Коротка історія гомосексуальних
репресій в Україні
Друга половина XVI ст.
— кінець XVIII ст.
Покарання за гомосексуальність
на Запорізькій Січі

Український вчений, історик, дослідник історії
козацтва Дмитро Яворницький (1855–1940),
покликаючись на праці попередників, стверджував,
що одним з найтяжчих злочинів на Запорізькій Січі
вважалися статеві зносини чоловіка з чоловіком. За
скоєння передбачалося покарання: приковування
до стовпа ганьби і биття палицями, іноді до смерті.
Яворницький, Д.І., 1990. Історія запорізьких козаків. 1 том. Л: видавництво
«Світ», - 319 с.

26 квітня 1715 року

Покарання за “содомський гріх”
часів Петра I
В дію вступив Артикул воїнський, в якому була Глава
20 «Про содомський гріх, насилля і блуд». Артикул
передбачав покарання як за добровільне мужолозтво
(вид покарання не зазначений), так і за мужолозтво
поєднане з насиллям (заслання або смертна кара).
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm

15 серпня 1845 року

Перший кримінальний кодекс,
який передбачав покарання за
мужолозтво

20 -80 -ті роки ХХ ст.
Лесбійки в СРСР

Лесбійські сексуальні стосунки не були злочином, оскільки
Кримінальний кодекс передбачав переслідування
лише чоловіків. Молоді жінки (особливо 15-19 річні) за
гомосексуальність потрапляли на 3 місяці в психіатричну
лікарню. За цей час вони лікувалися медикаментами,
що впливають на їх свідомість. Потім вони повинні були
зареєструватись у місцевого психіатра як психічно хворі.
Така реєстрація перешкоджала не лише їхній професійній
кар’єрі, але й можливості здати іспит та отримати водійські
права.
http://www.savanne.ch/tusovka/ru/pilot/homosexuality-russia.html

1 квітня 1961 року

Нова редакція статті за
мужолозтво в Кримінальному
кодексі УРСР
Набуває чинності новий Кримінальний кодекс УРСР, який
дублює статті прийнятого в РРФСР кодексу 27 жовтня
1960 року. Стаття про мужолозтво мала номер 122 і
передбачала покарання за гомосексуальні зв’язки у вигляді
позбавлення волі до 1 року або заслання на термін до 3
років.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2001-05/ed19911212

1973 рік

регулювати питання зміни (корекції) статевої належності.
Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров’я N 60 від 03.02.2011.
http://www.pravda.com.ua/news/2013/12/14/7006832

4 квітня 1998 року

Перший гей-клуб
Відкриття першого у Києві та Україні гей-клубу в приміщенні
ДК “Росток” (назва «Big boy club», з 2002 р - «Андрогін»).
Клуб закрився на початку 2014 року.
“Один з нас”, №2-3/11(68) березень-червень, 16 с.

17 квітня 2000 року

Перша лесбійська організація
Міністерство юстиції офіційно зареєструвало першу суто
лесбійську організацію України – «Жіноча мережа».
Учасниці організації влаштовували флешмоби, літні табори
для лесбійок, акції «Пробіг заради життя», активно брали
участь у адвокації прав ЛГБТ. На сьогодні організація
фактично припинила своє існування.
Гейдар Л., Довбах Г. Бути лесбійкою в Україні: здобуваючи силу. — К.,
2007. — 122 с.

1 вересня 2001 року

Виключення статті “мужолозтво” з
нового Кримінального кодексу

Спроби піддати сумніву
кримінальне переслідування геїв

У зв’язку з введенням в дію нового Кримінального кодексу
стаття 122 під назвою «Мужолозтво» була остаточно
вилучена з нього.

Радянський вчений-юрист, кримінолог, уродженець Одеси
Михайло Шаргородський (1904-1973) в посібнику з
кримінального права одним з перших поставив під сумнів
переслідування за некваліфіковане (за згодою сторін)
мужолозтво: «У радянській юридичній літературі жодного
разу не робилося спроби підвести міцну наукову базу під
кримінальну відповідальність за добровільне мужолозтво,
а єдиний аргумент, який зазвичай наводиться (моральна
розбещеність суб’єкта і порушення ним правил соціалістичної
моралі), не можна визнати спроможним, так як негативні
властивості особистості не можуть служити підставою для
кримінальної відповідальності, а аморальності дії недостатньо
для оголошення її злочинною. ... Існують серйозні сумніви в
доцільності збереження кримінальної відповідальності за
некваліфіковане мужолозтво».

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Пом’якшення покарання за
добровільний гомосексуальний акт

Шаргородський М.Д., Осіпов П.П. Курс радянського кримінального
права. Частина особлива. Т. 3. Л., 1973

“Пробіг заради життя”

За добровільне мужолозтво застосовувалось покарання у
вигляді позбавлення усіх «особливих, особистих і майнових»
прав, привілеїв і тюремне ув’язнення на термін від 4 до 5
років. Для християн додатково призначалося каяття (стаття
995). Цікаво, що за цією ж статтею карали і чоловіків, які
займались анальним сексом з жінками. Акт мужолозтва,
скоєний з застосуванням насильства над малолітнім чи
недоумкуватим, карався так само каторжними роботами в
засланні на термін від 10 до 12 років. Ці статті кримінального
законодавства суттєво відрізняються від попередніх тим,
що у них цілком відсутнє покарання у вигляді побиття
правопорушника батогом.

Арешт Сергія Параджанова

Указом імператора Миколи I було затверджено Укладення
про покарання кримінальні та виправні, введене в дію
з 1 травня 1846 року. Згідно з цим документом людину,
яка скоїла акт мужолозтва, позбавляли всіх майнових
прав і карали засланням до Сибіру. Як додаткове
покарання, призначали побиття батогом. Якщо ж людина,
яка скоїла акт мужолозтва, сповідувала християнство,
то додатково призначалось каяття за розпорядженням
духовного керманича (стаття 1293). Акт мужолозтва,
скоєний із застосуванням насильства до неповнолітнього
чи недоумкуватого, карався жорстокіше: засланням на
каторжні роботи від 10 до 12 років і побиттям батогом із
накладанням тавра (стаття 1294).
http://www.istorya.ru/referat/6279/1.php

1885 рік

Таганцев, Н.С., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных.
1885 года. М.: Книга по Требованию, 2011. – 963 с.

20 грудня 1973 року

Видатний кінорежисер Сергій Параджанов (1924-1990)
був заарештований у Києві, куди приїхав до хворого
сина, за звинуваченням у мужолозтві із застосуванням
насильства (частини 1 та 2 статті 122 Кримінального
Кодексу Української РСР). Параджанов був засуджений
до п’яти років ув’язнення і звільнився достроково лише у
грудні 1977 року, завдяки листу про амністію від видатних
кінорежисерів світу.
http://www.segodnya.ua/ukraine/vcja-pravda-o-cudimoctjakh-cerhejaparadzhanova.html

1987 рік

Нова стаття за мужолозтво

Перші випадки епідемії ВIЛ/СНIДу в
Україні

В новому Кримінальному укладенні 1903 року, стаття за
добровільне мужолозтво та поєднане з насиллям була
під єдиним номером 516 у розділі «Про безсоромність».
«Винний» у акті добровільного мужолозтва карався
позбавленням волі на термін до 3 місяців. За обтяжуючих
обставин передбачалось ув’язнення до 3 років, а за
надважких обставин – каторга до 8 років.

Відбувся перший широкомасштабний скринінг населення
Української РСР на антитіла до ВІЛ. До кінця року було
виявлено 6 ВІЛ-позитивних жителів Української РСР і 75
іноземців, які відповідно до чинного тоді законодавства,
були депортовані з країни. Розповсюдження ВІЛ до 1994
року було повільним, а основним шляхом його передачі
були не гомосексуальні контакти, а гетеросексуальні.

22 березня 1903 року

Новое уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903
года. СПб.: Изд. В.П.Анисимова, 1903. — 250 с.

Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні: Люди і ВІЛ. К., 2006

1917 –1934

Відміна кримінальної
відповідальності за добровільний
гомосексуальний акт

Декриміналізація
гомосексуальності і відносна
терпимість
Внаслідок Жовтневої революції старий Кримінальний кодекс
припинив діяти, а отже втратили силу й антигомосексуальні
статті. В двох перших редакціях Кримінальних кодексів
Української СРР (за 1922 і 1927 роки), окрема стаття
за гомосексуальність (мужолозтво) була відсутня.
Гомосексуалів тоді переслідували за іншими, суміжними
статтями (наприклад, за зґвалтування).
Колос, М. І., Кримінальне право в Україні (X - початок XXI століття) :
моногр. : [ у 2 т.]. К. ; Острог, 2011. Т. 1 : Освіта, наука, законодавство. 448 с.

11 січня 1934 року

Повернення статті за мужолозтво
в кримінальне право України
Голова Всеукраїнського центрального виконавчого
комітету Григорій Петровський (1878-1958) підписав
у Харкові Постанову про кримінальну відповідальність
за мужолозтво. Цим нормативно-правовим актом
передбачалось повернення статті за мужолозтво в
Кримінальний кодекс УСРР. До Кримінального кодексу
Української СРР була додана стаття під номером 165(1),
яка передбачала покарання за добровільний статевий акт
двох чоловіків – позбавлення волі на термін до 5 років. За
мужолозтво, яке було скоєне «з використанням залежного
стану потерпілого, з насиллям, за плату, по професії чи
публічно – позбавлення волі на термін до 8 років».
Про кримінальну відповідальність за мужолозтво: Постанова Президії ЦВК
УСРР від 11 січня 1934 року// ЗЗ УСРР. – 1934. – № 5. – Ст. 38

7 березня 1934 року

Криміналізація мужолозтва на
території радянської Росії
Введення кримінальної відповідальності за мужолозтво
на території РСФРР відповідно до постанови Президії
Всеросійського центрального виконавчого комітету РСФРР
від 17 грудня 1933 року. Відповідно до цієї постанови,
були внесені зміни до Кримінального кодексу УСРР, який
тепер фактично почав дублювати статтю за мужолозтво
з російського кодексу. Добровільне. мужолозтво на
території УСРР каралося позбавленням волі на термін
від 3 до 5 років, а мужолозтво у поєднанні з насиллям чи
використанням залежного стану потерпілого – від 5 до 8
років. Ця стаття проіснувала до 1961 року.
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3970.htm

12 грудня 1991 року

Верховна Рада Української РСР першою на радянському
просторі ухвалила закон, яким скасувала кримінальну
відповідальність за добровільні гомосексуальні стосунки.
Зміни до Кримінального і Кримінально-процесуального
кодексів набули чинності 20 січня 1992 року. Стаття 122
«Мужолозтво» залишилась в Кримінальному кодексі і тепер
передбачала відповідальність лише за статеві зносини
між чоловіками, «вчинені з застосуванням фізичного
насильства, погрози або використанням безпорадного
стану потерпілого» (від 2 до 5 років) і «вчинені групою осіб,
або до неповнолітнього, або особою, яка раніше вчинила
такий злочин» (до 8 років).
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1974-12/ed19911212

1993 рік

Миколаївська асоціація геїв і
лесбійок “ЛIГА”
В Миколаєві розпочинає свою діяльність ЛГБТ-група, яка
стала основою заснованої згодом Миколаївської асоціації
геїв, лесбійок і бісексуалів «ЛіГА». На сьогодні вона є
найстарішою чинною ЛГБ-організацією в Україні.
http://www.lgbt.mk.ua/league.php

13 травня 1994 року
“Ганімед”

Реєстрація Міністерством юстиції першого всеукраїнського
об’єднання громадян, які позиціонували себе як ЛГБТорганізацію – «Ганімед». Вона фактично припинила свою
діяльність у 1999 році.
http://www.drsu.gov.ua/show/211

15 лютого 1996 року

Журнал “Один з нас”
Державна реєстрація журналу «Один з нас», як офіційного
ЗМІ. Перший примірник цього ЛГБТ-видання побачив світ 19
грудня 1996 року. У попередні роки журнал «Один з нас»
вільно продавався у Києві, обласних центрах, великих містах
України та за підпискою. Зараз журнал можна замовити
лише через редакційну передплату.
https://www.facebook.com/odynznas

15 березня 1996 року

Офійційна процедура зміни
(корегування) статі для
трансгендерів
МОЗ України видає Наказ, відповідно до якого вперше в
історії незалежної України з’явився документ, який почав

Жовтень 2001 року
“Сонячний зайчик”
В рамках Київського міжнародного кінофестивалю
«Молодість» вперше продемонстрували підбірку фільмів
«Інше кохання», яка була присвячена питанням життя
ЛГБТ-спільноти. Ця ЛГБТ-програма, яка згодом отримала
постійну назву «Сонячний зайчик», стала другою у світі квірпрограмою в рамках кінофестивалів, після знаменитого
«Teddy Award» на Берлінському МКФ.
https://www.facebook.com/sunnybunnyfest/info

21 вересня 2003 року

Під час проведення на Хрещатику у Києві спортивномасової благодійної акції «Пробіг заради життя», на
підтримку людей, інфікованих ВІЛ/СНІД, представники
ЛГБТ-спільноти України зазнали образ з боку представників
релігійних сект та нападу нацистів. У 2003 році ІОЦ “Жіноча
Мережа” ініціювала участь у «Пробігу» представників
ЛГБТ-співтовариства з метою висловити публічну підтримку
і солідарність чоловікам, жінкам і дітям, які живуть з ВІЛ/
СНІД, а також звернути увагу української громадськості на
проблеми епідемії ВІЛ-інфекції та СНІД в гомосексуальному
середовищі.
http://neuletay.aids.ua/gazeta/7-82003.htm

21 вересня 2003 року
Рух “Любов проти
гомосексуалізму”

На Майдані Незалежності вперше відбулась тригодинна
публічна акція громадського руху «Любов проти
гомосексуалізму». Активісти-гомофоби вийшли з
транспарантами «Гомосексуалізм = СНІД», «Гомосексуалізм
- це гріх», «Геями не народжуються, ними стають!»,
«Одностатевої любові не буває», «Україна - християнська
країна», «Фредді Меркюрі помер. Вирішуйте!»,
«Гомосексуальність – ворог сім’ї». Впродовж наступних 11
років ця організація збирала людей на публічні акції проти
ЛГБТ, виступала за прийняття в Україні гомофобних законів
тощо. 21 квітня 2009 року Всеукраїнська громадська
організація «Громадський рух людей з майбутнім «Любов
проти гомосексуалізму» отримала державну реєстрацію.
http://love-contra.org

17 травня 2005 року

Перша публічна акція за права
ЛГБТ
22 березня того ж року МАУП відрахувала зі своїх лав
студента-гея за те, що він поширював серед однокурсників
листівки з закликом до захисту прав геїв і лесбійок.
Відрахований студент подав до суду позов проти МАУП.
Голосіївський суд прийняв рішення на користь студента,
зобов’язавши МАУП виплатити йому компенсацію у розмірі
600 гривень (120 доларів). В міжнародний день боротьби
з гомофобією і трансфобією НГО “Наш світ” організувала
першу публічну акцію за права ЛГБТ в Києві на знак
протесту проти виключення студента з університету.
Бюро демократії, прав людини і праці Державного департаменту США:
Звіт про дотримання прав людини в Україні., 2005. - 78 с.

2011 рік

Усиновлення одностатевими
парами дітей в Україні
Верховною Радою України було прийнято Закон України
«Про ратифікацію Європейської конвенції про усиновлення
дітей (переглянутої)». Указана Конвенція дозволяє
всиновлювати дітей одностатевим парам. Мін’юст у квітні
2011 написав роз’яснення до цього безпрецедентного
рішення ВРУ, вказавши, що Конвенція «дає право (а
не встановлює обов’язок) державам, враховуючи їх
національне законодавство, поширювати дію цієї Конвенції
на одностатеві пари».
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3017-17

20 червня 2011 року

Копіювання російської заборони
гей-пропаганди
Цього дня законопроект № 8711 був вперше
зареєстрований у Верховній Раді. Авторами закону
виступили 6 депутатів з усіх фракцій парламенту (КПУ,
НУ-НС, БЮТ, Партія регіонів), окрім «Блоку Литвина».
Законопроект передбачав внесення поправок до законів,
які регулюють діяльність ЗМІ і до Кримінального кодексу
України. Поправки передбачали заборону виробництва
і поширення продукції, що «пропагує гомосексуалізм». За
ввезення, виробництво і поширення творів з пропагандою
гомосексуалізму законотворці бажали встановити
кримінальну відповідальність, а саме позбавлення волі
на термін від 3 до 5 років. Після цього у ВРУ подали ще
два законопроекти, які були направлені на заборону
«пропаганди гомосексуалізму» серед неповнолітніх (№
10290) і на заборону пропаганди «гомосексуалізму,
лесбіянства, бісексуалізму, трансгендерності» (№ 10729).
Усі гомофобні законопроекти так і не були прийняті.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=40734

2012 рік

Український Омбудсман першою
серед органів держави звертає
увагу на дискримінацію ЛГБТ
З обранням у 2012 році Омбудсманом Валерії Лутковської
ситуація з видимістю проблем ЛГБТ-спільноти кардинально
змінюється. Доповідь за 2012 рік вперше містила згадки
про ЛГБТ. У ній, зокрема, йдеться: «Уповноважений з прав
людини привертає увагу до того факту, що останнім часом
почастішали випадки відверто зухвалих нападів і вчинення
фізичного насильства над представниками сексуальних
меншин, зокрема ЛГБТ-активістів». У 2014 році вперше за
час існування інституту Омбудсмана у щорічній доповіді за
2013 рік з’явився спеціальний підрозділ «Дискримінація за
ознакою сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності».
http://lgbt.org.ua/lgbtruh/advocating/show_1574

16-19 травня 2012 року
“КиївПрайд”

Перший «КиївПрайд» у Києві. Скасування запланованої
ходи у зв’язку з небезпечною ситуацією (погрози правих
активістів).
http://www.amnesty.org/en/news/ukraine-first-ever-kyiv-pride-cancelledface-ultra-right-threat-2012-05-20

30 червня 2012 року

Елтон Джон закликав зупинити
гомофобію в Україні
Під час свого виступу у Києві в рамках благодійної акції,
спрямованої на боротьбу з ВІЛ/СНІДом, знаменитий
британський співак Елтон Джон закликав українців
зупинити переслідування гомосексуальних людей.
http://www.reuters.com/article/2012/06/30/entertainment-us-ukraine-eltonidUSBRE85T0LD20120630

2 жовтня 2012 року
Закон “8711 ”
2 жовтня 2012 року відбулась публічна акція проти прийняття
проекту закону № 8711, який передбачав кримінальну
відповідальність за «пропаганду гомосексуалізму». На
жаль, в той же день законопроект був прийнятий Верховною
Радою України в першому читанні. За законопроект №
8711 проголосувало 289 народних депутатів, в тому числі
тодішній голова Верховної Ради Володимир Литвин. До
прийняття закону в цілому у другому читанні справа не
дійшла, через різку критику гомофобної ініціативи з боку
міжнародної спільноти і правозахисних організацій.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=40734

25 травня 2013 року

Перший Марш рівності за права
ЛГБТ у Києві
Приблизно 50-60 учасників Маршу рівності за права ЛГБТ
пройшлися проспектом Перемоги біля кіностудії Довженка.
Міліція склала 13 адміністративних протоколів за спробу
перешкодити ході за права ЛГБТ в Києві.
http://kiyany.obozrevatel.com/politics/41972-marsh-ravenstva-vzglyadiznutri.htm

6 листопада 2013 року

Виступ першого відкритого гея з
трибуни Верховної Ради
З трибуни Верховної Ради України зробив камін-аут
виконавчий директор ВБО «Точка опори» і ЛГБТ-активіст
Богдан Глоба, ставши першим відкритим геєм, який
виступив у вищому законодавчому органі держави.
http://lgbt.org.ua/news/show_919

14 грудня 2013 року

Спекуляція колишнього прем’єрміністра на правах ЛГБТ
Прем’єр-міністр Микола Азаров на мітингу проплачених
активістів прихильників влади і противників Євромайдану
(перший місяць Революції Гідності в Україні) заявив, що
для того щоб отримати безвізовий режим з ЄС потрібно
«узаконити одностатеві шлюби і прийняти закон про рівність
сексуальних меншин». Азаров наполягав на тому, що
наше суспільство не готове до цього, а тим паче – релігійні
організації різних конфесій.
http://www.pravda.com.ua/news/2013/12/14/7006832

Травень 2014 року
79 % українських ЛГБТ були
дискриміновані
Національний ЛГБТ-портал України з 8 по 18 травня
проводив всеукраїнське онлайн-опитування ЛГБТспільноти, щодо фактів дискримінації. В опитуванні
взяло участь 1024 особи віком від 16 до 68 років
у 24 областях і АР Крим. 79% представників ЛГБТспільноти підтвердили, що відчували хоча б раз у житті
дискримінацію за ознаками сексуальна орієнтація і
гендерна ідентичність. Найбільшими дискримінаторами
були виявлені рідні ЛГБТ-людей, колеги по навчанню у
школі чи в університеті, друзі і знайомі.
http://lgbt.org.ua/en/news/show_1459

13 травня 2014 року

Антидискримінаційний закон без
ознак “сексорієнтація” і “гендерна
ідентичність”
Верховна Рада України 233 голосами ухвалила зміни до
антидискримінаційного закону, проігнорувавши терміни
«сексуальна орієнтація» і «гендерна ідентичність», як
цього раніше вимагала Європа, правозахисні організації і
українська ЛГБТ-спільнота.
http://lgbt.org.ua/news/show_1413

Це перший тираж газети «Коротка історія гомосексуальних
репресій в Україні. 2014», яка була створена під редакцією
Максима Іванухи і Карлоса Мотти, в рамках участі Мотти у
виставці Future Generation Art Prize 2014 у PinchukArtCentre,
Київ, Україна, жовтeнь 2014 року - січeнь 2015 року.
Нескінченні копії. Окрема подяка Богдану Глобі і Максиму
Еріставі.
Фронтальна ілюстрація заснована на анонімній фотографії, знайденій в
музеї гомосексуальності у Берліні. Вона була накреслена Умберто Джунка
і Карлосом Моттою у 2012 році.

