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ВСТУП
«Гендерна рівність та права жінок» - це комлексна навчальна програма в Україні, призначена
для студентів/-ок правників, яка розглядає поняття гендерної рівності та фемінізму у праві з
історичної та юридичної точки зору, з точки зору філософії та теорії права. Створення цієї
навчальної програми відбулося за ініціативи Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем» з
метою формування гендерно-чутливого студентського юридичного середовища за підтримки
американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в
рамках Програми «Нове правосуддя».
Зміст навчальної програми цього курсу розроблено для студентів по спеціальності «Право» і
«Міжнародне право», а також може впроваджуватися викладачами права для студентів інших
спеціальностей.
Загальна тривалість навчального курсу 20 академічних годин (лекційних та практичних
занять).
До авторського колективу увійшли:
Христина Кіт – кандидатка юридичних наук, адвокатка, голова Асоціації жінок-юристок
України «ЮрФем»
Ольга Поєдинок - кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри міжнародного права
Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка
Олена Харитонова - кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри кримінального права №1
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Лариса Денисенко - правозахисниця, адвокатка, письменниця, медійниця, співзасновниця та
членкиня ЮрФем
Ярина Волошин - історикиня, магістерка історії, тренерка, менеджерка програм та проектів
Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем».
З метою забезпечення практичного впровадження даного навчального курсу 06-07 листопада
2019 року було проведено навчання для викладачів права 17 вищих навчальних закладів, у
тому числі для викладчів львівської, київської, чернівецької та харківської правничих шкіл.
Даний курс також передбачає широке застосування інтерактивних методик викладання,
дискусій у групах і міждисциплінарного підходу до його викладання викладачами-новаторами
й методик засвоєння матеріалу студентами-правниками.
Завантажити навчальний курс можна із веб-сайту ЮрФем http://jurfem.com.ua/ в розділі
«Напрацювання».
Ціннісний аспект курсу полягає у поясненні феміністичної теорії права, як частини сучасної
правової теорії, що відображено у працях таких американських науковців як Річард Познер
«Межі правової теорії», Енн Скейлз «Фемінізм у праві: активізм, юридична практика та
правнича теорія» та інших.
В 2019 р. світовою правничою спільнотою відзначалося 40 років з моменту прийняття
Генеральною асамблеєю ООН Конвенції з ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW) 1979
р. В цій Конвенції вперше міжнародним співтовариством було прийнято рішення відійти від
концепції дискримінації як жінок, так і чоловіків, і врахувати специфічний досвід
дискримінації, якого зазнають саме жінки у зв’язку з патріархальною будовою суспільних
відносин, де привілеї та ресурси належать чоловікам (влада, гроші, час, інформація). Гендер
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як соціальне конструювання статі полягає у тому, що люди в процесі соціалізації
вбудовуються у вже існуючі суспільні моделі нерівності, стереотипи мислення і сприйняття,
будучи немов фігурами на великій шахівниці, і завданням права є боротьба з такими
нерівностями. В сучасному світі жінки меншою мірою представлені на рівні прийняття
владних рішень, жінки мають менші економічні можливості, жінкам притаманна часова
бідність і жінки викривлено представляються в інформаційному просторі. Бачення даних
структурних асиметрій і їх подолання є завданням, окресленим у програмних документах і
рамкових стратегіях ООН, Ради Європи, ЄС.
Серед Цілей сталого розвитку ООН 2015-2030 п`ятою ціллю назване «Забезпечення гендерної
рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат». Стратегія гендерної рівності
РЄ на 2018-2023 рр. передбачає фокусування на таких стратегічних напрямах, як
попередження та протидія гендерним стереотипам та сексизму; попередження та протидія
насильству щодо жінок та домашньому насильству; забезпечення рівного доступу жінок до
правосуддя; досягнення збалансованої участі жінок та чоловіків у прийнятті політичних та
інших публічних рішень; захист прав жінок та дівчат мігранток, біженок, шукачок притулку;
впровадження гендерного підходу в усіх політиках і заходах. Ст. 141 Угоди про ЄС, яка
стосується рівної оплати праці жінок та чоловіків, визнається однією з ключових засад
правового регулювання у сфері зайнятості в ЄС.
Аналіз ситуації в Україні свідчить, що жінки більшою мірою зазнають гендерної
дискримінації, а саме:
1. У сфері економічних та трудових відносин: відповідно до даних Державної служби
статистики, в окремих галузях економіки жінки отримують на 20% нижчу заробітну плату, ніж
чоловіки, за ту ж роботу; за даними дослідження ЮрФем, жінки, у тому числі юристки,
частіше зіштовхуються з дискримінацією при прийнятті на роботу та будівництві кар’єри
тощо.
2. У сфері сімейних відносин, коли ми говоримо про домашнє насильство, сексуальне
насильство, на жаль, постраждалими у 90% випадків є жінки; статистичні дані системи
безоплатної правової допомоги демонструють, що клієнтами та клієнтками цієї системи
переважно є потерпілі від домашнього насильства, а також внутрішньо переміщені особи
(ВПО). Свіже комплексне дослідження ОБСЄ у партнерстві з іншими міжнародними
організаціями «Добробут і безпека жінок» свідчить про таке:
«Дві третини (67%) жінок стверджують, що у віці 15 років і старше вони зазнали
психологічного, фізичного або сексуального насильства з боку партнера або іншої особи. Одна
десята
(10%)
жінок
стикалася
з
переслідуванням»
https://
www.osce.org/uk/secretariat/440318?download=true
3. За даними Єдиної інформаційної бази даних по внутрішньо переміщеним особам частка
жінок складає приблизно 62%. Серед працездатного населення, якщо йдеться про ВПО, у всіх
областях переважають жінки, наприклад у Запорізькій та Вінницькій – 69%, ІваноФранківській – 67%. Безробітними з числа переселенців також у переважній більшості є
жінки. Якщо серед зареєстрованих безробітних всіх категорій питома вага жінок становила
56,4%, то серед безробітних з числа ВПО – 71,7% Саме жінки частіше за все опікуються
малолітніми або неповнолітніми дітьми, непрацездатними та недієздатними людьми, а також
літніми родичами. Тому надзвичайно важливо брати до уваги гендерний аспект, адже саме
жінки-ВПО часто є потерпілими від множинної дискримінації і за ознакою статусу, і за
ознакою статі.
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4. У публічному просторі поширені сексизм та знецінення жінок-експерток, про що свідчать
останні дані моніторингу медіа в Україні https://imi.org.ua/monitorings/monitoryngovedoslidzhennya-gendernogo-balansu-v-ukrayinskyh-onlajn-zmi-gruden-2019i30940?fbclid=IwAR2g3G
Саме тому в процесі апробації та підготовки матеріалів курсу ми прагнули продемонструвати
як глобальні тренди в сфері гендерної нерівності, так і український локальний контекст, в яких
дискримінація жінок залишається доволі узвичаєною практикою, та покращити у студентів
навички розпізнавання цієї дискримінації і боротьби з нею.
Передові правничі школи складно уявити без навчальних курсів, що розкривають питання
феміністичної теорії права, та видатних пофесорів, які ці питання досліджують та викладають,
наприклад : Кетрін МакКінон у Мічіганському університеті, Марта Нусбаум в університеті
Чикаго та Йелі, Джудіт Батлер в Каліфорнійському університеті в Берклі, Патрісія Уїльямс в
Колумбійському університеті, Марта Міноу в Гарварді, Робін Уест в Джорджтауні, Дебора
Роуд в Стенфорді, Кетрін Бартлет в Дюкський університет та багато інших.
Структурний аспект курсу полягає у тому, що будь-яка його частина (розділ) може
викладатися окремо або включатися у навчальний курс, який читає викладач(ка) залежно від
спеціалізації та потреб слухацької аудиторії. Так, розділи курсу можуть включатися до
базових курсів з питань теорії та історії права, міжнародного права, кримінального права,
медіа-права. Крім того, його складові можуть використовуватися як блоки для розбудови
гендерних студій різного профілю, як основних, так і вибіркових навчальних дисциплін, як в
класичних університетах, так і в навчальних програмах Національної школи суддів України
та Національної Асоціації адвокатів України, тренінгах для практичних працівників та
громадських організацій тощо. Така структура курсу залишає більший простір для освітніх
експериментів, робить його більш відкритим та доступним, стимулює його практичну
орієнтованість та сталий розвиток, формує в учасників здатність вирішувати важливі
проблеми на основі критичного мислення.
Методологічний аспект курсу полягає у засвоєнні основних понять, «метамови», якою
говорить сучасний гендерний дискурс – «права жінок», «фемінізм», «хвилі фемінізму»,
«гендер» тощо.Ще великий Лейбніц у своїй праці «Новий метод вивчення та викладання
юриспруденції» пропонував усю науку права викладати по-новому, розбивши її на чотири
частини: дидактичну, історичну, екзегетичну та полемічну юриспруденцію:чому вчити і як;
яким є історичний розвиток певних явищ; як тлумачити певні явища; як критично
осмислювати ті чи інші явища та їх зв’язок. Приблизно за цією канвою ми побудували цей
курс, щоб його навчальний потенціал став рушійною силою для практичних змін в
українському правовому просторі.
Даний курс також передбачає широке застосування інтерактивних методик викладання,
дискусій у групах і міждисциплінарного підходу до його викладання викладачами-новаторами
й методик засвоєння матеріалу студентами-правниками.
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І. ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА ФЕМІНІЗМ: ПОНЯТТЯ, РОЗВИТОК ТА
ВПЛИВ НА ЗАКОНОДАВСТВО ТА ПРАВА ЛЮДИНИ
Авторки: Христина Кіт та Ярина Волошин
У рамках вивчення цієї теми студенти розглянуть поняття «гендеру» та «гендерної рівності»,
«фемінізму» та «феміністичної теорії права». Спробують зрозуміти різницю між поняттями
«гендер» та «фемінізм», а також розглянути ці поняття крім призму теорії права та прав
людини.
Також матимуть змогу дізнатися про розвиток фемінізму починаючи із середини XIX століття
і до сьогодні, спробують дізнатися про хвилі фемінізму та подискутувати на тему впливу
фемінізму на розвиток прав людини.
Методологія: робота в малих групах, презентації студентів, лекція, обговорення у великих
групах, сократівський діалог.
Тривалість: 4 академ. год.
При підготовці до лекцій пропонуємо використовувати інтерактивну презентацію (Додаток
А, В)
1.1.ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ГЕНДЕРУ ТА ФЕМІНІЗМУ

Теорія «гендеру» - спроба пояснити формування і наслідки ролей, які суспільство визначає
для представників біологічних статей – жінок та чоловіків. Вважається, що автором терміну
«гендер» є американський соціолог Роберт Столлер (Robert Stoller), який у 1968 році
опублікував статтю, у назві якої вжив слово «гендер»: «Sex and Gender: on the Development of
Masculinity and Femininity».
Суспільство створює образи жінок та чоловіків і наділяє їх сконструйованими ознаками
«фемінності» та «маскулінності», яким вони мають відповідати. Цей універсальний
соціальний конструкт і називають «гендером».
Однак, ідеальних «фемінних» жінок та «маскулінних чоловіків» не існує, тому, під тиском
суспільства, звичаєвих норм, політичних режимів та патріархальних устроїв і жінки, і чоловіки
намагаються вибудувати в собі те «фемінне» та «маскулінне», яке від них очікується. Ці
«фемінні» та «маскулінні” ознаки», які очікуються від жінок та чоловіків мали б відображати
їх «ґендерну ідентичність». Прийняття цих «ідентичностей» за норму створює гендерні
стереотипи, які ми намагаємось нав’язати жінкам і чоловікам і очікуємо, що вони їм
відповідатимуть. Однак, на практиці, вміння водити машину, навчати дітей у школі,
виконувати складні математичні завдання чи представляти іншу людину у судовому процесі
не визначається наявністю тих чи інших біологічних, статевих ознак, а вміннями, навиками та
здібностями кожної окремої людини.
Однак є різниця між визначеним становищем жінок і чоловіків, а точніше їхніми ґендерними
ролями. Чоловіків звикли бачити на домінатних позиціях, а жінок на підпорядкованих.
Передумови таких позицій сягають тисячолітньої традиції, яка була пов’язана з
господарськими стосунками ще до появи перших цивілізацій, де чоловіки, виконуючи фізичну
працю за межами дому, вважалися тими, хто забезпечує виживання потомства, яке народжує
жінка.
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Варто зазначити, що сучасна теорія «гендеру» стверджує, що «гендерних ідентичностей»
насправді більше ніж дві – «небінарний гендер». Більше про концепцію можна прочитати у
рекомендованій літературі наприкінці розділу.
Теорія «ґендерної рівності» полягає у тому, що будь-яка людина має від народження однакові
права і мусить мати рівні можливості незалежно від біологічної статі. Це, певною мірою,
перегукується з засадами і підставами фемінізму.
Фемінізм – суспільно-політична ідея, яка стверджує потребу посилення прав жінок для
зрівняння їх в правах з чоловіками.
Термін «фемінізм» вважається здобутком французької політичної думки, де він з’явився ще
на початку XIX ст.
Фемінізм як категорію можна розглядати у різних значеннях.
Найпоширеніше і найвідоміше розуміння фемінізму – це його трактування як суспільнополітичного руху, який у працює над досягненням цілі у політичній царині, за допомогою
адвокації і активно публічно висвітлює проблеми, пов’язані з фактом нерівності.
Крім того, фемінізм розглядають як окрему ідеологію – концепцію суспільних змін, яка
побудована навколо ідеї викорінення нерівності між жінками і чоловіками.
Дослідниця Оксана Кісь пропонує також розглядати фемінізм як теоретичну категорію, яка
створює нові методологічні зразки та умови для досліджень у різних наукових галузях –
історії, соціології
Однак, саме «фемінізм» як суспільно-політичний рух вважається базовим у дослідженні
всього явища, бо його розгортання у відповідь на дискримінацію і стало каталізатором
виведення філософських концепцій та ідей, а також теорії і методологічної бази.
Фемінізм як рух звикли категоризувати за двома схемами: хронологічним та тематичним. З
хронологічним методом фемінізм розділяють на три (а деякі дослідниики виділяють вже
четверту) хвилі.
Тематична класифікація ділить різні фемінізми за підходами та крос-секторальними
зв’язками.

Хвилі фемінізму
Дослідники/ці виділяють три основні хвилі фемінізму. Перша хвиля розпочалась ще в середині
ХІХ століття та стосувалась вимоги доступу жінок до вищої освіти (бачимо, що ще не на всій
планеті перша хвиля здобула перемогу, а до юридичних шкіл вона докотилась лише якихось
50 років тому). Також перша хвиля фемінізму відома виступами суфражисток, які боролись за
надання жінкам активного та пасивного виборчого права. Якщо у більшості країн Європи,
Америки, а також в Україні, яка була розділена між кількома державами, жінки отримали
виборчі права до або після Першої Світової, то у Швейцарії, до прикладу, лише наприкінці 70тих. У багатьох країнах світу жінки досі не можуть реалізувати своїх не мають виборчих прав.
Зокрема, мова йде про Ватикан, де право голосу корелюється із законами Католицької Церкви
і жінки взагалі не можуть голосувати, а також це стосується багатьох країн Азії та Африки, де
жінки мають обмежену можливість чи навіть обмежені права: у Саудівській Аравії,
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Афганстані, Пакистані і т.д. жінки мусять отримати дозвіл голосувати у іншого члена родиничоловіка. У Кенії, Занзібарі, Уганді, Папуа-Новій Гвінеї були зафіксовані випадки гендернозумовленого насильства на виборчих дільницях, коли жінки намагались реалізувати свої
пасивне виборче право.
Однак, навіть якщо на законодавчому рівні жінки мають ті ж права і можливості, що і
чоловіки, то фактично, під тиском ґендерних стереотипів та ролей жінки перебувають у значно
гіршому становищі.
Друга хвиля фемінізму, як вважається, розпочалась із публікації відомої праці Сімони де
Бовуар “Друга стать” у 1949 році. Філософське переосмислення ролі жінки у цій праці
вважається каталізатором змін бачення ролі жінок. Найкраще ці процеси пояснює поява гасла
“Особисте є політичним”. Так, феміністки починають говорити про проблему домашнього
насильства та зґвалтувань, право жінки на аборт та репродуктивні права. Почали
переосмислюватись критерії краси та жіночності. В суспільстві починали говорити про
проблеми жіночого обрізання, бинтування ніг та інші традиції, які шкодили здоров’ю жінок і
дівчат та намагались підігнати їх під стандарти жіночності та сексуальності, що панували в
певному суспільстві та.
Третя хвиля фемінізму є найбільш дискутованою в наукових середовищах, адже складно
визначити коли і де вона почалась і чи закінчились. Найбільш поширеним є бачення
«гендерних ролей» чоловіків та жінок з точки зору домінантності та влади. Вважається, що
розвиток цієї наукової теорії розпочався після публікації праць філософа Мішеля Фуко, який
розглядав розвиток та історію ієрархії через призму фізичного насильства, зокрема
сексуального. Дослідники/ці почали досліджувати підпорядковане становище жінок не лише
як політичну категорію, але й антропологічну та соціологічну. Дослідниці Джудіт Батлер,
Кейт Міллет та інші звертались до позиції жінки у сім’ї, позиції жінки у громаді, позиції жі нки
у суспільстві та описували широкий взаємозв’язок цих ґендерних ролей, де секс та
сексуальність є інструментами влади.
Також третя хвиля фемінізму пов’язується з виникненням квір-теорії: теорія, яка заперечує
будь-яку нормативність і наполягає на потребі пошуку власної ідентичності, яка не
обов’язково має бути частиною якоїсь групи.
Що важливо, третя хвиля фемінізму не прийшла на заміну другій, оскільки велика частина
проблем другої хвилі не вирішені повною мірою досі. Ці хвилі продовжують співіснувати
паралельно.
Види фемінізму:
Є кілька варіантів класифікації фемінізму. Один з найточніших – це класифікація
запропонована американською соціологинею Джудіт Лорбер у її брошурі «Різноманітність
фемінізмів та їх внесок у гендерну рівність».
Вона розділила їх на: фемінізми гендерного реформування (про реформування існуючих
політик для встановлення рівності), фемінізми гендерного опору (демонтаж існуючого
суспільного порядку, який у своїх підвалинах передбачає пригноблене становище жінок) та
фемінізми гендерного повстання (підваження теорії поділу людства на два гендери та увага до
інтерсекціональності). Детальний аналіз та пояснення зробила Тамара Марценюк у своїй
таблиці (див. нижче)

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА ПРАВА ЖІНОК»

Фемінізми гендерного опору (Resistance)

Фемінізми гендерного реформування(Reform)

Критерії класифікації фемінізмів

Джерела гендерної нерівності

Засоби правового захисту

Внесок

Ліберальний фемінізм
(Liberal Feminism)

Гендерна
стереотипізація
та
знецінювання
жінок,
гендерна
сегрегація праці

Гендерно-нейтральна
освіта,
позитивні дії, відповідальне
батьківство

Увага
до
питання
гендерної
дискримінації і стратифікації, жінки у
публічній сфері

Марксистський і
соціалістичний фемінізм
(Marxist and Socialist
Feminism)

Експлуатація жінок для сім’ї, жінки як
резервна армія праці

Державна підтримка жінок та
дітей, рівна оплата праці

Увага до питання неоплачуваної
репродуктивної
праці,
держава
загального добробуту

Фемінізм розвитку
(Development Feminism)

Жіночі традиційні економічні ресурси
на
противагу
колоніалізму,
патріархатичні сімейні структури та
культурні практики

Освіта для дівчаток, ліквідація
явища
калічення
жіночих
статевих органів

Значення економічних ресурсів
соціального статусу жінки

Радикальний
фемінізм
(Radical Feminism)

Патріархат, насильство проти жінок,
порнографія,
проституція,
об’єктивація жіночих тіл у ЗМІ

Закони про зґвалтування та
побиття,
сприйняття
ненормативних жіночих тіл

Критичний аналіз теорії патріархату,
жіночі/феміністичні
студії,
проблематика насильства проти жінок

Лесбійський
фемінізм
(Lesbian feminism)

Панівна
гетеросексуальність,
панування чоловіків у жіночих
соціальних просторах

Тільки жіночі робочі місця та
культурні простори, лесбійські
стосунки

Критичний аналіз гетеросексуальної
любові, вивчення жіночої сексуальності

Психоаналітичний фемінізм
(Psychoanalytic Feminism)

Гендеровані структури особистості,
панування чоловічих, фалоцентричних
ідей

Спільне виховання дітей, жіночі
емоції та сексуальність у
культурі

Увага до вивчення питання несвідомих
джерел маскулінності та фемінності
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для

Фемінізм гендерного повстання (Rebelion)

Позиціонований
фемінізм
(Standpoint Feminism)

Жіноча перспектива та досвід
виробництві знань не враховуютьс

у

Жінки
в
досліджень

центрі

Мультирасовий
фемінізм
(Multiracial Feminism)

Інтерсекційність, расова та етнічна
субординації

Увага до субординованих груп

Критичний аналіз множинної системи
підпорядкувань,
множинних/
перехресних дискримінацій

Чоловічий фемінізм (Men`s
Feminism)

Інституційні привілеї

Чоловіки відповідають за свою
агресивну поведінку, що веде до
насильства

Визнання, що певні групи чоловіків
дискримінують інші групи

Соціальноконструктивістський
фемінізм (Social Construction
Feminism)

Соціальне конструювання гендерних
відмінностей

Виклик гендерованій поведінці
у повсякденному житті

Особиста взаємодія з інституційними,
соціальне конструювання сексуальності
та контроль над нею

Постмодерний фемінізм і
квір-теорія
(Postmodern
Feminism and Queer Theory)

Бінарний поділ соціального світу на
привілейовані
гендери
та
сексуальність

Квіровані тіла, сексуальності та
гендери

Розгляд квір-теорії і термінології
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уваги

Виклик
універсальності
наукового
«факту», феміністична парадигма знань

Гендерна рівність та права людини:
Розвиток теорії «прав людини» у сучасному правовому трактуванні почався після
Другої Світової війни та прийняття Загальної Декларації прав людини у 1948
році. Пізніше її зміст було відображено у тексті Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод. Декларація та Конвенція сформувалися під
впливом досвіду війни, особливо, Голокосту, і основною ідеєю в їх формуванні
стала «гідність людини». Крім того, Конвенція регламентує діяльність
Європейського Суду з прав людини. Саме рішення ЄСПЛ формують практику та
трактування статей Конвенції у національних та міжнародному законодавстві.
Всі країни, які ратифікували Конвенцію, зобов’язані імплементувати її статті у
власне законодавство. Про права жінок у тексті Конвенції не йшлось, але мова
йшла про «заборону дискримінації» у тому числі за ознакою статі.
Однак, теорія «прав людини» продовжила розвиватись і після прийняття
Конвенції, зокрема, в структурі ООН.
Так, у 1966 році були прийняті Міжнародний Пакт про громадянські та політичні
права та Міжнародний Пакт про економічні, соціальні та культурні права, які
ширше трактували статті Загальної Декларації прав людини. Ці Пакти набули
чинності аж у 1976 році.
Паралельно, з 1972 року почала розроблятися Конвенція про ліквідацію всіх
форм дискримінації щодо жінок (CEDAW), яка була прийнята у 1979 році і
вважається найбільш ґрунтовним документом, який регулює встановлення
рівності між жінками і чоловіками, аналізуючи передумови нерівності.
Прийняття цих документів, які ділять права людини на види частково
перегукується і з поколіннями прав людини, що, в свою чергу, схоже на історію
розвитку фемінізму. Найчастіше їх пояснюють так:
Перше покоління - право на свободу слова, думки, релігії, рівність перед законом.
Друге покоління стосується прав на покращення соціально-економічного та
культурного становища (трудові права, право на культурну спадщину і т.д.)
Третє покоління стосується, так званих, колективних прав і національновизвольних рухів і права на самовизначення.
Фемінізм розвивався, фактично, паралельним шляхом, враховуючи специфічні
труднощі, з якими стикалися жінки. Дляприкладу, якщо чоловіки відстоювали
право на гідні умови праці, то жінкам потрібно було спочатку вибороти право на
працю, а тоді вже відстоювати право на гідні умови праці та право на рівну оплату
за викоання роботи такої ж кваліфікації.

Фемінізм в Україні

Історія фемінізму та феміністичних рухів в українському суспільстві
розпочинається паралельно зі становлення українського національного руху
загалом – із середини XIX ст.
Сучасна Україна на той момент була розділена між двома імперіями – АвстроУгорською та Російською, тому досвід жіночих організацій дещо відрізнявся, але
мав і багато спільного.
Право на освіту у Австрійській імперії українські жінки отримали в 1877 році.
Першою українською феміністкою прийнято вважати Наталію Кобринську, яка
ініціювала видавництво першого збірника жіночої поезії та прози “Перший
вінок” (1887). Кобринська будувала свою теорію українського фемінізму на
теорії соціалізму та його пояснень щодо пригнобленого становища тих чи інших
груп. Ці ідеї широко обговорювались в українських інтелектуальних колах,
зокрема у середовищі молодих галицьких соціалістів, зокрема з Іваном Франком
та Михайлом Павликом. Пізніше Кобринська видала ще три збірники “Наша
доля”, де українські феміністки, письменниці та поетки роздумували над
проблемами становища жінок, особливо зважаючи на відсутність держави в
українців. У 1884 році Кобринська ініціювала створила першу українську жіночу
організацію – «Товариство Руських жінок». Організація говорила про потребу
створення умов, за яких жінки зможуть вийти за межі будинку – створення
«охранок» (прототипів дитячих садків), загальних кухонь і т.д, а також
створювати жіночі кооперативні підприємства, щоб здобувати економічну
незалежність.
Останнє десятиліття ХІХ ст. на території сучасної західної України відзначилось
активністю покоління молодих українських вчительок, які крім іншого, займали
активну політичну позицію, вели письменницьку діяльністю та намагались стати
рупорами соціальних змін у становищі жінок. Так, Уляна Кравченко, Костянтина
Малицька, Ольга Богачевська та інші говорили про пригноблене становище
українських жінок в контексті українського національного визвольного руху.
У Галичині на початку ХХ ст. зростаючий український жіночий рух зустрівся з
проблемою протидії консервативних кіл, зокрема релігійних, які починали
рахуватися з жіночими товариствами. Інколи конфлікти стосувались контролю
над діяльністю освітніх організацій, як от «Просвіта» у окремих населених
пунктах.
На Буковині найвідомішою української феміністкою зламу ХІХ-ХХ ст. була
Ольга Кобилянська. Письменниця народилась у німецькомовній родині і
українську вивчила вже у дорослому віці. Крім літературної дільяності, в якій
вона писала про проблеми неосвіченості українських селян, зокрема жінок,
письменниця бачила свої ціллю посилення українських жінок у
багатонаціональному буковинському суспільстві. Ольга Кобилянська мала
близькі стосунки з Лесею Українкою, з якою теж часто обговорювала проблеми
жінок.
Ситуація в Російській імперії у ХІХ столітті не сприяла розвитку українських
організацій будь-якого спрямування, тому феміністичних українських рухів
європейського зразка там не утворилось. Основною можливістю для висловлення
власних позицій була література. У цьому контексті варто згадати письменницю
НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА ПРАВА ЖІНОК»

Марію Вілінську, відому під псевдонімом «Марко Вовчок», який вона взяла аби
її твори мали більше шансів бути надрукованими. Марія Вілінська жила в Києві
і була, фактично, єдиною жінкою у колі представників Кирило-Мефодіївського
братства, до якого належав і її чоловік. Її твори ставили в центр історії
пригноблену українську жінку і такий погляд у романтичній літературі був
новим.
Приблизно у цей ж період в Російській імперії з’являється вимога надання жінкам
доступу до вищої освіти. Спочатку утворювались Інститути шляхетних дівчат,
розраховані на російськомовне дворянство. Наприкінці ХІХ ст. після тиску
студентства держава злібералізувала систему вищої освіти і, поміж іншими
поступками, жінкам частково надавався доступ до інститутів. Так, були створені
Вищі жіночі курси, які готували вчительок.
Наприкінці ХІХ століття з’явились ще кілька письменниць та поеток, які
ідентифікували себе українками і писали про проблеми українських жінок: Ганна
Барвінок, Марія Загірня, Олександра Судовщикова-Косач («Гриць Григоренко»),
Христя Алчевська.
Окрему главу в розвитку української феміністичної думки відводять Лесі
Українці (Лариса Косач-Квітка), яка переосмислила у своїй літературі становище
жінки. Леся Українка виросла в родині інтелектуалів. Її мати – відома діячка та
письменниця, яка брала участь у діяльності українських наукових товариств у
Російській імперії Олена Драгоманова-Косач, яка була відома під псевдонімом
«Олена Пчілка». Олена Косач вважала, що просування українського питання
можливе лише за умов збільшення питомої кількості українських інтелектуалів
та освічених людей, тому її діти знали кілька мов та активно вивчали доступні
предмети. До слова, Олена Косач залишається, фактично, єдиною жінкою, яка
активно брала участь в українському політичному житті в Російській імперії, ім’я
якої відоме, однак навіть її брат, Михайло Драгоманов, критикував її діяльність
через те, що та нібито шкодить її сім’ї та вихованню дітей. Найактивнше Олена
Косач займалась темою просування статусу української мови і була однією з
п’яти авторів відповідної петиції до російського Міністерства.
Лариса Косач через нещасний випадок підірвала своє здоров’я у віці 5 років і
фізичний стан ускладнював її літературну та перекладацьку діяльність, але у
своїх листах сестрі та подругам вона часто писала, що для неї критично важливо
заробляти самій на свої потреби, що вона робила, займаючись редагуванням та
перекладами текстів.
Віршовані поеми Лесі Українки не лише створили нову форму української
міфології, але й ввели в українську літературу нових жіночих героїнь, які вже
самі вчились приймати рішення та впливати на власну долю, чого не траплялось
раніше. Пізніше це явище досліджувала літературознавиця Соломія Павличко.В
останні роки існування російської імперії активними українськими діячками були
Ганна Чикаленко, Софія Русова, Марія Лівицька та інші.
Перша Світова війна перевернула не лише сотні тисяч життів, але й усталені
бачення ролі жінки, в тому числі і для українців: по-перше, війна змусила
суспільство погодитись з тим, що жінка має працювати поза домом, щоб
отримувати оплату праці, оскільки чоловіки були мобілізовані і не мали

можливості виконувати відведену їм роль годувальників родини. По-друге, жінки
взяли в руки зброю та відстояли своє право воювати.
Найцікавішими у цьому контексті, є воячки у складі Українських Січових
Стрільців (українських військових формувань у складі Австро-Угорської армії) Олена Степанів, Софія Галечко, Ганна Дмитерко та інші. Жінки-військові були
представлені і в загонах Червоної армії.
Жінки не відігравали критичну роль у військових кампаніях, але їхня участь у
«чоловічих» справах серйозно змінила парадигму мислення та сприйняття
суспільної ролі жінки в головах українських інтелектуалів.
У міжвоєнний період в Західній частині України, яка перебувала в складі Польщі,
активно розвиваються жіночі організації. Найбільш помітним був “Союз
Українок”, який в 1930-тих роках налічував в селах та містах Галичини до 50
тисяч постійних активних учасниць. Найбільш помітними постатями були
Мілена Рудницька, Олена Кисілевська, Олена Федак-Шепарович, Іванна
Блажкевич, Костянтина Малицька та інші.
Мілена Рудницька та Олена Кисілевська протягом двох каденцій були
парламентарками польського парламенту. Рудницька очолювала Союз Українок
протягом 15 років і стала найпомітнішою українською діячкою міжвоєнного
періоду. Її парламентська діяльність фокусувалась на проблемах освіти та
міжнародних стосунків. Активна публіцистична діяльність формувала
феміністичний дискурс, який вона намагалась не протиставляти панучому
національному, а пояснювала, як вони можуть взаємодіяти. Дослідниця М.
Богачевська-Хомяк називає це «прагматичним фемінізмом».
У 1934 році Рудницька ініціювала та провела Український Жіночий Конгрес, на
якому були присутні українські жінки зі всіх континентів, а запрошеними
гостями були діячки жіночих рухів різних європейських країн та парламентарки.
У 1930-тих в СУ назрів серйозний «конфілкт поколінь», який штовхав жінок
активніше долучатись до діяльності націоналістичного підпілля, ніж до
ліберальних легальних організацій.
В радянській частині України жіночі організації засновувались за ініціативи
держави, яка декларувала бажання встановити рівність між жінками та
чоловіками. Однак, фактично мова йшла про закріплення ґендерних стереотипів
та використання жіночої репродуктивної праці безоплатно (попри створення
мережі дитячих садків та системи соціального захисту матерів, саме від жінок
очікували виконання безоплатної домашньої праці з готування їжі, прибирання
та “підтримування домашнього вогнища” безоплатно - огляду на “жіноче
природнє покликання”). В 1936 році “жіноче питання” оголосили вирішеним, чим
позбавили жінок можливості боротись за рівні права. “Великий терор” 1937 року
запам’ятався фізичним винищенням десятків тисяч представників української
інтелігенції, серед яких було чимало жінок. Окремою сторінкою жіночої історії в
СРСР вважається Голодомор. Дослідниця Оксана Кісь опублікувала
дослідження, де описала специфічний жіночий досвід Голодомору та пояснила,
чому на жінок він мав більший вплив ніж на чоловіків. Також, дослідниця
опублікувала монографію про досвід жінок в ГУЛАг.
НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА ПРАВА ЖІНОК»

В часи Другої Світової війни жінки брали активну участь як військові та
офіцерки, а також були членкинями партизанських загонів, зв’язковими,
постачальницями продуктів і т.д, але загальна кількість жінок у військових діях
була незначною
Говорити про жіночі організації в післявоєнних період в СРСР складно, оскільки
держава оголосила “жіноче питання вирішеним”, однак серед репресованих,
дисиденток і т.д. було дуже багато жінок. Серед найбільш відомих – Алла
Горська, Ірина Калинець.
Якщо в міжвоєнний період на керівних посадах у правлячій партії були жінки, то
після закінчення Другої Світової вони там більше не з’являються.
Після проголошення Незалежності України з’явився цілий ряд науковиць та
активісток, які намагались використовувати нові можливості та впливати на
формування політики в Україні з точки зору ґендерної рівності.
Багато цих організацій працюють й досі.
Однією з найбільш відомих феміністок 1990-тих була Соломія Павличко, яка
заснувала видавництво “Основи”. У цьому видавництві було опубліковано багато
фундаментальних праць з теорії фемінізму. Сама Павличко теж написала низку
досліджень на цю тему. Її основною діяльністю було літературознавство і завдяки
їй українські читачки дізнались про Сімону де Бовуар, змогли по-іншому
прочитати твори ЛесіУкраїнки, Ольги Кобилянської та інших.
Історія фемінізму в Україні продовжується і пишеться кожного дня. Перелік
феміністичних організацій та ресурсів можна знайти у книжці Т. Марценюк
«Чому не варто боятись фемінізму»1.
Підсумки:
Навіть якщо у жінки та чоловіка однакові стартові можливості, то через
панування стійких гендерних стеоретипів в суспільстві, жінки часто стикаються
із труднощами в побудові кар’єрі, що підтверджує дослідження проведене
Фондом народонаселення ООН «Сучасне розуміння маскулінності»2 Так, після
завершення навчання та здобуття кваліфікації від жінки чекатимуть одруження,
народження дітей та відпустки по догляду за дитиною, в той час як на кар’єру
чоловіка присутність чи відсутність дітей прямо не впливає.
Це апріорне твердження, що саме жінка «зобов’язана» залишити кар’єру заради
сім’ї та дітей не має жодних біологічних чи соціальних передумов і покладання
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на неї відповідальності за спільних дітей приносить шкоду і жінці, і чоловікові, і
дітям.
Ті ж ознаки «фемінності», які у жінці намагаються виховати з дитинства, можуть
стати серйозною перепоною для неї, як для професіоналки, адже жінка – це
«ніжність, послух, спокій, залежність», а отже будь-яка активність у бажанні
проявити себе в професії може вважатись виходом за рамки. Тоді як «маскулінні»
риси передбачають, що всі чоловіки мають бути лідерами, фізично сильними,
владними, витривалими і обов’язково орієнтованими на успіх. Чоловіки, які не
відповідають цим очікуванням, теж страждають від нав’язаних ґендерних
стереотипів.
Для цього важливо будувати гендерно-чутливі суспільство та середовища, які не
продовжуватимуть традицію введення гендерних стереотипів у практики
майбутніх поколінь. Зокрема, і майбутніх поколінь юристів і юристок.
Очевидно, що однією з найбільш необхідних сфер для впровадження принципів
ґендерної рівності та фемінізму стала юриспруденція. Ще з 70-тих років
розвивався окремий напрям правової думки, який називають «правовий
фемінізм» або «феміністична юриспруденція».
Мова іде про те, що рівність і досягнення жінками рівних прав та можливостей з
чоловіками неможливе, якщо правова система будується без врахування фактору
ґендерного розриву: якщо закон не виписаний без дискримінації, а слідчий,
прокурор чи суддя керуються законом через призму «суспільної моралі», яка
часто передбачає дискримінаційні норми щодо жінок, то жінки залишаються у
підпорядкованому становищі.
1.2. ФЕМІНІСТСЬКА ТЕОРІЯ ПРАВА: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ
ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРАВА

Поняття феміністської теорії права не вивчалося та не досліджувалося в науці
українського права. Однак ми можемо знайти велику кількість англомовної
юридичної літератури, у якій автори та авторки досліджують поняття
феміністичної юриспруденції, яку ототожнюють із поняттям феміністичної
теорії права3.
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В Україні поняття “феміністська теорія права”, “правовий фемінізм” чи
“фемінізм у праві” фактично не використовувались. В. Кузнєцов у
Філософському енциклопедичному словнику наводив поняття “правовий
фемінізм” сформоване однією із авторок феміністичної юриспруденції Катерін
Мак-Кіннон: напрям у філософії права, що вийшов із правового критицизму 4 і
розглядає право з позицій феміністської ідеології. Трактує існуюче право як
відображення світобачення, інтересів і цінностей чоловіків і тому
несправедливе щодо жінок. Виходячи з відмінностей між чоловіками і жінками,
«Правовий фемінізм» розглядає шляхи і способи реформування права, подолання
жіночої дискримінації та створення справедливих щодо жінок правових систем.
Акцентує увагу на специфічних “жіночих” проблемах (аборти, суррогатне
материнство, сексуальне насильство тощо) і піддає критиці існуючі правові
погляди і норми, що регулюють ці проблеми (Сміт, Крамер, Мак-Кіннон)5.
У 2019 році в Україні з'явилося перше перекладене видання, а саме книга Енн
Скейлз “Фемінізм у праві: активізм, законодавство та правова теорія”, видана
видаництвом “Видавництво” з ініціативи Асоціації жінок-юристок України
«ЮрФем».
Книга покликана привернути увагу юридичного середовища, у тому числі
наукової спільноти до феміністської теорія права. Адже не можливо розробляти
законодавство без аналізу його впливу на жінок та чоловіків, не можливо
виносити судові рішення у справах, що стосуються гендерно-обумовленого
насильства без розуміння природи цього явища, що власне і вивчається у рамках
феміністичної теорії права. Якщо, ми захищаємо права людей, які постраждали
від сексуальних домагань, зґвалтування, гендерної дискримінації нам важливо
розуміти механізми захисту, аналізувати недоліки законодавства щоб впливати
на його зміну та зміну судової практики. А ці всі питання вивчаються у рамках
феміністської теорії права.
У книзі розкриваються поняття феміністської теорії права, розвитку права під
впливом феміністичних рухів, авторка розглядає фемінізм крізь призму
верховенства права, а також акцентує увагу на важливості для юридичної
спільноти одягати гендерні окуляри та аналізувати судову практику та захищати
права людини саме застосовуючи феміністичні методи.
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Енн Скейлз (29.05.1952 - 24.06.2012) - юристка,
активістка, професорка права в Школі права
університету Денвера (2003-2012 рр.). Викладала
конституційне право, цивільне право та
цивільний процес, відповідальність за нанесення
шкоди, дисципліну «сексуальна орієнтація та
право».
У 1977 році Енн Скейлз започаткувала термін
«феміністична юриспруденція».
Енн Скейлз отримала ступінь бакалавра з історії
та філософії 1974 року у приватному жіночому
коледжі у Велслі, штат Массачусетс, а в 1978 року отримала ступінь доктора
права у Гарвардській школі права, де працювала у юридичній клініці та входила
у Асоціацію жінок-юристок Гарварду. Вона була однією із членкинь
організаційного комітету конференції “Святкування 25” присвячені 25-тій
річниці навчання жінок у Гарварському юридичному факультеті (1978 рік). Цей
проект перетворився у Гарвардський журнал жіночого права, який зараз
називається «Гарвардський журнал права і гендеру».
Енн Скейлз 18 років викладала у юридичній школі університету Нью-Мексико,
також вона викладала у коледжі права університету Айови, у юридичній школі
Бостонського університету, на факультеті права в університеті Британської
Колумбії, а також в університеті Північної Кароліни в Чапел Гілл. В останні роки
свого життя Енн Скейлз була професоркою права у коледжі права Університету
Денвера. Енн Скейлз була однією із засновниць феміністської теорії права, а
впровадила термін «феміністична юриспруденція» у 1977 році під час
планування конференції “Святкування 25”.
Протягом своєї кар'єри Енн Скейлз безоплатно надавала правову допомогу у
справах, пов'язаних із захистом репродуктивних прав та прав ЛГБТ спільноти.
Вона аналізувала та обгрунтовувала з точки зору феміністичної теорії права
справи про аборти і згвалтування, що детально описала у своїй книзі “Фемінізм
у праві: активізм, законодавство та правова теорія” 6
Енн Скейлз померла 24 червня 2012 року в хоспісі у Денвері, штат Колорадо,
внаслідок важкої травми мозку після падіння вниз по сходах у своєму будинку.
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Джоан Рут Бейдер Гінсбург (народилася
15.03.1933 році) - суддя Верховного суду США.
Рут Гінзбург була призначена Президентом Білом
Клінтоном і прийняла присягу судді 10 серпня
1993 року. Вона є другою жінкою-суддею
Верховного суду США, після Сандри Дей
О'Коннор. Гінзбург після відставки О'Коннор і до
призначення Соні Сотомайор (06 серпня 2009
року) була єдиною жінкою-суддею Верховного
Суду.
Восени 1956 року Гінзбург вступила до
Гарвардської юридичної школи, де вона була
однією із дев’яти жінок серед 500 осіб на курсі. Декан юридичної школи Ервін
Грісволд запитав у студенток, у тому числі і Рут: “Як ви обгрунтуєте те, що ви
зайняли місце кваліфікованих чоловіків?”.
Коли чоловік Рут влаштувався на роботу у Нью-Йорк, вона перевелася у
юридичну школу Колумбійського університету і стала першою жінкою у складі
колегії двох юридичних журналів Harvard Law Review і Columbia Law Review.
У 1959 році Гінзбург отримала ступінь докторки прав і була однією із перших
жінок у своєму випуску.
На початку своєї кар'єри в Рут були складнощі із пошуком роботи. У 1960 році
суддя Верховного суду Фелікс Франкфуртер відхилив кандидатуру Гінзбург на
посаду секретаря через її стать. Їй було відмовлено незважаючи на сильні
рекомендації від Альберта Маркса Сакса, який був професором, а потім деканом
Гарвардської юридичної школи. Професор юридичної школи Колумбії,
Джеральд Гютер, також наполягав на тому, щоб суддя Едмунд Л. Палмері із
Окружного суду США по Південному окрузі Нью-Йорку, взяв Гінзбур на посаду
секретаря, погрожуючи ніколи більше не рекомендувати іншого випускника
Колумбійської школи, якщо той не надасть можливість Гінзбург проявити себе.
Гінзбург пропрацювала із суддею Палмері два роки.
У 1963 році Гінзбург отримала посаду професорки у юридичній школі Ратгерс,
штат Нью-Джерсі. Проте Гінзбург повідомили, що їй будуть платити менше, ніж
її колегам чоловікам, оскільки вона мала чоловіка з добре оплачуваною роботою.
У той час коли Гінзбург почала займатися науковою діяльністю, у США було
менше 20 жінок-професорок права. Рут займала посаду професорки з цивільного
процесу з 1963 по 1972 рр.
У 1970 році Гінзбург заснувала юридичний журнал Women's Rights Law Reporter,
що став першим журналом про права жінок в США. З 1972 по 1980 роки вона
викладала у Колумбійському університеті та стала першою жінкою, яка
працювала по безстроковому трудовому договорі. Рут у співавторстві написала
статтю у журналі по справах щодо дискримінації за ознакою статі.

У 1972 році Гінзбург заснувала Проект щодо захисту прав жінок в рамках
Американського союзу громадянських свобод, а у 1973 році вона стало
головноюрадницею цього Союзу. До 1974 року Проект щодо захисту прав жінок
та пов'язані з ним проекти брали участь у більше ніж 300 справ по дискримінації
за ознакою статі. У якості директорки Проекту вона у період з 1973 по 1976 роки
брала участь у 6-ти судових процесах у Верховному суді США, та виграла п'ять
із них.
Замість того, щоб просити суд припинити гендерну дискримінацію одразу,
Гінзбург вибрала інший підхід - вона оскаржувала конкретні дискримінаційні
закони і посилалась на кожну попередню виграну справу. Вона ретельно обирала
позивачів, час від часу вибирала у якості позивачів чоловків, для демонстрації
того, що гендерна дискримінація шкодить як жінкам, так і чоловікам.
Під прицілом Гінзбург, були ті закони, які на перший погляд були корисні для
жінок, але на практиці посилювали уявлення про те, що жінки повинні залежати
від чоловіків. Стратегія Гінзбург також впливала і на вибір слів, вона виступала
за використання слова «gender» (с англ. — «гендер») замість «sex» (с англ. —
«пол, секс») після того, коли її секретар припустив, що слово “sex” буде
відволікати суддів. Гінзбург набула репутації кваліфікованої правозахисниці, і її
робота призвела до припинення дискримінації за ознакою статі у багатьох сферах
права.
Гінзбург вела справу “Рід проти Ріда”7 (1971), при вирішенні якої Верховний суд
застосував положення Чотирнадцятої поправки до Конституції до США про
заборону різного ставлення на основі статі у цій справі. Також Гінзбург
долучилася до представництва інтересів заявниці у справі “Фронтьєро проти
Річардсона”8(1973), у рамках якої оскаржувався закон, який унеможливлював
отримання жінкою-військовослужбовицею виплат для свого чоловіка, на відміну
від чоловіка-військовослужбовця у аналогічних випадках. Гінзбург
переконувала, що закон розглядає жінок, як неповноцінних, і Верховний суд
виніс рішення на користь її клієнтки.
Суд також виніс рішення на користь заявника, інтереси якого представляла Рут у
справі “Вайнбергер проти Візенфельда” 9 (1975).Гінзбург представляла вдівця,
якому було відмовлено у виплаті пільги по втраті годувальника у рамках
програми соціальної безпеки. Умови програми дозволяють отримувати виплату
під час догляду за дітьми вдовам, але не вдівцям. Гінзбург стверджувала, що
закон дискримінує чоловіків, не надаючи їм такого ж захисту, як і жінкам.
У справі “Крейг проти Борена” 10 (1976) Гінзбург написала аргументацію у якості
amicus curiae і брала участі в якості радниці по справі. У рамках цієї справи
7
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оспорювався закон штату Оклахома, у якому для чоловіків та жінок
встановлюються різні мінімальні вікові обмеження щодо розпиття алкогольних
напоїв. Останньою її справою, яка розглядалася Верховним судом, і в якій вона
брала участь у якості правозахисниці, була справа “Дюрен проти Міссурі” 11
(1979), у рамках якої оскаржувався добровільний порядок участі жінок у суді
присяжних, у той час коли для чоловіків ця участь була обов'язковою.
На думку Рут Гінзбург: “Найпростішим поясненням, яке передає основну ідею
фемінізму, можна почути у пісні Мало Томаса – це “свобода бути собою і
тобою”: свобода для дівчинки стати лікарем, юристом чи ким захочеш. Це
розуміння того, що ми повинні бути вільні та розвивати власні таланти, якими
вони б не були. Не звертати уваги на штучні бар'єри і перешкоди, які створені
людьми, а не надані вищими силами”.
Окрім Енн Скейлз та Рут Байдер Гінзбург феміністичну теорію права
досліджують та впроваджують у навчальні програми такі професорки права:

Кетрін Елліс Маккін (народилася 07 жовтня 1946
року) - американська радикальна феміністка,
юристка, науковиця та політологиня, професорка
Мічиганського університету. З 2007 року
запрошена професорка права у Гарвардській
школі права.

11

https://en.wikipedia.org/wiki/Duren_v._Missouri

Марта Альбертсон Файнмен (Martha Albertson
Fineman, 1943 р.). У 1984 році започаткувала
фемінізм і проект «Фемінізм і теорія права» в
правовій школі університету Вісконсіна, щоб
дослідити взаємовідносини між феміністською
теорією, практикою і правом, які зіграли важливу
роль у розвитку феміністичної теорії права.

У правовій науці розглядають два аспекти
феміністської теорії права:
● роль права у колишньому підпорядкованому статусі жінки
● зміна статусу жінки через зміну законодавства з урахуванням гендерних
підходів.
Феміністська теорія права включає в себе 4 головні підходи 12, кожен з яких
описує окремий правовий механізм, що ставить жінку у невигідне становище
порівняно з чоловіком, та пропонує варіант вирішення цієї проблеми. Ці підхо‑
ди розробили 4 вже згадувані відомі постаті: Кетрін МакКіннон, Марта Файнман,
Марі Мацуда та Рут Бадер Гінзбург. Дані підходи чітко окреслюють ті проблеми,
які намагається вирішити сучасний правовий фемінізм. Тож коротко
охарактеризуймо їх:
1. Модель ліберальної рівності
В основі цієї моделі лежить вже давно розпочата дискусія між двома течіями
фемінізму — радикальною та реформістською. Реформістський напрям бере свій
початок у ліберальної течії і спрямований на забезпечення абсолютної рівності
жінок шляхом ретельного переосмислення правових норм та зміну їх,
враховуючи гендерну рівність. Яскравою представницею є політологиня Сюзанн
Окін (Susan Okin), яка у своїй праці «Справедливість, Стать і Сім’я» (1989 року)
розглядає проблему нерівності на прикладі американської сім’ї. Вона пише, що
«нерівність у сім’ї обумовлена її гендерною структурою, що є історичною та
соціальною. Така структура в результаті заснована на статевому розподілі праці,
що обумовлено існуючими у суспільстві думками про статеві відмінності. (…)
Держава має істотно впливати на регулювання справедливості у сім’ях. Це має
бути щось не більше ніж контроль за звичайною реєстрацією шлюбу, за
поверненням податків, за виплатою аліментів і т.д.».
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2. Домінантна модель
На противагу ліберальній течії діє радикальна, основа якої і лежить у домінантній
моделі феміністської теорії права. Феміністки цього напряму вважають, що саме
поняття «патріархат» і означає безпосередню владу чоловіка в усіх сферах життя.
Такої думки підтримується американська феміністка, письменниця, науковиця та
художниця Кейт Міллет (Katherine Murray Millett). Її книга «Сексуальна
політика» (1970 року) вже давно стала класикою фемінізму. У ній авторка вперше
співвіднесла поняття «політика» з такими раніше приватними темами як
сексуальність, тіло, емоції. Так вона зазначає що відносини між статями носять
сексуально-політичний характер, а те, що чоловік панує над жінкою, — це ніщо
інше, як сучасна патріархальна система влади. «Деспотизм патріархату, — пише
Міллет, — що приписує нам темперамент і ролі, не викликає у нас питання про
правомірність подібної регламентації(…). Якщо говорити про організацію
підпорядкування, то патріархат як правляча ідеологія не має собі рівних; напевно,
жодна система ніколи не мала настільки повного контролю над своїми
суб’єктами”. І найголовнішим методом цього контролю є сім’я, на думку авторки,
завдяки чому жінки підпорядковані державі опосередковано, через глав родини
— чоловіків. Ще однією думкою радикальної течії фемінізму, що саме і
протиставляється реформістській, є те, що ліберальними методами неможливо
щось змінити. Патріархат вже настільки укорінився у сучасних системах, що для
його повного знищення слід повністю змінювати право та його ліберальні
інститути. Існує навіть думка, що право у своїй природі і є чоловічим явищем.
Таку ідею підтримувала професорка права — Кетрін МакКіннон. Питання
фемінізму вона вирішує через аналіз відношення між державою та законом,
розглядаючи при цьому тему насильства. За її теорією, розглядаючи питання
насилля, держава, перш за все, з’ясовує, що саме трапилось. Далі вона
розмірковує, оскільки знання є явищем соціальним, то і об’єктивність, що є
визначальною при будь-якому судовому розгляді, теж соціальна. Виходячи з
думок феміністок, що соціум — це явище чоловіче, патріархальне, то і
об’єктивність носить теж чоловічий характер.
3. Модель гендерної відмінності та гендерної тотожності
Дана модель наголошує на тому, що відмінності між чоловіком та жінкою
закладені природою та їх не слід ігнорувати. Навпаки, статеві, расові, мовні та
інші несхожості між людьми має враховувати кожна держава у своїй правовій
системі. Модель гендерної тотожності робить акцент на схожості чоловіків та
жінок, бо інакше досягти рівності у правах не вийде. Наголошуючи на
особливостях жіночої природи, люди історично підтверджують нездатність
жінок бути на рівні із чоловіками. Проте, між моделями відмінності та схожості
існують певні протиріччя. Цю тему розвинула теоретик в області права М.
Мінноу. «Як надмірна увага, так і ігнорування відмінності пов’язані з ризиком
його відтворення. У цьому дилема відмінності», — пише Мінноу. Інакше кажучи,

певні відмінності між чоловіком та жінкою одночасно ви‑ магають ставитися до
них і рівно, і не рівно. Саме тому, вирішуючи цю дилему, варто розуміти, що
визнання деяких відмінностей ще не означає різного ставлення до людей.
4. Антиесенціалістична модель
Останній напрям та останнє не менш важливе питання, над яким замислюються
феміністки філософії права, є заперечення існування універсальної жіночої та
окремо чоловічої точки зору. Вони стверджують, що будь-яка думка щодо певної
теми є соціально вкоріненою, і не можна стверджувати, що роль жінки полягає
лише у веденні домогосподарства чи вихованні дитини. Саме тому правовий
фемінізм відкидає різні дихотомічні явища, такі як «тотожність/відмінність» чи
«ради калізм/лібералізм».
Енн Скейлз у своїй праці «Фемінізм у праві: активізм, законодавство та правова
теорія» з метою уникнення спотворення розуміння поняття феміністичної
юриспрудендії наголошує на тому чим феміністична діяльність не є. Вона не є
тим, чим займаються виключно жінки, як не є й тим, чим усі жінки неминуче
займаються. У праві вона базується на проблемах, які історично та соціально
важливіші для жінок, як-от репродуктивні права, зґвалтування, проституція,
домашнє насильство, порнографія, рівність оплати, сексуальні домагання, а
також створення та припинення існування «сім’ї» з погляду закону – проте цими
питаннями фемінізм не обмежується13.
Майбутнє правничого фемінізму залежить від того, наскільки активно ми
будемо й далі робити те, що його запалило. Робити це краще. Більше говорити
про потребу враховувати комплексні проблеми. Немає часу на перерву від
фемінізму. Фемінізм – це традиція, котра пробилася крізь позірно вічну
мерзлоту проблеми, яка ставить одне питання: що означає відчувати хоч якусь
ПОВАГУ. Я не хочу попереджати критику фемінізму. Я хочу розширити
феміністське охоплення, і мені навіть байдуже на те, як ми назвемо цей дискурс.
Серед прогресивних юристів, та навіть вдумливих юристів, таких як суддя
Блекман, котрі взагалі не вважали себе прогресивістами, позиції феміністської
теорії права вже циркулюють. І хай там як боляче комусь буде це визнати, але
нам усім принаймні потрібно бути зараз фемініст(к)ами. Давайте відкрито
обдумувати і застосовувати позиції феміністської теорії права, і розбиратися з
викликами, які стоять перед нами зараз14.
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Це завдання рекомендується виконувати перед початком викладу основного
матеріалу.
Обєднайте студентів/-ок у чотири групи.
Кожній групі дайте наступні завдання:
І група: що на Вашу думку означає поняття «гендер» та які асоціації із цим
терміном у Вас виникають?
ІІ група: що на Вашу думку означає поняття «фемінізм» та які асоціації із цим
терміном у Вас виникають?
ІІІ група: що на Вашу думку означає поняття «гендерна рівність» та які асоціації
із цим терміном у Вас виникають?
ІV група: що на Вашу думку означає поняття «фемінізм у праві» та які асоціації
із цим терміном у Вас виникають?.
Кожній групі надайте можливість протягом 15хв на виконання цього завдання.
Після цього попросіть, щоб кожна група презентувала свої напрацювання. Під
час презентації потрібно не критикувати, а обговорювати напрацювання групи.
Після того коли кожна із груп презентувала свої напрацювання, використовуючи
інтерактивну презентацію (Додаток А) розкажіть групі про поняття «гендер» та
«фемінізм» в історичному контексті і контексті розвитку прав людини.
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ІІ. ФЕМІНІЗМ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
Авторка: Ольга Поєдинок
Цей розділ присвячений аналізу міжнародного права з точки зору феміністської
теорії права. Розглядаючи включені до нього питання, студенти та студентки
з’ясовують, чим міжнародне право відрізняється від національного та як ці

відмінності впливають на захист прав жінок і забезпечення принципу гендерної
рівності, а також на хід феміністських досліджень.
У розділі з позицій фемінізму розкривається специфіка міжнародного права як
регулятора суспільних відносин і пояснюється відмінність між класичним і
сучасним міжнародним правом; розглядаються прояви історично узвичаєних
гендерних упереджень у сучасному міжнародному праві та досліджуються різні
теоретичні підходи прихильниць/ків фемінізму до майбутнього міжнародного
права; аналізуються міжнародно-правові питання, які викликають у
юридичному середовищі найгостріші дискусії. Студентство навчається
дивитися крізь гендерну лінзу на проблеми функціонування міжнародного права
та його взаємодію з національним правом. Особлива увага приділяється
міжнародно-правовому захисту прав жінок у світлі феміністичних поглядів на
міжнародне право. Окремий блок питань стосується труднощів, із якими
стикаються жінки, будуючи кар’єру в міжнародному праві, а також позитивних
тенденцій у цій сфері.
Методологія: За умови одного заняття (2 акад. години) найбільш доцільною
формою проведення видається інтерактивна лекція, що передбачає постановку
питань, відповіді на які не вимагають від аудиторії спеціальної попередньої
підготовки (наприклад, завдання 1 і 2). За наявності можливості проведення
другого заняття (ще 2 акад. години) доречно буде присвятити його розгляду
практичних завдань, попередньо виконаних студентами та студентками
(наприклад, завдання 5 та 6). Завдання 3 та 4 можуть бути виконані як
безпосередньо в аудиторії, так і запропоновані для попереднього самостійного
виконання з подальшим аналізом під час заняття.
Тривалість: 4 академ. год.
При підготовці до лекцій пропонуємо використовувати інтерактивну
презентацію (Додаток С)
2.1.МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ЯК РЕГУЛЯТОР МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: ЙОГО
МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ ТА МАЙБУТНЄ З ТОЧКИ ЗОРУ ФЕМІНІСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ.

На відміну від загальної теорії права та національних правових систем окремих
держав, до теорії та практики міжнародного права феміністські підходи почали
застосовувати порівняно недавно – з початку 1990-х років. Багато дослідників
пов’язують початок цього процесу із публікацією 1991 року статті «Феміністські
підходи до міжнародного права» австралійських дослідниць і викладачок Гіларі
Чарльзворт, Крістін Чінкін та Шеллі Райт в Американському журналі
міжнародного права (Hilary Charlesworth, Christine Chinkin & Shelley Wright
(1991). Feminist Approaches to International Law. The American Journal of
International Law, Vol. 85, No. 4, pp. 613-645).
Відтоді предметом феміністських досліджень стали як різноманітні питання
загальної теорії міжнародного права, так і гендерні аспекти функціонування
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окремих міжнародно-правових режимів (галузей та інститутів міжнародного
права). Юристки-міжнародниці (а саме жінки переважно займаються аналізом
міжнародного права з позицій феміністської теорії) дослідили, чого, з точки зору
фемінізму, не вистачає для кращого забезпечення прав жінок на міжнародному
та національному рівнях, а також для поліпшення роботи різноманітних
міжнародних інституцій. Крім цього, важливим напрямом досліджень є
проблеми побудови кар’єри юристок у міжнародно-правовій сфері.
Досліджуючи історію та сучасний етап розвитку міжнародного права,
дослідниці протиставляють класичне та сучасне міжнародне право:
- Класичне міжнародне право розглядається як сфера відносин, зарезервована
для серйозних сивочолих чоловіків, які відстоюють інтереси держав, які є
суверенними суб’єктами, між якими точиться постійне протистояння та на чолі
яких також стоять чоловіки. Відповідно, жінки міжнародним правом майже не
займаються, і «жіночі питання» є значною мірою маргіналізованими;
- Сучасне міжнародне право характеризується переходом від етапу
протистояння між державами та відмовою від ідеї про те, що міжнародне право
є інструментом забезпечення більш-менш мирного співіснування. На зміну
приходить концепція міжнародного права співробітництва з притаманними
йому об’єктивністю, нейтральністю, універсальністю та повагою до прав
людини взагалі, а також значною увагою до прав жінок зокрема. Роль жінок,
зокрема юристок, у міжнародних відносинах зростає.
Утім, юристки-феміністки застерігають від передчасного ентузіазму щодо
досягнень сучасного етапу розвитку міжнародного права, оскільки воно й досі
залишає бажати кращого з точки зору гендерної рівності. Більше того: те, що
звикли вважати перевагами міжнародного права як регулятора суспільних
відносин, насправді є його недоліками з точки зору представництва жінок і
захисту їхніх прав.
Так, міжнародне право на перший погляд видається гендерно нейтральним,
оскільки регулює питання, важливі для всього людства: мир і безпека, екологія,
територія та кордони, міжнародна торгівля, культурне співробітництво тощо.
Утім, як правило, за цими загальними проблемами всіх людей не видно потреб
жінок, які можуть відрізнятися від потреб чоловіків.
Притаманні міжнародному праву нормативні та інституційні структури, на
думку представниць феміністської течії, лише «маскуються» під
універсалістські, але в реальності надають привілеї чоловікам. Так, наприклад,
принципи формування міжнародних органів включають представництво за
різними ознаками (географічною, політичною, належністю до різних правових
систем тощо), однак ознака статевої належності у цих списках фігурує нечасто

(а на «офіційному» рівні – вкрай рідко), що не сприяє забезпеченню ані
розмаїття, ані справжнього представництва всього людства. Відповідно, жінки
беруть недостатню участь у міжнародному правотворчому процесі та в
застосуванні міжнародного права.
Прихильниці феміністського підходу також звертають увагу на те, що
гендерними упередженнями просякнуті майже всі галузі сучасного
міжнародного права. Наприклад:
- міжнародне гуманітарне право виходить із антитези про героїчних
комбатантів-чоловіків та вразливе цивільне населення, яке складається з жінок,
дітей і людей похилого віку;
- право зовнішніх зносин досі зберігає рештки стереотипних уявлень про те, що
дипломати – це, переважно, чоловіки, яких у закордонні відрядження
супроводжують дружини та діти;
- міжнародне право захисту прав людини досі бачить саме чоловіка
прототипом людської істоти, про що свідчить, наприклад, те, що термін "права
людини" французькою – "droits de l'homme", причому слово "homme"
перекладається як "людина" та "чоловік". Саме таке словосполучення є
складовою назви Європейського суду з прав людини французькою мовою: "Cour
européenne des droits de l'homme", незважаючи на численні пропозиції
відмовитися від терміну "droits de l'homme" на користь "droits humains"
("людські права") чи "droits de la personne" ("права особи");
- у праві міжнародної безпеки висловлюється думка про те, що права жінок – це
лише привід для вторгнення (гуманітарної інтервенції). Крім того, нерідко роль
жінок у зміцненні чи відновленні миру та безпеки пояснюється винятково тим,
що жінка за своєю природою є миролюбною берегинею спокою вдома та в
громаді, чим применшується роль жінок як безпосередніх учасниць бойових дій,
а також ті негативні наслідки, яких вони зазнають через збройний конфлікт.
Частково це пояснюється тим, що міжнародний правотворчий процес триває
довше, ніж нормотворення на національному рівні, оскільки вимагає
узгодження різних (а іноді – протилежних) позицій великої кількості суверенних
держав.
Це лише короткий огляд основних позицій феміністської теорії в її застосуванні
до міжнародному праві. Більше того, різні авторки можуть мати протилежні
погляди на одне й те саме питання, однак вони самі звертають увагу на те, що,
на жаль, дискутують в основному між собою, а представники інших течій
міжнародно-правової думки до цих дискусій долучаються вкрай рідко, віддаючи
перевагу пасивному спостереженню та короткому опису висловлених
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феміністками ідей щодо міжнародного права.

2.2 МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО: ФЕМІНІСТСЬКИЙ ПОГЛЯД НА
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ.

Незважаючи на те, що внутрішнє право держав є професійною сферою, де
жінок-юристок традиційно більше порівняно з міжнародним правом, усе ж саме
національне право може значною мірою гальмувати досягнення феміністських
цілей на міжнародному рівні.
Так, відповідно до статті 7 Віденської конвенції про право міжнародних
договорів 1969 року особами, які з огляду на їхні функції і без необхідності
пред'явлення повноважень вважаються такими, що репрезентують свою
державу для цілей укладання міжнародних договорів, є:
а) глави держав, глави урядів і міністри закордонних справ – з метою вчинення
всіх актів, що стосуються укладення договору;
b) глави дипломатичних представництв – з метою прийняття тексту договору
між акредитуючою державою і державою, при якій вони акредитовані;
с) представники, уповноважені державами репрезентувати їх на міжнародній
конференції або в міжнародній організації, або в одному з її органів, – з метою
прийняття тексту договору на такій конференції, в такій організації або в такому
органі.
Порядок обрання чи призначення таких осіб регулюється внутрішнім правом
кожної держави, і далеко не кожна держава може довірити такі високі посади
жінкам (а в ряді держав це неможливо не лише фактично, а й навіть юридично).
Ті самі міркування стосуються і менш високопоставлених представників держав
для цілей ведення переговорів та укладення міжнародних договорів, оскільки
репрезентувати державу на міжнародному рівні – справа важлива та престижна
(у деяких державах – занадто важлива та престижна для жінок). Крім того,
чоловіки часто вважаються більш універсальними представниками, яких
однаково нормально сприйматимуть як у прогресивно, так і в консервативно
налаштованому щодо жінок середовищі.
Ситуацію щодо кількості українських дипломаток станом на 08.03.2019 та в
порівнянні з 2013 роком описав державний секретар Міністерства закордонних
справ України Андрій Заяць у своєму привітанні в мережі Твіттер із нагоди
Міжнародного дня боротьби за права жінок і міжнародний мир: «Для мене 8
березня – день ствердження рівноправності!Серед працівників @MFA_Ukraine
сьогодні 44% – жінки. Гордий, що Україна має нині 6 послів 5 генеральних
консулів-жінок (у 2013 р. лише 2 жінки обіймали посади послів і одна була

генеральним консулом). Ось і привід для свята!»15.
Ще одна проблема, на думку прихильниць фемінізму в міжнародному праві,
полягає в тому, що іноді міжнародне право встановлює занадто низькі стандарти
захисту прав жінок. Так, міжнародне право часто зводить до спільного
знаменника держави з кардинально протилежними поглядами на різноманітні
«жіночі питання». У випадку держав із низьким рівнем захисту прав жінок на
національному рівні наявність єдиного міжнародного стандарту, який є вищим
за внутрішньодержавний і досягнення якого потрібно прагнути, – це безумовна
перевага. У протилежному випадку наявність міжнародного стандарту, що є
нижчим за національний, лише «розхолоджує» державу, сповільнюючи її
потенційний поступ на шляху до кращого забезпечення гендерної рівності та
прав жінок. Більше того, міжнародні зобов’язання держави навіть здатні
утримувати державу від нових кроків у напрямі реалізації принципу гендерної
рівності. Так, в Україні 2018 року активно обговорювалося питання про
можливу денонсацію Конвенції Міжнародної організації праці про
використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду № 45
як такої, що сприяє дискримінації жінок у трудовій сфері та перешкоджає
реалізації принципу рівних можливостей і рівноправного ставлення до чоловіків
та жінок у питаннях працевлаштування і зайнятості. Утім, незважаючи не те, що
ідея про денонсацію також висувалася в контексті приведення українського
законодавства у відповідність до права ЄС, відповідний законопроект було
відкликано16.
Не сприяє покращенню ситуації з рівнем захищеності жінок на національному
рівні й доктринальна концепція поділу міжнародних договорів на
самовиконувані та несамовиконувані, якою держави часто користуються на
практиці для виправдання невиконання (чи недостатньо оперативного або
повного виконання) своїх зобов’язань за міжнародним правом. Нерідко
міжнародні договори, спрямовані на забезпечення прав жінок, потрапляють до
категорії несамовиконуваних, тобто таких, які не можуть застосовуватися
безпосередньо, а потребують прийняття національних законів чи підзаконних
актів, що створює умови для бездіяльності держави та знижує ефективність
норм міжнародного права. Яскравим прикладом «несамовиконуваного»
міжнародного договору є Конвенція Ради Європи про захист дітей від
сексуальної експлуатації та сексуального насильства 2007 року, яка передбачає
не лише активні дії законодавчого, організаційного та фінансового характеру з
боку держави, але й необхідність співпраці з приватним сектором, засобами
масової інформації та громадянським суспільством. Наведений міжнародний
договір є особливо актуальним саме в контексті прав дівчат, оскільки
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статистично17 вони частіше за хлопців стають жертвами відповідних діянь.

2.3. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ
ФЕМІНІСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ.

ЗАХИСТ

ПРАВ

ЖІНОК

У

СВІТЛІ

Здавалося б, у сучасному міжнародному праві «жіноче питання» стоїть не так
гостро, як раніше та порівняно з національними правовими системами низки
держав, адже неодноразово на універсальному та регіональному рівнях
документально закріпленими є принципи гендерної рівності та заборони
дискримінації за ознакою статі, а міжнародні договори, присвячені захисту прав
жінок і дівчат у різних сферах, обчислюються десятками. Утім, представниці
феміністської течії в міжнародному праві категорично не погоджуються з цією
тезою, оскільки значна кількість важливих для життя жінок і дівчат проблем
(безграмотність, бідність, доступ до ресурсів, інформації та інших можливостей
для розвитку) «вирішені» лише на рівні soft law (тобто міжнародного м’якого
права), яке не має обов’язкової сили, а тільки містить рекомендації для держав.
На думку деяких дослідниць, якби потребам жінок приділялося достатньо уваги
на універсальному рівні, то перелік імперативних норм загального міжнародного
права (jus cogens) поповнився б за рахунок права на мир, їжу, охорону здоров'я,
репродуктивну свободу та свободу від дискримінації за ознакою статі/гендеру.
Інші дослідниці, не погоджуючись із таким підходом, заявляють, що результатом
його реалізації буде фемінне (що ґрунтується на образі жінки, яка оберігає, годує,
дбає тощо), а не феміністичне міжнародне право.
Іще одним каменем спотикання поміж представниць течії фемінізму в
міжнародному праві є антитеза «універсалізм vs. релятивізм»:
- прихильниці універсалізму стверджують, що пригноблення жінок чоловіками –
річ універсальна і від неї потерпають жінки в усьому світі незалежно від рівня
освіти, достатку, віку, кольору шкіри тощо;
- прихильниці релятивізму переконані, що боротися за конкретні права жінок
можна лише після ретельного вивчення конкретних потреб певних груп жінок,
оскільки в той час як освічені жінки з розвинутих країн борються за рівну оплату
праці та можливість займати найвищі політичні та управлінські посади,
неписьменні жінки з країн, що розвиваються, борються за можливість повноцінно
харчуватися та отримати хоча б початкову освіту.
У переважної більшості юристок-міжнародниць, які поділяють ідеї фемінізму,
викликає занепокоєння певна маргіналізація питань захисту прав жінок, оскільки
складається враження, що цим (і тільки цим) питанням займаються лише окремі
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міжнародні органи, а також фахівці та фахівчині. Унаслідок цього складається
враження, що права жінок важливі лише для вузького кола спеціалістів (а не для
юристів, які займаються міжнародним правом у цілому), а тому не є важливими
на універсальному рівні. Для подолання цього ефекту дослідниці закликають
розглядати права жінок у якнайширшому правозахисному, міжнародноправовому,
загальноюридичному
(теоретичному
та
практичному),
філософському та соціологічному контекстах.
Іще одна проблема, яку помітили науковиці, аналізуючи питання міжнародноправового захисту прав жінок, полягає в тому, що міжнародне право розглядає
держави як суб’єктів, на які покладається основна (якщо не вся) відповідальність
за забезпечення прав жінок, у той час, як основними порушниками у цій сфері є
окремі індивіди чи юридичні особи, на поведінку яких міжнародне право впливає
зазвичай лише опосередковано.
Феміністки від міжнародного права також звертають увагу на те, що міжнародне
право часто представляє жінок уразливими, слабкими та беззахисними, хоча це
далеко не завжди відповідає дійсності, а лише підживлює і без того глибоко
укорінені гендерні стереотипи. Крім того, часто жінки «йдуть у комплекті» з
дітьми, що сприяє утвердженню хибного уявлення про те, що жінка обов’язково
повинна мати дітей і що дітей обов’язково супроводжує та доглядає саме мати.
Таке «об’єднання» жінок і дітей нерідко є причиною їх ототожнення, що
екстраполює на жінок «дитячі» характеристики, передусім незрілість,
несамостійність і залежність від «дорослих», тобто чоловіків.

2.4. МІЖНАРОДНЕ
МОЖЛИВОСТІ.

ПРАВО ЯК КАР’ЄРА ДЛЯ ЖІНКИ: ТРУДНОЩІ ТА

Незважаючи на певне зростання загальної кількості юристів-міжнародників,
міжнародне право все ж залишається сферою, в якій працює та яку досліджує
дуже мало фахівців, серед яких відсоток жінок є низьким, що зумовлено, на
думку прихильниць феміністської теорії, низкою причин:
1. Міжнародне публічне право, на відміну від національного та міжнародного
приватного права, займається занадто серйозними, з точки зору патріархату, для
жінок проблемами глобального масштабу: державного суверенітету, війни та
миру, макроекономіки, освоєння космосу та енергетичних ресурсів тощо;
2. Чоловіки вважають, що міжнародне право є занадто престижним і
перспективним для жінок, оскільки саме міжнародно-правова кар’єра здатна
забезпечити юристам швидший і очевидніший шлях до світового визнання, чого
патріархат хотів би уникнути. Саме ці міркування лежать в основі однієї з
центральних тез феміністської теорії міжнародного права – про штучність та
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гендерно обумовлену природу поділу міжнародного права на міжнародне
приватне (де жінки-юристки можуть працювати більш-менш вільно) та
міжнародне публічне право (куди доступ жінок суворо обмежений).
3. Якщо йдеться про роботу у сфері міжнародного права як представниці
держави, то для виходу на міжнародний рівень часто необхідно пробивати
службову «скляну стелю» на Батьківщині, оскільки представляти державу в
міжнародних відносинах, як правило, довіряють тим, хто змогли якнайкраще
себе проявити на місці.
Утім, «скляна стеля» є явищем, відомим не лише тим, хто будують кар’єру
державних службовиць і дипломаток: працівниці міжнародних організацій
також із цим стикаються. Так, на рівні ланки виконавців жінок традиційно
багато, на рівні ж тих, хто приймають рішення, – навпаки, вкрай мало.
Іще однією проблемою, на яку феміністки також звертають увагу, є поділ
міжнародно-правових питань (навіть у межах міжнародного публічного права)
на «важливі» (право міжнародної безпеки, міжнародне економічне право,
міжнародне кримінальне право, міжнародне морське право тощо) та
«неважливі» (тут серед різноманітних переліків найчастіше згадують права
жінок), причому вважається, що фахівці із «важливих» питань за замовчанням
розуміються на «неважливих», а фахівчині з «неважливих» проблем повинні
триматися в межах відповідної проблематики.
Юристки також підкреслюють, що часто на заваді їх міжнародної кар’єри
стають стереотипи щодо ролей жінки та чоловіка у сім’ї, відповідно до яких
нормальною є ситуація, коли лише жінка повинна бути готовою покинути свою
роботу та вирушити за кордон за своїм чоловіком, а не навпаки.
Іноді проблемою для жінок, які пов’язують свої кар’єрні устремління з
міжнародним правом, є те, що попри очікування щодо більш прогресивно та
толерантно налаштованого міжнародного середовища, вони стикаються з тим,
що гендерні стереотипи, поширені в країнах походження колег, не нівелюються,
а мультиплікуються, що створює нестерпну робочу атмосферу.
Утім, усе більше жінок обирають міжнародно-правову кар’єру, що зумовлено
поступовими позитивними змінами за кількома напрямками:
- можливості здобувати вищу юридичну освіту з міжнародно-правовим ухилом
та вивчати іноземні мови;
- розширення можливостей жінок на державній, зокрема дипломатичній, службі;
- запровадження офіційних чи неофіційних гендерних квот під час формування
міжнародних інституцій;

- зростання кількості жінок на високих посадах у державах і міжнародних
інституціях.

Завдання 1 (яке може передувати лекції/викладу основного теоретичного
матеріалу) полягає в заповненні двох колонок: перша – щодо міжнародного
публічного права, друга – щодо міжнародного приватного права.
Можливі блоки питань для обох колонок:
- предметна сфера регулювання;
- основні "актори";
- кар'єрні можливості.
Після заповнення колонок:
- з'ясовуються відмінності між міжнародним публічним і міжнародним
приватним правом;
- порівнюються масштаби проблем, які вирішуються міжнародним публічним і
міжнародним правом;
- з'ясовуються та порівнюються кар'єрні перспективи та можливі найвищі
досягнення у разі побудови кар'єри в міжнародному публічному та
міжнародному приватному праві.
Вправа спрямована на:
- з'ясування рівня розуміння аудиторією поняття, сфери регулювання та
особливостей функціонування системи міжнародного права;
- виявлення проблем і можливостей побудови юридичної кар'єри жінок у
міжнародному праві;
- ілюстрацію однієї з тез феміністської теорії в міжнародному праві, яка полягає
у тому, що поділ міжнародного права на публічне та приватне є:
а) штучним із юридичної точки зору;
б) породженим патріархатом;
в) спрямованим на усунення жінок від вирішення "серйозних" питань
глобального масштабу;
г) таким, що значною мірою ускладнює доступ жінок до кар'єри в міжнародному
публічному праві та, як наслідок, перспективи всесвітнього визнання.
Завдання 2 полягає в тому, щоб прокоментувати цю цитату: "Можно выделить
три основных направления, скажем, американского феминизма:
1) радикальный феминизм, являющийся экстремистской, агрессивной
идеологией американских лесбиянок, имеющий явный сексистский и
человеконенавистнический подтекст;
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2) либерально-буржуазный феминизм, являющийся не более чем формой
бизнеса, позволяющей некоторым американским женщинам под предлогом
борьбы за свои права добиваться льгот и привилегий в конкурентной
экономической борьбе за счет мужчин;
3) социалистический феминизм, стремящийся к установлению подлинного
экономического и политического равенства между мужчинами и женщинами не
только в развитых, но и развивающихся странах".
Окрім отримання вражень щодо суті та форми викладу думок, виражених у
цитаті, аудиторії можна поставити такі питання:
1) "Як ви думаєте, коли та в якій країні були написані ці рядки? Що змушує
вас так вважати?" Правильна відповідь: 2002 рік, Україна.
2) "Чи коректно, на ваш погляд, сучасному юристу (зокрема, юристуміжнароднику) включати подібний текст до власної наукової роботи? Якщо так,
то за яких обставин? Якщо ні, то чому?"
3) "Чи поділяєте Ви думку про те, що юристи-міжнародники повинні бути
в авангарді боротьби за гендерну рівність і права жінок та проти гендерних
стереотипів? Чому?"
Завдання 3 полягає в тому, щоб прокоментувати та порівняти дві таких цитати:
«У будь-якому випадку повними дипломатичними привілеями та імунітетами
завжди користуються, як мінімум, такі члени сімей дипломатичних агентів, як
дружина (чоловік), незаміжні доньки та неповнолітні сини» (з підручника К. К.
Сандровського "Право внешних сношений" 1986 року);
- «Члени сім’ї дипломатичного агента, які проживають разом із ним,
користуються, якщо вони не є громадянами держави перебування, привілеями
та імунітетами, вказаними в статтях 29-36» (ст. 37 Віденської конвенції про
дипломатичні зносини 1961 року).
Можливі додаткові запитання та завдання:
1) Чим, на ваш погляд, можна пояснити відмінність між текстом міжнародного
договору та доктринальним підходом до того ж питання?
2) "Приміряйте" поняття "член родини дипломата" на ситуацію пані Джудіт Гоф,
яка протягом чотирьох років була Надзвичайним і Повноважним Послом
Великої Британії в Україні (для довідки: її Високоповажність спільно з
дружиною виховує двох дітей). Також можна подивитися інтерв’ю пані Гоф:
https://www.bbc.com/ukrainian/media-49021792 та порівняти життя сучасної
жінки-посла із історією першої жінки-посла Олександри Коллонтай, яка лягла в
основу сюжету фільму «Посол Советского Союза» (реж. Г. Натансон, СРСР,
1969 рік).

3)
Також
можна
подивитися
інтерв’ю
пані
Гоф:
https://www.bbc.com/ukrainian/media-49021792 та порівняти життя сучасної
жінки-посла із історією першої жінки-посла Олександри Коллонтай, яка лягла в
основу сюжету фільму «Посол Советского Союза» (реж. Г. Натансон, СРСР,
1969 рік). Ці ж відеоматеріали можна використати для ілюстрації явища
накладання одних (гендерних) стереотипів та інші (національні, культурні): у
випадку відео з Джудіт Гоф це, наприклад, англійський сад, чайник,
британський прапор, портрет королеви Єлизавети ІІ, а у фільмі «Посол
Советского Союза» – горілка з самовару.
Завдання 4 полягає в самостійному пошуку учасниками слідів гендерних
упереджень у різних галузях сучасного міжнародного права.
Наприклад: Термін "права людини" французькою – "droits de l'homme", причому
слово "homme" перекладається як "людина" та "чоловік". Саме таке
словосполучення є складовою назви Європейського суду з прав людини
французькою мовою: "Cour européenne des droits de l'homme", незважаючи на
численні пропозиції відмовитися від терміну "droits de l'homme" на користь
"droits humains" ("людські права") чи "droits de la personne" ("права особи").
Завдання 5 полягає у складанні списку чи рейтингу (Топ 10, 20 тощо) відомих
українських та/або зарубіжних (на розсуд викладача/викладачки) юристокміжнародниць із зазначенням їхніх найвищих професійних досягнень. У випадку
складання рейтингу додатковим завданням може стати наведення аргументів на
користь розміщення конкретних юристок на певних позиціях.
Завдання 6 полягає у відстеженні зміни кількості жінок у міжнародних
інституціях (наприклад, Європейський суд з прав людини, Міжнародний Суд
ООН, Міжнародний кримінальний суд тощо) та підготовці відповідних
візуальних матеріалів (наприклад, графіків чи діаграм). Для порівняння можна
обирати, п’яти- або десятирічні періоди чи такі часові проміжки, з якими
пов’язується повне чи часткове оновлення відповідного міжнародного органу.
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ІІІ. ТІЛО, ВЛАДА, ГЕНДЕР І ЗАХИСТ ВІД ГЕНДЕРНОГО
НАСИЛЬСТВА
Авторка: Олена Харитонова
Даний блок пропонує осмислення гендерної оптики, яка створює певну візію
бачення людських тіл і концептуалізує владу як дискурсивний конструкт.
Гендер та гендерне насильство досліджуються як базові дефініції, навколо яких
сконцентрований аналітичний фокус заняття. Структуралістське бачення
гендерних нерівностей і відмінностей у суспільстві та концептуальна рамка
гендерного мейнстримінгу як стратегії досягнення гендерної рівності
дозволяють аналізувати сучасні глибокі трансформації в галузі кримінальної
юстиції. Розуміння гендерної дискримінації та насильства як проявів
структурних нерівностей у гендерованому соціумі ведуть до формування та
використання гендерно чутливих інструментів та практик у правовому полі.
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Методологія: Формою даного заняття можуть виступати лекція, інтерактивний
діалог, аналіз кейсів.
Тривалість: 4 академ. год. (1 год. 30 хв. + 1 год. 30 хв.)
При підготовці до лекцій пропонуємо використовувати інтерактивну
презентацію (Додаток D)
3.1. ТІЛО І ВЛАДА ЯК СПОСІБ КОНТРОЛЮ ЗА СЕКСУАЛЬНІСТЮ ТА
ІНДИВІДУАЛЬНОЮ СВОБОДОЮ: ГЕНДЕРУВАННЯ ЛЮДЕЙ

Людські тіла – фізичні і соціальні – є творінням довготривалої селекції по лінії
«влада/особистість», результатом дії дисциплінарних практик, метою яких є
максимальна деперсоналізація, знищення індивідуальності. Блискучий
французький філософ Мішель Фуко ще у 1970-ті рр.. вивів осмислення
сексуальності на новий рівень. Він розглядав сексуальність як продукт впливу на
суспільну свідомість системи дискурсивних практик, метою яких є створення
«слухняних тіл». Йому вдалося розширити межі поняття «влада», створивши
концепт «влада-знання», згідно з яким влада має дискурсивний характер, діє на
мікрорівнях.
Це означає, що влада здійснюється не лише у прямому сенсі, а і через символічні
засоби. Фуко заговорив про людські тіла як прояви мікрофізики влади, показав,
що відносини домінування складаються зі звичних, рутинних взаємодій, які
створюють відносини влади і підкорення. Він довів, що влада – це не лише
вертикальна ієрархія інститутів, а складна стратегічна ситуація у даному
суспільстві, де влада функціонує на мікро-рівні, проникаючи в усі аспекти
соціального простору. Всеосяжна неявна влада-знання нав’язує нам те, як нам
поводитися. «Справа дівчини – бігти, справа хлопця – наздоганяти», «Головне
для дівчини – вийти заміж», «Б’є – значить любить» – всі ці не піддані
критичному осмисленню установки роблять людину пасивною іграшкою
всередині суспільних структур. Особі через освячені соціальною згодою правила
створення висловлювань пропонують штамповані формули поведінки.
Проте, деконструкція влади є спробою протистояти цій владі, тож ідея поваги до
вибору людини визначати власну ідентичність і межі власної сексуальної
автономії стає наріжним каменем погляду на соціальну та правову реальність.
Теорія дискурсивних влад М. Фуко виступила методологічним підґрунтям
гендерної теорії. Поняття «гендер» стало символом революційних зрушень в
осмисленні людини і суспільства. До 1970-х рр. це був суто філологічний термін
на позначення граматичного роду, а соціогуманітарні та природничі дисципліни,
що вивчають людину, цілком задовольняло поняття «статі», бо саме анатомічну
стать трактували як визначальний чинник соціальної поведінки людей. Така
позиція називалася біологічним детермінізмом. Зрештою виникає нове змістове
наповнення для узвичаєного терміна: психологи, що працювали з так званими
«розладами статевої ідентичності», запропонували уживати слово «гендер» на
позначення соціального виміру статі. Виникнення нового терміна мало
революційне значення, бо він дозволяв поставити під сумнів історичну та
культурну незмінність становища жінок, проблематизувати «природне

призначення» осіб різної статі. Отже, на противагу біологічному детермінізму
(біологічній есенціальності) прийшла гендерна теорія. Завдяки концепції
соціального конструювання П. Бергера і Т. Лукмана гендер почали розуміти як
спосіб конструювання статі через повсякденні практики статево позначеного тіла
тощо18. Гендер – це ті соціальні вимоги, ті ознаки, які суспільство приписує
особам певної статі. Концепт «гендеру» актуалізував питання: а хто надає
значень тілесним відмінностям? І для чого? І в цій точці для пояснення стає
необхідним концепт «влади».
Ключовий акцент гендерної теорії полягає у тому, що влада і гендер – це майже
«близнюки-браття». У свій час заснована на фукіянській теорії влади та теорії
мовленнєвих актів Джона Остіна революційна робота американської філософині
Джудіт Батлер «Гендерний клопіт – Фемінізм та Підрив Тожсамості» (1990)
представила ідею, що те, що ми вважаємо нормальною гендерною поведінкою
чоловіків та жінок, насправді є політично обумовленим конструктом19.
Гендерування людей через суспільні інститути є встановленням владних
відносин, процесом конструювання відмінностей заради легітимації нерівностей.
Суспільство, своїм постійно повторюваним означенням, називаючи нас
хлопчиком чи дівчинкою і очікуючи, що ми, реагуючи на це, будемо поводитися
певним чином, створює для нас гендерні ролі, нав’язуючи нам свою владу.
Перформативна теорія гендерної ідентичності Джудіт Батлер спрямована на те,
щоб прослідкувати, як працює ця влада, і, розгадавши такі «машини
нормалізації», спробувати чинити їй спротив.
У важливій для розуміння методологічних засад гендерної теорії роботі Сандри
Бем «Лінзи гендера. Трансформація поглядів на проблему нерівності статей» 20
зауважується, що на рівні культури впроваджені три лінзи гендеру: гендерна
поляризація, андроцентризм і біологічний есенціалізм. Ці лінзи формують саму
соціальну реальність. Вони вбудовані у суспільні інститути і автоматично
поміщають жінок і чоловіків у різні нерівні життєві ситуації. Коли ж в процесі
інкультурації індивідуум поступово засвоює ці лінзи, він прагне формувати свою
особистість відповідно до них. Таким чином біологія, культура і свідомість
окремої людини взаємодіють у історичному контексті, системно відтворюючи
владу чоловіків. Дослідниця бачила своїм завданням зробити згадані лінзи
видимими, мати можливість подивитися на самі ці лінзи, а не крізь них.

Плахотнік О. Неймовірні пригоди гендерної теорії в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://krytyka.com/ua/articles/neymovirni-pryhody-gendernoyi-teoriyi-v-ukrayini (дата
звернення 05 листопада 2019 р.)
19 Батлер Дж. Гендерний клопіт – Фемінізм та Підрив Тожсамості. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0BzyNdbFDRRN_X3JLYzByaTJZQTg/view (дата
звернення 22 лютого 2018 р.)
20 Бем С. Линзы гендера. Трансформация взглядов на проблему неравенства полов. / Пер. с англ.
Д. Викторовой. / Науч. ред. Н. Ходырева. – М.: «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН), 2004. – 336 с.
18

НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА ПРАВА ЖІНОК»

Перша лінза – це лінза андроцентризму, або
сконцентрованості на чоловічому (перевазі чоловічого,
чоловіків). Чоловічий досвід у суспільстві сприймається як
стандарт, норма, а жіночий має відтінок інакшості, чужості,
додаткового характеру. Поняттям «андроцентризм»
визначається такий спосіб мислення, у межах якого саме
чоловіка розглядають як точку відліку і мірило культурних
цінностей та норм.
Друга лінза – це лінза гендерної поляризації. Вона означає
не просто те, що жінки і чоловіки вважаються різними, а що
цій різниці надається перебільшене значення, дана різниця
культивується як базова, практично будь-який аспект
культури, людського досвіду зображується у нерозривному
зв’язку зі статевими особливостями. Але насправді
відмінності між різними групами людей, які об’єднані за
іншими, ніж стать, ознаками (багаті/бідні, місто/село,
схід/захід), можуть бути більш значущими, ніж відмінності між жінками та
чоловіками. Існують суттєві відмінності між індивідами усередині груп, і,
ймовірно, вісь «жіноче/чоловіче» не така вже й глобальна.
Нарешті, третя лінза – лінза біологічного есенціалізму. Її
завдання - обґрунтовувати та узаконювати андроцентризм
та гендерну полярність, представляти їх як природні і
неминучі наслідки біологічної природи жінок та чоловіків.
С. Бем підкреслює, що не заперечує біологічних фактів, але
стверджує, що біологічні явища не мають фіксованого
незалежного значення. Значення, яке їм надається, залежить
від того, як вони пояснюються та використовуються
культурою, а їх соціальний зміст залежить від історичного та сучасного
контексту.
Погляд крізь гендерні окуляри на суспільство дає вихід на бачення його гендерної
структури, розуміння того, що у суспільні структури вже вбудовані механізми,
які відтворюють гендерну нерівність. Нерівності існують не тільки на мікро-рівні
(індивідуальному), але і на мезо-рівні (організаційному), а також макро-рівні
(суспільному).
Хоча пояснення моделей нерівностей між чоловіками і жінками завжди
спирається на певний соціо-культурний контекст, тим не менш існують
достатньо глобальні схеми таких нерівностей:
- політична репрезентованість жінок та їхня залученість до прийняття
рішень є значно нижчою порівняно з чоловіками;
- жінки надмірно представлені серед бідних;
- представленість жінок в інформаційному просторі пов’язана з створенням
стереотипних образів, які перешкоджають жіночій участі у публічному
житті;
- жінки частіше, ніж чоловіки, стають жертвами гендерного насильства.
Усвідомлення гендерної асиметрії актуалізує важливість розуміння проблем
гендерної нерівності. На міжнародному рівні створені і досліджуються

індикатори гендерної рівності, на їх основі готуються рейтинги. Зокрема,
Всесвітній економічний форум готує щорічний The Global Gender Gap Report, де
на підставі аналізу чотирьох блоків питань – економіки, освіти, здоров’я та
політичного представництва – робиться висновок щодо існування гендерного
розриву у рівності між чоловіками і жінками. У 2018 р. Україна посіла у ньому
65 місце з 149 країн (чим далі від першого місця – тим більший гендерний
розрив).
Бачення гендерної структури сприяє деконструкції усталених переконань,
звичної картини світу. Розуміння того, що усі соціальні інститути працюють на
те, щоб відтворювати гендерний порядок, гендерувати людей, поляризувати їх,
розділяти їх за статтю, надавати статі невиправдано перебільшеного значення,
ведуть до переосмислення установки, що люди «нерівні, бо різні». Навпаки, ми
«різні, бо нерівні»; нерівність веде до усвідомлення людей діаметрально
протилежними, полярними, нерівність є коренем проблем, конфліктів і
насильства. Гендерна відмінність – це наслідок гендерної нерівності, а не її
причина21.
3.2. “ГЕНДЕРНА ЧУТЛИВІСТЬ ПРОТИ ГЕНДЕРНОЇ СЛІПОТИ” І ПРИРОДА
ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА

Проблеми гендерної нерівності та насильства вимагають активних зусиль,
спрямованих на подолання гендерних розривів.
У переліку з 17 Цілей сталого розвитку ООН, що являє собою систему ціннісних
орієнтирів для усього світу на 2015-2030 роки, на 5-му місці знаходиться
гендерна рівність. Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 рр.
передбачає фокусування на впровадженні гендерного мейнстримінгу в усіх
політиках і заходах. Гендерний мейнстримінг (gender mainstreaming), відповідно
до дефініції, розробленої Групою Спеціалістів з Мейнстримінгу РЄ, є
(ре)організацією, вдосконаленням, розвитком та оцінкою політичних процесів
таким чином, щоб перспектива гендерної рівності була інкорпорована в усі
політики на всіх рівнях і всіх етапах усіма суб’єктами, що беруть участь у
розробці політики.
Одна з основних ідей, що об’єднує міжнародні механізми з просування гендерної
рівності, полягає у тому, що подолання гендерних нерівностей призведе до
викорінення гендерного насильства, оскільки гендерне насильство є граничним
проявом гендерної нерівності, а інтерперсональний злочин – це прояв
структурної нерівності у гендерованому суспільстві. Досягнувши сутнісної
(субстантивної) рівності між жінками і чоловіками, вдасться значно знизити
рівень гендерного насильства22.

Кіммел М. Гендероване суспільство / Пер. С. Альошкіна. – К.: Сфера, 2003. – 481 с.
Харитонова О.В. Ключові засади гендерної політики в кримінальному праві України та основні
напрями реформ щодо протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству. Науковопрактичний посібник / О. В . Харитонова. — Харків: ТОВ «Видавництво „Права людини“», 2018.
— 344 с.
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Рух до цієї мети можливий завдяки використанню гендерно чутливого підходу на
противагу гендерній сліпоті.
Гендерно чутливий підхід – це спроба усунути гендерні нерівності, враховуючи
особливості досвіду та потреб жінок та чоловіків. Він вимагає звернення уваги на
різні ролі жінок та чоловіків з урахуванням конкретних соціальних, культурних,
економічних і політичних контекстів. Такий підхід необхідний, щоб жінкам були
гарантовані універсальні права людини і щоб вони були позбавлені
дискримінації.
Гендерно сліпий підхід – це нерозпізнавання того, що ролі жінок та чоловіків їм
«приписані», на них «покладені». У світі, де недоліки або привілеї прикріплені
до гендеру, гендерно сліпий підхід не досягає сутнісної рівності.
Хед-лайнерка сучасного юридичного ландшафту в сфері протидії сексуальному
насильству професорка Мічіганського університету (США) Кетрін МакКіннон
останні 30 років переконливо доводить, що зґвалтування є перш за все різновидом
сексуальної дискримінації, а отже напряму пов’язані з проблемою гендерної
нерівності.
У своїй роботі «Переозначаючи згвалтування» (2016) К. МакКіннон написала, що
неврахування гендерної нерівності як контексту сексуальних злочинів веде до
того, що існуючі законодавчі акти не описують досвід жертв зґвалтування так, як
жертви пізнають його у своєму життєвому досвіді. Примусові компроміси в
сексуальній обстановці настільки звичні для жінок, що часто їх вибір, який
вважається добровільним, у всіх інших умовах несумісний з поняттям свободи:
«Якщо хтось прокидається у палаючому будинку, то вистрибнути з вікна сьомого
поверху чи залишится згоріти заживо, звичайно, може бути представлене як
вибір, але навряд чи хтось дає згоду на підпал» 23.
Саме тому одними з основних центрів реформування у сфері протидії гендерному
насильству та сексуальним злочинам як на міжнародному рівні, так і у
національних законодавствах стали сексуальна автономія особи і
комунікативний характер згоди.
Законодавчі зміни в цьому полі в Україні (ЗУ від 06.12.2017 р. № 2227-VIII «Про
внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради
Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та
боротьбу з цими явищами» покликані підкреслити, що насильством є діяння, яке
відбувається за відсутності добровільних і консенсуальних дій потерпілої особи.
Тобто зґвалтування (дії сексуального характеру, пов’язані з проникненням у тіло
потерпілої особи) і сексуальне насильство (насильницькі дії сексуального
характеру, не пов’язані з проникненням у тіло потерпілої особи) відтепер
тлумачаться більш широко – як ігнорування вільного сексуального
волевиявлення індивіда.

Catharine A. MacKinnon. Rape Redefined. – Available at: https://harvardlpr.com/wpcontent/uploads/sites/20/2016/06/10.2_6_MacKinnon.pdf (access 05 November 2019)
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Основною ознакою сексуальної автономії є здатність виявляти згоду на
сексуальну активність, тобто розуміти характер та значення вчинюваних
сексуальних дій та можливих наслідків такого вибору в момент прийняття
рішення. Якщо раніше чинниками, які виключали добровільність згоди
потерпілої особи, законодавець називав фізичне насильство, психічне
насильство, використання безпорадного стану потерпілої особи, то відтепер
такого обмеження немає, зокрема, введення ґвалтівником потерпілої особи в
оману може бути способом вчинення такого злочину.
Цікавою в цьому плані є практика судів Сполученого Королівства у справах щодо
встановлення добровільності згоди. Так, наприклад, у справі R v Tabassum (2002)
обвинувачений проводив обстеження грудей потерпілої для власного
сексуального задоволення, прикриваючись тим, що він збирає дані для програми
скриннінгу на рак, і суд встановив, що добровільної згоди не було. У справі Julian
Assange v Swedish Prosecution Authority (2011) пан Джуліан Ассанж знав, що
потерпіла дала згоду на статевий контакт лише з використанням презерватива,
тому його поведінка у статевому контакті без презерватива була визнана такою,
що виключає добровільну згоду потерпілої. У справі R (on the application of F) v
The DPP (2013) особа дала згоду на статевий акт лише за чіткого розуміння того,
що її партнер не буде еякулювати всередині вагіни, проте він навмисно порушив
цю умову. Суд зазначив, що у такій ситуації особа позбавлена вибору,
пов’язаного з ключовою особливістю, на якій базувалася первісна згода на
статевий зв’язок, а тому добровільна згода виключається. Ще одна справа Justine
McNally v R (2013) стосувалася стосунків між двома дівчатами, які протягом 3
років розвивалися від інтернет-віносин до «виключно романтичної дружби». З
самого початку McNally представлялася виключно як хлопчик, і цей обман
підтримувала увесь цей період. У даному випадку суд визнав, що такий обман
може спростовувати згоду, адже особа повинна мати свободу обирати, мати їй
сексуальний контакт з хлопцем чи з дівчиною. Разом із тим у даній справі суд
звернув увагу на те, що обставини, за яких згода може бути визнана нікчемною,
не безмежні; суд сказав, що «насправді, деякі обмани (наприклад, щодо
добробуту особи), очевидно не будуть достатніми, щоб спростувати згоду».
Подібна практика важлива для більш глибокого розуміння українськими судами
визначення добровільної згоди «з урахуванням супутніх обставин» (примітка до
ст. 152 Кримінального Кодексу України), адже це уточнення звертає увагу на
оцінний потенціал всієї різноманітності людських сексуальних відносин і
важливість контексту для належної юридичної практичної аргументації.
Добровільність згоди, заснована на її комунікативному характері, у центр
протидії сексуальному насильству висуває культуру згоди. Вона виникла на
противагу так званій «культурі зґвалтування», дослідженій Сьюзан Браунміллер
у роботі «Проти нашої волі: чоловіки, жінки та згвалтування» (1975) 24. Термін
«культура згвалтування» використовується в рамках ґендерних досліджень для
опису культури, в якій поширені зґвалтування й інші форми сексуального
насильства (як правило, проти жінок) і переважають правила і практики, які
нормалізують сексуальне насильство. Агресивна поведінка по відношенню до
жінок може засвоюватися через так званий «ефект моделі» – імітацію сцен
Brownmiller S. Against Our Will. Men, Women and Rape. – New York: Simon & Schuster, 1975. –
472 р.
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насильства над жінкою, яку можна побачити в реальному житті та медіа; «ефект
зв’язку сексу і насильства» – коли утворюються асоціації між сексуальністю і
насильством (продукується в порно); «ефект міфів» – віра в численні міфи, що
стосуються сексуального насильства (жіноче «ні» означає «так», «кожна жінка
мріє бути згвалтованою» тощо); «ефект нечутливості» – зменшення
сприйнятливості до чужого болю, страху і приниження, що супроводжують
сексуальне насильство. Подібна культура провокує конструювання культурної
мізогінії.
Культура згоди пропагує девіз: «Так – це Так». Він передбачає, що будь-яка інша
відповідь означає «Ні». Комунікативність згоди полягає у тому, що потенційні
сексуальні партнери повинні переконатися, що кожен з них виразив добровільну
згоду на певні дії сексуального характеру.
Прагматика такого мислення полягає у тому, що повага до сексуальної автономії
іншого вимагає взаємодії з ним як з автономним вільним індивідом, згода якого
стає джерелом власної сексуальної суб’єктності.
Подібне тлумачення згоди є розвитком ідей прав людини та забезпечує
радикальну залежність ефективності захисту від поваги до сексуальної автономії
кожного. Важливу роль у визначенні параметрів допустимої сексуальної
взаємодії відіграє урахування практики Європейського Суду з прав людини, де
відповідно до «поворотного» рішення у справі «M.C. v. Bulgaria» (2003) саме
відсутність згоди, а не застосування сили, є конститутивною ознакою
сексуального насильства. У цій справі про ймовірне зґвалтування двома
чоловіками 14-річної незайманої дівчинки, суд підкреслив, що хоча у
законодавчих актах європейських держав уже немає вимоги наявності доказів
щодо чинення потерпілою особою фізичного опору, практика розслідування
таких злочинів зводиться до того, що правоохоронці довіряють лише так званим
«прямим доказам» зґвалтування (слідам насильства, покликам про допомогу
тощо), а якщо таких доказів немає – особа позбавляється належного захисту та
реагування з боку держави. Більше того, у цій справі суд критикував органи
державної влади за те, що вони не надали особливого значення уразливості осіб
юного віку і особливим психологічним факторам. Адже, як свідчать психіатри та
психологи, одним з різновидів реакції на зґвалтування є так званий «застиглий
переляк» – психологічна реакція підкорення насильству, захисний механізм
дисоціації, коли жертва відокремлює себе від власного тіла і того, що з ним
відбувається.
Так, Швеція у 2018 р. запровадила зміни до законодавства, згідно з якими секс
без ясно вираженої згоди вважається зґвалтуванням. За даними відділення для
надання допомоги жертвам зґвалтувань у Стокгольмі, 7 з 10-ти жінок під час
сексуальних атак впадають у стан заціпеніння. Уряд Швеції, презентуючи
законопроект перед парламентом, пояснив, що пропонує запровадити
законодавство про сексуальну згоду, угрунтоване в очевидності, що секс має бути
добровільним. Уряд підкреслив, що відтепер для засудження за зґвалтування не
тільки насильство, загрози чи використання вразливої ситуації жертви з боку
злочинця є характеристиками злочину. Урядовий законопроект включив також
пропозицію створення двох нових злочинів – «недбале згвалтування» («negligent
rape») і недбале «сексуальне насильство» («negligent sexual abuse»), максимум

покарання за які становить 4 роки тюремного ув’язнення. Даний аспект
«недбалості» уряд роз’яснив таким чином, що «засудженню може підлягати
також особа, яка повинна була знати про ризик того, що інша особа не бере участі
добровільно, але все одно здійснює сексуальний контакт з цією особою». На
думку розробників законопроекту, вимагаючи підтвердженої згоди, закон
набагато більше захищає людей, які під час домагань впадають в пасивний стан.
Ухвалені парламентом Швеції законодавчі зміни постановили, що учасники
сексуальної активності повинні ясно демонструвати, що вони хочуть займатися
сексуальною діяльністю, для того щоб вона вважалася консенсуальною.
Один з таких вироків за недбале зґвалтування був підтверджений на початку
липня 2019 р. Верховним Судом Швеції, ставши першим випадком, коли вищий
суд держави виніс рішення, що стосується недбалого зґвалтування.
27-річний чоловік був визнаний винним у недбалому зґвалтуванні жінки під час
нічного перебування у її будинку. Жінка підтвердила, що дозволила йому
залишитися на ніч, але ясно дала йому зрозуміти, що вона не хоче займатися
сексом. Незважаючи на це, чоловік почав статевий акт. І чоловік, і жінка
підтвердили, що вона була пасивною під час проникнення і вони не розмовляли.
Жінка заявила, що вона застигла і не знала, як реагувати, тоді як чоловік
повідомив, що не був певний, що жінка прокинулася, хоча у нього склалося
враження, що вона хоче займатися сексом і він продовжував, тому що вона не
сказала йому «ні».
Верховний Суд Швеції зазначив у своєму рішенні, що особа, яка піддається
сексуальному втручанню проти її волі, не несе ніякої відповідальності за те, що
не сказала «ні» або не висловила своє небажання іншим чином. Суд наголосив,
що той факт, що жінка і чоловік погодилися спати в одному ліжку і були одягнені
лише у білизну, не означає, що жінка дала згоду на участь у статевому акті.
Призначене чоловікові покарання за недбале зґвалтування становить 8 місяців
тюремного ув’язнення. Шведські правозахисники вважають, що без змін до
законодавства подібні діяння залишилися би безкарними. Прийняттю закону
передував масштабний розвиток громадського руху «Fatta» («Зрозумій»), який
вимагав того, щоб ясне «так» прийшло на зміну «подачі і зчитуванню сигналів».
Подібні шведській кампанії з просування згоди як сексуальної норми зовсім не
рідкість у світі. Однією з найбільш помітних стала кампанія I Heart Consent в
британських університетах у 2015 р.
За результатами дослідження Женевського центру демократичного контролю над
збройними силами і громадської організації «Ла Страда-Україна» щодо оцінки
готовності системи кримінального правосуддя України забезпечити виконання
зобов’язань, пов’язаних з ратифікацією Стамбульської конвенції щодо боротьби
з насильством проти жінок, реагування цієї системи на випадки насильства щодо
жінок не є ефективним. Індикаторами неефективності називаються
неповідомлення про насильство, втрата справ у ланцюзі правосуддя,
нестримувальні вироки (так, наприклад, з 1049 повідомлень про зґвалтування у
2016 р. засуджено лише 61 гвалтівника). Серед причин неефективної відповіді
системи кримінального правосуддя називаються поширені гендерні стереотипи
та упередження серед працівників системи кримінального правосуддя, нестача
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індивідуальних та інституційних спроможностей. Наслідком неефективності
реагування виступають атмосфера практичної безкарності і терпимості
суспільства щодо насильства щодо жінок, його висока поширеність в Україні 25.
Висока інвазивність, особлива уразливість і чутливість сексуальної сфери
людини, складність розслідування та доказування сексуальних злочинів,
безумовно, виступають серйозним викликом для кримінальної юстиції.
Флешмоби #янебоюсь сказати, #metoo, сексуальні скандали в публічних
просторах тощо привертають увагу до теми сексуального насильства щодо жінок.
Очевидно, що динаміка відносин між статями у сучасному світі змінюється, і це
потребує нових фокусів у реагуванні на гендерно обумовлене насильство з
використанням генедерно чутливого підходу.
3.3. ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ БОРОТЬБИ З ГЕНДЕРНИМ НАСИЛЬСТВОМ

Питання гендерної рівності знаходяться у центрі уваги міжнародної спільноти з
другої половини XX ст. Укладачі Статуту ООН спеціально передбачили «рівні
права чоловіків і жінок», продемонструвавши віру організації «у фундаментальні
права людини» та «гідність і цінність людської особистості».
Скликання з ініціативи ООН чотирьох всесвітніх конференцій для розробки
стратегій і планів дій щодо поліпшення становища жінок (Мехіко, 1975,
Копенгаген, 1980, Найробі, 1985, Пекін, 1985) стало важливим етапом боротьби
за гендерну рівність.
Значна віха - прийняття Генеральною Асамблеєю ООН в 1979 р. Конвенції про
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW). 10 грудня 1999 р., в
День прав людини, був відкритий для підписання Факультативний протокол до
цієї Конвенції, що дає можливість жінкам-жертвам статевої дискримінації
подавати скарги в міжнародний договірний орган (Комітет ООН з ліквідації усіх
форм насильства щодо жінок CEDAW).
У 1993 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію з ліквідації
насильства щодо жінок.
Пекінська конференція надихнула світове співтовариство взяти на себе глобальні
зобов’язання з розширення прав і можливостей жінок і привернула
безпрецедентну міжнародну увагу. Конференція одноголосно прийняла
Пекінську Декларацію і Платформу дій, де уряди зобов’язалися включити
гендерний компонент у всі державні інститути, стратегії, планування та
прийняття рішень. Ця визнана на глобальному рівні стратегія досягнення
гендерної рівності отримала назву «гендерний мейнстримінг».
У 2010 р. Генеральна Асамблея ООН створила орган ООН з питань гендерної
рівності та розширення прав і можливостей жінок «ООН Жінки», що має своєю
метою прискорення прогресу у справі задоволення потреб жінок у всьому світі.
Практика кримінального правосуддя і насильство щодо жінок. DCAF, Ла Страда Україна. Київ,
2017.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.legalaid.gov.ua/images/docs/Criminal%20justice%20practice%20and%20violence%20agai
nst%20women_ukr.pdf (дата звернення 05 листопада 2019 р.)
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У 2015 р. відбувся саміт ООН, де одностайно всі 193 держави-члени ООН
прийняли рішення розпочати роботу над досягненням 17 Цілей сталого розвитку
в період з 2015 по 2030 рік. Цілі сталого розвитку являють собою глобальний
порядок денний для країн-учасниць, що формують для себе систему цінностей.
У переліку з 17 цілей на 5-му місці знаходиться «забезпечення гендерної рівності,
розширення прав і можливостей усіх жінок і дівчат».
Окрім рамкових стратегій ООН в сфері гендерної рівності, важливими також є
рамкові стратегії Ради Європи. Починаючи з 1990-х рр., РЄ сприяла розвитку
гендерно чутливого підходу, у тому числі через заснування у 1995 р. Групи
Спеціалістів з Мейнстримінгу (Group of Specialists of Mainstreaming). У 1998 р.
Комітет Міністрів Ради Європи прийняв Рекомендацію з гендерного
мейнстримінгу. З тих пір дана стратегія є невід’ємною складовою діяльності Ради
Європи з метою сприяння повній реалізації гендерної рівності. Рекомендація
Комітету Міністрів Ради Європи CM/Rec (2007)17 щодо стандартів та механізмів
ґендерної рівності дала більш детальні вказівки державам-членам щодо
зобов’язання «надавати пріоритет розробці, прийняттю та забезпеченню
ефективного національного законодавства щодо гендерної рівності, а також
інтегрувати гендерний підхід у всі сфери управління, права і політики». Дана
рекомендація закликала держав-членів вживати спеціальні заходи та
впроваджувати гендерний підхід у широкому діапазоні таких сфер, як: приватне
та сімейне життя; освіта, наука і культура; економічне життя; політичне та
приватне життя; досягнення балансу між приватним/сімейним життям та
професійним/публічним життям; соціальний захист; здоров’я, включаючи
сексуальні та репродуктивні питання; медіа; торгівля людьми; конфлікти та
постконфліктні ситуації; а також щодо уразливих груп, які піддаються ризику
мультидискримінації.
Гендерна інтеграція отримала новий імпульс у Раді Європи із започаткуванням
Трансверсальної програми з гендерної рівності (2012), результатом якої стало
прийняття першої в історії Ради Європи Стратегії ґендерної рівності (2014-2017).
Нова Стратегія гендерної рівності РЄ на 2018-2023 рр. передбачає фокусування
на таких стратегічних напрямах: попередження та протидія гендерним
стереотипам та сексизму; попередження та протидія насильству щодо жінок та
домашньому насильству; забезпечення рівного доступу жінок до правосуддя;
досягнення збалансованої участі жінок та чоловіків у прийнятті політичних та
інших публічних рішень; захист прав жінок та дівчат мігранток, біженок,
шукачок притулку; впровадження гендерного мейнстримінгу в усіх політиках і
заходах.
Посилення прихильності Ради Європи до гендерного підходу та рішучості
впроваджувати ефективні механізми його досягнення демонструють відповідні
конвенції Ради Європи, які актуалізують гендерний мейнстримінг.
Так, Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми (2005)
визнає, що торгівля людьми є значною мірою гендерним явищем, і, таким чином,
формує сильні зв’язки з гендерною рівністю та гендерним мейнстримінгом (ст.ст.
1, 5, 6 та розділ III Конвенції). Унікальним інструментом є Конвенція Ради
Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та
боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція) (2011), де гендерна
перспектива є ключовим акцентом, навколо якого вибудовується впливовість
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положень конвенції. Дотичною до них є Конвенція Ради Європи про захист дітей
від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Лансаротська
конвенція) (2007).
Дані три конвенції Ради Європи стали новаторськими та всеосяжними
інструментами в області захисту людської гідності, і вони мають безпосередній
зв’язок з Цілями сталого розвитку ООН 2015-2030 рр. Конвенції унікальні тим,
що мають глобальний характер, до них може приєднатися будь-яка держава, яка
не є членом Ради Європи і не брала участі у розробці Конвенції. Вони були
створені з розумінням того, що заходи для вирішення глобальних проблем,
пов’язаних із гендерним насильством, торгівлею людьми та сексуальною
експлуатацією дітей, не повинні обмежуватися певною географічною зоною.
Положення даних конвенцій можуть сприяти нормативним та політичним змінам
у всіх регіонах світу. Для недержавних акторів вони пропонують схему дій як на
глобальному, так і на національному рівнях. Конвенції можуть бути використані
як опорні рамки і платформи для міжнародного співробітництва та обміну
досвідом в розробці національних політик та законодавства. За допомогою
конвенційних інструментів Рада Європи та її держави-члени можуть сприяти
здійсненню Цілі № 5 («Досягнення ґендерної рівності та розширення прав і
можливостей усіх жінок і дівчат») та Цілі № 16 («Сприяння побудові
миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку,
забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних
та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях»). Розуміння
пов’язаності даних конвенцій РЄ, орієнтирів та ініціатив, які вони пропонують,
бачення їх крізь призму широкої міжнародно-правової системи захисту прав
людини може бути ще одним додатковим аргументом на користь ратифікації
Україною Стамбульської конвенції, адже Конвенція Ради Європи про заходи
щодо протидії торгівлі людьми ратифікована нашою країною у 2010 р.,
Лансаротська конвенція – у 2012 р.

Отже,
Стамбульська
конвенція – лише частина розгалуженої системи міжнародно-правових
механізмів захисту прав людини. Ті, хто мислить її як відірваний, ізольований
акт, не здатні осягнути її інструментальну цінність та значущість.
Інструментальна цінність конвенції має такі важливі аспекти:
1) Стамбульська конвенція діє дуалістично – як міжнародний договір про
права людини і як міжнародний кримінально-правовий договір, спрямований на
налагодження міжнародного співробітництва між усіма можливими суб’єктами у
цій галузі;
2) її рамкова дія заснована на чотирьох полюсах (the Four Pillars) – 4-P:
Prevention (попереджати усі форми насильства проти жінок)

Protection (захищати від усіх форм насильства проти жінок)
Prosecution (переслідувати усіх, хто звинувачується у вчиненні
актів насильства проти жінок)
Policy integration (інтегрувати політики, тобто долати насильство
щодо жінок не тільки завдяки кримінально-правовим та кримінальнопроцесуальним механізмам, а і завдяки впровадженню змістовної ( суттєвої)
рівності між жінками та чоловіками).
Порівняно з попереднім «3-P»-підходом включення ще однієї «P» до рамки
Стамбульської конвенції стало її безперечною перевагою, адже інтеграція
політик дає можливість множинності бачення правових ситуацій, гнучкого
реагування на змінюваність сучасного світу, визнання та поваги відмінностей та
обмеження гендерної нерівності.
Цінність концепції human rights полягає у тому, що права людини – це
навігаційна система для розвитку міжнародних та національних правових систем.
Права людини є фундаментальним стовбуром, навколо якого вибудовані певні
інструменти, механізми захисту, що постійно розвиваються, удосконалюються.
На тлі сучасного розвитку концепції позитивних зобов’язань держав боротьба з
гендерним насильством наповнюється новим змістом. Серед базових рішень
(«landmark desicions»), важливих для розуміння цього, варто виділити рішення
ЄСПЛ у справі Opuz v. Turkey від 02.06.2009 р., де – вперше у справі про домашнє
насильство – Суд встановив порушення ст. 14 (заборона дискримінації) у
поєднанні з порушеннями ст. 2 і 3 ЄКПЛ, оскільки насильство щодо жінок
базувалося на гендерних ознаках (Суд підкреслив, що домашнє насильство
здійснюється в більшості випадків до жінок і заохочується дискримінаційною
правовою пасивністю). В даному рішенні Суд визнав, що домашнє насильство
щодо жінок є системною проблемою і відображає фундаментальний дисбаланс
влади. І хоча індивідуальні акти насильства вчиняються в приватній сфері,
насильство щодо жінок, як правило, продовжується через чоловіче домінування
в правоохоронних та судових інституціях. Рішення Суду встановило суворе
зобов’язання держави захистити жінок від домашнього насильства. Дана справа
продемонструвала, що права людини можуть мати не тільки «вертикальний», а і
«горизонтальний ефект», тобто на державу може бути покладене зобов’язання
гарантувати дотримання прав людини між приватними особами. Також у даному
рішенні Суд визнав наявність де-факто erga omnes ефекту своїх рішень, вказавши
на необхідність брати до уваги його висновки навіть у рішеннях щодо інших
держав-учасниць: оскільки Суд надає остаточне авторитетне тлумачення прав і
свобод, визначених у розділі 1 Конвенції, він розглядає, чи прийняли національні
органи влади достатньою мірою принципи, що випливають з його рішень щодо
аналогічних питань, навіть якщо вони стосуються інших держав.
Зміни в українському національному законодавстві, пов’язані з імплементацією
вимог Стамбульської конвенції, можуть бути належним чином інтерпретовані
лише за умови розуміння, що базовою дефініцією, з якої вони проросли, є
«гендерне насильство». Гендерно чутливий підхід необхідно сприймати як те, що
постійно мається на увазі, метатекст, без якого конвенційні механізми не здатні
працювати.
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Національна кримінально-правова рамка протидії домашньому насильству
сконструйована законодавцем таким чином :
1)
поява ст. 126-1 КК України «Домашнє насильство»;
2)
поява в деяких складах злочинів кваліфікуючої ознаки «вчинення
злочину щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою
винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах»;
3)
поява у ст. 67 КК України обтяжуючої обставини «вчинення
злочину щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою
винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах» (п. 6-1 ч. 1
ст. 67 КК) та розширення змісту п. 6 ч. 1 ст. 67 КК за рахунок «вчинення
злочину… у присутності дитини» ;
4)
створення нового інституту обмежувальних заходів для осіб, які
вчинили домашнє насильство (ст. 91-1 КК України);
5)
поява у ст. 76 КК України «Обов’язки, які покладає суд на особу,
звільнену від відбування покарання з випробуванням» можливості застосувати
до таких осіб, що засуджені за злочини, пов’язані з домашнім насильством,
обмежень та заборон, передбачених у ст. 91-1 КК України;
6)
поява ст. 390-1 КК України «Невиконання обмежувальних заходів,
або обмежувальних приписів, або непроходження програми для кривдників».
Основні фокуси реформ щодо сексуальних злочинів полягають у:
- повазі до сексуальної автономії і комунікативності згоди
- класифікації сексуальних злочинів відповідно до типу сексуальних
атак (зґвалтування, поєднане з пенетрацією; сексуальне насильство без
пенетрації)
- захисті осіб, найбільш уразливих до сексуальної експлуатації
(малолітніх, неповнолітніх)
Суттєвим недоліком національного праворегулювання стало те, що на відміну від
вимог Стамбульської конвенції (ст. 36), у диспозиції складу зґвалтування не
зазначено «з використанням інших частин тіла» (що ускладнює оцінку певних дій
сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи).
Склади злочину, передбачені новою редакцією ст. 152, 153 КК, відображують
різний рівень посягання на тілесність під час сексуального посягання. Сексуальна
атака з пенетрацією – це особливий спосіб порушення сексуальної автономії. Це
не означає, що всі пенетраційні напади більш небезпечні, ніж непенетраційні,
хоча скоріше за все, що це так. Проте мова не йде про створення певної
абстрактної ієрархії сексуальних злочинів – в кожній конкретній справі з
урахуванням контексту тип «залученості» до сексуальної атаки впливатиме на
ступінь суспільної небезпечності злочину.
Якщо ж говорити про такий спосіб сексуальної атаки, як сексуальні зловживання,
то законодавець реконструював ст. 154 КК «Примушування до вступу в статевий
зв’язок». Нова редакція цієї статті в ч.1 передбачає відповідальність за
примушування особи без її добровільної згоди до здійснення акту сексуального
характеру з іншою особою; відповідальність же за примушування особи без її
добровільної згоди до здійснення акту сексуального характеру з особою, від якої
потерпіла особа матеріально або службово залежна, передбачається у ч. 2 ст. 154
КК.

Нова редакція ст. 154 КК не містить положень про те, що злочином визнається
примушування до здійснення акту сексуального характеру з третьою особою,
хоча цього вимагає ст. 36 Стамбульської конвенції та визначення поняття
сексуального насильства у п. 15 ч. 1 ст. 1 ЗУ від 07.12.2017 р. «Про запобігання
та протидію домашньому насильству».
Вочевидь, оновлена ст. 154 КК України передбачає відповідальність за ті
різновиди сексуальних домагань, які є злочинами. Відповідно до ст. 40
Стамбульської конвенції, яка вимагає криміналізації чи встановлення іншої
санкційності за сексуальні домагання, сексуальним харасментом визнається
будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної або фізичної поведінки
сексуального характеру, метою або наслідком якої є порушення гідності особи,
зокрема шляхом створення залякувального, ворожого, принизливого або
образливого середовища. Акцент на намірі винного порушувати гідність
потерпілої особи через створення подібного середовища, відображений у
диспозиції статті ст. 154 КК, міг би надати орієнтири правозастосовувачам для
розмежування таких діянь зі злочинами, передбаченими ст. 152 (153) КК. Отже,
зміст сексуальних домагань може проявлятися у двох формах: «quid pro quo» «послуга за послугу», коли винним використовується залежність потерпілої
особи і сексуальні вимоги «прикріплюються» до цих стосунків; «вороже
середовище» - коли поведінка винного створює умови, які є ворожими,
залякуючими або принизливими для потерпілої особи.
Малолітні, неповнолітні особи потребують особливого захисту від сексуальної
експлуатації. Цього вимагає і Лансаротська конвенція. Втім, регулювання,
запропоноване законодавцем у цій сфері під час реформування, навряд чи можна
назвати вдалим. Склалася ситуація, коли зміни до КК, пов’язані з імплементацією
Стамбульської конвенції та Лансаротської конвенції, не були узгоджені, і
відтепер ч. 4 ст. 152 КК і ч. 1 ст. 155 КК; ч. 4 ст. 153 і ст. 156 КК містять дублюючі
приписи, які описують однакові діяння, але передбачають кардинально різний
рівень караності,
створюють плутанину у
регулюванні
захисту
малолітніх/неповнолітніх потерпілих (ст. 155 КК у новій редакції залишає для
регулювання лише «діапазон», у якому потерпілій особі від 14 до 16 років). Не
менш дивним виглядає і повернення до конструкту «природні або неприродні
статеві зносини», адже законодавець вирішив відмовитися від нього, замінивши
його на «з проникненням/без проникнення».
Відмова від конструкції «особа, що не досягла статевої зрілості» і заміна її на
законодавчо зафіксований вік згоди є схвальним кроком, але інші вищеназвані
чинники унеможливлюють ефективне застосування даних норм і потребують їх
негайного вдосконалення законодавцем з урахуванням системного підходу.
Законодавча реформа передбачає також новий склад злочину – ст. 151-2 КК
«Примушування до шлюбу», нову редакцію ст. 134 КК, де з’явилися ч. 2 –
«Примушування до аборту» і ч. 4 «Примушування до стерилізації», та нову
редакцію ст. 121 КК «Умисні тяжкі тілесні ушкодження», де відтепер
законодавець передбачив каліцтво статевих органів однією з форм об’єктивної
сторони цього злочину.
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Стамбульська конвенція називає порушенням прав людини і формами гендерно
обумовленого насильства, серед іншого, і примусові шлюби, примусові аборти,
примусову стерилізацію та каліцтво жіночих геніталій.
Одним з підходів розробників Конвенції було використання гендерно
нейтральної мови, яка би підкреслювала, що потенційно Конвенція є
інструментом захисту будь-якої особи, незалежно від її статі чи гендерної
ідентичності. Але примусові аборти, примусова стерилізація та каліцтво жіночих
геніталій стали виключенням з принципу мовної гендерної нейтральності
Конвенції, де текстуально підкреслюється, що подібні діяння є формами
насильства лише щодо жінок.
Каліцтво жіночих геніталій на міжнародному рівні визнається грубим
порушенням прав людини жінок та дівчат. Практика жіночих обрізань позбавляє
жінок права на фізичну та психічну недоторканість, право на свободу від
насильства, право на найвищий досяжний рівень здоров’я, на свободу від
дискримінації за ознакою статі, на свободу від тортур, жорстокого, нелюдського
чи такого що принижує гідність поводження, права на життя у разі смерті від
такої процедури.
Національний законодавець криміналізував каліцтво статевих органів,
передбачивши гендерно нейтральну норму. Така редакція законодавчого припису
є певною мірою «випадковою» і пов’язана з політичною гендерною сліпотою.
Стамбульська конвенція стає ефективним інструментом лише за умови розуміння
гендерної оптики, а вилучення базових дефініцій «гендер і гендерне насильство»
із тексту законодавчих змін призвело до відвертих законодавчих «ляпів». На
даному етапі з урахуванням вимог Стамбульської конвенції каліцтво жіночих
геніталій як грубе порушення прав людини має тягти кримінальну
відповідальність. При цьому проблема «згоди потерпілих» – це окрема тема, яка
потребує детального аналізу, але за загальним правилом відмова від
фундаментальних прав людини є юридично нікчемною. Що ж стосується
чоловічих обрізань як релігійної процедури, то з урахуванням значно менших
ризиків та шкоди для здоров’я цей обряд має бути виведений з кримінальноправового поля, але питання правових заборон щодо нього має залишитися у
публічній дискурсивній площині.
У Кримінальному кодексі України з’явився також новий розділ XIII-І Загальної
частини «Обмежувальні заходи».
Коло осіб, до яких обмежувальні заходи можуть застосовуватися, складається з:
- осіб, яким призначене покарання, не пов’язане з позбавленням волі;
- осіб, звільнених від кримінальної відповідальності;
- осіб, звільнених від покарання.
За своє природою обмежувальні заходи тяжіють до так званих «заходів
безпеки», що спрямовані перш за все на захист потерпілої особи та попередження
повторного вчинення домашнього насильства.
Інноваційність Стамбульської конвенції, що полягає у необхідності інтеграції
політик у різних сферах з метою найефективнішого досягнення цілей Конвенції,
пояснює комплексний підхід національного законодавця до створення
інструментів протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

Законодавець створив немов би дві «гілки» реагування на гендерне насильство:
1) протидія домашньому насильству і 2) протидія насильству за ознакою статі.
Так, Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від
07.12.2017 р. передбачає спеціальні заходи щодо протидії домашньому
насильству (ст. 24):
- терміновий заборонний припис стосовно кривдника (п. 16 ст. 1, ст. 25
ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому насильству»);
- обмежувальний припис стосовно кривдника (п. 7 ст. 1, ст. 26 ЗУ «Про
запобігання та протидію домашньому насильству»);
- взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з ним
профілактичної роботи (п. 13 ст. 1, ст. 27 ЗУ «Про запобігання та
протидію домашньому насильству»);
- направлення кривдника на проходження програм для кривдників (п. 10
ст. 1, ст. 28 ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому
насильству»).
Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
в редакції від 07.01.2018 р. передбачає, що до кривдника – особи, яка вчинила
насильство за ознакою статі, – можуть бути застосовані такі заходи протидії
насильству за ознакою статі:
- обмежувальний припис (ст. 1, ст. 21-5 ЗУ «Про забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків»);
- взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з ним
профілактичної роботи (ст. 21-7 ЗУ «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків»);
- виконання програм для кривдників (ст. 21-8 ЗУ «Про забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»).
Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від
07.12.2017 р. також передбачає створення Єдиного державного реєстру випадків
домашнього насильства та насильства за ознакою статі, де персональні дані
зберігатимуться протягом 3-х років з дня вчинення домашнього насильства чи
насильства за ознакою статі.
В Кримінальному кодексі України з’явилася ст. 390-1 КК, яка встановлює
кримінальну відповідальність за умисне невиконання обмежувальних заходів,
обмежувальних приписів, або умисне ухилення від проходження програми для
кривдників особою, щодо якої такі заходи застосовані судом.
У цілому розгалужена система інструментів запобігання та протидії гендерному
насильству може бути представлена таким чином:
1 рівень – до вчинення правопорушення;
2 рівень – негайна відповідь на правопорушення;
3 рівень – довгострокова відповідь на правопорушення.
Обмежувальні заходи – це і свідчення «багатоколійності» сучасного
кримінального права, і частина розгалуженої системи заходів запобігання та
протидії гендерному насильству, і довгострокова відповідь на домашнє
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насильство, і реалізація комплексного «4-P»-підходу,
Стамбульською конвенцією.

запропонованого

Кейс 1.
Робота в міні-групах:
В країні законом встановлена заборона носити одяг, що закриває
обличчя, обґрунтована усталеними традиціями спілкування в даному суспільстві
з відкритим обличчям і створенням відчуття напруги у разі закритості обличчя.
Дайте правову оцінку ситуації.
Під час дискусії зверніть увагу на поняття дискримінації,
інтерсекціональної дискримінації, особливості прямої та непрямої дискримінації
та гендерну зумовленість дискримінації.
Кейс 2.
В якості pre-reading студенти до заняття знайомляться з рішенням
ЄСПЛ Opuz v. Turkey (Application № 33401/02) від 9 червня 2009 р. (Додаток E)
На занятті студенти працюють у двох групах, кожна з яких аналізує:
1) тлумачення Європейським Судом з прав людини стандартів
принципу недискримінації
2) правову позицію Суду щодо впливу антидискримінаційних стандартів
на позитивні зобов’язання держави.
Кожна з груп презентує результати роботи.
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ІV. ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У МЕДІА
Авторка: Лариса Денисенко
Часто ми є тим, про що і як ми говоримо. Якщо жінок-юристок не помічатимуть
в публічному просторі, для більшості людей, котрі вивчатимуть те, як
функціонувала система правосуддя в України наприкінці 20 і в 21 сторіччі,
правничий світ поставатиме, переважно, як чоловічий.
Даний блок вказує на те, чому і як необхідно працювати з медіа, що
безпосереднім чином залежить від юристок та юристів, на що варто звертати
увагу, як гендеризувати публічний простір. Що таке відповідальна професійна
експертиза.
Дає відповідь на те, якою є експертна присутність жінок в медіа, як про жінок
говорять в медіа-просторі, чи жінки-юристки впливають на суспільні та політичні
процеси.
Показує, чому це важливо не лише для зримої й відчутної присутності жінок у
правничій професії, але і для адвокаційних процесів, змін законодавства,
правозастосовчої практики, справедливості, дотримання прав людини і свобод.
Під час блоку студентство ознайомиться з гендерно-деструктивним інтерв`ю,
зразками того, як гендерні стереотипи підхоплюють медіа, і що можуть зробити
юристки і юристи, як бути гендерними компасами.
Важливим підблоком є тема сексизму: як виявляти, використовувати правові
засоби запобігання, протидії, захисту.
Методологія: міні-лекції, есеї, практичні кейси, інсценізації, порівняльний аналіз,
дискусії, бліц-питання.
Тривалість: 4 академічні години + 30 хвилин
4.1. ЯК ЖІНКИ ПРИСУТНІ В МЕДІА? ВИДИМІСТЬ, АДВОКАЦІЙНІ КОМПАНІЇ З
ПРАВ ЖІНОК, ВПЛИВ МЕДІЙНОЇ КАРТИНКИ НА ПРАВОСУДДЯ

Варто зауважити, що гендерний аналіз присутності жінок в медійному просторі
та якості цієї присутності, почав впроваджуватися в Україні лише з 2014 році.
Три топ-теми, в яких фігурують жінки в українських онлайн-ЗМІ, – це політика,
шоу-бізнес і кримінал. На ці теми загалом припадає 92% всіх згадок про жінок.
На інші теми (економіка, спорт тощо) припадає лише 8%. Такими є результати
дослідження ГО “Інститут масової інформації”, проведеного в лютому 2019
року[15].
За підсумками моніторингу, жінки-героїні присутні в онлайн-новинах майже в
втричі менше, ніж чоловіки, – в середньому у 28% матеріалів. Експертки
коментують лише кожен четвертий матеріал – 24%, відповідно, чоловіки
виступають у ролі експертів вчетверо більше.

А ось таким є співвідношення жінок та чоловіків та різноманітних ток-шоу26

Адвокація прав жінок підхоплюється і стає помітною медіа або через потужні
міжнародні скандальні компанії #metoo #янебоюсьсказати; через сексистські
висловлювання політиків та реакцію на такі вислови засобів масової інформації,
лідерів та лідерок суспільної думки, професійних середовищ тощо; змін, що
вносяться в законодавство, які використовують різні політичні або ж інші сили
впливу для розгойдування і розколу суспільства – ратифікація Стамбульської
конвенції, зміни до Кримінального кодексу, що націлені на запобігання
домашньому насильству та покарання за домашнє насильство.
Можна скептично ставитися до рейтингів впливу, вони суб`єктивні, часто йдуть
від посади, що займає людина, і саме це обумовлює вплив, але вони сприяють
видимості та експертності жінок.
Зокрема рейтинг ВВС27 вказує на жінок впливу і дає пояснення, на що саме жінки
впливають і чим обумовлено цей вибір: гуманізація, розвиток, лідерство, права
людини, освіта, творчість. Поряд з професоркою-науковицею, що бореться з
раком, економістками, політикинями, письменницями, журналістками,
юристками, важливо, що світ змінюють феміністки, активістка-трансгендерка,
антикорупційні та екологічні активістки, активістки протидії дискримінації,
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активістки рухів #metoo.
Наприклад, Асмаа Джеймс (Asmaa James), Сьєрра-Леоне. Дізнавшись про
зґвалтування п’ятирічної дівчинки, вона використовувала свою медіа-платформу,
щоб розпочати кампанію «Чорний вівторок», яка заохочувала жінок носити чорне
в останній вівторок кожного місяця, протестуючи проти збільшення зґвалтувань
та жорстокого поводження з дівчатами до 12 років. Рух спонукав президента
країни реформувати політику сексуального насильства.
Адвокатка з Російської Федерації Любов Соболь – розслідувачка корупційних
оборудок, на її канал розслідувань з юридичними коментарями підписано понад
1 млн. людей.
Тобто кожна особистість рейтингу –не лише представляє саму себе, а і
представляє та акцентує на просвітницьких, соціальних, правозахисних рухах та
кампаніях.
Цьогорічний рейтинг 100 впливових жінок журналу Фокус також вказує на
юристок та правозахисниць, серед них відома адвокатка Євгенія Закревська,
правозахисниця Олександра Матвійчук, заступниця міністра економіки Світлана
Панаіотіді (додам посилання, коли з`явиться в інтернеті). Про кожну з них можна
багато розповідати, про вплив на юридичну спільноту, судову практику, публічні
та адвокаційні кампанії, боротьбу з корупцією тощо.
Жінки-юристки міняють правничий світ, політику та соціум на рівні з
чоловіками, їхній внесок є помітним, але потребує додаткової акцентуалізації.
Тепер подивимося на гендерні стереотипи, присутність жінок в сегменті
кримінальних новин, як це може працювати.
Розглянемо це на прикладі справи Олени Зайцевої. Перед лекцією можна
поставити питання до обговорення.
Як завдання перед студентом можна поставити питання: що ви знаєте про
Олену Зайцеву (вік, соціальне походження, марка автомобіля, поведінка,
зовнішність, родина) і Геннадія Дронова.
Ця резонансна ДТП сталася у Харкові, коли в жовтні 2017 року Lexus виїхав на
тротуар. Тоді загинули 6 людей. Олену Зайцеву, яка керувала автомобілем Lexus,
засудили на 10 років. Геннадія Дронова, який був водієм автомобіля Volkswagen
Touareg, також засудили до 10 років. Обох фігурантів справи визнали винними.
Також обох позбавили права керувати транспортними засобами на три роки.
Водночас, дописувачі та коменатори соцмереж дуже болісно відреагували на
аварію у Харкові. У соцмережах з’явились заклики обмежити "мажорів на
дорогих машинах" чи навіть чинити самосуд.

"Одна діваха на авто забрала життів більше, ніж усі обстріли з важкого озброєння
в зоні АТО за місяць. На жаль, таке ще буде повторюватися. Аварії через
неадекватів є у всьому світі", - написав блогер Мирослав Гай.
Навіть міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав у себе на фейсбуці водійку
такою, що «проігнорувала червоне світло світлофора на перехресті» через
сумнівну причину - «молодую лихость». Щоправда, після проведення слідчих дій
поліція заявила: є дані про те, що Volkswagen також міг порушити правила,
почавши рух передчасно, не переконавшись, що перехрестя звільнили інші
учасники руху.
Варто сказати, що інший обвинувачений у ДТП, Геннадій Дронов, увесь цей час
залишався фактично поза увагою коментаторів.
Ще один виток обговорення виник, коли Олена Зайцева, яка перебувала у СІЗО,
прийшла на судове засідання з доглянутими бровами. На зміни в зовнішності
звернула увагу журналістка ICTV Тетяна Доцяк, опублікувавши відповідні
фотографії на своїй сторінці у Facebook. «Той випадок, коли твій адвокат топить,
що у тебе страшні головні болі, а ти не втрималася і прийшла на засідання зі
свіжими бровами», - написала вона.
Показово, як деякі користувачі мережі, так би мовити, «заступилися» за Зайцеву.
Так, адвокат Олександр Шадрін написав у коментарях: «Прагнення виглядати
гарно - нормальне для будь-якої дівчини/жінки. Всі мої підзахисні жінки завжди
перед виїздом на суд намагалися "наводити марафет", незалежно від соціального
статусу. Адже часу для цього вистачає з головою».
Чи потрібен такий «захист»? Чи допоможе це Олені Зайцевій і правосуддю? Чи
не принизить це інших жінок – тих, які не думали про «марафет» у таких чи
схожих обставинах?
Були і блогери, які радили не квапитися з висновками щодо винних у трагедії без
результатів розслідування - лише на основі інформації про особу водія та марку
її авто. Наприклад, Богдан Логвиненко. «По-перше, я- пише блогер, - з острахом
завжди уявляю, якщо таки це сталося б і я збив би людину. П'яну чи тверезу,
думаю, фейсбук-спільнота одразу б встановила винного як мінімум по марці авто,
а якби мені ще й до того ж пощастило б бути дівчиною — безапеляційно. Ну а
по-друге, я за відповідальність для всіх», - додав він.
Багато речей цієї трагедії обговорювалося крізь призму стереотипів,
стверджувало їх, використовувало їх, інформація подавалася упереджено, що
могло вплинути на розгляд справи в суді та суддівське ставлення до
підозрюваної/обвинуваченої/підсудної
(внутрішнє
переконання
судді
стимулюється стереотипами, медійним та громадським впливом).
Коли йдеться про дітей у небезпеці, а це популярна тема соціальних телевізійних
шоу, майже щоразу вказують на «нерадиву матір», «жінку-зозулю», «нагуляла,
то так і ставишся», «горе-матір», при цьому фактично ніколи не згадується ані
біологічний тато дітей ані вітчим, ані співмешканець матері. Всі виховані функції
покладені на жінку і саме вона несе за це відповідальність.
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Інформаційно ця тема подається саме так. Втім, за свідченням суддів, зокрема,
Віри Левко, якщо подивитися на протоколи за невиконання батьками або
особами, що їх замінюють, обов`язків щодо виховання дітей, то більшість із них
складається на маму дитини28.
Тобто стереотипне мислення, котре дозволяють собі люди, що поширюється в
засобах масової інформації, впливає і на практику правоохоронних органів та
правосуддя (судді дивляться телебачення, заслуховують сторони, і так чи інакше
зазнають впливу медіа та громадянського суспільства, часто – підсвідомо).

4.2.
ПРОФЕСІЙНА
ЕКТИКА,
ПРАВОЗАХИСНИЙ ФОКУС

ЕКСПЕРТНА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ,

Всі засобів масової інформації ставляться до експертів та експерток виходячи із
презумпції довіри. Це покладає високу відповідальність на те, що ми, юристки і
юристи говоримо, як коментуємо ту чи іншу ситуацію, як реагуємо на питання
журналістів та журналісток, на мовлення інших людей, на стиль, ставлення і
виклад своєї позиції.
Ви пам`ятаєте, що в січні 2019 року набув чинності закон, який вніс зміни до
Кримінального кодексу щодо відповідальності за статеві злочини, зокрема
зґвалтування. Багато представниць та представників юридичної спільноти
дозволяли собі дворові, брутальні і нерозумні жарти, зокрема про розписки, які
нібито необхідно брати, щоб отримати офіційну згоду на секс 29.
Ось різноманітні приклади такого «гумору», можна подивитися, що до «жартів»
докладаються і правники, і правниці 30.
В Україні досі толерується культура зґвалтування та насильства, коли дівчина
каже “ні”, чоловіки трактують це як “я ще подумаю”, а “б’є - значить, любить”.
Кожна четверта жінка в Україні пережила досвід зґвалтування або замах на
зґвалтування хоча б раз у житті, а до правоохоронних органів з заявами про
зґвалтування чи сексуальне насильство звертаються лише 6 % жінокпотерпілих31.
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Відповідно до опитування Фонду ООН в галузі народонаселення "Сучасне
розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до гендерних стереотипів і
насильства щодо жінок", змін у розумінні насилля поки небагато:
33% чоловіків погодилися з думкою, що якщо жінка не вчиняє фізичного опору
під час сексу, значить не можна стверджувати, що це - зґвалтування.
А 50% взагалі поділяють ідею, що жінка, яка перебувала під дією алкоголю чи
наркотиків, частково сама винна в зґвалтуванні.
13% чоловіків, які були опитані у межах дослідження, вважали, що побиття
дружини власним чоловіком може бути виправданим у деяких ситуаціях, 18%
чоловіків погодилися, що чоловік має право вдарити або побити власну дружину,
якщо він дізнався про її зраду, 5% чоловіків - якщо дружина відмовляє чоловікові
в інтимних стосунках.
Звичайно, що почуття гумору є ознакою інтелекту. Але окрім цього є етика,
професійна відповідальність та доречність.
Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії, який
розглядав численні випадки сексуального насильства, також наполягає на тому,
що відмова не дорівнює чиненню фізичного опору. Факту перебування дівчат в
полоні серед озброєних чоловіків достатньо, щоб вважати секс завідомо
недобровільним. Так, у справі Кунараца, Ковача і Вуковича двоє останніх
спочатку самі зґвалтували полонену дівчину, а потім під страхом смерті зажадали
від неї сексуально обслужити свого командира Кунараца, що вона і зробила. Хоча
він, технічно, не погрожував їй самостійно, обставини дозволили вважати, що він
усвідомлював недобровільність статевого акту в даному разі. Обвинувальний
вирок зрештою отримали всі троє.
Якщо ви – професійний юрист чи юристка, а суспільство сколихнула гендерна
тема, і фокус: законодавство, коментуйте це відповідально, адже ви надаєте
експертно-науковимй доступний та зрозумілий коментар до норми кримінальнопроцесуального кодексу.
Можна бути зрозумілим як в ролику, котрий переклали правозахисниці ГО
«Центр «Жіночі перспективи»32.

4.3. ПРОТИДІЯ СЕКСИЗМУ. МЕХАНІЗМИ ОСКАРЖЕННЯ СЕКСИСТСЬКИХ
ВИСЛОВЛЮВАНЬ ПУБЛІЧНИХ ОСІБ. СЕКСИСТСЬКА РЕКЛАМА.
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Сексизм (англ. sexism, від лат. sexus – стать, синонім – ґендерна дискримінація)
– упереджене ставлення, дискримінація людини за ознакою статі чи ґендерною
ідентичністю.
У суспільстві сексизм може бути представлений у вигляді системи стереотипів,
офіційно закріплених положень чи навіть ідеології. В основі сексизму лежить
переконання про перевагу однієї статі над іншою. Основним противником
сексизму виступає фемінізм.
У ґендерній теорії розрізняють три види сексизму:
інституційний — дискримінація на рівні суспільства та його інститутів,
міжособистісний — дискримінація людини іншою людиною
внутрішній — коли людина сама тиражує дискримінаційні установки до власної
статі, приймаючи їх за істину.
Американські вчені Пітер Глік (Peter Glick) і Сьюзан Фіске (Susan Fiske)
виділяють три види сексизму: ворожий, доброзичливий і амбівалентний 33.
Ворожий сексизм є негативною установкою, яка включає в себе переконання про
неповноцінність жінок порівняно з чоловіками, в тому числі й про більш низький
рівень інтелекту жінок.
Доброзичливий сексизм розглядається як система стереотипних переконань про
жінок, які породжують суб’єктивно позитивні почуття по відношенню до жінок
у тому, хто їх відчуває, а також схильні викликати поведінку, яка зазвичай
класифікується як просоціальна (наприклад, допомога, турбота). Цей тип
сексизму дискримінує жінок, оскільки ґрунтується на перевазі чоловіків, сильної
статі.
Ворожий сексизм і доброзичливий сексизм мають тенденцію корелювати,
оскільки обидва базуються на схожих переконаннях щодо жінок. Обидва типи
сексизму розглядають жінок як «слабку стать» і вважають, що саме тому вони
повинні виконувати домашні та допоміжні ролі в суспільстві. Доброзичливі
сексисти бажають захищати жінок, вони поважають і захоплюються їх ролями
матерів і дружин, вони ідеалізують жінок як романтичні об’єкти кохання. Ворожі
сексисти сприймають жінок як нездатних займати владні позиції. Чоловік або
жінка можуть одночасно виявляти і ворожий, і доброзичливий сексизм по
відношенню до різних жінок (амбівалентний сексизм). Амбівалентні сексисти
стереотипно негативно реагують на одних жінок і стереотипно позитивно – на
інших, у той час як несексисти не поділяють жінок на категорії та не підтримують
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ґендерні стереотипи.34
В даний час в багатьох прогресивних суспільства сексистські ідеології часто
приймають більш приховані і складно помітні форми. Для вивчення таких явищ
вчені навіть ввели в ужиток таке поняття, як "сучасний сексизм" і "неосексизм".
Такий прихований сексизм, як правило, виражається в запереченні існування
самого сексизму і негативних реакціях на вимоги людей у захисті жінок від
дискримінаційних явищ. Для такого сучасного сексизму характерні такі
твердження як, наприклад, "У сучасному суспільстві жінка не піддається
дискримінації"; "У питанні рівності статей жінки пред'являють непомірні
вимоги"; "За останній час жінки отримали від держави занадто багато прав".
Примітно, що люди, які говорять такі речі, можуть вважати себе прихильниками
гендерної рівності та навіть виступати проти сексизму як такого.
За нечисленним даними психологічних досліджень, люди, які проявляють
прихований сексизм, мають схильність перебільшувати доступність для жінок
традиційно чоловічих професій, а також засуджують позитивну дискримінацію.
Крім того, такі люди набагато гірше розпізнають сексуальні домагання і часто
використовують сексистські висловлювання при розмовах.
Гумор. Якщо ви почули паскудний жарт від брутального чоловіка, то це, як
правило, приймається за норму, і в цьому немає нічого "такого". А якщо такі
жарти ви почуєте від дівчини? Швидше за все, ви стривожитеся, навіть якщо
зовні і не виявите подиву.
Сексуальне життя. Якщо чоловік має зв'язок з кількома жінками, то це
сприймається нормально. Однак якщо таке сексуальне життя у жінки, то часто її
за це засуджують і ображають. Те ж саме стосується і романів на роботі і
курортах. Для чоловіка це здається нормальним явищем, а ось для жінки – ні. При
цьому чіткого пояснення, чому чоловікам можна, а жінкам не можна, не існує.
"Ти все ще незаміжня?". За великим рахунком, це не ваша справа, що жінці 3540, і вона все ще незаміжня. На це можуть бути сотні різних причин, в тому числі
і медичних. Прихований осуд і здивування цим фактом є класичним проявом
сексизму, якого ми просто не помічаємо. Сексистські прояви в цьому питанні
нерідко звернені і до чоловіків.
"Як для жінки, ти чудово з усім справляєшся". Жінки, які домоглися в житті
успіху (наприклад, в спорті, бізнесі, науці), часто чують подібні фрази на свою
адресу. Промовляючи такі слова, чоловік, з одного боку, начебто і визнає успіх
жінки, але в той же час – знецінює його. Ми досі не можемо звикнути до ідеї, що
жінки, так само як і чоловіки, можуть відмінно водити автомобіль, керувати
34
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компанією і розбиратися в техніці.
М'який сексизм. Керівник-чоловік висловлює бажання відпустити жінок в
передсвятковий день на пару годин раніше з роботи, щоб вони встигли
приготувати святкову їжу для родини. З одного боку – звільнення від посадових
обовязків та робочого графіку ніби похвальний жест, багатьма жінками це може
сприйматися позитивно, але за цим приховано сексизм. Бо використовується
стереотип жінка-берегиня, що начебто вдома жінки придатніші ніж на роботі.
"Посміхнись". Ви помічали, що чоловіка не часто просять усміхнутися, щоб
виглядати ніжним і милим, мало хто просить чоловіка виглядати усміхненим та
надихаючим. Натомість жінкам часто наказують виявляти саме позитивні емоції,
щоб «усмішка осяяла робочу кімнату». Тут приховано бажання чоловіка
навязувати жінці, якою вона має бути, емоційний тиск на неї.
"У тебе класні...". Дослідження показують, що більше 85% американок
піддається насильству. При цьому під насильством слід розуміти і слова, сказані
услід жінці. Коли ви відзначаєте якусь частину жіночого тіла, то таким чином
перетворюєте жінку в неживий предмет 35.
Чи регулює держава законодавством явище сексизму, або гендерної
дискримінації? Це питання розглядається, зокрема, у таких законах: Законі
України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» (2005)
та Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації» (2012).
Визначення поняття «гендерна дискримінація» (тобто сексизм) подано у статті 1
Закону України «Про рівні права та можливості жінок і чоловіків»:
«дискримінація за ознакою статі – дії чи бездіяльність, що виражають будь-яке
розрізнення, виняток або привілеї за ознакою статі, якщо вони спрямовані на
обмеження або унеможливлюють визнання, користування чи здійснення на
рівних підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків».
Серед основних напрямів державної політики щодо забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків зазначено недопущення дискримінації за ознакою
статі (стаття 3). Зокрема, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
повинен розглядати скарги на випадки дискримінації за ознакою статі; у щорічній
доповіді висвітлювати питання дотримання рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків (стаття 9).
Індустріальний гендерний комітет із реклами (ІГКР) проводить експертизу
реклами на наявність дискримінації. Комітет розглядає скарги на
дискримінаційну рекламу від громадян, а також надає експертні висновки за
зверненням державних органів. Зокрема, представник ІКГР входить до складу
Експертної Ради з питань протидії дискримінації за ознакою статі при
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Міністерстві соціальної політики України. Отримавши скаргу, Комітет розглядає
її впродовж 2 тижнів та робить експертний висновок. Якщо рекламу визнано
дискримінаційною, Секретаріат ІГКР звертається з проханням до рекламодавця
про припинення поширення такої реклами.
До речі, у статті 8 Закону України «Про рекламу» зазначено, що в рекламі
забороняється: «вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками
походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної
належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними
ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що
дискредитують товари інших осіб».
Відповідно до статті 14 «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності з питань
дискримінації» Закону України «Про засади запобігання та протидії
дискримінації» (2012): «Особа, яка вважає, що стосовно неї виникла
дискримінація, має право звернутися із скаргою до державних органів, органів
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх
посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або
до суду в порядку, визначеному законом» 36.

Завдання 1. Написати про жінку-юристку в Україні, котра здійснила/здійснює
помітний вплив на систему правосуддя, правозахисту, законодавство.
Зразок: Катерина Левченко, докторка юридичних наук, Урядова Уповноважена
з питань гендерної політики
1. До складу Комісії з помилування при Президенті Зеленському не включено
жодної жінки.
2. В попередньому складі комісії працювало дві жінки-правниці, одна з них
Катерина Левченко
3. Саме Катерина Левченко звернула увагу на те, що жінки-довічниці, а також
ті, кого було засуджено за вбивство чоловіка, систематично зазнавали
домашнього насильства.
4. Окрім того, що це слугувало обставиною для помилування, це знайшло своє
відображення в змінах до Кримінального Кодексу України.
5. Вчинення будь-якого іншого злочину на ґрунті статевої приналежності чи
відносно подружжя або колишнього подружжя, або іншої особи, з якою
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винний
перебував
(перебуває)
у
сімейних
або
близьких
відносинах, вважається обтяжуючою обставиною, тобто призводить до
збільшення розміру покарання. Також варто зазначити, що відповідно до
внесених змін, вчинення злочину у присутності дитини у віці до 14 років
також відноситься до обтяжуючих обставин.
6. На пом’якшення вироку обвинувачена особа може розраховувати, якщо
злочин було скоєно «під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного
жорстоким поводженням, або таким, що принижує честь і гідність особи,
а також за наявності системного характеру такого поводження,
катуванням з боку потерпілого», замість тепер діючої причини «вчинення
злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного
аморальними діями потерпілої особи».
7. Саме чутливість Катерини Левченко, професійність і вміння подивитися на
проблему з огляду на свій досвід, бо ми рівні, але - різні, спонукало
законодавця змінити законодавство, посилити гарантії та захист прав
жінок.

Завдання 2. Викладач/-ка надає приклад запитання і група обговорює, що не так
з цими питаннями?
Наприклад:
-

Ви керуєте великою компанією, певне, ваша родина дрібнувата для вашої
уваги і нецікава?

-

Ви – суддя, ви вдома засуджуєте дітей та чоловіка?

-

Ви займаєтеся чоловічою роботою, чи комфортно вам в чоловічому
колективі?

-

Ви – керуюча-партнерка великої адвокатської фірми,чи не почуваєтеся ви
винною перед сім`єю та дітьми, що у вас нема на них часу?

Завдання 3.
Кейс «тупая овца»
Обраний народний депутат, представник партії «Слуга народу» Максим
Бужанський назвав журналістку «Нового времени» Ольгу Духнич «тупою
вівцею».
Цитата: «Чергова тупа вівця, що представляється журналісткою одіозного

ЗМІ НВ, в інтерв'ю з представником «Слуги народу» заявила, що я ностальгую
за СРСР і «часами Януковича». Розумію, що деякі колеги занадто стримані, щоб
називати речі своїми іменами, тому прийду їм на допомогу. Тупа вівця з одіозного
ЗМІ».
Такою була реакція парламентаря на інтерв’ю з лідером «Слуги народу»
Дмитром Разумковим, під час якого журналістка Ольга Духнич справді сказала,
що Бужанський «ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича»,
посилаючися на його дописи в соціальних мережах, і запитала, як партія
ставиться до людей з подібним бекграундом.
Наведений вислів політика викликав солідарну заяву більше ніж 100 медійниць на
адресу партії Слуги народу, де, зокрема, вказувалося на неприпустимість
сексистських висловлювань.
Витяг з Заяви:
« Ми, жінки, які працюють у медіасфері, вимагаємо від політичних сил,
Верховної Ради України, Президента України, органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування:
Розробити і впровадити етичний кодекс, який би забороняв сексизм та
передбачав відповідальність депутатів і депутаток різних рівнів, політичних
партій та інших працівників і працівниць державних органів за його
використання.
Розробити і впровадити рекомендації щодо боротьби із сексизмом у
діяльності цих інституцій і забезпечити належні ресурси для таких заходів.
Верховній Раді України запровадити законодавство, що забороняє
сексизм у ЗМІ й заохочує моніторинг і виконання таких заходів.
Забезпечити навчання народних депутатів та депутаток базового курсу
з прав людини і свобод та спеціальних дисциплін, що висвітлюють гендерну
рівність, наголошують на важливості несексистської поведінки під час роботи.
Нагадуємо, що сексизм безпосередньо корелюється з гендерно обумовленим
насильством, а це суперечить розвитку України як демократичної, правової,
європейськоорієнтованої держави. Україна є членкинею Ради Європи, її
ціннісний європейській вибір, зокрема, підтверджується ставленням держави до
так званого “м’якого права”. Наразі йдеться про Рекомендації Комітету
міністрів Ради Європи CM/Rec(2019)1 "Запобігання та боротьба з
сексизмом". Звертаємо увагу, що Україна має звітувати відповідному Комітету
як щодо порушень цієї рекомендації, так і щодо досягнень із питань протидії
сексизму, зокрема на законодавчому, державному рівні. У Рекомендаціях,
зокрема, наголошується: “Сексизм особливо шкідливий, коли його автор має
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владу, повноваження або вплив, наприклад коли він є політиком, впливовою
особою, яка формує суспільну думку. Іншою обтяжувальною обставиною є
широта охоплення або потенційного охоплення сексистськими висловами або
діями, зокрема через засоби передавання, використання соціальних мереж чи
провідних засобів масової інформації”.
Такою була реакція партії Слуга народу на звернення:
«Партія «Слуга Народу» вважає неприпустимими особисті образи будь-якого
громадянина України, у тому числі й представників засобів масової інформації.
Ми засуджуємо висловлювання обраного народного депутата Максима
Бужанського стосовно журналістки журналу «Новое Время». Керівництво
партії та фракції «Слуга Народу» принесло пані Духніч вибачення.
Разом з тим, ми розуміємо, що висловлювання обраного народного депутата
Максима Бужанського були, хоч і надмірною та неетичною, але достатньо
зрозумілою реакцією на оціночні судження стосовно особистих почуттів, які
обраний народний депутат нібито має до СРСР та певних українських
політиків. Тому ми просимо представників засобів масової інформації
утримуватися від такого роду оціночних суджень – адже будучи
оприлюдненими на офіційних сторінках поважних видань, вони у подальшому
сприяють наклеюванню ярликів та упередженому ставленню до політиків, які
ще навіть не почали каденцію в якості народних обранців».
1)
Що не так з висловом парламентаря? Що не так з поясненням партії? Чи є
тут, на ваш погляд, сексизм, заяви скеровані на обмеження свободи слова? Чи
можна у заяві партії Слуга народу побачити тлумачення свободи слова та
поглядів? Яке воно? Чим може бути неприйнятним та небезпечним для медіа та
суспільства?
Законодавство та soft law:

2)
-

Закон України про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків;
Закон України про запобігання та протидію дискримінації;
Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи CM/Rec(2019)1
“Запобігання та боротьба з сексизмом”;
Резолюція ПАРЄ 1165 (1998) Право на приватність;
Декларація Комітету Міністрів Ради Європи щодо свободи політичних
дебатів в ЗМІ.

3)
Механізм оскарження? Куди та кому подавати скаргу? Хто має право
скласти скаргу, подати заяву?
- Уповноважена Верховної Ради України з прав людини;
- Урядова уповноважена з питань гендерної політики;

- Партія;
- Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи
Верховної Ради України.
4)
5)

Чи є можливість судового оскарження?
Які зміни до законодавства, на вашу думку, потрібно внести?

Кейс Марченка
Уповноважений з гендерних питань, заступник голови Запорізької облради
Владислав Марченко опублікував фото дівчат у коротких спідницях. Посадовець
поділяє жінок на «Королев» і «проституток». Перші, на його думку, закривають
тіло одягом: «чим мудріша жінка, тим вона закритіша». Другі – оголюються на
публіці.
Цитата мовою оригіналу: “Девушки, давайте одеваться соответсвенно своих
жизненных ценностей. Много в интернете, даже среди моих знакомых девушек,
публикующих свои фото в купальниках, мини платьях и нижнем белье. Самое
интересное, что при этом каждая продолжает думать, что она имеет
высокую цену [ … ] Но вот как выглядит настоящая Королева. Королева всегда
закрыта одеждой от посторонних глаз…”
В соціальній мережі Фейсбук розпочався флешмоб #забулазапитативМарченка,
де жінки відстоювали своє право вдягатися незалежно від уподобань чиновника
та висміювали його слова.
Натомість пан Марченко у відповідь дав інтерв`ю, де, зокрема, зазначив
наступне:
"Коли жінка класно виглядає, вона що робить? Фокусує на собі увагу. Коли я йду
в зал займатися о 7 ранку, встаючи о 6, я хочу попрацювати. Я ходжу не для
того. І коли мою увагу волею-неволею ... Я десь поруч стаю або стикаюся,
виконуючи якісь вправи, мої думки зайняті чимось іншим. І це неправильно. І
врешті решт, я так вихований, так не має бути. Є спортивний одяг, ви в ньому
ходіть".
Він також навів свою думку щодо жіночої та чоловічої психології:
"Жінка - це дуже складний механізм, я б так сказав, інтелект. Чоловік - це... Я
зізнаюся чесно, чоловік - це досить примітивне створіння в цих питаннях. Якщо
говорити алегорією, це світлофор, у якого навіть немає жовтого кольору. Є
зелений і червоний. Жінка - це найцінніше, що є на цій землі. Це те, що рухає і
розвиває наш світ. І жінка має бути неприступною, я так вважаю. Ось нехай
мене сексисти пробачать, жінка - це серйозніше, ніж чоловік".
Ініціативна група звернулася до Обласної ради щодо звільнення чиновника з
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посади уповноваженого з гендерних питань.
Згодом надійшла відповідь

1)
Що не так з висловом чиновника? Сексизм, об`єктивація, слатшеймінг,
виктимблеймінг, культура згвалтування.
- Об'єктивація - це коли жінку сприймають не як людину, а як об'єкт. Як предмет
або як тваринку, або як дитину - тобто ти вище і ти говориш жінці, що їй треба
робити, ти суб'єкт (визначаєш, як має бути). А вона (жінка) не вирішує, вона має
дослухатися до того, що скаже "мудрий мужчина". Таке ставлення легалізує
насилля. Якщо в принципі чоловік сприймає жінку в короткому одязі як об'єкт
секс-роботи, то він сприймає, що це тільки "питання грошей" - тобто "ти в
принципі вже готова все зробити для мене, а я просто можу вирішити, платити чи
ні". Ось це класична об'єктивація.
- "виктимблейминг" – звинувачення потерпілої (від англ. Victim blaming) – повне
або часткове перенесення провини та відповідальності за злочин на потерпілу.
Твердження того, що саме її поведінка, вікримна або ж виклична спровокувала та

зумовила злочин.
- Слайтшеймінг - цькування та осуд жінок за їхню сексуальну активність або
зовнішній вигляд (англ. «slut» — «шльондра» та «shaming» — соромлення,
публічний осуд). Він може набувати різних форм — чутки про велику кількість
партнерів та осуд щодо цього, публікація інтимних фото або переписок,
цькування в інтернеті, відверті образи через яскравий макіяж чи окремі елементи
одягу.
- У 2018 році в Університеті Канзасу відбулась виставка «У що ви були одягнуті»,
головною метою якої було розвіяти міф, що жертвами зґвалтування стають тільки
ті, хто носить надто відкритий або «провокаційний» одяг. Виставка розповідає 18
історій сексуального насильства. Головними експонатами були предмети одягу,
які були на жертві в момент насильства. Тут можна побачити все що завгодно –
від червоної сукні та джинсів й аж до піжами.
2)

Законодавство, soft law

- Закон України про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;
- Закон України про запобігання та протидію дискримінації;
- Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи CM/Rec(2019)1 “Запобігання та
боротьба з сексизмом”
3)
Механізм оскарження? Куди та кому подавати скаргу? Хто має право
скласти скаргу, подати заяву?
- Уповноважена Верховної Ради України з прав людини;
- Урядова уповноважена з питань гендерної політики;
- Експертна рада з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою
статі при Міністерстві соціальної політики.
4)

Чи є можливість судового оскарження?

5)

Які зміни до законодавства, на вашу думку, потрібно внести?

Міні-вправа: Гендерно-деструктивне інтерв`ю.
Гендерно-чутливі інтерв`ю. Як говорити, як ідентифікувати і опиратися
гендерно-деструктивним питанням?
Сценарні сцени
Актори та акторки: дві викладачки чи викладачка та викладач +студентка та
студент
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Або можуть бути студенти/студентки, а ви викладачі – коментують.
Сцена 1
Викладачка, студент, Викладач
Студент: Як ви чарівно виглядаєте, пані ведуча, ви - справжня жінка!
Викладачка (розвертається зі скептичним виразом лиця)
Викладач коментує: вам може здаватися, що ви робите комплімент і це гарний
початок розмови. І в компліментах нема нічого поганого. Але справжня людина
незалежно від статі або ж гендерної ідентичності, не залежить від одягу, в який
вона вбрана, чи не так?
Студент: Приємно, пані ведуча, що ваше медіа небайдуже до теми прав людини,
це - справжня співпраця.
Викладачка: Права людини понад усе.
Потискають одна іншому руки, сідають
Сцена 2
Викладачка: Ви працюєте в колективі, де багато чарівних жінок, займаєтеся
вирішенням складних правових проблем, а це забирає багато нервів і вашого
часу, очевидно, що ви –сильний і показний чоловік, дружина вас не ревнує?
Студент (розвертається з панічним виразом лиця)
Викладачка коментує: Час від часу ви будете стикатися із тим, що вашу стать і
статі людей, що працюють разом з вами, будуть об`єднувати в різні сумнівні
стереотипні комбінації, треба навчитися давати м`який але гідний опір.
Викладачка: Ви працюєте в колективі, де багато чарівних жінок, займаєтеся
вирішенням складних правових проблем, а це забирає багато нервів і вашого
часу, очевидно, що ви –сильний і показний чоловік, дружина вас не ревнує?
Студент: Знаєте, в системі правової допомоги для наших клієнтів я намагаюся
разом із колегами, а це і жінки, і чоловіки, утворити територію довіри, саме довіра
є визначальним і для мого приватного життя, якщо ви дійсно вважаєте, що нам
варто про це зараз говорити.
Викладачка показує знак ок!
Сцена 3
Студентка: Знаєте, в системі правової допомоги для наших клієнтів я намагаюся

разом із колегами, а це і жінки, і чоловіки, утворити територію довіри…
Викладачка: Пані, ну от ви з цими клієнтами, клієнти в сауні, а у вас постраждалі,
підозрювані
Студентка робить лице: о Господи
Викладачка коментує: Жінки часто стикаються з тим, що хтось намагається
вибити їх з колії недоречними порівняннями або ж ображаючим сексизмом.
Чоловіки також із цим стикаються, але в рази менше. Варто спробувати відстояти
не лише свою гідність, а подумати і про гідність інших жінок, котра може
принижуватися медійниками або ж медійницями
Студентка: Знаєте, в системі правової допомоги допомоги для наших клієнтів я
намагаюся разом із колегами, а це і жінки, і чоловіки, утворити територію
довіри…
Викладачка: Пані, ну от ви знову із цими клієнтами, клієнти в сауні, а у вас
постраждалі, підозрювані
Студентка: Зрозуміло, що у кожного свій досвід, в мене досвід представниці
інституції, котра вирізняється клієнтоорієнтованістю, і це означає, неважливо,
який у вас статус: постраждалої особи, підозрюваної чи то підсудною, ставлення
системи до вас буде уважним, допомога професійної незалежно не від чого, ми –
відповідальні перед людьми - нашими клієнтами і клієнтками.
Викладачка показує знак ок!
Сцена 4
Викладачка: Вашими клієнтами часто є люди, про котрих слова доброго не
скажеш. Це – токсини нашого суспільства: роми, безхатченки, проститутки,
наркомани, гомосексуалісти, травмовані бійці ато, малолітня шпана та
пристосуванці, що маскуються за посвідченнями переселенців, натомість
нормальним людям ви не допомагаєте.
Студентка робить лице: жах який!
Викладачка коментує: Ви можете стикнутися з журналісткою, яка порушує
журналістську етику, використовує слова, які принижують людей. Потім вона
може зауважити, що говорить так, як кажуть люди всього регіону і не треба її
вичитуватти або вчити. Але вашою роботою є не лише правова допомога, а і
підвищення правової свідомості. І не так журналістки, як людей, котрі вас
слухають, як людей, котрим ви допомагаєте.
Викладачка: Вашими клієнтами часто є люди, про котрих слова доброго не
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скажеш. Це – токсини нашого суспільства: роми, безхатченки, проститутки,
наркомани, гомосексуалісти, травмовані бійці ато, малолітня шпана та
пристосуванці, що маскуються за посвідченнями переселенців, натомі сть
нормальним людям ви не допомагаєте.
Студентка: Мені видається, головним для мене, як для людини сфери
правозахисту є надання невідкладної правової допомоги саме Людини.
Суспільство може загортати людей в різні обгортки, я лише можу зауважити, що
це неприйнятно. Але хтось може зараз загорнути у щось і мене і, наприклад, вас
(вказує на ведучу). І я зроблю усе залежне, щоб ви у будь-якому випадку цю
допомогу отримали.
Викладачка показує знак ок!
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V.
ПОНЯТТЯ
ГЕНДЕРНОЇ
ДИСКРИМІНАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНИМ ТА МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ

ЗА

Авторка: Христина Кіт
У рамках вивчення цієї теми ми розглянемо поняття гендерної дискримінації та
дискримінації за ознакою статі. Обговоримо різницю між цими поняттями та
вивчимо національне та міжнародне антидискримінаційне законодавство. Також
навчимо ідентифіковувати пряму та непряму дискримінацію, застосовуючи тест
Європейського суду з прав людини.
В основу цієї теми покладені методичні рекоменації розроблені Асоціацією
жінок-юристок України «ЮрФем» «Гендерна дискримінація: ідентицікація та
алгоритм надання правової допомоги» 37.
Методологія: робота в малих групах, презентації студентів, лекція, обговорення
у великих групах, сократівський діалог.
Тривалість: 4 академічні години
5.1. ДИСКРИМІНАЦІЯ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ - МІЖНАРОДНІ НОРМИ ТА НОРМИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.

Здавалося б, що у сучасному світі, такі явища, як дискримінація, в тому числі й
ґендерна дискримінація, не повинні мати місце, а суспільство має розвиватися за
принципами поваги до прав людини, зокрема, права на вільний вибір професії,
роду занять, стилю, поведінки тощо.
Проте це досі, на жаль, не так. Тож чим більше ми будемо говорити та
висвітлювати випадки, пов’язані із ґендерною дискримінацією, тим менше люди
будуть у щоденному житті із цим зіштовхуватися.
Ґендерна дискримінація пов’язана з існуючими у суспільстві стереотипами щодо
ролей жінок та чоловіків у суспільному та приватному житті.
Внаслідок цих стереотипів жінки та чоловіки зазнають обмежень у визнанні та
реалізації своїх прав, чи то на освіту, чи на вільний вибір професії тощо.
Поняття ґендерної дискримінації використовується у правозахисному
середовищі та у публічному просторі. У той же час на законодавчому рівні у нас
поки що використовується поняття «дискримінація за ознакою статі», а не
ґендерна дискримінація. Давайте спробуємо розібратися, у чому різниця.
«Ґендерна дискримінація» є ширшим поняттям ніж «дискримінація за ознакою
статі», тобто поняття гендерна дискримінація включає в себе поняття
«дискримінація за ознакою статі», але не обмежується цим, зокрема біологічним
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http://jurfem.com.ua/skachaty-metodychni-rekomendacii-genderna-dyskryminatsia/

розумінням статі, а також враховує інші аспекти гендерної ідентичності
Гарантії рівності та заборони дискримінації містяться у нормативних актів
міжнародного права, що ратифіковані Україною, ставши невід’ємною частиною
національного законодавства.
До таких актів, зокрема, належать:
1. Загальна декларація прав людини (статті 1, 2 і 7) 38;
2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (статті 2, 3 і
26)39;
3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (статті 2
і 3)40;
4. Міжнародна конвенція
дискримінації 41;

про

ліквідацію

всіх

форм

расової

5. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок 42;
6. Конвенція про права осіб з інвалідністю 43;
7. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (стаття
14)44, а також Протокол № 12 до неї 45;
8. Європейська соціальна хартія (переглянута) (статті 4 та Е) 46;
9. Рамкова конвенція про захист прав національних меншин (стаття 4) 47]
тощо.
Також гарантії недискримінації містяться майже у кожному галузевому законі,
зокрема у Законах України «Про освіту», «Про державну службу». Насправді
38
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галузевих законів з антидискримінаційними нормами настільки багато, що
навести їх вичерпний перелік неможливо. Поняття дискримінації та, зокрема,
дискримінації за ознакою статі міститься в ратифікованих Україною
міжнародних договорах, які є частиною національного законодавства, в
Конституції України та у спеціальних законах.
За визначенням, приведеним у статті 1 Конвенції про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок 48:
“дискримінація щодо жінок” означає будь-яку різницю, виключення чи
обмеження за ознакою статі, що спрямовані на ослаблення чи зведення нанівець
визнання щодо жінок прав людини та основних свобод у політичній, економічній,
соціальній, культурній, громадській чи будь-якій іншій галузі, користування ними
жінками або здійснення їх жінками, незалежно від їх сімейного стану, на основі
рівноправності чоловіків і жінок.
Україна як держава-учасниця цієї Конвенції зобов’язалась:
● внести принцип рівних прав чоловіків та жінок до своєї національної
конституції та іншого відповідного законодавства і забезпечити за
допомогою закону або інших відповідних засобів практичне здійснення
цього принципу;
● вживати законодавчих та інших заходів, зокрема санкцій, які забороняють
будь-яку дискримінацію щодо жінок;
● встановити юридичний захист прав жінок на рівній основі з чоловіками
та забезпечити за допомогою компетентних національних судів та інших
державних установ ефективний захист жінок від будь-якого акту
дискримінації;
● утримуватися від вчинення будь-яких дискримінаційних актів або дій
стосовно жінок та гарантувати, що державні органи та установи діятимуть
відповідно до цього зобов’язання;
● вживати всіх відповідних заходів для ліквідації дискримінації щодо жінок
з боку будь-якої особи, організації чи підприємства;
● вживати відповідних заходів, зокрема законодавчих, щодо зміни або
скасування чинних законів, постанов, звичаїв і практики, які є
дискримінаційними щодо жінок;
● скасувати всі положення свого кримінального законодавства, які є
дискримінаційними щодо жінок49.
Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод, а саме
стаття 1450 (далі – Європейська Конвенція) гарантує здійснення конвенційних
48
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прав і свобод без будь-якої дискримінації, у тому числі і за ознакою статі:
Відповідно до позиції Європейського Суду з прав людини ст. 14 не має
автономної дії і застосовується лише у зв’язку з розглядом тих чи інших прав за
Конвенцією.
Тобто стаття 14 Європейської Конвенції може застосовуватися лише у сукупності
із іншими статтями.
У рішенні у справі «Ван Раальте проти Нідерландів» (Van Raalte v. the
Netherlands, 1997р.) вказано: «...стаття 14 Конвенції доповнює інші основні
положення Конвенції та протоколів до неї. Вона не має незалежної дії, оскільки
застосовується виключно у зв’язку з розглядом «здійснення прав та свобод»,
гарантованих цими положеннями. Хоча застосування статті 14 не означає
факт порушення цих положень, і саме в цьому її дія є автономною, вона може
бути застосована лише тоді, коли факти, що розглядаються, підпадають під
сферу застосування одного чи кількох таких положень». Таку ж позицію суд
висловив у рішенні у справі «Ботта проти Італії» (Botta v. Italy, 1998 р.) та інших
справах.
Протокол № 12 до Європейської конвенції 51 гарантує право на
недискримінацію як самостійне право окремо від інших прав Конвенції.
Протокол передбачає позитивне зобов’язання держави гарантувати заходи щодо
заборони дискримінації на законодавчому, судовому та інших рівнях:
Стаття 1. Загальна заборона дискримінації
1.
Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без
дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад за ознакою статі, раси, кольору
шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи
соціального походження, приналежності до національної меншини, майнового
стану, народження або за іншою ознакою.
2.
Ніхто не може бути дискримінований будь-яким органом державної
влади за будь-якою ознакою, наприклад за тими, які зазначено в пункті 1
Європейський Суд з прав людини зазначає, що ст. 14 стосується уникнення
дискримінації у здійсненні прав, викладених у Конвенції, оскільки вимоги
Конвенції щодо цих прав можуть бути дотримані в різні способи. Поняття
дискримінації у значенні статті 14 охоплює в основному випадки, коли особа
чи група осіб зазнає без належного виправдання поводження, яке є менш
сприятливим, ніж інше, навіть якщо сприятливіше поводження не
вимагається Конвенцією.
Ратифікувавши міжнародні документи, Україна зобов’язалася здійснювати
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політику ліквідації дискримінації за ознакою статі та забезпечити втілення в
життя принципу рівноправності жінок та чоловіків. У виконання цих зобов’язань
вона включила цей принцип у Конституцію.
Відповідно до статті 24 Конституції України громадяни мають рівні
конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Норма, яка
проголошує рівність всіх громадян (як чоловіків, так і жінок), підсилюється
конституційним положенням, згідно з яким виключаються привілеї чи
обмеження за ознакою статі.
Конституція є лише правовою базою для розвитку ґендерного законодавства.
Практичне втілення принципу рівності статей у всі сфери суспільного життя
забезпечують Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків»52 та Закон України «Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні»53.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків»:
дискримінація за ознакою статі ситуація, за якої особа та/або група осіб за
ознаками статі (які існували, існують чи можуть існувати або припускатись),
зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами
чи привілеями у будь-якій формі, встановленій Законом України "Про засади
запобігання та протидії дискримінації в Україні", крім випадків, коли такі
обмеження або привілеї мають правомірну об’єктивно обґрунтовану мету,
способи досягнення якої є належними та необхідними.
Заборона дискримінації за ознакою статі визначена у статті 6 Закону України
"Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків". Ця ж стаття
встановлює випадки, які не вважаються дискримінацією за ознакою статі, а є
позитивними діями держави, а саме:
● спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного
вигодовування дитини;
● обов'язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена
законом;
● різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом;
● особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов'язані з
охороною їх репродуктивного здоров'я.
Як вбачається з вищенаведених термінів, і міжнародні і національні норми, які
дають визначення дискримінації та її формам і видам, визначають умови за якими
різниця у ставленні не буде дискримінацією, а саме – випадки, коли обмеження
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або привілеї мають правомірну об’єктивно обґрунтовану мету, способи
досягнення якої є належними та необхідними. Наприклад ЄСПЛ визнавав
виправданою таку різницю у ставленні, як заборона довічного позбавлення волі
жінкам чи передбачений законом різний пенсійний вік жінок і чоловіків.
Питання, чи була мета правомірною та обґрунтованою, ЄСПЛ розглядає у
кожному випадку, зважаючи на обставини справи, аргументи та обґрунтування
публічного інтересу різниці у ставленні.
Наприклад, у справі «Стек та інші проти Сполученого Королівства» (Stec and
Others v. UK) ЄСПЛ дійшов висновку, що за своєю природою різний пенсійний
вік фактично є формою «спеціальних заходів»: він покликаний компенсувати
фінансові труднощі, які жінка може відчувати з огляду на свою традиційну роль
в родині, внаслідок чого в неї може бути відсутній самостійний грошовий дохід».
Вирішуючи, чи різне ставлення щодо виплати зазначеної пенсії було виправдане
відповідно до ст. 14 Конвенції, ЄСПЛ зазначив, що відмінність у визначенні
пенсійного віку для чоловіків та жінок, запроваджена у 1940 році, була зумовлена
не так різницею в оплаті праці чоловіків та жінок, як традиційно неоплачуваними
обов’язками жінки удома з догляду за родиною. Отож, метою встановлення
нижчого пенсійного віку для жінок було виправлення фактично нерівного
становища між чоловіками та жінками. Тому такий «нерівний» підхід був
об’єктивно виправданий з погляду ст. 14 Конвенції. Суд зауважив, що відмінності
пенсійного віку для чоловіків та жінок залишалися виправданими доти, доки не
почали відбуватися соціальні зміни у побуті та сімейному житті загалом, які
поліпшували істотним чином становище жінки. Такі зміни проходили поступово.
Тому насправді важко або й навіть неможливо встановити якийсь конкретний
момент, коли потреба компенсувати невигідний соціальний стан жінок
обернулася вже несправедливістю щодо чоловіків, оскільки була пов’язана зі
встановленням для них вищої межі пенсійного віку 54.
І міжнародні норми, і законодавство України передбачають можливість
застосування тимчасових спеціальних заходів для забезпечення чи прискорення
встановлення фактичної рівності, в тому числі рівності жінок та чоловіків, і
відповідно такі заходи не вважаються дискримінаційними.
Однак всі форми позитивних спеціальних заходів повинні бути обґрунтованими
та об’єктивними і працювати пропорційно до завдань. Тому часто позитивні
спеціальні заходи є обмеженими в часі та обсягах, беручи до уваги особливі
незручності, від яких потерпає особа чи група людей, та необхідність подолання
дискримінації, що склалася в минулому 55.
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Декларація про рівноправність жінок та чоловіків Комітету міністрів Ради
Європи, зокрема, говорить про необхідність передбачення відповідних заходів –
в тому числі і тимчасових спеціальних заходів, спрямованих на прискорення
встановлення реальної рівноправності жінок та чоловіків у різних сферах, та
зокрема у доступі до державних посад усіх рівнів, доступі до всіх професій,
зайнятості та заробітної плати.
Комітет з економічних, соціальних і культурних прав визнав потребу у
спеціальних позитивних заходах. Зокрема, в Генеральних Коментарях 16
Комітет вказує, що тимчасові спеціальні заходи можуть бути інколи
необхідними для того, щоб привести особу (групу осіб), які перебувають у
невигідному становищі, чи маргінальну особу (групу осіб) до того ж фактичного
рівня, що й інші 56.
Конвенція з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок покладає обов’язок
на країни вживати спеціальних заходів та зазначає, що Вжиття державамиучасницями тимчасових спеціальних заходів, спрямованих на прискорення
встановлення фактичної рівності між чоловіками і жінками, не вважається, як
це визначається даною Конвенцією, дискримінаційним, однак воно жодною
мірою не повинно тягти за собою збереження нерівноправних чи
диференційованих стандартів; ці заходи повинні бути скасовані, коли будуть
досягнуті цілі рівності можливостей і рівноправного ставлення 57.
У Преамбулі Протоколу 12 до Європейської Конвенції наголошено, що принцип
недискримінації не стоїть на заваді Державам-учасницям уживати заходів для
сприяння повній та реальній рівності, якщо ці заходи є об'єктивно й
обґрунтовано виправданими58.
Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
(ст. 1) та Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в
Україні» (ст. 1) визначають позитивні дії як спеціальні тимчасові заходи, що
мають правомірну, об'єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення
юридичної чи фактичної нерівності у можливостях для особи та/або групи осіб
реалізовувати на рівних підставах права і свободи, надані їм Конституцією і
законами України.
Крім позитивних дій, відповідно до ст. 6 Закону України «Про забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», не вважаються дискримінацією
за ознакою статі: спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та
грудного вигодовування дитини; обов'язкова строкова військова служба для
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чоловіків, передбачена законом; різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків,
передбачена законом; особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків,
пов'язані з охороною їх репродуктивного здоров'я.
Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
також уповноважує органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
підприємства, організації та установи, застосовувати позитивні дії.
Найбільш поширеними видами спеціальних позитивних заходів, які
використовуються в національних та міжнародних юрисдикціях, є навчання та
підтримка, преференційне ставлення, квоти. Спеціальні заходи з просування по
службі можуть передбачати, наприклад, забезпечення умов праці, що дозволяють
батькам суміщати з роботою виконання батьківських і громадянських обов’язків
(гнучкий графік, обладнані кімнати матері і дитини та ін.); кандидатури на
просування по службі мають бути альтернативними і представляти осіб обох
статей; при рівних професійних якостях віддавати перевагу кандидатурі статі,
яка представлена у меншій мірі; рівні можливості підвищення кваліфікації для
жінок і чоловіків59.
5.2. ФОРМИ ГЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ТА ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Для ефективної ідентифікації випадків дискримінації та надання правової
допомоги потерпілим необхідно правильно визначати пряму та непряму
дискримінацію, визначення якої дають міжнародні документи та закон України.
Усі відповідні органи ООН поділяють спільний підхід до прямої та непрямої
дискримінації. Комітет з економічних, соціальних і культурних прав у своєму
Генеральному Коментарі №2060 вказує, що:
За змістом пункту 2 статті 2 Пакту дискримінацією можуть бути як прямі, так і
непрямі форми диференційованого ставлення:
a) пряма дискримінація відбувається тоді, коли до будь-якої особи ставляться
менш прихильно, ніж до іншої особи, яка перебуває в аналогічному становищі, з
причини, пов'язаної із забороненою підставою; наприклад, коли прийняття в
освітні або культурні установи або членство в професійній спілці залежить від
політичних переконань заявників або працівників. Пряма дискримінація також
включає в себе дії або бездіяльність, які завдають шкоди на заборонених
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підставах в тих випадках, коли порівняльна аналогічна ситуація відсутня
(наприклад, у випадку з вагітною жінкою);
b) непряма дискримінація пов'язана з наявністю законів, політики або практики,
які, на перший погляд, здаються нейтральними, але мають непропорційно
серйозні наслідки для забезпечення закріплених в Пакті прав, про що свідчать
заборонені підстави для дискримінації. Наприклад, вимога представити
свідоцтво про народження для зарахування в школу може бути дискримінацією
стосовно представників етнічних меншин або негромадян, у яких немає таких
свідоцтв або яким у їх видачі було відмовлено.
Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права забороняє заходи, які
мають на меті (пряма дискримінація) чи наслідком (непряма дискримінація)
порушення права. Інші органи ООН застосовують таку ж формулу.
Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» у ст.
1 дає визначення прямої та непрямої дискримінації:
пряма дискримінація − ситуація, за якої з особою та/або групою осіб за їх
певними ознаками поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою та/або
групою осіб в аналогічній ситуації, крім випадків, коли таке поводження має
правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є
належними та необхідними;
непряма дискримінація − ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування
формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи
практики для особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникають менш
сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та/або групами
осіб, крім випадків, коли їх реалізація чи застосування має правомірну,
об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та
необхідними;
Однією з розповсюджених форм дискримінації за ознакою статі є ситуації, коли,
наприклад, у трудовому колективі чи навчальному закладі щодо жінок
практикуються небажані коментарі стосовно зовнішнього вигляду, одягу чи
особистих характеристик особи або, наприклад, змінюється ставлення до
працівниці, коли керівництво дізнається про її вагітність.
Згідно з антидискримінаційними директивами ЄС переслідування становить
окремий вид дискримінації. Раніше його розглядали як окремий вияв прямої
дискримінації. Винесення цього поняття під окремий заголовок у тексті директив
пояснюється швидше необхідністю виокремити цю особливо небезпечну форму
дискримінації, аніж концептуальною зміною її розуміння.
Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»
визначає утиск як одну з форм дискримінації та дає визначення у ст. 1:

утиск − небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком
якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення
стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або
зневажливої атмосфери.
Міжнародне та європейське право використовують для подібних дій поняття
переслідування (домагання) (harassment), особливо в контексті переслідуванням
жінок з боку працедавців або інших осіб, найчастіше тих, кому вони
підпорядковані, через те, що вони належать до певної статі.
Згідно з визначенням, поданим у Директиві ЄС про рівне ставлення,
переслідування (домагання) – це «небажана поведінка, яка стосується статі
особи і виникає з ціллю чи має наслідком зачепити або принизити гідність особи,
або створити загрозливе, вороже, принизливе, образливе середовище».
Така поведінка набуває характеру дискримінації у тому випадку, якщо в особи є
розумні підстави вважати, що заперечення з її боку поставлять її в несприятливе
становище щодо її роботи, зокрема в ситуації, коли мова йде про прийняття на
роботу чи просування по службі, чи якщо воно викликає виникнення неприязної
атмосфери на робочому місці.
Міжнародні норми стосовно утиску чи переслідувань стосуються переважно
трудових правовідносин, однак норма Закону України «Про засади запобігання
та протидії дискримінації в Україні» не має таких обмежень та може бути
застосована до інших правовідносин.
Пряма дискримінація – це коли:
•

до особи ставляться у менш сприятливий спосіб;

•

у порівнянні з тим, як ставилися чи могли б ставитися до інших осіб у
подібній ситуації;

несприятливе ставлення має значення для встановлення факту дискримінації,
якщо воно несприятливе для однієї особи порівняно з іншою особою, що
перебуває в аналогічній ситуації (зразок для порівняння);
варто зазначити, що винятком із правила про необхідність навести зразок для
порівняння, принаймні в контексті права ЄС у сфері зайнятості, є дискримінація
за ознакою вагітності. Згідно з добре усталеною практикою ЄСС, що була
започаткована справою Деккер (Dekker), існує чітке правило, що якщо жінка
зазнає несприятливого ставлення через свою вагітність, його одразу
класифікують як пряму дискримінацію за ознакою статі, без необхідності

наводити зразок для порівняння61;
•

і причиною такого ставлення є наявність у особи певних
характеристик, що відносяться до категорії захищених ознак.

Захищені ознаки передбачені антидискримінаційним правом: стать, сексуальна
орієнтація, обмежені фізичні можливості, вік, раса, етнічне та національне
походження, релігійні вірування чи переконання тощо. Перелік не є вичерпним,
практикою суду сформовані й інші ознаки, за якими можлива дискримінація.
Елементи непрямої дискримінації:
-

нейтральне правило, норма прав, критерій чи практика,

-

що впливає на групу осіб, які мають «захищену ознаку», значно
більше,

-

ніж на інших осіб в аналогічній ситуації.

Для ідентифікації справ, пов’язаних із гендерною дискримінацією, необхідно
відповісти на декілька запитань, пройти так званий тест на дискримінацію, який
був сформований у практиці Європейського суду з прав людини.
Тест на пряму дискримінацію:
1. Чи існує різниця у ставленні до осіб, які перебувають в аналогічних
ситуаціях, залежно від статі, до якої вони належать?
2. Чи зазнала особа обмеження у визнанні, реалізації або користуванні
правами і свободами через свою стать?
3. Такий підхід не виправданий законною метою та не є розумно
обґрунтованим.
4. Чи в результаті такого поводження одна особа виявляється в менш
вигідному становищі, ніж інша?
Законною вважається мета, якщо вона не порушує права людини, передбачені у
Європейській конвенції, не суперечить принципу верховенства права та практиці
Європейського суду з прав людини.
За умови надання стверджувальної відповіді на усі чотири запитання тесту ми
можемо говорити, що існує пряма дискримінація за ознакою статі.

61

ЄСС, Деккер проти Навчального центру для молоді (Dekker v. Stichting Vormingscentrum voor
Jong Volwassenen (VJV-Centrum) Plus), справа C-177/88 [1990] ECR I-3941, 8 листопада 1990 року.
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Тест на непряму дискримінацію:
1. Чи відбувається застосування гендерно-нейтральної норми?
2. Чи перебувають жінки та чоловіки у різних ситуаціях?
3. Чи в результаті такого поводження одна група осіб виявляється в менш
вигідному становищі, ніж інша?
Зважаючи на вищевказані визначення, серед прикладів прямої дискримінації
можна назвати справу Джеймс проти Ради округу Істлей (James v. Eastleigh
Borough Council). Пан Джеймс для отримання права користуватися басейном
повинен був сплатити вступний внесок, тоді як пані Джеймс, його дружина, не
зобов’язана була вносити таку оплату. Їм обом виповнився 61 рік. Право
безкоштовного користування басейном мала тільки пані Джеймс, оскільки вона
досягла пенсійного віку, а пан Джеймс – ні (пенсійний вік для чоловіків у
Сполученому Королівстві настає у 65 років, для жінок – у 60). Хоча право
безкоштовного доступу до басейну обумовлюється наявністю в особи пенсійного
статусу, набуття такого статусу залежить від статі особи. Британська Палата
лордів зазначила, що якби пан Джеймс був особою протилежної статі, ставлення
до нього було б таким самим, що і до його дружини. Крім того, не мають значення
наміри і мотиви ставлення – важливим є саме ставлення.62
У даному випадку Європейський суд з прав людини дійшов висновку, що має
місце пряма дискримінація за ознакою статі, а саме дискримінація Джеймса, як
чоловіка.
Або наведемо інший приклад. Так, у справі Річардс (Richards) заявниця, що
зробила операцію зі зміни статі з чоловічої на жіночу, хотіла вийти на пенсію у
зв’язку з досягненням 60-річчя (пенсійний вік для жінок у Сполученому
Королівстві). Уряд відмовився призначити їй пенсію на тій підставі, що вона не
зазнала несприятливого ставлення порівняно з іншими особами в подібній
ситуації. Уряд стверджував, що насправді заявницю слід порівнювати з
чоловіками, оскільки вона прожила своє життя як особа чоловічої статі. ЄСС
вирішив, що національне законодавство дозволяє операції зі зміни статі, тому в
цьому випадку належним зразком для порівняння є «жінки». Відповідно,
становище заявниці є менш сприятливим порівняно з іншими жінками, оскільки
їй встановили вищий пенсійний вік. 63
Прикладом непрямої дискримінації може слугувати справа Д.Г. та інших проти
Чеської Республіки (D.H. and Others v. the Czech Republic). У школах проводили
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Сполученого Королівства 6, 14 червня 1990 року.
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ЄСС, Річардс проти Державного секретаря з питань праці і пенсійного забезпечення (Richards
v. Secretary of State for Work and Pensions), справа C-423/04 [2006] ECR I-3585, 27 квітня 2006 року

тестування з метою виявлення рівня інтелектуальних здібностей учнів.64 Залежно
від результатів тестування вирішували, залишати учня у звичайній школі чи
переводити до спеціалізованої. Спеціалізовані школи були розраховані на дітей з
вадами розумового розвитку та проблемами у навчанні. Всі учні, яких було
рекомендовано до спеціалізованих закладів, проходили однакові тести,
розроблені, виходячи з можливостей пересічних представників чеського
населення. Тому було цілком очевидно, що учні з ромського середовища складуть
їх гірше. Що, власне, і сталося: від 50 до 90 відсотків дітей-ромів були направлені
на навчання до спеціалізованих закладів. ЄСПЛ вирішив, що в цьому випадку
відбувається непряма дискримінація.
Перекладення обов’язку доведення на відповідача у справах про дискримінацію
є основним підходом європейського законодавства для забезпечення потерпілим
від дискримінації належного доступу до правосуддя.
Директива Ради ЄС про тягар доведення65 у випадках дискримінації за ознакою
статі вимагає від держав-учасниць вжиття заходів, потрібних для забезпечення
гарантій: якщо особа заявляє про нанесення їй шкоди у зв’язку з неповагою до
принципу рівності і надасть суду чи іншому компетентному органові факти, які
дають змогу допустити існування прямої чи непрямої дискримінації, обов’язок
доведення відсутності факту порушення принципу рівності лежить на стороні,
яка захищається. Цим Директива перекладає обов’язок доведення із працівника
на працедавця, чим суттєво покращує становище працівника в процесі.
Аналогічну норму містить ч. 2 ст. 81 Цивільно-процесуального кодексу України:
У справах про дискримінацію позивач зобов’язаний навести фактичні дані, які
підтверджують факт дискримінації. У разі наведення таких даних доведення їх
відсутності покладається на відповідача.
Таким чином, у позові про дискримінацію не обов’язково наводити всі докази
дискримінаційних дій, які зазвичай відсутні, або до яких позивачка не має
доступу, достатньо лише навести факти та обґрунтувати, в чому саме полягали
дискримінаційні дії відповідача, а також, яка дискримінація відбулась – пряма чи
непряма.

Розділіть групу на чотири міні-групи. Кожній групі роздайте кейс та наступне
завдання.
1. Чи має місце дискримінація у цій справі і за якою ознакою?
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(№ 57325/00), 13 листопада 2007 року, пункт 79.
65 Council Directive 97/80/EC of 15 December 1997 on the burden of proof in cases of discrimination
based on sex.

2. Якщо так, визначте за допомогою тесту на дискримінацію вид: пряма чи не
пряма?
Кейс 1
Ірина працювала юрисконсультом на підприємстві Х. У розмові зі
співробітницею, вона випадково дізналася, що юрисконсульт, який працював
до неї, отримував майже удвічі вищу заробітну плату. Ірина звернулася до
директора з проханням про підвищення заробітної плати, однак отримала
відмову із поясненнями, що фінансовий стан підприємства не дає можливості
збільшити заробітну плату. Ірина звернула увагу директора на той факт, що
її попередник отримував значну більшу зарплату, а за рік її роботи обсяг
виконуваної роботи значно зріс. Директор відповів, що чоловікові необхідно
годувати сім’ю і відповідно більше заробляти, а їй він зарплату збільшити не
може. Ірина почала шукати іншу роботу та за деякий час звільнилася. Через
кілька місяців вона зустріла колишню співробітницю, яка повідомила, що на її
місце взяли чоловіка і він отримує в 2,5 рази більшу заробітну плату ніж
отримувала вона.
Тест на дискримінацію у справі про порушення права на рівну оплату праці:
1. Чи існує різниця у ставленні до осіб, які перебувають в аналогічних
ситуаціях, залежно від статі, до якої вони належать?
Так, оплата праці працівників-чоловіків була вищою, ніж оплата праці жінки на
тій же посаді.
2. Чи зазнала особа обмеження у визнанні, реалізації або користуванні
правами і свободами через свою стать?
Так, особа зазнала обмеження права на рівну оплату праці через свою стать.
3. Такий підхід не виправданий законною метою та не є розумно
обґрунтований.
Так, оскільки кваліфікація працівниці була така ж, як у чоловіків, робота
виконувалася та сама, а оплата праці значно відрізнялась.
4. Чи в результаті такого поводження одна особа виявляється в менш
вигідному становищі, ніж інша?
Так, Ірина отримувала значно нижчу заробітну плату ніж працівники-чоловіки
на цій же посаді.
Кейс 2
Людмила працює на кафедрі слов’янської філології в університеті, пише
наукову роботу, має двохрічну доньку. На кафедрі отримали інформацію про
наукову конференцію у Польщі, на якій будуть, зокрема, розглядатися
питання, пов’язані із темою її наукової роботи. Людмила виявила бажання
поїхати на конференцію та попросила скерувати її у відрядження на

конференцію. Однак завідувач кафедри відповів, що не може направити її у
відрядження, оскільки вона має дитину віком до 3 років, і це заборонено ст. 176
КЗпП України, а тому на конференцію поїде інший працівник кафедри, у якого
теж мала дитина, але з чоловіками таких проблем нема.
Тест на дискримінацію:
1. Чи існує різниця у ставленні до осіб, які перебувають в аналогічних
ситуаціях, залежно від статі, до якої вони належать?
Так, норма ст. 176 КЗпП України забороняє направляти у відрядження жінок, які
мають дітей до 3-років, для чоловіків таких обмежень нема.
2. Чи зазнала особа обмеження у визнанні, реалізації або користуванні
правами і свободами через свою стать?
Так, працівниця не має можливості поїхати на конференцію, відповідно
обмежуються її права на працю та професійний розвиток.
3. Такий підхід не виправданий законною метою та не є розумно
обґрунтованим.
Такий підхід не має законної мети та обґрунтування, оскільки працівниця
добровільно виявила бажання їхати у закордонне відрядження, не порушуючи
при цьому жодних прав та інтересів дитини, оскільки на час відрядження
доглядом за дитиною буде займатися батько дитини, який для цього взяв
відпустку.
4. Чи в результаті такого поводження одна особа виявляється в менш
вигідному становищі, ніж інша?
Так, працівниця виявляється в менш вигідному становищі порівняно з
працівниками чоловічої статі.
Кейс 3
Ірина перебуває у зареєстрованому шлюбі із Миколою. У них народилася
дитина, якій на даний час 3 місяці. Ірина важко перенесла пологи, та і до
пологовий період був нелегким, оскільки Микола жодним чином їй не допомагав.
Вони живуть у квартирі, яка належить Ірині. Микола прописаний у ній.
Микола часто приходив додому у нетверезому стані, вчиняв психологічне
насильство, а саме принижував, обзивав Ірину, виганяв з дому, не дозволяв їй
спати з ним у одному ліжку. Коли народилася дитина і часто вночі прокидалася,
Микола почав виганяти Ірину разом із дитиною з кімнати, а також почав
бити.
Ірина декілька разів серед ночі викликала поліцію, писала заяви на Миколу; він
перебуває на обліку як такий, що вчиняє домашнє насильство. Микола сказав,
що Ірина його дружина, а отже має жити і поводитися так, як він скаже, і що
він нікуди не збирається йти з її квартири, поки вони у шлюбі.

Ірина звернулася до адвокатів. Їй повідомили, що поки дитині не виповниться
1 рік, вона не зможе звернутися із заявою до суду.
Тест на дискримінацію у справі про розірвання шлюбу:
1. Чи відбувається застосування гендерно-нейтральної норми?
Так, норми, передбачені ст. 110 СК України є гендерно нейтральними,
однаковими для жінок та чоловіків.
2. Чи перебувають жінки та чоловіки у різних ситуаціях?
Так, у випадку домашнього насильства особи перебувають у різних
ситуаціях, оскільки чоловік вчиняє насильство та психологічний тиск, а
також інші дії, які порушують та обмежують права дружини та дитини,
та буде продовжувати тиснути на потерпілу дружину та вчиняти
відносно неї насильство, оправдуючи свої дії шлюбом.
3. Чи в результаті такого поводження одна група осіб виявляється в менш
вигідному становищі, ніж інша?
Так, оскільки відповідно до ст. 110 СК особа, яка страждає від домашнього
насильства, позбавлена права звернутися до суду із заявою про розірвання
шлюбу, оскільки суд має законні підстави відмовити у відкритті
провадження, не зважаючи на те, що у даній ситуації розірвання шлюбу є
засобом захисту від насильства та захисту інших прав жінки та дитини.
Кейс 4
Оксана звернулася з позовом до Івана про виключення з актового запису
відомостей про батьківство, мотивуючи це тим, що вона перебувала в
зареєстрованому шлюбі з Іваном, однак протягом останніх 5 років шлюбних
стосунків з ним не підтримувала, оскільки перебувала в Польщі на заробітках.
У 2015 році в Польщі у неї народилася донька, при видачі свідоцтва про
народження дитини в графі «батько» було вказано її законного чоловіка.
Шлюб з Іваном Оксана розірвала тільки у 2017 році, коли повернулась в Україну.
Біологічним батьком її доньки є інший чоловік, з яким вона не підтримує
стосунків після народження дитини. З колишнім чоловіком вона також не
підтримує жодних зв’язків, не знає, де він знаходиться та чим займається.
Суд відмовив у задоволені позову мотивуючим свою відмову тим, що Оксана
пропустила строк позовної давності, та відсутністю заяви чоловіка, який є
біологічним батьком дитини.
Тест на дискримінацію у справі про оспорювання батьківства
1. Чи існує різниця у ставленні до осіб, які перебувають в аналогічних
ситуаціях, залежно від статі, до якої вони належать?

Так, норми ст. 136 та ст. 138 Сімейного кодексу України встановлюють різний
порядок та вимоги для матері та батька дитини, які бажають оспорити
батьківство, зокрема, різний строк позовної давності, а також додаткову
вимогу для матері дитини, яка зобов’язана надати суду заяву біологічного
батька дитини.
2. Чи зазнала особа обмеження у визнанні, реалізації або користуванні
правами і свободами через свою стать?
Так, у даній ситуації жінки зазнають обмеження у реалізації своїх прав на
звернення до суду та оспорювання батьківства. Також у даній ситуації
порушується право на повагу до особистого та сімейного життя.
3. Такий підхід не виправданий законною метою та не є розумно
обґрунтований.
Такий підхід не має законної мети та обґрунтування.
4. Чи в результаті такого поводження одна особа виявляється в менш
вигідному становищі, ніж інша?
Так, жінки виявляються в менш вигідному становищі порівняно із чоловіками,
оскільки через дискримінаційні норми закону фактично позбавлені можливості
реалізувати своє право на оспорювання батьківства та виховання дитини як
одинок матері.
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ДОДАТОК A.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ПОНЯТЯ ГЕНДЕРУ ТА ФЕМІНІЗМУ»

ПРОГРАМА «НОВЕ ПРАВОСУДДЯ»

Гендер та фемінізм

Ярина Волошин
Менеджерка Асоціації жінок-юристок України “ЮрФем”,
тренерка

«Гендер» (Gender)
Гендер - це складний соціокультурний конструкт, який відображає
модель соціальних відносин між жінками і чоловіками, характеризує їх
спілкування і взаємодію в сім'ї, визначає їх соціальні відносини та статуси в
основних інституціях суспільства.

«Гендер» (Gender)
СУСПІЛЬСТВО СТВОРЮЄ ОБРАЗИ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ І НАДІЛЯЄ ЇХ
СКОНСТРУЙОВАНИМИ ОЗНАКАМИ «ФЕМІННОСТІ» ТА
«МАСКУЛІННОСТІ», ЯКИМ ВОНИ МАЮТЬ ВІДПОВІДАТИ.
«Фемінне» та «маскулінне» стає основою для формування
гендерних ролей

«Гендер» (Gender)
Гендерна роль обмежує чоловіків та жінок і диктує очікувану суспільством лінію
поведінки, в тому числі, у виборі професії, отриманні керівних посад, рівні
заробітку, догляді за дітьми, побуті і т.д.

Гендерна роль

Гендерна роль
Гендерна роль не обумовлюється статевими ознаками і є
лише продуктом суспільних відносин, традицій, культури,
політики і т.д.

Гендерна роль
Гендерна роль – продукт впливу на людину,
яке здійснює суспільство та оточення.

Гендерний стереотип
Гендерний стереотип формується внаслідок переконання, що гендерна роль має під
собою об’єктивну складову і впливає на формування політик в державі,
законодавства та побудови стосунків між людьми.

Фемінізм
Фемінізм - суспільно-політична ідея, яка стверджує потребу
посилення прав жінок для зрівняння їх в правах з чоловіками.

Хвилі фемінізму
•
•

Доступ жінок до вищої освіти
Суфражизм – політичний рух за надання жінкам активного та
пасивного виборчого права

Хвилі фемінізму
“Особисте є політичним”.
• В публічному просторі з’являється проблема домашнього
насильства, зґвалтувань, доступу до абортів, репродуктивних
прав жінок.
• Переосмислюватись почали критерії «краси» та «жіночності»:
почали говорити про проблеми «жіночого обрізання»,
«бинтування ніг» та інші традиції, які шкодили здоров’ю жінок і
дівчат та намагались підігнати їх під стандарти жіночності
певного суспільства та «сексуальності».
• Жінки почали говорити про бажання будувати кар’єру,
працювати і отримувати рівну оплату праці з чоловіками,
відповідно до кваліфікації

Хвилі фемінізму

Хвилі фемінізму
•

•

Підпорядковане становище жінок досліджують не лише як політичну категорію, але й
антропологічну та соціологічну: секс та сексуальність та сексуальне насильство є інструментами
влади.
У фокусі «небілі», «негетеросексуальні» та «небагаті» жінки.

Види фемінізму (за Джудіт Лорбер)
Фемінізм гендерного реформування:
про реформування існуючих політик для встановлення рівності
(Ліберальний фемінізм, марксистський фемінізм …)

Фемінізм гендерного опору:
демонтаж існуючого суспільного порядку, який у своїх підвалинах передбачає пригноблене
становище жінок
(радикальний фемінізм, лесбійський фемінізм, психоаналітичний фемінізм)

Фемінізм гендерного повстання:
підваження теорії поділу людства на два гендери та увага до інтерсекціональності
(мультирасовий фемінізм, чоловічий фемінізм, постмодерний/квір-фемінізм)

Хвилинка реклами
Рубрика #ЮрФем_фільми щоп’ятниці увечері на сторінці у
Facebook

ДОДАТОК B.

Презентація «Фемінізм у праві»

ПРОГРАМА «НОВЕ ПРАВОСУДДЯ»

Фемінізм у праві

Христина Кіт
адвокатка, к.ю.н.,
голова Асоціації жінок-юристок України “ЮрФем”

Чи є місце фемінізму у праві?

Фемінізм і право?

1770 рік - перша леді США Ебігейл Адамс
(дружина другого президента США Джона
Адамса)
“Ми не станемо підкорятися законам, в
ухваленні яких не брали участь, і владі, яка
не представляє наших інтересів"

Енн Скейлс
(1952-2012рр.)
Юристка, активістка, феміністка,
професорка права в Коледжі
права університету Денвера.
Викладала конституційне право,
сексуальна орієнтація та право,
цивільний процес та
відповідальність за нанесення
шкоди.
У 1977 році започаткувала термін
феміністичної юриспруденції під
час планування «Celebration 25»,
конференція відбулася у 1979 р.

Ann Scales
“Legal Feminism:
Activism,
Lawyering, and
Legal Theory”

Рут Бейдер Гінзбург
Народилася 15.03.1933 року
Суддя Верховного суду США (друга
жінка, яка була призначена
суддею)
Перша жінка-професорка
Колумбійського університету.
“Найпростішим поясненням, яке
передає основну ідею фемінізму,
можна почути у пісні Мало
Томаса – це “свобода бути собою
і тобою”: свобода для дівчинки
стати лікарем, юристом чи ким
захочеш. Це розуміння того, що
ми повинні бути вільні та
розвивати власні таланти, якими
вони б не були. Не звертати
уваги на штучні бар'єри і
перешкоди, які створені людьми,
а не надані вищими силами”.

Народилася 07 жовтня 1946
року.
Американська радикальна
феміністка, юристка,
науковиця та політологиня,
професорка Мічиганського
університету.
З 2007 року запрошена
професорка права у
Гарвардській школі права

Кетрін Еліс Маккін

Марта Альбертсон
Файнмен

Народилася 1943 року.
У 1984 році започаткувала
фемінізм і проект
«Фемінізм і теорія
права» в правовій школі
університету Вісконсіна,
щоб дослідити
взаємовідносини між
феміністською теорією,
практикою і правом, які
зіграли важливу роль у
розвитку феміністичної
теорії права.

Феміністична теорія права
Два аспекти:
• роль права у колишньому підпорядкованому
статусі жінки
• зміна статус жінки через зміну законодавства з
урахуванням гендерних підходів.

Найголовніші підходи
до феміністичної правової теорії
• модель ліберальної рівності
В основі цієї моделі лежить вже давно розпочата
дискусія між двома течіями фемінізму —
радикальною та реформістською.
• домінантна модель
На противагу ліберальній течії діє радикальна, основа
якої і лежить у домінантній моделі феміністської теорії
права. Феміністки цього напряму вважають, що саме
поняття «патріархат» і означає безпосередню владу
чоловіка в усіх сферах життя.

• Модель гендерної відмінності та гендерної
тотожності
Дана модель наголошує на тому, що відмінності
між чоловіком та жінкою закладені природою та
їх не слід ігнорувати. Навпаки, статеві, расові,
мовні та інші несхожості між людьми має
враховувати кожна держава у своїй правовій
системі. Модель гендерної тотожності є
протилежний попередньому, його дотримуються
ліберальні феміністки. Вони вважають, що
акцент має бути на схожості чоловіків та жінок,
бо інакше досягти рівності у правах не вийде.

• Антиесенціалістична модель
- заперечення існування універсальної жіночої та
окремо чоловічої точки зору.
- будь-яка думка щодо певної теми є соціально
вкоріненою, і не можна стверджувати, що розум
жінок може поширюватися лише на приватні
сфери домогосподарства чи виховання дитини.
- правовий фемінізм відкидає різні дихотомічні
явища, такі як «тотожність/відмінність» чи
«радикалізм/лібералізм».

«Феміністична діяльність не є тим, чим
займаються виключно жінки, як не є й тим, чим усі
жінки неминуче займаються. У праві вона
базується на проблемах, які історично та
соціально
важливіші
для
жінок,
як-от
репродуктивні права , зґвалтування, проституція,
домашнє насильство, порнографія, рівність
оплати, сексуальні домагання, а також створення
та припинення існування «сім’ї» з погляду закону –
проте
цими
питаннями
фемінізм
не
обмежується»
Енн Скейлз

ДОДАТОК С.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ФЕМІНІЗМ У
МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ»

Фемінізм у
міжнародному праві
Ольга Поєдинок,
к.ю.н., адвокатка, доцентка кафедри міжнародного права
Інституту міжнародних відносин

Київського національного університету ім. Т. Шевченка,
членкиня Науково-консультативної ради
при Верховному Суді

План
• Міжнародне право як регулятор міжнародних
відносин: його минуле, сучасне та майбутнє з
точки зору феміністської теорії

• Міжнародне та національне право: феміністський
погляд на проблеми взаємодії

• Міжнародно-правовий захист прав жінок у світлі
феміністської теорії

• Міжнародне право як кар’єра для жінки: труднощі
та можливості

Класичне міжнародне право vs.
сучасне міжнародне право
Класичне
міжнародне право:

•
•
•

•

Робота для серйозних
чоловіків

Представництво державних
інтересів
Міжнародне право
протистояння/співіснування
Маргіналізація жіночих питань

Сучасне
міжнародне право:

•
•
•

•

Кількість юристокміжнародниць зростає

Посилення ролі інших суб’єктів
міжнародного права
Міжнародне право
співробітництва
Зростання уваги до прав жінок

Чи дійсно сучасне міжнародне
право має «жіноче обличчя»?
Об’єктивність?
Нейтральність?
Універсальність?
Представництво?
Різноманіття?
Рівні кар’єрні можливості?

Гендерні упередження в окремих
галузях сучасного міжнародного права
•

•
•
•

Дипломатичне та консульське право («члени сім’ї
дипломата»)
Міжнародне гуманітарне право (героїчні комбатантичоловіки та вразливе цивільне населення (жінки, діти,
старі та немічні)
Міжнародне право захисту прав людини (чоловік –
прототип людської істоти)
Право міжнародної безпеки (захист прав жінок –
привід для гуманітарної інтервенції; жінки – запорука
стійкого миру, бо берегині)

Проблеми взаємодії міжнародного
та національного права

• Право представляти державу в міжнародних
відносинах потрібно «заслужити» на
національному рівні (при цьому чоловіки –
більш універсальні представники)

• Іноді міжнародне право встановлює занадто
низькі стандарти захисту прав жінок, що
«розхолоджує» держави

Захист прав жінок
у міжнародному праві
•
•
•
•
•
•

Soft law («м’яке» міжнародне право)
Феміністичне vs. фемінне міжнародне право
Універсалізм vs. релятивізм
Маргіналізація питань захисту прав жінок
Жінки – вразливі, слабкі, беззахисні
Жінки +\= діти:
- жінка повинна мати дітей і дбати про них;
- ототожнення жінок і дітей (незрілість,
несамостійність, залежність від «дорослих» –
чоловіків)

•
•
•
•
•
•

Кар’єра жінок у міжнародному праві:
труднощі
Міжнародне публічне право регулює занадто серйозні
для жінок проблеми глобального масштабу
Занадто престижна і перспективна кар’єра для жінок
Штучний поділ міжнародного права на публічне та
приватне, а міжнародно-правових проблем – на
«важливі» та «неважливі»
«Скляна стеля»: актуально і для держав, і для
міжнародних організацій
Стереотипи щодо ролей жінки та чоловіка у сім’ї
Мультиплікація національних гендерних стереотипів у
міжнародному робочому середовищі

Кар’єра жінок у міжнародному праві:
позитивні тренди

• Розширення доступу дівчат і жінок до здобуття
вищої юридичної освіти з міжнародно-правовим
ухилом та вивчення іноземних мов

• Розширення можливостей жінок на державній,
зокрема дипломатичній, службі

• Запровадження офіційних чи неофіційних
гендерних квот під час формування міжнародних
інституцій

• Зростання кількості жінок на високих посадах у
державах і міжнародних інституціях

Дякую за увагу!
Питання?
olga.poedinok@gmail.com

ДОДАТОК D.
ПРЕЗЕНТАЦІЯ «ТІЛО, ВЛАДА, ГЕНДЕР І
ЗАХИСТ ВІД ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА»

ДОДАТОК E.
РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ «OPUZ V. TURKEY”
Opuz v. Turkey
Application № 33401/02
02 червня 2009 р.
Дана справа стосується багаторічного насильства в сім’ї стосовно жінки та її матері. Заявниця Нахід Опуз
разом зі своєю матір’ю протягом багатьох років страждали від насильства в сім’ї з боку її колишнього чоловіка
Х.О.
Стосунки між заявницею та її колишнім чоловіком зав’язались у 1990 р., офіційно вони були оформлені у
1995 р. Від цього шлюбу у заявниці є троє дітей: 1993, 1994 та 1996 р.н. Перші скарги до поліції були подані
заявницею та її матір’ю ще у 1995 р. Кривднику не були пред’явлені звинувачення у зв’язку з тим, що жінки
відмовились від своїх скарг, незважаючи на їхні пояснення, що Х.О. змусив їх зробити це, погрожуючи вбити.
Пізніше Х.О. сім разів вдарив ножем свою дружину та був покараний у вигляді штрафу в розмірі 385 євро у
розстрочку. Обидві жінки неодноразово подавали заяви, стверджуючи, що їхнє життя у небезпеці, але Х.О.
допитували та відпускали. Незважаючи на постійні скарги до правоохоронних органів, держава не змогла надати
ефективний захист жінкам, що призвело до вбивства матері заявниці у 2003 р., вчинене колишнім чоловіком Нахід
Опуз. За цей злочин його обуло засуджено та призначено покарання у вигляді довічного ув’язнення, проте Х.О.
було звільнено до розгляду апеляції, після чого, за свідченнями Нахід Опуз, він продовжував погрожувати їй.
Європейський суд з прав людини визнав Туреччину винною у порушенні своїх зобов’язань захищати жінок
від насильства в сім’ї і вперше у своєму рішенні визнав, що ґендерне насильство є формою дискримінації згідно з
Європейською конвенцією. Суд дав характеристику зобов’язань держави у зв’язку з насильством в сім’ї, визнавши
серйозність домашнього насильства в Європі та проблеми, які виникають через латентність та нереагування на ці
правопорушення з боку правоохоронних органів, і підкреслив серйозність, з якою держави повинні вживати
відповідних заходів з метою протидії цьому порушенню прав людини. У своєму рішенні Суд підкреслив, що
насильство в сім’ї не є приватною чи сімейною справою, але є проблемою, яка зачіпає суспільні інтереси, що в
свою чергу вимагає ефективних дій з боку держави. Суд також зазначив, що недостатньо мати закони щодо
протидії домашньому насильству, більш важливим є наявність ефективних механізмів їхньої реалізації.
Домашнє насильство було визнано жорстоким поводженням, що є проявом нелюдського чи такого, що
принижує гідність, поводження. Суд звернув увагу, що ст. 3 у поєднанні зі ст. 1 Європейської конвенції вимагає від
держави вживати заходів з метою забезпечення того, щоб приватні особи не піддавались катуванням, нелюдському
чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, включаючи таке жорстоке поводження з боку
приватних осіб. Діти та інші вразливі особи мають перебувати під особливим державним захистом від такого
серйозного посягання на персональну недоторканість. Європейський суд визнав заявницю такою, що належить до
вразливих осіб, які мають бути під захистом держави. У рішенні було зазначено, що такий вразливий стан
зумовлений насильством, від якого страждала заявниця в минулому, погрози в її сторону з боку Х.О. після його
виходу із в’язниці та її страх майбутніх проявів насильства, а також її стать і вразливість жінок у південно-східній
Туреччині. Суд вважає, що те насильство, від якого страждала заявниця, у формі фізичних нападів і побоїв та
психологічного тиску, було достатньо серйозним, щоб бути визнаним жорстоким поводженням у значенні ст. 3
Європейської конвенції. Держава має виявляти належну турботу з метою захисту осіб, які перебувають під її
юрисдикцією, від катувань, нелюдського та такого, що принижує честь та гідність, поводження.
Також вперше Суд визнав нездатність держави адекватно реагувати на насильство за ознакою статі як
порушення ст. 14 Конвенції, тобто положення про недискримінацію. Суд проголосив, що нездатність держави
захистити жінок від домашнього насильства порушує їх право на рівний захист перед законом, навіть за відсутності
наміру такої дискримінації. Туреччина не створила та не впровадила систему для покарання насильства в сім’ї та
захисту жертв такого насильства. Влада не використала навіть наявних заходів для захисту жертв і зупинила
провадження як таке, що пов’язане з «сімейними питаннями». Суд постановив, що в державі має існувати правова
структура, здатна забезпечити порушення кримінальної справи незалежно від того, чи було відкликано скарги.
Отже, Європейським судом було визнано порушення ст. 2 у зв’язку з вбивством Х.О. тещі, ст. 3 у зв’язку з
нездатністю держави захистити жінку від жорстокого поводження з боку чоловіка та ст. 14 у поєднанні зі статтями
2 і 3, оскільки насильство мало ґендерну природу.

