
Тема 3. Рівність прав людини та заборона дискримінації: 

основи теорії та практики реалізації 

ПЛАН 

Теоретичні питання: 

1. Принцип рівності прав людини та заборона дискримінації: 

міжнародні стандарти 

2. Поняття та ознаки дискримінації.  

3. Особливості різновидів дискримінації: 

3.1. Пряма і непряма дискримінація 

3.2. Негативна та позитивина дискримінація 

4. Дискримінаційний тест. 

 

Творчо-аналітичні завдання: 

1. Ознайомтесь із наведеними обставинами судових справ та 
висловіть аргументи щодо порушення заборони дискримінації. 
(Виконання завдання передбачатиме поділ студентів на різні 
групи, які будуть відстоювати протилежні позиції). 

1.1. «Аллонбі викладачка коледжу, не отримала поновлення 
трудового контракту. Тоді вона влаштувалася на роботу в 
компанію, що надає освітні послуги навчальним закладам. 
Компанія направила викладачку на роботу в той самий коледж, 
де вона працювала раніше; її обов’язки не змінилися, тоді як 
розмір заробітної плати зменшився.  
Скаржниця заявила, що це дискримінація за ознакою статі, 
оскільки розмір заробітної плати викладачів-чоловіків, що 
працюють на коледж, є вищим». 

Аргументи щодо порушення заборони дискримінації 
ЗА ПРОТИ 

1 ... … 

2 ... … 

3 ... … 

1.2. Річардс, що зробила операцію зі зміни статі з чоловічої на 
жіночу, хотіла вийти на пенсію у зв’язку з досягненням 60-річчя 
(пенсійний вік для жінок у Сполученому Королівстві). 
Уряд відмовився призначити їй пенсію на тій підставі, що вона 
не зазнала несприятливого ставлення порівняно з іншими 
особами в подібній ситуації.  
Уряд стверджував, що насправді заявницю слід порівнювати з 
чоловіками, оскільки вона прожила своє життя як особа 
чоловічої статі. 
 

Аргументи щодо порушення заборони дискримінації 
ЗА ПРОТИ 

1 ... … 

2 ... … 

3 ... … 

 
1.3. Громадянин Франції, 1954 року народження, проживає в 
Парижі. Рішенням від 3 травня 1993 року Паризький 
департамент з питань соціальної допомоги, молоді та охорони 
здоров'я відхилив прохання заявника про надання 
попереднього дозволу на усиновлення дитини.  
Апеляцію, подану заявником 21 травня 1993 року, було 
відхилено рішенням від 15 жовтня 1993 року на тій підставі, що 
«спосіб життя» заявника не виглядав таким, що може достатнім 
чином ґарантувати забезпечення дитині належного родинного 
притулку для її освітньої, психологічної та сімейної перспективи. 
У своїй скарзі громадянин стверджував, що рішення, яким було 
відхилено його прохання про дозвіл на усиновлення, було 
дискримінаційним та становило свавільне втручання в його 
приватне та сімейне життя, оскільки ґрунтувалося виключно на 
неґативному упередженні щодо його сексуальної орієнтації.  

Аргументи щодо порушення заборони дискримінації 
ЗА ПРОТИ 

1 ... … 

2 ... … 

3 ... … 

 



2. Оцініть наведені нижче обставини та висловіть свою 
позицію щодо порушення заборони дискримінації? 
Відповідь обґрунтуйте з врахуванням дискримінаційного 
тесту. 

Заявниця п. Айтен Текелі є громадянкою Туреччини, 
народилась 1965 року, мешкає у м. Ізмір. 

Після одруження у 1990 році п. Текелі взяла прізвище 
чоловіка. Оскільки у професійних колах п. Текелі знали під її 
дівочим прізвищем (заявниця вже тоді працювала юристом), 
вона стала зазначати це прізвище перед прізвищем чоловіка. 
Втім, п. Текелі не було дозволено використовувати обидва 
прізвища на офіційних документах. 

У 1995 році заявниця звернулася з позовом до суду для 
отримання дозволу на збереження лише свого дівочого 
прізвища. У рішенні від 4 квітня 1995 року місцевий суд першої 
інстанції відмовив у задоволенні вимог п.Текелі, обгрунтовуючи 
своє рішення тим, що відповідно до норм цивільного 
законодавства Туречччини заміжні жінки зобов’язані носити 
прізвище чоловіка під час заміжжя. Касаційну скаргу заявниці 
теж не було задоволено. 

У 1997 році у Туреччині було ухвалено зміни до 
законодавства, відповідно до яких заміжнім жінкам було 
дозволено, за їхнім бажанням, зберігати своє дівоче прізвище і 
після одруження, вказуючи його перед прізвищем чоловіка. Втім, 
заявниця продовжувала домагатися можливості носити лише 
своє дівоче прізвище. 

Заявниця стверджувала, що відмова національних судів 
дозволити їй залишити своє дівоче прізвище є несправедливим 
втручанням у її право на повагу до приватного життя. 
Посилаючись на ст. 14 Конвенції, взяту у поєднанні зі ст. 8 
Конвенції, заявниця також вказувала на те, що стосовно неї мала 
місце дискримінація, оскільки згідно з національним 
законодавством одружені чоловіки, на відміну від одружених 
жінок, не обмежені у можливості зберігати прізвище своїх батьків 
після одруження.  
Дивіться також: Справа “Текелі проти Туреччини” (Tekeli v. 
Turkey) від 16 грудня 2004 року  
 

 
3. Оцініть наведені нижче обставини та висловіть свою 
позицію щодо порушення заборони дискримінації? 
Відповідь обґрунтуйте з врахуванням дискримінаційного 
тесту. 

Відповідно до російського законодавства, батьки і матері, 
які є цивільними особами, мають право на трирічну відпустку по 
догляду за дитиною для догляду за малолітніми дітьми, а також 
на щомісячні виплати за частину цього періоду. Це право 
однозначно надане жінкам-військовослужбовцям, але не 
поширюється на чоловіків-військовослужбовців. Заявник, 
розлучений оператор радіорозвідки збройних сил, подав 
прохання про надання трирічної відпустки по догляду за трьома 
дітьми, народженими у шлюбі, але йому відмовили на тій 
підставі, що його вимога не передбачена національним 
законодавством. Потім командування йому надало відпустку по 
догляду за дітьми тривалістю приблизно у два роки та 
матеріальну допомогу з огляду на складні особисті обставини.  

Тим не менш, він подав до Конституційного суду скаргу, у 
якій стверджував, що законодавство несумісне з конституційною 
гарантією рівних прав. Залишаючи цю скаргу без задоволення, 
Конституційний суд встановив, що заборона чоловікам-
військовослужбовцям брати відпустку по догляду за дитиною 
ґрунтується на особливому правовому статусі 
військовослужбовців і на потребі уникнути ситуації, коли велика 
кількість військовослужбовців не буде виконувати свої обов’язки.  

Він зазначив, що військовослужбовці добровільно взяли 
на себе обов’язки, пов’язані з військовим статусом, і мають право 
на дострокове припинення служби у випадку, коли вирішать 
особисто зайнятись вихованням дітей. Право жінок-
військовослужбовців брати відпустку по догляду за дитиною 
було надане їм на винятковій основі, з огляду на обмежену 
участь жінок у війську і на особливу соціальну роль жінки, 
пов’язану з материнством. 
 
Дивіться також: Справа Костянтин Маркін проти Росії 
(Konstantin Markin) від 22.03.2012 
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