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Антидискримінаційне законодавство
Молдови та України: 

проблеми імплементації 

Всі пострадянські держави, які за-
декларували у своїй політиці європей-
ський вектор зовнішньополітичної
інтеграції, зіткнулися з труднощами
імплементації європейських норм у
національне законодавство, зокрема 
у сфері етнонаціональних відносин.
Процес гармонізації етнонаціонального
законодавства з європейським нара-
жається на найбільші перешкоди в тих
державах, суспільство яких розколоте
за ознаками етнічного характеру:
мови, національної, етнокультурної
належності, етнополітичної інтеграції.
Щоби пришвидшити прийняття краї-
нами – претендентками на асоціацію в
ЄС правових норм, без яких неможли-
вий захист прав людини на демокра-
тичному європейському рівні, Євро-
союз вдався до висунення чітких, не-
двозначних умов: зближення має су-
проводжуватися конкретними крока-
ми з удосконалення законодавства.

Багато років поспіль Рада Європи
майже безрезультатно закликала Ук-

раїну законодавчо врегулювати явище
дискримінації, посилаючись на від-
сутність і недієвість антидискриміна-
ційних норм у національному законо-
давстві. Тому ухвалення всеосяжного
антидискримінаційного закону було
окремою умовою вписано у План дій
щодо лібералізації візового режиму ЄС
для України. Як і у випадку інших
країн, цей документ містить два рівні
критерії: попередні критерії щодо
політичних засад (законодавство), які
уможливлюватимуть досягнення більш
конкретних критеріїв (ефективне та
стійке виконання відповідних захо-
дів). Швидкість лібералізації візового
режиму залежить від досягнутого
державою прогресу у виконанні вста-
новлених умов. Успіхи в реалізації
кожного рівня критерія ретельно ви-
вчаються Європейською комісією та
Радою Європи.

Антидискримінаційні умови при-
сутні у двох розділах Плану дій: 2.4.1.
Свобода пересування в межах України
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та 2.4.3. Права громадян, зокрема
захист меншин. На першому етапі
впровадження політичних засад від
України вимагається:

– ухвалення всеосяжного антиди-
скримінаційного законодавства, яке
рекомендоване моніторинговими орга-
нами ООН та Ради Європи для забез-
печення ефективного захисту від ди-
скримінації;

– активне дотримання рекоменда-
цій органів ООН, ОБСЄ/БДІПЛ, Ради
Європи/ЄКРН та міжнародних право-
захисних організацій у реалізації анти-
дискримінаційної політики,захисті мен-
шин та боротьбі зі злочинами, скоєними
на ґрунті ненависті;

– ратифікація відповідних докумен-
тів ООН та Ради Європи, що стосую-
ться боротьби з дискримінацією [8].

На другому етапі критеріїв розгля-
датиметься ефективність імплемента-
ції антидискримінаційного законодав-
ства, зокрема відповідних документів
ООН та Ради Європи, Плану дій щодо
боротьби з дискримінацією, та реалі-
зації антидискримінаційної політики,
а саме: кампанії з підвищення обізна-
ності громадськості з питань протидії
расизму, ксенофобії, антисемітизму та
інших форм дискримінації; підвищен-
ня дієвості відповідних державних
органів у сфері антидискримінаційної
політики та боротьби з расизмом, ксе-
нофобією та антисемітизмом. Анало-
гічні вимоги отримала й Молдова.

У Другій доповіді Європейської
комісії про виконання Україною Пла-
ну дій щодо лібералізації візового ре-
жиму, оприлюдненій у березні 2012 р.,
було відзначено певний прогрес Ук-
раїни. Однак позитивна оцінка зага-
лом не стосується виконання антиди-
скримінаційних критеріїв. Європей-
ська комісія наголосила, що відсутність
всеосяжного антидискримінаційного
законодавства,яке забезпечило б ефек-
тивний захист проти всіх форм дис-
кримінації, залишається невиріше-
ною проблемою процесу лібералізації
безвізового режиму. Етнополітичні

експерти вважають, що в наступній
оцінці прогресу України у виконанні
Плану дії ЄС розцінить неухвалення
антидискримінаційного законодавства
як перешкоду на шляху до лібералі-
зації візового режиму з Україною та
євроінтеграційного поступу [2, c. 8].

Подібна ситуація спостерігається
в сусідній Республіці Молдова. Держа-
ва не зможе перейти до другого етапу
лібералізації візового режиму без при-
йняття антидискримінаційного законо-
давства – такою була головна безком-
промісна вимога Євросоюзу. Голова
представництва ЄС Д. Шубель нагадав
Молдові, що без реалізації антидис-
кримінаційних зобов’язань система
лібералізації візового режиму, яка
дасть можливість молдованам вільно
пересуватися по Європі, не запрацює
[1]. Як і у випадку України, висунення
жорсткої умови щодо запровадження
антидискримінаційного законодавства
стало наслідком невиконання низки
рекомендацій та зауважень Ради Євро-
пи до Молдови.

Зокрема, у Другій доповіді щодо
Молдови (2003 р.) Європейська комі-
сія проти расизму та нетерпимості
вказала на проблеми у сфері бороть-
би з дискримінацією, обумовлені со-
ціальною та економічною кризою.
Політична і соціальна напруженість,
яка стала наслідком кризи, призвела
до поширення випадків дискримінації
не лише щодо традиційно уразливих
груп населення. Також це утруднило
імплементацію відповідних законо-
давчих норм і проведення антиди-
скримінаційних заходів на загально-
національному рівні. Тому ЄКРН ре-
комендувала Республіці Молдова для
уникнення міжетнічної напруженості:
мирно гармонізувати співіснування
державної та інших мов міжетнічного
спілкування; забезпечити ефективне
впровадження в етнополітичну прак-
тику чинних антидискримінаційних за-
конодавчих норм; створити спеціаль-
ний національний орган із протидії
нетолерантності та дискримінації;
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сприяти підвищенню пильності чинов-
ників і громадськості до питань, пов’я-
заних з расизмом та дискримінацією
[12, p. 6].

У Третій доповіді щодо Молдови
(2008 р.) ЄКРН відзначила певний
прогрес Молдови у формуванні зако-
нодавчих підвалин боротьби з расиз-
мом, нетолерантністю та дискриміна-
цією в окремих сферах. Зокрема, в нову
редакцію Трудового кодексу було
імплементовано антидискримінаційні
положення. Однак як і в Україні,
більшість попередніх рекомендацій
ЄКРН було запроваджено лише част-
ково або взагалі проігноровано вла-
дою країни. Головною проблемою у
сфері дискримінації Молдови ЄКРН
назвала неефективне, неадекватне
застосування чинних антидискриміна-
ційних норм у більшості сфер життя, в
яких найчастіше спостерігаються про-
яви расизму та дискримінації [13, p. 7].
Крім того, Молдова на той час іще не
почала напрацювання антидискримі-
наційного закону. Навіть пункт про
підвищення громадської та державної
уваги до небезпеки расизму, нетоле-
рантності та дискримінації виконано
не було.

ЄКРН констатувала, що ЗМІ, по-
літики та пересічні громадяни Молдо-
ви безперешкодно публічно вдаються
до мови ворожнечі щодо вразливих
груп населення: ромів, євреїв, релігій-
них меншин і мігрантів. Останні за-
знають дискримінації з боку органів
державної влади, чиновників у сфері
освіти, працевлаштування, забезпе-
чення житлом. Дискриміновані за різ-
ними ознаками (етнічною, мовною,
релігійною) групи населення не беруть
участі в житті суспільства і швидко
маргіналізуються. З огляду на це
Європейська комісія проти расизму
та нетерпимості порадила Молдові по-
силити кримінальну відповідальність
за прояви расизму, запровадити адмі-
ністративну відповідальність за дис-
кримінаційні дії через прийняття ок-
ремого закону, створити умови для

рівного забезпечення прав осіб, які
належать до релігійних, національних
меншин. Подібні заклики та реко-
мендації висувались і щодо України.
Однак як  Україна, так і Молдова їх у
переважній більшості проігнорували
або відзвітували про той рівень вико-
нання, який за детального розгляду
свідчить про формальний, а не ефек-
тивний підхід держав до боротьби 
з явищами расизму, нетолерантності
та дискримінації.

ЄКРН у двох останніх доповідях
щодо України, що розглядались у
попередніх публікаціях, також пропо-
нувала запровадити системну бороть-
бу з проявами нетолерантності через
прийняття антидискримінаційного за-
кону або запровадження окремих
антидискримінаційних норм у про-
фільні закони. Всі країни на шляху
євроінтеграції постають перед цим
вибором і всі так чи інакше змушені
дотримуватись європейських норм
захисту прав людини. У Словаччині
було прийнято антидискримінаційний
закон, у Болгарії – закон про захист
від дискримінації, в Угорщині – закон
про рівне ставлення та сприяння
забезпеченню рівних можливостей, в
Румунії ухвалено постанову про запо-
бігання та покарання всіх форм
дискримінації, в Польщі прийнято
антидискримінаційні зміни до про-
фільних законів. Україна та Молдова,
інтегруючись до євроспільноти, ма-
ють змогу скористатися законодав-
чим доробком європейських держав,
новітніх членів ЄС [10].

Попри схожість вихідних умов –
Плани дій щодо лібералізації візового
режиму обох держав містять однако-
ву вимогу – ухвалення антидискримі-
наційного законодавства, Україна та
Молдова рухаються в різному темпі 
в напрямі її виконання.У 2011 р. в пар-
ламенті Молдови було зареєстровано
проект антидискримінаційного зако-
ну, запропонований урядом,– Закон
про запобігання та боротьбу з дис-
кримінацією. Документ принципово
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не відрізнявся від своїх аналогів 
у європейських державах і в цілому
дістав схвалення з боку ЄС. Його
метою було визначено запобігання та
боротьбу з дискримінацією, рівне
забезпечення прав усіх осіб, що пере-
бувають на території Республіки
Молдова в політичній, економічній,
соціальній, культурній та інших сфе-
рах життя, незалежно від раси, кольо-
ру шкіри, національності, етнічного
походження, мови, релігії або релігій-
них переконань, статі, віку, стану здо-
ров’я, обмежених можливостей, сек-
суальної орієнтації, поглядів, політич-
них переконань, соціального похо-
дження, майнового становища, а та-
кож будь-яких інших критеріїв. Цим
законопроектом Молдова намагалася
заборонити будь-які можливі прояви
дискримінації за будь-якими крите-
ріями.

Його головною перевагою стало
визначення дискримінаційних дій –
прямої, прихованої дискримінації, під-
бурювання до дискримінації, домаган-
ня, віктимізації. Зокрема, дискриміна-
цією пропонується вважати будь-яке
розрізнення, вилучення, обмеження
або надання переваги у правах і сво-
бодах людини або групи осіб, а також
підтримка дискримінаційної поведін-
ки на основі критеріїв, запроваджених
законом. Забороняються всі прояви
дискримінації та запроваджується від-
повідальність за їх скоєння. Проект
закону передбачив такі механізми
боротьби дискримінацією:

– запобігання дискримінаційним
діям за допомоги спеціальних заходів,
зокрема позитивних, із метою захисту
осіб, що перебувають у невигідних
умовах порівняно з іншими особами;

– посередництво під час розв’язан-
ня мирним способом конфліктів, що
виникли внаслідок скоєння дискримі-
наційних дій;

– покарання за дискримінаційну
поведінку [6].

Ним забороняється дискриміна-
ція у сфері освіти, доступу до товарів

у послуг, трудових у інших відно-
син. Запроваджується право жертви
дискримінації на судовий захист із
метою відновлення її прав, відшко-
дування моральних і матеріальних
збитків.

Однак проект Закону про запобі-
гання та боротьбу з дискримінацією не
став об’єктом обговорення або пред-
метних законодавчих дискусій по суті
явища дискримінації. Цей документ
практично не оцінювався у площині
дієвості, ефективності боротьби з
проявами дискримінації всередині
Молдови. Молдовське суспільство не
сприйняло заборони дискримінації
ЛГБТ осіб. Більшість його членів ви-
явилися не готовими до впровадження
європейського принципу рівності всіх,
незалежно від будь-яких ознак. Кате-
горично проти цього законопроекту
виступили Православна церква Мол-
дови та опозиційні політики, провівши
кампанію проти прийняття документа
у запропонованій урядом редакції.
Православна церква Молдови погро-
жувала масовими акціями протесту і
вимагала від влади депортації глави
представництва ЄС Д. Шубеля за наки-
дання суспільству закону про неди-
скримінацію сексуальних меншин.
Церква та опозиційні партії жорстко
розкритикували протидію дискриміна-
ції за ознакою сексуальної належно-
сті, висловлюючи побоювання щодо
поширення гомосексуалізму, легаліза-
ції одностатевих шлюбів унаслідок
запровадження антидискримінаційно-
го закону [11]. Низка населених пунк-
тів, зокрема місцева рада м. Бєльці,
прийняли рішення про заборону про-
паганди нетрадиційної сексуальної
орієнтації на їхній території. Тобто,
фактично проект закону спровокував
хвилю дискримінації сексуальних мен-
шин, через що представництво ЄС
висловило стурбованість.

Внаслідок численних акцій проте-
сту, проведених опозиційними силами
та церквою, уряд був змушений від-
кликати антидискримінаційний зако-
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нопроект. Голова парламенту М. Лупу
визнав, що автори документа припу-
стилися серйозної помилки, яка сто-
сується не змісту положень докумен-
та, а представлення його молдавсько-
му суспільству [4]. Адже належної
інформаційної кампанії популяризації
закону проведено не було. Як цілком
справедливо зауважила у своєму звер-
ненні до громадянського суспільства
та політиків група вчених, аргументів
на користь антидискримінаційного
закону всередині молдавського су-
спільства було дуже мало, до того ж
вони мали переважно формальний
або захисний характер у відповідь на
радикалізацію суспільства проти нього
[7]. Автори законопроекту не утруд-
нили себе проведенням роз’яснюваль-
ної кампанії на користь антидискримі-
наційного закону, оскільки вважалося,
що прагматичні міркування у вигляді
безперешкодного в’їзду та вільного
пересування в ЄС візьмуть гору над
ворожим ставленням до сексуальних
меншин.

На відміну від влади, молдовські
науковці навели кілька переконливих
документів на користь заборони дис-
кримінації. По-перше, цей крок спри-
ятиме гармонізації поліетнічного, полі-
культурного суспільства Молдови,
відкидаючи та забороняючи дискри-
мінацію за низкою ознак. По-друге,
пряма заборона всіх видів дискриміна-
ції нарешті покладе край зловживан-
ням із боку посадових осіб, політиків 
і роботодавців щодо представників
уразливих категорій осіб, що сприяти-
ме формуванню суспільства рівних
можливостей. Безумовно, це позитив-
но позначиться на етнополітичній
безпеці держави. Адже вона напряму
залежить від мінімізації актуалізова-
них чинників розколу. Забороняючи
всі види дискримінації, Молдова цим
кладе край спекуляціям на тему релі-
гійної, етнічної, мовної, культурної
належності, що загострюють міжет-
нічні відносини та провокують напру-
женість у поляризованому молдов-

ському суспільстві. Характерно, що
противники антидискримінаційного
закону вважають дискримінацію за пев-
ними ознаками нормальним, законним
явищем, тому чинили опір його при-
йняттю і впровадженню. Дискриміна-
ція за мовними, етнічними та іншими
ознаками як норма є суттєвим факто-
ром дестабілізації етнополітичної си-
туації в Молдові.

Шлях Республіки Молдова до
антидискримінаційного закону був
дуже складним – від перших проектів,
напрацьованих у 2008 р., до його
прийняття в 2012 р. Владі довелося
вести предметний діалог із молдов-
ським суспільством, опозиційними по-
літиками та церквою.Антидискриміна-
ційний законопроект став предметом
зустрічей прем’єр-міністра та голови
парламенту з членами Синоду Право-
славної церкви Молдови. Зрештою,
влада оголосила, що компромісу до-
сягнуто і законопроект не суперечить
фундаментальним принципам церкви
та громадянського суспільства. 25 трав-
ня 2012 р. парламент Молдови ухва-
лив компромісну редакцію антиди-
скримінаційного закону під назвою
Закон про забезпечення рівності.
Після консультацій з представниками
церкви та Європейського Союзу зі 
ст. 1, яка вказує на мету закону, було
вилучено критерій – сексуальну орі-
єнтацію. Також ст. 1 було доповнено
частиною 2, згідно з якою положення
закону не можуть бути витлумачені
як заподіяння шкоди сім’ї, відносинам
усиновлення, релігійним культам,
релігійним переконанням [3]. Так
Молдова виконала обов’язкову умову
Євросоюзу для переходу до другого
етапу реалізації Плану дій з лібера-
лізації візового режиму. Важливим
завданням зараз є запровадження
антидискримінаційного закону в прак-
тичну площину. За цим стежитимуть
європейські інституції, які закликають
державу продемонструвати дотриман-
ня принципів недискримінації, відоб-
ражених у законі.
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На відміну від Молдови, українські
законодавці роблять перші кроки з на-
працювання всеосяжного антидискри-
мінаційного законопроекту. В період 
з 2008 р. до 2012 р. на розгляд парла-
менту вносилися проекти, що стосува-
лися захисту від дискримінації певних
уразливих категорій (осіб літнього та
похилого віку) або окремих сфер
життєдіяльності (протидія дискримі-
нації у сфері освіти). Лише в травні
2012 р. уряд вніс на розгляд проект
Закону «Про засади запобігання та
протидії дискримінації в Україні»
№ 10468 [9]. Але на нинішньому етапі
документ поступається не лише євро-
пейським аналогам, а й молдовському
антидискримінаційному закону, оскіль-
ки демонструє формальний підхід до
напрацювання законодавства у сфері
протидії дискримінації.

Проект закону має загальний ха-
рактер, не містить критеріїв дискри-
мінаційних дій, механізмів боротьби з
дискримінацією, не передбачає вне-
сення відповідних змін до законодав-
ства, які встановлюють адміністратив-
ну або кримінальну відповідальність
за дискримінаційні дії. Отже, в запро-
понованому вигляді його положення
неможливо буде використати в суді
для захисту своїх прав представника-
ми вразливих груп. Як стверджує юри-
дичний експерт М. Мейєр-Уенг, щоб
ефективно боротися з будь-якою фор-
мою дискримінації, необхідно розро-
бити систему нормативних актів, що
передбачає відповідні засоби право-
вого захисту та санкції, і застосувати
цю систему на практиці [5].

На недієвість чинних антидискри-
мінаційних норм українського законо-
давства вже багато років поспіль вказу-
ють українські та закордонні фахівці.
Тому проект потребує суттєвого
доопрацювання з урахуванням заува-

жень Європейської комісії з протидії
расизму та нетолерантності за участі
громадських організацій, що пред-
ставляють інтереси вразливих груп.
Україна врахувала досвід законотво-
рення сусідньої Молдови, навіть не
ввівши ознаку сексуальної орієнтації
як підставу для дискримінації до про-
екту закону. Але ним, окрім раси, ко-
льору шкіри, політичних релігійних та
інших переконань, статі, віку, етнічно-
го та соціального походження, сімей-
ного та майнового стану, місця про-
живання, мовних ознак передбачено
також інші ознаки. В такий спосіб
влада України, з одного боку, дотри-
мується стандартів ЄС щодо не-
дискримінації ЛГБТ осіб, а з іншого –
уникає громадського невдоволення,
адже в документі немає жодної згадки
на нетрадиційну сексуальну орієнта-
цію. Такий формальний підхід уже
викликав невдоволення організацій,
що представляють інтереси цих кате-
горій осіб.

Як в Україні, так і в Молдові дис-
кримінація за ознакою раси, кольору
шкіри, політичних, релігійних переко-
нань, мовною та іншими ознаками є
серйозним викликом етнополітичній
безпеці. Антидискримінаційне зако-
нодавство держав не дозволяло ефек-
тивно протидіяти цим деструктивним
явищам. Розв’язанням цієї проблеми
може стати впровадження антиди-
скримінаційних законів, які гаранту-
вали би кожній особі рівні можливо-
сті. Зважаючи на вимоги ЄС щодо
лібералізації візового режиму, Молдо-
ва подолала розкол суспільства і
прийняла відповідний закон. Наразі
черга за Україною. Втім, ефективність
антидискримінаційного законодавства
однаковою мірою залежить від його
змісту та ефективного застосування
на практиці.
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Вітман К. М. Антидискримінаційне законодавство Молдови та України: про-
блеми імплементації

Розглядаються основні проблеми напрацювання антидискримінаційного за-
конодавства в пострадянських державах. За допомоги порівняльного аналізу ви-
вчається досвід імплементації європейських антидискримінаційних норм у законо-
давство України та Республіки Молдова.

Ключові слова: дискримінація, антидискримінаційне законодавство, нетоле-
рантність.
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Витман К. Н. Антидискриминационное законодательство Молдовы и Украи-
ны: проблемы имплементации

Рассматриваются основные проблемы формирования антидискриминационно-
го законодательства в постсоветских государствах. С помощью сравнительного
анализа изучается опыт имплементации европейских антидискриминационных
норм в законодательство Украины и Республики Молдовы.

Ключевые слова: дискриминация, антидискриминационное законодательство,
нетолерантность.

Whitman K. Anti-discrimination law in Moldova and Ukraine: problems of imple-
mentation

The main problems of anti-discrimination law working out in Post-Soviet states are
examined. The experience of European anti-discriminative standards implementa-
tion in Ukrainian and Moldavian legislations is studied with the help of comparative
analysis.

Key words: discrimination, anti-discrimination law, intolerance.


