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Шановний Сергію Костянтиновичу!

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин 
і міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, проведеному 
15 лютого 2023 року (протокол № 75), розглянув проект Закону України про 
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у 
зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 
щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами 
(Стамбульська Конвенція), реєстр.№8329 від 02.01.2023, поданий народним 
депутатом України Михайлюк Г.О.  та іншими народними депутатами України 
(далі - законопроект).

Мета законопроекту: приведення норм КУпАП та Закону України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» у відповідність 
до положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно 
жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, а також 
вдосконалення процесуального порядку розгляду таких справ.

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. Зокрема, запровадити адміністративну 
відповідальність посадових осіб у випадку неповідомлення про вчинення 
домашнього насильства стосовно дитини (стаття 1735 КУпАП) та 
відповідальність за сексуальне домагання (стаття 1737 КУпАП), виокремити у 
нову самостійну норму склад правопорушення, пов'язаного з насильством за 
ознакою статі (стаття 1736 КУпАП). Запропоновано також внести зміни до 



Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків», якими вдосконалити визначення «сексуальні домагання» та 
привести його у відповідність до положень Стамбульської Конвенції.

Міністерство фінансів України підтримує прийняття законопроекту та 
зазначає, що його прийняття не потребує додаткових фінансових витрат з 
Державного бюджету України на 2023 рік. Міністерство соціальної політики 
України підтримує законопроект із зауваженнями.

Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України 
зазначалося, що за період повномасштабного вторгнення Російської Федерації 
в Україну кількість випадків домашнього насильства зросла, адже це є супутнє 
явище для будь якої країни під час війни. З огляду на зазначене, подальша 
імплементація положень Стамбульської Конвенції є актуальною, зокрема, 
щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства. Також 
зазначено, що Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно 
жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами зобов’язує не 
лише встановити на законодавчому рівні дефініцію сексуальних домагань, а й 
передбачити за їх вчинення юридичну відповідальність.

Враховуючи зазначене, Комітет ухвалив рішення: звернутися до 
Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з 
пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 
про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у 
зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 
щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами 
(Стамбульська Конвенція), реєстр.№8329 від 02.01.2023, поданий народним 
депутатом України Михайлюк Г.О. та іншими народними депутатами України, 
за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.

Голова Комітету                                                            А. ЗАДОРОЖНИЙ


