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ЗАЯВА HPLGBT

ЗАЯВА З ЗАКЛИКОМ ДО ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕМ’ЄР-
МІНІСТРА ТА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 
ПІДТРИМАТИ ЗАКОНОПРОЄКТ #3316-2 ЩОДО КРИ-
МІНАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ НЕНАВИСТІ ЗА ОЗНАКОЮ 
СЕКСУАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
(СОҐІ), ТА З ЗАКЛИКОМ ЗВЕРНУТИ УВАГУ НА ІНЦИДЕНТ 
В УКРАЇНІ, КОЛИ ЖОРСТОКО ПОБИЛИ ТА ЗГВАЛТУВАЛИ 
ТРАНСҐЕДЕРНУ (ТРАНС) ЛЮДИНУ, ОСКІЛЬКИ ПОЛІЦІЯ 
ІГНОРУЄ МОТИВ НЕНАВИСТІ ЗА ОЗНАКАМИ СОҐІ.

ПІДПИСАТИ ПЕТИЦІЮ

https://petition.president.gov.ua/petition/92952
https://petition.president.gov.ua/petition/92952
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5 травня ЛГБТ-правозахисники повідомили, що в Україні 
(в житомирської області) напередодні травневих свят 
жорстоко побили трансґедерну людину, яка на сайті 
знайомств домовилась про побачення з іншим хлопцем. 
За словами правозахисників, постраждалу транс особу з 
тяжкими травмами госпіталізували до медзакладу.

З’ясувалося, що ще 1 травня поліція Житомирщини 
повідомила, що за цим фактом відкрила провадження за 
статтею #186 Кримінального кодексу України — Грабіж. 
У потерпілої транс особи один із нападників забрав 
телефон.



У Житомирському районі України, напередодні травневих 
свят побили трансґедерну людину, яка на сайті знайомств 
домовилась про побачення з іншим хлопцем.

Трансґедерна людина всього лише хотіла знайти друга через 
сайт знайомств – вона домовилась про зустріч з іншим 
хлопцем, але замість романтичного побачення була жорстоко 
побита та зґвалтована групою осіб.

Правозахисники зазначають, що пів ночі над жертвою 
знущалися, зрізавши ножем одяг та надягнувши наручники, а 
потім, підштовхуючи ножем голою гнали до дому, щоби ще й 
отримати гроші.

За даними правозахисників, потрапивши у двір зловмисники 
погрожували батькам трансгендерної людини, однак ті 
викликали поліцію й нападники хутко зникли. Постраждалу 
особу з тяжкими травмами госпіталізували до медзакладу.

За словами правозахисників, поліція відкрила кримінальне 
провадження лише за статтею "Грабіж", а гомофобного/
трансфобного мотиву "не помітила".
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• HPLGBT вимагає, щоб цей зухвалий злочин 
не залишився непокараним та був адекватно 
кваліфікований.

• HPLGBT вимагає, чесного, неупередженого та 
справедливого розслідування, щоб факт жорстокого 
зґвалтування супроводжувалось відповідним 
висновком, а також звернути увагу на показовий 
злочинний випадок, який мотивовано упередженнями 
за ознаками СОҐІ.

• Крім цього HPLGBT вимагає порушення кримінальної 
відповідальності, передбаченої 2-ою частиною Статті 
#121 (завдання тяжких тілесних ушкоджень групою 
осіб), 2-ою частиною Статті #127 (Катування), 3-ої 
частиною Статті #161 (порушення рівноправності 
громадян) та 2-ою частиною Статті #162 (незаконне 
проникнення в житло) Кримінального кодексу України.

ЗАКОНОДАВЦІ ТЕРМІНОВО ЗОБОВ’ЯЗАНІ 
ПРИЙНЯТИ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО 

КРИМІНАЛІЗАЦІЮ ЗЛОЧИНІВ НА ҐРУНТІ 
ГОМОФОБІЇ ТА/АБО ТРАНСФОБІЇ



HPLGBT - це національна громадська організація, яка працює під 
керівництвом трансґендерних людей. Одним з найважливіших 
напрямків діяльності HPLGBT є всебічний розвиток 
трансґендерної спільноти, включаючи всі крос- та під- групи, 
зниження рівня дискримінації та насильства по відношенню до 
трансґендерних людей, а також посилення впливу ЛГБТІ-спільнот 
на політику в області прав людини.

HPLGBT разом зі своїми партнерами докладає якомога більше 
зусиль задля консолідації представників трансґендерної 
спільноти для відстоювання, розширення й захисту прав та 
основних свобод трансґендерних людей в Україні.

Більш детальну інформацію про нас та нашу діяльності ви 
знайдете за веб-адресою: www.HPLGBT.org

ДЛЯ ДОВІДКИ: У 2019 році експерти правозахисного ЛГБТ-
центру «Наш світ» задокументували 320 випадків дій 
на ґрунті гомофобії, трансфобії, дискримінації, а також 
інших порушень прав ЛГБТ в Україні.  
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https://gay.org.ua/blog/2020/01/30/stari-problemy-novi-perspektyvy-stanovyshche-lgbt-v-ukraini-u-2019-rotsi/
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