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Сприяння доступу жінок до правосуддя (2015-2016 р.р.) 

Департамент гендерної рівності Ради Європи реалізовує проект «Сприяння 

доступу жінок до правосуддя» з метою підтримки імплементації Стратегії гендерної 

рівності на 2014-2017 р.р., прийнятої Радою Європи. Однією з п’яти визначальних цілей 

Стратегії є гарантування рівного доступу жінок до правосуддя. Проект охоплює такі 

країни: Арменія, Азербайджан, Грузія, Республіка Молдова і Україна. 

Основні цілі проекту:  

1. Визначити і підтримати подолання бар’єрів у доступі жінок до правосуддя, 

як юридичних, так і соціально-економічних та культурних; 

2. Підсилити можливості країн, які охоплені проектом, у розробці і 

впровадженні заходів із забезпечення гендерно відповідального підходу в системі 

здійснення правосуддя, у тому числі шляхом навчання представників юридичної 

професії. 

Протягом останніх п'яти років стандарти гендерної рівності були посилені на рівні 

Ради Європи та держав-членів. Одночасно із цим підвищилася обізнаність щодо тих 

перепон, з якими стикаються жінки у разі виникнення необхідності звернення до суду. 

Стандарти гендерної рівності в сфері рівного доступу жінок до правосуддя базуються на 

чотирьох основних договорах: Європейська конвенція з прав людини, Європейська 

соціальна хартія, Конвенція щодо боротьби з торгівлею людьми, яка набула чинності 1 

лютого 2008 року; і Конвенція про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та 

насильством в сім'ї (Стамбульська конвенція), яка набула чинності 1 серпня 2014 р. Крім 

того, ці договори доповнюються значним набором юридично зобов'язуючих стандартів і 

керівних принципів. Перша стратегія Ради Європи з питань гендерної рівності на 2014-

2017 р.р. забезпечує стратегічну основу для реалізації цих стандартів, щоб наблизити 

держави-члени до фактичної гендерної рівності. 

На першій стадії проекту поставлено такі завдання: 

- проаналізувати основні бар’єри, які існують в доступі жінок до правосуддя в 

Україні (юридичні, соціально-економічні, культурні); 

- виробити рекомендації щодо заходів із сприяння доступу жінок до правосуддя в 

Україні з урахуванням вже існуючої позитивної практики; 

- надати рекомендації щодо організації подальшого навчання представників 

юридичної професії (суддів, прокурорів, адвокатів). 


