ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ
жінки, що потерпають від
гендерно обумовленого насильства

ВИКЛИКИ та ПЕРЕШКОДИ
• стереотипи
• страх постраждалої особи
• неідентифікація себе, як
постраждалої особи від
ДН та ГОН
• низька правосвідомість
постраждалої особи про
свої права
• економічна та житлова
залежність від кривдника
• синдром набутої
безпорадності

• відсутність доступного
роз'яснення алгоритму дій
постраждалої особи : що
робити та куди йти після
випадку ДН та ГОН
• неналежне інформування
про послуги, якими може
скористатись постраждала
особа: хто саме їх надає
та де?

ВИКЛИКИ та ПЕРЕШКОДИ
• відсутність належної
кількості притулків для
постраждалих осіб для їх
тимчасового безпечного
перебування
• відсутність достатньої
кількості спеціалістів, які
можуть надати
психологічну підтримку та
допомогу у соціальній
адаптації

• віддаленість судових
органів, центрів та
бюро БВПД
• штраф, як міра
покарарння –
навантаження на
сімейний бюджет
• відсутність затверджених
програм для кривдника
та постраждалої особи

ВИКЛИКИ та ПЕРЕШКОДИ
• відсутність належної
взаємодії органів, які
задіяні до системи захисту
та протидії ДН та ГОН
• відсутність належного
механізму реагування на
випадки ДН та ГОН з
боку правоохоронних
органів
• небажання правоохоронних
органів втручатись у
особисте життя окремої
сім’ї

• формальний підхід
діяльності «ПОЛІНА»
• жінки у правоохоронних та
військових органах
піддаються дискримінації,
домаганню, зґвалтуванню
• корупція, кумівство,
солідарність (особливо в
маленьких громадах)
• відсутність достатнього
державного фінансування:
створення притулків,
інформаційна компанія,
навчання фахівців, оплата
їхньої праці, тощо

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА
• відсутня національна
стратегія щодо взаємодії
усіх дотичних органів, а
так само стратегія
комунікаційної політики
• відсутній механізм
реалізації норм
законодавства щодо
запобігання та протидії
ДН та ГОН

• відсутні спеціальні НПА
щодо винесення
термінового заборонного
припису та методології
оцінки ризиків, що є
підставою для його
винесення (ризик
оскарження)
• відсутність заяви
встановленого зразка щодо
видачі судом
обмежувального припису

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА
• реєстр про випадки ДН та
НзС: ризик недотримання
конфіденційної інформації
про постраждалу особу,
доступ до даного реєстру
великої кількості суб'єктів
• відсутність справедливого
покарання для кривдника
• відсутність покарання за
недотримання
обмежувального припису

• наявність дискримінаційних
норм у законодавстві,
наприклад, ст. 181-1
КУпАП (зайняття
проституцією) дитина 1617 років розглядається не
як постраждала особа, а
як суб’єкт вчинення
адміністративного
правопорушення

КРАЩІ ПРАКТИКИ
• профільне законодавство про запобігання та протидію ДН
та ГОН
• віднесення постраждалих від ДН та ГОН до суб’єктів
отримання безоплатної вторинної правової допомоги
• криміналізація ДН та деяких форм ГОН
• діяльність НГЛ з питань протидії домашньому насильству,
торгівлі людьми та гендерної дискримінації (24/7)
• створення притулків
• активна діяльність громадських організацій та їх підтримка
міжнародними донорами в реалізації проектів

КРАЩІ ПРАКТИКИ
• залучення ЗМІ та журналістів, публічне втручання та
оприлюднення виявлених фактів
• правова освіта в громадах, трудових та навчальних
колективах центрами та бюро БВПД
• зміна системи виховання з урахуванням гендерних
принципів у вузах/школах
• запровадження проекту «Я маю право!»
• відкриття правових клубів «Pravokator» для спілкування
та проведення заходів
• проведення спільних заходів на регіональному рівні щодо
напрацювання механізму ефективної взаємодії на випадки
ДН та ГОН

НАШІ ДІЇ
•
•
•

•
•
•

активна участь у діяльності різних робочих груп щодо внесення
змін до національного законодавства
правова освіта громадян, навчання спеціалістів
сприяння у налагодженні взаємодії усіх дотичних органів та
громадськості на місцях
створення інформаційних площадок для обговорення та
висвітлення кращих практик захисту
створення профільних центрів з надання комплексної психологічної
та юридичної допомоги
колективні звернення, петиції до ВРУ, МФО «Рівні можливості»,
Конституційного Суду щодо відповідності Конституції України
ст. 16 ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому
насильству» - Єдиний державний реєстр випадків ДН та НзС,
зокрема щодо внесення інформації про постраждалу особу та
кола суб'єктів, які мають доступ до даного реєстру

НАШІ ДІЇ
• напрацювання стратегічних справ на національному рівні з
метою звернення до ЄСПЛ
• покращення якості надання правової допомоги: самоосвіта
у цій галузі
• використання усіх можливих механізмів реагування на
випадки ДН та ГОН, зокрема звернення до Урядового
уповноваженого з питань гендерної політики
• організація у громадах спортивних секцій щодо навчання
постраждалих основам самозахисту
• створення та розповсюдження соціальної реклами
• не бути байдужими, зайняти активну позицію, формування
нульової толерантності до насильства

