Вимагаємо запровадження реєстрованого цивільного партнерства в Україні!
Звернення до Президента, Прем’єр‐міністра та Голови Верховної Ради України від конференції
«Одностатеве партнерство в Україні: сьогодні та завтра» (Київ, 21 березня 2017 року)

2015 року український уряд ухвалив План заходів з реалізації Національної стратегії у
сфері прав людини на період до 2020 року – перший в історії України всеосяжний
політичний документ, який передбачає низку конкретних кроків для досягнення
стандартів сучасного демократичного суспільства у цій сфері. Пункт 105 цього Плану,
зокрема, передбачає «Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів
України законопроекту про легалізацію в Україні зареєстрованого цивільного
партнерства для різностатевих і одностатевих пар з урахуванням майнових і
немайнових прав, зокрема володіння та наслідування майна, утримання одного
партнера іншим в разі непрацездатності, конституційного права несвідчення
проти свого партнера», термін виконання – другий квартал 2017 року.
Однак, станом на перший квартал 2017 року Кабінет Міністрів України навіть не
визначив центральний орган виконавчої влади, який має бути відповідальним за
розробку цього законопроекту: офіційні відповіді з міністерств юстиції та соціальної
політики говорять про те, що обидва ці відомства не збираються виконувати цей пункт
Плану дій, а натомість перекладають відповідальність за його виконання одне на
одного. Відповідного доручення прем’єр‐міністра досі немає.
Соціологічні дані свідчать про те, що в Україні налічуються сотні тисяч людей,
заінтересованих у правовому визнанні та захисті своїх одностатевих партнерських
стосунків – сотні тисяч громадян України, які так само, як і решта, сплачують податки і
роблять свій внесок у розбудову нашої держави та захист її від іноземної агресії. Однак,
не визнаючи такі одностатеві сім'ї, держава самоусувається від виконання своїх
обов’язків перед власними громадянами. Такий стан речей не можна назвати
нормальним, і План дій свідчить про те, що український уряд визнає свій обов'язок його
змінити.
За словами комісара Ради Європи з прав людини Нілса Муйжніекса, «Юридичне
визнання одностатевих союзів у кінцевому підсумку є дотриманням простого
принципу – рівності громадян перед законом», а останні рішення Європейського суду з
прав людини, за якими в Україні визнано статус джерела права, покладають
«позитивне зобов'язання на держави‐учасниці Європейської конвенції з прав людини
забезпечити юридичне визнання одностатевих пар як спосіб захисту їх права на
сімейне життя». Таким чином, запровадження реєстрованого цивільного
партнерства в Україні, доступного для одностатевих пар, є актуальним питанням – як
з точки зору реалій сучасного життя в Україні, так і в контексті дотримання її
міжнародних зобов'язань.
Ми закликаємо український уряд вчасно розробити законопроект про реєстроване
цивільне партнерство, у чому готові надати йому всіляку допомогу. Українську владу в
цілому ми закликаємо внести цей законопроект на розгляд Верховної Ради та
домогтися його ухвалення.
Свій історичний вибір наша країна вже зробила – час його реалізовувати і жити за
стандартами сучасного вільного світу.

