та Генераль-
на прокуратура України).






