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АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ  
У СПРАВАХ СТОСОВНО ҐЕНДЕРНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ 

 

Досягнення та утвердження ґендерної рівності є одним з пріоритетних 
напрямків діяльності кожної сучасної демократичної держави та міжнарод-
ного співтовариства, а також однією з найбільш актуальних проблем сучаснос-
ті та розглядається як центральна у справі захисту прав людини, функціонуван-
ня демократії, утвердження верховенства права та економічного зростання і 
сталого розвитку [1]. 

В ході огляду практики Європейського суду з прав людини можна виокре-
мити декілька груп справ, пов’язаних з ґендерною дискримінацією.  

Перша група справ стосується питань, пов’язаних зі сферою сімейного 
права («Унал Текелі проти Туреччини» (Unal Tekeli v. Turkey) 2004 р., «Ваг-
нер и J.M.W.L. проти Люксембургу» (Wagner and J.M.W.L. v. Luxembourg) 
2007 р. та ін.). У справі Unal Tekeli v. Turkey заявницею було оскаржено по-
ложення турецького законодавства, згідно з яким жінка не мала права зберег-
ти своє дівоче прізвище після одруження. Відповідно до національного зако-
нодавства Туреччини, незалежно від рішення подружжя, дружина зо-
бов’язана взяти прізвище чоловіка або взяти подвійне. Суд констатував у цій 
справі дискримінацію за ознакою статі, а саме, порушення ст. 14 Конвенції 
(заборона дискримінації) у поєднанні зі ст. 8 (право на повагу до приватного 
та сімейного життя), тому що вищезазначеним законом не передбачено зо-
бов’язання змінювати прізвище чоловікам [2]. У справі Wagner and J.M.W.L. 
v. Luxembourg заявницею, громадянкою Люксембургу, було всиновлено дів-
чинку відповідно до національного законодавства Перу. Однак суд Люксем-
бургу відмовився визнати це рішення, аргументуючи це тим, що заявниця 
була незаміжньою жінкою, хоча незадовго до цього аналогічні рішення ви-
знавалися на законодавчому рівні. Після розгляду справи Європейським су-
дом було встановлено порушення ст. 14 Конвенції (заборона дискримінації) у 
поєднанні зі ст. 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя) через 
невизнання національним судом сімейних зв’язків, встановлених судовим 
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органом іншої держави, а також тих труднощів, які зазнали жінка (через свій 
незаміжній стан) і дитина (через відсутність громадянства) [3]. 

Наступна група справ стосується порушень у сфері соціального забезпе-
чення («Шулер-Цґраґґен проти Швейцарії» (Schuler-Zgraggen v. Switzerland) 
1995 р., «Ґрант проти Сполученого Королівства» (Grant v. The United 
Kingdom) 2006 р. та ін.). Справа Schuler-Zgraggen v. Switzerland стосувалася 
порушення права жінки щодо пенсійних виплат за ознакою інвалідності сто-
совно зміни її стану здоров’я та сімейних обставин [4]. У справі Grant v. The 
United Kingdom заявниці, яка зробила операцію зі зміни статі з чоловічої на 
жіночу, було відмовлено у виплаті пенсії за віком, яку отримували жінки у 
Швейцарії [5]. У першому випадку Європейським судом було встановлено 
порушення ст. 14 Коненції (заборона дискримінацї) у поєднанні з п. 1 ст. 6 
(право на справедливий судовий розгляд в розумний термін), а другому ви-
падку було визнано порушення ст. 8 (право на повагу до приватного та сі-
мейного життя). 

Так, третя група справ пов’язана з вирішенням питань, пов’язаних з по-
рушенням трудового законодавства («Емель Бойраз проти Туреччини (Emel 
Boyraz v. Turkey) 2014 р., «Зарб Адамі проти Мальти» (Zarb Adami v. Malta) 
2006 р. та ін.). У справі Emel Boyraz v. Turkey було оскаржено звільнення жі-
нки з посади офіцера безпеки у зв’язку з її статтю. Тобто заявниця не могла 
продовжувати контрактну службу на своїй посаді, оскільки не відповідала 
вимогам, які передбачені для служби в армії. Європейським судом було вста-
новлено порушення ст. 14 Конвенції (заборона дискримінацї) у поєднанні зі 
ст. 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя) та ст. 6 (право на 
справедливий суд) [6]. Зміст справи Zarb Adami v. Malta полягав у тому, що 
заявник працював присяжним, але не з’явився на чергове судове засідання, за 
що на нього було накладено штраф, який міг бути замінений позбавленням 
волі (тут варто зазначити, що саме виконання функцій присяжного є грома-
дянським обов’язком відповідно до національного законодавства Мальти). 
Відмова платити штраф обґрунтовувалась тим, що жінки були звільнені від 
такого обов’язку, а також його заяви щодо звільнення постійно відхилялися. 
В цій справі Європейський суд дійшов висновку, що мало місце порушення 
ст. 14 Конвенції (заборона дискримінацї) в поєднанні з п. 3 ст. 4 Конвенції 
(заборона рабства і примусової праці) [7; 8]. 

Звичайно, можна виокремити ще не одну групу справ, як, наприклад, 
справи стосовно ґендерного насильства, надання медичної допомоги та ін. 

Отже, розглянуті прецедентні рішення Європейського суду з прав люди-
ни стосувалися ґендерної дискримінації у сфері соціального забезпечення, 
трудового законодавства, сімейного права. Вищезазначені справи стосували-
ся різних питань, але в переважній більшості цих справ Європейським судом 
з прав людини було визнано порушення ст. 14 (заборона дискримінації) Кон-
венції, а також ст. 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя). От-
же, можна стверджувати, що найбільша кількість порушень прав людини за 
ознакою ґендерного насильства пов’язана саме із забороною дискримінації та 
порушенням права на повагу до приватного та сімейного життя.  
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ 

 ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
 

Одним із способів пізнання світу та запорукою вдалого виконання полі-
цейськими своїх професійних обов’язків у всіх сферах людської діяльності є 
навчання. Навчання майбутніх працівників поліції має свої специфічні озна-
ки та форми. Виконання поліцейськими своїх обов’язків потребує високого 
професіоналізму, забезпечується шляхом гармонійного вкладення матеріаль-
них та педагогічних ресурсів.  

В реальних в умовах реформування процес навчання поліцейських за-
лишає бажати кращого. Застаріла матеріальна база, неналежне фінансування, 
відсутність належного рівня початкової професійної освіти поліцейських, а 
також невідповідність рівня вищої освіти правоохоронців із рівнем юридич-
ної освіти в цивільних вузах – лише поверхневий перелік недоліків. Для пок-
ращення кадрової роботи та професійної підготовки поліцейських України  у 
1996 році створено Українську національну секцію у складі Міжнародної по-
ліцейської асоціації. Як відомо, остання є незалежною неурядовою професій-
ною організацію, що існує більше 50 років та об’єднує понад 300 тисяч полі-
цейських із 64 країн і метою якої є напрацювання контактів між поліцейсь-
кими різних країн, широке міжнародне співробітництво, підвищення їхнього 


