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Актуальність теми. У сучасних реаліях роз-
витку правл людини сімейно-побутове насильство 
не тільки підриває основи життєдіяльності самої 
сім’ї, але руйнує і фундамент соціального суспіль-
ства, що виражається здебільшого у прорушенні 
прав жінок. Актуалізація цієї проблематики у 
кримінально-правових дослідженнях пов’яза-
на насамперед з потребою ознайомлення кримі-
нально-правових механізмів протидії порушенню 
прав жінок у законодавчих системах зарубіжних 
країн для формування національно-правової док-
трини протидії цій проблемі. Водночас актуаль-
ність проблеми протидії порушенню прав жінок 
визначається також і тим, що не дивлячись на 
відмінність в культурі і правових системах деякі 
країни прийшли до єдиної і однозначної точки 
зору про необхідність розробки та впровадження 
комплексних заходів попередження порушення 
прав жінок, включають формування кардинально 
нового підходу до виховання, розвитку правової 
свідомості та правової культури населення краї-
ни; вироблення спеціальної програми екстреної 
та довготривалої допомоги жертвам насильства в 
сім’ї; створення норм, що передбачають суворе, 
але справедливе покарання за вчинене насильство 
по відношенню до членів своєї сім’ї та (або) близь-
ких родичів; консолідацію зусиль всіх профілак-
тичних суб’єктів, спрямованих на формування 
правосвідомості.

Стан наукової розробки проблеми. Значний 
внесок в розуміння форм, видів порушення прав 
жінок та їх відображення в кримінальному за-
конодавстві здійснений такими вченими, як 
Н.В. Аніщук, Н.О. Голованов, Т.Ю. Забєліна,  
Кадем Азхар Сабер, Т.В. Лобанова, С.Н. Турк 
тощо. Водночас недостатньо дослідженою про-
блемою вважаємо порівняльно-правові аспекти 
кримінально-правової протидії порушенню прав 
жінок у країнах західного світу та країнах іслам-
ської групи, де суспільне становище жінки має 
суттєві відмінності. 

Мета і завдання статті. Метою даної статті є 
характеристика зарубіжного досвіду криміналь-
но-правової протидії порушенню прав і інтересів 
жінок, завданням статті є виокремлення спіль-
ного і відмінного у кримінально-правових меха-
нізмах протидії досліджуваним злочинам у різ-
номанітних країнах.

Основний матеріал. В даний час в 124 держа-
вах світу діють спеціальні законодавчі акти про 
боротьбу з порушенням прав жінок [1, с. 134]. 
В останні роки кримінальні кодекси були допов-
нені кримінально-правовими заборонами пси-
хологічного та економічного насильства (США, 
Великобританія, Канада, Франція, Польща); 
приставання і залякування (stalking) в даний час 
також у багатьох країнах переслідується в кри-
мінальному порядку (США, Великобританія, Ка-
нада, Польща), як і калічать операції на жіночих 
статевих органах (Великобританія, США, Кана-
да). У США в 1994 р Національною радою суддів 
з питань молоді та сім’ї був виданий Модельний 
кодекс по домашньому і сімейному насильству, 
який зіграв велику роль у формуванні подальшої 
законотворчої роботи по боротьбі з домашнім на-
сильством (Практично у всіх штатах США в даний 
час прийняті такі закони). В цьому ж році в США 
був прийнятий Федеральний закон про боротьбу з 
насильством щодо жінок 1994 р.

Так, США першими на державному рівні звер-
нулися до комплексного дослідження проблем 
сімейної кримінології. Багато в чому це було ви-
кликано мала місце статистикою правопорушень 
в сім’ї станом на 2000 р., згідно з якою домашнє 
насильство в США відбувається кожні 18 секунд, 
6 млн. жінок щорічно піддаються побиттю чо-
ловіками і приятелями, з них 4 тис. помирають 
внаслідок такого побиття [2, с. 274]. Подібні циф-
ри послужили передумовою для розробки цілого 
ряду нормативних правових актів, які зачіпають 
різні аспекти протидії злочинам у сфері сімей-
но-побутових відносин: Закон про насильство про-
ти жінок (the Violence Against Women Act) вперше 
визначив, що підпадають під федеральним право-
порушень зловживання подружніми стосунками, 
що означало можливість пред’явлення звинува-
чення в такому зловживанні в межах всієї країни.

У Сполучених Штатах жінкам надається за-
хист від сексуальних домагань на робочих місцях. 
Згідно ч. 1604.11 глави 14 Титулу 29 Зводу поста-
нов федерального уряду натяки на сексуальну ак-
тивність, що не зустріли взаємності з боку об’єкта 
домагань, спроби заручитися підтримкою і інші 
вербальні або фізичні прояви сексуального ха-
рактеру є домаганням, якщо (1) підпорядкування 
такої поведінки прямим або непрямим чином стає 
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умовою прийому на роботу; (2) підпорядкування 
або опір такій поведінці фізичною особою є осно-
вою для прийняття рішень, що надають вплив на 
дану фізичну особу; (3) така поведінка має на меті 
необгрунтоване вплив на виконання службових 
обов’язків фізичною особою або створення у вузь-
кому, напруженої або образливій атмосфери на 
робочому місці [3].

Поряд з США, ще одним світовим центром про-
тидії злочинам, що вчиняються у сфері прав жі-
нок, виступає Канада, де боротьба з сімейним на-
сильством зведена в ранг національної стратегії. 
Більш того, діяльність всіх установ і служб право-
охоронної системи провінцій і територій Канади 
заснована на принципі «нульової терпимості» до 
будь-яких проявів насильства, суть якого полягає 
в тому, що жоден випадок насильства не повинен 
залишитися безкарним. Удосконалення легаль-
них механізмів притягнення до відповідальності 
за вчинення злочинів у сфері сімейно-побутових 
відносин є невід’ємною складовою практичної ре-
алізації в Канаді ідеології «нульової терпимості». 
В останнє десятиліття робота в цьому напрямку 
помітно активізувалася. Так, в Кримінальний 
кодекс Канади були внесені доповнення, що пе-
редбачають систему заходів щодо забезпечення 
захисту жінок і дітей від насильницьких пося-
гань. Законопроект C-127, що став згодом части-
ною Кримінального кодексу, визнав згвалтуван-
ня в шлюбі кримінальним правопорушенням. 
Як компонент обвинувального процесу створено 
Програму захисту жінок (The Women’s Advocacy 
Program), що забезпечує жінкам-потерпілим від 
насильства в сім’ї підтримку на всіх етапах вза-
ємодії з правозахисної системою. Крім цього, на 
розгляд парламенту подано поправки до діючого 
кримінально-процесуального законодавства, що 
стосуються посилення правил умовно-достроково-
го звільнення від відбування покарання у вигляді 
тюремного ув’язнення для осіб, які вчинили на-
сильницький злочин в сім’ї. Інші запропоновані 
модифікації покликані полегшити процедуру дачі 
жінкою показань в суді і звільнити її від багатьох 
принизливих формальностей [4, с. 18].

Значний науково-практичний інтерес пред-
ставляє також розроблена і успішно апробована 
спочатку в Канаді, а потім і в США система не-
гайного реагування на прояви домашнього на-
сильства – DVERS (Domestic Violence Emergency 
Response System). Система DVERS діє за принци-
пом «тривожної кнопки», тобто сім’ям з «групи 
ризику», обумовлених силами місцевих соціаль-
них служб і правоохоронних органів, безкоштов-
но надається цілодобово функціонує портативна 
сигнальна апаратура. Член сім’ї, якому загрожує 
небезпека, може за допомогою цієї апаратури по-
дати сигнал, який негайно передається в поліцію 
як дзвінок особливої важливості [5, с. 38].

Закон Малайзії про домашнє насильство 
1994 р. Закон Киргизстану про соціально-право-
вий захист від насильства в сім’ї 2003 року, Комп-
лексний закон Польщі щодо протидії насильству 
в сім’ї 2005 року, Закон Гани про сімейне на-
сильство 2007 р Закон Словенії про запобігання 
насильству в сім’ї 2008 р Закон Казахстану про 
профілактику побутового насильства 2009 р. За-
кон Азербайджану про запобігання побутового 
насильства 2010, Закон Великобританії про до-
машнє насильство, злочинах і жертви злочинів, 
прийнятий в 2004 року, Органічний закон Коро-
лівства Іспанії про комплексні заходи щодо захи-
сту від гендерного насильства 2004 року, бразиль-
ський Закон Марії та Пенья 2006 року, названий 
по імені жінки, яка загинула від домашнього на-
сильства, і інші закони. У Німеччині в 1997 році 
були прийняті «Судові директиви з кримінально-
го судочинства в сфері домашнього насильства». 
Крім того, в Великобританії в боротьбі з домаш-
нім насильством в різній мірі використовуються 
наступні акти, що регулюють цивільно-правові 
відносини: Закон про сімейне право 1996 роки; 
Закон про захист від залякування 1997 р., який 
також містить кримінально-правові норми;  
Закон про дітей 1989 р .; Закон про усиновлен-
ня і дітей 2002 року; Закон про дітей 2004 року;  
Закон про громадянське партнерство 2004 року; 
Закон про дітей і усиновлення 2006 р. і Закон про 
насильницькі шлюби (цивільні заходи захисту) 
2007 [1, с. 137].

Франція, як і багато країн, постійно модерні-
зує як законодавство в сфері насильства в сім’ї, 
так і органи, що займаються боротьбою з цим 
негативним явищем. Пріоритетним напрямком 
стало припинення сімейного насильства щодо 
неповнолітніх, про що свідчать не тільки окремі 
нормативно-правові акти, а й мережу спеціальних 
організацій. Наступна європейська країна, яку 
ми проаналізуємо на предмет кримінально-право-
вої і кримінологічної політики в сфері сімейного 
насильства – Англія. У зв’язку з тим, що в Анг-
лії немає кодифікованого кримінального законо-
давства, то провідну роль в регулюванні різних 
питань (в тому числі і сімейного насильства) гра-
ють окремі закони і судові прецеденти. За дани-
ми Фонду щодо запобігання насильства в сім’ї, 
в Англії кожні 60 секунд поліція отримує виклик 
з нагоди сімейного насильства. Поліція відповідає 
на 1300 дзвінків в день, або більше 570 000 на рік, 
пов’язаних з насильством проти жінок. В Англії, 
як і у Франції, активну роль в роботі з неблагопо-
лучними сім’ями грає англійська поліція, в якій 
є самостійний відділ по боротьбі з насильством в 
сім’ї. В першу чергу допомога надається дітям, 
які зазнали сімейному насильству. Велику роль 
відіграє корекційно-реабілітаційна робота, яку 
проводить «Федерація жіночих притулків», яка 
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координує роботу «Будинків порятунку сім’ї». 
Тут знаходять притулок жінки і діти, які зазнали 
сімейному насильству. Особливістю цих будинків 
є не просто надання їжі, даху над головою, психо-
логічної допомоги, а й навчання навичкам само-
стійного життя, придбання нової професії з метою 
подальшого працевлаштування [6, c. 40]. 

У іншому регіоні – в Єгипті, відповідно до про-
ведених досліджень, сексуальні зазіхання, висо-
кий рівень насильства по відношенню до жінок 
під час народних хвилювань на грунті політич-
них криз в Єгипті, зробили цю країну найгіршою 
для проживання жінок. На виступи в ряді араб-
ських країн (так звана "Арабська весна" - хвилі 
протестів і повстань, що проходили в ряді країн 
Північної Африки (Магрибу) і Близького Сходу 
на початку 2011 р.) покладалися великі надії в 
плані прогресивних перетворень, в тому числі 
і в сфері прав жінок. Однак в Єгипті, як і рані-
ше, діють "дискримінаційні закони", а хвилю-
вання загострили наявні конфлікти, принесли 
нестабільність, вплинули на зростання діяльно-
сті ісламістських угруповань. Водночас згідно з 
єгипетськими законами, чоловік, який залишив 
дружину без поважної причини, повинен сісти у 
в’язницю на 1 рік. По місцевому закону, за по-
биття і зраду, в тому числі і з чоловічої сторони, 
загрожує в’язниця до трьох років і ганьба з боку 
суспільства. Суд і сім’я завжди стоять на боці 
скривдженої жінки. Жінці, яка подає на розлу-
чення, потрібно довести факти протиправного 
поводження з нею з боку чоловіка [7, с. 707].

Кримінально-правова протидія порушенню 
прав жінок знаходиться у критичному стані у ін-
шій арабській державі – Іраку. Жінки в цілому 
стають жертвами безлічі порушень прав людини, 
але особливо переслідуванню піддаються жінки 
з певними профілями внаслідок їх (передбачу-
ваної) політичної, конфесійної або соціальної 
ролі. Зокрема, жінки, імовірно або фактично по-
рушують традиційні ролі і/або беруть участь у 
громадському житті, піддаються залякуванню і 
цілеспрямованим нападам, включаючи вбивства 
від рук головним чином недержавних агентів, та-
ких як воєнізовані формування партій, повстан-
ці, ісламські екстремісти, а також їх власна ро-
дина або громада. До числа таких жінок можуть 
ставитися жінки, що займаються політичною 
діяльністю. Жінки продовжують піддаватися 
переслідуванню за недотримання консерватив-
них правил щодо одягу. Жінки у всіх частинах  
Іраку можуть бути під загрозою «вбивства че-
сті»в руках своїх сімей за передбачувану ганебну 
поведінку. «Вбивства честі» найчастіше відбува-
ються безкарно, з огляду на високий рівень соці-
альної підтримки щодо подібного типу злочинів, 
в тому числі серед співробітників правоохорон-
них органів [8, c. 146].

Особи, котрі зазнали в рідкісних випадках 
арешту і пред’явлення звинувачення, отримують 
м’яке покарання. Як результат, жінки і дівчата 
відмовляються навіть повідомляти про сексуальні 
напади через страх піддатися остракізму або на-
віть вбивства своєю сім’єю. Жіночі притулки в Ре-
гіоні Курдистану можуть забезпечити тимчасовий 
захист від насильства в сім’ї для деяких жінок, в 
тому числі тих, які піддаються ризику «вбивств 
честі», проте довгострокові перебування часто не-
доступні. Системи посередництва між жінками 
та їхніми родинами покликані сприяти повернен-
ню жінок в сім’ю, однак це може бути не завжди 
можливо, і були випадки, коли батьки запевняли 
своїх дочок, що пробачили їх, проте тільки для 
того, щоб убити їх, як тільки вони повернуться 
додому, в сім’ю. Деякі сім’ї можуть погодитися 
зберегти життя своєї дочки, проте, можуть під-
дати її іншим типам насильства, включаючи, на-
приклад, насильницький шлюб з ґвалтівником, 
який, згідно з іракським законом, призводить до 
закриття всіх кримінальних проваджень, відкри-
тих в зв’язку зі зґвалтуванням. Стаття 396 (1) і (2) 
Кримінального кодексу (Закон № 111 від 1969 р.) 
Іраку встановлює кримінально-судове переслі-
дування відносно особи, яка «вчинила сексуаль-
ний напад» або «спроби його здійснення без згоди 
жертви і з застосуванням сили, погроз, обману або 
інших засобів» стосовно чоловіка або жінки або 
хлопчика або дівчинки молодше 18 років. Однак 
Стаття 398 говорить: «Якщо правопорушник, зга-
даний в цій статті, згодом законно одружується 
на жертві, будь дію втрачає силу і будь-яке роз-
слідування чи інша процедура припиняється і, 
якщо вирок уже було винесено за таке діяння, то 
покарання буде скасовано (...)». Тому в деяких 
випадках немає ніяких інших альтернатив, ок-
рім як залишатися в центрі захисту або шукати 
рішення за межами Іраку. Таким чином, якщо ре-
ально оцінювати національний механізм захисту 
прав жінок в Республіці Ірак, то слід зазначити, 
що в даний час, він практично відсутній, так як 
немає відповідної законодавчої бази, здатної захи-
стити жіночі права і встановити певний правовий 
порядок їх реалізації, а також відсутня система 
державних і недержавних органів і установ, які 
готові визначати і проводити державну політику 
щодо поліпшення становища іракських жінок, за-
безпечувати введення моніторингу їх положення, 
визначати шляхи вирішення проблем, що склада-
ються в цій області і здійснювати контроль за їх 
виконанням [8, c. 148].

Висновки. Отже, зарубіжний досвід кримі-
нально-правової протидії порушенню прав і ін-
тересів жінок засвідчує наявність різноманітних 
кримінально-правових механізмів протидії, від 
ефективних (США, Канада, європейські держа-
ви), до вкрай низькоефективних (Єгипет, Ірак). 
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У контексті проведеного аналізу слід зазначити, 
що відповідальність за дискримінацію не може 
розглядатися виключно в руслі здійснення її з ви-
користанням свого службового становища. Жор-
стокі, часом нелюдські і навіть «середньовічні» 
факти дискримінації, можливо, навіть більшою 
мірою характерні для жінок. Крім того, кричу-
щі форми дискримінації, поєднані з величезними 
масштабами сексуального насильства, використо-
вують різноманітні суб’єкти, і в цьому випадку 
навряд чи можна говорити про ефективність адмі-
ністративного впливу за порушення рівності прав, 
на наш погляд, воно потребує максимально кон-
кретизованої кримінально-правової визначеності, 
що стає перспективами подальших досліджень.
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Анотація
Гіряк С. І. Зарубіжний досвід кримінально-правової 

протидії порушенню прав і інтересів жінок. – Стаття.
У статті подано характеристику зарубіжного досві-

ду кримінально-правової протидії порушенню прав і 
інтересів жінок, виокремлено спільні та відмінні риси 
у кримінально-правових механізмах протидії дослі-
джуваним злочинам у різноманітних країнах. Доведе-
но, що зарубіжний досвід кримінально-правової проти-
дії порушенню прав і інтересів жінок показує існування 
різноманітних кримінально-правових механізмів 
протидії, у європейських і американських нормах та 
особливо у нормах держав Близького Сходу. Порів-
няльно-правове дослідження даної проблеми засвід-
чило той факт, що відповідальність за дискримінацію 
не може розглядатися виключно в руслі здійснення її 
з використанням свого службового становища. Проти-
правні, часом нелюдські і навіть «середньовічні» факти 

дискримінації, можливо, навіть більшою мірою харак-
терні для жінок. Водночас кричущі форми дискриміна-
ції, поєднані з величезними масштабами сексуального 
насильства, використовують різноманітні суб’єкти, і 
в цьому випадку навряд чи можна говорити про ефек-
тивність адміністративного впливу за порушення рів-
ності прав, на наш погляд, воно потребує максимально 
конкретизованої кримінально-правової визначеності.

Ключові слова: кримінально-правова протидія, ген-
дерна дискримінація, кримінально-правова відпові-
дальність, кримінально-судове переслідування.

Аннотация
Гиряк С. И. Зарубежный опыт уголовно-правового 

противодействия нарушению прав и интересов жен-
щин. – Статья.

В статье дана характеристика зарубежного опыта 
уголовно-правового противодействия нарушению прав 
и интересов женщин, выделены общие и отличитель-
ные черты в уголовно-правовых механизмах проти-
водействия исследуемых преступленияй в различных 
странах. Доказано, что зарубежный опыт уголовно-пра-
вового противодействия нарушению прав и интересов 
женщин показывает существование различных уго-
ловно-правовых механизмов противодействия, в евро-
пейских и американских нормах и особенно в нормах 
государств Ближнего Востока. Сравнительно-правовое 
исследование данной проблемы показало тот факт, 
что ответственность за дискриминацию не может рас-
сматриваться исключительно в русле осуществления 
ее с использованием своего служебного положения. 
Противоправные, временами нечеловеческие и даже 
«средневековые» факты дискриминации, возможно, 
даже в большей степени характерны для женщин. 
В то же время вопиющие формы дискриминации в соче-
тании с огромными масштабами сексуального насилия, 
используют различные субъекты, и в этом случае вряд 
ли можно говорить об эффективности административ-
ного воздействия за нарушение равенства прав, на наш 
взгляд, оно нуждается в максимально конкретизиро-
ванной уголовно-правовой определенности.

Ключевые  слова: уголовно-правовое противодей-
ствие, гендерная дискриминация, уголовно-правовая 
ответственность, уголовно-судебное преследование.

Summary
Giryak S. I. Foreign experience in criminal law coun-

tering violations of women’s rights and interests. – Article.
The article provides a characteristic of foreign experi-

ence in the criminal-legal counteraction to the violation of 
the rights and interests of women, highlights the common 
and distinctive features in the criminal-legal mechanisms 
of counteraction to the crimes under study in various coun-
tries. It is proved that the foreign experience of criminal 
law counteraction against the violation of the rights and 
interests of women shows the existence of various criminal 
law mechanisms of counteraction, in European and Amer-
ican norms, and especially in the norms of the states of the 
Middle East. A comparative legal study of this problem 
has shown the fact that responsibility for discrimination 
cannot be considered solely in the context of its implemen-
tation using one’s official position. Illegal, time inhuman 
and even "medieval" facts of discrimination, perhaps even 
more characteristic of women. At the same time, strong 
forms of discrimination, combined with a huge scale of sex-
ual violence, are used by various actors, and in this case it is 
hardly possible to speak about the effectiveness of admin-
istrative action for violation of equality of rights, in our 
opinion, it needs the most specific criminal legal certainty.

Key  words: criminal law counteraction, gender dis-
crimination, criminal law responsibility, criminal prose-
cution.


