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Право як регулятор суспільних відносин є відповідною мірою 
свободи і рівності членів суспільства і залежить від особливостей 
економічних, політичних, соціальних та інших відносин, притаманних 
суспільству. Взаємні обмеження свободи індивідів є однією з перед-
умов досягнення всезагальної юридичної рівності. На відміну від 
фактичної рівності формальна рівність полягає насамперед у закрі-
пленні рівності всіх перед законом. У її межах передбачаються різні 
права і обов’язки у різних за правовим статусом суб’єктів права, тобто 
встановлення певної міри рівності. 

На відміну від юридичної рівності фактична рівність полягає не 
в однаковому становищі чоловіка і жінки, не в їх зрівнялівці, а у ство-
ренні дійсно рівних умов для учасників відповідних правовідносин, 
у наявності й використанні певних матеріальних або нематеріальних 
благ і цінностей, які є об’єктами відповідних правовідносин. 

У сфері гендерних відносин існує багато напрямів, в яких жінки 
мають менші можливості використання рівних з чоловіками прав. 
Отже, гендерна рівність як один із видів рівності має бути побудована 
з урахуванням усіх можливих вимірів, що здатні компенсувати недо-
ліки формального характеру правової рівності.

Рівноправність чоловіка і жінки не слід трактувати як ідентичність 
їх правового статусу. Як різні суб’єкти права вони наділені різними 
правомочностями. У тій сфері, яка не пов’язана з природними відмін-
ностями чоловіків і жінок, їх юридична і фактична рівність можуть 
збігатися.

У наш час гендер розглядається як комплекс понять, що не має 
остаточного і однозначного визначення, і це є особливістю самого по-
няття, що поєднує нерозривність дії і думки. Гендер — це стратегія, 
яка відображає, формує, пропонує і вимагає певних дій1.

1 Див.: Абубикирова Н.И. Что такое гендер ? // Обществ. науки и современность. 
– 1996. – № 6. – С. 125. 
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Досвід розвинених держав сучасності свідчить про те, що з розвит-
ком демократичних інститутів, формуванням громадянського суспіль-
ства невід’ємно пов’язані процеси утвердження гідного становища 
особи в суспільстві незалежно від її статевої належності. Прогресивна 
політика держави щодо ефективного вирішення «жіночого питання» 
повинна ґрунтуватися не на патріархальній стратегії залежності однієї 
статі від іншої, а на принципах нової стратегії рівних можливостей чо-
ловіка і жінки, що забезпечує автономність і суверенність особистості.

Створення надійного механізму захисту прав жінки на міжнарод-
ному рівні, його ефективне застосування вимагає цілеспрямованої 
міждержавної політики усіх зацікавлених суб’єктів. Відповідні рішен-
ня на міжнародному рівні були прийняті вперше на Всесвітній конфе-
ренції з прав людини, що проходила у Відні в 1993 р, після чого всі 
документи ООН по правах людини включали питання про права жін-
ки, а гендерний підхід став враховуватися в усіх міжнародних заходах, 
що проходять під егідою ООН та її органів.

Особлива роль з погляду міжнародно-правового захисту прав жін-
ки належить Конвенції ООН 1979 р. «Про ліквідацію усіх форм дискри-
мінації щодо жінок», специфіка якої полягає не тільки в широкому 
охопленні гендерних проблем, але й у тому, що до цього часу вона рати-
фікована більшістю держав світу, до яких, однак, не входять США.

У зв’язку з цим постає питання, чому ж визнана як міжнародний 
еталон гендерної рівноправності Конвенція ООН 1979 р. виконується 
далеко не в усьому світі і яких заходів необхідно вжити міжнародному 
співтовариству, щоб добитися її більшої ефективності. По-перше, ба-
гато держав, ратифікуючи Конвенцію ООН 1979 р., зробили при цьо-
му велику кількість досить істотних застережень і заяв. І, по-друге, 
неефективно працює регламентований нормами міжнародного права 
механізм подачі і розгляду індивідуальних заяв із приводу гендерних 
правопорушень цієї Конвенції.

За даними Комісії ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок 
Конвенцію ратифікувало 182 держави світу, що свідчить про масштаб-
ність зазначеного документа, але разом з тим вона є договором, сто-
совно якого держави-учасниці (54) висловили найбільшу кількість 
істотних застережень. Низка цих застережень позбавляє жінок не 
тільки гарантій, зазначених у Конвенції, але й гарантій рівності і не-
дискримінації відповідно до інших міжнародних механізмів захисту, 
зокрема, у питаннях громадянства дітей, народжених у шлюбі з іно-
земцем, рівності прав чоловіка і жінки на розлучення, права на свобо-
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ду вибору занять і професій, придбання, розпорядження і користу-
вання власністю тощо.

Право держав робити при ратифікації або приєднанні застережен-
ня до Конвенції ООН 1979 р. закріплено у ст. 28 цього міжнародного 
документа, де проголошується неприпустимість застережень, несуміс-
них із цілями і завданнями Конвенції про ліквідацію всіх форм дис-
кримінації щодо жінок. Передбачено також можливість зняття в будь-
який час попередніх застережень шляхом подачі відповідного повідо-
млення на ім’я Генерального секретаря ООН. За тридцять років, що 
пройшли з моменту підписання Конвенції 1979 р., правом на зняття 
застережень скористалися деякі держави, проте чинними залишилися 
ще багато істотних застережень до Конвенції 1979 р., що перешкоджа-
ють досягненню справжньої гендерної рівноправності в багатьох кра-
їнах і навіть регіонах світу1.

Згідно з рішеннями Віденської Всесвітньої конференції з прав лю-
дини Комісія періодично розглядає доповіді держав-учасниць про хід 
виконання Конвенції ООН 1979 р., аналізуючи питання про сумісність 
застережень з цілями і завданнями Конвенції 1979 р. відповідно до 
сучасного розуміння проблеми гендерної рівноправності та інформує 
держави про свої висновки. У разі виявлення істотних розбіжностей 
Комісія вправі звернутися до Генерального секретаря ООН з прохан-
ням доповісти про цей факт Генеральній Асамблеї, яка може зверну-
тися в Міжнародний суд із клопотанням про надання консультатив-
ного висновку про те, чи не суперечить нове застереження до Конвен-
ції 1979 р. цілям і завданням гендерної рівноправності.

Додаткового імпульсу цьому процесові надало схвалення Генераль-
ною Асамблеєю Факультативного протоколу до Конвенції про лікві-
дацію всіх форм дискримінації щодо жінок, що допускає право по-
дання жінками і неурядовими жіночими організаціями індивідуальних 
скарг про порушення Конвенції окремими особами, групою осіб або 
організаціями, які зазнали шкоди або в іншій формі потерпіли уна-
слідок порушення прав, передбачених Конвенцією. 

Гендерна переорієнтація характерна і для Міжнародної Органі-
зації Праці, яка прийняла багато рішень про включення проблеми 
забезпечення рівних прав і рівних можливостей жінок і чоловіків 
у сфері праці в усі програми й заходи. МОП рекомендує державам-
учасницям, національним організаціям підприємців і профспілкам 

1 Див.: Мельник Т. М. Міжнародний досвід гендерних перетворень. – К., 2004. 
– С. 12.
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включати більше жінок до складу їхніх делегацій на конференції 
МОП1.

Статут ООН зобов’язав широке коло органів і організацій, почи-
наючи з Генеральної Асамблеї ООН, забезпечити реалізацію і захист 
прав людини і громадянина, в тому числі колективних прав жінок2. 
Пізніше була заснована спеціальна Комісія з прав людини, однією 
з підкомісій якої стала Комісія по становищу жінок. Цими Комісіями 
протягом другої половини XX ст. проводилася велика робота з під-
готовки відповідних міжнародних документів і розгляду періодичних 
доповідей держав про хід виконання Конвенцій ООН. У 1979 р. до 
цієї роботи приєдналася і спеціальна Комісія ООН з ліквідації дис-
кримінації щодо жінок, яка у подальші роки працювала достатньо 
автономно. Наявність багатьох форм захисту прав жінок привела до 
того, що колективні права жінок нібито випали із загального переліку 
прав людини. Ситуація змінилася після прийняття Віденської декла-
рації і Програми дій у червні 1993 р., у яких вперше в історії людства 
було проголошено, що «права людини — жінок і дівчат є невід’ємною 
складовою і неподільною частиною загальних прав людини»3.

Важливою частиною створення надійного механізму реалізації 
прав жінки є удосконалення організаційних аспектів роботи ООН 
у галузі прав людини. У Віденській декларації підкреслена важливість 
зміцнення Центру ООН з прав людини, який має відігравати важливу 
роль у координації загальносистемної уваги до прав людини, співро-
бітництві з іншими органами й організаціями ООН. Була також ви-
знана необхідність постійної адаптації механізму ООН у галузі прав 
людини до сучасних і майбутніх потреб на основі постійного і збалан-
сованого розвитку законодавства в інтересах усіх людей. Тоді ж було 
поставлено питання про необхідність заснування посади Верховного 
комісара ООН з прав людини, виділення спеціального доповідача 
Комісії ООН з прав людини про насильство щодо жінок, прийняття 
Факультативного протоколу до Конвенції 1979 р. і розробки Деклара-
ції про запобігання насильству щодо жінок.

У сфері дії норм міжнародного права, як і у внутрішньодержавних 
відносинах, ефективність реалізації норм залежить від багатьох чинни-
ків, серед яких важливе місце посідають учасники міжнародних відно-

1 Дмитриева Г. К. Международная защита прав женщин. – К., 1985. – С. 56. 
2 Див.: Корбут Л.В., Поленина С. В. Конвенции и декларации о правах женщин 

и детей. – М., 1998.
3 Всемирная конференция по правам человека. Венская декларация и Программа 

действий. – Нью-Йорк, 1995.
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син. Обмежений погляд, що суб’єктами міжнародного права є лише 
суверенні держави, створював для окремих країн перешкоди на шляху 
реалізації прийнятих ними міжнародних зобов’язань. Практика реалі-
зації положень Статуту ООН привела до визнання суб’єктами міжна-
родного права інших учасників, у тому числі громадян та їх об’єднань.

На відкритті Віденської Всесвітньої конференції з прав людини 
відзначалося, що права людини через їх особливу природу скасовують 
розбіжності, що були традиційно проведені між внутрішнім і міжна-
родним правовим порядком і породжують нову правову сферу, яку не 
можна розглядати ні з погляду абсолютного суверенітету, ні з погляду 
політичного втручання. Необхідно зрозуміти, що права людини ви-
магають співробітництва і координації між окремою державою і між-
народним співтовариством1.

Функціонування органів, подібних до Європейського суду з прав 
людини — одна з найкращих форм міжнародного захисту прав людини. 
Міжнародно-правові процедури повинні стати частиною більш широкої 
політичної стратегії в галузі гендерних відносин. Серед них слід зазна-
чити: широкий допуск індивідуальних звернень зі скаргами до міжна-
родних органів; удосконалення механізму інформації; регулярні повідом-
лення на міжнародних форумах спеціальних офіційних доповідачів про 
хід виконання Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо 
жінок й інших міжнародних документів, що стосуються прав жінок. 
Доцільна також спеціалізація окремих міжнародних органів й неурядо-
вих організацій за гендерною проблематикою. Прикладом може служи-
ти Міжнародна амністія, що займається, в основному, проблемою запо-
бігання катувань і досягла в цьому питанні певних успіхів.

Підвищення ефективності міжнародно-правових документів у га-
лузі прав людини нерозривно пов’язане з розвитком інституту між-
народної відповідальності за їх порушення. При цьому може йтися як 
про відповідальність держав, що не виконують свої зобов’язання, так 
і про відповідальність конкретних осіб, винних у порушеннях прав 
людини. При встановленні фактів невиконання міжнародних 
зобов’язань, уповноважений орган вправі зафіксувати той чи інший 
факт і винести зобов’язуюче рішення щодо держави. Відповідно до 
ст. 29 Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок 
будь-який спір між державами-учасницями щодо тлумачення або за-
стосування Конвенції, не вирішений шляхом переговорів, передається 

1 Всемирная конференция по правам человека. Венская декларация и Программа 
действий. – Нью-Йорк, 1995. – С. 12–13.
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на прохання однієї зі сторін на арбітражний розгляд. Якщо протягом 
шести місяців з моменту подачі заяви сторонам не вдалося досягти 
згоди щодо організації арбітражного розгляду, кожна з них може пе-
редати справу до Міжнародного суду. 

Питання про відповідальність держав за невиконання своїх між-
народних зобов’язань у галузі прав жінки ускладнене крім іншого ще 
двома моментами. Насамперед, не можна не враховувати, що пору-
шення чинної Конвенції, хоча і має міжнародно-правовий характер, 
однак, передусім стосується громадян самої держави. Ця обставина 
істотно зменшує зацікавленість інших держав-учасниць у запереченні 
тих або інших застережень, так само як і у виявленні фактів порушен-
ня окремих положень Конвенції.

Порушення прав людини, у тому числі жінок, нерідко виявляється 
результатом не прямих дій держави-учасниці, а її бездіяльності на 
внутрішньодержавній арені у відповідь на події або ситуації, що сто-
суються жінок, але мають релігійне або культурне підґрунтя. Про це 
свідчать розбіжності між положеннями Конституцій мусульманських 
країн, що забороняють дискримінацію за статевою ознакою, із прави-
лами і звичаями, що регламентують внутрішнє життя сім’ї і відносини 
між її членами. Ось чому в ході 100-ї конференції Міжпарламентсько-
го Союзу (1998 р.) відзначалися відсутність у національному законо-
давстві низки країн положень, що вважаються вже ратифікованими 
цими країнами, або невідповідність фактичного становища формаль-
но закріпленому в законодавстві.

Деякі надії на поліпшення такого становища пов’язуються між-
народною громадськістю з прийняттям Дипломатичною конферен цією 
ООН 17 липня 1998 р. у Римі Статуту постійно діючого Міжнародно-
го кримінального суду. Специфіка діяльності цього Суду полягає в по-
каранні конкретних осіб, винних у здійсненні міжнародних криміналь-
них злочинів. У міжнародному гуманітарному праві вже був механізм 
припинення його порушень, що покладав на державу зобов’язання 
почати судове переслідування і розшук осіб, яким інкримінуються 
серйозні порушення міжнародного кримінального права, де б ці особи 
не перебували. Новий механізм відповідальності заважає особам, вин-
ним у порушенні міжнародного гуманітарного права, уникати повної 
відповідальності1.

1 Див.: Пфаннер Т. Создание постоянного Международного уголовного суда; Гра-
дицкий Т. Личная уголовная ответственность за нарушения МЧП, применяемого 
в ситуации международного вооруженного конфликта // Междунар. журнал Красно-
го Креста. – 1998. – № 20. – С. 25, 38.
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Згідно зі ст. 5 Статуту Міжнародного кримінального суду його 
юрисдикція окреслена тяжкими злочинами, до яких належать: геноцид; 
злочини проти людяності; військові злочини, незалежно від статі по-
терпілої особи. Однак деякі з цих норм мають чітко виражену гендер-
ну спрямованість. Так, до злочинів проти людяності (ст. 7), поряд зі 
зґвалтуваннями, сексуальним рабством, примусовою проституцією, 
насильницькою вагітністю або стерилізацією й іншими формами сек-
суального насильства, належать також переслідування груп або колек-
тивів за політичною, расовою, національною, етнічною, культурною, 
релігійною, гендерною або іншою ознаками, що повсюдно визнається 
неприпустимим за міжнародним правом.

Світовим співтовариством на основі гендерного підходу прийнято 
низку нормативно-правових актів, які містять міжнародні стандарти 
реалізації та захисту прав жінки, і є обов’язковими до виконання 
державами-учасницями. До того ж у процесі міжнародного співробіт-
ництва сформувався і діє міжнародно-правовий механізм захисту прав 
жінки, який складається з міжнародних норм, принципів та спеціаль-
них міжнародних інституцій, які здійснюють контрольні функції, що 
є важливим компонентом міжнародного захисту прав людини. Оскіль-
ки питання про роль чоловіка і жінки в різних державах тисячоліття-
ми регламентувалося і багато в чому регулюється нині релігійними 
і традиційними нормами, неминуче постає питання про співвідношен-
ня принципу універсальності захисту прав людини та самобутності 
національно-культурної спадщини різних народів світу. Це питання 
є особливо актуальним щодо рівноправності статей.

Міжнародне право, що базується переважно на консенсусі держав, 
повинне враховувати самобутність культури різних держав світу, 
в тому числі й мотивації релігійного змісту. Звідси множинність під-
ходів при визначенні прав людини практично в усіх міжнародних 
документах про права людини. Так, ст. 12 Загальної декларації прав 
людини проголошує, що «ніхто не може піддаватися безпідставному 
втручанню в його особисте і сімейне життя», яке може будуватися 
і відповідно до релігійних канонів, до того ж ст. 16 Загальної деклара-
ції закріплює право чоловіків і жінок одружуватися і засновувати 
родину без будь-яких обмежень за ознаками раси, національності, 
релігії, а також встановлює, що вони користуються однаковими пра-
вами у шлюбних відносинах. Багато світових культур і майже всі світо-
ві релігії можуть бути витлумачені на захист концепцій прав людини, 
і кожне звернення до релігійного і культурного контексту повинне 
сприяти зміцненню міжнародних норм, а не обмеженню їх дії.
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Колізії між нормами міжнародного права з питань рівноправнос-
ті статей і національними звичаями та традиціями окремих держав 
є найбільш помітними у сфері сімейних відносин, планування родини 
і репродуктивних прав. Для окремих регіонів, у першу чергу Африки, 
актуальною є проблема дискримінації жінок у питаннях землекорис-
тування і спадкування землі. У Ботсвані, наприклад, доступ до вироб-
ничих ресурсів, включаючи землю, визначається статтю власника. 
Жінки мають право на землю тільки як дочки і дружини, оскільки 
чоловіки одержують документи, що підтверджують їх права на сімей-
ні земельні ділянки, і не дають жінкам можливості розпоряджатися 
цією землею. Те саме стосується і багатьох африканських країн щодо 
інституту спадкування земельної власності, яке відбувається по чоло-
вічій лінії, і значну частину маєтку одержує старший син. Виходячи 
з того, що власність повинна залишатися в родині, дітям жіночої статі 
відмовляють у праві на спадщину, оскільки передбачається, що вони 
вийдуть заміж і майно перейде до іншої родини. Ці дискримінаційні 
правила продовжують застосовуватися, оскільки держава не бажає 
втручатися в те, що вважається «приватною сферою», яка регулюється 
звичаями1.

Усунення розбіжностей між нормами національного законодавства 
окремих держав, що базуються на звичаях, традиціях і релігійних до-
гмах, і міжнародними нормами про права жінки — завдання надзви-
чайно важливе. Його реалізація потребує об’єднання зусиль світового 
співтовариства і національних правозахисних організацій. При цьому 
міжнародні документи про права людини, у тому числі Конвенція про 
ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок, можуть і повинні 
служити відправними для демократичних і соціальних змін.

Сьогодні спільним для всіх держав світу є процес глобалізації ген-
дерної рівноправності, яка з правової точки зору виявляється у пере-
міщенні проблеми прав людини в цілому і прав жінки зокрема з на-
ціонального рівня на рівень міжнародного права, наслідком чого 
є прийняття низки міжнародних конвенцій і декларацій, присвячених 
гендерній проблематиці, визнання індивіда, незалежно від статі, рівно-
правним суб’єктом міжнародного права. Перед світовим товариством 
постає завдання вироблення багатоцільової стратегії забезпечення 
гендерної рівноправності осіб на національному, регіональному та 
міжнародному рівнях.

1 Кумарасвами Р. Принцип универсальности и культурного многообразия // За-
являем наши права. – М., 1996. – С. 31.


	ЗМІСТ
	Доповідь Президента Академії правових наук України В. Я. Тація на загальних зборах Академії, що відбулися 30 січня 2009 року 
	НАУКОВЕ ЖИТТЯ
	«Круглий стіл» «Права людини — основа реформування законодавства та удосконалення правозастосовчої діяльності» (до 60-річчя прийняття Загальної декларації прав людини) 
	Тацій В. Вступне слово 
	Бєлова Л. Привітання від Харківської обласної державної адміністрації 
	Рабінович П. Світова «Біблія» людських прав (до 60-річчя проголошення Всезагальної декларації прав людини) 
	Максимов С. Необхідність філософського обґрунтування прав людини 
	Гудима Д. Права людини: антрополого-методологічні підходи до їх дослідження 
	Барабаш Ю. Ключові напрями конституційної політики в галузі імплементації міжнародних стандартів прав людини 
	Яковюк І. Права людини в Європейському Союзі: загальнотеоретичний аналіз 
	Венецька О. Хартія основоположних прав Європейського Союзу та Європейська конвенція з прав людини: порівняльно-змістовний аналіз 
	Погребняк С. Роль основоположних принципів права в забезпеченні прав людини 
	Дашковська О. Значення принципу гендерної рівності в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина (міжнародно-правовий аспект) 
	Рабінович С. Загальна декларація прав людини: до характеристики ціннісно-нормативних витоків 
	Серьогіна С. Інституційні форми політичної активності громадян в аспекті форми правління 
	Веніславський Ф. Забезпечення прав та свобод людини як передумова стабільності конституційного ладу України 
	Летнянчин Л. Загальна декларація прав людини та проблеми юридичних обов’язків людини і громадянина 
	Любченко П. Проблеми реалізації права громадян на участь у місцевому самоврядуванні 
	Крупчан О. Цивільно-правовий статус людини як вищої соціальної цінності 
	Борисова В. Право власності громадянина в системі основних прав і свобод людини та шляхи його реалізації 
	Спасибо-Фатєєва І. Шляхи розв’язання проблем охорони та захисту корпоративних прав 
	Жернаков В. Актуальні проблеми правового забезпечення прав людини у соціально-трудовій сфері 
	Солдатенко О. Право людини на охорону здоров’я як об’єкт міжнародного, європейського і вітчизняного законодавства 
	Грошевой Ю., Капліна О. Реформа кримінально-процесуального законодавства та захист прав та свобод людини і громадянина
	Дзюба Ю. До питання про систему злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян у чинному КК України 
	Шепітько В. Проблеми застосування психологічного впливу на досудовому слідстві (в контексті дотримання прав людини) 
	Засідання секції «Конституційні та цивільно-правові проблеми захисту прав людини» (Ю. Барабаш, Л. Летнячин) 
	Засідання секції «Кримінально-правові проблеми захисту прав людини та громадянина» (В. Батиргареєва, Л. Демидова) 
	ОФІЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
	Звіт Академії правових наук України про використання коштів Державного бюджету України за 2008 рік 
	Інформація щодо результатів фінансового аудиту (Д. Лук’янов)
	НАШІ ЮВІЛЯРИ
	Ірина Володимирівна Жилінкова 
	Іван Артемович Тимченко 
	Василь Костянтинович Попов 

