ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
Студијско истраживачка група за
родну равноправност и јавне политике

ОКРУГЛИ СТО
„ЗАКОН О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ:
ЗНАЧАЈ, ПОТРЕБЕ И ПРЕПРЕКЕ“

ЗАКЉУЧЦИ
Процес доношења Закона о родној равноправности треба окончати што пре, а свакако
током 2018. године.
Неопходно је задржати достигнути ниво стечених права, без урушавања и органичавања
постојећих међународних стандарда родне равноправности и заштите људских права.
Морају се поштовати Устав Републике Србије и међународне обавезе Србије које
проистичу из општеприхваћених правила међународног права и потврђених међународних
уговора који су тиме постали део домаћег правног система. Потребно је такође и да се
узму у обзир решења која су у складу с глобалним међународним и европским
стандардима о родној равноправности.
Потребно је законско постизање видљивости специфичног положаја жена и женских
људских права.
Неопходно је да Закон јасно изрази став државе о томе да је родно заснована
дискриминација забрањена и кажњива.
Неприхватљива је „родна неутралност” и „родна симетрија” која постоји у неким
одредбама Нацрта закона о родној равноправности. Ratio legis овог Закона јесте, у
ситуацији евидентне раширености родно засноване дискриминације жена у свим
областима јавног живота (запошљавања, рада, накнада за рад, здравствене и социјалне
заштите, политичког деловања, одлучивања и руковођења, образовања, науке, културе,
информисања, медија, репродуктивних права, спорта…) − поправљање положаја оних које
су дискриминисане због своје родне припадности, а не оних који то нису. Зато мере за
родну равноправност нису и не могу да буду мере симетричног већ мере асиметричног
карактера.
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Потребно је, овим Законом, предвидети законски оквир за заштиту жена од мушког
насиља, јер је то суштина родно заснованог насиља, а не свих жртава било ког вида
насиља или насиља од лица супротног пола.
Потребно је да Координационо тело (или неки други национални, државни
институционални механизам за родну равноправност интерсекторски конципиран) буде
стално радно тело Владе, и као такво предвиђено у овом Закону и регулисано законски у
погледу назива, састава, функције, процедура, надлежности, одговорности и сл.
Нужно је да се политика родне равноправности примењује и на локалом нивоу и зато мора
да постоје локални механизми за родну равноправност у свим локалним самоуправама уз
прецизно дефинисање назива, функције, надлежности, састава и улоге у локалној
самоуправи.
Пошто се истовремено у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјлна питања
припремају нацрти Закона о забрани дискриминације и Закона о родној равноправности,
требало би ту околност искористити како би се законска решења у највећој мери
усагласила ради стварања и изградње јединственог грађанскоправног система превенције
и заштите грађанки и грађана Србије од дискриминације.
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ПРЕПОРУКЕ
Разлози за доношење новог Закона о родној равноправности су:
Ратификација више међународних докумената значајних за ову област од усвајања Закона о
равноправности полова;
Неусклађеност са Законом о забрани дискриминације, као и супсидијарним законодавством;
Потреба да се одреди место Закона у правном систему;
Регулисање уставне забране дискриминације (директне и индиректне);
Непотпуна регулатива (нпр. институционални механизми родне равноправности, одсуство
санкција, недостатак инструмената за примену);
Ужи садржај појединих права од оних које гарантује Устав (нпр. бирачко право);
Закон је вредност једног друштва.

I
Потребно је подизати родну свест и разумевање нужности промене родних и
културних образаца који подстичу дискриминацију и неравноправност у
друштву, а посебно:
·

Носилаца органа јавне власти на свим нивоима; постојање капацитета и знања о
родној равноправности; одсуство родних предрасуда и стереотипа; разумевање да
је равноправност жена и мушкараца питање развоја друштва и квалитета живота
појединаца/појединки и њихових породица;

·

Носилаца судске заштите и инспекцијске контроле у циљу разумевања и
препознавања директне и индиректне родно засноване дискриминације,
интерсекционалности и других питања везаних за родну равноправност.
II

Потребно је спровођење одговарајућих промена уз схватање важности економског
утицаја окружења на родну равноправност преко:
·

Трансформисања економске политике која подстиче социјалну и родну
неравноправност у социјално одговорну економску политику засновану на људским
правима, социјалној и родној правди;

·

Јачања социјалне улоге државе и социјалне инфраструктуре;

·

Повезивања циљева макроекономске политике са циљевима родне равноправности и
благостања друштва.
III

Правна заштита од родно засноване дискриминације подразумева:
·

Установљавање јединственог система грађанскоправне заштите усаглашавањем измена
и допуна Закона о забрани дискриминације и Закона о родној равноправности, са
фокусом на процесне ефекте, тако да сам поступак задовољи стандард процесног права;
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·

У погледу облика грађанскоправне заштите од родне дискиминације, као и у судском
поступку, треба да важи општи законски режим судске заштите од дискриминације,
који се примењује у случајавима дискриминације засноване на другим личним
својствима.

·

Да се изменама и допунама Закона о забрани дискриминације отклоне слабости и
унапреде постојећа законска решења у домену судске заштите од дискриминације. Ради
остваривања овог циља, препоручују се следеће нормативне интервенције:
- Прописати субјективни и објективни рок за подизање тужбе за заштиту од
дискриминације;
- Проширити изборну месну надлежност и судом на чијем је подручју тужени са
боравиштем и судом на чијем је подручју дискриминаторска радња извршена, а када
је у питању поступак за заштиту од дискриминације на основу инвалидитета, и
судом на чијем је подручју пребивалиште или боравиште лица са инвалидитетом;
- Искључити примену правила о изборној месној надлежности у парницама које
покреће Повереник за заштиту равноправности;
- Прописати правила о ослобођењу тужиоца од претходног плаћања трошкова
поступка, који се исплаћују из средстава суда;
- Признати активну процесну легитимацију синдикалним организацијама у парницама
за заштиту од дискриминаије у области рада и запошљавања, под истим условима
под којима је она призната организацијама за заштиту људских права, односно права
одређене групе лица;
- Прописати адекватне процесне механизме за пружање колективне заштите од
дискриминације у случајевима повреда права на недискриминацију групе лица (тзв.
масовне повреде права), у складу са европским стандардима, како би жртвама
дискриминације био олакшан приступ правди; колективну заштиту од
дискриминације треба уредити по моделу представничке тужбе, а сам поступак по
моделу опт ин opt-in поступка;
- Прописати да правноснажна пресуда којом је утврђена дискриминација групе лица
производи дејство према свим члановима групе и обавезује сваки суд пред којим
чланови групе према дискриминатору остварују право на накнаду штете због
дискриминације утврђене правноснажном пресудом;
- Прописати могућност употребе статистичких података ради доказивања чињеница у
погледу којих странке сносе терет доказивања;
- Регулисати учешће Повереника за заштиту равноправности, организација која се
бави заштитом људских права, односно права одређене групе лица и сидикалних
организација на страни тужиоца у парницама покренутим тужбом лица које тврди да
је дискриминисано;
- Прописати могућност да се заштита од дискриминације може остварити и у
поступку у коме се штити право које је услед дискриминације повређено;
- Регулисати накнаду парничних трошкова у поступку покренутом тужбом
Повереника, по угледу на правила којима је регулисана накнада парничних
трошкова у поступцима у којима учествује јавни тужилац;
- Прописати овлашћење суда да укине суспензивно дејство жалбе против пресуде и
решења о одређивању привремене мере, као и да одреди краћи парициони рок за
њихово испуњење од рока који важи у општем парничном поступку.
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IV
У области политичког деловања и јавних послова потребно је:
·

Обезбедити најмање 40% представника мање заступљеног пола предложеног међу
кандидатима за органе Народне скупштине, Владе и других тела, приликом образовања
сталних и повремених радних тела, и др. органа, управа, тела итд.;

·

Обезбедити најмање 40% представника мање заступљеног пола изабраног у
руководећим органима странке и приликом предлагања кандидата политичких странака
за изборе посланика и одборника;

·

Доношење четворогодишњег плана деловања с посебним мерама за подстицање и
унапређивање родне равноправности и заступљености жена у органима политичких
странака, синдиката и струковних удружења које ће објављивати на својој интернет
страници у року од пет дана од дана доношења, а политичке странке чији су кандидати
изабрани за посланике, достављањем Одбору за равноправност полова у Народној
скупштини у року од 15 дана од дана доношења.

V
У области рађања, родитељства и запослености:
·

Потребна је промена позиције жена у јавној, а мушкараца у приватној сфери;

·

Рађање и родитељство не смеју да буду препрека и разлог за довођење у
дискриминациони положај у погледу запошљавања, реализације инивидуалних
потенцијала у струци и напредовања у послу;

·

У оквиру породичних односа и планирања породице потребно је промовисати и
унапређивати родну равноправност;

·

Уредити (признати) право и обавезу очева на коришћење одсуства ради неге детета и да
се сигурност посла и могућности усклађивања пословних и породичних обавеза односе
и на мушкарце;

·

Неопходно је активно укључити и послодаваце и органе јавне власти у погледу
стварања услова за усклађивање пословних и породичних обавеза;

·

Потребно је афирмисати родну равноправност преко образовних садржаја и путем
средстава јавног информисања.

VI
У области запошљавања, рада, радног односа и социјалног дијалога:
·

Потребно је заменити становиште да су економска и социјална права „корпоративни
трошак“ и „кочница економског раста“ ПРИНЦИПОМ СОЦИЈАЛНЕ И РОДНЕ
ПРАВДЕ И РАЗУМЕВАЊЕМ ДА ЈЕ РОДНА РАВНОПРАВНОСТ ПИТАЊЕ
ЕКОНОМСКОГ И ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА;

·

Неопходно је укључити посебне мере ради остваривања једнаких могућности у
приступу запошљавању, стручном оспособљавању, напредовању на радном месту,
накнади за рад, заштити на раду, у социјалном дијалогу, синдикалном организовању,
колективном преговарању и органима управљања, руковођења и надзора код
послодаваца, уз посебну пажњу на равноправан приступ рањивим групама, њиховим
правима и једнаким могућностима;

·

Обавезати послодавце у јавном и приватном сектору да воде рачуна о родној
равноправности;

·

Посебно је потребно експлицитно и доследно законски забранити и санкционисати
дискриминацију на основу трудноће, материнства и потребе посебне неге детета;
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·

Забранити и санкционисати узнемиравање, сексуално узнемиравање и сексуално
уцењивање на раду или у вези са радом;

·

Укључити мере за усклађивање приватног и професионалног живота у колективном
преговарању.

VII
У области спречавања и сузбијања родно заснованог насиља и
насиља над женама:
·

Користити, као оквир, дефиниције и стандарде из Конвенције УН о елиминацији свих
облика дискриминације жена (чл. 1, чл. 2, чл. 5, тачка а), стандарде из Опште препоруке
Комитета УН за елиминацију дискриминације жена бр. 35 о родно заснованом насиљу
над женама и Опште препоруке бр. 19, као и стандарде из Конвенције Савета Европе о
спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, односно да
говори о родно заснованом насиљу (дефиниције и облици) као дискриминацији и
кршењу људских права, коришћењем родно осетљиве терминологије (супротно родној
неутралности и родној симетрији);

·

Обезбеди дефинисање мера у одређеним областима преузимањем значења у складу са
ратификованим међународним уговорима (укључујући поштовање домаћег контекста)
уз решавање питања надлежности за одређене мере, али и избегавање дуплирања
норми.

VIII
У свим другим областима јавног живота
(здравствена и социјална заштита, образовање, васпитање, информисање, наука,
спорт…) дефинисати одговарајуће посебне мере
Закон о родној равноправности треба да узме у обзир неравноправан приступ жена позицијама
одлучивања, управљања и руковођења, нарочито изражен у областима као што су јавно
информисање, култура, наука и спорт, у којима огромну већину руководећих места заузимају
мушкарци, упркос томе што у просеку жене имају виши степен образовања.

IX
Обезбедити примену Закона о родној равноправности:
·

Свеобухватним и мултисекторским приступом, доследним надзором, периодичним
ревизијама извештавањем заснованим на чињеницама;

·

Успостављањем Координационог тела за родну равноправност (законски обавезно а не
ad hoc формирано);

·

Вертикалном и хоризонталном координацијом свих актера надлежних за примену и
надзирање Закона уз успостављање презицно одређених модуса комуникације;

·

Капацитетом и знањем свих актера надлежних за примену и надзор над Законом;

·

Доследним евидентирањем и систематским и редовним прикупљањем података и
извештаја о остваривању родне равноправности;

·

Приступом свим облицима правне заштите;

·

Периодичним ex post евалуацијама ефеката и ревизијама норми и подзаконских аката,

·

Редовним извештавањем органа јавне власти, Владе РС, цивилног друштва и јавности о
ефектима примене Закона;

·

Успостављањем ефикасне сарадње и комуникације са цивилним друштвом;
6

·

Разменом и објављивањем добрих пракси и судске праксе;

·

Вертикалном и хоризонталном корелацијом са другим законима и политикама −
интегрисањем родне равноправности у све законе и јавне политике;

·

Укључивањем тематике родне равноправности у наставне садржаје на свим нивоима, а
нарочито на правним факултетима и у обуке државних службеника, адвоката, судија и
тужилаца, у правосудне и адвокатске испите.

X
У номотехничком погледу потребно је:
·

Уважити специфичност садржаја и мултисекторску природу родне равноправности;

·

Омогућити мешање Повереника за заштиту равноправности у поступак који је
покренула жртва дискриминације ради њеног ојачавања (као amicus curiae);

·

Идентификовати узроке родно засноване дискримининације и циљати на сузбијање и
превенцију узрока, уместо искључиво на санирање последица;

·

Изабрати најплодотворнији приступ законском регулисању родне равноправности у
којој се укрштају бројне и различите области друштвеног живота;

·

Профилисати садржину Закона у смислу заштите од родно засноване дискриминације;

·

Ускладити Закон са Конвенцијом УН о елиминацији свих облика дискриминације жена
и другим међународним и регионалним стандардима родне равноправности;

·

Усагласити Закон са супсидијарним законима (у области радних односа, породичног
права, здравствене и социјалне заштите, образовања....) ради постизања синергијског
ефекта;

·

Одабрати интервенције и решења која су реална и остварива;

·

Фокусирати се на специфичне карактеристике закона у односу на супсидијарно
законодавство: принцип и политику једнаких могућности, посебне мере у областима
које закон регулише, институције родне равноправности на свим нивоима – значајне за
примену закона (инструменти, праћење, надзор, контрола и санкције);

·

Отворити прелазним и завршним одредбама могућност примењивања тренутно
неприменљивог за наредне кораке;

·

Омогућити оцену процесних и других ефеката сваког па и овог Закона, и зато треба
унапред да постоје индикатори, инструменти, процедуре, механизми, овлашћени
актери, и санкције за непоштовање;

·

Водити рачуна да закони не би требало да садрже листе консултованих или
примењених међународних докумената (то улази у образложење или нека друга
пратећа документа), а посебно не оних који уопште нису примењени (у Нацрту се
помиње неколико европских директива од којих се ни једна даље не садржи у тексту
Нацрта).

XI
Опште препоруке
·

У погледу процедуре за усвајање закона Социо-економски савет Владе није надлежан;

·

Велика је одговорност свих актера који учествују у креирању текста и доношењу
Закона о родној равноправности да не дозволе неусаглашеност са међународним
документима и да не дозволе разводњавање, губитак постојећих елемената родне
равноправности, погоршавање положаја жена и сл.;
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·

У делу у коме се помињу међународна документа, поменута је и Препорука Комитета
министара државама чланицама, од 31. марта 2010. године о мерама за борбу против
дискриминације на основу сексуалне оријентације или родног идентитета (ЦМ/Рец 5,
2010), а да у тексту нема ни најмањег помена ни сексуалне оријентације, ни родног
идентитета, а камоли мера заштите од дискриминације и насиља лица са другачијом
сексуалном оријентацијом или родним идентитетом.

У Београду, 19. јуна 2018.
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