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ВСТУП
Шановні колеги!

До вашої уваги пропонується посібник, який, сподіваємось, стане “настільною кни�
гою” та допоможе державним службовцям у виробленні пропозицій щодо фор�
мування ґендерної політики у відповідній сфері.

Сьогодні досягнення рівних можливостей представниками обох статей не є відо�
кремленим напрямом діяльності одного міністерства. Ґендерна проблематика про�
низує всі сфери суспільного буття: політичну, економічну, соціальну, культурну
тощо. Вона стає особливо актуальною у зв’язку з підписанням Україною в 2000 році у
числі 189 країн світу Цілей Розвитку Тисячоліття ООН, в яких однією з глобальних
цілей розвитку тисячоліття визначено сприяння ґендерній рівності та надання біль�
шого обсягу повноважень жінкам.

Основними труднощами, з якими стикаються державні службовці при виконанні
рішень Парламенту, Уряду та Президента України щодо реалізації державної ґен�
дерної політики, є відсутність зрозумілої та доступної інформації про сутність “ґен�
деру” та про те, яким чином питання ґендерної рівності стосується інших, крім
соціального, напрямків державної політики. Не визначеними лишаються повнова�
ження органів виконавчої влади щодо формування та реалізації державної ґендер�
ної політики, що також ускладнює розуміння ролі кожного з них у цьому процесі.
Особливо важливою є реалізація ґендерної політики в середині системи кожного
центрального і місцевого органу виконавчої влади, що означає забезпечення рівних
прав і можливостей усіх працівників та службовців.

Посібник містить інформацію про поняття “ґендер” та історію розвитку ґендерного
питання. Базуючись на дослідженому міжнародному досвіді, усвідомлених світових
тенденціях та аналізі рішень, прийнятих органами державної влади України, запро�
поновано визначення сутності ґендерної політики. Переважна частина змісту посіб�
ника містить рекомендації щодо механізмів формування, затвердження і реалізації
державної ґендерної політики, підготовки та впровадження відповідних рішень.

У додатках до посібника представлено тексти актів законодавства України та між�
народні акти з ґендерних питань, ратифіковані Україною, а також вміщено поси�
лання на корисні сайти, які полегшать пошук додаткової інформації.

Посібник є результатом реалізації проекту Програми рівних можливостей ПРООН
фахівцями Міністерства юстиції України, Центру правової реформи і законопроект�
них робіт при Міністерстві юстиції України, Міністерства України у справах сім’ї,
дітей та молоді, громадських організацій, експертами, які мають величезний досвід у
дослідженні ґендерних питань.

Посібник сприятиме втіленню ґендерних підходів у практику вироблення рішень
органів виконавчої влади, забезпечить користувачів методичною інформацією та
нормативно�правовою базою з метою досягнення кращих світових стандартів у
забезпеченні рівних можливостей чоловіків і жінок.

Міністерство юстиції України рекомендує посібник для використання під час нор�
мотворчої діяльності, вироблення пропозицій та рекомендацій щодо формування
політики в різних сферах, підготовки аналітичних та інших доповідей.
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Частина І
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА





1. Поняття ґендеру

Поняття
ґендеру

Поняття ґендеру є одним з найважливіших результатів розвитку
філософії та ідеології прав людини. В основні ґендерного під�
ходу лежить ідея рівноправ’я, яка в умовах сучасного ци�
вілізованого суспільства набула нових ознак. Тому є великою
помилкою розглядати ґендер як виключно боротьбу жінок за
рівні з чоловіками права, чи лише як їх боротьбу за свої права, чи
як намагання жінок взяти історичний реванш. У той же час слід
визнати, що сучасний світ дійсно не надає фактичної можли�
вості чоловікам і жінкам користуватися рівними правами, хоча
юридично такі права часто проголошені як рівні. Так само слід
визнати, що історично саме жінки були більш дискримінованою
групою, що певною мірою відбилося на їх сучасному стані в
суспільстві. У той же час не можна стверджувати, що чоловіки є
абсолютно юридично захищеною в своїх правах групою насе�
лення і що вони не потерпають від дискримінації за статевою
ознакою.

Отже, ґендер не має чоловічого чи жіночого обличчя. У той же
час статевий аспект був наявним у боротьбі за рівноправ’я. І про
цей аспект слід згадати, бо саме він мав принципове значення
для формування поняття ґендеру та ґендерної рівності.
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2. Ґендерний підхід – історія питання

Ґендерний
підхід –
історія
питання

Поняття ґендерного підходу відносно нове і є надбанням
лише другої половини ХХ сторіччя. Більше того, співробітни�
цтво в захисті прав людини розвивалося спочатку без будь�
якого врахування факту безправності жінок у більшості країн
світу. Це може видатись дивним, але уявлення про рівноправ�
ність чоловіків та жінок дуже повільно завойовували визнання в
суспільстві, хоча сама ідея рівності всіх людей зовсім не була
чужою для людства. Справа, як правило, не доходила до поши�
рення рівноправності на жінок. Навіть просвітники XVII�XVIII ст.,
які заклали філософські підвалини уявлень про право на рів�
ність як про природне право людини, яке належить кожному від
народження, нерідко обходили питання про права жінок.

Зовсім неоднозначним було ставлення до цього питання в по�
літичній та правовій думці XIX ст., що також не сприяло ані
прогресу в правовому закріпленні захисту прав жінок в на�
ціональному законодавстві, ані співробітництву в цьому нап�
рямку в міждержавних відносинах. Тому становлення ідеології
прав людини та правове закріплення цих прав відбувалося у
формі політико�правових декларацій, які не враховували особ�
ливості стану тих чи інших категорій населення, в тому числі
жінок, і тому не могли бути використані для забезпечення рів�
ноправності, а тим більше, рівності можливостей осіб, що нале�
жать до різних статей.

Лише з першої половини ХХ сторіччя законодавство окремих
держав під впливом масових жіночих рухів починає приділяти
увагу захистові прав жінок. В цей же час і в міжнародному праві
стали з’являтися норми, які певною мірою можна віднести до
таких, що захищають права жінок. В першу чергу такі норми
були спрямовані проти торгівлі жінками. На початку ХХ сто�
річчя було підписано серію таких міжнародних конвенцій. Ці
міжнародно�правові документи були спрямовані проти рабства
як загальнолюдського явища, без будь�якої різниці щодо статі
об’єкта рабства чи работоргівлі. Але поява на початку ХХ сто�
річчя міжнародних договорів, спрямованих на захист саме
жінок, все�таки мала велике значення для розвитку такого між�
народного співробітництва. Вперше в міжнародній практиці по�
ставало питання про існування статевого аспекту в правах
людини та про небезпечність дискримінації на підставі статі.
Зосередження уваги на забороні торгівлі жінками не викликало
сумніву в наявності особливостей “чоловічої” і “жіночої” ра�
боторгівлі. Ні для кого не було секретом, що однією з основних
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цілей, так би мовити, “класичної” работоргівлі жінками була
сексуальна експлуатація їх.

Пізніше, в 50�х роках ХХ сторіччя, зміст поняття “работоргівля
жінками” був у міжнародному праві значно розширений і охо�
пив інститути та звичаї, які подібні до рабства. Тобто постало
питання про боротьбу з найбільш варварськими культурними
традиціями, які закріплювали залежність жінок від чоловіків.

Термін “ґендер” досить важко входить до українського політи�
ко�правового лексикону. Більш традиційним є поняття рівно�
прав’я чоловіків та жінок. Проте ґендер має дещо інший зміст. Для
його більш повного розуміння слід зосередити увагу на концеп�
туальному розумінні таких засад: рівність чоловічої та жіночої
соціальних статей; рівність прав; рівність можливостей.

Рівність чоловічої та жіночої соціальних статей означає рівність
соціального статусу, всезагальна участь в усіх сферах суспіль�
ного, державного та приватного життя на основі самоусвідомле�
ння особистісних потреб та інтересів, долання елемента ієрар�
хічності, за якою чоловіки історично розглядалися як істоти
вищі, а результати їхньої діяльності заздалегідь оцінювалися як
суспільно більш значущі, ніж ті, що були досягнуті жінками.

Рівність прав означає наділення чоловіків та жінок юридично
однаковими правами в усіх сферах життя та юридичне забез�
печення рівних умов їх здійснення.

Проте рівність прав не означає рівних можливостей у їх реаліза�
ції. Тому виникає третя складова – необхідність забезпечення
рівності можливостей у здійсненні юридично наданих прав.

Рівність можливостей – це фактична можливість користування
правами й свободами людини незалежно від статі. Рівність мож�
ливостей забезпечується системою засобів рівного розподілу
цінностей, що має виключати дискримінацію за статевою озна�
кою та уникати будь�якої можливості негативного впливу на
життєдіяльність та самовираження особистості.
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Частина ІІ
СУТНІСТЬ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ





1. Поняття (розуміння) ґендерної політики

Поняття
(розуміння)
ґендерної
політики

Базуючись на дослідженому міжнародному досвіді, усвідомле�
них світових тенденціях та аналізі рішень, прийнятих органами
державної влади України, можна стверджувати, що питання рів�
них можливостей сьогодні розглядається не як соціальне, а як
політичне питання – питання захисту прав людини. Отже, ме�
тою ґендерної політики має бути розв’язання не тільки еко�
номічних і соціальних проблем (охорона здоров’я та материн�
ства, зайнятість і зарплата), вона має забезпечувати й реаліза�
цію політичних, громадянських, культурних прав жінками й чо�
ловіками.

Тому пропонується визначити ґендерну політику як напрям
державної діяльності, спрямований на реальне утвердження
рівних прав та забезпечення рівних можливостей осіб обох ста�
тей через надання гарантій рівної участі у всіх сферах пуб�
лічного життя, створення збалансованої системи пільг та со�
ціального захисту для жінок і, що важливо, для чоловіків, забез�
печення рівних можливостей на ринку праці, в сфері освіти
тощо.
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2. Механізми реалізації ґендерної політики

Механізми
реалізації
ґендерної
політики

Ґендерна політика реалізується через механізми – конкретні
заходи, які вживаються державою та суспільством для утвер�
дження ґендерних принципів у різних сферах життя. Такі ме�
ханізми різні за формою та ефективністю. Наведемо основні
поширені в світі механізми реалізації ґендерної політики:

• національні, регіональні (в межах держави) – ухвалення за�
гальнодержавних і, на їх основі, регіональних засад ґендерної
політики;

• інституціональні – створення органів, державних установ
призначення окремих посадовців у законодавчій та виконав�
чій владі, в органах місцевого самоврядування, які формують
та реалізують державну ґендерну політику; сприяння ство�
ренню та діяльності недержавних організацій (громадських
організацій, наукових та освітніх закладів тощо) ґендерного
спрямування; взаємодія органів влади та громадянського сус�
пільства;

• правові – прийняття нормативно�правових актів для визначен�
ня засад та шляхів реалізації державної ґендерної політики,
проведення ґендерної експертизи законодавства та проектів
нормативно�правових актів, встановлення відповідальності за
порушення ґендерної рівності;

• організаційні, фінансові – забезпечення державного фінан�
сування, ведення освітньої та інформаційної діяльності, зас�
тосування інших форм державної та регіональної діяльності
для реалізації державної ґендерної політики;

• політичні, економічні, соціальні, культурні тощо – вироблен�
ня ґендерних стратегій в окремих напрямках державної по�
літики;

• психологічні, ідеологічні – запровадження у життєдіяльність
суспільства принципів ґендерної рівності.

Міжнародні документи зобов’язують держави застосовувати за�
гальні та спеціальні механізми реалізації державної ґендерної
політики.

Загальні механізми передбачають

• прийняття нормативно�правових актів, які забороняють дис�
кримінацію, регулюють сфери суспільного життя з урахуван�
ням ґендерних особливостей, встановлюють санкції за
порушення правових норм;

• політичні заходи, що вживаються відповідними органами дер�
жавної влади та главою держави (Парламент, Уряд, Президент).
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Спеціальні механізми (“позитивна дискримінація” або “засоби
посиленої підтримки”) запроваджуються і реалізуються тимча�
сово, з метою усунення об’єктивних перешкод у реалізації жін�
ками або чоловіками своїх прав і можливостей. Спеціальні
механізми реалізуються, поки не буде встановлена фактична
рівність статей у конкретній сфері суспільних відносин. Спе�
ціальні механізми, наприклад, включають встановлення квот
або гарантованого представництва жінок у виборних органах
державної влади та на державній службі, запровадження со�
ціальних пільг і програм охорони здоров’я чоловіків, освітні та
інформаційні програми, спрямовані на підвищення суспільної
свідомості, просування і встановлення ґендерної рівності. Такі
механізми не вважаються дискримінаційними, але вони мають
бути скасовані, тільки�но будуть досягнуті цілі рівних можли�
востей і рівноправних відносин.
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3. Напрямки ґендерної політики
Ґендерна політика реалізується в політичній, економічній, со�
ціальній, культурній, громадській та інших сферах.

Ґендерний розвиток у політичній сфері має передбачати су�
ттєве підвищення вимог до рівня представництва жінок в орга�
нах законодавчої та виконавчої влади, органах місцевого
самоврядування; сприяння громадській активності жінок; утво�
рення та оптимізацію інституційної бази; правовий захист
жінок у чутливих сферах; проведення ґендерної експертизи за�
конодавства; поєднання зусиль держави та громадянського су�
спільства із введення та посилення ґендерного контролю за
процесом соціальних та економічних змін в інтересах установ�
лення справедливого соціального та економічного порядку в
країні, подолання демографічної кризи.

Ґендерна політика в економічній сфері передбачає встановлен�
ня однакових можливостей для вибору професії або спеціаль�
ності, зайнятості; створення умов для відновлення професійної
спроможності жінкам, які доглядали за дитиною; право на рів�
ний доступ до фінансових допомог і позик; рівний доступ до
підприємницької діяльності та реалізації права власності; ви�
роблення особливої політики щодо жінок, які проживають у
сільській місцевості; розвиток ґендерної статистики в різних
сферах.

Ґендерні зусилля в соціальній сфері спрямовуються на охо�
рону материнства, батьківства та дитинства; охорону здоров’я;
рівність у сімейних відносинах; розроблення та реалізація про�
грам боротьби з бідністю з прискоренням подолання тенденцій
фемінізації бідності.

Ґендерна політика в культурній сфері передбачає зміну со�
ціальних та культурних моделей поведінки чоловіків і жінок для
досягнення рівноправності, викорінення упереджень, забобонів
та інших проявів, що ґрунтуються на ідеї неповноцінності чи
зверхності однієї зі статей або стереотипності ролей чоловіків
та жінок; забезпечення жінкам рівних з чоловіками прав у га�
лузі освіти.

Визначений нами зміст конкретного напрямку державної ґен�
дерної політики не є повним, він розширюється і деталізується
рішеннями й діями органів державної влади на загальнодержав�
ному та місцевому рівнях.
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Частина ІІІ
ХТО ФОРМУЄ, ЗАТВЕРДЖУЄ ТА РЕАЛІЗУЄ

ДЕРЖАВНУ ҐЕНДЕРНУ ПОЛІТИКУ?





1. На загальнодержавному рівні
Гарантом додержання Конституції України, прав і свобод лю�
дини й громадянина є Президент України (стаття 102 Консти�
туції України).

Верховна Рада України приймає закони, якими визначаються
права та свободи людини й громадянина, гарантії цих прав і сво�
бод, основні обов’язки громадянина, основи соціального захис�
ту, форми й види пенсійного забезпечення, засади регулювання
праці і зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони дитинства, материн�
ства, батьківства, виховання, освіти, культури й охорони здо�
ров’я, засади регулювання демографічних процесів; визначає
засади внутрішньої політики, затверджує загальнодержавні
програми економічного, соціального розвитку; здійснює конт�
роль за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї
Конституції та закону (статті 85 і 92 Конституції України). У
складі Верховної Ради України утворено Комітет з питань прав
людини, національних меншин та міжнаціональних відносин,
Комітет з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства,
Комітет з питань соціальної політики та праці.

Кабінет Міністрів України забезпечує здійснення внутрішньої
політики, виконання Конституції та законів України, актів Пре�
зидента України, вживає заходів щодо забезпечення прав і сво�
бод людини й громадянина, забезпечує проведення політики в
сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту,
освіти та культури, розробляє і здійснює загальнодержавні про�
грами економічного, соціального й культурного розвитку, спря�
мовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої
влади, виконує інші функції, визначені Конституцією та зако�
нами України, актами Президента України (стаття 116 Конс�
титуції України). У складі Секретаріату Кабінету Міністрів
України функціонує Сектор аналізу розвитку охорони здоров’я,
питань жінок, сім’ї та дитинства.

Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади є Міністерство України у справах сім’ї, дітей та молоді
(Мінсім’ядітимолодь), яке визначено головним (провідним)
органом у системі центральних органів виконавчої влади із забез�
печення реалізації державної політики рівності прав та мож�
ливостей жінок і чоловіків (Положення, затверджене Указом
Президента України від 30.07.2004 р. №852).

Місцеві державні адміністрації на відповідній території забез�
печують виконання Конституції та законів України, актів Пре�
зидента України та Кабінету Міністрів України, інших органів
виконавчої влади, додержання прав і свобод громадян, вико�
нання державних і регіональних програм соціально�економіч�
ного та культурного розвитку, взаємодію з органами місцевого
самоврядування (стаття 116 Конституції України).
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2. Відповідальні в центральному та
місцевому органах державної влади

Згідно з дорученням Прем’єр�міністра України від 10 липня
2003 р. на одного із заступників міністрів, керівників інших
центральних органів виконавчої влади, заступника Голови Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, заступників голів облас�
них, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
покладені обов’язки щодо забезпечення рівності прав жінок і
чоловіків (заступники з ґендерних питань).

Основними завданнями заступників з ґендерних питань є:

• забезпечення врахування фактора рівності чоловіків і жінок
у відповідній сфері діяльності;

• здійснення аналізу реальних суспільних відносин з огляду на
рівність статей та подолання в них асиметрії, дисбалансу, що
складаються на відповідній території чи в певній галузі;

• здійснення паритетного співробітництва з жіночими та інши�
ми громадськими організаціями, узагальнення інформації, що
надходить від них, щодо моніторингу стану дотримання рів�
ності жінок і чоловіків та спільне вироблення шляхів усунен�
ня дискримінації за ознакою статі;

• проведення постійної інформаційно�пропагандистської
діяльності щодо ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою
статі;

• сприяння розвитку паритетної активності, пошуку нових
форм соціальної рівноваги чоловіків і жінок;

• здійснення заходів, спрямованих на формування ґендерної
культури населення;

• здійснення контролю за виконанням законодавства із забез�
печення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків;

• забезпечення розгляду й аналізу звернень громадян з питань
рівності прав і можливостей жінок і чоловіків, причин, що їх
обумовлюють;

• організація прийому громадян з питань їх дискримінації за
ознакою статі;

• організації регулярного навчання працівників центральних
та місцевих органів виконавчої влади з питань ґендерної
проблематики;

• сприяння створенню ресурсних інформаційно�аналітичних
ґендерних центрів у регіонах.

Обов’язковим є звітування про проведену ними в цій сфері ро�
боту та персональну відповідальність за невиконання обов’язків
щодо забезпечення рівності жінок і чоловіків.
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3. До кого можна звернутися за порадою
з ґендерних питань?

До кого можна
звернутися за
порадою з
ґендерних
питань?

Насамперед це спеціалісти Мінсім’ядітимолодь України. Крім то�
го, в Україні досить розвинута мережа громадських організацій,
які професійно досліджують і пропагують питання ґендерної
рівності. Ряд наукових установ та окремих науковців присвя�
чують свої праці розвитку ґендерного питання у відповідних
сферах. У додатках до цього посібника Ви знайдете рекомен�
дований, хоча й далеко не вичерпний, перелік інформаційно�
аналітичних матеріалів.
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Частина ІV
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ

ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ





Формування
ґендерної
політики

Формування ґендерної політики покладається на державних
службовців. Такі державні службовці можуть бути спеціально
призначені в своєму структурному підрозділі за подання про�
позицій щодо ґендерного розвитку або ж виконують ці обо�
в’язки за окремими дорученнями керівництва.

Формування ґендерної політики потребує, по�перше, чіткого
усвідомлення необхідності зміни ситуації, що склалася, та,
по�друге, визначення конкретних шляхів її вирішення.

На першому етапі особа має навести аргументи, чому ґендерні
питання є пріоритетними та розв’язанню яких проблем має
сприяти забезпечення ґендерної рівності як чоловіків, так і
жінок.

29



1. Внесення пропозицій керівництву
Етапи підготовки пропозицій:

а) дослідження ситуації (опис наявної ситуації за якісними та
кількісними показниками. Використовуйте статистичні дані,
аналізуйте динаміку розвитку чи його відсутність у визначеній
сфері, аналізуйте законодавство України, включаючи міжнарод�
ні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, використовуйте офіційні державні звіти України
щодо виконання міжнародних зобов’язань у сфері ґендерної
рівності);

б) формулювання варіантів вирішення проблеми (рекомен�
довані заходи загального та конкретного характеру для зміни
ситуації, конкретні рекомендації, пошук альтернативи, визна�
чення позитивних та негативних наслідків, які будуть резуль�
татом прийняття рішення);

в) визначення необхідних ресурсів (обґрунтування обсягу
фінансових витрат, необхідних для реалізації прийнятого ріше�
ння, та загальнолюдських ресурсів).
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2. Аргументи на користь
ґендерної політики

Для того щоб переконати осіб, відповідальних за прийняття
рішень, у необхідності впровадження ґендерного підходу, треба
на етапі підготовки пропозицій знайти вагомі аргументи на ко�
ристь обраного варіанта покращення ситуації, що склалася.

Від неправильної інформації або відсутності інформації щодо
ґендерних питань складається упереджене ставлення таких осіб
до впровадження ґендерного підходу.

Можна зробити поділ аргументів на загальні та спеціальні.

Загальні аргументи мають посилатись на процес впровадження
ґендерного підходу на загальнодержавному рівні, на існуючу
діяльність у цьому напрямку органів державної влади (чинне
законодавство в цій сфері, міжнародно�правовий досвід з ви�
рішення порушених проблем).

Спеціальні мають орієнтуватись на впровадження такого під�
ходу щодо конкретного органу (позитив щодо роботи конкрет�
ного органу з огляду на його специфіку та місце в системі
органів виконавчої влади).

З метою прийняття ефективного рішення на всіх етапах роботи
зі впровадження ґендерної політики доцільно залучати науков�
ців, фахівців цієї галузі, результати соціологічних досліджень,
статистичні дані.

Внаслідок цього аргументи на користь впровадження ґендерної
політики будуть підкріплені точними, конкретними даними з
урахуванням сучасної наукової думки.
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3. Очікувані результати впровадження

Очікувані
результати
впровадження

Головним результатом впровадження пропозицій має стати ви�
роблення відповідних рекомендацій щодо вдосконалення си�
туації у сфері, за яку ви відповідаєте, з метою забезпечення
ґендерної рівності. Результати відображаються в проекті рішен�
ня, що подається на розгляд керівництва.
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Частина V
АНАЛІЗ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ





Ґендерний
аналіз

Ґендерний аналіз підходів до розробки політичного курсу та
планування програми передбачає збір як кількісних, так і якіс�
них даних; вимагає брати під сумнів базові припущення; вра�
ховувати як соціальні, так і економічні фактори, що впливають
на жінок і чоловіків, які можуть позначитися на можливих ре�
зультатах проекту, над яким ви працюєте. Як державний служ�
бовець, ви відіграєте головну роль у забезпеченні того, щоб
політичні програми відповідали цілям рівності й підтримували
урядову прихильність.

За допомогою аналізу враховуються соціальні й економічні від�
мінності між жінками та чоловіками на кожному етапі впровад�
ження ґендерної політики.

Розробка державної політики й аналіз – не статичні. Як
службовцю вам необхідно знати, як розробляти політичний курс
для вирішення виявленої вами проблеми. Іноді, можливо, вам
буде необхідно взяти участь у розробці політичної програми, що
змусить вас шукати рішення в рамках заданих параметрів, отже
ґендерний аналіз буде корисним для вас.

Ґендерний аналіз не виключає інших форм, але й не вимагає
змінювати докорінно ваш звичайний процес аналізу, однак
необхідно, щоб ґендерні фактори стали частиною його.

На перший погляд здається, що деякі політичні кроки не потре�
бують застосування ґендерного підходу. Однак те, що здається
не важливим на першому етапі аналізу, може стати актуальним
на наступних.

Продовжуйте ставити ґендерні питання протягом усього про�
цесу.

Етапи аналізу:

35



1. Визначення кола запитань, які
потребують аналізу:

• Хто буде відповідати за проведення аналізу (самостійно чи з
залученням експертів з ґендерних питань, які працюють у
вашій установі, чи доручити його проведення іншим фахівцям
(науковцям, консультантам)?

• Що саме необхідно оцінити, проаналізувати та порівняти
(тобто, які саме запропоновані вами проектні пропозиції вик�
ликають сумнів чи є недостатньо аргументовані на користь
ґендерної політики)?

• Що саме планується досягти завдяки аналізу (вигоди та вит�
рати в процесі дослідження)?

• Що зміниться в разі реалізації того чи іншого варіанта (порів�
няння переваг та вад кожного)?
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2. Які можливі варіанти рішень треба
розглянути для кращого врахування

ґендерних підходів?
• зміцнення демократичних інститутів, серед яких особливе

місце повинні займати ланки національного механізму, вклю�
чаючи форми ґендерного моніторингу, контролю та керува�
ння, такі як: спеціалізовані консультаційні ради і комісії з
ґендерної політики, а також відповідні служби в законодавчо�
му органі, центральних та місцевих органах виконавчої влади;

• розробка і реалізація загальнонаціональних та регіональних
програм з подолання ґендерної нерівності;

• введення обов’язкової державної ґендерної експертизи усіх
без винятку соціально значущих планів і проектів;

• важливість використання ґендерної статистики, що відстежує
зміну ґендерних розходжень у доходах, доступ до вакансій,
професійних, технічних, адміністративних й управлінських по�
сад, що пов’язані з прийняттям рішень, а також розподілом
парламентських місць, зайнятих жінками і чоловіками;

• координація зусиль держави і суспільства у введенні та поси�
ленні ґендерного контролю за процесом соціальних і еко�
номічних змін в інтересах створення більш справедливого
соціального й економічного порядку усередині країни і подо�
лання демографічної кризи;

• розробка практичних рекомендацій для реалізації ґендерного
підходу в прийнятті рішень;

• розробка і впровадження програм, включаючи спеціалізовані
програми щодо коштів, ресурсів, процесів та розвитку, що
фіксують проміжні й остаточні результати здійснення дер�
жавної ґендерної політики;

• проведення широкомасштабних національних і міжнародних
інформаційних семінарів та просвітницьких заходів, спрямова�
них на підвищення рівня ґендерної культури українського сус�
пільства і соціальної відповідальності засобів масової інформації;

• введення спеціальних курсів з підготовки фахівців у різних
галузях діяльності, насамперед у тих, де є дискриміновані права
жінок та чоловіків.

Навіть такий короткий перелік задач, поставлений перед нами,
змушує як органи виконавчої влади, так і громадськість по�но�
вому глянути на широкий спектр проблем, пов’язаних з невра�
хуванням ґендерного принципу в нашій повсякденній діяльності
та шукати нові підходи до їх рішення.
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3. ҐендерноIправова експертиза
законодавства

Ґендерно�
правова
експертиза
законодавства

3. Ґендерно$правова експертиза законодавства передбачає
проведення порівняльного аналізу нормативно�правових актів
України з міжнародно�правовими актами у сфері прав людини,
їх оцінка та підготовка обґрунтованих висновків щодо вдоско�
налення законодавства з метою приведення його у відповідність
до конституційного принципу рівності жінок і чоловіків.

Процес ґендерно�правової експертизи законодавства передба�
чає проведення взаємопов’язаних правових, організаційних та
наукових заходів, спрямованих на вироблення оцінок норма�
тивно�правових актів з позицій рівних прав, свобод, обов’язків,
відповідальності й можливостей жінки та чоловіка.

Ґендерно�правова експертиза законодавства охоплює ті норма�
тивно�правові акти відповідної сфери законодавства, що стосу�
ються прав і свобод людини. Рекомендуємо використовувати
для проведення ґендерно�правової експертизи законодавства
нормативно�правові акти України, міжнародні нормативні акти
та інформаційні матеріали, перелік і тексти яких містяться в
додатку до посібника.
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4. Моніторинг наслідків реалізації
проекту рішення

Моніторинг
наслідків
реалізації
проекту
рішення

4. Моніторинг наслідків реалізації проекту рішення являє
собою важливу і невід’ємну складову частину всіх етапів
реалізації проекту із забезпечення ґендерної рівності. Завдяки
проведенню моніторингу можна розробити та відстежити за�
ходи з реалізації запланованих вами завдань. Моніторинг пе�
редбачає системний збір, аналіз, оцінку та розповсюдження
інформації, яка допомагає аналізувати стан об’єкта, предмета
дослідження на будь�якому етапі реалізації проекту, та допо�
може забезпечити прогнозування кінцевих результатів. Отже,
моніторинг – це необхідний результат аналізу та розвитку
проектної діяльності.

Головна мета моніторингу наслідків реалізації – це визначення
негативних напрямків впливу та подолання їх шляхом відпо�
відної корекції проекту. Для досягнення кращого результату
запланованої вами діяльності моніторинг здійснюється одно�
часно з розробкою проекту.

За допомогоюмоніторингу наслідків реалізації проекту ви
зможете:

• виявити проблеми, які перешкоджають ефективному дослід�
женню поставлених вами цілей і задач;

• оцінити вплив результатів діяльності об’єкту моніторингу на
перспективи розвитку;

• попередити причини та умови, що можуть призвести до не�
якісного та неефективного кінцевого результату;

• знайти найкращі шляхи досягнення мети таким чином, щоб
негативні напрямки впливу запланованої діяльності були
усунені, а користь – збільшена.

Отже, під час проведення моніторингу наслідків реалізації
проекту слід проаналізувати такі питання:

• Які результати завдяки реалізації проекту ви сподіваєтесь
одержати?

• Наскільки зміниться ситуація у вашій установі чи в суспіль�
стві після впровадження проекту?

• Чи вжито заходів, які б гарантували якість результатів дослід�
ження з огляду на інтереси обох статей?

• Чи достатньо забезпечене застосування ґендерних підходів у
вашому проекті?
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Завдяки здійсненню моніторингу наслідків реалізації проекту
ви зможете зосередитись на досягненні кінцевої мети. Здійс�
нення моніторингу дає змогу визначити кінцеві цілі та під�
вищити ймовірність того, що їх буде досягнуто. Він дає
можливість визначити найбільш проблемні питання, які пот�
рібно усунути та поліпшити планування майбутніх результатів.

40



Частина VІ
ЯК ЗДІЙСНЮВАТИ ПІДГОТОВКУ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ

З ФОРМУВАННЯ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ?
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ





1. Підготовка технічного завдання на
проведення дослідження

(загальні відомості, мета, запитання,
вимоги, методологія, результати)

Технічне завдання базується на визначеному, послідовному та
логічно побудованому аналізі проблем або питань, що потре�
бують дослідження.

Технічне завдання включає в себе:

• назву проекту, тобто загальні відомості, пов’язані з проведен�
ням дослідження;

• цілі проекту – короткий опис головних, найбільш важливих
задач, які постають у рамках реалізації проекту;

• завдання – пропозиції за проектом щодо впровадження ґен�
дерної політики (проектні пропозиції);

• графік реалізації проекту – послідовні заходи або програми, в
рамках яких безпосередньо буде реалізуватися ваш майбут�
ній проект, включаючи утворення робочої групи або інші
форми залучення експертів, етапи та строки виконання
проекту тощо;

• умови оплати праці – бюджет, який має бути чітко спланова�
ним і визначеним, містити повну вартість діяльності за проек�
том; стадії фінансування, а також оплату праці експертів з
ґендерних питань (або інших спеціалістів), які залучені в
діяльності за проектом;

• очікувані результати – об’єктивні результати, які включають
у себе майбутню ґендерну стратегію.
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2. Пропозиції щодо проведення
дослідження

Пропозиції
щодо
проведення
дослідження

Пропозиції, ідеї за проектом повинні містити чітко визначені
аргументи на користь впровадження ґендерного підходу та за�
безпечення ґендерної рівності. Вони включають рекомендовані
заходи загального характеру для врахування ґендерного балан�
су, тобто в пропозиціях мають бути відображені конкретні
ґендерні цілі, завдання, характер діяльності, ґендерні перспек�
тиви й очікувані результати успіху.
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3. Відповідальність за виконання
дослідження

Відповідаль�
ність за
виконання
дослідження

Відповідальність за виконання та якість дослідження несе го�
ловний розробник проекту рішення – державний службовець,
який відповідає за планування та звітування щодо його про�
ведення.
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Частина VII
ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ
ДЛЯ З’ЯСУВАННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ

ОБРАНОГО РІШЕННЯ





Цей блок є останнім та вирішальним етапом у вашій роботі щодо
впровадження ґендерних підходів. Контрольні запитання, які
постають на даному етапі, повинні бути чітко визначеними, аби
їх можна було використати в процесі розроблення або ухва�
лення проекту рішення. Після ретельного зважування вказаних
чинників ви матимете змогу сформулювати свої стратегічні за�
ходи, відповідаючи на поставлені контрольні запитання, що та�
кож дасть вам змогу переконатися, що ви нічого не упустили в
процесі дослідження. Суть полягає у постановці запитань у та�
кий спосіб, щоб ви мали змогу бачити, куди саме краще спря�
мувати свою діяльність із вирішення найбільш проблемних
питань у дослідженні, а саме:
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1. Визначення кола осіб, які
відповідатимуть за проведення

дослідження
• Хто входить до кола учасників, які відповідатимуть за про�

ведення дослідження?

• Хто саме братиме участь у збиранні та аналізі даних предмета
дослідження?

• До кого можна звернутися за порадою з ґендерних питань?

• Чи є серед цих осіб експерти з ґендерних питань (науковці,
консультанти), тобто особи, які мають змогу компетентно
оцінити як висунуті пропозиції, так і кінцеві результати ана�
лізу щодо проведення дослідження?

• Кого ви плануєте залучити (громадські, приватні організації,
фахівців з ґендерних питань) до реалізації проекту?

Відповіді на цей блок запитань значною мірою полегшать вам
розуміння та визначення майбутніх результатів щодо впровад�
ження ваших ґендерних стратегій або бачень у життя. Наявність
великої кількості залучених сторін (як жінок, так і чоловіків,
залежно від того, яка стать домінує або представлена недос�
татньо) забезпечує ширше коло варіантів визначення предмета
дослідження або стратегічного рішення в процесі їх прийняття.
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2. Визначення предмета дослідження
Цей блок контрольних запитань є найголовнішим у реалізації
проекту, оскільки постає питання визначення головної проб�
леми, яку необхідно вирішити та дослідити.

Отже, вам треба знайти відповіді на такі питання:

• Що саме є предметом дослідження вашого проекту?

• Чи містить предмет дослідження складові, що сприяють до�
сягненню ґендерної рівності?

• Чому саме ця проблема є найбільш важливою для вашої уста�
нови чи для суспільства?

• Чи сприятиме реалізація проекту покращенню ґендерного
становища у вашій установі чи у вашій діяльності?

• Чи буде реалізовувати ваш проект міжнародні зобов’язання
України та нормативно�правові акти України у сфері рівних
прав і можливостей чоловіків та жінок?

• Чи забезпечить реалізація проекту поліпшення становища
чоловіків або жінок у сферах, в яких вони дискриміновані?

Надавши відповіді на ці запитання, ви зможете визначитись з
предметом дослідження. Це також дасть вам змогу з’ясувати, як
треба застосувати конкретні пропозиції із впровадження ґен�
дерних підходів. Отже, на основі предмета дослідження мають
бути сформовані галузеві стратегії впровадження ґендерних
підходів і напрямки ґендерноорієнтованої політики у відповід�
них сферах, визначені правові основи їх забезпечення.
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3. Мета, завдання та аналіз
проекту рішення

Мета,
завдання
та аналіз
проекту
рішення

Після визначення предмета дослідження проекту постає питання
щодо досягнення мети, завдання та ефективності аналізу проекту
рішення. Саме мета й завдання показують масштабність підходу
до ґендерних перетворень, готовність держави і суспільства до
ґендерного аналізу сучасних ґендерних відносин. Правильна
постановка мети і завдання у вашому проекті – це певний по�
казник ставлення до проблеми, її бачення та сподівання на ре�
зультати прийняття й реалізації вашої ґендерної стратегії.

Отже, що саме треба з’ясувати?

• Що завдяки реалізації проекту ви плануєте досягти?

• Чи передбачають мета й завдання проекту задоволення пот�
реб як жінок, так і чоловіків?

• Що ми можемо досягти завдяки аналізу проекту рішення?

• Як саме здійснити аналіз та хто буде його проводити (власними
силами або із залученням експертів з ґендерних питань)?

Якщо ви знайшли відповідь на запропоновані запитання, можна
перейти до останнього блоку контрольних запитань, що дасть
вам змогу вирішити, чи починати реалізацію запропонованого
вами проекту, чи його результат не буде ефективним для ґен�
дерної політики.
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4. Очікувані результати та впровадження
запланованого заходу

Цей етап є кінцевим результатом діяльності за проектом. Треба
визначитися з відповідями на такі питання:

• Чи досягнуто мети в рамках реалізації проекту?

• Хто саме буде займатися реалізацією та впровадженням ґен�
дерних підходів за проектом?

• Що зміниться в разі реалізації проекту?

• Чи буде завдяки проекту досягнуто ґендерної рівності, тобто
чи однаковою мірою враховані потреби як жінок, так і чо�
ловіків?
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ДОДАТКИ





НормативноIправові акти України



• Указ Президента України “Про підвищення соціального статусу жінок в Україні”
від 25.04.2001 року №283/2001;

• Рекомендації парламентських слухань “Становище жінок в Україні: реалії та перс�
пективи”, затверджені Постановою Верховної Ради України від 29 червня 2004 р.
№1904�IV;

• Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впро�
вадженню ґендерної рівності у суспільстві на 2001 – 2005 роки, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року №479;

• Методичні рекомендації щодо здійснення ґендерно�правової експертизи норма�
тивно�правових актів, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 9
вересня 2004 року №102/5

58



УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про підвищення соціального статусу
жінок в Україні

З метою поліпшення становища жінок, підвищення їх ролі у суспільстві, забез�
печення сприятливих умов для розкриття їх інтелектуальних і творчих здібностей,
формування демократичного світогляду громадян постановляю:

1. Визначити одним із головних напрямів діяльності органів виконавчої влади
реалізацію державної політики щодо поліпшення становища жінок, створення більш
сприятливих умов для забезпечення жінкам рівних з чоловіками можливостей брати
участь у політичному і суспільному житті держави.

2. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити у першому півріччі 2001 року
план дій на період до 2005 року щодо поліпшення становища жінок і підвищення їх
ролі у суспільстві, передбачивши, зокрема:

утворення в установленому порядку Координаційної ради з питань поліпшення
становища жінок і підвищення їх ролі у суспільстві, забезпечення рівних прав і
можливостей для жінок і чоловіків;

проведення заходів щодо забезпечення організаційних, економічних і правових
гарантій для реалізації жінками права на працю, зниження рівня безробіття серед
жінок;

надання підтримки жінкам у конкуренції на ринку праці шляхом організації
професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації жінок, ово�
лодіння ними новими професіями;

підвищення правової обізнаності жінок і роботодавців з вимогами законодавства
з питань охорони праці та здоров’я жінок;

заходи щодо розвитку та стартової підтримки підприємницької діяльності жінок;

розвиток соціальних послуг, у тому числі збереження та впорядкування мережі
дошкільних закладів освіти і поліпшення рівня обслуговування дітей у них, які
сприяли б жінкам і чоловікам поєднувати виконання батьківських обов’язків з
трудовою і громадською діяльністю;

здійснення заходів щодо соціальної та професійної реабілітації жінок з обме�
женими фізичними можливостями і жінок, які виховують дітей�інвалідів;

проведення аналізу законів та інших нормативно�правових актів України з пи�
тань становища сім’ї і жінок з метою їх вдосконалення та приведення у відпо�
відність з нормами міжнародного права.
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3. Головному управлінню державної служби України, Міністерству юстиції України,
Державному комітету статистики України підготувати та подати Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо вдосконалення порядку формування кадрового резерву
для державної служби з урахуванням пропорційно збалансованого представництва
жінок і чоловіків.

4. Національній академії наук України розглянути питання про утворення Націо�
нального бюро ґендерних досліджень як дорадчого органу з питань забезпечення
жінкам рівних з чоловіками прав і можливостей у суспільстві.

5. Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України, Мініс�
терству праці та соціальної політики України, Міністерству закордонних справ
України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству охорони здоров’я
України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству аграрної політики
України, Державному комітету статистики України кожні чотири роки, починаючи з
другого кварталу 2002 року, подавати Кабінету Міністрів України проект доповіді
про реалізацію в Україні положень Конвенції ООН “Про ліквідацію всіх форм дискри�
мінації щодо жінок”.

6. Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України, Мініс�
терству внутрішніх справ України, Міністерству юстиції України, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським дер�
жавним адміністраціям сприяти створенню центрів реабілітації та інших закладів
для жінок, які перебувають у надзвичайних умовах, потерпіли від насильства чи
стали жертвами торгівлі людьми, надавати цим закладам організаційну, методичну і
матеріальну допомогу.

7. Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України, Мініс�
терству культури і мистецтв України, Міністерству освіти і науки України, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській
міським державним адміністраціям поширювати найефективніші та прогресивні
форми роботи з сім’ями, спрямованої на відродження національних свят та обрядів,
підтримку і розвиток історичних традицій українського народу, виховання любові
до рідної землі, поваги до жінки�матері, формування демократичного світогляду
громадян.

8. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастополь�
ській міським державним адміністраціям:

вжити заходів для ширшого залучення жінок до роботи на керівних посадах в
органах виконавчої влади;

забезпечувати підвищення кваліфікації працівників, робота яких пов’язана з пи�
таннями проектування і реалізації державної політики щодо сім’ї, жінок, молоді та
дітей;

сприяти діяльності жіночих громадських організацій, клубів, об’єднань і куль�
турно�ділових центрів з метою підвищення ролі жінки в процесі державотво�
рення.

60



9. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення
України:

разом з Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму України,
Міністерством закордонних справ України забезпечувати широке висвітлення в
засобах масової інформації здійснення заходів, спрямованих на реалізацію в
Україні положень Конвенції ООН “Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок” та інших міжнародних правових документів з питань становища та
захисту жінок;

посилити контроль за додержанням засобами масової інформації законодавства
щодо заборони пропаганди насильства, жорстокості, зневажливого ставлення до
жінки.

10. Кабінету Міністрів України щороку інформувати про стан виконання цього
Указу.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
25 квітня 2001 року
№283/2001
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ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про Рекомендації парламентських слухань
“Становище жінок в Україні: реалії та перспективи”

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань “Становище жінок в Україні:
реалії та перспективи” (додаються).

2. Кабінету Міністрів України в межах своєї компетенції вжити відповідних заходів
щодо реалізації Рекомендацій парламентських слухань “Становище жінок в Україні:
реалії та перспективи” і до 1 березня 2005 року поінформувати Верховну Раду
України про хід їх виконання.

3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради
України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Голова Верховної Ради України В. ЛИТВИН

м. Київ
29 червня 2004 року
№1904�IV

62



СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України

від 29 червня 2004 року №1904�IV

РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань

“Становище жінок в Україні: реалії та перспективи”
Учасники парламентських слухань “Становище жінок в Україні: реалії та перс�
пективи” (далі – учасники парламентських слухань), які відбулися 9 червня 2004
року, відзначають, що в цій сфері упродовж останніх років, зокрема після про�
ведення Четвертої Всесвітньої конференції зі становища жінок (1995 рік) та Спе�
ціальної сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй “Жінки в 2000
році: рівність між чоловіками і жінками, розвиток і мир в XXI столітті” (2000 рік), в
Україні досягнуто певних позитивних зрушень. Зокрема, започатковано створення
національної нормативно�правової бази з питань, які стосуються проблем сім’ї,
жінок та рівності жінок і чоловіків. Прийнято Декларацію про загальні засади дер�
жавної політики України стосовно сім’ї та жінок, затверджену Постановою Вер�
ховної Ради України від 5 березня 1999 року, Концепцію державної сімейної
політики, затверджену Постановою Верховної Ради України від 17 вересня 1999
року, Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння
впровадженню ґендерної рівності в суспільстві на 2001 – 2005 роки, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року, тощо.

Закони України та відповідні нормативно�правові акти передбачають відсутність
дискримінації жінок. Конституцією України (стаття 24) гарантоване забезпечення
рівності прав жінки і чоловіка, а також створення умов, які надають жінкам
можливість поєднувати працю з материнством. Національне законодавство щодо
жіночої праці враховує чинні міжнародні законодавчі акти, ратифіковані Україною,
насамперед конвенції Міжнародної організації праці (далі – МОП).

Учасники парламентських слухань відзначають, що за останні роки значно зросла
громадська активність жінок України. Організований жіночий рух став важливою
складовою суспільно�політичного життя в державі. Консолідації жіночого громад�
ського руху сприяло утворення в 1999 році Національної ради жінок України.

Проте закріплення в Конституції України, актах законодавства України рівних з
чоловіками прав та свобод жінок протирічить їх фактичному стану.

Участь жіноцтва в роботі органів влади залишається незначною. Хоча за резуль�
татами останніх виборів 2002 року в сільських, селищних, районних і міських радах
представництво жінок збільшилося і становить у середньому 43 відсотки, в обласних
радах кількість жінок рідко перевищує 10 відсотків, а у Верховній Раді України жінки
становлять лише 5,1 відсотка усіх депутатів.

Серед загального числа державних службовців переважають жінки – 74,8 відсотка.
Однак слід звернути увагу на різке зменшення представництва жінок з підвищенням
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категорії посад державних службовців. Так, чисельність жінок�керівників шостої
категорії становить 67,6 відсотка, а першої – 6,6 відсотка, тоді як чоловіків – навпаки.
Тобто жінки найменше представлені саме на тому рівні, на якому приймаються
відповідальні державні рішення.

Протягом останніх років в Україні однією з гострих проблем залишається безробіття
серед працездатного населення, переважну більшість якого становлять жінки. На
початок поточного року серед офіційно зареєстрованих безробітних абсолютну
більшість – 68,3 відсотка – становили жінки.

Становище жінок на ринку праці зумовлює низку інших проблем: несприятливі
тенденції демографічних процесів, значне зменшення народжуваності, погіршення
стану здоров’я жінок та дітей, скорочення середньої тривалості життя. Хоча до
позитивних зрушень у цій сфері можна віднести зниження показника материнської
смертності в 1,7 раза порівняно з 1990 роком. Одночасно продовжує знижуватися і
показник дитячої смертності. Порівняно з 1990 роком кількість абортів зменшилася
більш як у два рази.

У цілому демографічна ситуація в державі залишається складною. Погіршується
репродуктивне здоров’я жінок і чоловіків, зросла кількість захворювань серцево�
судинної системи та злоякісних новоутворень. Викликає занепокоєння, що чисель�
ність жінок, які перебувають на обліку в медичних закладах з діагнозом розладу
психіки внаслідок вживання наркотичних речовин, збільшилася в 1,7 раза (по�
рівняно з 1990 роком).

Незважаючи на те, що у 2002 році набрав чинності Закон України “Про поперед�
ження насильства в сім’ї”, а постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня
2003 року №616 затверджено Порядок розгляду заяв та повідомлень про вчинення
насильства в сім’ї або реальну його загрозу, за сучасних умов в Україні просте�
жуються тенденції до поширення насильницьких дій у сім’ї. Переважна більшість
потерпілих – це жінки і неповнолітні діти. На профілактичному обліку в органах
внутрішніх справ перебувало понад 83 тисячі осіб, винесено 48651 офіційне по�
передження особам, які вчинили насильство в сім’ї, та 6656 захисних приписів.

Низький життєвий рівень, зростання безробіття, девальвація моральних цінностей в
Україні штовхають громадян на пошуки роботи за кордоном.

Болючою ґендерною проблемою для України є використання нелегальної жіночої
праці за кордоном. Масштабність зазначених явищ становить серйозну загрозу для
внутрішньої безпеки держави та її демографічної ситуації. Усе це сприяє діяльності
злочинних груп та мережі торговців “живим товаром” – жінками і дітьми.

Визначальним фактором у боротьбі з дискримінацією жінок у нашій країні повинні
стати стабілізація економіки, суттєве поліпшення життєвого рівня та стану справ із
забезпеченням зайнятості, створення умов, за яких і жінки, і чоловіки могли б брати
рівну участь у суспільно�політичному житті та процесах прийняття відповідних
рішень.

У разі подальшого ігнорування ґендерних диспропорцій, наявних у системі органів
влади та на ринку праці України, слід чекати зростання ґендерного розриву в
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розмірах доходів між жінками і чоловіками та прискорення фемінізації бідності в
державі.

Під час парламентських слухань “Становище жінок в Україні: реалії та перспективи”
порушено чимало гостродискусійних питань, які стосуються реального стану ґен�
дерних проблем в Україні, причин кризового становища жінок у багатьох сферах
суспільного життя, подолання та вирішення ключових питань у даній галузі со�
ціального буття.

Учасники парламентських слухань рекомендують відповідним державним органам у
межах їхньої компетенції:

1. Президенту України:

дати доручення відповідним посадовим особам при підготовці подань щодо приз�
начення на посади в центральні та місцеві органи виконавчої влади дотриму�
ватися принципу рівних можливостей для жінок і чоловіків;

запровадити відзначення в Україні Дня Матері як офіційного державного свята.

2. Верховній Раді України:

вивчити питання щодо створення Комітету Верховної Ради України з питань
ґендерної рівності – дотримання рівних прав жінок і чоловіків;

вжити заходів для прискорення прийняття закону про забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків з урахуванням у ньому вимог і рекомендацій
Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи, інших міжнародних організацій;

звернутися до Конституційного Суду України з клопотанням про надання офіцій�
ного тлумачення статті 149 Кримінального кодексу України для виключення
розбіжностей в її практичному застосуванні;

сприяти розгляду законопроекту про 30�відсоткову квоту для жінок у партійних
виборчих списках чи запропонувати введення партіями, які будуть брати участь у
виборах народних депутатів України, 30�відсоткової квоти у своїх партійних
списках;

внести пропозиції про проведення у грудні 2004 року Дня Уряду з порядком
денним щодо забезпечення рівності прав жінок і чоловіків у громадсько�по�
літичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у
праці та винагороді за неї;

доручити Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради України з питань при�
ватизації вивчити питання щодо приватизації спеціальних дитячих установ та
внести на розгляд Верховної Ради України відповідні пропозиції.

3. Кабінету Міністрів України:

передбачити під час розробки проектів законів про Державний бюджет України
на 2005 та наступні роки в частині державної підтримки громадських організацій
підтримку жіночих та інших громадських організацій у виконанні загальнодер�
жавних програм стосовно сім’ї, жінок, дітей та молоді;

забезпечити формування національного механізму дотримання рівності між жін�
ками і чоловіками в різних сферах суспільного життя;
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визначати ґендерні проблеми як пріоритетні у стратегічних планах дій Кабінету
Міністрів України;

розробити Національну програму дій на період до 2015 року щодо забезпечення
ґендерної рівності в суспільстві;

розробити і подати у 2004 році на розгляд Верховної Ради України проект закону
про затвердження загальнодержавної програми забезпечення рівних можливос�
тей для жінок та чоловіків, в основу якого покласти основні положення Декла�
рації про загальні засади державної політики щодо сім’ї та жінок (1999 рік) і ці
Рекомендації;

запропонувати додержання пропорційно збалансованого представництва канди�
датур кожної статі при призначенні на посади керівних працівників у міністер�
ствах та інших центральних органах виконавчої влади;

створити при Кабінеті Міністрів України відповідний консультативно�дорадчий
орган для координації діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ,
організацій, об’єднань громадян з питань забезпечення рівних прав та можли�
востей жінок і чоловіків;

розробити механізм здійснення ґендерно�правової експертизи нормативно�пра�
вових актів з обов’язковим урахуванням принципу забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків;

розробити проект закону щодо внесення змін до статті 149 Кримінального ко�
дексу України (стосовно торгівлі людьми) з метою приведення її у відповідність з
міжнародно�правовим визначенням поняття цього злочину;

внести зміни до проекту Трудового кодексу України щодо виключення положень,
які містять дискримінаційні норми щодо жінок;

внести зміни в статтю 5 Закону України “Про зайнятість населення” щодо перед�
бачення бронювання вакантних місць для посад службовців для більш ефек�
тивного працевлаштування жінок;

внести зміни до відповідних законів щодо пільгового оподаткування сукупного
доходу сімей залежно від кількості в них дітей;

вивчити питання щодо створення в Україні загальнонаціонального науково�
інформаційного центру з ґендерних досліджень;

забезпечити організацію та проведення у 2006 році запланованої у місті Києві
чергової 31�ї сесії Генеральної асамблеї Міжнародної ради жінок;

забезпечити в 2005 році участь української делегації в П’ятій Всесвітній кон�
ференції, присвяченій становищу жінок;

вишукати можливості для реального цільового фінансування заходів, передбаче�
них Комплексною програмою протидії торгівлі людьми на 2002 – 2005 роки,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2002 року,
особливо щодо захисту та надання допомоги потерпілим, забезпечивши ство�
рення державних реабілітаційних центрів для потерпілих від торгівлі людьми;
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проаналізувати пенсійне законодавство та внести пропозиції щодо дієвих меха�
нізмів соціального захисту жінок після виходу на пенсію;

переглянути питання та внести відповідні пропозиції щодо врахування кількості
дітей при визначенні віку і стажу роботи для нарахування пенсій жінці�матері;

внести зміни до відповідних законів щодо надання додаткових пільг багатодітним
сім’ям і розглянути питання про призначення державної допомоги багатодітним
матерям;

збільшити державні виплати матері по догляду за дитиною до прожиткового
мінімуму, здійснюючи їх протягом трьох років у розмірі 100 відсотків, а з трьох до
шести років – 50 відсотків прожиткового мінімуму;

вжити заходів щодо заборони використання не за призначенням дитячих установ
(дитячих садків, дитячих оздоровчих закладів тощо);

вирішити питання про надання Національній раді жінок України належного
функціонального приміщення та забезпечення її щорічного фінансування.

4. Центральним органам виконавчої влади (у межах своєї компетенції):

запровадити інститут радників з ґендерних питань у відповідних галузях;

здійснювати систематичне проведення ґендерного аналізу кадрового складу;

посилити державний контроль та сприяти громадському контролю за діяльністю
суб’єктів господарювання, які надають послуги населенню щодо працевлашту�
вання жінок за кордоном, організації відповідних форм туризму, а також модель�
ного та шлюбного бізнесу.

5. Міністерству України у справах сім’ї, дітей та молоді:

забезпечити ефективну міжгалузеву координацію діяльності відповідних цент�
ральних і місцевих органів виконавчої влади щодо рівних прав жінок і чоловіків
та рівних можливостей їх реалізації;

започаткувати підготовку проекту щорічної державної доповіді щодо ґендерного
паритету в Україні і подання його в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України;

створити бюро ґендерних ініціатив з метою забезпечення організації науково�
експертних досліджень з ґендерних питань та узагальнення міжнародного дос�
віду ґендерних перетворень;

розпочати підготовку шостої�сьомої об’єднаної періодичної доповіді в Комітет
Організації Об’єднаних Націй “Про виконання Україною Конвенції про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо жінок” 1979 року;

забезпечити розвиток системи консультативних центрів, розширення мережі
кризових центрів та притулків для потерпілих від насильства в сім’ї;

ініціювати проведення за державної підтримки пілотних проектів у різних ре�
гіонах України з метою впровадження інноваційних соціальних послуг, спря�
мованих на протидію та попередження насильства в сім’ї;

провести паспортизацію сімей, де один або обоє батьків працюють за кордоном;
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розробити механізм запровадження домашніх вихователів для підтримки матерів
і батьків у їх самореалізації;

внести пропозиції щодо запровадження державних нагород для багатодітних
матерів;

запровадити надання сім’ям новонароджених “пакунків малюка”.

6. Міністерству охорони здоров’я України:

здійснити розробку державної програми забезпечення розвитку генофонду нації
шляхом комплексного забезпечення репродуктивного здоров’я жінок і чоловіків,
створення необхідних умов для охорони здоров’я дітей;

розробити проект закону про державну підтримку сімейних пар репродуктивного
віку, які не мають дітей;

розробити заходи щодо вироблення в населення, насамперед у жінок, науково
обґрунтованих підходів до розуміння здоров’я як стану повного фізичного, со�
ціального, психологічного та інтелектуального благополуччя, а не лише – відсут�
ності хвороб;

активізувати розроблення стратегії і сучасних програм подолання ВІЛ
(СНІД)�інфекцій та венеричних захворювань.

7. Міністерству закордонних справ України:

сприяти спільно з Міністерством України у справах сім’ї, дітей та молоді забез�
печенню паритетного представництва жінок на всіх рівнях прийняття рішень з
питань миру, превентивної дипломатії, на всіх етапах переговорів, посередни�
цької діяльності громадських жіночих організацій;

створювати умови для більш широкого залучення жінок до обіймання керівних
посад у дипломатичній сфері;

посилити співпрацю з іншими країнами у сфері попередження насильства щодо
жінок, які працюють за кордоном (у тому числі нелегально);

докорінно поліпшити діяльність дипломатичних представництв України за кор�
доном у питаннях захисту жінок, які стали жертвами насильства чи работоргівлі.

8. Міністерству юстиції України:

сприяти імплементації норм міжнародного законодавства з питань рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків у законодавчі та нормативні акти України;

розробити заходи, спрямовані на забезпечення зростання правової культури на�
селення щодо засад рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у суспільстві.

9. Міністерству внутрішніх справ України (спільно з Міністерством закордонних
справ України):

удосконалювати взаємодію між правоохоронними органами країн походження та
країн призначення потерпілих у результаті торгівлі людьми в рамках Палер�
мської Конвенції Організації Об’єднаних Націй шляхом надання взаємної правової
допомоги, проведення спільних міжнародних операцій та спільних розслідувань;

68



співпрацювати з правоохоронними органами, іншими урядовими і неурядовими
інституціями зарубіжних країн та відповідними міжнародними організаціями з
питань розшуку, повернення в Україну потерпілих внаслідок торгівлі людьми, їх
захисту та надання реінтеграційної допомоги.

10. Міністерству освіти і науки України:

забезпечити проведення ґендерної експертизи підручників, навчальних посіб�
ників та навчальних програм для середньої і вищої школи;

підготувати рекомендації розробникам та авторам відповідних навчальних про�
грам, підручників і посібників для всіх освітніх та освітньо�кваліфікаційних рів�
нів щодо подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка в
суспільстві;

включати до навчальних програм вищих навчальних закладів, курсів перепідго�
товки кадрів дисципліни, що висвітлюють питання забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, та факультативні курси з правових засад рівності
жінок і чоловіків на основі гармонізації національного і міжнародного законо�
давства з ґендерної проблематики.

11. Міністерству праці та соціальної політики України:

розробити систему ефективних додаткових заходів щодо професійної підготовки
та підвищення кваліфікації жінок, які звернулися до служби зайнятості, з метою
підтримки зайнятості жінок та підвищення їх конкурентоспроможності на ринку
праці;

ініціювати включення ґендерних питань у відповідні розділи Генеральної угоди
між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців України та проф�
спілковими об’єднаннями України та в колективні договори підприємств;

вживати заходів для зниження ґендерної асиметрії в трудовому навантаженні з
урахуванням виснажливості деяких різновидів праці для здоров’я жінок;

забезпечувати надання державою ефективної допомоги жінкам з інвалідністю на
ринку праці;

внести пропозиції щодо відшкодування матерям, які перебувають у відпустці по
догляду за дитиною до трьох років, внесків до Пенсійного фонду України;

внести пропозиції щодо підготовки змін для вдосконалення законодавства про
надання короткотермінової відпустки чоловікам у зв’язку з народженням дитини.

12. Державному комітету статистики України:

вдосконалити статистичну методологію для впровадження ґендерних питань у
систему державної статистики України;

забезпечувати збирання, обробку, аналіз та розповсюдження статистичних даних
щодо пропорцій участі жінок і чоловіків у державному та громадському житті.

13. Державному комітету телебачення і радіомовлення України:

забезпечити залучення засобів масової інформації до висвітлення ґендерної
проблематики в контексті загальних соціально�політичних подій;
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ініціювати створення спеціальної телевізійної програми щодо проблемних пи�
тань рівності чоловіків та жінок в Україні з трансляцією цієї програми не рідше
одного разу на місяць на 1�му каналі українського телебачення (у прайм�тайм);

сприяти формуванню ґендерної культури та подоланню ґендерних стереотипів у
суспільстві.

14.Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва:

розробити та сприяти прийняттю державної програми розвитку підприємництва
серед жінок;

сприяти запровадженню на всіх рівнях спеціальних курсів, тренінгів для жінок,
на яких вивчати питання організації власної справи, ведення бізнесу тощо.

15.Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастополь�
ській міським державним адміністраціям:

забезпечити врахування ґендерних чинників при формуванні політики регіонів,
бюджетів, програм і планів заходів;

дотримуватися принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чо�
ловіків у всіх сферах життєдіяльності, у тому числі в доборі керівних кадрів;

здійснювати заходи щодо охорони праці та здоров’я жінок і чоловіків, створювати
умови для надання можливостей жінкам і чоловікам поєднувати професійну
діяльність з материнством і батьківством;

вживати відповідних заходів для ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою
статі;

забезпечувати виконання регіональних програм, спрямованих на реалізацію дер�
жавної політики щодо жінок і впровадження рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 травня 2001 р. №479

Київ

Про Національний план дій щодо поліпшення становища
жінок та сприяння впровадженню ґендерної рівності

у суспільстві на 2001–2005 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 4 вересня 2003 року N 1402

З метою поліпшення становища жінок, підвищення їх ролі у суспільстві та здійс�
нення пріоритетних і першочергових заходів щодо виконання заключних доку�
ментів Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН “Жінки у 2000 році: рівність між
чоловіками та жінками, розвиток та мир у XXI столітті” Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприя�
ння впровадженню ґендерної рівності у суспільстві на 2001–2005 роки (далі – План
дій), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Авто�
номної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держав�
ним адміністраціям забезпечити реалізацію Плану дій і щороку до 1 лютого подавати
Державному комітетові молодіжної політики, спорту і туризму інформацію про стан
його виконання.

Фінансування витрат на реалізацію заходів, визначених Планом дій, здійснювати за
рахунок коштів державного бюджету, передбачених на ці цілі відповідним головним
розпорядникам коштів.

Прем’єр�міністр України В. ЮЩЕНКО

Інд. 28
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 6 травня 2001 р. №479

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ
щодо поліпшення становища жінок та сприяння
впровадженню ґендерної рівності у суспільстві

на 2001–2005 роки
Підготувати і подати Кабінетові Міністрів України шосту періодичну доповідь про ви�
конання в Україні Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.

Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ, МОН, Мінпраці, МЗС, МВС, Мін’юст,
Мінагрополітики, Мінкультури, Держкомстат, Національна академія наук.

Квітень 2002 року.

Розробити і подати пропозиції щодо врегулювання питань організації перепідго�
товки і підвищення кваліфікації жінок, які повертаються з відпустки по догляду за
дитиною, посилення організаційних і правових гарантій для реалізації жінками
права на працю.

Держкоммолодьспорттуризм, Мін’юст, МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки.
2001 рік.

Подавати Кабінетові Міністрів України інформаційно�аналітичні матеріали про ста�
новище жінок на ринку праці.

Мінпраці, Мінекономіки, Держкомстат.
Щороку в березні.

Вживати шляхом активної реалізації політики зайнятості ефективних заходів до
зниження рівня і тривалості безробіття серед жінок.

Мінпраці, Держпідприємництво, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська

та Севастопольська міські держадміністрації.
Постійно.

Подавати пропозиції щодо здійснення контролю за безпекою праці жінок, ефек�
тивного розв’язання соціальних проблем працівниць, які виховують дітей, для вклю�
чення їх до проектів угод між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією
роботодавців, всеукраїнськими профспілками і профспілковими об’єднаннями.

Держпромполітики, Мінпраці, Мінекономіки, МОЗ.
Починаючи з 2001 року.

Розробити заходи щодо поліпшення становища жінок, які проживають у Донецькій,
Луганській областях та у м. Славутичі, з урахуванням місцевих соціально�еконо�
мічних умов та екологічної ситуації.

Мінпаливенерго, Мінпраці, Мінекономіки, Держпідприємництво, Донецька,
Луганська, Київська облдержадміністрації.

2002 рік.

72



Організовувати проведення просвітницьких заходів і розробити інформаційно�ме�
тодичні матеріали з питань збереження та зміцнення здоров’я жінок і дітей.

МОЗ, МОН, Держкоммолодьспорттуризм.
2001–2005 роки

Проводити щорічні всеукраїнські, регіональні та територіальні фізкультурно�спор�
тивні змагання “Спортивна сім’я”.

Держкоммолодьспорттуризм, МОН, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.

Сприяти розвиткові мережі фізкультурно�оздоровчих і спортивних жіночих, дитя�
чих і сімейних клубів.

Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно

Розробити комплекс заходів щодо фізичної та психологічної реабілітації інвалідів.
МОЗ, Держкоммолодьспорттуризм, Мінпраці.

2001 рік.

Організовувати і проводити для жінок�інвалідів культурно�спортивні фестивалі
“Жінка з особливими потребами”.
Держкоммолодьспорттуризм, Мінпраці, МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
Починаючи з 2002 року

Розробити програму підтримки молодих учених з метою забезпечення реалізації
рівних можливостей жінок і чоловіків у науковій діяльності.

Національна академія наук, МОН.
2002 рік.

Започаткувати проведення щорічного конкурсу на кращу наукову працю жінки�
науковця.

Національна академія наук, МОН.
Починаючи з 2002 року.

Сприяти діяльності закладів, центрів та служб, що надають медико�психологічну та
соціальну допомогу жінкам і дітям, які стали жертвами насильства (у тому числі
сімейного) або опинились у скрутній життєвій ситуації.

Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.

Провести соціологічне дослідження “Торгівля жінками як соціальна проблема сучас�
ного суспільства”.

Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ, МВС.
2002 рік.

Продовжувати вивчення, узагальнення та поширення міжнародного досвіду у справі
запобігання торгівлі жінками і дітьми, проводити семінари, робочі зустрічі, “круглі
столи” з цих питань.

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, Мін’юст,
Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ, МЗС, МОН, Мінпраці.

Постійно.
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(абзац сімнадцятий із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 04.09.2003 р. №1402)

Включити до навчальних програм загальноосвітніх і вищих навчальних закладів
I–IV рівня акредитації теми з питань запобігання насильству та торгівлі людьми.

МОН, Держкоммолодьспорттуризм за участю
Міжнародного правозахисного центру

“Ла�Страда Україна”.
2001–2005 роки.

Організувати навчання працівників, які в процесі своєї діяльності проводять роботу
з жінками та дітьми, що зазнали насильства.

Держкоммолодьспорттуризм, МВС, МОЗ, МОН.
2001–2005 роки.

Проводити інформаційну та роз’яснювальну роботу серед населення з питань запо�
бігання торгівлі жінками. Забезпечити випуск та розповсюдження спеціальних ви�
дань (бюлетені, брошури, рекомендації, пам’ятки тощо).

Держкомінформ, Держкоммолодьспорттуризм,
Мінкультури, МВС, МЗС, Держкомзв’язку.

Постійно.

Подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо утворення у м. Києві центру
реабілітації для дітей та жінок, які постраждали від торгівлі людьми.

Київська міськдержадміністрація.
2001 рік.

Брати участь у розробленні та реалізації міжнародних програм і протоколів щодо
запобігання торгівлі жінками.

МВС, Держкоммолодьспорттуризм,
Мін’юст, МЗС, Держкомстат.

Постійно.

Привести систему показників ґендерного розвитку у відповідність з вимогами ООН
щодо підготовки Національних статистичних доповідей про становище жінок та
чоловіків.

Держкомстат, Мінпраці, МОН, МОЗ,
Мін’юст, Мінекономіки, Мінагрополітики.

2002 рік.

Провести науково�практичну конференцію “Жінки в XXI столітті: проблеми, пер�

спективи, шляхи розвитку”.
Держкоммолодьспорттуризм, МЗС, МОЗ, МОН, Держкомстат,

Держпідприємництво за участю жіночих громадських організацій.
2001 рік.

Провести другий Всеукраїнський конгрес жінок “Пекін + 6” за підсумками реалізації
в Україні заключених документів Всесвітньої конференції із становища жінок (Пе�
кін, 1995 рік) та Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН “Жінки в 2000 році:

74



рівність між чоловіками та жінками, розвиток і мир в XXI столітті” з метою вироб�
лення стратегії дій, спрямованих на створення рівних для жінок і чоловіків можли�
востей брати участь у політичному, соціальному і культурному житті та залучення
жінок до прийняття рішень на всіх рівнях влади.

Держкоммолодьспорттуризм, МЗС, МОЗ, МОН, Держкомстат,
Держпідприємництво, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
2001 рік.

Вивчити досвід Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо
підготовки і впровадження курсу лекцій про рівні права та можливості жінок і
чоловіків (гендерні питання). У разі визнання цього досвіду позитивним сприяти
його поширенню в інших вищих навчальних закладах I – IV рівня акредитації.

МОН, Національна академія наук, Академія педагогічних наук.
2001–2005 роки.

Організовувати проведення благодійних культурно�просвітницьких акцій “Сільська
жінка”, “Жінки малих міст”.

Держкоммолодьспорттуризм, Мінагрополітики, Мінтранс,
Мінкультури за участю громадських жіночих організацій.

2001–2005 роки.

Вивчити питання про збалансоване за статтями представництво жінок і чоловіків в
органах державної влади та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
ефективного формування резерву кадрів для органів виконавчої влади.

Головдержслужба, Мін'юст, Держкоммолодьспорттуризм,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські держадміністрації.
2001 рік.

Забезпечити проведення експертизи законодавчих актів України стосовно забез�
печення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (гендерна експертиза) з
метою приведення законодавства у відповідність з міжнародними актами і дого�
ворами та за результатами цієї експертизи подати пропозиції Кабінетові Міністрів
України.

Мін’юст, Академія правових наук за участю громадських жіночих організацій.
До 2005 року.

Провести науково�практичну конференцію "Будинок сімейного типу та прийомна
сім'я: вчора, сьогодні, завтра (реальність, проблеми, перспективи у сучасній Україні)".

Держкоммолодьспорттуризм, МОН, МОЗ за участю Дитячого фонду України.
2002 рік.

Організувати та провести за участю країн – членів Міжнародної ради жінок
Європейського регіону Міжнародний семінар з проблем гендерної рівності.

Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ за участю Національної ради жінок.
2005 рік.

75



Сприяти діяльності громадських жіночих організацій з метою залучення жінок до
активної участі в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

Держкоммолодьспорттуризм, Мін'юст, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.

Здійснювати заходи щодо відзначення Міжнародного жіночого дня 8 Березня, Дня
Матері, відродження національних свят, пропаганди кращих духовних надбань
українського народу з метою розвитку і підтримки традицій, спрямованих на
вшанування жінки�матері, підвищення ролі жінок у суспільстві, формування демо�
кратичного світогляду, самосвідомості та національної гідності громадян України.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.

Проводити культурно�просвітницьку роботу ("Дорога до храму"), спрямовану на
духовний розвиток сім'ї, жінок, дітей та їх батьків, відродження і збереження на�
родних традицій та обрядів.

Держкоммолодьспорттуризм, Держкомрелігії за
участю громадських жіночих організацій.

Постійно.

Провести науково�дослідні розроблення з питань розв'язання соціальних проблем
осіб з функціональними обмеженнями з урахуванням передового міжнародного
досвіду та багатодітних, неповних, соціально неблагополучних сімей.

Держкоммолодьспорттуризм, Академія педагогічних наук.
2001–2005 роки.

Забезпечити об’єктивне висвітлення у засобах масової інформації стану виконання
в Україні положень Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок, Декларації ООН щодо викорінення насильства у ставленні до жінок та дітей,
заключних документів Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН “Жінки у 2000
році: рівність між чоловіками та жінками, розвиток і мир у XXI столітті”, конвенцій та
рекомендацій Міжнародної організації праці, а також цього Плану дій.

Держкомінформполітики, Держкоммолодьспорттуризм,
Мінкультури, Мінпраці, МВС.

Постійно.

Подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про поліпшення становища
жінок, сприяння впровадженню гендерної рівності у суспільстві та стан виконання
цього Плану дій.

Держкоммолодьспорттуризм, МЗС, МОЗ, Мінагрополітики,
МОН, МВС, Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, Держпідприємництво,

Держкомстат, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації.
Постійно в квітні починаючи з 2002 року.
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.09.04. №102/5

м. Київ

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення
ґендерноIправової експертизи нормативноIправових актів

На виконання Національного плану дій щодо поліпшення становище жінок та сприя�
ння впровадженню ґендерної рівності у суспільстві на 2001 – 2005 роки, затвер�
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року №479,
наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо здійснення ґендерно�правової експер�
тизи нормативно�правових актів, що додаються.

2. Департаменту соціального, трудового та гуманітарного законодавства (Топоро�
вій О.В.), Департаменту конституційного законодавства та державного будівництва
(Чеховичу С.Б.), Департаменту цивільного законодавства та підприємництва (Зава�
льній І.І.), Департаменту фінансового законодавства (Стрекаловій О,С), Департа�
менту законодавства про правосуддя, правоохоронну діяльність та боротьбу із
злочинністю (Рябошапці Р.Г.), Управлінню законодавства з питань земельних від�
носин, агропромислового комплексу та охорони довкілля (Коваленку М.А.), Депар�
таменту міжнародного співробітництва (Андрієвій Т.В.), Департаменту державної
реєстрації нормативних актів (Бутрименко В.В.) здійснити ґендерно�правову
експертизу нормативно�правових актів.

Експертні висновки у термін до 1 грудня 2004 року подати до Департаменту соціаль�
ного, трудового та гуманітарного законодавства (Топоровій О.В.) за формою, що
додається.

3. Департаменту соціального, трудового та гуманітарного законодавства (Топоро�
вій О.В.) узагальнити матеріали за результатами здійснення ґендерно�правової
експертизи законодавства та до 20 грудня 2004 року підготувати відповідні про�
позиції на розгляд Кабінету Міністрів України.

4. Управлінню систематизації законодавства та правової інформації (Пушенку О.Г.)
довести наказ до відома центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Авто�
номної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських дер�
жавних адміністрацій, управлінь юстиції.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції
Горбунову Л.M.

Міністр О.В. Лаврінович
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України

09.09.04 №102/5

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо здійснення ґендерноIправової експертизи

нормативноIправових актів
Методичні рекомендації розроблені на виконання Національного плану дій щодо
поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню ґендерної рівності у сус�
пільстві на 2001 – 2005 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2001 року №479.

Ці Методичні рекомендації використовуються для здійснення ґендерно�правової
експертизи нормативно�правових актів України.

Для здійснення ґендерно�правової експертизи нормативно�правових актів можуть
бути залучені в установленому порядку фахівці інших підприємств, установ та
організацій, а також експерти міжнародних організацій, представники громадських
організацій, науковці та консультативно�дорадчі органи.

1. Загальні положення
Метою прийняття цих рекомендацій є визначення механізму проведення аналізу
чинного законодавства України на відповідність Загальній декларації прав людини,
Міжнародному пакту про громадянські та політичні права, Міжнародному пакту про
економічні, соціальні та культурні права, Статуту ООН, Декларації про ліквідацію
дискримінації щодо жінок, Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуа�
тацією, проституцією третіми особами, Конвенції про політичні права жінок, Кон�
венції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок, Європейській Конвенції
про захист прав і основних свобод людини, Європейській соціальній хартії, Євро�
пейській соціальній хартії (переглянутій), Пекінській декларації, Конвенції про рів�
ну винагороду чоловіків і жінок за працю однакової цінності, міжнародним
договорам України тощо.

Ґендерно�правова експертиза законодавства – це експертна діяльність змістом якої
є порівняльний аналіз нормативно�правових актів України з міжнародно�право�
вими актами у сфері прав людини, їх оцінка та підготовка обґрунтованих висновків
щодо вдосконалення законодавства з метою приведення його у відповідність до
конституційного принципу рівності жінки і чоловіка.

Процес ґендерно�правової експертизи законодавства передбачає проведення
взаємопов’язаних правових, організаційних та наукових заходів спрямованих на ви�
роблення оцінок нормативно�правових актів з позицій рівних прав, свобод, обов’яз�
ків, відповідальності та можливостей жінки і чоловіка,

Ґендерно�правова експертиза законодавства охоплює ті нормативно�правові акти
відповідної сфери законодавства, що стосуються прав і свобод людини.

78



2. Завдання ґендерноIправової експертизи законодавства
Завданнями ґендерно�правової експертизи законодавства є:

1) об’єктивне, комплексне дослідження чинного законодавства;

2) оцінка відповідності законодавства міжнародно�правовим документам з прав
людини щодо дотримання й реалізації прав жінок і чоловіків та встановлення
ґендерної рівності;

3) порівняльний аналіз чинного законодавства і законодавства передових інозем�
них держав;

4) оцінка ефективності законодавчого регулювання прав і можливеостей жінок і
чоловіків;

5) підготовка обґрунтованих експертних висновків;

6) підготовка пропозицій щодо приведення чинного законодавства у відповідність
до міжнародних норм.

3. Основні заходи, що здійснюються під час проведення
ґендерноIправової експертизи законодавства

Заходами здійснення ґендерно�правової експертизи законодавства є:

1) визначення кола нормативно�правових актів певної галузі законодавства, що
підлягає аналізу на відповідність вищезазначеним актам, та визначення тих
міжнародно�правових документів, які регулюють відносини у цій сфері;

2) виявлення у певній галузі чинного законодавства особливостей правового регу�
лювання щодо кожної зі статей;

3) виявлення прогалин чи колізій у правовому регулюванні щодо кожної зі статей;

4) у разі відсутності особливостей правового регулювання щодо кожної зі статей
визначення необхідності їх установлення на законодавчому рівні;

5) оцінка повноти, обґрунтованості та достатності заходів передбачених у норма�
тивно�правових актах відповідної сфері, у співставленні з міжнародно�право�
вими документами з прав людини, виявлення перешкод у реалізації жінками і
чоловіками своїх прав;

6) виявлення необхідності вдосконалення системи пільг чи обмежень, закріплених
у нормативно�правових актах відповідної галузі, у співставленні з стандартами
ЄС, згаданими міжнародними документами;

7). формування пропозицій щодо шляхів ґендерного оновлення чинного законо�
давства з метою визначення необхідних спеціальних заходів для забезпечення
ґендерної рівності у суспільстві на принципі рівності прав, свобод, обов’язків,
можливостей, відповідальності жінок і чоловіків;

8) підготовка пропозицій щодо внесення відповідних змін до чинного законодав�
ства з метою доповнення або виключення його окремих положень.
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Пропозиції мають включати:

визначення механізму надання рівних прав і можливостей для реалізації ґендер�
ної рівності;

удосконалення роботи органів державної влади відповідної сфери напрямку
забезпечення ґендерної рівності;

можливість покладення на відповідні органи влади додаткових функцій повно�
важень, необхідних їм для забезпечення реалізації ґендерної рівності;

визначення необхідності посилення відповідальності органів держави влади та їх
посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій всіх форм власності
за порушення принципу ґендерної рівності у своїй роботі;

пропозиції щодо запровадження спеціальних заходів з метою забезпечення ґен�
дерної рівності;

визначення механізму запобігання випадкам різного ставлення до особи в залеж�
ності від статі у відповідній сфері; варіанти альтернативного, крім законодавчого,
шляху вирішення цієї проблеми;

9. подання пропозицій на розгляд керівництва.

4. Етапи здійснення ґендерноIправової експертизи законодавства
Основними етапами здійснення ґендерно�правової експертизи законодавства є:

1) створення робочих груп у межах структурного підрозділу та вироблення основ�
них напрямків роботи (підготовча стадія);

2) аналітичне опрацювання чинної нормативно�правової бази, порівняльний ана�
ліз відносно норм міжнародного права (основна стадія);

3) узагальнення результатів проведеного аналізу, підготовка висновків ґендерно�
правової експертизи та подання їх на розгляд керівництв (завершальна стадія).

5. Очікувані результати проведення ґендерноIправової
експертизі законодавства

Головним результатом проведення ґендерно�правової експертизі законодавства має
стати підготовка конкретних пропозицій та вироблення відповідних рекомендацій
щодо вдосконалення чинного законодавства з метою спрямування діяльності орга�
нів державної влади на забезпечення ґендерне рівності у державі

Результати ґендерно�правової експертизи відображаються в експертному висновку
(згідно з додатком 1) підписаному керівником структурного підрозділу, який здійс�
нив експертизу, та погодженому відповідним заступником Міністра юстиції.
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Додаток
до наказу Міністерства юстиції України

09.09.04. №102/5

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
за результатами проведення ґендерноIправової експертизи

нормативноIправових актів відповідної галузі

1. Перелік нормативно<правових актів, що підлягали експертизі.

2. Перелік міжнародних нормативно<правових актів, використаних під час
проведення ґендерно<правової експертизи.

3. Загальна характеристика проаналізованих нормативно<правових актів за
ознакою вмісту ґендерного компоненту.

Зазначається, чи висвітлено ґендерний аспект у чинних нормативно�правових
актах, чи він відсутній, які є особливості правового регулювання за ознакою
статі.

4. Оцінка ефективності чинних норм щодо забезпечення ґендерної рівності.

Оцінюється повнота, ефективність, достатність заходів, передбачених у норма�
тивно�правових актах відповідної галузі, для рівної реалізації жінками та чоло�
віками своїх прав.

5. Обгрунтування необхідності внесення змін до чинного законодавства

Наводиться перелік нормативно�правових актів, які потребують внесення відпо�
відних змін, та обґрунтування необхідності саме такого шляху розв’язання проб�
леми.

6. Прогноз наслідків прийняття актів, спрямованих на вдосконалення діючої
нормативно<правової бази.

На основі проведеної оцінки зазначаються можливі соціальні, правові чи ін
наслідки прийняття пропонованого акта.

7. Узагальнений висновок та пропозиції.

Наводиться перелік конкретних рекомендацій та пропозицій щодо подальшого
удосконалення чинного законодавства з метою спрямування діяльності органів
державної влади на забезпечення ґендерної рівності або висловлюється позиція
щодо достатності існуючої нормативно�правової базі

8. Назва структурного підрозділу, що здійснював експертизу.
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Міжнародні декларації



• Загальна декларація прав людини;

• Декларація про ліквідацію дискримінації щодо жінок;

• Пекінська декларація;
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ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
прав человека
10 декабря 1948 г.

ПРЕАМБУЛА
Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам чело�
веческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, спра�
ведливости и всеобщего мира; и

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели
к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание та�
кого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны
от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью
закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в
качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения; и

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных
отношений между народами; и

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе
свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой
личности и в равноправие мужчин и женщин и решили содействовать социальному
прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе; и

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод
имеет огромное значение для полного выполнения этого обязательства,

Генеральная Ассамблея,

провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи,
к выполнению которой должны стремиться все народы и государства с тем, чтобы
каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую Дек�
ларацию, стремились путем просвещения и образования содействовать уважению
этих прав и свобод и обеспечению путем национальных и международных прог�
рессивных мероприятий всеобщего и эффективного признания и осуществления их
как среди народов государств – членов Организации, так и среди народов тер�
риторий, находящихся под их юрисдикцией.

Статья 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они
наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе
братства.

Статья 2
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглаше�
нными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как�то в отно�
шении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений,
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национального или социального происхождения, имущественного, сословного или
иного положения.

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического,
правового или международного статуса страны или территории, к которой человек
принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подо�
печной, несамоуправляющейся или как�либо ограниченной в своем суверенитете.

Статья 3
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.

Статья 4
Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и
работорговля запрещаются во всех видах.

Статья 5
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или уни�
жающим его достоинство обращению и наказанию.

Статья 6
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его право�
субъектности.

Статья 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную
защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было
дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было
подстрекательства к такой дискриминации.

Статья 8
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компе�
тентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предос�
тавленных ему конституцией или законом.

Статья 9
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию.

Статья 10
Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления
обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе
полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением
всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом.

Статья 11
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться
невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным по�
рядком путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечи�
ваются все возможности для защиты.
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2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения како�
го�либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не составляли
преступления по национальным законам или по международному праву. Не может
также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть при�
менено в то время, когда преступление было совершено.

Статья 12
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семей�
ную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища,
тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет
право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств.

Статья 13
1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место�
жительство в пределах каждого государства.

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную,
и возвращаться в свою страну.

Статья 14
1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах
и пользоваться этим убежищем.

2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в действитель�
ности основанного на совершении неполитического преступления, или деяния,
противоречащего целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Статья 15
1. Каждый человек имеет право на гражданство.

2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить
свое гражданство.

Статья 16
1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких
ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и
основывать свою семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении всту�
пления в брак, во время состояния в браке и во время его расторжения.

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих
вступающих в брак сторон.

3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на
защиту со стороны общества и государства.

Статья 17
1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и сов�
местно с другими.

2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.
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Статья 18
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право
включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать
свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным
или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ри�
туальных порядков.

Статья 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их;
это право включает в свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений
и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средст�
вами и независимо от государственных границ.

Статья 20
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.

2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую�либо ассоциацию.

Статья 21
1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной
непосредственно или через посредство свободно избранных представителей.

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей
стране.

3. Воля народа должны быть основой власти правительства; эта воля должна на�
ходить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, ко�
торые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем
тайного голосования, обеспечивающих свободу голосования.

Статья 22
Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на
осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного
развития его личности прав в экономической, социальной и культурной областях
через посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в
соответствии со структурой и ресурсами каждого государства.

Статья 23
1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на спра�
ведливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.

2. Каждый человек, без какой�либо дискриминации, имеет право на равную оплату
за равный труд.

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаг�
раждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и
его семьи и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального
обеспечения.

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы для защиты
своих интересов.
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Статья 24
Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное огра�
ничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск.

Статья 25
1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одеж�
ду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который
необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и
право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства,
наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не
зависящим от него обстоятельствам.

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети,
родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной
защитой.

Статья 26
1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплат�
ным по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Началь�
ное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное
образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть оди�
наково доступным для всех на основе способностей каждого.

2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой лич�
ности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образо�
вание должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми
народами, расовыми и религиозными группами и должно содействовать деятель�
ности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих мало�
летних детей.

Статья 27
1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества,
наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его бла�
гами.

2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных инте�
ресов, являющихся результатом научных, литературных или художественных тру�
дов, автором которых он является.

Статья 28
Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при кото�
ром права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью
осуществлены.

Статья 29
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и воз�
можно свободное и полное развитие его личности.
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2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться
только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью
обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлет�
ворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего бла�
госостояния в демократическом обществе.

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить
целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Статья 30
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как предоставление
какому�либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься ка�
кой�либо деятельностью или совершать действия, направленные к уничтожению
прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации.

Организация Объединенных Наций. Официальные отчеты первой части третьей
сессии Генеральной Ассамблеи. А/810. – С.39�42.
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РЕЗОЛЮЦИЯ 2263 (XXII)
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН*

Декларация
о ликвидации дискриминации в отношении женщин

7 ноября 1967 г.

Генеральная Ассамблея,

учитывая, что народы Объединенных Наций вновь утвердили в Уставе свою веру в
основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в
равноправие мужчин и женщин,

учитывая, что Всеобщая декларация прав человека подтверждает принцип недо�
пущения дискриминации и провозглашает, что все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах и что каждый человек должен обладать всеми
правами и всеми свободами, провозглашенными в ней, без какого�либо различия, в
том числе различия в отношении пола,

принимая во внимание резолюции, декларации, конвенции и рекомендации, при�
нятые Организацией Объединенных Наций и специализированными учреждениями
в целях содействия равноправию мужчин и женщин,

будучи озабоченной тем, что, несмотря на Устав Организации Объединенных Наций,
Всеобщую декларацию прав человека, международные пакты о правах человека и
другие документы Организации Объединенных Наций и специализированных
учреждений и несмотря на осуществленный в вопросе равноправия прогресс, про�
должает существовать значительная дискриминация в отношении женщин,

учитывая, что дискриминация в отношении женщин несовместима с достоинством
женщины как человека, благосостоянием семьи и общества, мешает ее участию на
равных условиях с мужчиной в политической, социальной, экономической и куль�
турной жизни своей страны и является препятствием к полному развитию воз�
можностей женщины в деле ее служения своей стране и человечеству,

помня о большом вкладе, внесенном женщинами в социальную, политическую, эко�
номическую и культурную жизнь, и о той роли, которую они играют в семье, и
особенно о роли в воспитании детей,

будучи убежденной в том, что полное развитие страны, благосостояние всего мира и
дело мира требуют максимального участия женщин наравне с мужчинами во всех
областях,

считая необходимым обеспечить в законодательстве и в практике всеобщее приз�
нание принципа равенства мужчин и женщин,

торжественно провозглашает настоящую Декларацию:
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Статья 1
Дискриминация в отношении женщин, приводящая к отрицанию или ограничению
ее равноправия с мужчинами, является несправедливостью в своей основе и пред�
ставляет собой преступление против человеческого достоинства.

Статья 2
Должны быть приняты все необходимые меры для аннулирования существующих
законов, обычаев, постановлений и практики, которые являются дискриминацион�
ными в отношении женщин, установления надлежащей юридической защиты рав�
ноправия мужчин и женщин, в частности:

a) принцип равенства для мужчин и женщин должен быть включен в конституцию
или иным образом гарантирован законом;

b) международные акты Организации Объединенных Наций и специализированных
учреждений, касающиеся устранения дискриминации в отношении женщин,
должны быть ратифицированы или к ним должны присоединиться и они
полностью должны быть претворены в жизнь в возможно короткий срок.

Статья 3
Должны быть приняты все надлежащие меры в целях подготовки общественного
мнения и направления национальных стремлений к искоренению предрассудков и
упразднению обычаев и всей прочей практики, основанной на идее неполноценнос�
ти женщин.

Статья 4
Должны быть приняты все надлежащие меры, чтобы обеспечить женщинам на рав�
ных условиях с мужчинами без какой�либо дискриминации:

а) право голоса на выборах и право на избрание в публично избираемые органы;

b) право голосовать на всех публичных референдумах;

с) право доступа на государственную службу и право выполнения всех общес�
твенных функций.

Эти права должны быть гарантированы законодательством.

Статья 5
Женщины должны пользоваться одинаковыми с мужчинами правами в отношении
приобретения, изменения и сохранения своего гражданства. Брак с иностранцем не
должен влиять автоматически на гражданство жены, а именно не должен лишать ее
гражданства и заставлять ее принимать гражданство мужа.

Статья 6
1. Без ущерба для сохранения единства и согласия семьи, которая остается основной
ячейкой всякого общества, должны быть приняты все надлежащие меры, главным
образом законодательные, для обеспечения того, чтобы замужние и незамужние
женщины имели равные с мужчинами права в области гражданского права, и в
частности:
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a) право приобретения и наследования собственности, а также управления, пользо�
вания и распоряжения ею, включая собственность, приобретенную в период
состояния в браке;

b) право на равное право и дееспособность;

с) одинаковые с мужчинами права в отношении законодательства о передвижении лиц.

2. Должны быть приняты все надлежащие меры для обеспечения принципа ра�
венства положения мужа и жены, в частности:

a) женщины должны иметь одинаковое с мужчиной право свободно выбирать суп�
руга и вступать в брак только со своего свободного и полного согласия;

b) женщины должны иметь равные с мужчинами права в период состояния в браке и
при его расторжении. Во всех случаях интересы детей должны быть преобла�
дающими;

c) родители должны иметь равные права и обязанности в отношении своих детей.
Во всех случаях интересы детей должны быть преобладающими.

3. Должны быть запрещены браки детей и обручение девушек до наступления их
половой зрелости, и должны приниматься эффективные меры, включая законо�
дательные, с целью определения минимального брачного возраста и обязательной
регистрации брака в актах гражданского состояния.

Статья 7
Все положения уголовного законодательства, носящие дискриминационный харак�
тер в отношении женщин, должны быть отменены.

Статья 8
Должны быть приняты все надлежащие меры, включая законодательные, для пресе�
чения всех видов торговли женщинами и использования проституции.

Статья 9
Должны быть приняты все надлежащие меры для обеспечения девушкам и замуж�
ним и незамужним женщинам равных прав с мужчинами в области образования на
всех уровнях, и в частности:

а) равных условий доступа к обучению и обучения в учебных заведениях всех
типов, включая университеты и профессиональные, технические и специальные
школы;

b) тех же программ обучения, одинаковых экзаменов, преподавательского состава
той же квалификации, учебных помещений и оборудования того же качества,
независимо от того, предназначены учебные заведения для совместного обу�
чения лиц обоего пола или нет;

с) равных возможностей получения стипендий и других дотаций для обучения;

d) возможностей доступа к программам дальнейшего обучения, включая програм�
мы обеспечения грамотности взрослых;

е) доступа к материалам образовательного характера в целях содействия обес�
печению здоровья и благосостояния семей.
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Статья 10
1. Должны быть приняты все надлежащие меры для обеспечения замужним и неза�
мужним женщинам одинаковых прав с мужчинами в социально�экономической
деятельности, в частности:

а) права без дискриминации по признаку гражданского состояния или по другим
признакам получать профессиональную подготовку, работать, свободно выби�
рать профессию и занятие и совершенствоваться в своей профессии и специаль�
ности;

b) права на равную с мужчинами оплату и равное материальное обеспечение за
равный труд;

c) права на оплачиваемый отпуск, на пенсионное обеспечение и на материальное
обеспечение в случае безработицы, болезни, по старости и в других случаях
потери трудоспособности;

d) права на получение пособия на семью на одинаковых условиях с мужчинами.

2. Для предотвращения дискриминации в отношении женщин по причине состояния
в браке или беременности и для обеспечения их эффективного права на работу
должны быть приняты надлежащие меры для предотвращения их освобождения от
работы в случае вступления в брак или беременности и для предоставления опла�
чиваемого отпуска по беременности с гарантией возвращения на прежнюю работу и
обеспечения необходимых видов социальных услуг, включая возможность ухода за
детьми.

3. Меры, принятые для защиты женщин на определенных видах работы, с учетом фи�
зиологических особенностей их организма, не должны считаться дискримина�
ционными.

Статья 11
1. Принцип равноправия между мужчинами и женщинами требует проведения его в
жизнь во всех государствах в соответствии с принципами Устава Организации
Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека.

2. Поэтому правительствам, неправительственным организациям и частным лицам
настоятельно рекомендуется сделать все от них зависящее для содействия осу�
ществлению принципов, содержащихся в настоящей Декларации.

Официальные отчеты. Двадцать вторая сессия. – Дополнение №16 (А/6716). – С. 41 – 43.

документа опубликован: “СССР и международное сотрудничество в области прав человека.

Документы и материалы”, М., “Международные отношения”, 1989 год.

94



ПЕКИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ПРИНЯТА на 16<м пленарном заседании четвертой Всемирной конференции

по положению женщин15 сентября 1995 года

1. Мы, правительства, принимающие участие в четвертой Всемирной конференции
по положению женщин,

2. Собравшиеся здесь, в Пекине, в сентябре 1995 года, в год пятидесятилетия осно�
вания Организации Объединенных Наций,

3. Будучи преисполнены твердой решимости добиваться достижения целей равен�
ства, развития и мира для всех женщин во всем мире в интересах всего человечества,

4. Учитывая чаяния всех женщин во всем мире и принимая во внимание мно�
гообразие женщин и их ролей и обстоятельств, воздавая должное женщинам, кото�
рые проложили путь, и будучи воодушевленными надеждой, олицетворением
которой является молодежь мира,

5. Признаем, что за последнее десятилетие положение женщин во многих отно�
шениях существенно улучшилось, но такой прогресс был неравномерным, и нера�
венство между мужчинами и женщинами по�прежнему существует, а основные
препятствия сохраняются, что серьезно отражается на благосостоянии всех людей,

6. Признаем также, что эта ситуация усугубляется усилением нищеты, которая
сказывается на жизни большинства людей в мире, особенно женщин и детей, и
происхождение которой следует искать как во внутригосударственной, так и в
международной сферах,

7. Заявляем о своей безоговорочной приверженности делу устранения этих огра�
ничений и препятствий и дальнейшему улучшению таким образом положения жен�
щин во всем мире и расширению их возможностей и соглашаемся с тем, что это
требует принятия безотлагательных мер, проникнутых решимостью, духом надеж�
ды, сотрудничества и солидарности, уже сегодня, с тем чтобы мы вступили в сле�
дующее столетие с новыми достижениями.

Мы подтверждаем нашу приверженность:

8. Равноправию и врожденному человеческому достоинству женщин и мужчин и
другим целям и принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединенных
Наций, Всеобщей декларации прав человека и других международных документах в
области прав человека, в частности в Конвенции о ликвидации всех форм дис�
криминации в отношении женщин и Конвенции о правах ребенка, а также в Дек�
ларации об искоренении насилия в отношении женщин и Декларации о праве на
развитие;

9. Обеспечению полного осуществления прав человека женщин и девочек в ка�
честве неотъемлемой, составной и неделимой части всеобщих прав человека и
основных свобод;

10. Развитию консенсуса и прогресса, достигнутых на предыдущих конференциях и
встречах на высшем уровне Организации Объединенных Наций – по улучшению
положения женщин в Найроби в 1985 году, по детям в Нью�Йорке в 1990 году, по
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окружающей среде и развитию в Рио�де�Жанейро в 1992 году, по правам человека в
Вене в 1993 году, по народонаселению и развитию в Каире в 1994 году и по социаль�
ному развитию в Копенгагене в 1995 году, с тем чтобы добиться целей равенства,
развития и мира;

11. Обеспечению полного и эффективного осуществления Найробийских перспек�
тивных стратегий в области улучшения положения женщин;

12. Расширению возможностей и улучшению положения женщин, включая право на
свободу мысли, совести, религии и убеждений, содействуя, таким образом, удовлет�
ворению моральных, этических, духовных и интеллектуальных потребностей жен�
щин и мужчин, индивидуально или совместно с другими, и посредством этого
гарантируя им возможность полной реализации своего потенциала в обществе при
формировании своей жизни в соответствии со своими собственными чаяниями.

Мы убеждены в том, что:

13. Расширение возможностей женщин и их всестороннее участие на основе ра�
венства во всех сферах жизни общества, включая участие в процессе принятия
решений и доступ к власти, имеют основополагающее значение для достижения
целей равенства, развития и мира;

14. Права женщин являются правами человека;

15. Равные права, возможности и доступ к ресурсам, равное распределение семей�
ных обязанностей между мужчинами и женщинами и гармоничное партнерство
между ними имеют ключевое значение для их благосостояния и благосостояния их
семей, а также для укрепления демократии;

16. Ликвидация нищеты на основе устойчивого экономического роста, социального
развития, охраны окружающей среды и социальной справедливости требует вовле�
чения женщин в экономическое и социальное развитие, равных возможностей и
полного и равноправного участия женщин и мужчин как движущих сил и бене�
фициаров ориентированного на людей устойчивого развития;

17. Четкое признание и подтверждение права всех женщин на контроль за всеми
аспектами своего здоровья, в частности их собственной фертильностью, имеют
основополагающее значение для расширения их возможностей;

18. Мир на местном, региональном и глобальном уровнях достижим и неразрывно
связан с улучшением положения женщин, являющихся важнейшей силой в деле
управления, урегулирования конфликтов и содействия установлению прочному
миру на всех уровнях;

19. Необходимо разрабатывать, осуществлять при всемерном участии женщин
действенные, эффективные и взаимодополняющие стратегии и программы, включая
политику и программы в области развития, учитывающие гендерные аспекты, и
наблюдать за их осуществлением, на всех уровнях, которые будут содействовать
расширению прав и улучшению положения женщин;

20. Участие и вклад всех сил гражданского общества, особенно женских групп и
сетевых структур и других неправительственных организаций и общинных орга�
низаций, при полном уважении их самостоятельности и в сотрудничестве с
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правительствами являются важным условием успешного осуществления Платфор�
мы действий и связанной с ней последующей деятельности;

21. Осуществление Платформы действий требует обязательств со стороны пра�
вительств и международного сообщества. Своими национальными и международ�
ными обязательствами в отношении практических мер, включая обязательства,
взятые на Конференции, правительства и международное сообщество признают
необходимость принятия незамедлительных мер в отношении расширения возмож�
ностей и улучшения положения женщин.

Мы исполнены решимости:

22. Активизировать усилия и практическую работу по достижению целей Найро�
бийских перспективных стратегий в области улучшения положения женщин к кон�
цу нынешнего столетия;

23. Обеспечивать женщинам и девочкам возможность полностью пользоваться все�
ми правами человека и основными свободами и принимать действенные меры про�
тив нарушения этих прав и свобод;

24. Принять все необходимые меры по ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин и девочек и устранению всех препятствий на пути достижения
равенства между мужчинами и женщинами и улучшения положения женщин и
расширения их прав;

25. Добиваться всемерного участия мужчин во всех усилиях по достижению ра�
венства;

26. Содействовать достижению женщинами экономической независимости, включая
занятость, и положить конец перманентному и усиливающемуся бремени нищеты,
которое несут женщины, путем устранения структурно обусловленных причин ни�
щеты на основе преобразования экономических структур, предоставления всем
женщинам, в том числе живущим в сельских районах, как важнейшим участникам
развития, равного доступа к производственным ресурсам, возможностям и государ�
ственным услугам;

27. Поощрять ориентированное на человека устойчивое развитие, включая неукло�
нный экономический рост, на основе предоставления девочкам и женщинам базового
образования, непрерывного образования, возможностей для получения грамотности и
профессиональной подготовки и первичной медико�санитарной помощи;

28. Предпринять положительные шаги в направлении установления мира в инте�
ресах улучшения положения женщин, признавая ту ведущую роль, которую жен�
щины сыграли в движении за мир, активно добиваться всеобщего и полного
разоружения в условиях строгого и эффективного международного контроля и
поддерживать переговоры о безотлагательном заключении универсального и по�
ддающегося эффективному контролю договора о всеобъемлющем запрещении ядер�
ных испытаний, способствующего ядерному разоружению и предотвращению
распространения ядерного оружия во всех его аспектах;

29. Предупреждать и устранять любые формы насилия в отношении женщин и
девочек;
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30. Обеспечивать женщинам и мужчинам равный доступ к образованию и меди�
цинской помощи и равное отношение к ним в этих сферах и добиваться улучшения
полового и репродуктивного здоровья женщин, а также повышения их образо�
вательного уровня;

31. Поощрять и отстаивать все права человека женщин и детей;

32. Наращивать усилия по предоставлению равных возможностей пользоваться всей
совокупностью прав человека и основных свобод всем женщинам и девочкам, стал�
кивающимся с комплексом барьеров, препятствующих расширению их прав и улуч�
шению положения ввиду таких факторов, как расовая принадлежность, возраст,
язык, этническая принадлежность, культура, религия или инвалидность или при�
надлежность к коренному народу;

33. Обеспечивать уважение международного права, включая гуманитарное право, в
интересах защиты женщин и девочек в первую очередь;

34. Добиваться максимального развития способностей девочек и женщин всех воз�
растов, обеспечивать их всемерное и равное участие в построении более совер�
шенного мира для всех и повышать их роль в процессе развития;

Мы исполнены решимости:

35. Обеспечивать женщинам равный доступ к экономическим ресурсам, включая
землю, кредиты, науку и технику, профессиональную подготовку, информацию,
средства коммуникации и рынки, в качестве одного из средств дальнейшего улуч�
шения положения женщин и девочек, в том числе за счет расширения их возмож�
ностей пользоваться благами, связанными с обеспечением равного доступа к этим
ресурсам, в частности, посредством международного сотрудничества;

36. Обеспечивать успешное осуществление Платформы действий, для чего потре�
буется твердая приверженность со стороны правительств, международных орга�
низаций и учреждений на всех уровнях. Мы твердо убеждены в том, что
экономическое развитие, социальное развитие и охрана окружающей среды
являются взаимозависимыми и взаимодополняющими компонентами устойчивого
развития, представляющего собой основу наших усилий, направленных на повы�
шение качества жизни всех людей. Справедливое социальное развитие, в рамках
которого за неимущими, особенно за женщинами, живущими в условиях нищеты,
признается право постоянно пользоваться экологическими ресурсами, является
необходимой основой для устойчивого развития. Мы также признаем, что для со�
действия обеспечению социального развития и социальной справедливости на пос�
тоянной основе необходим всеохватывающий и непрерывный экономический рост в
контексте устойчивого развития.

Для успешного осуществления Платформы действий потребуются также надлежа�
щая мобилизация ресурсов на национальном и международном уровнях, а также
новых и дополнительных ресурсов для развивающихся стран с привлечением всех
имеющихся механизмов финансирования, включая многосторонние, двусторонние
и частные источники, в целях улучшения положения женщин; финансовые ресурсы
для укрепления потенциала национальных, субрегиональных, региональных и меж�
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дународных учреждений; приверженность делу обеспечения равных прав, равных
обязанностей и равных возможностей, а также равноправного участия женщин и
мужчин во всех национальных, региональных и международных органах и про�
цессах формирования политики; и учреждение или укрепление на всех уровнях
механизмов, обеспечивающих подотчетность перед женщинами мира;

37. Обеспечивать также успешное осуществление Платформы действий в странах с
переходной экономикой, для чего потребуются дальнейшее международное сотруд�
ничество и помощь;

38. Мы настоящим принимаем и как правительства обязуемся выполнять ниже�
следующую Платформу действий, следя за тем, чтобы гендерные аспекты находили
отражение во всех наших стратегиях и программах. Мы настоятельно призываем
систему Организации Объединенных Наций, региональные и международные фи�
нансовые учреждения, другие соответствующие региональные и международные
учреждения и всех женщин и мужчин, а также неправительственные организации, с
полным уважением их самостоятельности, и все сектора гражданского общества в
сотрудничестве с правительствами взять на себя обязательство по осуществлению
Платформы действий и всемерно этому содействовать.
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Міжнародні Конвенції



• Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок;

• Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією, проституцією
третіми особами;

• Конвенція про політичні права жінок;

• Конвенція про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю однакової цінності;

• Конвенція про захист прав і основних свобод людини
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КОНВЕНЦИЯ
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении

женщин от 18 декабря 1979 года**

Государства�участники настоящей Конвенции,

учитывая, что Устав Организации Объединенных Наций вновь утвердил веру в
основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в
равноправие мужчин и женщин,

учитывая, что Всеобщая декларация прав человека подтверждает принцип недо�
пущения дискриминации и провозглашает, что все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах и что каждый человек должен обладать всеми
правами и всеми свободами, провозглашенными в ней, без какого�либо различия, в
том числе различия в отношении пола,

учитывая, что на государства�участники Международных пактов о правах человека
возлагается обязанность обеспечить равное для мужчин и женщин право поль�
зования всеми экономическими, социальными, культурными, гражданскими и поли�
тическими правами,

принимая во внимание международные конвенции, заключенные под эгидой Орга�
низации Объединенных Наций и специализированных учреждений в целях содейс�
твия равноправию мужчин и женщин,

учитывая также резолюции, декларации и рекомендации, принятые Организацией
Объединенных Наций и специализированными учреждениями в целях содействия
равноправию мужчин и женщин,

будучи, однако, озабочены тем, что, несмотря на эти различные документы, по�
прежнему имеет место значительная дискриминация в отношении женщин,

напоминая, что дискриминация женщин нарушает принципы равноправия и ува�
жения человеческого достоинства, препятствует участию женщины наравне с муж�
чиной в политической, социальной, экономической и культурной жизни своей
страны, мешает росту благосостояния общества и семьи и еще больше затрудняет
полное раскрытие возможностей женщин на благо своих стран и человечества,

будучи озабочены тем, что в условиях нищеты женщины имеют наименьший доступ
к продовольствию, здравоохранению, образованию, профессиональной подготовке
и возможностям для трудоустройства, а также к другим потребностям,

будучи убеждены, что установление нового международного экономического по�
рядка, основанного на равенстве и справедливости, будет значительно способст�
вовать обеспечению равенства между мужчинами и женщинами,

подчеркивая, что ликвидация апартеида, всех форм расизма, расовой дискрими�
нации, колониализма, неоколониализма, агрессии, иностранной оккупации и гос�
подства и вмешательства во внутренние дела государств является необходимой для
полного осуществления прав мужчин и женщин,
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подтверждая, что укрепление международного мира и безопасности, ослабление
международной напряженности, взаимное сотрудничество между всеми государст�
вами независимо от их социальных и экономических систем, всеобщее и полное
разоружение и в особенности ядерное разоружение под строгим и эффективным
международным контролем, утверждение принципов справедливости, равенства и
взаимной выгоды в отношениях между странами и осуществление прав народов,
находящихся под иностранным и колониальным господством и иностранной
оккупацией, на самоопределение и независимость, а также уважение национального
суверенитета и территориальной целостности государств будут содействовать со�
циальному прогрессу и развитию и, как следствие этого, будут способствовать
достижению полного равенства между мужчинами и женщинами,

будучи убеждены в том, что полное развитие страны, благосостояние всего мира и
дела мира требуют максимального участия женщин наравне с мужчинами во всех
областях,

учитывая значение вклада женщин в благосостояние семьи и в развитие общества,
до сих пор не получившего полного признания, социальное значение материнства и
роли обоих родителей в семье и в воспитании детей и сознавая, что роль женщины в
продолжении рода не должна быть причиной дискриминации, поскольку воспи�
тание детей требует совместной ответственности мужчин и женщин и всего общест�
ва в целом,

признавая, что для достижения полного равенства между мужчинами и женщинами
необходимо изменить традиционную роль как мужчин, так и женщин в обществе и в
семье,

преисполненные решимости осуществить принципы, провозглашенные в Декла�
рации о ликвидации дискриминации в отношении женщин, и для этой цели принять
меры, необходимые для ликвидации такой дискриминации во всех ее формах и
проявлениях,

согласились о нижеследующем:

Часть I
Статья 1

Для целей настоящей Конвенции понятие “дискриминация в отношении женщин”
означает любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое
направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или осу�
ществление женщинами, независимо от их семейного положения, на основе рав�
ноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической,
экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой области.

Статья 2
Государства�участники осуждают дискриминацию в отношении женщин во всех ее
формах, соглашаются безотлагательно всеми соответствующими способами про�
водить политику ликвидации дискриминации в отношении женщин и с этой целью
обязуются:
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a) включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои национальные кон�
ституции или другое соответствующее законодательство, если это еще не было
сделано, и обеспечить с помощью закона и других соответствующих средств
практическое осуществление этого принципа;

b) принимать соответствующие законодательные и другие меры, включая санкции,
там, где это необходимо, запрещающие всякую дискриминацию в отношении
женщин;

c) установить юридическую защиту прав женщин на равной основе с мужчинами и
обеспечить с помощью компетентных национальных судов и других государст�
венных учреждений эффективную защиту женщин против любого акта дискри�
минации;

d) воздерживаться от совершения каких�либо дискриминационных актов или дейс�
твий в отношении женщин и гарантировать, что государственные органы и
учреждения будут действовать в соответствии с этим обязательством;

e) принимать все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в отно�
шении женщин со стороны какого�либо лица, организации или предприятия;

f) принимать все соответствующие меры, включая законодательные, для измене�
ния или отмены действующих законов, постановлений, обычаев и практики,
которые представляют собой дискриминацию в отношении женщин;

g) отменить все положения своего уголовного законодательства, которые пред�
ставляют собой дискриминацию в отношении женщин.

Статья 3
Государства�участники принимают во всех областях, и в частности в политической,
социальной, экономической и культурной областях, все соответствующие меры,
включая законодательные, для обеспечения всестороннего развития и прогресса
женщин, с тем чтобы гарантировать им осуществление и пользование правами
человека и основными свободами на основе равенства с мужчинами.

Статья 4
1. Принятие государствами�участниками временных специальных мер, направле�
нных на ускорение установления фактического равенства между мужчинами и
женщинами, не считается, как это определяется настоящей Конвенцией, дискри�
минационными, однако оно ни в коей мере не должно влечь за собой сохранение
неравноправных или дифференцированных стандартов; эти меры должны быть
отменены, когда будут достигнуты цели равенства возможностей и равноправного
отношения.

2. Принятие государствами�участниками специальных мер, направленных на охра�
ну материнства, включая меры, содержащиеся в настоящей Конвенции, не считается
дискриминационным.

Статья 5
Государства�участники принимают все соответствующие меры с целью:

а) изменить социальные и культурные модели поведения мужчин и женщин с це�
лью достижения искоренения предрассудков и упразднения обычаев и всей про�
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чей практики, которые основаны на идее неполноценности или превосходства
одного из полов или стереотипности роли мужчин и женщин;

b) обеспечить, чтобы семейное воспитание включало в себя правильное понимание
материнства как социальной функции и признание общей ответственности муж�
чин и женщин за воспитание и развитие своих детей при условии, что во всех
случаях интересы детей являются преобладающими.

Статья 6
Государства�участники принимают все соответствующие меры, включая законо�
дательные, для пресечения всех видов торговли женщинами и эксплуатации прос�
титуции женщин.

Часть II
Статья 7

Государства�участники принимают все соответствующие меры по ликвидации диск�
риминации в отношении женщин в политической и общественной жизни страны и, в
частности, обеспечивают женщинам на равных условиях с мужчинами право:

а) голосовать на всех выборах и публичных референдумах и избираться во все
публично избираемые органы;

b участвовать в формулировании и осуществлении политики правительства и за�
нимать государственные посты, а также осуществлять все государственные фун�
кции на всех уровнях государственного управления;

с) принимать участие в деятельности неправительственных организаций и ассоциа�
ций, занимающихся проблемами общественной и политической жизни страны.

Статья 8
Государства�участники принимают все соответствующие меры, чтобы обеспечить
женщинам возможность на равных условиях с мужчинами и без какой�либо дискри�
минации представлять свои правительства на международном уровне и участвовать
в работе международных организаций.

Статья 9
1. Государства�участники представляют женщинам равные с мужчинами права в
отношении приобретения, изменения или сохранения гражданства. Они, в част�
ности, обеспечивают, что ни вступление в брак с иностранцем, ни изменение граж�
данства мужа во время брака не влекут за собой автоматического изменения
гражданства жены, не превращают ее в лицо без гражданства и не могут заставить ее
принять гражданство мужа.

2. Государства�участники представляют женщинам равные с мужчинами права в
отношении гражданства их детей.

Часть III
Статья 10

Государства�участники принимают все соответствующие меры для того, чтобы лик�
видировать дискриминацию в отношении женщин, с тем чтобы обеспечить им ра�
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вные права с мужчинами в области образования и, в частности, обеспечить на
основе равенства мужчин и женщин:

а) одинаковые условия для ориентации и выбора профессии или специальности,
для доступа к образованию и получению дипломов в учебных заведениях всех
категорий как в сельских, так и в городских районах; это равенство обеспе�
чивается в дошкольном, общем, специальном и высшем техническом образо�
вании, а также во всех видах профессиональной подготовки;

b) доступ к одинаковым программам обучения, одинаковым экзаменам, преподава�
тельскому составу одинаковой квалификации, школьным помещениям и обору�
дованию равного качества;

с) устранение любой стереотипной концепции роли мужчин и женщин на всех
уровнях о во всех формах обучения путем поощрения совместного обучения и
других видов обучения, которые будут содействовать достижению этой цели, и, в
частности, путем пересмотра учебных пособий и школьных программ и адап�
тации методов обучения;

d) одинаковые возможности получения стипендий и других пособий на образование;

е) одинаковые возможности доступа к программам продолжения образования,
включая программы распространения грамотности среди взрослых и программы
функциональной грамотности, направленные, в частности, на сокращение как
можно скорее любого разрыва в знаниях мужчин и женщин;

f) сокращение числа девушек, не заканчивающих школы, и разработку программ
для девушек и женщин, преждевременно покинувших школу;

g) одинаковые возможности активно участвовать в занятиях спортом и физической
подготовкой;

h) доступ к специальной информации образовательного характера с целью со�
действия обеспечения здоровью и благосостояния семей, включая информацию
и консультации о планировании размера семьи.

Статья 11
1. Государства�участники принимают все соответствующие меры для ликвидации
дискриминации в отношении женщин в области занятости, с тем чтобы обеспечить
на основе равенства мужчин и женщин равные права, в частности:

а) право на труд как неотъемлемое право всех людей;

b) право на одинаковые возможности при найме на работу, в том числе применение
одинаковых критериев отбора при найме;

с) право на свободный выбор профессии или рода работы, на продвижение в долж�
ности и гарантию занятости, а также на пользование всеми льготами и условиями
работы, на получение профессиональной подготовки и переподготовки, включая
ученичество, профессиональную подготовку повышенного уровня и регулярную
переподготовку;

d) право на равное вознаграждение, включая получение льгот, на равные условия в
отношении труда равной ценности, а также на равный подход к оценке качества
работы;
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КОНВЕНЦИЯ
о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией

проституции третьими лицами***

Преамбула
Принимая во внимание, что проституция и сопровождающее ее зло, каковым являет�
ся торговля людьми, преследующая цели проституции, несовместимы с достоин�
ством и ценностью человеческой личности и угрожают благосостоянию человека,
семьи и общества,

Принимая во внимание, что в отношении борьбы с торговлей женщинами и детьми
имеют силу нижеследующие международные акты:

1. Международный Договор от 18 мая 1904 года о борьбе с торговлей белыми ра�
бынями с изменениями, внесенными в него Протоколом, утвержденным Генераль�
ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 3 декабря 1948 г.;

2. Международная Конвенция от 4 мая 1910 г. о борьбе с торговлей белыми рабы�
нями с изменениями, внесенными в нее упомянутым выше Протоколом;

3. Международная Конвенция от 30 сентября 1921 г. о борьбе с торговлей женщи�
нами и детьми с изменениями, внесенными в нее Протоколом, принятым Гене�
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 октября 1947 г.;

4. Международная Конвенция от 11 октября 1933 г. о борьбе с торговлей соверше�
ннолетними женщинами с изменениями, внесенными в нее указанным Протоколом,

Принимая во внимание, что в 1937 году Лигой Наций был составлен проект кон�
венции, расширивший круг действия указанных выше актов,

Принимая во внимание, что новые факторы, возникшие с 1937 года, делают возмож�
ным заключение конвенции, объединяющей в себе вышеуказанные акты и
включающей основные положения проекта конвенции 1937 года, равно как и жела�
тельные поправки к нему,

посему

Договаривающиеся Стороны

настоящим согласились со следующим:

Статья 1
Стороны в настоящей Конвенции обязуются подвергать наказанию каждого, кто для
удовлетворения похоти другого лица:

1. сводит, склоняет или совращает в целях проституции другое лицо, даже с согласия
этого лица;

2. эксплуатирует проституцию другого лица, даже с согласия этого лица.
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Статья 2
Стороны в настоящей Конвенции обязуются, далее, подвергать наказанию каждого, кто:

1. содержит дом терпимости или управляет им, или сознательно финансирует или
принимает участие в финансировании дома терпимости;

2. сдает в аренду или снимает здание или другое место, или часть такового, зная, что
они будут использованы в целях проституции третьими лицами.

Статья 3
Поскольку это совместимо с требованиями внутреннего законодательства, поку�
шения на совершение любого из предусмотренных в статьях 1 и 2 правонарушений,
равно как и действия, подготовительные к совершению таковых, также являются
наказуемыми.

Статья 4
Поскольку это совместимо с требованиями внутреннего законодательства, умыш�
ленное участие в предусмотренных в статьях 1 и 2 актах также наказуется.

Поскольку это допускается требованиями внутреннего законодательства, акты
соучастия рассматриваются как отдельные преступления, если это является необхо�
димым для предупреждения безнаказанности.

Статья 5
В тех случаях, когда потерпевшие лица имеют право на основании внутреннего
законодательства выступать истцами в делах, касающихся любых преступлений,
предусмотренных настоящей Конвенцией, иностранцы пользуются этим правом на�
равне с гражданами данного государства.

Статья 6
Каждая сторона в настоящей Конвенции обязуется принимать все необходимые
меры для отмены или аннулирования любого действующего закона, постановления
или административного распоряжения, в силу которых лица, занимающиеся или
подозреваемые в занятии проституцией, либо подлежат особой регистрации, либо
должны иметь особый документ, либо подчиняются исключительным требованиям,
имеющим своей целью контроль или оповещение.

Статья 7
Приговоры, вынесенные ранее в других государствах за преступления, предусмот�
ренные настоящей Конвенцией, принимаются во внимание, поскольку это допус�
кается внутренним законодательством, для:

1. установления факта рецидивизма;

2. лишения преступника политических и гражданских прав.

Статья 8
Преступления, предусмотренные в статьях 1 и 2 настоящей Конвенции, рассмат�
риваются как преступления, влекущие за собой выдачу, и на них распространяется
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любой договор о выдаче преступников, который был или будет заключен между
любыми сторонами в этой Конвенции.

Те стороны в настоящей Конвенции, которые не обусловливают выдачу преступ�
ников существованием о том договоров, отныне в своих взаимоотношениях приз�
нают преступления, предусмотренные в статьях 1 и 2 настоящей Конвенции,
преступлениями, влекущими за собой выдачу.

Выдача производится согласно закону того государства, к которому обращено тре�
бование о выдаче.

Статья 9
В государствах, в которых принцип выдачи своих граждан не признается законом,
граждане, которые возвращаются в свое государство после совершения ими в дру�
гом государстве любого из преступлений, указанных в статьях 1 и 2 настоящей
Конвенции, подвергаются преследованию и наказанию по суду их собственного
государства.

Это положение не применяется, если в делах такого рода, возникающих между
сторонами настоящей Конвенции, требование о выдаче иностранца не может быть
удовлетворено.

Статья 10
Положения статьи 9 не применяются, если лицо, обвиняемое в совершении преступ�
ления, было судимо в другом государстве, и в случае обвинительного приговора
отбыло наказание или было от наказания освобождено, или срок его наказания был
сокращен в соответствии с законами этого государства.

Статья 11
Ничто в настоящей Конвенции не должно быть истолковано как определение отно�
шения той или иной стороны в ней к общему вопросу о пределах уголовной юрис�
дикции в соответствии с нормами международного права.

Статья 12
Настоящая Конвенция не нарушает принципа, согласно которому предусмотренные
Конвенцией преступления в каждом отдельном государстве определяются, равно
как виновные в совершении их лица преследуются и наказываются по законам этого
государства.

Статья 13
Стороны в настоящей Конвенции обязуются выполнять в соответствии со своими
собственными законами и практикой судебные поручения, относящиеся к предус�
мотренным в настоящей Конвенции преступлениям.

Передача судебных поручений производится:

1. путем непосредственных сношений между судебными властями; или

2. путем непосредственных сношений между министрами юстиции двух государств
или путем непосредственного обращения других надлежащих властей государства,
от которого исходит поручение, к министру юстиции государства, к которому оно
обращено; или
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3. через посредство дипломатических или консульских представителей государства, от
которого исходит поручение, государству, к которому оно обращено. Означенный
представитель направляет судебное поручение непосредственно соответствующим
судебным властям или же властям, указанным правительством того государства, к
которому поручение обращено, причем он получает от этих властей непосредственно
документы, являющиеся актом выполнения судебного поручения.

В предусмотренных в пунктах 1 и 3 случаях судебное поручение посылается в копии
высшим властям того государства, к которому оно обращено.

Если не имеется какого�либо иного соглашения, судебное поручение всегда состав�
ляется на языке тех властей, от которых оно исходит, при непременном условии, что
государство, к которому поручение обращено, может требовать представления пе�
ревода на свой язык, засвидетельствованного теми властями, от которых поручение
исходит.

Каждая сторона в настоящей Конвенции уведомляет каждую другую сторону в этой
Конвенции о том методе или о тех методах из упомянутых выше, которые будут
считаться ею приемлемыми при направлении ей судебных поручений этим другим
государством.

Пока какое�либо государство не сделает такого уведомления, существующий в нем
порядок в отношении судебных поручений остается в силе.

Выполнение судебных поручений не может служить основанием для требования о
возмещении каких бы то ни было расходов или издержек, за исключением расходов
по экспертизе.

Ничто в настоящей статье не должно быть истолковано как обязательство сторон в
настоящей Конвенции применять в уголовных делах какую�либо форму или какие�
либо методы доказательства, несовместимые с их собственными законами.

Статья 14
Каждая сторона в настоящей Конвенции учреждает и содержит орган, которому
поручается координация и централизация результатов расследования предусмот�
ренных в настоящей Конвенции преступлений.

Эти органы компилируют всю информацию, собираемую для того, чтобы облегчить
предупреждение предусматриваемых в настоящей Конвенции преступлений и на�
ложение наказаний за них, причем эти органы поддерживают тесный контакт с
аналогичными органами других стран.

Статья 15
Поскольку это совместимо с требованиями внутреннего законодательства и пос�
кольку это будет признано желательным властями, которым подчинены указанные в
статье 14 органы, последние сообщают властям, которым подчинены аналогичные
органы в других государствах, следующую информацию:

1. Подробности о каждом из предусматриваемых в настоящей Конвенции прес�
туплений и о каждом покушении на совершение такого преступления;

2. Подробности о всех случаях розыска, а также уголовного преследования, ареста,
осуждения, отказов в допущении и высылке лиц, виновных в совершении прес�
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туплений, предусматриваемых в настоящей Конвенции, а также о перемене мес�
тожительства таких лиц и любую иную касающуюся их полезную информацию.

Сообщаемая таким путем информация включает описание преступников, их дакти�
лоскопические отпечатки, фотоснимки, сообщение о методе работы, полицейские
справки и справки о судимости.

Статья 16
Стороны в настоящей Конвенции – через посредство своих правительственных или
частных учреждений в области образования, здравоохранения, социального и эко�
номического обслуживания и иных связанных с ним видов обслуживания – обя�
зуются принимать или поощрять все необходимые меры по борьбе с проституцией и
по возвращению и приспособлению жертв проституции и предусматриваемых в
настоящей Конвенции преступлений к нормальным социальным условиям.

Статья 17
В отношении иммиграции и эмиграции стороны в настоящей Конвенции обязуются
принимать и проводить все меры, которые требуются согласно обязательствам,
принятым ими на себя в соответствии с настоящей Конвенцией, для пресечения
торговли людьми обоего пола, преследующей цели проституции.

В частности, они обязуются:

1. Издавать все необходимые постановления для защиты иммигрантов и эмигрантов
и в особенности женщин и детей, в пунктах их прибытия и отправления, а также во
время их следования;

2. Принимать меры для соответствующего оповещения населения об опасностях
упомянутой торговли;

3. Принимать надлежащие меры для обеспечения наблюдения за железнодорож�
ными станциями, авиапортами, портами и другими общественными местами, а также
на пути следования для предупреждения международной торговли людьми, прес�
ледующей цели проституции;

4. Принимать все необходимые меры в целях уведомления соответствующих властей
о прибытии лиц, которые по имеющимся сведениями prima facie являются главными
виновниками, соучастниками или жертвами этой торговли.

Статья 18
Стороны в настоящей Конвенции обязуются – в соответствии с условиями, уста�
новленными их собственными законами – собирать сведения о всех иностранцах,
занимающихся проституцией, в целях установления их личности и социального
положения, а также в целях обнаружения лиц, побудивших их покинуть свое госу�
дарство. Эти сведения сообщаются властями государства происхождения означен�
ных лиц в целях их последующей репатриации.

Статья 19
Стороны в настоящей Конвенции обязуются в соответствии с условиями, установ�
ленными их собственными законами, и не отменяя этим преследования или иных
мероприятий, вызываемых нарушением этих законов, и поскольку это возможно:
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1. Впредь до проведения окончательных мероприятий по репатриации бедствующих
лиц, ставших жертвами международной торговли людьми, преследующей цели прос�
титуции, принимать надлежащие меры по оказанию им временной помощи и
поддержки;

2. Репатриировать указанных в статье 18 лиц, если они этого пожелают или если
поступило требование об их репатриации со стороны лиц, в чьем распоряжении они
состоят, или если имеется основанный на законе приказ об их высылке из страны.
Репатриация производится лишь после того, как достигнуто соглашение с госу�
дарством назначения о личности и гражданстве репатриируемого лица или о месте
и дате его прибытия на границу. Каждая сторона в настоящей Конвенции спо�
собствует проезду такого лица через свою территорию.

В случаях, когда указанные в предыдущем абзаце лица не могут сами возместить
расходов по репатриации и не имеют ни супруга, ни родных, ни опекуна, которые
заплатили бы за них, расходы по репатриации до границы, порта отправления или
авиапорта, ближайших к государству их происхождения, оплачиваются государст�
вом, в котором данные лица проживают, а остальные связанные с этим расходы
принимает на себя государство их происхождения.

Статья 20
Стороны в настоящей Конвенции принимают необходимые меры по наблюдению за
конторами по найму труда, если эти меры ими еще не приняты, в целях ограждения
лиц, ищущих работы, в особенности женщин и детей, от опасности возможной их
эксплуатации в целях проституции.

Статья 21
Стороны в настоящей Конвенции сообщают Генеральному Секретарю Организации
Объединенных Наций о законах и постановлениях, относящихся к предмету на�
стоящей Конвенции и изданных в их государствах, и ежегодно после этого сообщают
о законах и постановлениях, которые будут изданы в связи с Конвенцией, а также о
всех принятых мерах, касающихся применения настоящей Конвенции. Эта инфор�
мация периодически опубликовывается Генеральным Секретарем и рассылается им
всем членам Организации Объединенных Наций, а также не состоящим членами
Организации государствам, которым настоящая Конвенция официально сообщается
в соответствии со статьей 23.

Статья 22
Если между сторонами в настоящей Конвенции возникает спор относительно ее тол�
кования или применения и если этот спор не может быть разрешен иным путем, по
требованию любой из сторон в споре, последний передается в Международный Суд.

Статья 23
Настоящая Конвенция открыта для подписания от имени любого члена Организации
Объединенных Наций, а также от имени любого другого государства, которому Эко�
номическим и Социальным Советом было обращено соответствующее приглашение.

Настоящая Конвенция подлежит ратификации и акты ратификации депонируются у
Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций.
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Государства, упоминаемые в первом абзаце и не подписавшие настоящую Кон�
венцию, могут к ней присоединиться.

Присоединение совершается путем депонирования у Генерального Секретаря Орга�
низации Объединенных Наций акта о присоединении.

В настоящей Конвенции слово “государство” включает все колонии и подопечные
территории государства, подписавшего настоящую Конвенцию или присоединив�
шегося к ней, и все территории, за которые это государство несет международную
ответственность.

Статья 24
Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты депони�
рования второго акта о ратификации или присоединении.

В отношении каждого государства, ратифицирующего настоящую Конвенцию или
присоединяющегося к ней после депонирования второго акта о ратификации или
присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу через девяносто дней после
депонирования этим государством своего акта о ратификации или присоединении.

Статья 25
По истечении пяти лет со времени вступления настоящей Конвенции в силу любая
сторона в настоящей Конвенции может денонсировать ее путем письменного уве�
домления об этом, адресованного Генеральному Секретарю Организации Объеди�
ненных Наций.

Такая денонсация вступает в силу в отношении заявляющей о ней стороны через год
после даты получения ее заявления Генеральным Секретарем Организации Объеди�
ненных Наций.

Статья 26

Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет всех членов
Организации Объединенных Наций и государства, не состоящие членами Организа�
ции и упомянутые в статье 23:

a) об актах подписания, ратификации и присоединения, полученных в соответст�
вии со статьей 23;

b) о дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьей 24;

c) о денонсациях, заявления о которых получены в соответствии со статьей 25.

Статья 27
Каждая сторона в настоящей Конвенции обязуется принять в соответствии со своей
конституцией законодательные или иные мероприятия, необходимые для того,
чтобы обеспечить применение настоящей Конвенции.

Статья 28
Положения настоящей Конвенции, поскольку это касается взаимоотношений между
сторонами в ней, отменяют положения международных актов, упоминаемых в пунк�
тах 1, 2, 3 и 4 второго абзаца преамбулы, причем каждый из этих актов считается
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аннулированным после того, как все стороны в них станут сторонами в настоящей
Конвенции.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные
соответствующими правительствами, подписали настоящую Конвенцию, открытую
для подписания в Лейк Саксесс, Нью�Йорк, 21 марта тысяча девятьсот пятидесятого
года; одна точная заверенная копия Конвенции будет разослана Генеральным Сек�
ретарем всем государствам – членам Организации Объединенных Наций и всем
государствам, не состоящим членами Организации, к которым относятся положения
статьи 23.

Заключительный протокол****

Ничто в настоящей Конвенции не должно рассматриваться как препятствие к выпол�
нению требований каких�либо законов, устанавливающих более строгие условия
для осуществления положений, обеспечивающих борьбу с торговлей людьми и с
эксплуатацией других лиц в целях проституции, чем условия, предусмотренные
настоящей Конвенцией.

Положения статей 23�26 настоящей Конвенции применимы к настоящему Протоколу.
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**** Утвержден резолюцией 317 (IV) Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 1949 г. Вступил
в силу 25 июля 1951 г. По состоянию на 1 января 1989 г. 32 участника. Документ о
присоединении СССР депонирован Генеральному секретарю ООН 11 августа 1954 г.
Вступила в силу для СССР 9 ноября 1954 г.
Текст опубликован: Права человека. Сборник международных договоров. ООН: Нью�Йорк,
1983 год, с. 92.



Заявление и оговорка к Конвенции о борьбе с торговлей людьми и
с эксплуатацией проституции третьими лицами:

Заявление
“В Советском Союзе устранены социальные условия, порождающие преступления,
предусмотренные Конвенцией. Однако, учитывая международное значение борьбы
с этими преступлениями, Правительство Советского Союза решило присоединиться
к Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими
лицами, принятой на IV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2 декабря 1949 года”;

Оговорка

“Советский Союз считает для себя необязательными положения статьи 22, преду�
сматривающей, что споры между Договаривающимися Сторонами по вопросам тол�
кования или применения настоящей Конвенции передаются на рассмотрение
Международного Суда по требованию любой из сторон в споре, и заявляет, что в
отношении подсудности Международному Суду споров по толкованию или при�
менению Конвенции Советский Союз будет придерживаться позиции, согласно ко�
торой для передачи того или иного спора на разрешение Международного Суда
необходимо в каждом отдельном случае согласие всех спорящих сторон”.+
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Текст документа опубликован: “СССР и международное сотрудничество в области прав
человека. Документы и материалы”, М., “Международные отношения”, 1989 год.



КОНВЕНЦИЯ
о политических правах женщин++

31 марта 1953 г.

Договаривающиеся Стороны,

желая осуществить принцип равноправия мужчин и женщин, указанный в уставе
Организации Объединенных Наций,

признавая, что каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей
страной непосредственно или через посредство свободно избранных представи�
телей и право равного доступа к государственной службе в своей стране, а также
желая уравнять в соответствии с постановлениями Устава Организации Объеди�
ненных Наций и Всеобщей декларацией прав человека положение мужчин и жен�
щин в отношении обладания и пользования политическими правами,

решив заключить конвенцию для этой цели,

настоящим согласились о нижеследующем:

Статья I
Женщинам принадлежит право голосовать на всех выборах, на равных с мужчинами
условиях, без какой�либо дискриминации.

Статья II
Женщины могут быть избираемы, на равных с мужчинами условиях, без какой�либо
дискриминации, во все установленные национальным законом учреждения, тре�
бующие публичных выборов.

Статья III
Женщинам принадлежит, на равных с мужчинами условиях, право занимать долж�
ности на общественно�государственной службе и выполнять все общественно�госу�
дарственные функции, установленные национальным законом.

Статья IV
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания любыми членами Организации
Объединенных Наций, а также любыми другими государствами, получившими приг�
лашение от Генеральной Ассамблеи.

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, и ратификационные грамоты
сдаются на хранение Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций.
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++ Открыта для подписания и ратификации резолюцией 649 (VII) Генеральной Ассамблеей
ООН от 20 декабря 1952 г. Вступила в силу 7 июля 1954 г. По состоянию на 1 января 1989
г. 95 участников. СССР подписал 31 марта 1953 г. Ратифицирована Президиумом
Верховного Совета СССР 18 марта 1954 г. с оговорками. Ратификационная грамота СССР
депонирована Генеральному секретарю ООН 3 мая 1954 г. Вступила в силу для СССР 7
июля 1954 г.



Статья V
1. Настоящая Конвенция открыта для присоединения для всех государств, ука�
занных в пункте 1 статьи IV.

2. Присоединение совершается сдачей декларации о присоединении на хранение
Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья VI
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день, считая со дня сдачи на
хранение шестой ратификационной грамоты или декларации о присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует эту Конвенцию или присоеди�
нится к ней после сдачи на хранение шестой ратификационной грамоты или декла�
рации о присоединении, Конвенция вступает в силу на девяностый день после сдачи
таким государством на хранение своей ратификационной грамоты или декларации о
присоединении.

Статья VII
В случае представления каким�либо государством оговорки к какой�либо статье
настоящей Конвенции при подписании, ратификации или присоединении Гене�
ральный Секретарь сообщает текст этой оговорки всем государствам, которые
являются или могут стать участниками этой Конвенции. Любое государство, которое
возражает против этой оговорки, может в течение девяностодневного срока, считая
от даты указанного сообщения (или со дня, когда оно стало участником Конвенции),
уведомить Генерального Секретаря, что оно ее не принимает. В таком случае Кон�
венция не вступает в силу между таким государством и государством, сделавшим
оговорку.

Статья VIII
1. Любое государство может денонсировать настоящую Конвенцию, письменно уве�
домив о том Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций. Денон�
сация вступает в силу через год со дня получения этого уведомления Генеральным
Секретарем.

2. Действие настоящей Конвенции прекращается со дня вступления в силу денон�
сации, после которой число Сторон в Конвенции оказывается менее шести.

Статья IX
Любой спор, возникший между любыми двумя или несколькими Договаривающи�
мися государствами по поводу толкования или применения настоящей Конвенции,
который не разрешен в порядке переговоров, передается по требованию любой из
Сторон в этом споре, если они не договорятся о другом порядке его урегулирования,
на решение Международного Суда.
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Статья X
Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет всех членов
Организации Объединенных Наций и те не состоящие членами Организации госу�
дарства, которые упомянуты в пункте 1 статьи IV настоящей Конвенции:

a) о подписях и ратификационных грамотах, полученных в соответствии со статьей IV;

b) о декларациях о присоединении, полученных в соответствии со статьей V;

c) о дате вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии со статьей VI;

d) о сообщениях и уведомлениях, полученных в соответствии со статьей VII;

e) о уведомлениях о денонсации, полученных в соответствии с пунктом 1 статьи VIII;

f) о прекращении действия Конвенции в соответствии с пунктом 2 статьи VIII.

Статья XI
1. Настоящая Конвенция, русский, английский, испанский, китайский и французс�
кий тексты которой являются равно аутентичными, хранится в архиве Организации
Объединенных Наций.

2. Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций препровождает за�
веренные копии всем членам Организации Объединенных наций и тем не состоящим
членами Организации государствам, которые упомянуты в пункте 1 статьи IV.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные
соответствующими правительствами, подписали настоящую Конвенцию, открытую
для подписания в Нью�Йорке тридцать первого марта тысяча девятьсот пятьдесят
третьего года.

Оговорки к Конвенции о политических правах женщин, сделанные
Правительством СССР 31 марта 1953 года при подписании Конвенции

“По статье VII: Правительство Союза Советских Социалистических Республик заяв�
ляет о своем несогласии с последней фразой статьи VII и считает, что юридическим
последствием оговорки является то, что Конвенция действует между государством,
сделавшим оговорку, и всеми другими участниками Конвенции за изъятием лишь
той ее части, к которой относится оговорка.

По статье IX: Правительство Союза Советских Социалистических Республик считает
для себя необязательными положения статьи IX, предусматривающей, что споры
между Договаривающимися Сторонами по поводу толкования или применения нас�
тоящей Конвенции передаются на решение Международного Суда по требованию
любой из Сторон в споре, и заявляет, что для передачи того или иного спора на
разрешение Международного Суда необходимо в каждом отдельном случае согласие
всех спорящих Сторон”.

Ведомости Верховного Совета СССР. – 1954. – №12 (806). – Ст. 243.
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КОНВЕНЦИЯ
о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд

равной ценности+++

Дополнение по состоянию на 2 февраля 1998 года
№100

Конференция Международной Организации Труда,

созванная в Женеве Административным Советом Международного Бюро Труда и
собравшаяся 6 июня 1951 года на свою тридцать четвертую сессию,

постановив принять ряд предложений о принципе равного вознаграждения мужчин
и женщин за труд равной ценности, что является седьмым пунктом повестки дня
сессии,

решив придать этим предложениям форму международной конвенции,

принимает сего двадцать девятого дня июня месяца тысяча девятьсот пятьдесят
первого года нижеследующую Конвенцию, которая может именоваться Конвенцией
1951 года о равном вознаграждении:

Статья 1
В целях настоящей Конвенции:

а) термин “вознаграждение” включает в себя обычную, основную или минималь�
ную заработную плату или обычное, основное или минимальное жалованье и
всякое другое вознаграждение, предоставляемое прямо или косвенно, в деньгах
или в натуре предпринимателем трудящемуся в силу выполнения последним
какой�либо работы;

b) термин “равное вознаграждение мужчин и женщин за труд равной ценности”
относится к ставкам вознаграждения, определяемым без дискриминации по приз�
накам пола.

Статья 2
1. Каждый Член Организации при помощи средств, соответствующих действующим
методам установления ставок вознаграждения, поощряет и в той мере, в какой это
совместимо с указанными методами, обеспечивает применение в отношении всех
трудящихся принципа равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной
ценности.

2. Этот принцип может применяться путем:

а) либо национального законодательства;

b) либо системы определения вознаграждения, установленной или признанной за�
конодательством;

c) либо коллективных договоров между предпринимателями и трудящимися;

d) либо сочитания этих различных способов.

120

+++ вступления в силу: 23 мая 1953 года.
см. Статус Конвенции



Статья 3
1. В тех случаях, когда такие действия будут способствовать применению положе�
ний настоящей Конвенции, будут предприняты меры к объективной оценке раз�
личных обязанностей на основе выполняемой работы.

2. Методы такой оценки могут явиться объектом решений либо властей, компе�
тентных в области определения ставок вознаграждения, либо сторон, участвующих
в коллективных договорах, если ставки вознаграждения определяются такими дого�
ворами.

3. Разница в ставках вознаграждения, которая соответствует независимо от пола
разнице, вытекающей из такой объективной оценки исполняемой работы, не рас�
сматривается как противоречащая принципу равного вознаграждения мужчин и
женщин за труд равной ценности.

Статья 4
Каждый Член Организации сотрудничает надлежащим образом с соответствующими
организациями предпринимателей и трудящихся с целью проведения в жизнь по�
ложений настоящей Конвенции.

Статья 5
Официальные документы о ратификации настоящей Конвенции направляются Гене�
ральному Директору Международного Бюро Труда для регистрации.

Статья 6
1. Настоящая Конвенция связывает только тех Членов Международной Организации
Труда, чьи документы о ратификации зарегистрированы Генеральным Директором.

2. Она вступает в силу через двенадцать месяцев после того, как Генеральный
Директор зарегистрирует документы о ратификации двух Членов Организации.

3. Впоследствии настоящая Конвенция вступает в силу в отношении каждого Члена
Организации через двенадцать месяцев после даты регистрации его документа о
ратификации.

Статья 7
1. Заявления, направляемые Генеральному Директору Международного Бюро Труда
в соответствии с положениями пункта 2 статьи 35 Устава Международной Орга�
низации Труда, содержат указания относительно:

а) территорий, в отношении которых заинтересованный Член Организации обя�
зуется применять без изменений положения настоящей Конвенции;

b) территорий, в отношении которых он обязуется применять положения настоя�
щей Конвенции с изменениями, и деталей этих изменений;

c) территорий, на которых Конвенция не будет применяться, и в таком случае –
причин, по которым она не будет применяться;

d) территорий, в отношении которых он резервирует свое решение впредь до даль�
нейшего рассмотрения положения.
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2. Обязательства, упомянутые в подпунктах а и b пункта 1 настоящей статьи, счи�
таются неотъемлемой частью ратификации и влекут за собой одинаковые с ней
последствия.

3. Любой Член Организации сможет посредством нового заявления отказаться от
всех или от части оговорок, содержащихся в его предыдущем заявлении, в силу
подпунктов b, c и d пункта 1 настоящей статьи.

4. Любой Член Организации может в периоды, в течение которых настоящая Кон�
венция может быть денонсирована в соответствии с положениями статьи 9, нап�
равить Генеральному Директору новое заявление, изменяющее в любых других
отношениях условия любого предыдущего заявления и сообщающем о существую�
щем положении на определенных территориях.

Статья 8
1. Заявления, направленные Генеральному Директору Международного Бюро Труда
в соответствии с положениями пунктов 4 и 5 статьи 35 Устава Международной
Организации Труда, указывают, будут ли положения настоящей Конвенции при�
меняться к данной территории с изменениями или без изменений; если в заявлении
указывается, что положения Конвенции будут применяться с изменениями, в нем
уточняется, в чем именно состоят эти изменения.

2. Соответствующие Член или Члены Организации или международная власть могут
посредством нового заявления отказаться полностью или частично от права исполь�
зовать изменения, оговоренные в каком�либо предыдущем заявлении.

3. Соответствующие Член или Члены Организации или международная власть могут
в периоды, когда Конвенция может быть денонсирована в соответствии с поло�
жениями статьи 9, направить Генеральному Директору новое заявление, изменяю�
щее в любом другом отношении условия любого предыдущего заявления и
сообщающее о положении в отношении применения этой Конвенции.

Статья 9
1. Любой Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, может по
истечении десятилетнего периода с момента ее первоначального вступления в силу
денонсировать ее посредством акта о денонсации, направленного Генеральному
Директору Международного Бюро Труда и зарегистрированного им. Денонсация
вступает в силу через год после регистрации акта о денонсации.

2. Каждый Член Организации, ратифицировавший настоящую Конвенцию, который в
годичный срок по истечении упомянутого в предыдущем пункте десятилетнего
периода не воспользуется своим правом на денонсацию, предусмотренным в нас�
тоящей статье, будет связан на следующий период в десять лет и впоследствии
сможет денонсировать настоящую Конвенцию по истечении каждого десятилетнего
периода в порядке, установленном в настоящей статье.

Статья 10
1. Генеральный Директор Международного Бюро Труда извещает всех Членов Меж�
дународной Организации Труда о регистрации всех документов о ратификации,
заявлений и актов о денонсации, полученных им от Членов Организации.
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2. Извещая Членов Организации о регистрации полученного им второго документа о
ратификации, Генеральный Директор обращает их внимание на дату вступления
настоящей Конвенции в силу.

Статья 11
Генеральный Директор Международного Бюро Труда направляет Генеральному Сек�
ретарю Организации Объединенных Наций для регистрации в соответствии со ста�
тьей 102 Устава Организации Объединенных Наций полные сведения относительно
всех документов о ратификации, заявлений и актов о денонсации, зарегистриро�
ванных им в соответствии с положениями предыдущих статей.

Статья 12
Каждый раз, когда Административный Совет Международного Бюро Труда считает
это необходимым, он представляет Генеральной Конференции доклад о применении
настоящей Конвенции и решает, следует ли включать в повестку дня Конференции
вопрос о ее полном или частичном пересмотре.

Статья 13
1. В случае если Конференция примет новую конвенцию, полностью или частично
пересматривающую настоящую Конвенцию, и если в новой конвенции не предус�
мотрено обратное, то:

а) ратификация каким�либо Членом Организации новой, пересматривающей кон�
венции влечет за собой автоматически, независимо от положений статьи 9, не�
медленную денонсацию настоящей Конвенции при условии, что новая,
пересматривающая конвенция вступила в силу;

b) начиная с даты вступления в силу новой, пересматривающей конвенции нас�
тоящая Конвенция закрыта для ратификации ее Членами Организации.

2. Настоящая Конвенция остается во всяком случае в силе по форме и содержанию в
отношении тех Членов Организации, которые ее ратифицировали, но не ратифи�
цировали новую, пересматривающую конвенцию.

Статья 14
Английский и французский тексты настоящей Конвенции имеют одинаковую силу.

Текст документа сверен по:

“Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда”,
1919A1966 гг., Женева, МБТ, 1983 год.
Официальный перевод
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КОНВЕНЦІЯ
про захист прав і основних свобод людини

(РИМ, 4.XI.1950)++++

Дата підписання: 04.11.50 р.

Дата ратифікації: 17.07.97 р. (текст ратифіковано із заявами та застереженнями)

Дата набуття чинності: 11.09.97 р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
Протоколом №10 від 25 березня 1992 року,
Протоколом №11 від 11 травня 1994 року,
Протоколом №14 від 13 травня 2004 року

Додатково див.
Статус Конвенції станом на 25 березня 2002 року,

Протокол №9 від 6 листопада 1990 року,
Протокол №12 від 4 листопада 2000 року

Уряди, які підписали цю Конвенцію, будучи членами Ради Європи,

беручи до уваги Загальну декларацію прав людини, проголошену Генеральною
Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року,

враховуючи, що ця Декларація має на меті забезпечити загальне і ефективне виз�
нання і дотримання прав, які в ній проголошені,

враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами і
що одним із методів, за допомогою якого ця мета має бути досягнута, є дотримання і
подальше здійснення прав і основних свобод людини,

знову підтверджуючи свою глибоку віру в ті основні свободи, які складають під�
валини справедливості і миру в усьому світі і які найкращим чином здійснюються, з
одного боку, завдяки дійовій політичній демократії, а з іншого боку, завдяки за�
гальному розумінню і дотриманню прав людини, від яких вони залежать,

сповнені рішучості як уряди європейських країн, що дотримуються єдиних думок і
мають спільну спадщину в політичних традиціях, ідеалах, свободі і верховенстві
права, зробити перші кроки для забезпечення колективного здійснення деяких із
прав, проголошених в Загальній декларації,

погодились про таке:

124

++++ Текст англійською мовою див. видання “European Treaty Series” (ETS), №5. Текст Конвенції
включає поправки, внесені згідно з положеннями Протоколу №3 (ETS, №45), який набрав
чинності 21.09.1970. Протоколу №5 (ETS, №55), який набрав чинності 20.12.1971, і
Протоколу №8 (ETS, №118), який набрав чинності 01.01.1990, а також містить текст
Протоколу №2 (ETS, №44), який відповідно до пункту 3 статті 5 цього Протоколу є
складовою частиною Конвенції з 21 вересня 1970 року, дати набрання ним чинності.
(Переклад Конвенції та протоколів до неї з англійської мови Є.М. Вишневського).



Стаття 1
Зобов’язання поважати права людини

(статтю 1 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

Високі Договірні Сторони гарантують кожній людині, яка знаходиться під їхньою
юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I цієї Конвенції.

Розділ I
Права і свободи

(розділ І доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

Стаття 2
Право на життя

(статтю 2 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

1. Право кожної людини на життя захищається законом. Жодна людина не може бути
умисно позбавлена життя інакше ніж на виконання вироку суду, винесеного після
визнання її винною у вчиненні злочину, за який законом передбачено таке пока�
рання.

2. Позбавлення життя не розглядається як порушення цієї статті, якщо воно є нас�
лідком виключно необхідного застосування сили:

а) при захисті будь�якої людини від незаконного насильства;

b) при здійсненні законного арешту або при запобіганні втечі людини, що законно
перебуває під вартою;

c) у діях, законно вчинених з метою придушення бунту або заколоту.

Стаття 3
Заборона катувань

(статтю 3 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

Жодна людина не може зазнавати катувань чи нелюдського або такого, що принижує
її гідність, поводження чи покарання.

Стаття 4
Заборона рабства та примусової праці

(статтю 4 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

1. Жодна людина не може перебувати в рабстві або в підневільному стані.

2. Жодна людина не може бути приневолена до примусової чи обов’язкової праці.

3. Для цілей цієї статті термін “примусова чи обов’язкова праця” не охоплює:

a) будь�яку роботу, виконання якої звичайно вимагається під час ув’язнення, приз�
наченого згідно з положеннями статті 5 цієї Конвенції, або під час умовного
звільнення від такого ув’язнення;

125



b) будь�яку службу військового характеру або, у випадку відмови від неї з ре�
лігійних чи політичних мотивів у країнах, де така відмова визнається, службу,
визначену замість обов’язкової військової служби;

c) будь�яку службу, яка повинна виконуватися у випадку надзвичайного стану або
стихійного лиха, що загрожує життю чи добробуту суспільства;

d) будь�яку роботу чи службу, яка становить собою звичайні громадянські обов’язки.

Стаття 5
Право на свободу і особисту недоторканність

(статтю 5 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

1. Кожна людина має право на свободу і особисту недоторканість. Жодна людина не
може бути позбавлена волі інакше ніж відповідно до процедури, встановленої за�
коном, у таких випадках, як:

a) законне ув’язнення людини після її засудження компетентним судом;

b) законний арешт або затримання людини за невиконання законного рішення суду
або для забезпечення виконання будь�якого обов’язку, передбаченого законом;

c) законний арешт або затримання людини, здійснені з метою забезпечення її
присутності перед компетентним судовим органом на підставі обгрунтованої
підозри у вчиненні злочину або якщо обгрунтовано визнається за необхідне
запобігти вчиненню нею злочину або її втечі після його вчинення;

d) затримання неповнолітньої людини на підставі законного розпорядження з ме�
тою виховного нагляду або законне затримання неповнолітньої людини з метою
забезпечення її присутності перед компетентним правоохоронним органом;

e) законне затримання людей для запобігання розповсюдженню інфекційних зах�
ворювань, людей психічно хворих, алкоголіків або наркоманів чи бродяг;

f) законний арешт або затримання людини, здійсненні з метою запобігання її неза�
конному в’їзду в країну, або людини, відносно якої вживаються заходи з метою
депортації або екстрадиції. в країну, або людини, відносно якої вживаються
заходи з метою депортації або екстрадиції.

2. Кожна заарештована людина повинна негайно бути поінформованою зрозумілою
для неї мовою про підстави її арешту і про будь�яке обвинувачення проти неї.

3. Кожна людина, заарештована або затримана згідно з положенням пункту 1 (c) цієї
статті, має негайно постати перед суддею чи іншою службовою особою, якій закон
надає право здійснювати судову владу, і має право на судовий розгляд упродовж
розумного строку або на звільнення до початку судового розгляду. Таке звільнення
може бути обумовлене гарантіями явки в суд.

4. Кожна людина, позбавлена волі внаслідок арешту або затримання, має право на
швидкий розгляд судом законності її затримання і на звільнення, якщо затримання є
незаконним.

5.Кожна людина, яка стала жертвою арешту або затримання на порушення положень
цієї статті, має захищене позовом право на відшкодування збитків.
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Стаття 6
Право на справедливий судовий розгляд

(статтю 6 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

1. Кожна людина при визначенні її громадянських прав і обов’язків або при ви�
суненні проти неї будь�якого кримінального обвинувачення має право на спра�
ведливий і відкритий розгляд впродовж розумного строку незалежним і
безстороннім судом, створеним відповідно до закону. Судове рішення оголошується
прилюдно, але преса і відвідувачі можуть не допускатися в зал засідань протягом
усього судового розгляду або якоїсь його частини з метою збереження моралі,
громадського порядку або національної безпеки в демократичному суспільстві,
якщо того вимагають інтереси малолітніх чи захисту конфіденційності особистого
життя сторін або у разі крайньої необхідності, якщо, на думку суду, в особливих
випадках привселюдність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.

2. Кожна людина, обвинувачена у вчиненні кримінального злочину, вважається
невинною доти, поки її вину не буде доведено згідно з законом.

3. Кожна людина, обвинувачена у вчиненні кримінального злочину, має якнайменш
такі права:

a) бути негайно і детально поінформованою зрозумілою для неї мовою про харак�
тер і причину обвинувачення проти неї;

b) мати достатньо часу й можливостей для підготовки свого захисту;

c) захищати себе особисто чи використовувати правову допомогу захисника на
свій власний вибір або, якщо вона не має коштів для оплати правової допомоги
захисника, одержувати таку допомогу безкоштовно, якщо цього вимагають інте�
реси правосуддя;

d) допитувати свідків, що свідчать проти неї, або вимагати їхнього допиту, а також
вимагати виклику і допиту свідків з її сторони на тих самих умовах, що і свідків,
які свідчать проти неї;

e) отримувати безкоштовну допомогу перекладача, якщо вона не розуміє і не роз�
мовляє мовою, яка використовується у суді.

Стаття 7
Ніякого покарання без закону

(статтю 7 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

1. Жодна людина не може бути обвинувачена у вчиненні кримінального злочину на
підставі будь�якої дії або бездіяльності, які на час їх вчинення не становили кри�
мінального злочину за національними законами або за міжнародним правом. Не
може також призначатися покарання більш тяжке від того, яке застосовувалося на
час вчинення кримінального злочину.

2. Ця стаття не виключає судового розгляду і покарання будь�якої людини за
будь�які дії або бездіяльність, які на час їх вчинення становили кримінальний зло�
чин згідно із загальними принципами права, визнаними цивілізованими націями.
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Стаття 8
Право на поважання особистого і сімейного життя
(статтю 8 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

1. Кожна людина має право на повагу до її особистого і сімейного життя, житла і
таємниці листування.

2. Держава не може втручатися у здійснення цього права інакше ніж згідно із
законом та у випадках, необхідних в демократичному суспільстві в інтересах на�
ціональної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою
запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров’я або моралі чи з метою
захисту прав і свобод інших людей.

Стаття 9
Свобода думки, совісті і релігії

(статтю 9 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

1. Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це право включає
свободу змінювати свою релігію або свої переконання, а також свободу сповідувати
свою релігію або переконання як одноособове, так і разом з іншими, прилюдно чи
приватно, в богослужінні, ученні, виконанні релігійних і ритуальних обрядів.

2. Свобода сповідувати релігію або переконання підлягає лише таким обмеженням,
які встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах
громадської безпеки, для охорони громадського порядку, здоров’я і моралі або для
захисту прав і свобод інших людей.

Стаття 10
Свобода виявлення поглядів

(статтю 10 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

1. Кожна людина має право на свободу виявлення поглядів. Це право включає
свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і поширювати інформацію та ідеї
без втручання держави і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає дер�
жавам вимагати ліцензування діяльності радіо�, теле� або кінопідприємств.

2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю,
може бути предметом таких формальностей, умов, обмежень або покарання, які вста�
новлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національ�
ної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, з метою запобігання
заворушенням або злочинам, для захисту здоров’я і моралі, для захисту репутації або
прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіден�
ційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Стаття 11
Свобода мирних зборів і асоціації

(статтю 11 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

1. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і свободу асоціації з іншими,
включаючи право створювати профспілки і вступати до них для захисту своїх
інтересів.
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2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, які вста�
новлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах на�
ціональної або громадської безпеки, з метою запобігання заворушенням і злочинам,
для захисту здоров’я або моралі чи з метою захисту прав і свобод інших людей. Ця
стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих прав
особами, що входять до складу збройних сил, поліції або органів державного
управління.

Стаття 12
Право на одруження

(статтю 12 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

Чоловіки та жінки, які досягли шлюбного віку, мають право на одруження і ство�
рення сім’ї згідно з національними законами, які регулюють здійснення цього права.

Стаття 13
Право на ефективний засіб судового захисту

(статтю 13 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

Кожна людина, права і свободи якої, викладені у цій Конвенції, порушуються, має
ефективний засіб захисту у відповідному національному органі незалежно від того,
що порушення було вчинене особами, які діяли в офіційній якості.

Стаття 14
Заборона дискримінації

(статтю 14 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

Здійснення прав і свобод, викладених у цій Конвенції, гарантується без будь�якої
дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи
інших переконань, національного або соціального походження, належності до
національних меншин, майнового стану, народження або інших обставин.

Стаття 15
Відступ від зобов’язань під час надзвичайного стану
(статтю 15 доповнено назвою згідноз Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

1. Під час війни або іншого надзвичайного стану в державі, який загрожує життю
нації, будь�яка Висока Договірна Сторона може вжити заходів, які не відповідають її
зобов’язанням за цією Конвенцією, виключно в тих межах, які зумовлені гостротою
становища, якщо такі заходи не суперечать іншим її зобов’язанням за міжнародним
правом.

2. Наведене вище положення не може бути підставою для відступу від статті 2, за
винятком випадків смерті внаслідок законного застосування сили, або від статей 3, 4
(пункт 1) і 7.

3. Будь�яка Висока Договірна Сторона, яка використовує це право відступу від своїх
зобов’язань, повною мірою інформує Генерального секретаря Ради Європи про всі
вжиті нею заходи і про причини їхнього вжиття. Вона також інформує Генерального
секретаря Ради Європи про те, коли такі заходи були припинені і з якого часу
положення Конвенції знову повністю виконуються.
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Стаття 16
Обмеження на політичну діяльність іноземців

(статтю 16 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

Ніщо в статтях 10, 11 і 14 не розглядається як перешкода запровадженню Високими
Договірними Сторонами обмежень на політичну діяльність іноземців.

Стаття 17
Заборона зловживання правами

(статтю 17 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

Ніщо в цій Конвенції не може тлумачитися як таке, що надає будь�якій державі, групі
або особі право займатися будь�якою діяльністю або вчиняти будь�яку дію, спря�
мовану на скасування будь�яких із тих прав і свобод, що викладені в цій Конвенції,
або на їх обмеження в більшому обсязі, ніж передбачено в Конвенції.

Стаття 18
Обмеження застосування обмежень на права

(статтю 18 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

Обмеження, які дозволяються цією Конвенцією щодо згаданих прав і свобод, можуть
застосовуватися тільки з тією метою, з якою вони передбачені.

Розділ II
Європейський суд з прав людини

Стаття 19
Створення Суду

Для забезпечення виконання Високими Договірними Сторонами їхніх зобов’язань за
Конвенцією та протоколами до неї створюється Європейський суд з прав людини

(далі – “Суд”), який функціонує на постійній основі.

Стаття 20
Склад суддів

Суд складається з такого числа суддів, яке відповідає кількості Високих Договірних
Сторін.

Стаття 21
Критерії добору суддів

1. Судді повинні мати високі моральні якості та кваліфікацію, необхідну для приз�
начення на високу судову посаду, або бути юристами з визнаним авторитетом.

2. Судді засідають в Суді у своїй особистій якості.

3. Впродовж строку їхніх повноважень судді не можуть займатися ніякою діяль�
ністю, несумісною з їх незалежністю, неупередженістю або вимогами, що пред’яв�
ляються до штатних посадових осіб; усі питання, які виникають у зв’язку із
застосуванням цього пункту, вирішуються Судом.
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Стаття 22
Вибори суддів

1. Судді обираються Парламентською асамблеєю від кожної Високої Договірної Сто�
рони більшістю поданих голосів із трьох кандидатів, висунутих Високою Дого�
вірною Стороною.

2. Пункт 2 статті 22 скасовано

(згідно з Протоколом №14 від 13.05.2004 р.)

Стаття 23
Строк повноважень і звільнення

1. Судді обираються строком на дев’ять років. Вони не можуть переобиратись.

2. Строк повноважень суддів спливає, коли вони досягають 70�річного віку.

3. Судді обіймають свою посаду до їх заміни. Проте після заміни вони продовжують
розгляд тих справ, які вже є в їхньому провадженні.

4. Жоден суддя не може бути звільнений з посади, якщо тільки рішення про його
невідповідність встановленим вимогам не буде ухвалене іншими суддями більшістю
у дві третини голосів.

(стаття 23 в редакції Протоколу №14 від 13.05.2004 р.)

Стаття 24. Скасована
(згідно з Протоколом №14 від 13.05.2004 р.,

у зв’язку з цим статті 25–27 вважаються статтями 24–26)

Стаття 24
Канцелярія і доповідачі

1. Суд має канцелярію, функції та організація якої визначаються в Регламенті Суду.

2. Суду, який засідає у складі одного судді, допомагають доповідачі, які в своїй
діяльності підпорядковані Голові Суду. Вони складають частину канцелярії Суду.

(стаття 24 в редакції Протоколу №14 від 13.05.2004 р.)

Стаття 25
Пленарні засідання Суду

На пленарних засіданнях Суду:

a) обирається його Голова та один або два заступники Голови строком на три роки;
вони можуть бути переобраними;

b) створюються палати на визначений строк;

c) обираються голови палат Суду; вони можуть бути переобраними;

d) приймаються правила процедури Суду;

(пункт “d” статті 25 із змінами, внесеними згідно з Протоколом №14 від 13.05.2004 р.)

e) обираються Секретар Суду та один або декілька заступників Секретаря;

f) здійснюються запити згідно із пунктом 2 статті 26.

(статтю 25 доповнено пунктом “f” згідно з Протоколом №14 від 13.05.2004 р.)
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Стаття 26
Одноособовий суддя, комісії, палати та Велика палата

1. Для розгляду переданих йому справ Суд засідає у складі одного судді, в комісіях у
складі трьох суддів, у палатах у складі семи суддів та у Великій палаті у складі
сімнадцяти суддів. Палати Суду створюють комісії на певний строк.

2. На вимогу пленарного засідання Суду, Комітет міністрів у разі одноголосного
прийняття рішення може зменшити кількість суддів у палатах до п’яти осіб на
певний строк.

3. Суддя, який засідає одноособово, не може розглядати заяву проти Високої Дого�
вірної Сторони, від якої цей суддя обраний.

4. Як член палати та Великої палати за посадою засідає суддя, обраний від заінте�
ресованої Високої Договірної Сторони. Якщо такого судді немає або в разі його
неспроможності взяти участь у засіданні, в якості судді засідає особа, вибрана
Головою Суду зі списку, заздалегідь поданого цією Стороною.

5. До складу Великої палати входять також Голова Суду, заступники Голови, голови
палат та інші судді, які визначаються відповідно до Регламенту Суду. Якщо справа
передається до Великої палати згідно зі статтею 43, у Великій палаті не може
засідати жоден суддя з палати, яка постановила судове рішення, за винятком голови
палати та судді, який засідав від заінтересованої Високої Договірної Сторони.

(стаття 26 в редакції Протоколу №14 від 13.05.2004 р.)

Стаття 27
Повноваження одноособових суддів

1. Суддя, який засідає одноособово, може визнати неприйнятною або вилучити з
реєстру справ Суду заяву, подану згідно зі статтею 34, якщо така ухвала може бути
винесена без подальшого вивчення.

2. Ухвала є остаточною.

3. Якщо суддя, який засідає одноособово, не визнає заяву неприйнятною або не
вилучить її з реєстру, він передає її в комісію або в палату для подальшого вивчення.

(Конвенцію доповнено новою статтею 27 згідно з Протоколом №14 від 13.05.2004 р.)

Стаття 28
Повноваження комісій

1. Щодо заяви, поданої згідно зі статтею 34, комісія може одноголосно

a. визнати її неприйнятною або вилучити з реєстру справ, якщо така ухвала може
бути винесена без подальшого вивчення; або

b. визнати її прийнятною та одночасно ухвалити рішення по суті, якщо основне
питання справи стосовно тлумачення або застосування Конвенції чи протоколів
до неї є предметом добре усталеного прецедентного права Суду.

2. Ухвали та рішення, прийнятті згідно з пунктом 1, є остаточними.
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3. Якщо суддя, який обраний від заінтересованої Високої Договірної Сторони, не є
членом комісії, комісія може на будь�якій стадії провадження запросити цього суддю
зайняти місце одного з членів комісії, беручи до уваги всі вагомі фактори, включаючи й
те, чи Сторона оспорювала застосування процедури відповідно до пункту 1.b.

(стаття 28 в редакції Протоколу №14 від 13.05.2004 р.)

Стаття 29
Рішення палат про прийнятність та суть заяв

1. Якщо згідно зі статтею 27 чи 28 жодної ухвали не винесено або жодного рішення
не прийнято згідно зі статтею 28, палата приймає рішення щодо прийнятності та суті
індивідуальних заяв, поданих згідно зі статтею 34. Ухвала щодо прийнятності може
бути винесена окремо.

(пункт 1 статті 29 в редакції Протоколу №14 від 13.05.2004 р.)

2. Палата приймає рішення про прийнятність та суть державних заяв, поданих згідно
зі статтею 33. Ухвала щодо прийнятності виноситься окремо, якщо Суд, у виняткових
випадках, не вирішить інакше.

(пункт 2 статті 29 із змінами, внесеними згідно з Протоколом №14 від 13.05.2004 р.)

3. Пункт 3 статті 29 скасовано (згідно з Протоколом №14 від 13.05.2004 р.)

Стаття 30
Передача юрисдикції Великій палаті

Якщо справа, яку розглядає палата, порушує серйозне питання щодо тлумачення
Конвенції чи протоколів до неї або якщо вирішення питання, яке вона розглядає,
може призвести до результату, несумісного з рішенням, ухваленим Судом раніше,
палата може у будь�який час до прийняття свого рішення передати свою юрис�
дикцію Великій палаті, якщо жодна із сторін у справі не заперечує проти цього.

Стаття 31
Повноваження Великої палати

Велика палата:

a) приймає рішення щодо заяв, поданих згідно зі статтею 33 або статтею 34, якщо
палата передала свою юрисдикцію згідно зі статтею 30 або якщо справа була
передана їй на розгляд згідно зі статтею 43;

(пункт “а” статті 31 із змінами, внесеними згідно з Протоколом №14 від 13.05.2004 р.)

b) вирішує питання, передані до Суду Комітетом міністрів відповідно до пункту 4
статті 46; та

(статтю 31 доповнено новим пунктом “b” згідно з Протоколом №14 від 13.05.2004 р.,
у зв’язку з цим пункт “b” вважається пунктом “c”)

c) розглядає запити про надання консультативних висновків, подані згідно зі
статтею 47.
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Стаття 32
Юрисдикція Суду

1. Юрисдикція Суду поширюється на всі питання, які стосуються тлумачення та
застосування Конвенції і протоколів до неї і які передаються йому на розгляд
відповідно до статей 33, 34, 46 і 47.

(пункт 1 статті 32 із змінами, внесеними згідно з Протоколом №14 від 13.05.2004 р.)

2. У випадку виникнення спору щодо юрисдикції Суду спір вирішується Судом.

Стаття 33
Міждержавні справи

Будь�яка Висока Договірна Сторона може передати на розгляд Суду будь�яке, на її
думку, порушення положень Конвенції та протоколів до неї іншою Високою Дого�
вірною Стороною.

Стаття 34
Індивідуальні заяви

Суд може приймати від будь�якої особи, неурядової організації або групи осіб заяви
про порушення однією з Високих Договірних Сторін її прав, викладених у Конвенції
або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони зобов’язуються не перешкоджати
ніяким чином ефективному здійсненню цього права.

Стаття 35
Критерії прийнятності

1. Суд може прийняти справу до розгляду тільки після того, як були використані всі
національні засоби захисту, відповідно до загальновизнаних норм міжнародного
права і впродовж шести місяців від дати прийняття остаточного рішення.

2. Суд не розглядає індивідуальні заяви, подані згідно зі статтею 34, якщо вони:

a) анонімні; або

b) за своєю суттю порушують питання, що вже було розглянуте Судом або вже
розглядалось шляхом іншої процедури міжнародного розслідування чи врегу�
лювання, і якщо вони не містять ніякої нової відповідної інформації.

3. Суд визнає неприйнятною будь�яку індивідуальну заяву, подану згідно зі статтею
34, якщо він вважає, що:

a) ця заява є несумісною з положеннями Конвенції або протоколів до неї, є явно
необґрунтованою або є зловживанням права на подання індивідуальної заяви; або

b) заявник не зазнав істотної шкоди, – за винятком тих випадків, коли повага до
прав людини, як це випливає з Конвенції та протоколів до неї, не вимагає роз�
гляду цієї заяви по суті, – і за умови, що з цієї причини не може бути відхилено
жодної справи, яка не була належним чином розглянута національною судовою
інстанцією.

(3 статті 35 в редакції Протоколу №14 від 13.05.2004 р.)

4. Суд відхиляє будь�яку заяву, якщо він вважає її неприйнятною згідно з цією
статтею. Він може ухвалити таке рішення на будь�якій стадії судового розгляду.
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Стаття 36
Участь третьої сторони

1. У всіх справах, які розглядаються палатою або Великою палатою, Висока Дого�
вірна Сторона, громадянин якої є заявником, має право викладати свої міркування у
письмовій формі і брати участь у слуханнях.

2. Голова Суду може, в інтересах належного відправлення правосуддя, запропону�
вати будь�якій Високій Договірній Стороні, яка не є стороною у судовому розгляді,
або будь�якій відповідній особі, яка не є заявником, викласти свої міркування у
письмовій формі або взяти участь у слуханнях.

3. В усіх справах, які розглядаються палатою або Великою палатою, Комісар Ради
Європи з прав людини може подати свої міркування у письмовій формі і брати участь
у слуханнях.

(статтю 36 доповнено пунктом 3 згідно з Протоколом №14 від 13.05.2004 р.)

Стаття 37
Вилучення заяв із реєстру справ

1. Суд може на будь�якій стадії судового розгляду вилучити заяву із свого реєстру
справ, якщо обставини дозволяють зробити висновок, що:

a) заявник не має наміру продовжувати підтримувати свою заяву; або

b) спір уже вирішено; або

c) на будь�якій іншій підставі, встановленій Судом, подальший розгляд заяви не є
виправданим.

Однак Суд продовжує розгляд заяви, якщо цього вимагає дотримання прав людини,
визначених у Конвенції та протоколах до неї.

2. Суд може знову внести заяву у свій реєстр справ, якщо, на його думку, обставини
це виправдовують.

Стаття 38
Розгляд справи

Суд розглядає справу разом із представниками сторін і, в разі необхідності, прово�
дить розслідування, для ефективного здійснення якого заінтересовані Високі Дого�
вірні Сторони створюють усі необхідні умови.

(стаття 38 в редакції Протоколу №14 від 13.05.2004 р.)

Стаття 39
Дружне врегулювання

1. На будь�якій стадії провадження Суд може надати себе у розпорядження заінте�
ресованих сторін з метою забезпечення дружнього врегулювання спору на основі
поваги до прав людини, визначених у Конвенції та протоколах до неї.

2. Переговори, які здійснюються згідно з пунктом 1, є конфіденційними.

3. У разі досягнення дружнього врегулювання Суд вилучає справу з реєстру, ухва�
ливши відповідне рішення, яке містить лише стислий виклад фактів і досягнутого
вирішення.
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4. Це рішення надсилається Комітетові міністрів, який здійснює нагляд за вико�
нанням умов дружнього врегулювання, викладених у рішенні.

(39 в редакції Протоколу №14 від 13.05.2004 р.)

Стаття 40
Слухання у відкритому засіданні та доступ до документів

1. Слухання проводяться у відкритому засіданні, якщо Суд у виняткових випадках не
ухвалить іншого рішення.

2. Документи, які подаються Секретарю, мають бути доступними для публіки, якщо
Голова Суду не ухвалить іншого рішення.

Стаття 41
Справедлива сатисфакція

Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє
законодавство відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткову
сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу са�
тисфакцію.

Стаття 42
Рішення палат

Рішення палат стають остаточними відповідно до пункту 2 статті 44.

Стаття 43
Передача справ на розгляд Великої палати

1. Впродовж трьох місяців від дати ухвалення рішення палатою будь�яка сторона у
справі може, у виняткових випадках, звернутися з проханням про передачу справи
на розгляд Великої палати.

2. Колегія із п’яти суддів Великої палати задовольняє таке прохання, якщо справа
порушує серйозне питання щодо тлумачення або застосування Конвенції чи про�
токолів до неї або важливе питання загального значення.

3. Якщо колегія задовольняє прохання, Велика палата вирішує справу шляхом ухва�
лення судового рішення.

Стаття 44
Остаточні судові рішення

1. Рішення Великої палати є остаточним.

2. Рішення палати стає остаточним:

a) якщо сторони заявляють про те, що вони не вимагатимуть передачі справи на
розгляд Великої палати; або

b) через три місяці віддати постановлення рішення, якщо прохання про передачу
справи на розгляд Великої палати не було заявлене; або

c) якщо колегія Великої палати відхиляє прохання про передачу справи на розгляд
Великої палати згідно зі статтею 43.
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Стаття 45
Мотивування рішень

1. Судові рішення та рішення про прийнятність або неприйнятність заяв мають бути
мотивованими.

2. Якщо судове рішення цілком або частково не виражає одностайної думки суддів,
кожний суддя має право окремо викласти свою думку.

Стаття 46
Обов’язкова сила судових рішень та їх виконання

1. Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточне рішення Суду в
будь�якій справі, в якій вони є сторонами.

2. Остаточне рішення Суду надсилається Комітетові міністрів, який здійснює нагляд
за його виконанням.

3. Якщо Комітет міністрів вважає, що для здійснення нагляду за виконанням оста�
точного рішення є необхідним його тлумачення, він може передати справу до Суду,
аби той здійснив таке тлумачення. Рішення Комітету міністрів про передачу до Суду
цього питання ухвалюється більшістю у дві третини голосів представників, які
мають право засідати в Комітеті.

4. Якщо Комітет міністрів вважає, що Висока Договірна Сторона не виконує оста�
точне рішення Суду у справі, в якій вона є стороною, він, після вручення офіційного
повідомлення цій Стороні, може передати на розгляд Суду питання про невиконання
цією Стороною зобов’язання згідно з пунктом 1 шляхом ухвалення рішення біль�
шістю у дві третини голосів представників, які мають право засідати в Комітеті.

5. Якщо Суд встановить порушення пункту 1, він передає справу Комітету міністрів
для вирішення того, які заходи повинні бути вжиті. Якщо Суд встановить, що пору�
шення пункту 1 не було, він передає справу Комітету міністрів, який припиняє
розгляд справи.

(стаття 46 в редакції Протоколу №14 від 13.05.2004 р.)

Стаття 47
Консультативні висновки

1. Суд може, на запит Комітету міністрів, робити консультативні висновки з право�
вих питань, які стосуються тлумачення Конвенції та протоколів до неї.

2. Такі висновки не поширюються на питання, які стосуються змісту чи обсягу прав і
свобод, визначених у розділі I Конвенції та протоколах до неї, або на будь�яке інше
питання, яке Суд чи Комітет міністрів можуть розглядати внаслідок будь�якого
провадження, що може бути порушене відповідно до Конвенції.

3. Рішення Комітету міністрів про подання запиту щодо консультативного висновку
Суду ухвалюється більшістю голосів представників, які мають право засідати в
Комітеті.
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Стаття 48
Консультативна юрисдикція Суду

Суд вирішує, чи відповідає його консультативній компетенції, визначеній у статті 47,
запит Комітету міністрів про надання консультативного висновку.

Стаття 49
Мотивування консультативних висновків

1. Консультативні висновки Суду мають бути мотивованими.

2. Якщо консультативний висновок цілком або частково не виражає одностайної
думки суддів, кожний суддя має право окремо викласти свою думку.

3. Консультативні висновки Суду надсилаються Комітету міністрів.

Стаття 50
Витрати Суду

Витрати Суду оплачуються Радою Європи.

Стаття 51
Привілеї та імунітети суддів

Судді під час виконання своїх обов’язків користуються привілеями та імунітетами,
передбаченими у статті 40 Статуту Ради Європи і в угодах, укладених згідно з цією
статтею Статуту.

(розділ II із змінами, внесеними згідно з Протоколом №10 від 25.03.92 р.)

(розділи II – IV замінено розділом II згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.,
у зв’язку з цим розділ V вважати розділом III, а статтю 57 – статтею 52)

Розділ III
Інші положення

(розділ ІІІ доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

Стаття 52
Запити Генерального секретаря

(52 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

На прохання Генерального секретаря Ради Європи будь�яка Висока Договірна Сто�
рона дає роз’яснення щодо того, яким чином її внутрішнє законодавство забезпечує
ефективне виконання будь�якого з положень цієї Конвенції.

Стаття 58. Вилучена
(згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

59. Вилучена
(згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.,

у зв’язку з цим статті 60–66 вважати статтями 53–59)
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Стаття 53
Гарантії існуючих прав людини

(статтю 53 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)
Ніщо в цій Конвенції не може тлумачитись як таке, що обмежує або порушує будь�які
права і основні свободи людини, які можуть гарантуватися законами будь�якої
Високої Договірної Сторони або будь�якою іншою угодою, в якій вона бере участь.

Стаття 54
Повноваження Комітету міністрів

(статтю 54 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)
Ніщо в цій Конвенції не зашкоджує повноваженням Комітету міністрів, наданим
йому Статутом Ради Європи.

Стаття 55
Виключення інших засобів регулювання спорів

(55 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)
Високі Договірні Сторони домовляються, що вони без спеціальної згоди не корис�
туватимуться підписаними між ними чинними договорами, угодами або деклара�
ціями для вирішення, шляхом оскарження, спору, який виник внаслідок тлумачення
або застосування цієї Конвенції, засобами врегулювання спорів, не передбаченими
цією Конвенцією.

Стаття 56
Територіальне застосування

(56 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)
1. Будь�яка держава може під час ратифікації або в будь�який інший час після цього
заявити у повідомленні на ім’я Генерального секретаря Ради Європи про те, що дія
цієї Конвенції поширюється, з урахуванням пункту 4 цієї статті, на всі або деякі з
територій, за міжнародні відносини яких вона несе відповідальність.

(пункт 1 статті 56 із змінами, внесеними згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)
2. Дія Конвенції поширюється на територію (території), визначену в повідомленні,
на тридцятий день після одержання цього повідомлення Генеральним секретарем
Ради Європи.
3. Положення цієї Конвенції застосовуються до таких територій з належним ура�
хуванням, однак, місцевих вимог.
4. Будь�яка держава, яка зробила заяву відповідно до пункту 1 цієї статті, може в
будь�який час після цього заявити від імені однієї або декількох територій, яких
стосується заява, що вона визнає компетенцію Суду приймати скарги від окремих
осіб, неурядових організацій або груп осіб згідно зі статтею 34 Конвенції.

(4 статті 56 із змінами, внесеними згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

Стаття 57
Застереження

(57 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

1. Будь�яка держава під час підписання цієї Конвенції або здачі на зберігання своєї
ратифікаційної грамоти може заявити застереження стосовно будь�якого окремого
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положення Конвенції з огляду на те, що той чи інший закон, чинний у цей час на її
території, не відповідає цьому положенню. Застереження загального характеру
згідно з цією статтею не дозволяються.

2. Будь�яке застереження, заявлене згідно з цією статтею, повинно містити короткий
виклад відповідного закону.

Стаття 58
Денонсація

(статтю 58 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

1. Висока Договірна Сторона може денонсувати цю Конвенцію тільки після закін�
чення п’яти років від дня приєднання до неї і через шість місяців після передачі
відповідного повідомлення на ім’я Генерального секретаря Ради Європи, який інфор�
мує про це інші Високі Договірні Сторони.

2. Така денонсація не звільняє відповідну Високу Договірну Сторону від її зобо�
в’язань за цією Конвенцією стосовно будь�якого діяння, яке могло бути порушенням
таких зобов’язань і могло бути здійсненим нею до дати, з якої денонсація набрала
чинності.

3. Будь�яка Висока Договірна Сторона, яка перестає бути членом Ради Європи, перес�
тає бути і учасницею цієї Конвенції на тих же умовах.

4. Відповідно до положень попередніх пунктів Конвенція може бути денонсована
стосовно будь�якої території, на яку було поширено її дію згідно з заявою, зроб�
леною на підставі статті 56.

(пункт 4 статті 58 із змінами, внесеними згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

Стаття 59
Підписання та ратифікація

(статтю 59 доповнено назвою згідно з Протоколом №11 від 11.05.94 р.)

1. Цю Конвенцію відкрито для підписання членами Ради Європи. Вона підлягає
ратифікації. Ратифікаційні грамоти здаються на зберігання Генеральному секре�
тарю Ради Європи.

2. Європейський Союз може приєднатися до Конвенції.

(статтю 59 доповнено новим пунктом 2 згідно з Протоколом №14 від 13.05.2004 р.,
у зв’язку з цим пункти 2–4 вважати пунктами 3–5)

3. Ця Конвенція набирає чинності після здачі на зберігання десяти ратифікаційних
грамот*.

4. Для тих держав, які підписали цю Конвенцію і які ратифікуватимуть її після
набрання нею чинності, Конвенція набирає чинності з дня здачі на зберігання їхніх
ратифікаційних грамот.
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5. Генеральний секретар Ради Європи повідомляє всіх членів Ради Європи про наб�
рання Конвенцією чинності, про Високі Договірні Сторони, які ратифікували її, і про
здачу на зберігання в подальшому всіх ратифікаційних грамот.

Вчинено в Римі четвертого дня листопада місяця 1950 року англійською і фран�
цузькою мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в одному при�
мірнику, який зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний секретар надсилає
засвідчені копії цієї Конвенції кожній державі, яка її підписала.
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Міжнародні пакти



• Міжнародний пакт про громадські та політичні права

• Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права
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МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ
про громадянські та політичні права**

ПРЕАМБУЛА
Держави, які беруть участь у цьому Пакті,

беручи до уваги, що відповідно до принципів, проголошених Статутом Організації
Об’єднаних Націй, визнання гідності, властивої всім членам людської сім’ї, та рівних і
невід’ємних прав їх є основою свободи, справедливості і загального миру,

визнаючи, що ці права випливають із властивої людській особі гідності,

визнаючи, що, згідно із Загальною декларацією прав людини, ідеал вільної людської
особи, яка користується громадянською та політичною свободою і свободою від
страху та нужди, можна здійснити тільки якщо будуть створені такі умови, за яких
кожен може користуватися своїми економічними, соціальними і культурними пра�
вами, так само як і своїми громадянськими та політичними правами,

беручи до уваги, що за Статутом Організації Об’єднаних Націй держави зобов’язані
заохочувати дотримання загальної поваги прав і свобод людини,

беручи до уваги, що кожна окрема людина, маючи обов’язки щодо інших людей і
того колективу, до якого вона належить, повинна добиватися заохочення та до�
держання прав, визнаних у цьому Пакті,

погоджуються про такі статті:

Частина I
Стаття 1

(1) Усі народи мають право на самовизначення. На підставі цього права вони вільно
встановлюють свій політичний статус і вільно забезпечують свій економічний, со�
ціальний і культурний розвиток.

(2) Усі народи для досягнення своїх цілей можуть вільно розпоряджатися своїми
природними багатствами і ресурсами без шкоди для будь�яких зобов’язань, що вип�
ливають із міжнародного економічного співробітництва, основаного на принципі
взаємної вигоди, та з міжнародного права. Жоден народ ні в якому разі не може бути
позбавлений належних йому засобів існування.

(3) Усі Держави, які беруть участь у цьому Пакті, в тому числі ті, які несуть відпо�
відальність за управління несамоврядними та підопічними територіями, повинні,
відповідно до положень Статуту Організації Об’єднаних Націй, заохочувати здійс�
нення права на самовизначення і поважати це право.

Частина II
Стаття 2

(1) Кожна Держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується поважати і забез�
печувати всім перебуваючим у межах її території та під її юрисдикцією особам

145

** Набув чинності, в тому числі для України, 23 березня 1976 р.



права, визнані в цьому Пакті, без будь�якої різниці як�от щодо раси, кольору шкіри,
статі, мови, релігії, політичних та інших переконань, національного чи соціального
походження, майнового стану, народження чи іншої обставини.

(2) Якщо це ще не передбачено існуючим законодавством чи іншими заходами,
кожна Держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується вжити необхідних
заходів відповідно до своїх конституційних процедур і положень цього Пакту для
вжиття таких законодавчих або інших заходів, які можуть виявитися необхідними
для здійснення прав, що визнаються у цьому Пакті.

(3) Кожна Держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов’язується:

a) забезпечити будь�якій особі, права та свободи якої, визнані в цьому Пакті, по�
рушено, ефективний засіб правового захисту, навіть коли це порушення було
вчинене особами, що діяли як особи офіційні;

b) забезпечити, щоб право на правовий захист для будь�якої особи, яка потребує
такого захисту, встановлювалось компетентними судовими, адміністративними
чи законодавчими властями або будь�яким іншим компетентним органом, пе�
редбаченим правовою системою держави, і розвивати можливості судового за�
хисту;

c) забезпечити застосування компетентними властями засобів правового захисту,
коли вони надаються.

Стаття 3
Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються забезпечити рівне для
чоловіків і жінок право користування всіма громадянськими і політичними правами,
передбаченими в цьому Пакті.

Стаття 4
(1) Під час надзвичайного стану в державі, за якого життя нації перебуває під
загрозою і про наявність якого оголошується офіційно, Держави – учасниці цього
Пакту можуть вживати заходи на відступ від своїх зобов’язань за цим Пактом лише
настільки, наскільки цього вимагає гострота становища, за умови, що такі заходи не є
несумісними з іншими їхніми зобов’язаннями за міжнародним правом і не тягнуть за
собою дискримінації виключно на основі раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії чи
соціального походження.

(2) Це положення не може бути підставою для будь�яких відступів від Статей 6, 7, 8
(пункти (1) і (2)), 11, 15, 16 і 18.

(3) Будь�яка Держава, яка бере участь у цьому Пакті, використовуючи право відс�
тупу, повинна негайно інформувати інші Держави, що беруть участь у цьому Пакті,
за посередництвом Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй про поло�
ження, від яких вона відступила, і про причини, що спонукали до такого рішення.
Також має бути зроблено повідомлення через того ж посередника про дату, коли
вона припиняє такий відступ.
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Стаття 5
(1) Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, яке означає, що будь�яка
держава, будь�яка група чи будь�яка особа має право займатися якою завгодно
діяльністю або чинити які завгодно дії, спрямовані на знищення будь�яких прав чи
свобод, визнаних у цьому Пакті, або на обмеження їх більшою мірою, ніж перед�
бачається в цьому Пакті.

(2) Жодне обмеження чи приниження будь�яких основних прав людини, що визна�
ються або існують на підставі закону, конвенцій, правил чи звичаїв у якій�небудь
Країні – учасниці цього Пакту, не допускається під тим приводом, що в цьому Пакті
не визнаються такі права або що в ньому вони визнаються в меншому обсязі.

Частина III
Стаття 6

(1) Право на життя є невід’ємним правом кожної людини. Це право охороняється
законом. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.

(2) В країнах, які не скасували смертної кари, смертні вироки можуть виноситися
тільки за найтяжчі злочини відповідно до закону, який діяв під час вчинення зло�
чину і який не суперечить постановам цього Пакту і Конвенції про запобігання
злочинові геноциду і покарання за нього. Це покарання може бути здійснене тільки
на виконання остаточного вироку, винесеного компетентним судом.

(3) Коли позбавлення життя становить злочин геноциду, слід мати на увазі, що ніщо
в цій Статті не дає Державам – учасницям цього Пакту права яким би то не було
шляхом відступати від будь�яких зобов’язань, прийнятих згідно з постановами Кон�
венції про запобігання злочинові геноциду і покарання за нього.

(4) Кожен, кого засуджено до смертної кари, має право просити про помилування чи
про пом’якшення вироку. Амністія, помилування або заміна смертного вироку мо�
жуть бути даровані в усіх випадках.

(5) Смертний вирок не виноситься за злочини, вчинені особами, молодшими за
вісімнадцять років, і не виконується щодо вагітних жінок.

(6) Ніщо в цій Статті не може бути підставою для відстрочення або недопущення
скасування смертної кари будь�якою Державою – учасницею цього Пакту.

Стаття 7
Нікого не може бути піддано катуванню чи жорстокому, нелюдському або прини�
жуючому його гідність, поводженню чи покаранню. Зокрема, жодну особу не може
бути без її вільної згоди піддано медичним чи науковим дослідам.

Стаття 8
(1) Нікого не можуть утримувати в рабстві: рабство і работоргівля забороняються в
усіх їх видах.

(2) Нікого не можуть утримувати в підневільному стані.

(3) a) Нікого не можуть приневолювати до примусової чи обов’язкової праці;
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b) у тих країнах, де як покарання за злочин може призначатися позбавлення волі,
пов’язане з каторжними роботами, пункт (3) a) не вважається перешкодою для
виконання каторжних робіт за вироком компетентного суду, що призначив таке
покарання;

c) терміном “примусова чи обов’язкова праця” в цьому пункті не охоплюються:

(i) будь�яка не згадана в підпункті b) робота чи служба, котру, як правило, повинна
виконувати особа, що перебуває в ув’язненні на підставі законного розпорядження
суду, або особа, умовно звільнена від такого ув’язнення;

(ii) будь�яка служба військового характеру, а в тих країнах, де визнається відмова від
військової служби з політичних чи релігійноетичних мотивів, будь�яка служба, що
передбачається законом для осіб, котрі відмовляються від військової служби з таких
мотивів;

(iii) будь�яка служба, обов’язкова у випадках надзвичайного стану або лиха, що
загрожують життю чи добробуту населення;

(iv) будь�яка робота чи служба, що входить до звичайних громадянських обов’язків.

Стаття 9
(1) Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може
бути підданий свавільному арешту чи утриманню під вартою. Ніхто не повинен бути
позбавлений волі інакше, як на таких підставах і відповідно до такої процедури, які
встановлені законом.

(2) Кожному заарештованому повідомляються при арешті причини його арешту та в
терміновому порядку повідомляється будь�яке обвинувачення, що висувається про�
ти нього.

(3) Кожна заарештована або затримана за кримінальним звинуваченням особа в
терміновому порядку доставляється до судді чи до іншої службової особи, якій
належить за законом право здійснювати судову владу, і має право на судовий роз�
гляд протягом розумного строку або на звільнення. Утримання під вартою осіб, які
чекають на судовий розгляд, не має бути загальним правилом, але звільнення може
ставитись у залежність від подання гарантій явки на суд, явки на судовий розгляд у
будь�якій іншій його стадії і, в разі необхідності, явки для виконання вироку.

(4) Кожному, хто позбавлений волі внаслідок арешту чи утримання під вартою,
належить право на розгляд його справи в суді, щоб цей суд міг невідкладно винести
постанову щодо законності його затримання і розпорядитися про його звільнення,
якщо затримання є незаконним.

(5) Кожен, хто був жертвою незаконного арешту чи утримання під вартою, має право
на компенсацію, якій надано позовної сили.

Стаття 10
(1) Усі особи, позбавлені волі, мають право на гуманне поводження і поважання
гідності, властивої людській особі.

(2) a) Обвинувачені у випадках, коли відсутні виняткові обставини, поміщаються
окремо від засуджених, і їм надається окремий режим, що відповідає їх статусу
незасуджених осіб;
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b) обвинувачені неповнолітні відокремлюються від повнолітніх і в найкоротший
строк доставляються в суд для винесення рішення.

(3) Пенітенціарною системою передбачається режим для ув’язнених, істотною ме�
тою якого є їх виправлення та соціальне перевиховання. Неповнолітні правопо�
рушники відокремлюються від повнолітніх, і їм надається режим, який відповідає їх
віку і правовому статусу.

Стаття 11
Ніхто не може бути позбавлений волі на тій лише підставі, що він не в змозі виконати
якесь договірне зобов’язання.

Стаття 12
(1) Кожному, хто законно перебуває на території будь�якої держави, належить, у
межах цієї території, право на вільне пересування і свобода вибору місця про�
живання.

(2) Кожна людина має право залишати будь�яку країну, включаючи свою власну.

(3) Згадані вище права не можуть бути об’єктом ніяких обмежень, крім тих, які
передбачені законом, які є необхідними для охорони державної безпеки, громад�
ського порядку, здоров’я чи моральності населення або прав і свобод інших і є
сумісними з іншими правами, визначеними в цьому Пакті.

(4) Ніхто не може бути свавільно позбавлений права на в’їзд до своєї власної країни.

Стаття 13
Іноземець, який законно перебуває на території будь�якої Держави – учасниці цього
Пакту, може бути висланий лише на виконання рішення, винесеного відповідно до
закону, і, якщо імперативні міркування державної безпеки не вимагають іншого, має
право на подання доводів проти свого вислання, на перегляд своєї справи компе�
тентною владою чи особою або особами, спеціально призначеними компетентною
владою, і на те, щоб бути представленим з цією метою перед вказаною владою,
особою чи особами.

Стаття 14
(1) Усі особи є рівними перед судами і трибуналами. Кожен має право при розгляді
будь�якого кримінального обвинувачення, що висувається проти нього, або при
визначенні його прав і обов’язків у будь�якому цивільному процесі на справедливий
і публічний розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом, ство�
реним на підставі закону. Преса і публіка можуть не допускатися на весь судовий
розгляд або частину його з міркувань моралі, громадського порядку чи державної
безпеки в демократичному суспільстві, або коли того вимагають інтереси приват�
ного життя сторін, або – тією мірою, якою це, на думку суду, є строго необхідним, – за
особливих обставин, якщо публічність порушувала б інтереси правосуддя; проте
будь�яка судова постанова в кримінальній або цивільній справі повинна бути
публічною, за винятком тих випадків, коли інтереси неповнолітніх вимагають іншо�
го чи коли справа стосується матримоніальних спорів або опіки над дітьми.
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(2) Кожен обвинувачений у кримінальному злочині має право вважатися невинним,
поки винність його не буде доведена згідно із законом.

(3) Кожен має право при розгляді будь�якого висунутого проти нього кримінального
обвинувачення як мінімум на такі гарантії на основі цілковитої рівності:

a) бути терміново і докладно повідомленим мовою, яку він розуміє, про характер і
підставу висунутого проти нього обвинувачення;

b) мати достатньо часу та можливостей для підготовки свого захисту і мати зносини
з вибраним ним самим захисником;

c) бути судимим без невиправданої затримки;

d) бути судимим у його присутності та захищати себе особисто або за посеред�
ництвом обраного ним самим захисника; якщо він не має захисника, бути по�
відомленим про це право і мати призначеного йому захисника в будь�якому разі,
коли інтереси правосуддя того вимагають, безплатно для нього в усякому такому
випадку, коли він не має достатньо коштів для оплати цього захисника;

e) допитувати свідків, які дають свідчення проти нього, або мати право на те, щоб
цих свідків було допитано, та мати право на виклик і допит його свідків на тих
самих умовах, які існують для свідків, що дають свідчення проти нього;

f) користуватися безплатною допомогою перекладача, якщо він не розуміє мови,
яка використовується в суді, або не говорить цією мовою;

g) не бути приневоленим до давання свідчень проти самого себе чи до визнання
себе винним.

(4) Стосовно неповнолітніх процес повинен бути таким, щоб враховувались їх вік і
бажаність сприяння їхньому перевихованню.

(5) Кожен, кого засуджено за будь�який злочин, має право на те, щоб його засуд�
ження і вирок були переглянуті вищестоящою судовою інстанцією згідно із законом.

(6) Якщо будь�яка особа остаточним рішенням була засуджена за кримінальний
злочин і якщо винесений їй вирок був згодом скасований або їй було дароване
помилування на тій підставі, що якась нова чи нововиявлена обставина незаперечно
доводить наявність судової помилки, то ця особа, котра зазнала покарання в ре�
зультаті такого засудження, одержує компенсацію згідно з законом, якщо не буде
доведено, що вказана невідома обставина не була свого часу виявлена виключно або
частково з її вини.

(7) Ніхто не повинен бути вдруге засуджений чи покараний за злочин, за який він
уже був остаточно засуджений або виправданий відповідно до закону та кри�
мінально�процесуального права кожної країни.

Стаття 15
(1) Ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні будь�якого кримінального
злочину внаслідок якоїсь дії чи упущення, що, згідно з діючим на момент його
вчинення внутрішньодержавним законодавством або міжнародним правом, не були
кримінальним злочином. Так само не може призначатися більш тяжке покарання,
ніж те, яке підлягало застосуванню на момент вчинення кримінального злочину.
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Якщо після вчинення злочину законом встановлюється більш легке покарання, дія
цього закону поширюється на даного злочинця.

(2) Ніщо в цій Статті не перешкоджає відданню під суд і покаранню будь�якої особи
за будь�яке діяння чи упущення, які на момент вчинення становили кримінальний
злочин згідно із загальними принципами права, визнаними міжнародним співто�
вариством.

Стаття 16
Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб’єктності.

Стаття 17
(1) Ніхто не може зазнавати свавільного чи незаконного втручання в його особисте і
сімейне життя, свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його житла
або таємницю його кореспонденції чи незаконних посягань на його честь і ре�
путацію.

(2) Кожна людина має право на захист законом від такого втручання чи таких
посягань.

Стаття 18
(1) Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії. Це право включає
свободу мати чи приймати релігію або переконання за своїм вибором і свободу
сповідувати свою релігію та переконання як одноособово, так і спільно з іншими,
публічно чи приватно, у відправленні культу, виконанні релігійних та ритуальних
обрядів і вчень.

(2) Ніхто не повинен зазнавати примусу, що принижує його свободу мати чи
приймати релігію або переконання за своїм вибором.

(3) Свобода сповідувати релігію або переконання підлягає лише обмеженням, вста�
новленим законом і необхідним для охорони суспільної безпеки, порядку, здоров’я
та моралі, так само як і основних прав і свобод інших осіб.

(4) Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються поважати свободу
батьків і у відповідних випадках законних опікунів забезпечувати релігійне та
моральне виховання своїх дітей відповідно до своїх власних переконань.

Стаття 19
(1) Кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своїх поглядів.

(2) Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду; це право включає
свободу шукати, діставати і поширювати будь�яку інформацію та ідеї, незалежно від
державних кордонів, усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм
вираження чи іншими способами на свій вибір.

(3) Користування передбаченими в пункті (2) цієї Статті правами накладає особливі
обов’язки й особливу відповідальність. Воно може бути, отже, пов’язане з певними
обмеженнями, які, однак, мають встановлюватися законом і бути необхідними:

a) для поважання прав і репутації інших осіб;
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b) для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров’я чи моральності
населення.

Стаття 20
(1) Будь�яка пропаганда війни повинна бути заборонена законом.

(2) Будь�який виступ на користь національної, расової чи релігійної ненависті, що є
підбурюванням до дискримінації, ворожнечі або насильства, повинен бути забо�
ронений законом.

Стаття 21
Визнається право на мирні збори. Користування цим правом не підлягає жодним
обмеженням, крім тих, які накладаються відповідно до закону та які є необхідними в
демократичному суспільстві в інтересах державної чи суспільної безпеки, громад�
ського порядку, охорони здоров’я і моральності населення або захисту прав та
свобод інших осіб.

Стаття 22
(1) Кожна людина має право на свободу асоціації з іншими, включаючи право ство�
рювати профспілки і вступати до них для захисту своїх інтересів.

(2) Користування цим правом не підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які перед�
бачаються законом і які є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах
державної чи суспільної безпеки, громадського порядку, охорони здоров’я і мораль�
ності населення або захисту прав та свобод інших осіб. Ця Стаття не перешкоджає
запровадженню законних обмежень користування цим правом для осіб, які входять
до складу збройних сил і поліції.

(3) Ніщо в цій Статті не дає права Державам – учасницям Конвенції Міжнародної
організації праці 1948 року щодо свободи асоціацій і захисту права на організацію
приймати законодавчі акти на шкоду гарантіям, передбаченим у зазначеній Кон�
венції, або застосовувати закон таким чином, щоб завдавалася шкода цим гарантіям.

Стаття 23
(1) Сім’я є природним і основним осередком суспільства і має право на захист з боку
суспільства та держави.

(2) За чоловіками і жінками, які досягли шлюбного віку, визнається право на одру�
ження і право засновувати сім’ю.

(3) Жоден шлюб не може бути укладений без вільної і цілковитої згоди тих, що
одружуються.

(4) Держави, які беруть участь у цьому Пакті, повинні вжити належних заходів для
забезпечення рівності прав і обов’язків кожного з подружжя щодо одруження, під
час перебування в шлюбі і при його розірванні. В разі розірвання шлюбу має
передбачатися необхідний захист усіх дітей.
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Стаття 24
(1) Кожна дитина без будь�якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі,
мови, релігії, національного чи соціального походження, майнового стану або на�
родження має право на такі заходи захисту, які є необхідними в її становищі як
малолітньої з боку її сім’ї, суспільства і держави.

(2) Кожна дитина повинна бути зареєстрована негайно після її народження і по�
винна мати ім’я.

(3) Кожна дитина має право на набуття громадянства.

Стаття 25
Кожен громадянин повинен мати без будь�якої дискримінації, згаданої в Статті 2, і
без необгрунтованих обмежень право і можливість:

a) брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посеред�
ництвом вільно обраних представників;

b) голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах, які проводяться
на основі загального і рівного виборчого права при таємному голосуванні й
забезпечують свободу волевиявлення виборців;

c) допускатися в своїй країні на загальних умовах рівності до державної служби.

Стаття 26
Усі люди є рівними перед законом і мають право без будь�якої дискримінації на
рівний захист законом. У цьому відношенні всякого роду дискримінація повинна
бути заборонена законом і закон повинен гарантувати всім особам рівний і ефек�
тивний захист проти дискримінації за будь�якою ознакою, як�от раси, кольору шкіри,
статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального
походження, майнового стану, народження чи іншої обставини.

Стаття 27
У тих країнах, де існують етнічні, релігійні та мовні меншості, особам, які належать
до таких меншостей, не може бути відмовлено в праві разом з іншими членами тієї ж
групи користуватися своєю культурою, сповідувати свою релігію і виконувати її
обряди, а також користуватися рідною мовою.

Частина IV
Стаття 28

(1) Створюється Комітет з прав людини (який іменується нижче в цьому Пакті
“Комітет”). Він складається з вісімнадцяти членів і виконує функції, передбачені
нижче.

(2) До складу Комітету входять особи, які є громадянами Держав – учасниць цього
Пакту і мають високі моральні якості та визнану компетентність у галузі прав
людини, причому береться до уваги корисність участі кількох осіб, що мають юри�
дичний досвід.

(3) Члени Комітету обираються і працюють як такі.
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Стаття 29
(1) Члени Комітету обираються таємним голосуванням із списку осіб, що відпо�
відають вимогам, передбаченим у Статті 28, і були висунуті для цієї мети Державами
– учасницями цього Пакту.

(2) Кожна Держава, яка бере участь у цьому Пакті, може висунути не більше двох
осіб. Ці особи повинні бути громадянами держави, що їх висуває.

(3) Будь�яка особа має право на повторне висунення.

Стаття 30
(1) Перші вибори проводяться не пізніше як через шість місяців з дня набуття
чинності цим Пактом.

(2) Принаймні за чотири місяці до дня кожних виборів до Комітету, крім виборів для
заповнення тих вакансій, про відкриття яких оголошується відповідно до Статті 34,
Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй звертається з письмовим запро�
шенням до Держав – учасниць цього Пакту подати протягом трьох місяців кан�
дидатури в члени Комітету.

(3) Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй складає в алфавітному по�
рядку список усіх висунутих таким чином осіб із зазначенням Держав – учасниць
цього Пакту, які висунули цих осіб, і подає список Державам, які беруть участь у
цьому Пакті, не пізніше ніж за місяць до дати проведення кожних виборів.

(4) Обрання членів Комітету проводиться на засіданні Держав – учасниць цього Пакту,
яке скликає Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй у центральних уста�
новах Організації Об’єднаних Націй. На цьому засіданні, для якого кворумом є при�
сутність двох третин Держав – учасниць цього Пакту, обраними до Комітету є ті особи,
кандидатури яких отримують найбільшу кількість голосів та абсолютну більшість
голосів присутніх і голосуючих представників Держав�учасниць.

Стаття 31
(1) До Комітету не може входити більше як по одному громадянину однієї і тієї ж
держави.

(2) Під час виборів до Комітету береться до уваги справедливий географічний
розподіл членів і представництво різних форм цивілізації та основних юридичних
систем.

Стаття 32
(1) Члени Комітету обираються на чотирирічний строк. Вони мають право бути
переобраними при повторному висуненні їх кандидатур. Однак строк повноважень
дев’яти членів із тих, яких обрано на перших виборах, минає в кінці дворічного
періоду; негайно після перших виборів імена цих дев’яти членів визначає за же�
ребом голова засідання, про якого згадується в пункті (4) Статті 30.

(2) Після закінчення повноважень вибори проводяться відповідно до попередніх
Статей даної частини цього Пакту.
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Стаття 33
(1) Якщо на одностайну думку інших членів якийсь член Комітету припинив вико�
нання своїх функцій з будь�якої причини, крім тимчасової відсутності, Голова Ко�
мітету повідомляє Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй, який
оголошує потім місце цього члена вакантним.

(2) У разі смерті або виходу у відставку якогось члена Комітету Голова негайно
повідомляє Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй, який оголошує це
місце вакантним з дня смерті або з того дня, коли вихід у відставку стає дійсним.

Стаття 34
(1) Коли вакансія оголошується відкритою відповідно до Статті 33 і якщо строк
повноважень члена, який має бути замінений, не скінчується протягом шести місяців
після оголошення цієї вакансії, Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй
повідомляє кожну Державу – учасницю цього Пакту, яка може протягом двох місяців
подати відповідно до Статті 29 кандидатуру для заповнення цієї вакансії.

(2) Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй складає в алфавітному по�
рядку список висунутих таким чином осіб і подає список Державам, які беруть
участь у цьому Пакті. Вибори для заповнення вакансії проводяться потім згідно з
відповідними положеннями даної частини цього Пакту.

(3) Член Комітету, обраний для зайняття вакансії, оголошеної відповідно до Статті
33, обіймає посаду протягом решти частини строку повноважень члена, який звіль�
нив місце в Комітеті, згідно з положеннями зазначеної Статті.

Стаття 35
Члени Комітету одержують затверджену Генеральною Асамблеєю Організації Об’єд�
наних Націй винагороду з коштів Організації Об’єднаних Націй в порядку і на умо�
вах, що встановлюються Генеральною Асамблеєю з урахуванням важливості
обов’язків Комітету.

Стаття 36
Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй надає необхідний персонал і
матеріальні засоби для ефективного здійснення функцій Комітету відповідно до
цього Пакту.

Стаття 37
(1) Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй скликає перше засідання
Комітету в центральних установах Організації Об’єднаних Націй.

(2) Після свого першого засідання Комітет збирається в такий час, який передбачено
в його правилах процедури.

(3) Комітет звичайно збирається в центральних установах Організації Об’єднаних
Націй або відділенні Організації Об’єднаних Націй в Женеві.
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Стаття 38
Кожен член Комітету до початку виконання своїх обов’язків робить урочисту заяву
на відкритому засіданні Комітету про те, що здійснюватиме свої функції безсто�
ронньо і сумлінно.

Стаття 39
(1) Комітет обирає своїх посадових осіб на дворічний строк. Їх може бути пе�
реобрано.

(2) Комітет встановлює свої власні правила процедури, але ці правила повинні,
зокрема, передбачати, що:

a) дванадцять членів Комітету утворюють кворум;

b) постанови Комітету приймаються більшістю голосів присутніх членів.

Стаття 40
(1) Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються подавати доповіді про
здійснені ними заходи для втілення в життя прав, визнаних у цьому Пакті, і про
прогрес, досягнутий у використанні цих прав:

a) протягом одного року після набуття чинності цим Пактом щодо відповідних
Держав�учасниць;

b) після цього в усіх випадках, коли того зажадає Комітет.

(2) Усі доповіді подаються Генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй,
який надсилає їх до Комітету для розгляду. В доповідях зазначаються фактори та
ускладнення, коли такі є, що впливають на проведення в життя цього Пакту.

(3) Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй після консультацій з Ко�
мітетом може направити зацікавленим спеціалізованим установам примірники тих
частин доповідей, які можуть стосуватися сфери їх компетенції.

(4) Комітет вивчає доповіді, які подаються Державами – учасницями цього Пакту.
Він надсилає Державам�учасницям свої доповіді й такі зауваження загального по�
рядку, які він вважатиме за доцільні. Комітет може також надіслати Економічній і
Соціальній Раді ці зауваження разом із примірниками доповідей, одержаними ним
від Держав, які беруть участь у цьому Пакті.

(5) Держави�учасниці, які беруть участь у цьому Пакті, можуть подавати до Комітету
свої міркування щодо будь�яких зауважень, що їх може бути зроблено відповідно до
пункту (4) цієї Статті.

Стаття 41
(1) Відповідно до цієї Статті Держава, яка бере участь у цьому Пакті, може в будь�
який час заявити, що вона визнає компетенцію Комітету одержувати і розглядати
повідомлення про те, що якась Держава�учасниця твердить, що інша Держава�учас�
ниця не виконує своїх зобов’язань за цим Пактом. Повідомлення, які передбачаються
цією Статтею, можуть прийматися і розглядатися тільки в тому разі, якщо їх подала
Держава�учасниця, яка зробила заяву про визнання для себе компетенції цього
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Комітету. Комітет не приймає ніяких повідомлень, якщо вони стосуються Держа�
ви�учасниці, яка не зробила такої заяви. Повідомлення, одержані згідно з цією
Статтею, розглядаються відповідно до такої процедури:

a) якщо будь�яка Держава�учасниця цього Пакту вважає, що інша Держава�учас�
ниця не втілює в життя постанов цього Пакту, то вона може письмовим по�
відомленням довести це питання до відома зазначеної Держави�учасниці.
Протягом трьох місяців після одержання цього повідомлення держава, яка його
одержала, надає в письмовій формі державі, яка надіслала таке повідомлення,
пояснення чи будь�яку іншу заяву з роз’ясненням у цьому питанні, де має бути,
наскільки це можливо і доцільно, зазначено внутрішні процедури і заходи, які
було вжито, буде вжито чи може бути вжито щодо цього питання;

b) якщо питання не вирішено на задоволення обох зацікавлених Держав�учасниць
протягом шести місяців після отримання одержуючою державою першого по�
відомлення, будь�яка з цих держав має право передати це питання до Комітету,
повідомивши про це Комітет та іншу державу;

c) Комітет розглядає передане йому питання тільки після того, як він переко�
нається, що відповідно до загальновизнаних принципів міжнародного права всі
доступні внутрішні засоби було випробувано і вичерпано в даному разі. Це
правило не діє в тих випадках, коли застосування цих засобів невиправдано
затягується;

d) при розгляді повідомлень, передбачених цією Статтею, Комітет проводить зак�
риті засідання;

e) з додержанням постанов підпункту c) Комітет надає свої добрі послуги за�
цікавленим Державам�учасницям з метою дружнього вирішення питання на
основі поважання прав людини та основних свобод, визнаних у цьому Пакті;

f) з будь�якого переданого на його розгляд питання Комітет може звернутися до
зацікавлених Держав�учасниць, згаданих у підпункті b), з проханням надати
будь�яку інформацію, що стосується справи;

g) зацікавлені Держави�учасниці, згадані в підпункті b), мають право бути
представленими при розгляді в Комітеті питання і робити заяви усно і/або
письмово;

h) Комітет подає протягом дванадцяти місяців з дня одержання повідомлення
відповідно до підпункту b) доповідь:

(i) якщо досягається вирішення в межах постанов підпункту e), то Комітет обме�
жується в своїй доповіді коротким викладом фактів і досягнутого вирішення;

(ii) якщо вирішення в межах постанов підпункту e) не досягнуто, то Комітет обме�
жується в своїй доповіді коротким викладом фактів; письмові заяви і запис усних
заяв, викладених зацікавленими Державами�учасницями, додаються до доповіді. З
кожного питання доповідь надсилається зацікавленим Державам�учасницям.

(2) Постанови цієї Статті набувають чинності, коли десять Держав, які беруть участь
у цьому Пакті, зроблять заяву відповідно до пункту (1) цієї Статті. Такі заяви де�
понуються Державами�учасницями у Генерального секретаря Організації Об’єд�
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наних Націй, який надсилає їх копії решті Держав�учасниць. Заяву може бути в
будь�який час взято назад повідомленням Генерального секретаря. Така дія не пе�
решкоджає розглядові будь�якого питання, що є предметом повідомлення, вже пере�
даного відповідно до цієї Статті; ніякі подальші повідомлення будь�якої
Держави�учасниці не приймаються після одержання Генеральним секретарем по�
відомлення про взяття заяви назад, якщо зацікавлена Держава�учасниця не зробила
нової заяви.

Стаття 42
(1) a) Якщо будь�яке запитання, передане Комітетові відповідно до Статті 41, не

вирішено на задоволення зацікавлених Держав�учасниць. Комітет може за попе�
редньою згодою зацікавлених Держав�учасниць призначити спеціальну Погод�
жувальну комісію (що далі йменується “Комісія”). Добрі послуги Комісії
надаються зацікавленим Державам�учасницям з метою полюбовного вирішення
даного питання на основі додержання положень цього Пакту;

b) Комісія складається з п’яти осіб, прийнятних для зацікавлених Держав�учасниць.
Якщо зацікавлені Держави�учасниці не досягнуть протягом трьох місяців згоди
щодо всього складу або частини складу Комісії, то ті члени Комісії, про
призначення яких не було досягнуто згоди, обираються шляхом таємного
голосування більшістю в дві третини голосів Комітету зі складу його членів.

(2) Члени Комісії виконують свої обов’язки як такі. Вони не повинні бути
громадянами зацікавлених Держав�учасниць, або Держави, що не бере участі у
цьому Пакті, чи Державою�учасницею, яка не зробила заяви відповідно до Статті 41.

(3) Комісія обирає свого Голову і встановлює свої власні правила процедури.

(4) Засідання Комісії звичайно проводяться в центральних установах Організації
Об’єднаних Націй або у відділенні Організації Об’єднаних Націй у Женеві. Однак
вони можуть проводитися в таких інших зручних місцях, які можуть бути визначені
Комісією за консультацією з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй і
відповідними Державами�учасницями.

(5) Секретаріат, який надається відповідно до Статті 36, також обслуговує комісії, що
призначаються на підставі цієї Статті.

(6) Одержана і вивчена Комітетом інформація надається в розпорядження Комісії, і
Комісія може звернутися до зацікавлених Держав�учасниць із проханням надати
будь�яку інформацію, що стосується справи.

(7) Коли Комісія повністю розгляне питання, але в будь�якому разі не пізніше ніж
через дванадцять місяців після того, як їй було передано це питання, вона подає
Голові Комітету доповідь для направлення її зацікавленим Державам�учасницям:

a) якщо Комісія не може завершити розгляд даного питання в межах дванадцяти
місяців, вона обмежує свою доповідь коротким викладом про стан розгляду нею
цього питання;

b) якщо досягається полюбовне вирішення даного питання на основі додержання
прав людини, визнаних у цьому Пакті, Комісія обмежує свою доповідь коротким
викладом фактів і досягнутого вирішення;
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c) якщо вирішення, зазначене в підпункті b), не досягається, доповідь Комісії містить її
висновки в усіх питаннях фактичного характеру, що стосуються спору між за�
цікавленими Державами�учасницями, та її міркування про можливості полюбов�
ного врегулювання цього питання. Ця доповідь також містить письмові подання і
запис усних подань, зроблених зацікавленими Державами�учасницями;

d) якщо доповідь Комісії подається згідно з підпунктом c), зацікавлені Держави�
учасниці протягом трьох місяців після одержання цієї доповіді повідомляють
Голову Комітету про те, чи згодні вони зі змістом доповіді Комісії.

(8) Постанови цієї Статті не принижують обов’язків Комітету, передбачених у Статті 41.

(9) Зацікавлені Держави�учасниці рівною мірою несуть усі витрати членів Комісії
відповідно до кошторису, що подається Генеральним секретарем Організації Об’єд�
наних Націй.

(10) Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй має право оплачувати вит�
рати членів Комісії, якщо необхідно, до їх відшкодування зацікавленими Держа�
вами�учасницями відповідно до пункту (9) цієї Статті.

Стаття 43
Члени Комітету і спеціальних погоджувальних комісій, які можуть бути призначені
згідно зі Статтею 42, мають право на пільги, привілеї та імунітети експертів, що поси�
лаються Організацією Об’єднаних Націй у відрядження, як це передбачено у відпо�
відних розділах Конвенції про привілеї та імунітети Організації Об’єднаних Націй.

Стаття 44
Положення про здійснення цього Пакту застосовуються без шкоди для процедур у
галузі прав людини, визначених установчими актами і конвенціями Організації
Об’єднаних Націй і спеціалізованих установ або відповідно до них, і не перешкоджають
Державам, які беруть участь у цьому Пакті, вдаватися до інших процедур вирішення
спору на підставі чинних між ними загальних і спеціальних міжнародних угод.

Стаття 45
Комітет подає Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй через Економічну
і Соціальну Раду щорічну доповідь про свою роботу.

Частина V
Стаття 46

Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як приниження значення постанов Статуту
Організації Об’єднаних Націй і статутів спеціалізованих установ, що визначають
відповідні обов’язки різних органів Організації Об’єднаних Націй і спеціалізованих
установ щодо тих предметів, яких стосується цей Пакт.

Стаття 47
Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як ущемлення невід’ємного права всіх
народів володіти і користуватися повною мірою і вільно своїми природними ба�
гатствами та ресурсами.
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Частина VI
Стаття 48

(1) Цей Пакт відкритий для підписання будь�якою Державою�членом Організації
Об’єднаних Націй або членом будь�якої з її спеціалізованих установ, будь�якою
Державою – учасницею Статуту Міжнародного Суду та будь�якою іншою державою,
запрошеною Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй до участі в
цьому Пакті.

(2) Цей Пакт підлягає ратифікації. Ратифікаційні грамоти депонуються у Генераль�
ного секретаря Організації Об’єднаних Націй.

(3) Цей Пакт відкритий для приєднання будь�якої держави, зазначеної в пункті (1)
цієї Статті.

(4) Приєднання здійснюється депонуванням документа приєднання у Генерального
секретаря Організації Об’єднаних Націй.

(5) Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй повідомляє всі Держави, які
підписали цей Пакт або приєдналися до нього, про депонування кожної рати�
фікаційної грамоти або документа про приєднання.

Стаття 49
(1) Цей Пакт набуває чинності через три місяці з дня депонування у Генерального
секретаря Організації Об’єднаних Націй тридцять п’ятої ратифікаційної грамоти або
документа про приєднання.

(2) Для кожної держави, яка ратифікує цей Пакт або приєднається до нього після
депонування тридцять п’ятої ратифікаційної грамоти або документа про приєд�
нання, цей Пакт набуває чинності через три місяці з дня депонування її власної
ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.

Стаття 50
Постанови цього Пакту поширюються на всі частини федеративних держав без
будь�яких обмежень чи винятків.

Стаття 51
I. Будь�яка Держава, яка бере участь у цьому Пакті, може пропонувати поправки і
подавати їх Генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй. Генеральний
секретар Організації Об’єднаних Націй пересилає потім будь�які запропоновані поп�
равки Державам, які беруть участь у цьому Пакті, з проханням повідомити його, чи
висловлюються вони за скликання конференції Держав�учасниць з метою розгляду
цих пропозицій і проведення щодо них голосування. Якщо принаймні третина
Держав�учасниць висловиться за таку конференцію, Генеральний секретар скликає
цю конференцію під егідою Організації Об’єднаних Націй. Будь�яка поправка, прий�
нята більшістю Держав�учасниць, що були присутні і брали участь у голосуванні на
цій конференції, подається Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй на
затвердження.
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(2) Поправки набувають чинності після затвердження їх Генеральною Асамблеєю
Організації Об’єднаних Націй і прийняття їх більшістю в дві третини голосів Держав,
які беруть участь у цьому Пакті, відповідно до їх конституційних процедур.

(3) Коли поправки набувають чинності, вони стають обов’язковими для тих Держав�
учасниць, які їх прийняли, а для інших Держав�учасниць залишаються обов’яз�
ковими постанови цього Пакту та будь�які попередні поправки, ними прийняті.

Стаття 52
Незалежно від повідомлень, зроблених згідно з пунктом (5) Статті 48, Генеральний
секретар Організації Об’єднаних Націй повідомляє всі держави, про які йдеться в
пункті (1) тієї ж Статті, про таке:

a) підписання, ратифікації і приєднання згідно зі Статтею 48;

b) дату набуття чинності цим Пактом згідно зі Статтею 49 і дату набуття чинності
будь�якими поправками згідно зі Статтею 51.

Стаття 53
(1) Цей Пакт, англійський, іспанський, китайський, російський і французький тексти
якого є однаково автентичними, здається на зберігання до архіву Організації Об’єд�
наних Націй.

(2) Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй пересилає завірені копії
цього Пакту всім державам, зазначеним у Статті 48.

На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином уповноважені на те своїми
відповідними урядами, підписали цей Пакт, відкритий для підписання в Нью�Йорку
дев’ятнадцятого грудня тисяча дев’ятсот шістдесят шостого року.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАКТ
об экономических, социальных и культурных правах

Преамбула
Участвующие в настоящем Пакте государства,

принимая во внимание, что в соответствии с принципами, провозглашенными Уста�
вом Организации Объединенных Наций, признание достоинства, присущего всем
членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой
свободы, справедливости и всеобщего мира,

признавая, что эти права вытекают из присущего человеческой личности дос�
тоинства,

признавая, что согласно Всеобщей декларации прав человека идеал свободной че�
ловеческой личности, свободной от страха и нужды, может быть осуществлен толь�
ко, если будут созданы такие условий, при которых каждый может пользоваться
своими экономическими, социальными и культурными правами, так же как и своими
гражданскими и политическими правами,

принимая во внимание, что по Уставу Организации Объединенных Наций госу�
дарства обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод че�
ловека,

принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязанности в отно�
шении других людей и того коллектива, к которому он принадлежит, должен доби�
ваться поощрения и соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пакте.

соглашаются о нижеследующих статьях:

ЧАСТЬ I
Статья 1

1. Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно
устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое эконо�
мическое, социальное и культурное развитие.

2. Все народы для достижения своих целей могут свободно распоряжаться своими
естественными богатствами и ресурсами без ущерба для каких�либо обязательств,
вытекающих из международного экономического сотрудничества, основанного на
принципе взаимной выгоды, и из международного права. Ни один народ ни в коем
случае не может быть лишен принадлежавших ему средств существования.

3. Все участвующие в настоящем Пакте государства, в том числе те, которые несут
ответственность за управление несамоуправляющимися и подопечными террито�
риями, должны в соответствии с положениями Устава Организации Объединенных
Наций поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право.

ЧАСТЬ II
Статья 2

1. Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется в индивидуальном
порядке и в порядке международной помощи и сотрудничества, в частности в эконо�
мической и технической областях, принять в максимальных пределах имеющихся

162



ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепенно полное осуществление приз�
наваемых в настоящем Пакте прав всеми надлежащими способами, включая, в част�
ности, принятие законодательных мер.

2. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются гарантировать, что права,
провозглашенные в настоящем Пакте, будут осуществляться без какой бы то ни было
дискриминации, как�то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, по�
литических или иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.

3. Развивающиеся страны могут с надлежащим учетом прав человека и своего
народного хозяйства определять, в какой мере они будут гарантировать призна�
ваемые в настоящем Пакте экономические права лицам, не являющимся их граж�
данами.

Статья 3
Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить равное для
мужчин и женщин право пользования всеми экономическими, социальными и куль�
турными правами, предусмотренными в настоящем Пакте.

Статья 4
Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что в отношении поль�
зования теми правами, которые то или иное государство обеспечивает в соответ�
ствии с настоящим Пактом, это государство может устанавливать только такие
ограничения этих прав, которые определяются законом, и только постольку, пос�
кольку это совместимо с природой указанных прав, и исключительно с целью спо�
собствовать общему благосостоянию в демократическом обществе.

Статья 5
1. Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как означающее, что какое�либо
государство, какая�либо группа или какое�либо лицо имеет право заниматься какой
бы то ни было деятельностью или совершать какие бы то ни было действия, нап�
равленные на уничтожение любых прав или свобод, признанных в настоящем Пакте,
или на ограничение их в большей мере, чем предусматривается в настоящем Пакте.

2. Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было основных прав человека,
признаваемых или существующих в какой�либо стране в силу закона, конвенций,
правил или обычаев, не допускается под тем предлогом, что в настоящем Пакте не
признаются такие права или что в нем они признаются в меньшем объеме.

ЧАСТЬ III
Статья 6

1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право на труд, которое
включает право каждого человека на получение возможности зарабатывать себе на
жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который он свободно сог�
лашается, и предпримут надлежащие шаги к обеспечению этого права.
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2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в настоящем Пакте госу�
дарствами в целях осуществления этого права, включают программы профе�
ссионально�технического обучения и подготовки, пути и методы достижения
неуклонного экономического, социального и культурного развития и полной произ�
водительной занятости в условиях, гарантирующих основные политические и эко�
номические свободы человека.

Статья 7
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на спра�
ведливые и благоприятные условия труда, включая, в частности:

a) вознаграждение, обеспечивающее, как минимум, всем трудящимся:

i) справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности без
какого бы то ни было различия, причем, в частности, женщинам должны гаран�
тироваться условия труда не хуже тех, которыми пользуются мужчины, с равной
платой за равный труд;

ii) удовлетворительное существование для них самих и их семей в соответствии с
постановлениями настоящего Пакта;

b) условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены;

c) одинаковую для всех возможность продвижения в работе на соответствующие
более высокие ступени исключительно на основании трудового стажа и ква�
лификации;

d) отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени и оплачиваемый пе�
риодический отпуск, равно как и вознаграждение за праздничные дни.

Статья 8
1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются обеспечить:

a) право каждого человека создавать для осуществления и защиты своих эконо�
мических и социальных интересов профессиональные союзы и вступать в та�
ковые по своему выбору при единственном условии соблюдения правил
соответствующей организации. Пользование указанным правом не подлежит
никаким ограничениям кроме тех, которые предусматриваются законом и
которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной
безопасности или общественного порядка или для ограждения прав и свобод
других;

b) право профессиональных союзов образовывать национальные федерации или
конфедерации и право этих последних основывать международные профес�
сиональные организации или присоединяться к таковым;

c) право профессиональных союзов функционировать беспрепятственно без ка�
ких�либо ограничений кроме тех, которые предусматриваются законом и ко�
торые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной
безопасности или общественного порядка или для ограждения прав и свобод
других;
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d) право на забастовки при условии его осуществления в соответствии с законами
каждой страны.

2. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений пользования
этими правами для лиц, входящих в состав вооруженных сил, полиции или адми�
нистрации государства.

3. Ничто в настоящей статье не дает права государствам, участвующим в Конвенции
Международной организации труда 1948 года относительно свободы ассоциаций и
защиты права на организацию, принимать законодательные акты в ущерб гаран�
тиям, предусматриваемым в указанной Конвенции, или применять закон таким обра�
зом, чтобы наносился ущерб этим гарантиям.

Статья 9
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на
социальное обеспечение, включая социальное страхование.

Статья 10
Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что:

1. Семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, должны предос�
тавляться по возможности самая широкая охрана и помощь, в особенности при ее
образовании и пока на ее ответственности лежит забота о несамостоятельных детях
и их воспитании. Брак должен заключаться по свободному согласию вступающих в
брак.

2. Особая охрана должна предоставляться матерям в течение разумного периода до
и после родов. В течение этого периода работающим матерям должен предостав�
ляться оплачиваемый отпуск или отпуск с достаточными пособиями по социальному
обеспечению.

3. Особые меры охраны и помощи должны приниматься в отношении всех детей и
подростков без какой бы то ни было дискриминации по признаку семейного проис�
хождения или по иному признаку. Дети и подростки должны быть защищены от
экономической и социальной эксплуатации. Применение их труда в области,
вредной для их нравственности и здоровья или опасной для жизни или могущей
повредить их нормальному развитию, должно быть наказуемо по закону. Кроме того,
государства должны установить возрастные пределы, ниже которых пользование
платным детским трудом запрещается и карается законом.

Статья 11
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на дос�
таточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное пи�
тание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни.
Государства�участники примут надлежащие меры к обеспечению осуществления
этого права, признавая важное значение в этом отношении международного
сотрудничества, основанного на свободном согласии.
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2. Участвующие в настоящем Пакте государства, признавая основное право каждого
человека на свободу от голода, должны принимать необходимые меры индиви�
дуально и в порядке международного сотрудничества, включающие проведение
конкретных программ, для того чтобы:

a) улучшить методы производства, хранения и распределения продуктов питания
путем широкого использования технических и научных знаний, распростра�
нения знаний о принципах питания и усовершенствования или реформы аграр�
ных систем таким образом, чтобы достигнуть наиболее эффективного освоения и
использования природных ресурсов; и

b) обеспечить справедливое распределение мировых запасов продовольствия в
соответствии с потребностями и с учетом проблем стран как импортирующих,
так и экспортирующих пищевые продукты.

Статья 12
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека
на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья.

2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в настоящем Пакте госу�
дарствами для полного осуществления этого права, включают мероприятия, необхо�
димые для:

a) обеспечения сокращения мертворождаемости и детской смертности и здорового
развития ребенка;

b) улучшения всех аспектов гигиены внешней среды и гигиены труда в промыш�
ленности;

c) предупреждения и лечения эпидемических, эндемических, профессиональных и
иных болезней и борьбы с ними;

i) создания условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую помощь и меди�
цинский уход в случае болезни.

Статья 13
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека
на образование. Они соглашаются, что образование должно быть направлено на
полное развитие человеческой личности и сознания ее достоинства и должно
укреплять уважение к правам человека и основным свободам. Они далее согла�
шаются в том, что образование должно дать возможность всем быть полезными
участниками свободного общества, способствовать взаимопониманию, терпимости
и дружбе между всеми нациями и всеми расовыми, этническими и религиозными
группами и содействовать работе Организации Объединенных Наций по поддер�
жанию мира.

2. Участвующие в настоящем Пакте государства признают, что для полного осущес�
твления этого права:

a) начальное образование должно быть обязательным и бесплатным для всех;

b) среднее образование в его различных формах, включая профессионально�техни�
ческое среднее образование, должно быть открыто и сделано доступным для всех
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путем принятия всех необходимых мер и, в частности, постепенного введения
бесплатного образования;

c) высшее образование должно быть сделано одинаково доступным для всех на
основе способностей каждого путем принятия всех необходимых мер и, в част�
ности, постепенного введения бесплатного образования;

d) элементарное образование должно поощряться или интенсифицироваться, по
возможности, для тех, кто не проходил или не закончил полного курса своего
начального образования;

e) должно активно проводиться развитие сети школ всех ступеней, должна быть
установлена удовлетворительная система стипендий и должны постоянно улуч�
шаться материальные условия преподавательского персонала.

3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу роди�
телей и в соответствующих случаях законных опекунов выбирать для своих детей не
только учрежденные государственными властями школы, но и другие школы, отве�
чающие тому минимуму требований для образования, который может быть уста�
новлен или утвержден государством, и обеспечивать религиозное и нравственное
воспитание своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями.

4. Никакая часть настоящей статьи не должна толковаться в смысле умаления сво�
боды отдельных лиц и учреждений создавать учебные заведения и руководить ими
при неизменном условии соблюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоя�
щей статьи, и требования, чтобы образование, даваемое в таких заведениях, отве�
чало тому минимуму требований, который может быть установлен государством.

Статья 14
Каждое участвующее в настоящем Пакте государство, которое ко времени своего
вступления в число участников не смогло установить на территории своей метро�
полии или на других территориях, находящихся под его юрисдикцией, обязатель�
ного бесплатного начального образования, обязуется в течение двух лет выработать
и принять подробный план мероприятий для постепенного проведения в жизнь – в
течение разумного числа лет, которое должно быть указано в этом плане, – прин�
ципа обязательного бесплатного всеобщего образования.

Статья 15
1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на:

a) участие в культурной жизни;

b) пользование результатами научного прогресса и их практического применения;

c) пользование защитой моральных и материальных интересов, возникающих в
связи с любыми научными, литературными или художественными трудами, авто�
ром которых он является.

2. Меры, которые должны приниматься участвующими в настоящем Пакте госу�
дарствами для полного осуществления этого права, включают те, которые необ�
ходимы для охраны, развития и распространения достижений науки и культуры.
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3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу, безус�
ловно необходимую для научных исследований и творческой деятельности.

4. Участвующие в настоящем Пакте государства признают пользу, извлекаемую из
поощрения и развития международных контактов и сотрудничества в научной и
культурной областях.

ЧАСТЬ IV
Статья 16

1. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются предоставлять в соответ�
ствии с настоящей частью этого Пакта доклады о принимаемых ими мерах и о
прогрессе на пути к достижению соблюдения прав, признаваемых в этом Пакте.

2. a) Все доклады представляются Генеральному секретарю Организации Объеди�
ненных Наций, который направляет их экземпляры на рассмотрение в Экономи�
ческий и Социальный Совет в соответствии с положениями настоящего Пакта.

b) Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций также препровождает
специализированным учреждениям экземпляры докладов или любые соответствую�
щие части докладов участвующих в настоящем Пакте государств, которые также
являются членами этих специализированных учреждений, поскольку такие доклады
или части этих докладов относятся к любым вопросам, входящим в рамки обя�
занностей вышеуказанных учреждений в соответствии с их конституционными
актами.

Статья 17
1. Участвующие в настоящем Пакте государства представляют свои доклады по
этапам в соответствии с программой, которая должна быть установлена Эконо�
мическим и Социальным Советом в течение одного года после вступления в силу
настоящего Пакта по консультации с государствами�участниками и заинтересо�
ванными специализированными учреждениями.

2. В докладах могут указываться факторы и затруднения, влияющие на степень
исполнения обязанностей по настоящему Пакту.

3. Если соответствующие сведения были ранее сообщены Организации Объеди�
ненных Наций или какому�либо специализированному учреждению каким�либо
участвующим в настоящем Пакте государством, то нет необходимости воспроиз�
водить эти сведения, и будет достаточной точная ссылка на сведения, сообщенные
таким образом.

Статья 18
Во исполнение своих обязанностей по Уставу ООН в области прав человека и основ�
ных свобод Экономический и Социальный Совет может вступать в соглашения со
специализированными учреждениями о предоставлении ими ему докладов о прог�
рессе на пути к достижению соблюдения постановлений настоящего Пакта, отно�
сящихся к сфере их деятельности. Эти доклады могут включать подробности
принимаемых их компетентными органами решений и рекомендаций о таком осу�
ществлении.
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Статья 19
Экономический и Социальный Совет может передавать в Комиссию по правам че�
ловека для рассмотрения и дачи общих рекомендаций или, в соответствующих слу�
чаях, для сведения доклады, касающиеся прав человека, представляемые
государствами в соответствии со статьями 16 и 17, и доклады, касающиеся прав
человека, представляемые специализированными учреждениями в соответствии со
статьей 18.

Статья 20
Заинтересованные участвующие в настоящем Пакте государства и специализиро�
ванные учреждения могут представлять Экономическому и Социальному Совету
замечания по любой общей рекомендации согласно статье 19 или по ссылке на
такую общую рекомендацию в любом докладе Комиссии по правам человека, или в
любом документе, на который там делается ссылка.

Статья 21
Экономический и Социальный Совет может представлять время от времени Гене�
ральной Ассамблее доклады с рекомендациями общего характера и с кратким изло�
жением сведений, получаемых от участвующих в настоящем Пакте государств и от
специализированных учреждений, о принятых мерах и достигнутых результатах в

области обеспечения всеобщего соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пакте.

Статья 22
Экономический и Социальный Совет может обращать внимание других органов
Организации Объединенных Наций, их вспомогательных органов и специализиро�
ванных учреждений, занимающихся предоставлением технической помощи, на лю�
бые вопросы, возникающие в связи с докладами, упоминаемыми в настоящей части
настоящего Пакта, которые могут быть полезны этим органам при вынесении
каждым из них в пределах своей компетенции решений относительно целесооб�
разности международных мер, которые могли бы способствовать эффективному

постепенному проведению в жизнь настоящего Пакта.

Статья 23
Участвующие в настоящем Пакте государства соглашаются, что к числу между�
народных мероприятий, способствующих осуществлению прав, признаваемых в
настоящем Пакте, относится применение таких средств, как заключение конвенций,
принятие рекомендаций, оказание технической помощи и проведение региональ�
ных совещаний и технических совещаний в целях консультаций, а также иссле�
дования, организованные совместно с заинтересованными правительствами.

Статья 24
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление значения поста�
новлений Устава Организации Объединенных Наций и уставов специализированных
учреждений, которые определяют соответствующие обязанности различных орга�
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нов Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений в отно�
шении вопросов, которых касается настоящий Пакт.

Статья 25
Ничто в настоящем Пакте не должно толковаться как умаление неотъемлемого
права всех народов полностью и свободно обладать и пользоваться своими естест�
венными богатствами и ресурсами.

ЧАСТЬ V

Статья 26
1. Настоящий Пакт открыт для подписания любым государством – членом Орга�
низации Объединенных Наций или членом любого из ее специализированных
учреждений, любым государством�участником Статута Международного Суда и лю�
бым другим государством, приглашенным Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций к участию в настоящем Пакте.

2. Настоящий Пакт подлежит ратификации. Ратификационные грамоты депони�
руются у Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

3. Настоящий Пакт открыт для присоединения любого государства, указанного в
пункте 1 настоящей статьи.

4. Присоединение совершается депонированием документа о присоединении у Ге�
нерального секретаря Организации Объединенных Наций.

5. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все под�
писавшие настоящий Пакт или присоединившиеся к нему государства о депони�
ровании каждой ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 27
1. Настоящий Пакт вступает в силу спустя три месяца со дня депонирования у
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций тридцать пятой рати�
фикационной грамоты или документа о присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Пакт или присоеди�
нится к нему после депонирования тридцать пятой ратификационной грамоты или
документа о присоединении, настоящий Пакт вступает в силу спустя три месяца со
дня депонирования его собственной ратификационной грамоты или документа о
присоединении.

Статья 28
Постановления настоящего Пакта распространяются на все части федеративных
государств без каких бы то ни было ограничений или изъятий.

Статья 29
1. Любое участвующее в настоящем Пакте государство может предлагать поправки и
представлять их Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Гене�
ральный секретарь препровождает затем любые предложенные поправки участвую�
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щим в настоящем Пакте государствам с просьбой сообщить ему, высказываются ли
они за созыв конференции государств�участников с целью рассмотрения этих пред�
ложений и проведения по ним голосования. Если по крайней мере одна треть
государств�участников выскажется за такую конференцию, Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций созывает эту конференцию под эгидой Орга�
низации Объединенных Наций. Любая поправка, принятая большинством государ�
ств�участников, присутствующих и участвующих в голосовании на этой
конференции, представляется Генеральной Ассамблее Организации Объединенных
Наций на утверждение.

2. Поправки вступают в силу по утверждении их Генеральной Ассамблеей Орга�
низации Объединенных Наций и принятии их большинством в две трети участ�
вующих в настоящем Пакте государств в соответствии с их конституционными
процедурами.

3. Когда поправки вступают в силу, они становятся обязательными для тех госу�
дарств�участников, которые их приняли, а для других государств�участников
остаются обязательными постановления настоящего Пакта и все предшествующие
поправки, которые ими приняты.

Статья 30
Независимо от уведомлений, делаемых согласно пункту 5 статьи 26, Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций уведомляет все государства, о кото�
рых идет речь в пункте 1 той же статьи, о нижеследующем:

a) подписаниях, ратификациях и присоединениях согласно статье 26;

b) дате вступления в силу настоящего Пакта согласно статье 27 и дате вступления в
силу любых поправок согласно статье 29.

Статья 31
1. Настоящий Пакт, английский, испанский, китайский, русский и французский тек�
сты которого равно аутентичны, подлежит сдаче на хранение в архив Организации
Объединенных Наций.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций препровождает заве�
ренные копии настоящего Пакта всем государствам, указанным в статье 26.
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ІнформаційноIаналітичні матеріали





• Впровадження ґендерних підходів: Практичний посібник;

• Ґендерний аналіз українського суспільства;

• Виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок;

• Ґендерний розвиток в Україні: Реалії і перспективи;

• Інформаційний вісник Міністерства освіти і науки №14/2004 р;

• Ґендерні ресурси українських мас�медіа: ціна і якість.
Практичний посібник для журналістів та працівників ЗМІ.
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Посібники,
видані в
рамках
Програми
рівних
можливостей
ПРООН:



• Ґендерна експертиза законодавства. Концептуальні засади.
Від. редактор Т.М. Мельник, К. – 2001 р.;

• Конституційне законодавство України. Ґендерна експертиза.
А.С. Олійник, К. – 2001 р.;

• Соціальне законодавство України. Ґендерна експертиза.
Н.Б. Болотіна, К. – 2001 р.;

• Трудове законодавство України. Ґендерна експертиза.
І.П. Лаврінчук. К. – 2001 р.;

• Сімейне законодавство України. Ґендерна експертиза.
З.В. Ромовська, К. – 2001 р.;

• Міжнародне право. Ґендерна експертиза. М.В. Буроменський.
К. 2001 рік.

• Міжнародний досвід ґендерних перетворень. Закони зарубіж�
них країн з ґендерної рівності. Т.М. Мельник. К. – 2004 р;

• Кримінальне, кримінально�процесуальне та кримінально�ви�
конавче законодавство України. Ґендерна експертиза.
І.І. Котюк, О. М. Костенко. К. – 2004 р.
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Посібники з
ґендерної
експертизи
законодавства
України



Корисні сайти



178



• www.undp.org/gender

• www.gender.ru

• www.gender�az.org;

• www.acdi�cida/gc.ca/equality/

• http://www.gender.by/gender_links.html

• www.gender.ehu.by/ru

• www.lunn.ru/structure/kulture
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