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1. Вступ
1.1. Відправна точка
Більшість правозахисних угод, особливо тих, які укладено впродовж останніх років,
зобов’язують підписантів створити механізми координації та моніторингу, що
гарантуватимуть повне й ефективне здійснення прав, закріплених у таких угодах.

Конвенція Ради Європи «Про запобігання та протидію насильству стосовно жінок і
домашньому насильству та боротьбу із цими явищами», відома як Стамбульська
конвенція1, викликає певні складнощі в цьому контексті. Зокрема, стаття 10
Стамбульської конвенції вимагає від сторін призначити чи створити один або кілька
офіційних органів, які відповідатимуть за виконання широкого спектра завдань:
«координація, виконання, моніторинг та оцінювання політики й заходів для
запобігання всім формам насильства та для боротьби з усіма формами насильства, які
підпадають під сферу застосування цієї Конвенції». А оскільки Стамбульська
конвенція спирається на принцип субсидіарності, то відповідно цим документом і не
визначено, як саме держави повинні забезпечити таку вимогу: сторонам
запропоновано самостійно з’ясувати, як вони застосовуватимуть це положення.

До появи Стамбульської конвенції завдяки важливій Рекомендації Комітету міністрів
Ради Європи (2002)5 державам-членам щодо захисту жінок від насильства2 було
запроваджено процес моніторингу вчинення насильства стосовно жінок і дівчат у
державах-членах. 2014 року в четвертому звіті про реалізацію цієї рекомендації було
вказано на значний прогрес, якого вдалося досягти протягом певного періоду у сфері
створення офіційних органів, мета яких полягала в координації виконання заходів
захисту. 2013 року 39 держав-сторін створили органи, відповідальні за координацію й
виконання заходів захисту; 30 держав забезпечили моніторинг й оцінювання3. Однак,
оскільки відповідний звіт стосувався впровадження Рекомендації (2002)5, а не статті
10 Стамбульської конвенції, з нього не можна зробити висновків щодо того, наскільки
такий моніторинг відображав детальні вимоги цієї статті.

Наразі лише деякі держави-члени Ради Європи створили нові офіційні органи чи
визначили вже наявні структури або механізми, які виконують усі вимоги
Стамбульської конвенції щодо координації, виконання, моніторингу й оцінювання
політики та заходів боротьби з насильством стосовно жінок. У багатьох країнах лише
розробляють такі механізми або створюють окремі структури для виконання різних
функцій.

Цей звіт має на меті показати практичний досвід, набутий під час розробки,
створення й запровадження в дію координуючих органів такого типу відповідно до
1 http://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e.
2 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/rec_2002_5E.pdf.

Європи (2014): Аналітичне дослідження результатів Четвертого раунду моніторингу
стосовно реалізації Рекомендації Rec(2002)5 щодо захисту жінок від домашнього насильства в
державах-членах Ради Європи, сторінка 11.

3 Рада

2

ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫ ˚ˋ ˪ː˛ˋ˘ ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅. ʖ˅˪˕ ˕˃ˍˑˉ ˏ˃˦ ː˃ ˏˈ˕˪
˅ˋˊː˃˚ˋ˕ˋ ˑ˔ːˑ˅ː˪ ˒ˑˊˋ˙˪˫, ˢˍ˪ ˒ˑ˅ˋːː˪ ˅ˊˢ˕ˋ ˇˑ ˖˅˃ˆˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ-˔˕ˑ˓ˑːˋ ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫
ˍˑː˅ˈː˙˪˫ ˒˓ˋ ˔˕˅ˑ˓ˈːː˪ ˑ˗˪˙˪ˌːˋ˘ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ ˇˎˢ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪˫ ˊ˃˘ˑˇ˪˅, ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ːˋ˘ ː˃
˄ˑ˓ˑ˕˟˄˖ ˊ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑˏ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ. ʓ˖ˏˍˋ, ˅ˋ˔ˎˑ˅ˎˈː˪ ˅ ˙˟ˑˏ˖ ˊ˅˪˕˪, ˏˑˉ˖˕˟ ˔˕˃˕ˋ
˕ˈˏˑˡ ˇˎˢ ˑ˄ˆˑ˅ˑ˓ˈː˟ ˖ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˑˏ˖ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˪.

ʑˋ˔ˎˑ˅ˎˡ˦ˏˑ ˒ˑˇˢˍ˖ ˅˔˪ˏ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍ˃ˏ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˪ ʜʢʝ, ˢˍ˪
˒˓ˑˇˈˏˑː˔˕˓˖˅˃ˎˋ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˕ː˪˔˕˟ ˕˃ ˕ˈ˓˒˪ːːˢ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˡ˚ˋ ː˃ ː˃˛˪ ˚ˋ˔ˎˈːː˪
ˊ˃˒ˋ˕˃ːːˢ ˜ˑˇˑ ˔ˍˎ˃ˇ˖ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋ˘ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓, ˢˍ˪ ˚˃˔ˑˏ ˔ˍˎ˃ˇːˑ ˊ˓ˑˊ˖ˏ˪˕ˋ ˎˡˇˢˏ,
˜ˑ ˄ˈˊ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇː˟ˑ ːˈ ˄ˈ˓˖˕˟ ˖˚˃˔˕˪ ˖ ˅ˋ˓˪˛ˈːː˪ ˒ˋ˕˃ː˟ ˕˃ˍˑˆˑ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓˖. ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˪ ː˃
ː˃˛ˈ ˑ˒ˋ˕˖˅˃ːːˢ ˔˕˃ˎˋ ˇ˪ˌ˔ːˑ ˍˑ˓ˋ˔ːˋˏˋ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˒˪ˇˆˑ˕˖˅˃ːːˢ ˙˟ˑˆˑ ˊ˅˪˕˖.
1.2. ʖ˃˅ˇ˃ːːˢ ˌ ˏˈ˕ˑˇˋˍ˃
ʖ˃˅ˇ˃ːːˢ

2016 ˓ˑˍ˖ ʑ˪ˇˇ˪ˎ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ ʟ˃ˇˋ ʲ˅˓ˑ˒ˋ ˇˑ˓˖˚ˋ˅
ʜ˪ˏˈ˙˟ˍˑˏ˖ ˪ː˔˕ˋ˕˖˕˖ ˒˓˃˅ ˎˡˇˋːˋ ˒˪ˇˆˑ˕˖˅˃˕ˋ Ǽ˃ː˃ˎ˪˕ˋ˚ːˋˌ ˊ˅˪˕, ˢˍˋˌ ˔˕ˑ˔˖˅˃˅˔ˢ ˄
ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˋ˘ ˒˓ˑ˄ˎˈˏ ˪ ˄˓˃˅ ˄ˋ ˇˑ ˖˅˃ˆˋ ː˃˄˖˕ˋˌ ˇˑ˔˅˪ˇ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋ˘ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˋ˘
ˑ˓ˆ˃ː˪˅, ˔˕˅ˑ˓ˈːˋ˘ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˓˪ˊːˋ˘ ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˋ˘ ˒˓˃˅ˑˊ˃˘ˋ˔ːˋ˘ ˖ˆˑˇ» ˪ˊ ˏˈ˕ˑˡ
˒˪ˇ˕˓ˋˏ˃˕ˋ ˅˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˔˕˃˕˕˪ 10 ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫. ʑˋˍˑː˃ːːˢ ˑˍ˓ˈ˔ˎˈːˑˆˑ
ˊ˃˅ˇ˃ːːˢ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃˦ǣ

9 ˑ˄ˆˑ˅ˑ˓ˈːːˢ ˑ˄˔ˢˆ˖ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˊ˃ ˔˕˃˕˕ˈˡ 10 ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫ ˖
ˍˑː˕ˈˍ˔˕˪ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˕˃ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅, ˜ˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˡ˕˟ ˊ˃ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˡ,
˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˌ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ˕˃ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˄ˑ˓ˑ˕˟˄ˋ ˊ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑˏ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ
ˉ˪ːˑˍ;
9 ˃ː˃ˎ˪ˊ ˑ˔ːˑ˅ːˋ˘ ˒˓˃˅ˑ˅ˋ˘, ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˋ˘ ˪ ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˋ˘ ˃˔˒ˈˍ˕˪˅, ˢˍ˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˒ˑ˅ˋːː˪
˅˓˃˘ˑ˅˖˅˃˕ˋ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˔˕˃˕˕˪
10 ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫ ˚ˋ ː˃ˇ˃ːːˢ ː˃ˢ˅ːˑˏ˖ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ː˃ ˙ˈ;
9 ˅˪ˇ˄˪˓ ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˋ˘ ˦˅˓ˑ˒ˈˌ˔˟ˍˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅, ˔˕˅ˑ˓ˈːˋ˘ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ʙˑː˅ˈː˙˪˫ ˕˃
˪ː˛ˋ˘ ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˢˍ˪ ˏˑˉ˖˕˟ ˒ˑˇ˪ˎˋ˕ˋ˔ˢ ˇˑ˔˅˪ˇˑˏ ˜ˑˇˑ ˕ˋ˘
˚ˋːːˋˍ˪˅, ˢˍ˪ ˑ˄ˏˈˉ˖ˡ˕˟ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ː˪˔˕˟ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˖˅˃ːːˢ ˒ˑˇ˪˄ːˋ˘ ˪ː˔˕ˋ˕˖˙˪ˌ;
9 ˑ˄ˆˑ˅ˑ˓ˈːːˢ ˃˔˒ˈˍ˕˪˅ (˕˪˦ˡ ˏ˪˓ˑˡ, ˖ ˢˍ˪ˌ ˕˃ˍ˃ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˢ ˇˑ˔˕˖˒ː˃), ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˋ˘ ˪ˊ
˅ˋˏˑˆ˃ˏˋ ˪ː˛ˋ˘ ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˪ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˒ˑˇ˪˄ːˋ˘
ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅.

3

Методика
Із 22 держав4, які наразі ратифікували Стамбульську конвенцію, 155 повідомили
ГРЕВІО6, що створили офіційний координуючий орган відповідно до статті 10
Конвенції.

Цим 15 державам було надіслано короткий питальник, щоб дізнатися про перші
враження щодо того, як держави-члени Ради Європи реалізують статтю 10 Конвенції.
На запитання питальника було отримано відповіді з 8 країн (Андорри, Австрії, Бельгії,
Данії, Італії, Португалії, Сербії та Швеції). Запитання здебільшого стосувалися складу
та функцій координаційного механізму й досвіду, пов’язаного з його створенням.

Термін «координаційний механізм» було використано як загальний термін для всіх
органів, що відповідають за координацію, виконання, моніторинг і оцінювання заходів
та політики, спрямованих на боротьбу з усіма формами насильства стосовно жінок, на
які поширюється Стамбульська конвенція.
На основі інформації з відповідей на питальник та на підставі вторинного дослідження
було обрано для опису в розділі 3 досвід Іспанії та Швеції як країн, де створено
координаційні механізми відповідно до статті 10 Стамбульської конвенції.

Щоб розширити обсяг знань, у межах дослідження також було вивчено структури,
створені за двома іншими правозахисними угодами, які виконують принаймні два з
чотирьох завдань статті 10.

Однією з таких структур був координуючий орган, створений у 2009 році Фінляндією
відповідно до статті 29(2) Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі
людьми7. Цей орган виконує функцію координації й певною мірою виконання.
Фінляндію було обрано з огляду на те, що перш ніж створювати власний
координуючий орган, тут скористалися можливістю вивчити досвід інших країн у
створенні таких структур. На той час було кілька країн з аналогічними до фінських
структурами, які вже мали кількарічний досвід функціонування таких координуючих
органів. Національний доповідач із питань торгівлі людьми та Міністерство
внутрішніх справ Фінляндії створили структуру, яка у своїй роботі спиралася на один
з основних висновків, які було отримано під час кількох візитів до інших країн: багато
координуючих органів не мають реальних повноважень, а тому неефективні.
Дослідження фінської моделі дозволило зібрати інформацію про координуючу
структуру із залученням високопосадовців. Вибір такої моделі ґрунтувався виключно
на цьому аспекті. Водночас є інші аспекти фінської концепції, наприклад, недостатнє
фінансування механізму, яке, однак, вважати позитивним прикладом не можна.
4 http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures.
5 http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/list-of-official-co-ordinating-bodies.

ГРЕВІО (Група експертів із дій проти насильства стосовно жінок і домашнього насильства) –
незалежна група експертів, завдання якої полягає у моніторингу та виконанні положень
Стамбульської конвенції.
7 http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371d.
6

4

Іншим прикладом є Німеччина. Ця країна ще не ратифікувала Стамбульську
конвенцію, однак створила комплексний механізм для забезпечення здійснення прав,
закріплених у Конвенціях ООН про права осіб з інвалідністю. Приклад Німеччини
цікавий у контексті двох аспектів: створений механізм надає державним органам та
недержавним структурам різні функції, окрім того, такий механізм передбачає
широку участь громадянського суспільства. Ратифікувавши КПОІ 2009 року8,
Німеччина взяла на себе зобов’язання виконувати статтю 33(1) і (2) Конвенції.
Держава створила для цього три органи. Спільно вони мали виконувати вимоги цих
положень. Сукупно повноваження цих трьох органів полягають у координації,
виконанні та моніторингу. Відповідно із функціонального погляду (хоча, звичайно, не
в контексті їх мети) згадані органи наблизилися до виконання вимог статті 10
Стамбульської конвенції.

Робота над цим звітом передбачала, зокрема, оцінювання відповідей на запитання
питальника, надісланого 15 державам-сторонам Стамбульської конвенції, які
повідомили ГРЕВІО9 про створення офіційного координуючого органу відповідно до
статті 10 Конвенції. Далі було проведено вторинне дослідження діяльності
аналогічних органів, створених відповідно до інших угод. На основі таких результатів
було проведено 11 якісних телефонних інтерв’ю. Група опитаних осіб представляла
координуючі органи, створені відповідно до різних угод п’яти держав. Щоб доповнити
інформацію, отриману в такий спосіб, до уваги було взято ще й думку здебільшого
недержавних суб’єктів, які належали до відповідних координаційних механізмів й
мали повноваження ділитися досвідом про свою роботу, інформацією про структуру й
процес упровадження механізмів10.
Інтерв’ю було частково транскрибовано й проаналізовано. У звіті ці результати
узагальнено й наведено в третьому та четвертому розділах. Вони стали основою для
опису досвіду відібраних органів відповідно до правозахисних угод, зазначених у
цьому звіті, та відображають загальні проблеми і набутий досвід.

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml.
ГРЕВІО (Група експертів із дій проти насильства стосовно жінок і домашнього насильства) –
незалежна група експертів, завдання яких полягає в моніторингу й виконанні положень
Стамбульської конвенції.
10 Див. повний список опитаних осіб у Додатку.
8
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2. ʝ˄˔ˢˆ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˔˕˃˕˕˪ 10
ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫
ʠ˕˃˕˕ˢ 10 ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˖˦ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˔˕˅ˑ˓ˋ˕ˋ ˑˇː˖ ˃˄ˑ ˍ˪ˎ˟ˍ˃
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓, ˢˍ˪ ˅ˋˍˑː˖˅˃˕ˋˏ˖˕˟ ˒ˈ˅ː˪ ˗˖ːˍ˙˪˫, ˜ˑ ˆ˃˓˃ː˕˖˅˃˕ˋˏ˖˕˟
ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ː˪ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ː˪ ˊ˃˘ˑˇˋ ˄ˑ˓ˑ˕˟˄ˋ ˊ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑˏ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ. ʑˋˏˑˆˋ,
˅ˋˍˎ˃ˇˈː˪ ˅ ˔˕˃˕˕˪ 10, ˇˑ˅ˑˎ˪ ˇ˃ˎˈˍˑ˔ˢˉː˪ ˒ˑ˓˪˅ːˢːˑ ˊ ˃ː˃ˎˑˆ˪˚ːˋˏˋ ˅ˋˏˑˆ˃ˏˋ ˅ ˪ː˛ˋ˘
˒˓˃˅ˑˊ˃˘ˋ˔ːˋ˘ ˖ˆˑˇ˃˘. ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˒ˑ˅ːˋˌ ˊˏ˪˔˕ ˪ ˑ˄˔ˢˆ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˟ ˊ˃ ˔˕˃˕˕ˈˡ 10 ˏˑˉː˃
ˊ˓ˑˊ˖ˏ˪˕ˋ ˊ˪ ˔˕˃˕ˈˌ 9–11 ʙˑː˅ˈː˙˪˫. ʑˋˏˑˆˋ ˜ˑˇˑ ˖˚˃˔˕˪ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˑˆˑ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃ ˕˃
ˊ˄˪˓ ˇ˃ːˋ˘ ˪ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢǡ ˅ˋˍˎ˃ˇˈː˪ ˅ ˔˕˃˕˕ˢ˘ 9 ˪ 11, ˅˃ˉˎˋ˅˪ ˇˎˢ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˗˖ːˍ˙˪ˌ,
ˑ˒ˋ˔˃ːˋ˘ ˖ ˔˕˃˕˕˪ 10, ˕ˑˏ˖, ˜ˑ˄ ˊ˓ˑˊ˖ˏ˪˕ˋ ˅ˈ˔˟ ˊˏ˪˔˕ ˪ ˑ˄˔ˢˆ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˟ ˔˕˃˕˕˪ 10,
˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˕˃ˍˑˉ ˖˅˃ˉːˑ ˑˊː˃ˌˑˏˋ˕ˋ˔˟ ˊ˪ ˔˕˃˕˕ˢˏˋ 9 ˪ 11.
ʠ˕˃˕˕ˢ 9. ʜˈ˖˓ˢˇˑ˅˪ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˈ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅ˑ
ʠ˕ˑ˓ˑːˋ ˅ˋˊː˃ˡ˕˟, ˊ˃ˑ˘ˑ˚˖ˡ˕˟ ˪ ˒˪ˇ˕˓ˋˏ˖ˡ˕˟ ː˃ ˅˔˪˘ ˓˪˅ːˢ˘ ˓ˑ˄ˑ˕˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘
ːˈ˖˓ˢˇˑ˅ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌ ˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˑˆˑ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃, ˢˍ˪ ˃ˍ˕ˋ˅ːˑ ˇ˪ˡ˕˟ ˖ ˄ˑ˓ˑ˕˟˄˪ ˊ
ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑˏ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ, ˪ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˡˡ˕˟ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˈ ˔˒˪˅˓ˑ˄˪˕ːˋ˙˕˅ˑ ˊ ˙ˋˏˋ
ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢˏˋ.
ʠ˕˃˕˕ˢ 10. ʙˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˋˌ ˑ˓ˆ˃ː

(1) ʠ˕ˑ˓ˑːˋ ˒˓ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟ ˃˄ˑ ˊ˃˔ːˑ˅˖ˡ˕˟ ˑˇˋː ˚ˋ ˄˪ˎ˟˛ˈ ˑ˗˪˙˪ˌːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅,
˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ːˋ˘ ˊ˃ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˡ, ˅ˋˍˑː˃ːːˢ, ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ ˕˃ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ˌ
ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˇˎˢ ˊ˃˒ˑ˄˪ˆ˃ːːˢ ˅˔˪ˏ ˗ˑ˓ˏ˃ˏ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃ ˕˃ ˇˎˢ ˄ˑ˓ˑ˕˟˄ˋ ˊ ˖˔˪ˏ˃ ˗ˑ˓ˏ˃ˏˋ
ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃, ˢˍ˪ ˒˪ˇ˒˃ˇ˃ˡ˕˟ ˒˪ˇ ˔˗ˈ˓˖ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˙˪˦˫ ʙˑː˅ˈː˙˪˫. ʡ˃ˍ˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ
ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˕˟ ˊ˄˪˓ ˇ˃ːˋ˘, ˢˍ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˑ ˅ ˔˕˃˕˕˪ 11, ˃ː˃ˎ˪ˊ˖ˡ˕˟ ˪ ˒ˑ˛ˋ˓ˡˡ˕˟
˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ.
(2) ʠ˕ˑ˓ˑːˋ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖ˡ˕˟, ˜ˑ˄ ˑ˓ˆ˃ːˋ, ˒˓ˋˊː˃˚ˈː˪ ˚ˋ ˊ˃˔ːˑ˅˃ː˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˙˪˦˫
˔˕˃˕˕˪, ˑ˕˓ˋˏ˖˅˃ˎˋ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˆˑ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓˖ ˒˓ˑ ˊ˃˘ˑˇˋ, ˖ˉˋ˕˪ ˊˆ˪ˇːˑ ˊ
ˆˎ˃˅ˑˡ VIII.
ʠ˕˃˕˕ˢ 11. ʖ˄˪˓ ˇ˃ːˋ˘ ˪ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ

(1) ʓˎˢ ˙˪ˎˈˌ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˙˪˦˫ ʙˑː˅ˈː˙˪˫ ʠ˕ˑ˓ˑːˋ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˖ˡ˕˟˔ˢǣ
a)

˓ˈˆ˖ˎˢ˓ːˑ ˊ˄ˋ˓˃˕ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪ ˇˈˊ˃ˆ˓ˈˆˑ˅˃ː˪ ˔˕˃˕ˋ˔˕ˋ˚ː˪ ˇ˃ː˪ ˒˓ˑ ˅ˋ˒˃ˇˍˋ ˅˔˪˘
˗ˑ˓ˏ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃, ˢˍ˪ ˒˪ˇ˒˃ˇ˃ˡ˕˟ ˒˪ˇ ˔˗ˈ˓˖ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˙˪˦˫ ʙˑː˅ˈː˙˪˫;

b) ˒˪ˇ˕˓ˋˏ˖˅˃˕ˋ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˅˔˪˘ ˗ˑ˓ˏ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃, ˢˍ˪ ˒˪ˇ˒˃ˇ˃ˡ˕˟ ˒˪ˇ
˔˗ˈ˓˖ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˙˪˦˫ ʙˑː˅ˈː˙˪˫, ˇˎˢ ˅ˋ˅˚ˈːːˢ ˌˑˆˑ ˑ˔ːˑ˅ːˋ˘ ˒˓ˋ˚ˋː ˪
ː˃˔ˎ˪ˇˍ˪˅, ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪ ˅ˋ˒˃ˇˍ˪˅ ˪ ˓˪˅ːˢ ˅ˋːˈ˔ˈːˋ˘ ˅ˋ˓ˑˍ˪˅, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕˪
ˊ˃˘ˑˇ˪˅, ˖ˉˋ˕ˋ˘ ˇˎˢ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˙˪˦˫ ʙˑː˅ˈː˙˪˫.
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(2) ʠ˕ˑ˓ˑːˋ ˇˑˍˎ˃ˇ˃ˡ˕˟ ˊ˖˔ˋˎ˟ ˇˎˢ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˑ˒ˋ˕˖˅˃ː˟ ː˃˔ˈˎˈːːˢ ː˃ ˓ˈˆ˖ˎˢ˓ː˪ˌ
ˑ˔ːˑ˅˪ ˇˎˢ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˒ˑ˛ˋ˓ˈːːˢ ˌ ˕ˈːˇˈː˙˪ˌ ˖˔˪˘ ˗ˑ˓ˏ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃, ˢˍ˪ ˒˪ˇ˒˃ˇ˃ˡ˕˟
˒˪ˇ ˔˗ˈ˓˖ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˙˪˦˫ ʙˑː˅ˈː˙˪˫.
(3) (..)

(4) ʠ˕ˑ˓ˑːˋ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖ˡ˕˟, ˜ˑ˄ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˢ, ˊ˪˄˓˃ː˃ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˙˪˦˫ ˔˕˃˕˕˪ǡ ˄˖ˎ˃
ˇˑ˔˕˖˒ːˑˡ ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˑ˔˕˪.
ʠ˗ˈ˓˃ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫
ʢ ˔˕˃˕˕˪ 1(1) ˊ˃ˊː˃˚ˈːˑ, ˜ˑ ˙˪ˎˎˡ ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫ ˦ ˊ˃˘ˋ˔˕ ˉ˪ːˑˍ ˅˪ˇ ˖˔˪˘ ˗ˑ˓ˏ
ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃ ˌ ːˈˇˑ˒˖˜ˈːːˢ, ˍ˓ˋˏ˪ː˃ˎ˟ːˈ ˒ˈ˓ˈ˔ˎ˪ˇ˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˎ˪ˍ˅˪ˇ˃˙˪ˢ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃
˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ (˖ ˔˕˃˕˕˪ 3(f) ˊ˃ˊː˃˚ˈːˑ, ˜ˑ ˕ˈ˓ˏ˪ː «ˉ˪ːˍˋ» ˑ˘ˑ˒ˎˡ˦ ˇ˪˅˚˃˕ ˇˑ 18 ˓ˑˍ˪˅).
ʙˑː˅ˈː˙˪ˢ ˢ˅ːˑ ˅ˋˊː˃˦ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ ˒ˑ˓˖˛ˈːːˢˏ ˒˓˃˅ ˎˡˇˋːˋ ˕˃
˗ˑ˓ˏˑˡ ˇˋ˔ˍ˓ˋˏ˪ː˃˙˪˫ (˔˕˃˕˕ˢ 2(1)) ˪ ˅ˋˊː˃˚˃˦, ˜ˑ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑ ˑ˘ˑ˒ˎˡ˦ «˅˔˪ ˃ˍ˕ˋ
ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ ˊ˃ ˆˈːˇˈ˓ːˑˡ ˑˊː˃ˍˑˡ, ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˑˏ ˢˍˋ˘ ˦ ˃˄ˑ ˏˑˉˈ ˄˖˕ˋ
˗˪ˊˋ˚ː˃, ˔ˈˍ˔˖˃ˎ˟ː˃, ˒˔ˋ˘ˑˎˑˆ˪˚ː˃ ˃˄ˑ ˈˍˑːˑˏ˪˚ː˃ ˛ˍˑˇ˃ ˚ˋ ˔˕˓˃ˉˇ˃ːːˢ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ
ˉ˪ːˑˍ, ˖ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ˔ˎ˪ ˒ˑˆ˓ˑˊˋ ˕˃ˍˋ˘ ˇ˪ˌ» (˔˕˃˕˕ˢ 3(˃)). ʢ ʙˑː˅ˈː˙˪˫ ːˈˏ˃˦ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ
˕ˈ˓ˏ˪ː˃ «ˆˈːˇˈ˓» ˪ˊ ˄˪ˑˎˑˆ˪˚ːˑ˫ ˕ˑ˚ˍˋ ˊˑ˓˖, ˑˇː˃ˍ ˖ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪ ˅˪ː ˑˊː˃˚˃˦ «˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ
ˊ˃ˍ˓˪˒ˎˈː˪ ˓ˑˎ˪, ˒ˑ˅ˈˇ˪ːˍ˖... ˪ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ː˪ ˑˊː˃ˍˋ» (˔˕˃˕˕ˢ 3(c)). ʝ˕ˉˈ, ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍ˃
ˍˑː˅ˈː˙˪ˢ – ˒ˈ˓˛ˋˌ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅ˋˌ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˑˆˑ ˒˓˃˅˃, ˖ ˢˍˑˏ˖ ˦
˕ˎ˖ˏ˃˚ˈːːˢ ˔ˎˑ˅˃ «ˆˈːˇˈ˓». ʙ˓˪ˏ ˕ˑˆˑǡ ʙˑː˅ˈː˙˪ˢ ˅ˋ˘ˑˇˋ˕˟ ˊ˃ ˓˃ˏˍˋ ˒ˑ˒ˈ˓ˈˇː˪˘
˒˓˃˅ˑˊ˃˘ˋ˔ːˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˪˅, ˇˑˇ˃ˡ˚ˋ ˕˃ˍˑˉ ˇˑ ˔˅ˑˆˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ
ˉ˪ːˑˍ ˈˍˑːˑˏ˪˚ː˖ ˛ˍˑˇ˖ ˕˃ ˔˕˓˃ˉˇ˃ːːˢ ˢˍ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃.
ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍ˃ ˍˑː˅ˈː˙˪ˢ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃˦ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ ˖ ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍ˪ˌ ˕˃
˒˓ˋ˅˃˕ː˪ˌ ˔˗ˈ˓˪; ˇˑˏ˃˛ː˦ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑ ˚˪˕ˍˑ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˢˍ ˗ˑ˓ˏ˃ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ
ˉ˪ːˑˍ (˔˕˃˕˕ˢ 2(1)). ʠ˕˃˕˕ˢ 2(2) «ˊ˃ˑ˘ˑ˚˖˦» ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖˅˃˕ˋ ʙˑː˅ˈː˙˪ˡ ˕˃ˍˑˉ
˜ˑˇˑ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃, ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ːˑˆˑ ː˃ ˚ˑˎˑ˅˪ˍ˪˅ ˪ ˘ˎˑ˒˙˪˅, ˘ˑ˚˃ ˙ˈˌ ˒˖ːˍ˕ ˅ˑː˃ ˊ˃ˎˋ˛˃˦
ː˃ ˓ˑˊ˔˖ˇ ˇˈ˓ˉ˃˅.

ʝ˕ˉˈ, ˔˕˃˕˕˪ 1 ˪ 2 ʙˑː˅ˈː˙˪˫ ˗ˑ˓ˏ˖ˡ˕˟ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ː˖ ˄˃ˊ˖, ˢˍ˖ ː˃ˎˈˉˋ˕˟ ˅˕˪ˎˋ˕ˋ ˅
ˉˋ˕˕ˢ ˛ˎˢ˘ˑˏ ˖ˉˋ˅˃ːːˢ ˔˕ˑ˓ˑː˃ˏˋ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˪ˊ ˊ˃˒ˑ˄˪ˆ˃ːːˢ, ˊ˃˘ˋ˔˕˖, ˍ˓ˋˏ˪ː˃ˎ˟ːˑˆˑ
˒ˈ˓ˈ˔ˎ˪ˇ˖˅˃ːːˢ ˌ ˪ː˕ˈˆ˓ˑ˅˃ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ. ʡˑˏ˖ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ ˅ˋˊː˃˚˃˦ ˒˓ˈˇˏˈ˕ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪
ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˚ˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˔˕˃˕˕˪ 10. ʠ˕˃˕˕ˢ 1 ˕˃ˍˑˉ
ˑ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇˍˑ˅˃ːˑ ˔˕ˑ˔˖˦˕˟˔ˢ ˊ˄ˑ˓˖ ˇ˃ːˋ˘ ˕˃ ˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪˫ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˔˖˄’˦ˍ˕˪˅ ˪ ˔˖˄’˦ˍ˕˪˅
ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˑˆˑ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃ ˅ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋˌ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ.
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Чотири функції, які потрібно виконувати у зв’язку з політикою та заходами
запобігання й ліквідації всіх форм насильства стосовно жінок
Стаття 10(1) Стамбульської конвенції передбачає чотири функції, які мають
виконувати держави: (і) координація, (іі) виконання, (ііі) моніторинг, (iv) оцінювання
державних заходів, ужитих для боротьби з насильством у тому значенні, як його
тлумачить цей документ. Стаття 10 передбачає, що ці функції має виконувати один або
кілька державних органів. Оскільки міжнародний моніторинг виконання
Стамбульської конвенції лише розпочато, сьогодні єдиною детальною
характеристикою такого зобов’язання є опис у Пояснювальній доповіді до Конвенції
(описаний нижче). ГРЕВІО, незалежний експертний орган, що відповідає за моніторинг
виконання положень Конвенції на міжнародному рівні, у березні 2016 року
опублікував питальник, який мав стати основою для звітів держав-сторін щодо
виконання положень Конвенції. Питальник містить детальні запитання про
повноваження, структуру та роль органів, створених відповідно до статті 10, а тому це
дозволяє припустити, що звіти про оцінку, які ГРЕВІО підготує після завершення свого
оцінювання виконання в Австрії та Монако (перші країни, що підлягають
оцінюванню), покажуть, як ГРЕВІО трактує такі повноваження.
У розділі Пояснювальної доповіді до Стамбульської конвенції11, в якій розглянуто
статтю 10, не сформульовано детальніших критеріїв координації й виконання
заходів захисту, а лише зазначено мету забезпечення ефективності заходів для
боротьби з гендерно зумовленим насильством. Деякі критерії ефективної координації
виконання державних заходів можна отримати зі звітів щодо країн, складених
Комітетом з моніторингу виконання Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії
торгівлі людьми (ГРЕТА)12. Серед них – критерії для різних сфер, на яких комітет
наголосив в одному чи кількох своїх звітах:
<0000> залучення до механізму представників найвищих рівнів влади;
залучення всіх міністерств, що працюють над цим питанням;
залучення НУО;
забезпечення належного рівня повноважень;
забезпечення відповідними повноваженнями та ресурсами в таких обсягах, які
дають змогу координувати державні заходи;
координація як на горизонтальному рівні, так і серед інституцій різних державних
рівнів із метою забезпечити заходи, які буде всебічно й узгоджено висвітлено.

Відповідно до Пояснювальної доповіді до Стамбульської конвенції моніторингова
функція органів потребує відстеження способу й ефективності виконання заходів і
політики на національному, регіональному та місцевому рівнях.

11 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001

6800d383a.

12 http://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work.
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ʓˎˢ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ˕˃ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑǡ ˜ˑ˄ ˅ˑːˋ ˒˪ˇˎˢˆ˃ˎˋ ː˃˖ˍˑ˅˪ˌ
˒ˈ˓ˈ˅˪˓˙˪, ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ː˪ˌ ː˃ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˕ˑˆˑ, ˚ˋ ː˃ˎˈˉːˑ ˊˇ˪ˌ˔ːˈː˪ ˍ˓ˑˍˋ
ˊ˃ˇˑ˅ˑˎ˟ːˢˡ˕˟ ˒ˑ˕˓ˈ˄ˋ ˉˈ˓˕˅ ˪ ˇˑ˔ˢˆ˃ˡ˕˟ ˔˅ˑ˦˫ ˏˈ˕ˋ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ː˪ˌ ː˃
˅ˋˢ˅ˎˈːːˢ ˌˏˑ˅˪˓ːˋ˘ ːˈ˄˃ˉ˃ːˋ˘ ː˃˔ˎ˪ˇˍ˪˅. ʡ˃ˍˈ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃˦ ˊ˄˪˓ ˊː˃˚ːˋ˘
ˑ˄˔ˢˆ˪˅ ˇ˃ːˋ˘, ˜ˑ˔˕ˑ˓ˑːˋ ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˊˇ˪ˌ˔ːˋ˕ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ
ˇˑ ˔˕˃˕˕˪ 11. ʥˈ ˒ˑˎˑˉˈːːˢ ˅ˋˏ˃ˆ˃˦ ˅˪ˇ ˔˕ˑ˓˪ː ˊ˄ˋ˓˃˕ˋ «˓ˈˆ˖ˎˢ˓ːˑ ˇˈˊ˃ˆ˓ˈˆˑ˅˃ː˪
˔˕˃˕ˋ˔˕ˋ˚ː˪ ˇ˃ː˪ ˒˓ˑ ˅ˋ˒˃ˇˍˋ ˅˔˪˘ ˗ˑ˓ˏ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃, ˢˍ˪ ˒˪ˇ˒˃ˇ˃ˡ˕˟ ˒˪ˇ ˔˗ˈ˓˖
ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ ˙˪˦˫ ʙˑː˅ˈː˙˪˫». ʜ˃ ˓˪˅ː˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˕˃ˍˑˉ ˒ˑ˅ˋːːˑ ˒˪ˇ˕˓ˋˏ˖˅˃˕ˋ˔ˢ
ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ˅˔˪˘ ˗ˑ˓ˏ ˆˈːˇˈ˓ːˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑˆˑ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃ ˕˃ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ
ˉ˪ːˑˍ ˪ ˇ˪˅˚˃˕Ǥ ʥˈ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ˏ˃˦ ˔˕ˑ˔˖˅˃˕ˋ˔ˢ «ˑ˔ːˑ˅ːˋ˘ ˒˓ˋ˚ˋː ˪ ː˃˔ˎ˪ˇˍ˪˅,
ˍ˪ˎ˟ˍˑ˔˕˪ ˅ˋ˒˃ˇˍ˪˅ ˪ ˓˪˅ːˢ ˅ˋːˈ˔ˈːˋ˘ ˅ˋ˓ˑˍ˪˅, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕˪ ˊ˃˘ˑˇ˪˅, ˖ˉˋ˕ˋ˘
ˇˎˢ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ» ˒ˑˎˑˉˈː˟ ʙˑː˅ˈː˙˪˫. ʠ˕˃˕˕ˢ 11 ˕˃ˍ ˔˃ˏˑ ˊˑ˄ˑ˅ǯˢˊ˖˦, ˜ˑ˄ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ
ˇˑˍˎ˃ˇ˃ˎˋ ˊ˖˔ˋˎ˟ ˇˎˢ «˒˓ˑ˅ˈˇˈːːˢ ˑ˒ˋ˕˖˅˃ː˟ ː˃˔ˈˎˈːːˢ ː˃ ˓ˈˆ˖ˎˢ˓ː˪ˌ ˑ˔ːˑ˅˪ ˇˎˢ
ˑ˙˪ːˍˋ ˒ˑ˛ˋ˓ˈːːˢ ˕˃ ˕ˈːˇˈː˙˪ˌ» ˖˔˪˘ ˗ˑ˓ˏ ˆˈːˇˈ˓ːˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑˆˑ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃13.
ʶː˕ˈˆ˓˃˙˪ˢ ː˃ ˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ːˑˏ˖ ˕˃ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˏ˖ ˓˪˅ːˢ˘

ʨˑˇˑ ˗˖ːˍ˙˪ˌ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ, ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ˖ ˌ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˖ ʞˑˢ˔ːˡ˅˃ˎ˟ː˪ˌ ˇˑ˒ˑ˅˪ˇ˪ ˇˑ
ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˑǣ ː˃ ˓˪˅ːˢ˘, ˢˍ˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˡ˕˟ ˊ˃ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˊ˃˘ˑˇ˪˅,
ˏ˃˦ ˄˖˕ˋ ˔˕˅ˑ˓ˈː˃ ˚ˋ ˒ˑ˅ˋːː˃ ˇ˪ˢ˕ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˃ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˃. ʶː˛ˋˏˋ ˔ˎˑ˅˃ˏˋ, ˒ˈ˓ˈˇ
ˍ˓˃˫ː˃ˏˋ ˊ ˗ˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˡ ˔ˋ˔˕ˈˏˑˡ ˖˒˓˃˅ˎ˪ːːˢ ˏˑˉˈ ˒ˑ˔˕˃˕ˋ ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ
ˇˈˍ˪ˎ˟ˍˑ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅.
ʖ˃ˎ˖˚ˈːːˢ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˑˆˑ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃

ʢ ˔˕˃˕˕˪ 9 ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑ ː˃ ˒ˑ˕˓ˈ˄˖ ˓ˑˊ˄˖ˇˑ˅ˋ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑˆˑ
˔˒˪˅˓ˑ˄˪˕ːˋ˙˕˅˃ ˊ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋˏˋ ːˈ˖˓ˢˇˑ˅ˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢˏˋ. ʢ ʞˑˢ˔ːˡ˅˃ˎ˟ː˪ˌ
ˇˑ˒ˑ˅˪ˇ˪ ˇˑ ʙˑː˅ˈː˙˪˫ ˊ˃˒˓ˑ˒ˑːˑ˅˃ːˑ ˓˪ˊː˪ ˔˒ˑ˔ˑ˄ˋ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˖˅˃ːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˔˒˪˅˒˓˃˙˪,
ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˊ˃ˎ˖˚ˈːːˢ ʜʢʝ ˅ ˓˃ˏˍ˃˘ ˏ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚ˑ˫ ˅ˊ˃˦ˏˑˇ˪˫ ˚ˋ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ːˑ˫
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ14. ʤˑ˚˃ ˔˕˃˕˕ˢ 2, ˖ ˢˍ˪ˌ ˅ˋˍˎ˃ˇˈːˑ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ː˖ ˔˗ˈ˓˖ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ
˒ˑˎˑˉˈː˟ ʙˑː˅ˈː˙˪˫, ˢ˅ːˑ ˊ˃ˑ˘ˑ˚˖˦ ˔˕ˑ˓ˑːˋ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖˅˃˕ˋ ˙˪ ˒ˑˎˑˉˈːːˢ ˇˑ ˅˔˪˘ ˉˈ˓˕˅,
˔˕˃˕˕ˢ 9, ˖ ˢˍ˪ˌ ˪ˇˈ˕˟˔ˢ ˒˓ˑ ˔˒˪˅˒˓˃˙ˡ ˊ ʜʢʝ ˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˋˏ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅ˑˏ,
˔˕ˑ˔˖˦˕˟˔ˢ ˎˋ˛ˈ ˕ˋ˘, ˘˕ˑ ˒˓˃˙ˡ˦ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ. ʢ ʞˑˢ˔ːˡ˅˃ˎ˟ː˪ˌ
ˇˑ˒ˑ˅˪ˇ˪ ˇˑ ʙˑː˅ˈː˙˪˫ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˑǡ ˜ˑ ˕˃ˍˋˌ ˒˪ˇ˘˪ˇ ːˈ ˏ˃˦ ː˃ ˏˈ˕˪ ˒ˈ˓ˈ˛ˍˑˇˋ˕ˋ
ˇˈ˓ˉ˃˅˃ˏ ˓ˑˊ˄˖ˇˑ˅˖˅˃˕ˋ ˔˅ˑˡ ˓ˑ˄ˑ˕˖ ˇ˃ˎ˪, ˊ˃ˎ˖˚ˋ˅˛ˋ ˕˪ ˃˔˒ˈˍ˕ˋ, ˢˍ˪ ˓ˑˊ˅ˋ˅˃ˡ˕˟ ʜʢʝ,
˜ˑ ˊ˃ˌˏ˃ˡ˕˟˔ˢ ˒ˋ˕˃ːːˢˏˋ ˇˑˏ˃˛ː˟ˑˆˑ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃.
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ʞˑˢ˔ːˡ˅˃ˎ˟ː˃ ˇˑ˒ˑ˅˪ˇ˟ ˇˑ ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫ǡ ˒˖ːˍ˕ˋ 74–79.
ʞˑˢ˔ːˡ˅˃ˎ˟ː˃ ˇˑ˒ˑ˅˪ˇ˟ ˇˑ ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫ǡ ˒˖ːˍ˕ 69.
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3. Національні
координуючі
органи,
створені
відповідно до різних угод про права людини: набутий
досвід
Кожна зі структур чотирьох механізмів15, представлених у цьому розділі, має
характеристики, які варто врахувати державам, що шукають шляхи виконання вимог
статті 10 Стамбульської конвенції в спосіб, який гарантуватиме здійснення прав
людини, а тому буде ефективним. Перші два механізми (у Швеції та Іспанії) –
координаційні, їх створено відповідно до статті 10 Стамбульської конвенції. Наступні
два (у Фінляндії та Німеччині) було сформовано для виконання вимог інших
правозахисних угод щодо координації цієї діяльності.

Швеція та Іспанія повідомили ГРЕВІО16 про виконання вимог статті 10. Обидві країни
незалежно створили свої структури ще до набрання чинності Стамбульською
конвенцією. Водночас у цих двох державах застосовують різні підходи до виконання
окремих функцій. У Швеції функцію координації виконує Відділ із питань гендерної
рівності Міністерства охорони здоров’я та соціальних послуг, а в Іспанії – спеціальний
координаційний орган Міністерства охорони здоров’я, соціальної політики та рівних
прав. В Іспанії моніторинг та оцінку також проводять державні органи, тоді як Швеція
частково доручає ці функції незалежним академічним установам.

Важливість координаційної функції детальніше обговорено в контексті прикладу
Фінляндії. У міністерстві, яке взяло на себе керівництво органом координації заходів
боротьби з торгівлею людьми17, вирішили, що шлях до гарантування ефективності
механізму лежить через налагодження тісних зв’язків з політичними та
адміністративними інституціями.

Хоча зобов’язання інтеграції громадянського суспільства в координаційний орган у
Стамбульській конвенції чітко не визначено, Конвенція ООН про права осіб з
інвалідністю передбачає суворе зобов’язання щодо інтеграції громадянського
суспільства в державні структури, які відповідають за виконання та моніторинг. Щоб
виконати таке зобов’язання, Німеччина створила структуру відповідно до статті 33
КПОІ, яка передбачає інтеграцію громадянського суспільства в усі органи, зокрема
державні координаційні та виконавчі, а також незалежний недержавний
моніторинговий орган.

Механізми, створені відповідно до статті 10 Стамбульської конвенції у Швеції та Іспанії; механізм,
створений відповідно до статті 33 КПОІ в Німеччині, та механізм, створений відповідно до статті
29(2) Конвенції РЄ про заходи щодо протидії торгівлі людьми.
16 Див. примітку 6.
17 Зобов’язання за статтею 29 Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми.
15
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3.1. Швеція: упровадження координаційного механізму відповідно до статті 10
Стамбульської конвенції
У Швеції національний координаційний механізм було створено ще до набуття
чинності Стамбульською конвенцією. Ще до ратифікації Швецією Стамбульської
конвенції уряд Королівства дійшов висновку, що шведське законодавство про
гендерно зумовлене насильство уже відповідає вимогам Стамбульської конвенції, як і
інфраструктура для координації та виконання відповідних заходів. Через це відразу
після ратифікації Конвенції Швеція не запроваджувала жодних структурних змін.
Проте з того часу така оцінка змінилася, й відповідно уряд оголосив про намір
провести структурні реформи, які передбачатимуть створення координуючого
органу.

Політика щодо гендерної рівності у Швеції торкається питання ГЗН, а також
насильства стосовно жінок і дівчат. На національному рівні її впроваджують
Міністерство охорони здоров’я та соціальної політики, Міністерство освіти й
Міністерство юстиції. Однак головним підрозділом, який займається цим питанням, є
Відділ із питань гендерної рівності Міністерства охорони здоров’я та соціальної
політики. Відділ підтримує всі міністерства у питаннях виконання своїх зобов’язань
щодо ГЗН та НЖД. Цей відділ затверджує пропозиції міністерств щодо відповідної
політики й заходів. Він також відповідає за складання та координацію національних
планів дій стосовно гендерної рівності. Координація на національному рівні
відбувається насамперед через міжвідомчу співпрацю експертів і фахівців державних
департаментів, які разом формують єдиний інтегрований державний орган Швеції, що
складається з Офісу прем’єр-міністра, міністерств і Департаменту адміністративних
справ18.

Функцію координатора на регіональному рівні виконують регіональні
адміністративні органи, що працюють відповідно до федеральної політики. Швеція
складається з 21 округу. Політичні завдання на цьому рівні виконують окружні ради,
представництво до яких обирає безпосередньо населення округу, а також окружні
адміністративні комітети, які є органами державного уряду в округах. Основним
обов’язком останніх є координація політики й заходів в окрузі відповідно до цілей
уряду Швеції, зокрема забезпечення гендерної рівності. 2007 року уряд розпочав
реалізацію «Плану дій для боротьби з насильством чоловіків стосовно жінок,
насильством і утисками в ім’я так званої «честі» та насильством в одностатевих
відносинах»19, відповідно до якого комітетам визначено завдання ініціювати й
підтримувати регіональну координацію роботи місцевих і регіональних органів у
боротьбі з ГЗН та НЖД. Бюджет і повноваження комітетів у контексті виконання
такого завдання не вказано. Окружні комітети збираються чотири рази на рік із
представниками Міністерства охорони здоров’я та соціальної політики, щоб
поінформувати міністерство й один одного про досягнення та обмінятись
інформацією. Наразі окружні адміністративні комітети не отримали постійних чи
навіть довготермінових повноважень для виконання ролі координаторів завдань, які
18 http://www.government.se/the-government-offices/

19 http://www.regeringen.se/contentassets/07ef84b6218046d4aedcb4080e830ccf/action-plan-for-
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призначив їм уряд. Це, імовірно, ускладнило комітетам планування й можливість
ефективно працювати.

Оцінювання та моніторинг виконання функцій відповідно до статті 10 Стамбульської
конвенції проводять різні державні й недержавні суб’єкти від імені держави: Швеція
має два національні відомства, які насамперед відповідають за збір даних: Шведська
національна рада з питань запобігання злочинності, яка є частиною Міністерства
юстиції, і Національний комітет із питань охорони здоров’я та соціального
забезпечення, що працює на базі Міністерства охорони здоров’я та соціальної
політики. Обидва відомства щороку звітують своїм відповідним міністерствам.
Окружні адміністративні комітети щороку звітують Міністерству охорони здоров’я та
соціальної політики про стан роботи у сфері ГЗН і НЖД. Окрім того, університетам
доручають проводити дослідження щодо рівня й наслідків насильства стосовно жінок
та оцінювати ефективність державних заходів, зокрема, таку роботу здійснює
Національний центр інформування про насильство чоловіків стосовно жінок при
Уппсальському університеті (NCK). Центр і Адміністративний комітет округу
Естерйотланд координують роботу мережі відповідних національних органів у цій
сфері20.

2015 року уряд Швеції опублікував звіт «Цілі політики й нове урядове відомство –
ефективне управління шведською політикою гендерної рівності»21. Повторюючи
висновок, який раніше зробив національний координатор із питань домашнього
насильства (2012-2014)22, урядовий звіт наголошує, що координацію між
національними та місцевими органами потрібно посилити, створивши нове
відомство, яке аналізуватиме суспільні тенденції у сфері гендерної рівності, ГЗН і
НЖД та координуватиме політику й заходи в цій галузі. Таке відомство перейняло б
функцію координації експертної мережі всіх відповідних національних відомств, які
до цього часу координували Адміністративний комітет округу Естерйотланд і
Національний центр інформування про насильство чоловіків стосовно жінок. Окрім
того, окружним адміністративним комітетам буде запропоновано надавати новому
відомству дані й консультувати його щодо подальших вимог до реалізації політичних
заходів на регіональному рівні. Цю тему буде обговорено в парламенті восени 2016
року, що може призвести до змін у способі взаємодії різних органів, які є частиною
поточного національного координаційного механізму.
За даними респондента з Відділу з питань гендерної рівності, це: Національний комітет з питань
охорони здоров’я та соціального забезпечення, Інспекція з охорони здоров’я та соціального
забезпечення, Агентство з охорони здоров’я Швеції, Шведська дослідницька рада з питань охорони
здоров’я, робочого життя й соціального забезпечення, Національна рада з питань запобігання
злочинності, Національний комітет поліції, Шведський державний орган із питань компенсацій
жертвам злочинів та їх підтримки, Прокуратура Швеції, Адміністрація шведських національних
судів, Шведське податкове агентство, Шведське агентство з питань молоді та громадянського
суспільства, Національне агентство з питань освіти, Шведська рада з питань телерадіомовлення,
Уповноважений у справах дітей Швеції, Шведська асоціація органів місцевої та регіональної влади,
Шведський секретаріат із питань гендерних досліджень, Каролінська університетська лікарня,
Агентство з питань міграції, Шведське агентство з питань соціального страхування, Національний
комітет інституційного догляду, Національний комітет судової медицини, Комісія з питань
урядової підтримки релігійних спільнот, окружні адміністративні комітети, Національний центр
інформування про насильство чоловіків стосовно жінок.
21 http://www.government.se/contentassets/8f596b339f08403ba040ed097cdc2be4/summary-of-thereport-policy-objectives-and-a-new-government-agency.pdf.
22 http://www.regeringen.se/contentassets/9d9b0adf4a844a77836ffa9ca6b466df/summary-in-englishof-sou-201449-domestic-violence---a-public-health-issue.
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Органи, залучені до національного координаційного механізму Швеції відповідно до статті 10 Стамбульської
конвенції

Відділ кримінальної
політики
• Моніторинг і
виконання
• 2 працівники
Щорічний звіт
Шведська національна
рада з питань
запобігання
злочинності
• Щорічне опитування
щодо злочинів
• Оцінює національні
стратегії
• Бюджет для
оцінювання: 180,000
євро

Міністерство
освіти

Міністерство охорони
здоров’я та соціальної
політики

Міністерство
юстиції
Регулярна
неофіційна
взаємодія

•
•
•
•
•

Відділ із питань гендерної рівності
Складання Національного плану
дій
Міжвідомча взаємодія
Моніторинг виконання
3 працівники

Щорічний звіт
Національний комітет із питань
охорони здоров’я та соціального
забезпечення

• Щорічні місцеві опитування про
роботу муніципалітетів і НУО, які
керують притулками
• Видає рекомендації/директиви у
сфері охорони
здоров’я/соціального
законодавства

Обмін даними

НУО

Регулярна
неофіційна
взаємодія

Урядові департаменти
•

Регулярна
неофіційна •
взаємодія
•

Видає урядове завдання
щодо моніторингу
Спільні
засідання
Щорічні звіти
щодо реалізації

Адміністративні комітети 21
округу
• Координують політику й
заходи на регіональному рівні
• Збираються 4 рази на рік

Єдиний інтегрований державний орган, що
складається з Офісу прем’єр-міністра,
міністерств і Департаменту адміністративних
справ
Координація та підготування політичних
заходів
Збираються щомісяця

Національний центр інформування про
насильство чоловіків стосовно жінок
• Координує мережу експертів
відповідних національних відомств з
питань ГЗН і НЖД
• Працює як «база знань» онлайн
• Збирає всі пов’язані дослідження

Співпраця

Адміністративні комітети
округу Естерйотланд
• За дорученням уряду збирає дані та
інформацію про злочини в ім’я так званої
«честі»
• Очолює мережу експертів у сфері злочинів в
ім’я так званої «честі» та злочинів, пов’язаних
із жіночим обрізанням
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3.2. Іспанія: упровадження координаційного механізму відповідно до статті
10 Стамбульської конвенції
Іспанія – один із прикладів країни, що розробила комплексну концептуальну базу для
створення державних структур, завдання яких – боротися з насильством стосовно
жінок. Ця концептуальна база пов’язана з високим рівнем регулювання через закони,
укази та процесуальні правила, особливо щодо структур і завдань у сфері координації.

У грудні 2004 року уряд Іспанії ухвалив федеральний закон 1/2004 про інтегровані
заходи захисту від гендерно зумовленого насильства. Поміж іншим, це законодавство
впроваджує заходи й політику у всіх відповідних сферах, таких як освіта, соціальні
послуги, охорона здоров’я, судова система та підтримка жертв23. Закон пізніше було
уточнено кількома королівськими указами. На відміну від підходу, застосованого в
інших країнах, законодавство Іспанії встановлює положення, що регулюють
координаційний механізм, а також визначають його основні функції та завдання:
статті 29 і 30 закону передбачають створення двох органів на національному рівні –
Урядової делегації з питань гендерно зумовленого насильства та домашнього
насильства і Наглядової ради з питань насильства стосовно жінок. Зокрема, зазначено,
що цим органам доручено виконувати всі функції, які випливають зі статті 10
Стамбульської конвенції. Це означає, що механізмом керують здебільшого державні
суб’єкти.
Обидва органи, створені відповідно до вищезазначених законів, працюють на
високому адміністративному рівні на базі Державного секретаря із питань соціальних
послуг та рівноправ’я при Міністерстві охорони здоров’я, соціальних послуг і
рівноправ’я.

Урядова делегація з питань насильства стосовно жінок, яка працює на базі
міністерства, уповноважена розробляти пропозиції та заходи для урядових дій,
спрямованих на боротьбу з ГЗН і НЖД, а також координувати всі заходи в цій сфері.
Вона складається з представника уряду, який працює як національний координатор із
питань гендерно зумовленого насильства та якого прямо призначає Іспанська рада
міністрів на підставі королівського указу, а також із двох голів директоратів –
заступника голови Директорату із питань інформування про гендерно зумовлене
насильство, запобігання та інформування про нього (відповідає за складання
статистики й проведення досліджень) і заступника голови Директорату із питань
міжвідомчої координації у сфері ГЗН (його завдання – упорядкування всіх
законодавчих і політичних ініціатив, які стосуються ГЗН та НЖД і які ухвалило будьяке з міністерств).
Урядова делегація з питань насильства стосовно жінок, зокрема, заступники голів
директоратів, як адміністративний орган відповідає за розробку урядової політики з
питань насильства стосовно жінок і координацію та просування всіх заходів, ужитих у
цій сфері. За словами нашого партнера з урядової делегації, у ній працює близько 30
працівників, а щорічний бюджет делегації становить 26 мільйонів євро.
23 http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/VIOLENCE/SPANISH%20LAW%20Organic%20Act

%201_28-12-04%20on%20Violence.pdf.
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Уряд ухвалив рішення, що визначає конкретну структуру урядової делегації ще 2005
року, видавши королівський указ 237/200524. Із часу виходу цього указу структура не
змінювалася.

Державна наглядова рада з питань насильства стосовно жінок, чиї функції та роль у
координаційному механізмі детально описано в королівському указі (253/2006), – це
колегіальний орган при Міністерстві охорони здоров’я, соціальних послуг і
рівноправ’я. Його очолює Державний секретар із питань соціальних послуг і
рівноправ’я. Голові допомагають два заступники, які періодично підлягають ротації:
один із заступників – представник 17 урядів автономних спільнот Іспанії, другий –
представник НУО. Метою такої ротації є пряме представництво регіонального рівня й
НУО. Усі міністерства збираються під егідою Наглядової ради щороку чи що два роки
для зустрічі з регіональними урядами, науковими експертами та представниками
організацій громадянського суспільства. Цей орган обмінюється інформацією про
підготування заходів та надає експертну підтримку урядовій делегації. Члени
Державної наглядової ради з питань насильства стосовно жінок співпрацюють у
робочих групах, пов’язаних із різними аспектами такого насильства, і готують звіти
про досягнення в цій сфері, оцінюючи ефективність відповідних заходів та політики. З
2007 року Державна наглядова рада з питань насильства стосовно жінок щороку
готує звіт щодо цих питань.
Наглядова рада з питань домашнього та гендерно зумовленого насильства – ще один
орган національного координаційного механізму. Цю другу наглядову раду було
створено ще 2002 року при Генеральній раді судової влади Міністерства юстиції. Рада
включає Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство охорони
здоров’я, соціальних послуг і рівноправ’я, Державну прокуратуру, автономні
регіональні уряди, що мають компетенцію в судових справах, а також Генеральну
раду адвокатури Іспанії. Основними завданнями цього органу є складання й аналіз
даних судової статистики (наприклад, кількість повідомлених випадків, судових
рішень тощо) та покращення координації між названими установами. Він може
подавати уряду пропозиції щодо реалізації заходів у сфері правосуддя. Наглядова
рада Генеральної ради судової влади бере участь у засіданнях Державної наглядової
ради з питань насильства стосовно жінок.

Національний і регіональний (автономні спільноти) рівні пов’язані кількома
способами. Такий зв’язок забезпечено завдяки ротації працівників із різних згаданих
вище регіонів на посаді заступника голови Державної наглядової ради з питань
насильства стосовно жінок. Інший зв’язок налагоджено через заступника голови
Директорату з питань міжвідомчої координації, який також здійснює нагляд за
регіональною реалізацією політики боротьби з ГЗН і НЖД. Заступник голови
Директорату щороку зустрічається з представниками автономних спільнот на
секторальній конференції, на якій представлено щорічний звіт Державної наглядової
ради з питань насильства стосовно жінок.
24 http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d/PPRiCAqhKb7yhssmw5jHDQu

NBd+TWAIG8TlFv+GXW/SrrVuM1x0Z4bfe0ApKy1hXDEN2Y3z1x4xRICRdFI2rI2ruu+JlLfSeq68mC8DfoNT
21gHWo/4uljJHE.

Ɉɪɝɚɧɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ȱɫɩɚɧɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ
ɫɬɚɬɬɿ 10 ɋɬɚɦɛɭɥɶɫɶɤɨʀ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ

ɍɪɹɞ
Ɋɚɞɚ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ
ɨɱɨɥɸɽ ɩɪɟɦ’ɽɪ-ɦɿɧɿɫɬɪ

Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɸɫɬɢɰɿʀ
ɇɚɝɥɹɞɨɜɚ ɪɚɞɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɝɟɧɞɟɪɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ
• Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀ ɪɚɞɢ ɫɭɞɨɜɨʀ
ɜɥɚɞɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɸɫɬɢɰɿʀ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ, Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ,
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɢ, Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨʀ
ɪɚɞɢ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɢ ȱɫɩɚɧɿʀ ɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɯ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɭɪɹɞɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɸ ɜ ɫɭɞɨɜɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ
• Ɂɛɢɪɚɽ ɣ ɨɰɿɧɸɽ ɞɚɧɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ
ɫɭɞɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ
• Ʉɨɨɪɞɢɧɭɽ ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɳɨɞɨ
ȽɁɇ ɡ ɭɜɚɝɨɸ ɞɨ ɡɚɯɨɞɿɜ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɡ
ɛɨɤɭ ɫɭɞɨɜɨʀ ɜɥɚɞɢ
• Ɋɟɝɭɥɹɪɧɿ ɡɿɛɪɚɧɧɹ

ɓɨɪɿɱɧɢɣ ɡɜɿɬ ɩɪɨ
ȽɁɇ ɿ ɇɀȾ

Ɉɛ’ɽɞɧɭɽ

ɉɪɢɡɧɚɱɚɽ
ɭɪɹɞɨɜɨɝɨ ɞɟɥɟɝɚɬɚ

Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɧɚɝɥɹɞɨɜɚ ɪɚɞɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɠɿɧɨɤ
• Ɉɱɨɥɸɽ ɋɟɤɪɟɬɚɪ ɿɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜ’ɹ, ɹɤɨɦɭ ɩɨɱɟɪɝɨɜɨ
ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɞɜɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɢ ɝɨɥɨɜɢ (ɨɞɢɧ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɚɜɬɨɧɨɦɧɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɭɪɹɞɢ, ɚ Ɉɛ’ɽɞɧɭɽ
ɞɪɭɝɢɣ – ɇɍɈ)
• Ɂɿɛɪɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨʀɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɣ
ɇɍɈ, ɪɨɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɯ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ
• ɉɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ ɩɨɪɚɞɢ ɳɨɞɨ ɭɪɹɞɨɜɢɯ
ɡɚɯɨɞɿɜ
• Ɂɛɢɪɚɽɬɶɫɹ 1–3 ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ

Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

Ɉɱɨɥɸɽ

Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɿɡ
ɩɢɬɚɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ
ɿ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜ’ɹ

Ɉɱɨɥɸɽ
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɭɪɹɞɨɜɚ ɞɟɥɟɝɚɰɿɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɝɟɧɞɟɪɧɨ
ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ
• Ȳʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɭɪɹɞɨɜɢɣ ɞɟɥɟɝɚɬ
• ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɪɹɞɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ
ɩɥɚɧ ɞɿɣ)
• Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɭɪɹɞɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ
• Ȼɥɢɡɶɤɨ 30 ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ
• Ȼɸɞɠɟɬ: 26 ɦɥɧ ɽɜɪɨ ɧɚ ɪɿɤ
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɨɥɨɜɢ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚɬɭ
ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɨʀ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ
ȽɁɇ

Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɨɥɨɜɢ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚɬɭ
ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɨ ȽɁɇ,
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ
ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ
ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ

ɓɨɪɿɱɧɢɣ ɡɜɿɬ ɩɪɨ ȽɁɇ ɿ ɇɀȾ
Ʉɨɨɪɞɢɧɭɽ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ ɡ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɦɢ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚɦɢ
ɋɟɤɬɨɪɚɥɶɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ
• Ɂɚɫɿɞɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɯ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɭɪɹɞɿɜ
• Ɂɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɳɨɪɨɤɭ
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3.3. ʣ˪ːˎˢːˇ˪ˢ: ˖˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˔˕˃˕˕˪
29(2) ʙˑː˅ˈː˙˪˫ ʟ˃ˇˋ ʲ˅˓ˑ˒ˋ ˒˓ˑ ˊ˃˘ˑˇˋ ˜ˑˇˑ ˒˓ˑ˕ˋˇ˪˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˎˡˇ˟ˏˋ
ʣˑ˓ˏ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˌ ˙˪ˎ˪ ˔˕˃˕˕˪ 29 (˔˒ˈ˙˪˃ˎ˪ˊˑ˅˃ː˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˅ˎ˃ˇˋ ˕˃ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ)
ʙˑː˅ˈː˙˪˫ ʟ˃ˇˋ ʲ˅˓ˑ˒ˋ ˒˓ˑ ˊ˃˘ˑˇˋ ˜ˑˇˑ ˒˓ˑ˕ˋˇ˪˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˎˡˇ˟ˏˋ25 (ʙˑː˅ˈː˙˪ˢ ˒˓ˑ˕ˋ
˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˎˡˇ˟ˏˋ) ˔˘ˑˉ˪ ː˃ ˗ˑ˓ˏ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˌ ˙˪ˎ˪ ˔˕˃˕˕˪ 10 ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫.
ʝˇː˃ˍ ˅ˋˍˎ˃ˇˈː˪ ˅ ˙ˋ˘ ˇ˅ˑ˘ ˔˕˃˕˕ˢ˘ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ːːˢ ˪˔˕ˑ˕ːˑ ˅˪ˇ˓˪ˊːˢˡ˕˟˔ˢ ˊ˃ ˔˅ˑ˫ˏˋ
˗˖ːˍ˙˪ˢˏˋ. ʖˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ːːˢ ˊ˃ ˔˕˃˕˕ˈˡ 29 ʙˑː˅ˈː˙˪˫ ˒˓ˑ˕ˋ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˎˡˇ˟ˏˋ
ˑ˄ˏˈˉ˖ˡ˕˟˔ˢ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ˗˖ːˍ˙˪˦ˡ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪˫ǣ ˍˑˉː˃ ˔˕ˑ˓ˑː˃ ʙˑː˅ˈː˙˪˫ ˓ˑ˄ˋ˕˟
ˍ˓ˑˍˋ, ːˈˑ˄˘˪ˇː˪ ˇˎˢ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪˫ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˔˕˓˃˕ˈˆ˪ˌ, ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˕˃
ˊ˃˘ˑˇ˪˅, ˔˒˓ˢˏˑ˅˃ːˋ˘ ˒˓ˑ˕ˋ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˎˡˇ˟ˏˋ, ˍˑˎˋ ˙ˈ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑǡ ˪ ˔˕˅ˑ˓ˡ˦ ˊ ˙˪˦ˡ
ˏˈ˕ˑˡ ˑˇˋː ˃˄ˑ ˍ˪ˎ˟ˍ˃ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅.

ʙˈ˓˖ˡ˚ˋ˔˟ ˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˋˏ ˓˪˛ˈːːˢˏ, ʣ˪ːˎˢːˇ˪ˢ ˊ˃ ˄˃ˆ˃˕ˑ ˓ˑˍ˪˅ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˋˎ˃ ˌ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˋˎ˃
ˍˑː˙ˈ˒˙˪ˡ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˔˅ˑˆˑ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ːːˢ ˊ˃ ˔˕˃˕˕ˈˡ 29 ʙˑː˅ˈː˙˪˫ ˒˓ˑ˕ˋ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪
ˎˡˇ˟ˏˋ. ʖ˃ ˙ˈˌ ˒˓ˑ˦ˍ˕ ː˃ ˓˪˅ː˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˔ˈˍ˓ˈ˕˃˓ˢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎˑ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ
˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅ ˍ˓˃˫ːˋ. ʞ˓ˑ˦ˍ˕ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃˅ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˓ˑ˄ˑ˚ˑ˫ ˆ˓˖˒ˋ, ˢˍ˃ ˔ˍˎ˃ˇ˃ˎ˃˔ˢ
ˊ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍ˪˅ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅, ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˡ˔˕ˋ˙˪˫, ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃
˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ˌ ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢǡ ʝ˗˪˔˖ ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑˆˑ ˇˑ˒ˑ˅˪ˇ˃˚˃. ʞ˓ˑ˦ˍ˕
˕˃ˍˑˉ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃˅ ˑ˄ˏ˪ː ˪ˇˈˢˏˋ ˌ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˦ˡ ˊ ˪ː˛ˋˏˋ ˍ˓˃˫ː˃ˏˋ, ˢˍ˪ ˊ˃ ˔˅ˑ˫ˏˋ
ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋˏˋ ˖˓ˢˇˑ˅ˋˏˋ ˕˃ ˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˋˏˋ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˃ˏˋ ˅ˉˈ ˏ˃ˡ˕˟ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪
ˏˈ˘˃ː˪ˊˏˋ, ˔˘ˑˉ˪ ː˃ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈː˪ ˖ ʣ˪ːˎˢːˇ˪˫.
ʜ˃ ˑ˔ːˑ˅˪ ˪ː˕ˈ˓˅’ˡ, ˢˍ˪ ˄˖ˎˑ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːˑ ˇˎˢ ˙˟ˑˆˑ ˊ˅˪˕˖, ˅ˇ˃ˎˑ˔ˢ ˅ˋˢ˅ˋ˕ˋ ˚ˑ˕ˋ˓ˋ
ˑ˔ːˑ˅ː˪ ˙˪ˎ˪, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˊ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˍˑˡ ˕˃ˍˑˆˑˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖ǣ

9 ˇˑ˔ˢˆːˈːːˢ ˅ˋ˔ˑˍˑˆˑ ˓˪˅ːˢ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕˪ ˚ˈ˓ˈˊ ˊ˅’ˢˊˑˍ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖ ˊ ˍˈ˓˪˅ːˋˏˋ
ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ː˃ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˏ˖ ˓˪˅ː˪;
9 ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˅ˋ˔ˑˍˑˆˑ ˓˪˅ːˢ ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ˔˕˪ ˌ ˃ˍ˕˖˃ˎ˟ːˑ˔˕˪ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˎˈːˋ˘ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘
ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˊ˃˅ˇˢˍˋ ˊˑ˔ˈ˓ˈˇˉˈːːˡ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖ ː˃ ˒ˑˆˎˢˇ˃˘ ˕˃ ˒ˑ˕˓ˈ˄˃˘ ˉˈ˓˕˅
˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˎˡˇ˟ˏˋ ˚ˈ˓ˈˊ ˊ˃ˎ˖˚ˈːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌ, ˢˍ˪ ˊ˃ˌˏ˃ˡ˕˟˔ˢ ˒˪ˇ˕˓ˋˏˍˑˡ ˕˃ˍˋ˘
ˎˡˇˈˌ;
9 ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˛ˋ˓ˑˍˑˆˑ ˅˒ˎˋ˅˖ ˅ˉˋ˕ˋ˘ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˛ˎˢ˘ˑˏ ˊ˃ˎ˖˚ˈːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˪˅
˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ːˑˆˑ ˓˪˅ːˢ (maakunnat/landskapet);
9 ˪ː˔˕ˋ˕˖˙˪ˌːˈ ˓ˑˊˏˈˉ˖˅˃ːːˢ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˌ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ˖.

ʨˑ˄ ˇˑ˔ˢˆː˖˕ˋ ˙ˋ˘ ˙˪ˎˈˌ, ˔˕˅ˑ˓ˈːˑ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ː˖ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˖, ˇˎˢ ˢˍˑ˫ ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˗˖ːˍ˙˪ˡ
ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪˫. ʠ˕˓˖ˍ˕˖˓˃ ˔ˍˎ˃ˇ˃˦˕˟˔ˢ ˊ ˍ˪ˎ˟ˍˑ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅, ˊˑˍ˓ˈˏ˃ ːˑ˅ˑ˔˕˅ˑ˓ˈːˋ˘ ˪ ˅ˉˈ
ː˃ˢ˅ːˋ˘ǣ ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋˌ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˕ˑ˓ ˪ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˒˓ˑ˕ˋˇ˪˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˎˡˇ˟ˏˋ,
ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋˌ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋˌ ˔ˈˍ˓ˈ˕˃˓˪˃˕, ˅˪ˇˑˏ˚˃ ˓ˑ˄ˑ˚˃ ˆ˓˖˒˃ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟
˅ː˖˕˓˪˛ː˟ˑ˫ ˄ˈˊ˒ˈˍˋ (˖ ˓˃ˏˍ˃˘ ː˃ˢ˅ːˑ˫ ˖˓ˢˇˑ˅ˑ˫ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋȌ, ʖ˪˄˓˃ːːˢ ˒ˑ˔˕˪ˌːˋ˘
˔ˈˍ˓ˈ˕˃˓˪˃˕˪˅ (˕˃ˍˑˉ ˖ ˓˃ˏˍ˃˘ ː˃ˢ˅ːˑ˫ ˖˓ˢˇˑ˅ˑ˫ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ) ˪ ˇ˅˪ ˏˈ˓ˈˉ˪, ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟
ˢˍˋ˘ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˃ ˊ ˒˓ˑ˕ˋˇ˪˦ˡ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˎˡˇ˟ˏˋ.
ʖˑˍ˓ˈˏ˃, ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˢ ˏˈ˕ˋ, ˜ˑ ˒ˑˎˢˆ˃ˎ˃ ˅ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːː˪ ˅ˋ˔ˑˍˑˆˑ ˓˪˅ːˢ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕˪
˚ˈ˓ˈˊ ˊ˅’ˢˊˑˍ ˪ˊ ˅ˋ˔ˑˍˑ˒ˑ˔˃ˇˑ˅˙ˢˏˋ, ˔˕˃ˎ˃ ˏˑˉˎˋ˅ˑˡ ˊ˃˅ˇˢˍˋ ˇˑ˔˅˪ˇ˖ ˪ː˛ˋ˘ ˍ˓˃˫ː,
ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌː˪ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏˋ ˢˍˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˉˋˎˋ ˅˃ˉˎˋ˅ˋˏ ˒ˑ˛˕ˑ˅˘ˑˏ (˅ˋˍˎˋˍ˃ːˋˏ
ˏˈ˓ˈˉˈ˅ˋˏˋ ˊ˅’ˢˊˍ˃ˏˋ ˕˃ ˑ˄ˏ˪ːˑˏ ˪ˇˈˢˏˋ ˌ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˦ˡ) ˇˎˢ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˄ˑ˓ˑ˕˟˄ˋ
25 httpǣ//www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008371d.
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ˊ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎˈˡ ˎˡˇ˟ˏˋ. ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˚ˎˈːˋ ˏˈ˓ˈˉ˪ ːˈ ˏ˃ˡ˕˟ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˖˘˅˃ˎˡ˅˃˕ˋ
˓˪˛ˈːːˢ ˜ˑˇˑ ˊ˃˘ˑˇ˪˅.

ʨˑ˄ ˖ːˋˍː˖˕ˋ ˙ˋ˘ ˖˓˃ˊˎˋ˅ˋ˘ ˏ˪˔˙˟, ˅ˋˢ˅ˎˈːˋ˘ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˖ ˪ː˛ˋ˘
ˍ˓˃˫ː˃˘, ˖ ʣ˪ːˎˢːˇ˪˫ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˎˡˇ˟ˏˋ ˪ː˕ˈˆ˓ˑ˅˃ːˑ ˅ ˓ˑ˄ˑ˕˖ ˅ˉˈ ː˃ˢ˅ːˋ˘
ˑ˓ˆ˃ː˪˅, ˢˍ˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˡ˕˟ ˊ˃ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ ˓˪˛ˈː˟ ˪ ˆ˃˓ˏˑː˪ˊ˃˙˪ˡ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ˖˓ˢˇ˖.
ʖˑˍ˓ˈˏ˃, ˅ˑːˋ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃ˡ˕˟ ˓ˈˆ˖ˎˢ˓ː˪ ˊ˪˄˓˃ːːˢ ˒ˑ˔˕˪ˌːˋ˘ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˔ˈˍ˓ˈ˕˃˓˪˅ ˊ
˖˔˪˘ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ ˕˃ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˅˪ˇˑˏ˚ˑ˫ ˓ˑ˄ˑ˚ˑ˫ ˆ˓˖˒ˋ, ˍ˖ˇˋ ˅˘ˑˇˢ˕˟ ˚ˋːˑ˅ːˋˍˋ ː˃
˓˪˅ː˪ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅. ʞˈ˓˅ˋːːˋˌ ˒ˎ˃ː ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃˅ ˔ˍˎˋˍ˃ːːˢ ˓ˈˆ˖ˎˢ˓ːˋ˘ ˊ˪˄˓˃ː˟
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˔ˈˍ˓ˈ˕˃˓˪˅, ː˃ ˢˍˋ˘ ˅ˑːˋ ˏ˃ˎˋ ˄ ˒˓˃˙ˡ˅˃˕ˋ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ː˃ˇ ˕ˈˏˑˡ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪
ˎˡˇ˟ˏˋ, ˑˇː˃ˍ ˕˃ˍˋˌ ˊ˃ˇ˖ˏ ˅ˋˢ˅ˋ˅˔ˢ ːˈˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˋˏ ˚ˈ˓ˈˊ ˑ˄ˏˈˉˈːːˢ ˅ ˚˃˔˪ ˕˃
˓ˈ˔˖˓˔˃˘. ʜ˃˕ˑˏ˪˔˕˟ ˍˈ˓˪˅ː˖ ˗˖ːˍ˙˪ˡ ˅ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˪ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪˫ ˊ˃˘ˑˇ˃ˏˋ ˒˓ˑ˕ˋˇ˪˫
˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˎˡˇ˟ˏˋ, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˖ ˊ ˅˃ˉˎˋ˅ˋˏˋ ˏ˪ˉ˔ˈˍ˕ˑ˓˃ˎ˟ːˋˏˋ ˒ˋ˕˃ːːˢˏˋ, ˒ˑˍˎ˃ˇˈːˑ ː˃
ˑ˓ˆ˃ːˋ ˓˪˅ːˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˔ˈˍ˓ˈ˕˃˓˪˃˕˖. ʠˡˇˋ ˕˃ˍˑˉ ː˃ˎˈˉ˃˕˟ ˊ˃˘ˑˇˋ, ˊ˃ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ
ˢˍˋ˘ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˡ˕˟ ˅ˋ˜˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˌ ˒ˑˎ˪˕ˋ˚ː˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ.
ʑ˪ˇˑˏ˚˃ ˓ˑ˄ˑ˚˃ ˆ˓˖˒˃ (˅ˋ˜˃ ˊ˃ ˓˪˅ˈː˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˔ˈˍ˓ˈ˕˃˓˪˅) ˒ˑ˚ˋː˃˦ ˇ˪ˢ˕ˋ ˕ˑˇ˪, ˍˑˎˋ
˖˚˃˔˕˟ ː˃ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˟ˍˑˏ˖ ˓˪˅ː˪ ˏ˃˦ ˅˃ˉˎˋ˅ˈ ˊː˃˚ˈːːˢ, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ ˖ ˓˃ˊ˪ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ
˓˪˛ˈː˟ ˜ˑˇˑ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑˆˑ ˒ˎ˃ː˖ ˇ˪ˌ ˇˎˢ ˄ˑ˓ˑ˕˟˄ˋ ˊ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎˈˡ ˎˡˇ˟ˏˋ. ʥˢ ˓ˑ˄ˑ˚˃
ˆ˓˖˒˃ ˊ˃ ˒ˑ˕˓ˈ˄ˋ ː˃ˇ˃˦ ˕˃ˍˑˉ ˓ˈˍˑˏˈːˇ˃˙˪˫ ˜ˑˇˑ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˍˋ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ.

ʖ˃ ˓ˈˍˑˏˈːˇ˃˙˪˦ˡ ˊˆ˃ˇ˃ːˑ˫ ˅ˋ˜ˈ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑ˫ ˓ˑ˄ˑ˚ˑ˫ ˆ˓˖˒ˋ ˄˖ˎˑ ˔˕˅ˑ˓ˈːˑ
ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋˌ ˔ˈˍ˓ˈ˕˃˓˪˃˕, ˜ˑ ˒ˑ˔˪ˇ˃˦ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ːˈ ˏ˪˔˙ˈ ˅ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˑˏ˖
ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˪ ˍ˓˃˫ːˋ. ʥˈˌ ˑ˓ˆ˃ː ˊ˃˔ːˑ˅˃ːˑ ː˃ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˏ˖ ˓˪˅ː˪ ʓˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕˖
ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˙˪˫ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅ ˇˎˢ ˕ˑˆˑǡ ˜ˑ˄ ˅˪ː ˅ˋˍˑː˖˅˃˅
˗˖ːˍ˙˪ˡ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑˆˑ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖; ˅˪ː ːˈ˔ˈ ˚˃˔˕ˍˑ˅˖ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ː˪˔˕˟ ˊ˃ ˊ˃˘ˑˇˋ ˊ
˄ˑ˓ˑ˕˟˄ˋ ˊ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎˈˡ ˎˡˇ˟ˏˋ. ʥˈˌ ˑ˓ˆ˃ː ˑ˚ˑˎˡ˦ ˛˕˃˕ːˋˌ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋˌ
ˍˑˑ˓ˇˋː˃˕ˑ˓, ˢˍˋˌ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃˦ ˎˋ˛ˈ ˊ˃ ˒ˋ˕˃ːːˢ, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˊ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎˈˡ ˎˡˇ˟ˏˋ;
˄ˡˇˉˈ˕ ˪ː˔˕ˋ˕˖˙˪˫ – 60 ˕ˋ˔. ˦˅˓ˑǤ ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋˌ ˔ˈˍ˓ˈ˕˃˓˪˃˕ ːˈ ˏ˃˦
˒˪ˇ˒ˑ˓ˢˇˍˑ˅˃ːˑˆˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖. ʑ˪ː ˑ˕˓ˋˏ˖˦ ˒ˑ˔˕˪ˌː˖ ˒˪ˇ˕˓ˋˏˍ˖ ˅˪ˇ
ˇ˅ˑ˘ ˒˓˃˙˪˅ːˋˍ˪˅ ʓˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕˖ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˏ˪ˆ˓˃˙˪˫ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅, ˢˍ˪
˕˃ˍˑˉ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˡ˕˟ ˪ ˊ˃ ˪ː˛˪ ˒ˋ˕˃ːːˢǤ

ʢ ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˑˏ˖ ˔ˈˍ˓ˈ˕˃˓˪˃˕˪ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˈːˑ ˕˃ˍ˪ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ǣ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ
˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅ (˓˪ˊː˪ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ˋ), ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˡ˔˕ˋ˙˪˫, ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫
˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ˕˃ ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢǡ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˈˍˑːˑˏ˪ˍˋ ˕˃ ˒˓˃˙ˈ˅ˎ˃˛˕˖˅˃ːːˢǡ
ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˊ˃ˍˑ˓ˇˑːːˋ˘ ˔˒˓˃˅. ʞ˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍ˪˅ ˖ ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋˌ ˔ˈˍ˓ˈ˕˃˓˪˃˕
ˇˈˎˈˆ˖ˡ˕˟ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˃˄ˑ ˫˘ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ˋ (ˍˑˎˋ ˌˇˈ˕˟˔ˢ ˒˓ˑ
ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ˋ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅). ʷ˘ːˢ ˖˚˃˔˕˟ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃˦ ˅˪ˇ˅˪ˇ˖˅˃ːːˢ
ˊ˪˄˓˃ː˟ ˪ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˡ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋˏˋ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ˏˋ ˃˄ˑ ˅˪ˇˇ˪ˎ˃ˏˋ ˊ
ˏ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚ˋ˘ ˒ˋ˕˃ː˟, ˪ˊ ˢˍˋˏˋ ˔˒˪˅˒˓˃˙ˡ˦ ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋˌ ˔ˈˍ˓ˈ˕˃˓˪˃˕Ǥ

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋˌ ˔ˈˍ˓ˈ˕˃˓˪˃˕ ˊ˄ˋ˓˃˦˕˟˔ˢ ˜ˑˏ˪˔ˢ˙ˢ. ʘˑˆˑ ˓ˑ˄ˑ˕˃ ˊˑ˔ˈ˓ˈˇˉˈː˃ ː˃
˓ˑˊ˓ˑ˄˙˪ ˒˓ˑ˒ˑˊˋ˙˪ˌ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˊ˃˘ˑˇ˪˅, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˖ ˗ˑ˓ˏ˪ ˒ˎ˃ː˖ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋ˘ ˇ˪ˌ,
ˑ˙˪ːˡ˅˃ːː˪ ˫˘ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˕˃ ˔˕˅ˑ˓ˈːː˪ ˏˈ˓ˈˉ, ˜ˑ ˒ˑ˅’ˢˊ˖ˡ˕˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˕˃ ʜʢʝ ˌ
ˏ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚˪ ˍˑː˕˃ˍ˕ˋ. ʠˈˍ˓ˈ˕˃˓˪˃˕ ˔ˍˎ˃ˇ˃˦˕˟˔ˢ ˊ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍ˪˅ ˖˔˪˘ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕˪˅, ˜ˑ
˒˓˃˙ˡˡ˕˟ ˪ˊ ˒ˋ˕˃ːːˢˏˋ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˎˡˇ˟ˏˋ, ˪ ˊ˄ˋ˓˃˦˕˟˔ˢ ˜ˑˏ˪˔ˢ˙ˢǤ ʢ˔˪ ˌˑˆˑ ˚ˎˈːˋ ˦
˔˕˃˓˛ˋˏˋ ˓˃ˇːˋˍ˃ˏˋ ˖ ˔˅ˑ˫˘ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃˘.
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ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋˌ ˔ˈˍ˓ˈ˕˃˓˪˃˕ ˑ˕˓ˋˏ˖˦ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˜ˑˇˑ ˒˓ˑ˄ˎˈˏ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˎˡˇ˟ˏˋ
˅˪ˇ ˏˈ˓ˈˉ˪ ˈˍ˔˒ˈ˓˕˪˅ ˪ˊ ˒˓ˑ˕ˋˇ˪˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˎˡˇ˟ˏˋ, ˢˍ˃ ˔ˍˎ˃ˇ˃˦˕˟˔ˢ ˊ 27 ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍ˪˅
ʜʢʝ, ˙ˈ˓ˍˑ˅, ˒˓ˑ˗˔˒˪ˎˑˍ ˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋˌ ˍˑˏ˪˕ˈ˕
˒ˑˎ˪˙˪˫, ˒˓ˋˍˑ˓ˇˑːː˃ ˚ˋ ˪ˏˏ˪ˆ˓˃˙˪ˌː˃ ˔ˎ˖ˉ˄˃, ː˃˖ˍˑ˅ˑ-ˑ˔˅˪˕ː˪ ˖˔˕˃ːˑ˅ˋ. ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋˌ
ˍˑˑ˓ˇˋː˃˕ˑ˓ ˊ˅ˈ˓˕˃˦˕˟˔ˢ ˇˑ ˙˪˦˫ ˏˈ˓ˈˉ˪ ˅ ˓˃ˊ˪ ˒ˑ˕˓ˈ˄ˋ, ˃ ːˈ ˊ˃ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˏ
ˆ˓˃˗˪ˍˑˏ. ʡ˃ˍˑˉ ˪˔ː˖˦ ˒˃˓˃ˎˈˎ˟ː˃ ˏˈ˓ˈˉ˃, ˖˕˅ˑ˓ˈː˃ ˎˋ˛ˈ ˊ ʜʢʝ; ˕˃ˍˑˉ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ
˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˇˎˢ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪˫ ˙˪˦˫ ˏˈ˓ˈˉ˪, ˜ˑ ˗˪ː˃ː˔˖˅˃˕ˋˏˈ˕˟˔ˢ
ˇˈ˓ˉ˃˅ˑˡ.

2009 ˓ˑˍ˖ ˇˎˢ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ˖ ˄˖ˎˑ ˔˕˅ˑ˓ˈːˑ ˒ˑ˔˃ˇ˖ ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑˆˑ
ˇˑ˒ˑ˅˪ˇ˃˚˃ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˎˡˇ˟ˏˋ. ʥˡ ˒ˑ˔˃ˇ˖ ˕ˈ˒ˈ˓ ˊ˃˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːˑ ˅ ʝ˗˪˔˪
ʢ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˑˆˑ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ːˈˇˋ˔ˍ˓ˋˏ˪ː˃˙˪˫ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˡ˔˕ˋ˙˪˫. ʓˑ˒ˑ˅˪ˇ˃˚ ˦ ˚ˎˈːˑˏ
ˏˈ˓ˈˉ˪ ˈˍ˔˒ˈ˓˕˪˅, ˢˍ˃ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˪ˊ˖˦˕˟˔ˢ ː˃ ˒ˋ˕˃ːːˢ˘ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˎˡˇ˟ˏˋ, ˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˖˦
ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋˌ ˔ˈˍ˓ˈ˕˃˓˪˃˕.

19

Органи, залучені до координаційного механізму Фінляндії відповідно до статті 29 Конвенції проти
торгівлі людьми

За потреби надає політичні
рекомендації

Зібрання постійних секретарів
• Входять державні секретарі від усіх
міністерств
• Виконує керівну функцію в
координаційній структурі боротьби з
торгівлею людьми у важливих
міжгалузевих питаннях

Міжвідомча робоча група з питань
внутрішньої безпеки та здійснення
правосуддя
• Очолюється Міністерством внутрішніх справ
• Входять усі міністерства, які відповідають за
протидію торгівлі людьми
• Обговорює та приймає рішення щодо
урядових
заходів (наприклад, НПД)
• Збирається що два місяці
Міністерство внутрішніх
справ

Міністерство юстиції
Національний доповідач
із питань протидії торгівлі
людьми

Департамент національної поліції

Національний координатор із питань протидії
торгівлі людьми
• Очолює Національний координаційний
секретаріат, що складається з 8 членів від усіх
відповідних міністерств
• Отримує підтримку від секретаріату в таких
питаннях, як складання НПД і нагляд за його
виконанням
• Сприяє координації між відповідним сектором і
НУО
• Сприяє міжнародній співпраці
• Проводить зібрання щомісяця
• Бюджет: 60 тис. євро на рік
• 1 працівник (координатор)
Відвідує зібрання на
запрошення

НУО «Victim Support
Finland»
• Координація незалежних НУО
• Мережева взаємодія між НУО та
місцевою адміністрацією
• Збирається що два-три місяці

• Звітує про всі заходи боротьби з
торгівлею людьми
• 1,5 ставки

Вибрані радники відвідують
зібрання координаційного
секретаріату

Очолює

Об’єднує

Об’єднує

Мережа протидії торгівлі людьми
• Очолює Національний
координатор
• 28 членів: НУО, профспілки,
церкви, національні органи влади,
Національний доповідач і відповідні
департаменти Міністерства
внутрішніх справ
• Збирається кілька разів на рік
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3.4. Німеччина: упровадження національного координаційного
відповідно до статті 33 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю

механізму

Стаття 33 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю передбачає зобов’язання
створити координаційну базу й здійснювати моніторинг виконання Конвенції. Для
цього потрібна повноцінна участь громадянського суспільства. Німеччина впровадила
таке зобов’язання шляхом створення низки органів/структур. Зважаючи на те, що
відповідно до пунктів 1 і 2 статті 33 КПОІ розмежовує державний координаційний
механізм «для сприяння пов’язаним заходам» і незалежний механізм «для сприяння,
захисту та моніторингу виконання Конвенції», було створено органи в уряді та за його
межами. Державна структура для координації та виконання є «координаційним
центром», створеним на адміністративному рівні у Федеральному міністерстві праці та
соціальної політики (3 працівники) і на рівні Федерального уповноваженого у справах
осіб з інвалідністю при тому самому департаменті. Останнього призначає чинний
Федеральний уряд Німеччини (Bundesregierung). Його завдання та повноваження, а
також зобов’язання забезпечити йому достатній персонал і ресурси для виконання
такого завдання виписано в законодавстві26. На рівні шістнадцяти федеральних
земель (Bundesländer) також було створено відповідні органи. Вони регулярно
контактують з аналогічними органами федерального рівня.

Крім того, 2008 року Федеральний уряд ухвалив резолюцію, що доручає Німецькому
інституту прав людини провести незалежний моніторинг виконання КПОІ, відповідно
передавши це завдання суб’єкту з громадянського суспільства (5 працівників).

Для організації участі громадянського суспільства було створено Консультативну
раду з питань залучення. Ця рада складається з 14 членів, зокрема, представника
конференції регіональних уповноважених із питань інвалідності, представників
неурядових організацій і осіб з інвалідністю, представників незалежного
моніторингового механізму (див. нижче) і Федерального міністерства
працевлаштування та соціальної політики (два останні діють як спостерігачі).
Консультативну раду підтримують три спеціалізовані комітети, кожен із яких
складається з 20 представників громадянського суспільства. Ці комітети готують
меморандуми щодо виконання вимог КПОІ у контексті роботи своїх організацій і
надають ці документи державним органам. На дорожні витрати, координацію зібрань
і рекламні матеріали виділяють фінансування в розмірі 30 тис. євро. Завдання,
процедури, права участі й правила Консультативної ради щодо кворуму викладено в
регламенті її роботи.

У приміщенні ради відбуваються регулярні зібрання представників громадянського
суспільства, Федерального урядового уповноваженого з питань осіб з інвалідністю та
представників координаційного центру. Крім того, незалежний моніторинговий
орган проводить консультації з громадянським суспільством через організацію
зустрічей із представниками громадянського суспільства тричі на рік.

26

Розділи 17 і 18 закону про рівні можливості для людей з інвалідністю
(Behindertengleichstellunggesetz).
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Органи, залучені до національного координаційного механізму відповідно до статті 33(1-2) Конвенції ООН
про права осіб з інвалідністю в Німеччині

Федеральний урядовий
уповноважений із питань осіб з
інвалідністю
• Призначається Федеральним
кабінетом на один встановлений
законом термін
• Повноваження та завдання
визначає закон
• Консультує уряд
• Підвищує обізнаність
громадськості

Державні секретарі
(міжвідомча робоча
група)
Координація НПД
Готує НПД

Призначає оцінку
НПД і дослідження
щодо рівних
можливостей
Наукові вказівки

Міністерство праці
та соціальної політики
Державний координаційний
центр
• Координація діяльності уряду
• Складає НПД
• Визначає дослідження в
співпраці з іншими міністерствами
• Федеральний урядовий звіт щодо
участі з урахуванням
становища осіб з інвалідністю
(чотирирічний період)

Консультативна рада з питань залучення
• 3 експертні комітети: «Доступність»,
«Комунікації та ЗМІ», «Права на свободу та
права на захист»
• Комітети складаються з представників
громадянського суспільства та відповідних
публічних/приватних секторів
• Консультує федеральний уряд і
Уповноваженого з питань осіб з інвалідністю
• Збирається тричі на рік

Об’єднує
обмін
Збирається двічі на
рік
16 координаційних
центрів у
міністерствах
(регіональний
рівень)

Обмін тричі
на рік

16 уповноважених із
питань осіб з
інвалідністю
(регіональний рівень)

Національний інститут
прав людини
Незалежний моніторинг

Обмін тричі на рік

Громадянське
суспільство
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4. ʖ˃ˆ˃ˎ˟ː˪ ˒˓ˑ˄ˎˈˏˋ ˕˃ ː˃˄˖˕ˋˌ ˇˑ˔˅˪ˇ
ʶː˕ˈ˓˅’ˡ ˕˃ ˍˑ˓ˑ˕ˍ˪ ˑ˒ˋ˕˖˅˃ːːˢ ˕˃ˍˑˉ ˒˓ˑˎˋˎˋ ˔˅˪˕ˎˑ ː˃ ˇˑ˔˅˪ˇ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˍ˓˃˫ː ˖
˓ˑˊ˓ˑ˄˙˪ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋ˘ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˪˅. ʢ ˇˈˢˍˋ˘ ˔˗ˈ˓˃˘ ˖ˉˈ ˏˑˉː˃ ˆˑ˅ˑ˓ˋ˕ˋ ˒˓ˑ
ː˃˄˖˕ˋˌ ˇˑ˔˅˪ˇ; ˅ ˪ː˛ˋ˘ ˇˑ˔˪ ˇˑ˓ˈ˚ː˪˛ˈ ˊˆ˃ˇ˃˕ˋ ˅ˋˢ˅ˎˈː˪ ˒˓ˑ˄ˎˈˏˋ. ʡ˃ˍ˖ ˔ˋ˕˖˃˙˪ˡ
ˇˑ˅ˑˇˋ˕˟˔ˢ ˔˒ˑ˔˕ˈ˓˪ˆ˃˕ˋ ˚˃˔˕ˍˑ˅ˑ ˚ˈ˓ˈˊ ˔˕˃˕˖˔ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˪˅ǣ ˑˇː˪ ˊ ːˋ˘
ˇˑ˔˪ ˒ˈ˓ˈ˄˖˅˃ˡ˕˟ ː˃ ˕ˑˏ˖ ˚ˋ ˪ː˛ˑˏ˖ ˈ˕˃˒˪ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖, ˃ ˇ˓˖ˆ˪ ˅ˉˈ ˒˓˃˙ˡˡ˕˟ ˖˒˓ˑˇˑ˅ˉ
˒ˈ˅ːˑˆˑ ˚˃˔˖. ʥ˪ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ ˕˃ˍˑˉ ˅˪ˇˑ˄˓˃ˉ˃ˡ˕˟ ˓˪ˊːˋ˙ˡ ˏ˪ˉ ˓˪ˊːˋˏˋ ˑ˒ˋ˕˃ːˋˏˋ
˒˃˓˕ːˈ˓˃ˏˋ ˜ˑˇˑ ˫˘ ˆˑ˕ˑ˅ːˑ˔˕˪ ˑ˄ˆˑ˅ˑ˓ˡ˅˃˕ˋ ːˈˑ˄˘˪ˇː˪˔˕˟ ˊˏ˪ː.

ʢ ˔˪ˏˑ˘ ˇˈ˓ˉ˃˅˃˘ ˪ˊ ˅ˑ˔˟ˏˋ ˊ˃ˊː˃˚ˋˎˋ, ˜ˑ ˕˃ˏ ˔˕˅ˑ˓ˈːˑ ˑˇˋː ˃˄ˑ ˍ˪ˎ˟ˍ˃ ˑ˗˪˙˪ˌːˋ˘
ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˇˎˢ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˅˔˪˘ ˗˖ːˍ˙˪ˌ ˊˆ˪ˇːˑ ˊ˪ ˔˕˃˕˕ˈˡ 10
ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫27. ʖˑˍ˓ˈˏ˃, ˅ ʏːˇˑ˓˓˪ ˊ˃ˢ˅ˋˎˋ ˒˓ˑ ˕ˈ, ˜ˑ ˅˪ˇ˄˖˅˃˦˕˟˔ˢ
˒˓ˑ˙ˈ˔ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˕˃ˍˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖. ʢ ˒ˑː˃ˇ ˒ˑˎˑ˅ˋː˪ ˍ˓˃˫ː ˖ˉˈ ˏ˃ˎˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋˌ
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˌ ˚ˋ ː˃˒˪˅ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˌ ˑ˓ˆ˃ː, ˢˍˋˌ ˄˖ˎˑ ˔˕˅ˑ˓ˈːˑ ˜ˈ ˇˑ ˓˃˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪˫
ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ʶː˔˕ˋ˕˖˕ ˓˪˅ːˑ˒˓˃˅’ˢ ˉ˪ːˑˍ ˪ ˚ˑˎˑ˅˪ˍ˪˅ ˖ ʐˈˎ˟ˆ˪˫,
ˢˍˋˌ ˊ˃˔ː˖˅˃ˎˋ ˜ˈ 2002 ˓ˑˍ˖. ʶː˛˪ ˍ˓˃˫ːˋ ˊ˃˔ː˖˅˃ˎˋ ˕˃ˍ˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ːˈˊ˃ˇˑ˅ˆˑ ˇˑ
˓˃˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪˫ ˃˄ˑ ːˈ˅ˇˑ˅ˊ˪ ˒˪˔ˎˢ ːˈ˫. ʡ˃ˍ, 2015 ˓ˑˍ˖, ˚ˈ˓ˈˊ ˓˪ˍ ˒˪˔ˎˢ ˓˃˕ˋ˗˪ˍ˃˙˪˫, ˅
ʏːˇˑ˓˓˪ ˔˕˅ˑ˓ˋˎˋ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˪ˊˑ˅˃ːˋˌ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˋˌ ˑ˓ˆ˃ː – ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ː˖ ˍˑˏ˪˔˪ˡ ˊ
˒ˋ˕˃ː˟ ˊ˃˒ˑ˄˪ˆ˃ːːˢ ˇˑˏ˃˛ː˟ˑˏ˖ ˕˃ ˆˈːˇˈ˓ːˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑˏ˖ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˖.

ʛ˃ˌˉˈ ˅˔˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˊ˃ˊː˃˚ˋˎˋ, ˜ˑ ˅ ːˋ˘ ˑˇˋː ˃˄ˑ ˇ˅˃ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˅ˋˍˑː˖ˡ˕˟ ˖˔˪ ˚ˑ˕ˋ˓ˋ
˗˖ːˍ˙˪˫, ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈː˪ ˔˕˃˕˕ˈˡ 10 ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫. ʖ˃ˊ˅ˋ˚˃ˌ ˙ˈ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˪
ˑ˓ˆ˃ːˋ – ˅˪ˇˑˏ˚˪ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ˋ, ˏ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚˪ ˓ˑ˄ˑ˚˪ ˆ˓˖˒ˋ, ˍˑˏ˪˕ˈ˕ˋ ˕˃ ˍˑˏ˪˔˪˫, ˢˍ˪
ˑ˚ˑˎˡˡ˕˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˪ ˚ˋːˑ˅ːˋˍˋ. ʢ ˇˈˢˍˋ˘ ˍ˓˃˫ː˃˘ ˅˓˃˘ˑ˅˖ˡ˕˟ ˒ˑˊˋ˙˪˫ ʜʢʝ,
ˊ˃˒˓ˑ˛˖ˡ˚ˋ ˫˘ ˇˑ ˚ˎˈː˔˕˅˃ ˅ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˆ˓˖˒˃˘ ˃˄ˑ ˍˑˏ˪˔˪ˢ˘ (ˇˋ˅. ˒˖ːˍ˕ 4.2). ʑˑˇːˑ˚˃˔
˒˓˃ˍ˕ˋˍ˃ ˇˑ˓˖˚˃˕ˋ ˗˖ːˍ˙˪˫ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ˖ ˌ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˕ˋˏ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏ, ˢˍ˪ ːˈ ˦
˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˏˋ, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ ː˃˖ˍˑ˅ˑ-ˑ˔˅˪˕ː˪ˏ ˖˔˕˃ːˑ˅˃ˏ, ːˈ ˒ˑ˛ˋ˓ˈː˃. ʥˈ ˑˊː˃˚˃˦,
˜ˑ ˑ˓ˆ˃ːˋ, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ː˪ ˊ˃ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˍ˖ ˕˃ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˪ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ, ˊ˃ˊ˅ˋ˚˃ˌ
˕˃ˍˑˉ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˡ˕˟ ˊ˃ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˫˘ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕˪.
ʐ˪ˎ˟˛˪˔˕˟ ˓ˈ˔˒ˑːˇˈː˕˪˅ ːˈ ˒ˑˇ˃ˎˋ ˇ˃ːˋ˘ ˒˓ˑ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋˌ ˓ˑˊ˒ˑˇ˪ˎ ˄ˡˇˉˈ˕˖
˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖.
4.1. ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ ˕˃ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ

ʢ ˄˪ˎ˟˛ˑ˔˕˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˋˎˋ, ˜ˑ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˡ ˕˃ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˊ˃˘ˑˇ˪˅
˄ˑ˓ˑ˕˟˄ˋ ˊ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑˏ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ ː˃ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑˏ˖ ˓˪˅ː˪ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖˦
ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ (ˊˇˈ˄˪ˎ˟˛ˑˆˑ ˕ˈ, ˢˍˈ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃˦ ˊ˃ ˓˪˅ː˪ ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕˪, ˑ˘ˑ˓ˑː˖ ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢǡ
ˊ˃˘ˋ˔˕ ˒˓˃˅ ˉ˪ːˑˍ ˚ˋ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ː˪ ˒ˋ˕˃ːːˢȌ ˃˄ˑ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˔˒˪˅˓ˑ˄˪˕ːˋ˙˕˅˃ ˏ˪ˉ
˓˪ˊːˋˏˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋˏˋ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ˏˋ (˙ˈ ˊˆ˃ˇ˃ː˪ ˅ˋ˜ˈ ˏ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚˪ ˓ˑ˄ˑ˚˪ ˆ˓˖˒ˋ ˃˄ˑ
ˍˑˏ˪˔˪˫Ȍ. ʓˎˢ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋ˘ ˊ˃˅ˇ˃ː˟ ˙ˋ˘ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖ˡ˕˟ ˓˪ˊː˪
˕ˈ˓ˏ˪ːˋ. ʝ˒ˋ˕˃ː˪ ˒˃˓˕ːˈ˓ˋ ˑ˒ˋ˔˃ˎˋ ˔˅ˑ˫ ˑ˔ːˑ˅ː˪ ˗˖ːˍ˙˪˫ ˢˍ ˓ˈˆ˖ˎˢ˓ːˋˌ ˑ˄ˏ˪ː
˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˦ˡ ˕˃ ˪ˇˈˢˏˋ ˖ ˏˈˉ˃˘ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ, ˢˍ˃ ˊ˄ˋ˓˃˦˕˟˔ˢ ˊ ˓˪ˊːˑˡ ˒ˈ˓˪ˑˇˋ˚ː˪˔˕ˡ
27

ʏ˅˔˕˓˪ˢ, ʐˈˎ˟ˆ˪ˢǡ ʓ˃ː˪ˢǡ ʶ˕˃ˎ˪ˢǡ ʞˑ˓˕˖ˆ˃ˎ˪ˢǡ ʠˈ˓˄˪ˢ ˕˃ ʧ˅ˈ˙˪ˢǤ

23

(˜ˑˏ˪˔ˢ˙ˢ ˃˄ˑ ˜ˑ˒˪˅˓ˑˍ˖), ˃ ˕˃ˍˑˉ ˢˍ ˏˈ˓ˈˉˈ˅˖ ˅ˊ˃˦ˏˑˇ˪ˡ ˊ ˪ː˛ˋˏˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˏˋ
ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˕˃ ˔˅ˑ˫ˏˋ ˦˅˓ˑ˒ˈˌ˔˟ˍˋˏˋ ˍˑˎˈˆ˃ˏˋ. ʖ˃ˎˈˉːˑ ˅˪ˇ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˪ ˓ˈ˔˖˓˔˪˅
ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˕˃ˍˑˉ ˔ˍˎ˃ˇ˃ˡ˕˟ ˒˓ˑˆ˓˃ˏˋ ˄ˑ˓ˑ˕˟˄ˋ ˊ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑˏ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ
ˉ˪ːˑˍ ˇˎˢ ˚ˋːːˋ˘ ˖˓ˢˇ˪˅ (ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ː˪ ˒ˎ˃ːˋ ˇ˪ˌȌ, ˅ːˑ˔ˢ˕˟ ˍˑːˍ˓ˈ˕ː˪
˒˓ˑ˒ˑˊˋ˙˪˫ ˜ˑˇˑ ˒ˑˇ˃ˎ˟˛ˋ˘ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˪ ˊˇ˪ˌ˔ːˡˡ˕˟ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ ˫˘ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ. ʚˋ˛ˈ ˖
˒’ˢ˕ˋ ˍ˓˃˫ː˃˘ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˋˎˋ, ˜ˑ ˏ˃ˡ˕˟ ˒ˑˎˑˉˈːːˢ, ˢˍ˪ ˓ˈˆ˖ˎˡˡ˕˟ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˡ ː˃
˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ːˑˏ˖ ˕˃ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˏ˖ ˓˪˅ːˢ˘. ʢ ˪ː˛ˋ˘ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ˎˋ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ːˑ˫
ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪˫ ˊ ˄˓˃ˍˑˏ ˗˪ː˃ː˔ˑ˅ˋ˘ ˪ ˎˡˇ˔˟ˍˋ˘ ˓ˈ˔˖˓˔˪˅.
ʠˈ˓ˈˇ ˄˃ˆ˃˕˟ˑ˘ ˒ˋ˕˃ː˟, ˢˍˋ˘ ˔˕ˑ˔˖˅˃ˎˋ˔ˢ ˪ː˕ˈ˓˅’ˡ, ˒ˈ˓ˈˎ˪˚ˈː˪ ːˋˉ˚ˈ ˕ˈˏˋ ˑ˒ˋ˕˃ː˪
˒˃˓˕ːˈ˓ˋ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃ˎˋ ˢˍ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ː˪, ˊ ˅ˋ˔ˑˍˋˏ ˒˓˪ˑ˓ˋ˕ˈ˕ˑˏ. ʜ˃ ˫˘ːˡ ˇ˖ˏˍ˖, ˕˃ˍ˪
˃˔˒ˈˍ˕ˋ ˅˪ˇ˪ˆ˓˃ˡ˕˟ ˇ˖ˉˈ ˅˃ˉˎˋ˅˖ ˓ˑˎ˟ ˖ ˅ˋˊː˃˚ˈːː˪ ˖˔˒˪˘˖ ˚ˋ ːˈ˅ˇ˃˚˪ ˒ˎ˃ː˖˅˃ːːˢ,
˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˌ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋ˘ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˪˅.
.

ʠ˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘
˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ːˑˏ˖ ˓˪˅ːˢ˘

ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˋ˘

ˑ˓ˆ˃ː˪˅

ː˃

ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑˏ˖

˕˃

ʞˈ˓˛ˋˏ ˅˃ˉˎˋ˅ˋˏ ˍ˓ˋ˕ˈ˓˪˦ˏ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˫ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪˫ ˦ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˇˎˢ ˙˟ˑˆˑ
ˊ˃˅ˇ˃ːːˢ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅. ʖ˃ˊ˅ˋ˚˃ˌ ˕˃ˍˋˏ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏ ː˃ˇ˃˦ ˒˪ˇ˕˓ˋˏˍ˖ ˒ˈ˓˔ˑː˃ˎ;
ˇˈˢˍ˪ ˊ ːˋ˘ ˕˃ˍˑˉ ˏ˃ˡ˕˟ ˅ˎ˃˔ːˋˌ ˄ˡˇˉˈ˕Ǥ ʓˎˢ ˒˓ˋˍˎ˃ˇ˖, ˖ ˄ˈˎ˟ˆ˪ˌ˔˟ˍˑˏ˖ ˑ˓ˆ˃ː˪ ˇ˅ˑ˦
˒˓˃˙˪˅ːˋˍ˪˅, ˖ ˇ˃ː˔˟ˍˑˏ˖ – ˑˇˋː ˛˕˃˕ːˋˌ ˒˓˃˙˪˅ːˋˍ ˕˃ ˇ˅ˑ˦ ː˃ ːˈ˒ˑ˅ːˑˏ˖ ˇː˪, ˃ ˖
˗˪ː˔˟ˍˑˏ˖ ˑ˓ˆ˃ː˪ – ˑˇː˃ ˒ˑ˔˃ˇ˃ ˇˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑ ˇˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˒˪ˇ˕˓ˋˏˍˋ ˊ ˄ˑˍ˖
˪ː˛ˋ˘ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕˪˅.
ʢ ˕ˑˏ˖ ˓˃ˊ˪, ˍˑˎˋ ˗˖ːˍ˙˪ˡ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪˫ ˇˑ˓˖˚ˈːˑ ˅ˉˈ ː˃ˢ˅ːˑˏ˖ ˑ˓ˆ˃ː˖ (ˊ˃ˊ˅ˋ˚˃ˌ
ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˖), ˚˃˔˕ˑ ːˈˏˑˉˎˋ˅ˑ ˔ˍˎ˃˔˕ˋ ˄ˡˇˉˈ˕ǡ ˔ˍˈ˓ˑ˅˃ːˋˌ ː˃ ˙ˡ ˗˖ːˍ˙˪ˡ, ˃ ˕ˑˏ˖
ːˈˊ˓ˑˊ˖ˏ˪ˎˑ, ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ˛˕˃˕ːˋ˘ ˒ˑ˔˃ˇ ˖ ˕˃ˍˑˏ˖ ˑ˓ˆ˃ː˪ ˏˑˉː˃ ˅ˋˇ˪ˎˋ˕ˋ ː˃
ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌː˖ ˇ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˚ˋ ˊ˃ ˢˍ˖ ˍ˪ˎ˟ˍ˪˔˕˟ ˪ː˛ˋ˘ ˊ˃˅ˇ˃ː˟ ˏˑˉˈ ˑˇːˑ˚˃˔ːˑ
˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃˕ˋ ˒ˈ˅ːˋˌ ˒˓˃˙˪˅ːˋˍ. ʙˑˎˋ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ ˑ˕˓ˋˏ˖˦ ˔˕˃˕˖˔ ˇ˓˖ˆˑ˓ˢˇːˑ˫
˒˓˪ˑ˓ˋ˕ˈ˕ːˑ˔˕˪ ˔ˈ˓ˈˇ ˍ˪ˎ˟ˍˑ˘ ˪ː˛ˋ˘ ˊ˃˅ˇ˃ː˟, ˢˍ˪ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅ˋˍˑː˃˕ˋ, ˕ˑ ˕˃ˍ˃ ˔ˋ˕˖˃˙˪ˢ
˒˓ˋˊ˅ˑˇˋ˕˟ ˇˑ ˅˪ˇ˔˖˕ːˑ˔˕˪ ˓ˈˆ˖ˎˢ˓ːˑˆˑ ˔˒˪ˎˍ˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˔˒˪˅˒˓˃˙˪ ˊ ˪ː˛ˋˏˋ
˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋˏˋ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ˏˋ ˌ ˔˖˄’˦ˍ˕˃ˏˋ ˅ ˔ˍˎ˃ˇ˪ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˑˆˑ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖, ˜ˑ
ˊ˓ˈ˛˕ˑˡ ˔˒˓ˋ˚ˋːˢ˦ ˌˑˆˑ ːˈˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ː˪˔˕˟. ʖˑˍ˓ˈˏ˃, ˑˇˋː ˪ˊ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍ˪˅
ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˅ǣ
«ʢ ˇˈˢˍˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˃˘ ˅ˎ˃ˇˋ ˓ˑˊ˚˃˓ˑ˅˖ˡ˕˟˔ˢ, ˑ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ˄˃˚˃˕˟, ˜ˑ ˒ˑ˓˖˚
˪˔ː˖˦ ˪ː˛ˋˌ ˑ˓ˆ˃ːǡ ˢˍˋˌ ˚˖ˇˑ˅ˑ ˒˓˃˙ˡ˦, ˑˇː˃ˍ ˌˑˆˑ ˒ˈ˓˔ˑː˃ˎ ːˈ
˔˒˪ˎˍ˖˦˕˟˔ˢ ˊ ː˃ˏˋ, ˃ ˅ ː˃˔ ːˈˏ˃˦ ˚˃˔˖ ˓ˈˆ˖ˎˢ˓ːˑ ˔˒˪˅˒˓˃˙ˡ˅˃˕ˋ, ˕ˑˉ
ː˃˛˃ ˓ˑ˄ˑ˕˃ ːˈ ˏ˃˦ ˕ˑˆˑ ˒ˑ˕ˈː˙˪˃ˎ˖, ˢˍˋˌ ˏˑˆˎ˃ ˄ ˏ˃˕ˋ ˊ˃ ˪ː˛ˋ˘
ˑ˄˔˕˃˅ˋːǽǤ

ʝ˕ˉˈ, ˓ˈ˔˒ˑːˇˈː˕ˋ ˅˅˃ˉ˃ˎˋ ˒ˑ˔˃ˇ˖ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˕ˑ˓˃ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖ ˅˃ˉˎˋ˅ˑˡ ˇˎˢ
ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪˫ ˅˔˪˘ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˔˖˄’˦ˍ˕˪˅. ʡ˃ˍˋˌ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˕ˑ˓ ˏˑˉˈ ˒ˑˇ˄˃˕ˋ
˒˓ˑ ˕ˈ, ˜ˑ˄ ˖˔˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˄˖ˎˋ ˒ˑ˪ː˗ˑ˓ˏˑ˅˃ː˪, ˜ˑ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˍ˃ ːˑ˅ˋ˘ ˊ˃˘ˑˇ˪˅
˕˓ˋ˅˃˦ ˪ ˜ˑ ˒˪˔ˎˢ ˕ˑˆˑǡ ˢˍ ˖ˇ˃˔˕˟˔ˢ ˖˘˅˃ˎˋ˕ˋ ˓˪˛ˈːːˢ ˜ˑˇˑ ˕˃ˍˋ˘ ˊ˃˘ˑˇ˪˅,
˓ˑˊ˒ˑ˚ːˈ˕˟˔ˢ ˫˘ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ. ʝˇˋː ˪ˊ ˓ˈ˔˒ˑːˇˈː˕˪˅ ˒ˑ˓˪˅ːˢ˅ ˒ˑ˔˃ˇ˖ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˕ˑ˓˃ ˊ
˙ˈː˕˓˃ˎ˟ːˋˏ ˇ˅ˋˆ˖ːˑˏ ˪ ˒ˑ˔˕ˑˏ ˍˈ˓˖˅˃ːːˢǣ
«ʞˑ˕˓˪˄ˈː ˕˃ˍˋˌ ˕ˋ˒ ˇ˅ˋˆ˖ː˃, ˢˍˋˏ ˄˖ˇˈ ˎ˪ˇˈ˓ ˒˓ˑ˦ˍ˕˖, ˜ˑ ˔˕˅ˑ˓ˋ˕˟
ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋˌ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋˌ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ ˕˃ ˍˈ˓˖˅˃˕ˋˏˈ ːˋˏǽǤ

24

ʖ˅’ˢˊˑˍ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˑ˫ ˗˖ːˍ˙˪˫ ː˃ ˅ˋ˔ˑˍˑˏ˖ ˓˪˅ː˪ǣ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˏ˖ ˕˃
˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˑˏ˖
ʐ˃ˆ˃˕ˑ ˑ˒ˋ˕˃ːˋ˘ ˒˃˓˕ːˈ˓˪˅, ˢˍ ˪ ˕ˑˌ, ˢˍˑˆˑ ˄˖ˎˑ ˙ˋ˕ˑ˅˃ːˑ ˅ˋ˜ˈ, ˓ˑˊ˖ˏ˪ˡ˕˟ ˗˖ːˍ˙˪ˡ
ˍˑˑ˓ˇˋː˖˅˃ːːˢ ˓˃ˇ˛ˈ ˢˍ ˓ˑ˄ˑ˕˖ ˕˃ˍˑˆˑ ˇ˅ˋˆ˖ː˃, ˜ˑ ˓˖˘˃˦ ˅ˋ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ˄ˎˈˏˋ
˅˒ˈ˓ˈˇ, ˃ ːˈ ˒˓ˑ˔˕ˑ ˅ˋ˔˕˖˒˃˦ ˙ˈː˕˓ˑˏ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫, ˍˑː˕˃ˍ˕˪˅ ˕˃ ˍˑˏ˖ː˪ˍ˃˙˪˫.
ʟˈ˔˒ˑːˇˈː˕ˋ ˅˅˃ˉ˃ˎˋ, ˜ˑ ˅˃ˉˎˋ˅ˑ ˊ˃ˍ˓˪˒ˋ˕ˋ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌː˖ ˗˖ːˍ˙˪ˡ ː˃ ˅ˋ˔ˑˍˑˏ˖
˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˏ˖ ˓˪˅ː˪. ʙˑˎˋ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˋˌ ˑ˓ˆ˃ː ˒˓ˋ˅’ˢˊ˃ːˋˌ ˇˑ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ː˃
ːˋˊ˟ˍˑˏ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˏ˖ ˓˪˅ː˪, ˌˑˏ˖ ˇˑ˅ˑˇˋ˕˟˔ˢ ˇˑˍˎ˃ˇ˃˕ˋ ˄˃ˆ˃˕ˑ ˊ˖˔ˋˎ˟, ˜ˑ˄
˒˓ˋ˅ˈ˓ː˖˕ˋ ˖˅˃ˆ˖ ˇˑ ˕ˈˏˋ ˆˈːˇˈ˓ːˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑˆˑ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃ ː˃˅˪˕˟ ˖ ˅ˎ˃˔ːˑˏ˖
ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕˪ǣ ˔˖˄’˦ˍ˕ ˦ ˎˋ˛ˈ ˑˇːˋˏ ˔ˈ˓ˈˇ ˄˃ˆ˃˕˟ˑ˘ ˪ː˛ˋ˘, ˜ˑ ˊˏ˃ˆ˃ˡ˕˟˔ˢ ˊ˃ ˓ˈ˔˖˓˔ˋ ˌ
˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˋˌ ˒˓˪ˑ˓ˋ˕ˈ˕Ǥ ʝˍ˓˪ˏ ˕ˑˆˑ, ˊ˅’ˢˊˍˋ ː˃ ˅ˋ˔ˑˍˑˏ˖ ˓˪˅ː˪ ˕˃ˍˑˉ ˇˑ˒ˑˏ˃ˆ˃ˡ˕˟ ˅
˪ː˛ˋ˘ ˃˔˒ˈˍ˕˃˘, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˒˪ˇ ˚˃˔ ˇˑ˅ˆˑ˕ˈ˓ˏ˪ːˑ˅ˑ˫ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˊ˃˘ˑˇ˪˅, ˪ː˪˙˪ˌˑ˅˃ːˋ˘
˪ː˛ˋˏˋ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕˃ˏˋ. ʠ˒ˋ˓˃ˡ˚ˋ˔˟ ː˃ ˅ˎ˃˔ːˋˌ ˇˑ˔˅˪ˇ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ, ˢˍ˃ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˖˦ ː˃
ːˋˊ˟ˍˑˏ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˏ˖ ˓˪˅ː˪, ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋˌ ˙ˈː˕˓ ˪ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ʙʞʝʶ
˅ ʜ˪ˏˈ˚˚ˋː˪, ˢˍˋˌ ˒˓˃˙ˡ˦ ˒˓ˋ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˪ ˒˓˃˙ˈ˅ˎ˃˛˕˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ,
˄˖˅ ˊˏ˖˛ˈːˋˌ ˅ːˈ˔˕ˋ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ʙʞʝʶ ˅ ˓˃˖ːˇ ˓ˈˆ˖ˎˢ˓ːˋ˘ ˊ˪˄˓˃ː˟ ˆˑˎ˪˅
ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕˪˅, ˜ˑ˄ ˒˪ˇːˢ˕ˋ ˔˕˃˕˖˔ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˅ ˪˦˓˃˓˘˪˫ ˅ˋ˜ˈ. ʡ˃ˍˋˌ ˊ˃˘˪ˇ ˅ˋˢ˅ˋ˅˔ˢ
ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˋˏ ˖ ˍ˪ˎ˟ˍˑ˘ ˃˔˒ˈˍ˕˃˘ǣ ˒ˑ-˒ˈ˓˛ˈ, ˖ ˔ˍˎ˃ˇ˃ːː˪ ʜʞʓ ˄˓˃ˎˑ ˖˚˃˔˕˟ ˄˪ˎ˟˛ˈ
ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕˪˅, ˢˍ˪ ˊˆˑˇˑˏ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ˎˋ˔ˢ ˅ˋˍˑː˖˅˃˕ˋ ˊ˃˘ˑˇˋ; ˒ˑ-ˇ˓˖ˆˈ, ˪ː˛˪
ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˇ˪ˊː˃ˎˋ˔ˢ ˒˓ˑ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ʙʞʝʶ.
ʡˈ ˔˃ˏˈ ˔˕ˑ˔˖˦˕˟˔ˢ ˔ˍˎ˃ˇ˖ ˏ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚ˋ˘ ˓ˑ˄ˑ˚ˋ˘ ˆ˓˖˒ ˃˄ˑ ˍˑˏ˪˕ˈ˕˪˅ǣ ˜ˑ ˅ˋ˜ˋˌ ˓˃ːˆ
˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ːˋ˘ ˚ˋːˑ˅ːˋˍ˪˅ ˖ ˪ː˛ˋ˘ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃˘, ˕ˑ ˄˪ˎ˟˛ˈ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˏ˃˦
ˍˑˏ˪˕ˈ˕ ˃˄ˑ ˆ˓˖˒˃ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˖˘˅˃ˎˈːːˢ ˓˪˛ˈː˟ ˒˓ˑ ˊ˃˘ˑˇˋ, ˢˍ˪ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˎˢˡ˕˟ ˇˎˢ
˄ˑ˓ˑ˕˟˄ˋ ˊ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑˏ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ.

ʟˈ˔˒ˑːˇˈː˕ˋ ˕˃ˍˑˉ ː˃ˆˑˎˑ˔ˋˎˋ, ˜ˑ ˅˃ˉˎˋ˅ˑ ˅ːˈ˔˕ˋ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˆˈːˇˈ˓ːˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑˆˑ
ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃ ˇˑ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˋ˘ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ ˪ ˒˓ˋ˅’ˢˊ˃˕ˋ ˫˘ ˇˑ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˑˆˑ
ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖. ʡ˃ˍˋˌ ˒˪ˇ˘˪ˇ ˑ˄˓˃ˎˋ ʣ˪ːˎˢːˇ˪ˢ ˕˃ ʠˈ˓˄˪ˢǤ ʢ ʣ˪ːˎˢːˇ˪˫ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ ˒˓ˑ˕ˋˇ˪˫
˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˎˡˇ˟ˏˋ, ˢˍˋˌ ˗˖ːˍ˙˪ˑː˖˦ ː˃ ˄˃ˊ˪ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅, ˏ˃˦ ˏ˪˙ː˪
ˊ˅’ˢˊˍˋ ˪ˊ ʖ˪˄˓˃ːːˢˏ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˔ˈˍ˓ˈ˕˃˓˪˅. ʝ˔˕˃ːː˪ ˅ˋˍˑː˖ˡ˕˟ ˍˈ˓˪˅ː˖ ˗˖ːˍ˙˪ˡ ˅
ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌː˪ˌ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˪ ˊ ˄ˑ˓ˑ˕˟˄ˋ ˊ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎˈˡ ˎˡˇ˟ˏˋ ˅ ˍˑː˕ˈˍ˔˕˪ ˅˃ˉˎˋ˅ˋ˘
ˏ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚ˋ˘ ˒ˋ˕˃ː˟. ʢ ʠˈ˓˄˪˫ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˋˌ ˑ˓ˆ˃ː, ˔˕˅ˑ˓ˈːˋˌ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˔˕˃˕˕˪ 10
ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫, ˑ˚ˑˎˡ˦ ˅˪˙ˈ˒˓ˈˏ’˦˓-ˏ˪ː˪˔˕˓. ʓˑ˔˅˪ˇ ˒ˑˍ˃ˊ˖˦ ˔ˍˎ˃ˇː˪˔˕˟
˖˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˋ˘ ˍˈ˓˪˅ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˅ˋ˔ˑˍˑˆˑ ˓˪˅ːˢ, ˕˃ˍˋ˘ ˢˍ ʖ˪˄˓˃ːːˢ
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˔ˈˍ˓ˈ˕˃˓˪˅ ˃˄ˑ ˏ˪ː˪˔˕˓˪˅, ˢˍ˪ ˅˒˓ˑˇˑ˅ˉ ˕˓ˋ˅˃ˎˑˆˑ ˚˃˔˖ ˊ˃ˌˏ˃ˡ˕˟˔ˢ ˎˋ˛ˈ
ˑˇːˋˏ ˒ˋ˕˃ːːˢˏ. ʠ˘ˑˉˈ, ˍ˓˃˜ˈ ˒˓˃˙ˡ˦ ˒˪ˇ˘˪ˇ, ˜ˑ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃˦ ˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪ˡ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ
˒ˋ˕˃ːːˢ ˅ ː˃ˢ˅ː˪ ˓˃˖ːˇˋ ˊ˃˔˪ˇ˃ː˟. ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˒˓ˑ˄ˎˈˏ˃ ˙˟ˑˆˑ ˒˪ˇ˘ˑˇ˖ ˒ˑˎˢˆ˃˦ ˅
ˍˑːˍ˖˓˖˅˃ːː˪ ˏ˪ˉ ˕˃ˍˋˏˋ ˒ˋ˕˃ːːˢˏˋ, ˢˍ ˅ˋˇːˑ ˊ ˙ˋ˕˃˕ˋ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍ˃ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ǣ
«ʞ˓ˋ˓ˑˇːˑ, ˜ˑ ˒˓ˑ˄ˎˈˏˋ ˆˈːˇˈ˓ːˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑˆˑ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃ ˍˑːˍ˖˓˖ˡ˕˟ ˊ
˪ː˛ˋˏˋ ˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˋˏˋ ˒ˋ˕˃ːːˢˏˋǤ ʡˑˉ ˢˍˑ˫ ˅˃ˆˋ ˏ˪ː˪˔˕˓ˋ ː˃ˇ˃ˇ˖˕˟ ˙ˋˏ
˒ˋ˕˃ːːˢˏ?ǽ

ʝ˕ˉˈ, ˗ˑ˓ˏ˃ˎ˟ːˋˌ ˊ˅’ˢˊˑˍ ˏ˪ˉ ˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˋˏ ˍˈ˓˪˅ːˋˏ ˑ˓ˆ˃ːˑˏ ˪ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋˏ
ˏˈ˘˃ː˪ˊˏˑˏ ˕˃ˍˑˉ˅˃ˉˎˋ˅ˋˌ.

25

ʔˍ˔˒ˈ˓˕ː˪ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˊ ʜʢʝ
ʜ˪˘˕ˑ ːˈ ˊ˃˒ˈ˓ˈ˚˖˦ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ˔˕˪ ˈˍ˔˒ˈ˓˕ːˋ˘ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˌ ˊ ʜʢʝ ˖ ˒ˋ˕˃ːːˢ˘
ˍˑˑ˓ˇˋː˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˒ˑˇ˃ˎ˟˛ˑ˫ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˊ˃˘ˑˇ˪˅. ʨˑ ˄˪ˎ˟˛ ˅˪ˇˇ˃ˎˈːˋˏ ˦
ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˋˌ ˑ˓ˆ˃ː ˅˪ˇ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌ, ˢˍ˪ ˃ˍ˕ˋ˅ːˑ ˒˓˃˙ˡˡ˕˟ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˄ˑ˓ˑ˕˟˄ˋ ˊ
ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑˏ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ (˔ˍ˃ˉ˪ˏˑ, ˍˑˎˋ ˓˪˛ˈːːˢ ˒˓ˋˌˏ˃ˡ˕˟ ː˃ ˇ˖ˉˈ ˅ˋ˔ˑˍˑˏ˖
˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˏ˖ ˚ˋ ˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˑˏ˖ ˓˪˅ː˪), ˕ˑ ˄˪ˎ˟˛˃ ːˈ˄ˈˊ˒ˈˍ˃ ˕ˑˆˑ, ˜ˑ ˒ˑ˕˓ˈ˄ˋ
ˉˈ˓˕˅ ːˈ ˄˖ˇ˖˕˟ ː˃ˎˈˉːˑ ˅˪ˇˑ˄˓˃ˉˈː˪ ˅ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˎˈːˋ˘ ˊ˃˘ˑˇ˃˘. ʥˋ˕ˑ˅˃ː˃ ːˋˉ˚ˈ
˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋ˙ˢ ʜʢʝ ˑ˒ˋ˔˖˦ ˇˑ˔˅˪ˇ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˊ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋˏ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏˑˏ, ˢˍˋˌ, ː˃
ˇ˖ˏˍ˖ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃ː˕˪˅, ːˈ ˙˪ˎˍˑˏ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖˦ ˒ˑ˕˓ˈ˄ˋ ˎˡˇˈˌ. ʷ˫ ˍˑˏˈː˕˃˓
˔˒˪˅˅˪ˇːˑ˔ˋ˕˟˔ˢ ˊ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇˢˏˋ ˍ˪ˎ˟ˍˑ˘ ˓ˈ˔˒ˑːˇˈː˕˪˅, ˢˍˋ˘ ːˈ ˄˖ˎˑ ˪ː˕ˈˆ˓ˑ˅˃ːˑ ː˃
˓ˈˆ˖ˎˢ˓ː˪ˌ ˑ˔ːˑ˅˪ ˅ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ.
«ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋˌ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ – ˙ˈ ˑ˓ˆ˃ː ˅ˋ˔ˑˍˑˆˑ ˓˪˅ːˢ, ˕ˑˉ ˍˑˎˋ ˏˋ
˄˃˚ˋˏˑ, ˜ˑ ˒ˑ˕˓˪˄ː˪ ˊˏ˪ːˋ ː˃ ˓˪˅ː˪ ˍˎ˪˦ː˕˃, ˕ˑ ˙ˈ ˑˊː˃˚˃˦ ˜ˑ˔˟, ˜ˑ
˚˃˔˕ˑ ˔ˍˎ˃ˇːˑ ˒ˑˏ˪˕ˋ˕ˋ ˌ ˅ˋ˓˪˛ˋ˕ˋǽǤ

ʢ ˓˪ˊːˋ˘ ˍ˓˃˫ː˃˘ ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖ˡ˕˟ ˇ˖ˉˈ ˓˪ˊː˪ ˒˪ˇ˘ˑˇˋ ˇˑ ˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪˫ ˊː˃ː˟, ˢˍˋˏˋ
˅ˑˎˑˇ˪ˡ˕˟ ʜʢʝ, ˪ ˇ˖ˏˑˍ ˈˍ˔˒ˈ˓˕˪˅ ˜ˑˇˑ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ˕˃ ˊ˃˘ˑˇ˪˅. ʢ ˇˈˢˍˋ˘ ˍ˓˃˫ː˃˘
ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˋˌ ˑ˓ˆ˃ː ˊ˃ ˒ˑ˕˓ˈ˄ˋ ˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕˟ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪˫ ˊ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍ˃ˏˋ ʜʢʝ. ʑ
˪ː˛ˋ˘ – ʜʢʝ ˏ˃ˡ˕˟ ˗˪ˍ˔ˑ˅˃ːˈ ˏ˪˔˙ˈ ˅ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˑˏ˖ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˪, ˇ˪ˡ˚ˋ ˢˍ ˚ˎˈːˋ
ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖, ˢˍ˪ ˊ˃ˊ˅ˋ˚˃ˌ ˦ ˒ˑ˔˕˪ˌːˋˏˋ ˚ˎˈː˃ˏˋ ˏ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚ˋ˘ ˪ː˔˕ˋ˕˖˙˪ˌ. ʢ
ˇˈˢˍˋ˘ ˅ˋ˒˃ˇˍ˃˘ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌː˃ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˃ ˏ˃˦ ˒˪ˇ˒ˑ˓ˢˇˍˑ˅˃ː˪ ˓ˑ˄ˑ˚˪ ˆ˓˖˒ˋ ˊ ˒ˈ˅ːˋ˘
˒ˋ˕˃ː˟, ˢˍ˪ ˆˑ˕˖ˡ˕˟ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ː˪ ˒˓ˑ˒ˑˊˋ˙˪˫ ˇˎˢ ˓ˑˊˆˎˢˇ˖ ː˃ ˊ˪˄˓˃ːːˢ˘ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˑˆˑ
ˑ˓ˆ˃ː˖. ʟˈ˔˒ˑːˇˈː˕ˋ (˒ˈ˓ˈ˅˃ˉːˑ ˊ ʜʢʝ) ˊ˃˖˅˃ˉ˖˅˃ˎˋ, ˜ˑ ˑ˓ˆ˃ːˋ, ˢˍ˪ ˒˓ˑ˅ˑˇˢ˕˟
˓ˈˆ˖ˎˢ˓ː˪ ˒ˎ˃ːˑ˅˪ ˊ˪˄˓˃ːːˢ, ˏˑˉ˖˕˟ ˍ˓˃˜ˈ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˎˢ˕ˋ ˊ˃˘ˑˇˋ, ˑ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ˙ˈ ˇˑˊ˅ˑˎˋ˕˟ ˪
ʜʢʝ ˊ˃ˊˇ˃ˎˈˆ˪ˇ˟ ˆˑ˕˖˅˃˕ˋ˔ˢ ˇˑ ːˋ˘. ʖ ˑˆˎˢˇ˖ ː˃ ˙ˈ, ʜʢʝ ˒ˑ˅ˋːː˪ ˄˖˕ˋ ˒ˑ˔˕˪ˌːˋˏˋ
˚ˎˈː˃ˏˋ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅, ˢˍ˪ ˏ˃ˡ˕˟ ˄˖˕ˋ ˒˓ˑˊˑ˓ˋˏˋ ˕˃ ˑ˗˪˙˪ˌːˋˏˋ
˔˕˓˖ˍ˕˖˓˃ˏˋ. ʢ˔˪ˏ ˏ˃˦ ˄˖˕ˋ ˊ˓ˑˊ˖ˏ˪ˎˑǡ ˢˍ ˑ˓ˆ˃ː ˒˓ˋˌˏ˃˦ ˓˪˛ˈːːˢ ˃˄ˑ ˢˍ˪ ˒ˑˊˋ˙˪˫
ˑ˄ˋ˓˃˦, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˘˕ˑ ˏ˃˦ ˅ˋ˓˪˛˃ˎ˟ːˋˌ ˆˑˎˑ˔ ˅ ˖˘˅˃ˎˈːː˪ ˓˪˛ˈːːˢ. ʑ˃ˉˎˋ˅ˑ ˕˃ˍˑˉ
ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˖˅˃˕ˋ ˒˓ˑˊˑ˓˪˔˕˟ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˪˅ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˑˆˑˑ˓ˆ˃ː˖ ˊ
˄ˑˍ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˕˃ ˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˋ˘ ˒ˑ˔˃ˇˑ˅˙˪˅.
ʟˈ˔˒ˑːˇˈː˕ˋ ˕˃ˍˑˉ ˅˅˃ˉ˃ˎˋ, ˜ˑ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˅ˋˍˑː˖ˡ˕˟ ˔˅ˑˡ ˓ˑ˄ˑ˕˖ ˍ˓˃˜ˈ,
ˍˑˎˋ ʜʢʝ ˊ˃ˎ˖˚ˈː˪ ˇˑ ˔ˍˎ˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˓ˢˇˍ˖ ˇˈːːˑˆˑ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˊ˪˄˓˃ː˟ ˪ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˑˆˑ
˒˓ˑ˙ˈ˔˖ ˒ˎ˃ː˖˅˃ːːˢ, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˒ˎ˃ː˖˅˃ːːˢ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ː˃
ˍˑˉːˋˌ ː˃˔˕˖˒ːˋˌ ˓˪ˍ ȋˇˋ˅. ˒˖ːˍ˕ 4.2 ːˋˉ˚ˈ).

ʖ˃ˎ˖˚ˈːːˢ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍ˪˅ ˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ːˑˆˑ ˓˪˅ːˢ ˕˃ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ ː˃ ˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ːˑˏ˖ ˓˪˅ː˪

ʮˍ ˖ˉˈ ˄˖ˎˑ ˊˆ˃ˇ˃ːˑ ˅ˋ˜ˈ, ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍˋ ˎˋ˛ˈ ˒’ˢ˕ˋ ˍ˓˃˫ː ˒ˑ˅˪ˇˑˏˋˎˋ, ˜ˑ ˖ ˫˘ː˪˘
ˇˈ˓ˉ˃˅˃˘ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˕˟ ˒ˑˎ˪˕ˋˍ˖ ˕˃ ˊ˃˘ˑˇˋ ː˃ ˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ːˑˏ˖ ˌ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˏ˖ ˓˪˅ːˢ˘. ʶː˛˪
˒ˑ˅’ˢˊ˃ˎˋ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ːˑˆˑ ˍˑˑ˓ˇˋː˖˅˃ːːˢ ˊ ːˈ˔˕˃˚ˈˡ ˗˪ː˃ː˔ˑ˅ˋ˘ ˪
ˎˡˇ˔˟ˍˋ˘ ˓ˈ˔˖˓˔˪˅. ʜˈˇˑ˔˕˃˕ː˦ ˍˑˑ˓ˇˋː˖˅˃ːːˢ ː˃ ˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ːˑˏ˖ ˓˪˅ː˪ ˄˖ˎˑ ˅ˋˊː˃ːˑ
ˢ˅ːˑˡ ˒ˈ˓ˈ˒ˑːˑˡ ː˃ ˛ˎˢ˘˖ ˇˑ ˔˕˃ˎˋ˘ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˪ˊ ˄ˑˍ˖ ˖˓ˢˇ˖. ʶː˕ˈː˔ˋ˅ː˪˔˕˟ ˅ˊ˃˦ˏˑˇ˪˫
ˏ˪ˉ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˃ˏˋ, ˜ˑ ˒ˑ˅’ˢˊ˖ˡ˕˟ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋˌ ˪ ˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ːˋˌ ˓˪˅ː˪, ˇ˖ˉˈ ˓˪ˊːˋ˕˟˔ˢǤ ʢ
˔˅ˑ˫ˌ ː˃ˌ˔ˎ˃˄˛˪ˌ ˗ˑ˓ˏ˪ ˕˃ˍ˃ ˅ˊ˃˦ˏˑˇ˪ˢ ˒ˑˎˢˆ˃˦ ˅ ˓ˈˆ˖ˎˢ˓ːˑˏ˖ ˑ˄ˏ˪ː˪ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˦ˡ ˕˃
˪ˇˈˢˏˋ. ʶː˛˪ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ, ˕˃ˍ˪ ˢˍ ˄ˈˎ˟ˆ˪ˌ˔˟ˍˋˌ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˋˌ ˑ˓ˆ˃ː, ˒˪˛ˎˋ ˇ˃ˎ˪ǣ ˖ ˙˪ˌ
ˍ˓˃˫ː˪ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ ˅˔˪˘ ˓˪˅ː˪˅ ˖˓ˢˇ˖ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˏ˪ˉ ˔ˑ˄ˑˡ. ʜ˃ ˍˑˉːˑˏ˖ ˓˪˅ː˪ ˒˓ˋˊː˃˚ˈːˑ
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координатора, який представляє цей рівень у спільних комітетах міжвідомчих
робочих груп і на міжвідомчих конференціях, де приймають основні рішення,
пов’язані з гендерно зумовленим насильством.

Аналогічно сформовано іспанську структуру, хоча у ній є додатковий елемент
координації з регіональним рівнем. Наглядова рада з питань насильства стосовно
жінок є партисипативним органом федерального рівня. Її очолює державний
секретар із питань соціальних послуг і рівноправ’я, якому допомагають два
заступники. Посади заступників голови підлягають ротації: один із них –
представник 17 регіональних урядів Іспанії, а другий представляє НУО.
Ці приклади роз’яснюють важливі елементи, які респонденти вважають доцільними
для ефективного залучення регіональних структур, наприклад, чіткі повноваження
щодо координації в регіонах і взаємозв’язок федерального та регіонального рівнів
через спільні керівні комітети.
Важливість ресурсів і професіоналізму для координаційної функції

Про важливість ресурсів уже було згадано. Потреба в належній кількості ресурсів
очевидна з огляду на такі функції, як оцінювання й моніторинг, що передбачають
збір емпіричних даних і початок досліджень, наприклад репрезентативних. На
важливості ресурсів також неодноразово наголошували в контексті координаційної
функції28. Без фінансової підтримки структури будуть неефективними, навіть якщо
вони виглядають системними та багатокомпонентними. Це помітно з наведеної
нижче відповіді представника міністерства на запитання щодо здатності
національного координаційного механізму виконувати свої наміри:
«Чесно кажучи, не дуже здатний. Оскільки в нього немає власного
бюджету й персоналу, йому доводиться покладатися на фінансову й
технічну підтримку інших членів цих органів».

Хоча цей аспект добре відомий, насправді існує тенденція недооцінювати вартість
ефективного координування. Лише кілька країн виділяють окремі ресурси для цього.
Крім того, понад половина координуючих органів повинні узгоджувати свою
діяльність з усіма відповідними національними, регіональними та комунальними
інституціями (місцеві соціальні служби, регіональні органи влади), а також
відповідними суб’єктами з громадянського суспільства. Досі не зрозуміло, як усі ці
координуючі органи виконують такі завдання в країнах, де для них не виділено
персоналу чи бюджету.
Також важливо, щоб інші залучені міністерства мали необхідні ресурси й досвід. Адже
вони – частина процесу координації та відповідають за виконання заходів. Для них
також потрібні чіткі повноваження й досвід у відповідній сфері, в ідеалі –
пропорційна частка ресурсів.
28

Див. також: Krizsan, Andrea; Pap, Eniko (2016): Implementing a Comprehensive and Co-ordinated
approach. An assessment of Poland’s response to prevent and combat gender-based violence, Council of
Europe (Реалізація комплексного координаційного підходу: оцінка заходів Польщі для запобігання
гендерно зумовленому насильству й подолання його, Рада Європи (редактор)), сторінка 25.
Доступно на сторінці:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680
64ecd8.
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ʞ˓ˑ˙ˈ˔ ˒ˎ˃ː˖˅˃ːːˢ ˒˪ˇ ˍˈ˓˪˅ːˋ˙˕˅ˑˏ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˔˖˄’˦ˍ˕˪˅ ˪ ˊ˃
ː˃ˢ˅ːˑ˔˕˪ ˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˑ˫ ˅ˑˎ˪
ʠ˒ˋ˓˃ˡ˚ˋ˔˟ ː˃ ˇˑ˔˅˪ˇ ˓ˈ˔˒ˑːˇˈː˕˪˅, ˇˎˢ ˒ˎ˃ː˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˑˆˑ
ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖, ˢˍˋˌ ˊ˓ˈ˛˕ˑˡ ˑ˘ˑ˒ˎˡ˅˃˕ˋˏˈ ˅˔˪ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˌ ˆˑ˕˖˅˃˕ˋˏˈ
˒ˑ˕˓˪˄ː˪ ˇˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ˋ ˇˑ ː˃ˇ˃ːːˢ ˓ˈ˔˖˓˔˪˅ ˪ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖ ˈˍ˔˒ˈ˓˕ːˋ˘ ː˃˅ˋ˚ˑˍ, ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ
˅ˋˇ˪ˎˋ˕ˋ ˚˃˔, ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˋ˕ˋ ˇˑ˄˓˖ ˕ˈ˘ː˪˚ː˖ ˒˪ˇˆˑ˕ˑ˅ˍ˖, ˊ˃ˎ˖˚ˋ˕ˋ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ː˪ ˔˖˄’˦ˍ˕ˋ
ː˃ ˓˃ːː˪˘ ˈ˕˃˒˃˘ ˪ ˏ˃˕ˋ ˒ˑˎ˪˕ˋ˚ː˖ ˒˪ˇ˕˓ˋˏˍ˖. ʝˇˋː ˍˑˑ˓ˇˋː˃˕ˑ˓ ˢ˔ˍ˓˃˅ˑ ˒˪ˇ˔˖ˏ˖˅˃˅
˒˖ːˍ˕ˋ, ˢˍ˪ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˓ˑˊˆˎˢː˖˕ˋ, ˑ˒ˋ˔˖ˡ˚ˋ ˒˓ˑ˙ˈ˔ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˕˃ˍˑ˫ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋǣ
Ǽʡˈ, ˜ˑ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˃ ˄˖ˎ˃ ˇˑ˄˓ˈ ˔˒ˎ˃ːˑ˅˃ː˃ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˡ ˓ˑ˄ˑ˚ˑˡ ˆ˓˖˒ˑˡ,
ˢˍ˖ ˑ˚ˑˎˡ˅˃˅ ˒ˑ˔˕˪ˌːˋˌ ˔ˈˍ˓ˈ˕˃˓ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˓˪˅ːˑ˒˓˃˅’ˢ, ˄˖ˎˑ ˇ˖ˉˈ
ˍˑ˓ˋ˔ːˋˏǤ ʝˇː˃ˍ ː˃˔˒˓˃˅ˇ˪ ˇˑ˔˕˃˕ː˟ˑ ˔ˍˎ˃ˇːˑ ˓ˈ˃ˎ˟ːˑ ˊ˃ˎ˖˚ˋ˕ˋ ˅˔˪˘
˔˖˄’˦ˍ˕˪˅ ˇˑ ˕˃ˍˑˆˑ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˑˆˑ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖Ǥ ʥ˟ˑˏ˖ ˊː˃˚ːˑ ˔˒˓ˋˢˎ˃
˖˚˃˔˕˟ ˪ː˛ˋ˘ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ːˋ˘ ˔˖˄’˦ˍ˕˪˅, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˆˑˎˑ˅ːˋ˘ ˈˍ˔˒ˈ˓˕˪˅
ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˡ˔˕ˋ˙˪˫ ˕˃ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢǽǤ

4.2. ʛˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ ˪ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ
ʑ˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˇˑ ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫ «ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ» – ˙ˈ ˔˒ˑ˔˕ˈ˓ˈˉˈːːˢ ˊ˃ ˕ˋˏ, ˢˍ ˪
ː˃˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ ː˃ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑˏ˖, ˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ːˑˏ˖ ˕˃ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˏ˖ ˓˪˅ːˢ˘
˓ˈ˃ˎ˪ˊ˖ˡ˕˟ ˒ˑˎ˪˕ˋˍ˖ ˌ ˅ˋˍˑː˖ˡ˕˟ ˊ˃˘ˑˇˋ ˄ˑ˓ˑ˕˟˄ˋ ˊ ˆˈːˇˈ˓ːˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˋˏ ˪
ˇˑˏ˃˛ː˪ˏ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑˏ. ʛˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃˦ ˅ˋˏ˪˓ˡ˅˃ːːˢ ˌ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ. ʖˑˍ˓ˈˏ˃,
ˊˆ˪ˇːˑ ˊ˪ ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑˡ ˍˑː˅ˈː˙˪˦ˡ ˑ˙˪ːˍ˃ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ˌ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˒ˑ˕˓ˈ˄˖˦ ː˃˖ˍˑ˅ˑˆˑ
˒˪ˇ˘ˑˇ˖ ˇˑ ˒˓ˑ˙ˈ˔˖ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢǤ ʠ˕˃˕˕ˢ 10 ˓˃ˊˑˏ ˊ˪ ˔˕˃˕˕ˈˡ 11 ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟, ˜ˑ ˊ
˗˖ːˍ˙˪˦ˡ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ˖ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˑ ˄˃ˆ˃˕ˑ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ǣ ˊ˄˪˓ ˪ ˃ː˃ˎ˪ˊ ˇ˃ːˋ˘,
˒˪ˇ˕˓ˋˏˍ˃ ː˃˖ˍˑ˅ˋ˘ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈː˟. ʶː˕ˈ˓˅’ˡ ˅ˋ˓˃ˊːˑ ˊ˃˔˅˪ˇ˚ˋˎˋ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˍˑː˔ˈː˔˖˔˖
ˏ˪ˉ ˍ˓˃˫ː˃ˏˋ ˜ˑˇˑ ˓ˑˊ˖ˏ˪ːːˢ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˌ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ˖, ˄˃˚ˈːːˢ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕ˈˌ
ˍˑˉːˑ˫ ˊ ˙ˋ˘ ˇ˅ˑ˘ ˗˖ːˍ˙˪ˌ, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˜ˑˇˑ ˔˖˄’˦ˍ˕˃, ˢˍˋˌ ː˃ˌˍ˓˃˜ˈ ˒˪ˇ˘ˑˇˋ˅ ˄ˋ ˇˎˢ
˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˕˃ˍˋ˘ ˗˖ːˍ˙˪ˌ. ʓˈ˓ˉ˃˅ˋ, ˜ˑ ˄˓˃ˎˋ ˖˚˃˔˕˟ ˖ ˙˟ˑˏ˖ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːː˪, ˏˑˉː˃
˓ˑˊˇ˪ˎˋ˕ˋ ː˃ ˕˓ˋ ˆ˓˖˒ˋǣ

(1) ʞ˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍˋ ˇˈˢˍˋ˘ ˍ˓˃˫ː ˒ˑ˅˪ˇˑˏˋˎˋ, ˜ˑ ˫˘ː˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˊˇ˪ˌ˔ːˡˡ˕˟
ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˌ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ ˖ ˓˃ˏˍ˃˘ ˊ˅ˋ˚ːˋ˘ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅, ː˃ˇ˃ˡ˚ˋ, ˊˑˍ˓ˈˏ˃,
˜ˑ˓˪˚ː˪ ˌ ˒ˈ˓˪ˑˇˋ˚ː˪ ˊ˅˪˕ˋ ˊˆ˪ˇːˑ ˪ˊ CEDAW (ʙˑː˅ˈː˙˪ˢ ˒˓ˑ ˎ˪ˍ˅˪ˇ˃˙˪ˡ ˅˔˪˘ ˗ˑ˓ˏ
ˇˋ˔ˍ˓ˋˏ˪ː˃˙˪˫ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ) ˚ˋ ˊ˃˒ˑ˅ːˡˡ˚ˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪ ˒ˋ˕˃ˎ˟ːˋˍˋ ˅˪ˇ ʝʝʜ ˃˄ˑ
ʟ˃ˇˋ ʲ˅˓ˑ˒ˋ.

(2) ʢ ˪ː˛ˋ˘ ˍ˓˃˫ː˃˘ ˔˕˅ˑ˓ˋˎˋ ˅ ˓˃ˏˍ˃˘ ˔˅ˑ˫˘ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋ˘ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˪˅ ˑ˓ˆ˃ːˋ, ˢˍ˪
ˑ˚ˑˎˡˡ˕˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˪ ˚ˋːˑ˅ːˋˍˋ, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ʜ˃ˆˎˢˇˑ˅˃ ˓˃ˇ˃ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃
˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ ˅ ʶ˔˒˃ː˪˫. ʓˈˢˍ˪ ˊ ˙ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˔˃ˏ˪ ˊ˄ˋ˓˃ˡ˕˟ ˇ˃ː˪, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˑ˙˪ːˡˡ˕˟
ˇˈ˓ˉ˃˅ː˪ ˊ˃˘ˑˇˋ ˕˃ ˔˕˓˃˕ˈˆ˪˫. ʑˑːˋ ˕˃ˍˑˉ ˒˓˃ˆː˖˕˟ ˊ˃ˆ˃ˎˑˏ ˒ˑˍ˓˃˜ˋ˕ˋ ˊ˄˪˓ ˪
ˊ˄ˈ˓˪ˆ˃ːːˢ ˇ˃ːˋ˘ ˖ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˃˘, ˢˍ˪ ˒˓˃˙ˡˡ˕˟ ː˃ˇ ˒ˋ˕˃ːːˢˏˋ, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˋˏˋ ˊ
ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑˏ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ. ʜ˃ˆˎˢˇˑ˅˃ ˓˃ˇ˃ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ
ʶ˔˒˃ː˪˫ ˊːˑ˅˖ ˔ˎ˖ˆ˖˅˃˕ˋˏˈ ˊ˃ ˒˓ˋˍˎ˃ˇǣ ˅ˑː˃ ˓ˑˊ˅ˋː˖ˎ˃ ˓ˑˊˆ˃ˎ˖ˉˈː˖ ˔ˋ˔˕ˈˏ˖
˒ˑˍ˃ˊːˋˍ˪˅ ˇˎˢ ˅ˋˢ˅ˎˈːːˢ ˏ˃˔˛˕˃˄˪˅ ˪ ˍˑː˕ˈˍ˔˕˖ ˆˈːˇˈ˓ːˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑˆˑ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃.
ʨˑ˄ ˆ˃˓˃ː˕˖˅˃˕ˋ ˊ˄˪˓ ˓˪ˊːˑ- ˕˃ ˑˇːˑ˓˪ˇːˋ˘ ˇ˃ːˋ˘, ˊ˪˄˓˃ːːˢ ˌ ˪ː˛˪ ˒ˑˇ˪˫
˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖˅˃ˎˋ ˢˍ ː˃ˆˑˇ˖ ˇˎˢ ˊ˃ˑ˘ˑ˚ˈːːˢ ˪ː˛ˋ˘ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˇˑ ˒˓ˋˌːˢ˕˕ˢ
˙˪˦˫ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ˒ˑˍ˃ˊːˋˍ˪˅. ʢ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇˢ˘ ː˃ ˊ˃˒ˋ˕˃ːːˢ ˄˖ˎˑ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˑǡ ˜ˑ ˅ ˒ˎ˃ː˃˘
ʶ˔˒˃ː˪ˢ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˋˎ˃ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˦ˇˋːˑ˫ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑ˫ ˄˃ˊˋ, ˖ ˢˍ˪ˌ ˄˖ˇˈ ˊ˪˄˓˃ːˑ ː˃ˢ˅ː˪
˕˃ ːˑ˅˪ ˇ˃ː˪ ˒˓ˑ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ ˅˪ˇ ˖˔˪˘ ˊ˃ˎ˖˚ˈːˋ˘ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘
˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪ˌ.
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(3) У третій групі країн доручають частину завдань щодо моніторингу й оцінювання
незалежним органам за межами державної адміністрації. Такий підхід можуть
реалізувати через делегування конкретній установі чи установам повноважень
виконувати певні завдання або шляхом проведення окремого дослідження. Для
прикладу, ще 1994 року у Швеції було створено Національний центр інформування
про насильство чоловіків стосовно жінок (інститут Уппсальського університету). У
Бельгії завдання, доручені незалежній від уряду установі, передбачали зобов’язання
координувати діяльність групи експертів, яку складали представники
громадянського суспільства й дослідники. Ця мережа аналізує заходи й висловлює
міркування щодо прогресу на шляху до реалізації НПД. Вона також розбудовує форум
зацікавлених сторін для обміну інформацією й передовим досвідом та для виявлення
проблем і сфер, що потребують вирішення й удосконалення. Ці заходи доповнює
оцінювання законів, НПД чи стратегій, які проводять університети або незалежні
установи.
Розглядаючи підходи, обрані в описаних вище прикладах, можна виявити низку
основних важливих моментів, що стосуються функцій реалізації та
моніторингу/оцінювання.
Інституційне розмежування моніторингу й незалежного оцінювання

«Можливо, також потрібен хтось, хто здатен запропонувати погляд зі сторони», –
такий висновок зробила одна представниця міністерства, департамент якої має
справу з моніторингом та оцінюванням державних заходів у сфері боротьби з
гендерно зумовленим насильством. Вона мала на увазі те, що кілька респондентів
визначили наявність зовнішньої точки зору на оцінювання державних заходів як
необхідність. Це оцінювання також відповідає підходу до національного моніторингу
з урахуванням прав людини, який зосереджено на інституційній незалежності
органів, яким доручено таке завдання29.

Коли координаційні механізми приймають форму, в якій моніторинг доручено
державним органам, легше створити структуру, що збиратиме адміністративні дані
про випадки насильства з розподілом за гендерною ознакою. Однак лише належного
збирання даних недостатньо: потрібно також, щоб дані проходили науковий аналіз.
Це допоможе визначити, чи обрані державою заходи досягли своїх цілей, чи мають
такі заходи бажані наслідки та чи отримані наслідки є позитивними. Ситуація, коли
між двома ідентичними групами чи між тими, хто реалізує заходи й несе політичну
відповідальність за них, з одного боку, та тими, хто має оцінювати ефективність таких
заходів, з другого, існують тісні інституційні зв’язки, створює підґрунтя для
конфліктів інтересів і може послабити аналіз.

29

Для прикладу див. статтю 33(2) Конвенції ООН про права людей з інвалідністю чи статтю 17
Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань (OPCAT).
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ʞˑˍ˓ˑˍˑ˅ˈ ˖˅ˈˇˈːːˢ ˒ˑˍ˃ˊːˋˍ˪˅ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ ˖ ː˃ˢ˅ː˖ ˑ˗˪˙˪ˌː˖
˔˕˃˕ˋ˔˕ˋˍ˖ ˕˃ ˊ˄˪˓ ːˑ˅ˋ˘ ˇ˃ːˋ˘ ˪ˊ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢˏ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ːˑˆˑ
ˍˑː˙ˈ˒˕˖˃ˎ˟ːˑˆˑ ˒˪ˇ˘ˑˇ˖
ʖˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ːːˢ ˜ˑˇˑ ˊ˄ˑ˓˖ ˇ˃ːˋ˘, ˢˍˈ ː˃ˍˎ˃ˇ˃˦ ː˃ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍ˃ ˍˑː˅ˈː˙˪ˢ,
˅˓˃ˉ˃˦ ˔˅ˑ˦ˡ ˔˗ˈ˓ˑˡ ˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ, ˜ˑ ˑ˚ˈ˅ˋˇːˑ ˊ ˕ˈˍ˔˕˖ ʙˑː˅ˈː˙˪˫ ˕˃
˒ˑˢ˔ːˡ˅˃ˎ˟ːˑ˫ ˇˑ˒ˑ˅˪ˇ˪ ˇˑ ːˈ˫. ʥˈ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ːːˢ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃˦ ˕˃ˍ˪ ˅ˋˏˑˆˋǣ

9 ˓ˈˆ˖ˎˢ˓ːˋˌ ˊ˄˪˓ ˇ˃ːˋ˘ ˊ˃ ˒ˈ˅ːˋˌ ˚˃˔;
9 ˊ˄˪˓ ˇ˃ːˋ˘ ˒˓ˑ ˅˔˪ ˗ˑ˓ˏˋ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃, ˑ˒ˋ˔˃ː˪ ˅ ʙˑː˅ˈː˙˪˫;
9 ˊ˄˪˓ ˪ː˛ˋ˘ ˅˃ˉˎˋ˅ˋ˘ ˇ˃ːˋ˘, ˢˍ˪ ˊ˃ˎˈˉːˑ ˅˪ˇ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˏˑˉ˖˕˟ ˑ˘ˑ˒ˎˡ˅˃˕ˋ ˇ˃ː˪
˔˕˃˕ˋ˔˕ˋˍˋ ˏˈˇˋ˚ːˋ˘, ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˔ˎ˖ˉ˄, ˒˓˃˅ˑˑ˘ˑ˓ˑːːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅, ʜʢʝ ˕˃ ˔˖ˇˑ˅ˑ˫
˅ˎ˃ˇˋ;
9 ˊ˄˪˓ ˇ˃ːˋ˘ ː˃ ˗ˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˏ˖, ˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ːˑˏ˖ ˕˃ ˏ˪˔˙ˈ˅ˑˏ˖ ˓˪˅ːˢ˘;
9 ˊ˄˪˓ ˇ˃ːˋ˘, ˢˍ˪ ˇˋ˗ˈ˓ˈː˙˪ˌˑ˅˃ːˑ ˊ˃ ˔˕˃˕˕ˡ, ˅˪ˍˑˏ, ˕ˋ˒ˑˏ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃, ˔˕ˑ˔˖ːˍ˃ˏˋ
ˏ˪ˉ ˉˈ˓˕˅ˑˡ ˕˃ ˍ˓ˋ˅ˇːˋˍˑˏ, ˆˈˑˆ˓˃˗˪˚ːˋˏ ˏ˪˔˙ˈˊː˃˘ˑˇˉˈːːˢˏ ˕˃ ˪ː˛ˋˏˋ
˚ˋːːˋˍ˃ˏˋ, ˢˍ˪ ˇˈ˓ˉ˃˅˃ ˅˅˃ˉ˃˦ ˅˃ˉˎˋ˅ˋˏˋ, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˪ː˅˃ˎ˪ˇː˪˔˕˟.

ʖˆ˃ˇ˃ː˪ ˅ ˑ˔˕˃ːː˟ˑˏ˖ ˒˖ːˍ˕˪ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫ ːˈ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˑ˅˪, ˃ ˔˒ˋ˔ˑˍ ːˈ ˅ˋ˚ˈ˓˒ːˋˌ. ʖ ˑˆˎˢˇ˖
ː˃ ˒ˑˇ˪˫ ˑ˔˕˃ːː˪˘ ˇ˅ˑ˘ ˓ˑˍ˪˅ [2015-2016 ˓˓], ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˍˎ˃˔ˋ˗˪ˍ˖˅˃˕ˋ ˅˃ˉˎˋ˅˪
ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪˫, ˜ˑ ˔˕ˑ˔˖ˡ˕˟˔ˢ ˔˕˃˕˖˔˖ ˒˓ˑˉˋ˅˃ːːˢ ˍ˓ˋ˅ˇːˋˍ˪˅ ˪ ˉˈ˓˕˅, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˇ˃ː˪,
ˊ˪˄˓˃ː˪ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˪ˏˏ˪ˆ˓˃˙˪˫ ˕˃ ː˃ˇ˃ːːˢ ˒˓ˋ˕˖ˎˍ˖.

ʢ ˍˑː˕ˈˍ˔˕˪ ˚ˋˏ˃ˎˋ˘ ˏ˃˔˛˕˃˄˪˅ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢ ˊ˪ ˊ˄ˑ˓˖ ˇ˃ːˋ˘ ːˈ ˇˋ˅ːˑǡ ˜ˑ ˑˇˋː ˪ˊ
˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍ˪˅ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˅ǣ Ǽʡˑˏ˖ ˇˑ˔˪ ː˃ˢ˅ː˃ ˒ˑ˕˓ˈ˄˃ ˅ ˒ˑˍ˓˃˜ˈːː˪ ˙ˋ˘
ˇ˃ːˋ˘ǽǤ ʥˈˌ ˍˑˏˈː˕˃˓ ˇˈˏˑː˔˕˓˖˦ ˒ˑˍ˓ˑˍˑ˅ˋˌ ˒˪ˇ˘˪ˇ ˇˑ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢǡ ˔˘ˑˉˋˌ
ˇˑ ˕ˋ˘, ˢˍ˪ ˅ˉˈ ˊˇ˪ˌ˔ːˋˎˋ ˄˃ˆ˃˕ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅. ʙ˓˪ˏ ˕ˑˆˑ, ˙ˈ ˕˃ˍˑˉ ˪ ˃ˍ˙ˈː˕˖˅˃ːːˢ ː˃
ˇˑ˔˅˪ˇ˪ ˕ˋ˘ ˍ˓˃˫ː (ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ ʶ˔˒˃ː˪˫), ˢˍ˪ ˒ˑ˚˃ˎˋ ˒˓˃˙ˡ˅˃˕ˋ ː˃ˇ ˒ˑˍ˓˃˜ˈːːˢˏ ˔˅ˑ˦˫
˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˊ˄ˑ˓˖ ˇ˃ːˋ˘, ˜ˑ˔˕ˑ˔˖ˡ˕˟˔ˢ ˙˟ˑˆˑ ˒ˋ˕˃ːːˢ, ˜ˈ 2006 ˓ˑˍ˖ ˕˃ ˅ˉˈ ˇˑ˔ˢˆˎˋ
ˊː˃˚ːˑˆˑ ˒˓ˑˆ˓ˈ˔˖ ˅ ˊ˃ˊː˃˚ˈː˪ˌ ˔˗ˈ˓˪. ʶ˔˒˃ː˪ˢ ˔˕˅ˑ˓ˋˎ˃ ˖ ˏˈˉ˃˘ ˔˅ˑˆˑ
ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˑˆˑ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖ ˑˍ˓ˈˏˋˌ ˑ˓ˆ˃ː, ˢˍˋˌ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃˦ ˊ˃ ˑ˒ˋ˕˖˅˃ːːˢ ˕˃
˔˕˃˕ˋ˔˕ˋˍ˖. ʢ˔˪ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃, ˜ˑ ˄ˈ˓˖˕˟ ˖˚˃˔˕˟ ˖ ˓ˑ˄ˑ˕˪ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˑˆˑ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖,
˕ˈ˒ˈ˓ ˆˑ˕˖ˡ˕˟ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ː˖ ˔˕˃˕ˋ˔˕ˋˍ˖ ˊ˃ ˒˪ˇ˕˓ˋˏˍˋ ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑˆˑ ˪ː˔˕ˋ˕˖˕˖
˔˕˃˕ˋ˔˕ˋˍˋ. ʥˈ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ ˕˓ˋ˅˃ˎˑ˫ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˪ˊ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˍˋ ˍˑː˙ˈ˒˕˖˃ˎ˟ːˑ˫ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ˌ
ˎˑ˄˪ˡ˅˃ːːˢ ˊ ˄ˑˍ˖ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫ ʢ˓ˢˇˑ˅ˑ˫ ˇˈˎˈˆ˃˙˪˫ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ
ˉ˪ːˑˍ ˔ˈ˓ˈˇ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˪ː˔˕ˋ˕˖˙˪ˌ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ. ʮˍ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˢˡ˕˟, ˒˓ˈˇˏˈ˕ˑˏ
ˏ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚ˑ˫ ˔ˋː˘˓ˑː˪ˊ˃˙˪˫ ˇ˃ːˋ˘ ˦ ˕˃ˍ˪ ˒ˑˍ˃ˊːˋˍˋ, ˢˍ˪ ˔˕ˑ˔˖ˡ˕˟˔ˢ ˔˗ˈ˓ˋ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙˪˫
˄˪ˎ˟˛ˈ ː˪ˉ ˑˇːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˍ˪ˎ˟ˍ˪˔˕˟ ˖˄ˋ˅˔˕˅ ˉ˪ːˑˍ ˖ ˅˔˪ˌ ˍ˓˃˫ː.

ʝ˕ˑˉ, ˍ˓˪ˏ ˒ˋ˕˃ː˟ ˒˓ˑ ˕ˈ, ˢˍ ː˃ˌˍ˓˃˜ˈ ˑ˙˪ːˡ˅˃˕ˋ ˏˈ˕˖ ˕˃ ˅˒ˎˋ˅ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˪
˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ, ˍ˓˃˫ːˋ ˕˃ˍˑˉ ˒˓˃˙ˡˡ˕˟ ː˃ˇ ˒ˑˍ˓˃˜ˈːːˢˏ ˔˅ˑ˦˫ ˄˃ˊˋ ˑ˔ːˑ˅ːˋ˘ ˇ˃ːˋ˘, ˜ˑ ˦
ː˃ˌ˅˃ˉˎˋ˅˪˛ˋˏ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢˏ. ʓˈ˘˕ˑ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃˦ ˢˍ ˒ˑˇ˃ˎ˟˛ˋˌ ˍ˓ˑˍ ˅ːˈ˔ˈːːˢ ˊˏ˪ː ˖
˒ˑˎ˪˕ˋˍ˖ ˊ˄ˑ˓˖ ˇ˃ːˋ˘, ˊˑˍ˓ˈˏ˃, ˒ˑ˚ˋː˃˦ ˊ˄ˋ˓˃˕ˋ «ˍ˪ˎ˟ˍ˪˔ː˪ ˇ˃ː˪, ˓ˑˊ˄ˋ˕˪ ˊ˃ ˅˪ˍˑˏ ˪
˔˕˃˕˕ˡǽ. ʶː˛˪ ˅ˋ˓˪˛˖ˡ˕˟ ˒˓ˑ˄ˎˈˏ˖, ˔ˋ˔˕ˈˏ˃˕ˋ˚ːˑ ˒˪ˇ˅ˋ˜˖ˡ˚ˋ ˓˪˅ˈː˟ ˒˓ˑˊˑ˓ˑ˔˕˪
˔˅ˑ˫˘ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ (˅˪ˇ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˎˈːːˢ ˒˓ˑ ˒˓˃˅ˑ˒ˑ˓˖˛ˈːːˢ ˇˑ ˏˑˉˎˋ˅ˑˆˑ
˒ˈ˓ˈ˔ˎ˪ˇ˖˅˃ːːˢ ˒˓˃˅ˑ˒ˑ˓˖˛ːˋˍ˃) ˖ ˍˑː˕ˈˍ˔˕˪ ˊ˄ˑ˓˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˒˓ˑ ˆˈːˇˈ˓ːˑ
ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˈ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑǡ ˊˑˍ˓ˈˏ˃, ˒˓ˑ ˅˪ˍ ˪ ˆˈːˇˈ˓ ˉˈ˓˕˅ ˕˃ ˒˓ˑ ˍ˓ˋ˅ˇːˋˍ˪˅, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˫˘
˅ˊ˃˦ˏˑ˅˪ˇːˑ˔ˋːˋ.
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Предметом дослідження, опублікованого Радою Європи 2008 року, було вивчення
низки державних і недержавних органів, залучених до збору даних, а також
обмеження поточних підходів до захисту даних. Його автори сформулювали
рекомендації для створення систем комплексного збору даних про гендерно
зумовлене насильство. Результати дослідження, зокрема ті, що стосуються країн, які
перебували на порівняно ранньому етапі цієї процедури, підкреслили важливість
розробки загальної стратегії збору даних. Автори порекомендували органам влади
працювати з установами, дослідниками й агентствами, які провадили свою
діяльність на найнижчому рівні під час розробки цієї стратегії. Дослідження також
показало важливість низки складників у розвитку системи комплексного збору
даних: повноцінного і ретельного переліку поточних практик збору даних, розробки
єдиної системи показників, наявності центрального координуючого органу для
керування процесом, чіткого визначення обов’язків на кожному рівні (операційних,
наглядових тощо) і регулярного навчання всіх осіб, що беруть участь у зборі даних.
Насамкінець, у дослідженні запропоновано модель підходу до збору
адміністративних даних30.
Залучення даних від організацій громадянського суспільства

На думку опитаних партнерів, важливо, щоб дані моніторингу охоплювали відомості,
надані організаціями громадянського суспільства. Залучення громадянського
суспільства до заходів із моніторингу не виглядає як проблематичне, якщо знання,
які державна структура отримує через мережеву взаємодію чи консультації, мають
належний експертний рівень. Однак менш очевидним виглядає те, який саме підхід
повинна обрати державна структура, збираючи дані про клієнтів, які отримано в
притулках для жінок, у консультаційних центрах, через гарячі лінії і лінії підтримки,
якими керують НУО. Респонденти не лише підкреслили складність стандартизації
практики збору даних від низки установ, а й висловили застереження щодо питання
захисту клієнтів. Дехто з них вважав, що обов’язково необхідно подбати про те, аби
державні органи не мали змоги отримати доступ до відомостей про клієнтів через
процедуру збору даних.
Забезпечення прозорості даних і впровадження механізмів надання відгуків

Майже всі представники НУО наголошували на тому, що зібрана державою інформація
має бути доступною громадськості. Така вимога узгоджується із зобов’язанням,
викладеним у статті 10 Стамбульської конвенції, та пов’язана з аспектом регулярного
звітування на національному рівні. Держави-сторони Стамбульської конвенції мають
значну свободу, коли йдеться про регулярне звітування, тому таке зобов’язання порізному виконують у різних країнах, стаття 11(4). Вони самі визначають форму й
засоби, а також тип інформації, яку варто зробити доступною.
У деяких державах виявили, що регулярне звітування допомагає підтримувати увагу
громадськості до проблеми насильства стосовно жінок і забезпечує цінні відомості
про організації та установи, які працюють у сфері боротьби з гендерно зумовленим

Elina; Aromaa, Kauko (2008): Administrative data collection on domestic violence in Council of
Europe Member States, Council of Europe (Editor) (Збір адміністративних даних про домашнє
насильство в державах-членах Ради Європи), Рада Європи (редактор). Доступно на сторінці:
http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EG-VAW-DC(2008)Study_en.pdf.

30 Ruuskanen,
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насильством. Для прикладу, в Іспанії це Служба судової статистики Наглядової ради з
питань гендерного та домашнього насильства (див. пункт 3.2 цього звіту), яка
щокварталу надсилає звіти про насильство стосовно жінок у всі суди країни.

У інших країнах публікують щорічні звіти. У деяких, наприклад у Швеції, ці звіти
готують окремі адміністративні відділи. 21 округ Швеції видає щорічні звіти про
виконання заходів і політики на місцевому рівні. Спеціалісти всіх відповідних
міністерств також надсилають щорічні звіти своїм міністерствам щодо реалізації
запланованих кроків. Наглядова рада з питань насильства стосовно жінок у Іспанії так
само готує щорічні звіти про гендерно зумовлене насильство31.
Пріоритизація позиції жертв

Представники громадянського суспільства, зокрема, стверджували, що точка зору
жертв гендерно зумовленого насильства має величезне значення під час
встановлення пріоритетів у ході виконання окремих заходів та діяльності
координаційного механізму й виконання його чотирьох функцій. Вони водночас
зауважили, що на таку точку зору не завжди звертають достатньо уваги, особливо,
коли поточні політичні процеси або запропоновані закони впливають на роботу
координаційного механізму, а отже – і на його пріоритети.
4.3. Залучення громадянського суспільства
Суб’єкти громадянського суспільства – важливий ресурс як у наданні підтримки
жертвам, так і в запобіганні гендерно зумовленому насильству. Їх обізнаність із
проблемами й потребами жертв дає змогу враховувати позицію жертв упродовж
усього процесу розробки, виконання й оцінювання політики та заходів. Вони також
пропонують критичний погляд на діяльність уряду. Тому залучення суб’єктів
громадянського суспільства до національного координаційного механізму може
посилити й покращити заходи реагування уряду на виклики, пов’язані з боротьбою з
гендерно зумовленим насильством.
Згідно з умовами Стамбульської конвенції держави повинні гарантувати участь
громадянського суспільства в заходах із боротьби з насильством стосовно жінок.
Така участь має набути форми ефективного співробітництва (стаття 9). Це
зобов’язання виходить за межі простої операційної ролі громадянського суспільства
в забезпеченні захисту й консультуванні жертв, розширюючи його участь у
політичних процесах.
4.3.1. Різні типи та механізми участі
Громадянське суспільство так чи інакше бере участь у всіх розглянутих вище
механізмах. Переважно це НУО, які зосереджені на політичній діяльності, наприклад,
головні чи лобістські організації, які представлено в координаційних механізмах на
31

Див. для прикладу 7-й щорічний звіт Наглядової ради з питань насильства стосовно жінок, 2015р.
Доступно на сторінці:
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/VII__Informe_Ejecu
tivo_Ingles1.pdf.
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ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑˏ˖ ˓˪˅ː˪. ʷ˘ ˗˖ːˍ˙˪ˢ ˒ˑˎˢˆ˃˦ ː˃˔˃ˏ˒ˈ˓ˈˇ ˖ ː˃ˇ˃ːː˪ ˒˓ˑ˗ˈ˔˪ˌːˑˆˑ ˇˑ˔˅˪ˇ˖ ˌ
ˇ˃ːˋ˘ ˜ˑˇˑ ˆˈːˇˈ˓ːˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑˆˑ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃ ˓˪ˊːˋˏ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏ ˖ ˔ˍˎ˃ˇ˪
ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˑˆˑ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖. ʑːˈ˔ˑˍ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍ˪˅ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˑˆˑ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃ ˏˑˉˈ
ˏ˃˕ˋ ˓˪ˊːˑˏ˃ː˪˕ː˪ ˗ˑ˓ˏˋ ˌ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃˕ˋ ˑˇːˑ˔˕ˑ˓ˑːː˦ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˦ˡ ˕˃
ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˙˪ˢˏˋ ˃˄ˑ ˅ˊ˃˦ˏːˋˌ ˑ˄ˏ˪ː ˪ˇˈˢˏˋ ˪ ˅˪ˇˑˏˑ˔˕ˢˏˋ ˚ˋ ː˃˄˖˅˃˕ˋ ˗ˑ˓ˏˋ ˇ˃ːˋ˘,
ˢˍ˪ ː˃ˇ˃ˡ˕˟ ˖ ˍˑː˕ˈˍ˔˕˪ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˕˃ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈː˟. ʠ˖˄’˦ˍ˕˪˅ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˑˆˑ
˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃ ˊˇˈ˄˪ˎ˟˛ˑˆˑ ˊ˃ˎ˖˚˃ˡ˕˟ ː˃ ˈ˕˃˒˃˘ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˍˋ ˌ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˊ˃˘ˑˇ˪˅, ˜ˑ
˚˪˕ˍˑ ˅ˍ˃ˊ˖˦ ː˃ ˕ˈ, ˜ˑ ˅ˑːˋ ːˈ ˄ˈ˓˖˕˟ ˖˚˃˔˕˪ ˅ ˖˘˅˃ˎˈːː˪ ˓˪˛ˈː˟ ˜ˑˇˑ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˪
˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ː˃ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˏ˖ ˚ˋ ˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˑˏ˖ ˓˪˅ːˢ˘.

ʢ ˄˪ˎ˟˛ˑ˔˕˪ ˓ˑˊˆˎˢː˖˕ˋ˘ ˒˓ˋˍˎ˃ˇ˪˅ ˍ˓˃˫ː ʜʢʝ ˇ˪ˡ˕˟ ˢˍ ˚ˎˈːˋ ˏ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚ˋ˘ ˆ˓˖˒.
ʞ˓ˑ˕ˈ ˅ ˇˈˢˍˋ˘ – ˇˈ˓ˉ˃˅˃ ˔˕˅ˑ˓ˋˎ˃ ˕˃ ˒ˈ˅ːˑˡ ˏ˪˓ˑˡ ˗˪ː˃ː˔˖˦ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˖ ˊ
˗ˑ˓ˏ˃ˎ˪ˊˑ˅˃ːˋˏˋ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓˃ˏˋ ˊ˃ˎ˖˚ˈːːˢ ˔˖˄’˦ˍ˕˪˅ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˑˆˑ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃.
ʠˍ˃ˉ˪ˏˑǡ ˊ ˏˈ˕ˑˡ ˊ˃ˎ˖˚ˈːːˢ ʜʢʝ ˅ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋˌ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ʙˑː˅ˈː˙˪˫
ʝʝʜ ˒˓ˑ ˒˓˃˅˃ ˑ˔˪˄ ˊ ˪ː˅˃ˎ˪ˇː˪˔˕ˡ ˅ ʜ˪ˏˈ˚˚ˋː˪ ˄˖ˎˑ ˔˕˅ˑ˓ˈːˑ ʙˑː˔˖ˎ˟˕˃˕ˋ˅ː˖ ˓˃ˇ˖ ˊ
˒ˋ˕˃ː˟ ˊ˃ˎ˖˚ˈːːˢ. ʥˈˌ ˑ˓ˆ˃ː ˑ˄’˦ˇː˖˦ ʜʢʝ ˌ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ˑ˔˪˄ ˊ ˪ː˅˃ˎ˪ˇː˪˔˕ˡ ˊ ˖˔˪˘
˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˆ˃ˎ˖ˊˈˌ. ʘˑˆˑ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢ – ˍˑː˔˖ˎ˟˕˖˅˃˕ˋ ːˈˊ˃ˎˈˉːˑˆˑ ʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑ
˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˑˆˑ ˖ ˔˒˓˃˅˃˘ ˑ˔˪˄ ˊ ˪ː˅˃ˎ˪ˇː˪˔˕ˡ. ʏ ˇˑ˒ˑˏ˃ˆ˃ˡ˕˟ ʙˑː˔˖ˎ˟˕˃˕ˋ˅ː˪ˌ ˓˃ˇ˪ ˊ
˒ˋ˕˃ː˟ ˊ˃ˎ˖˚ˈːːˢ ˈˍ˔˒ˈ˓˕ː˪ ˍˑˏ˪˕ˈ˕ˋ, ˢˍ˪ ˒˓˃˙ˡˡ˕˟ ː˃ˇ ˒ˈ˅ːˋˏˋ ˃˔˒ˈˍ˕˃ˏˋ
ʙˑː˅ˈː˙˪˫ ˌ ˗ˑ˓ˏ˖ˎˡˡ˕˟ ˒˓ˑ˒ˑˊˋ˙˪˫ ˜ˑˇˑ ˖˓ˢˇˑ˅ˋ˘ ˊ˃˘ˑˇ˪˅, ˢˍˋ˘ ˒ˑ˅ˋːː˃ ˅ˉˋ˅˃˕ˋ
˓˃ˇ˃Ǥ ʷ˫ ˓ˈˆ˖ˎˢ˓ː˪ ˊ˪˄˓˃ːːˢ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊˑ˅˖˦ ʝ˗˪˔ ʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˑˆˑ ˖ ˔˒˓˃˅˃˘
ˑ˔˪˄ ˊ ˪ː˅˃ˎ˪ˇː˪˔˕ˡ ˒˓ˋ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˪ ˒˓˃˙ˈ˅ˎ˃˛˕˖˅˃ːːˢ ˕˃ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ. ʓˎˢ
˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃ːːˢ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ʙˑː˔˖ˎ˟˕˃˕ˋ˅ːˑ˫ ˓˃ˇˋ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˊ˃ˎ˖˚ˈːːˢǡ ˫˫ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ ˪
ː˃ˢ˅ːˑ˔˕˪ ˍ˅ˑ˓˖ˏ˖ ˄˖ˎˑ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˎˈːˑ ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕. ʙ˓˪ˏ ˕ˑˆˑ, ˒ˑˍ˓ˋ˅˃ˡ˕˟˔ˢ ˇˑ˓ˑˉː˪
˅ˋ˕˓˃˕ˋ ˖˚˃˔ːˋˍ˪˅.

ʑ ˪ː˛ˋ˘ ˍ˓˃˫ː˃˘ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑǡ ˢˍˈ ˍˈ˓˖˦ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋˏ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏˑˏ, ˗˪ː˃ː˔˖˦
˛˕˃˕ː˖ ˒ˑ˔˃ˇ˖, ˇˑ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˢˍˑ˫ ː˃ˎˈˉˋ˕˟ ˍˑˑ˓ˇˋː˖˅˃ːːˢ ˏˈ˓ˈˉ˪ ʜʢʝ ˕˃
˅˪ˇ˅˪ˇ˖˅˃ːːˢ ˊ˃˔˪ˇ˃ː˟, ː˃ ˢˍˋ˘ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍˋ ʜʢʝ ˑ˄ˏ˪ːˡˡ˕˟˔ˢ ˇˑ˔˅˪ˇˑˏ ˕˃ ˪ˇˈˢˏˋ.
ʜ˃ˌ˔ˎ˃˄˛ˑˡ ˑ˒ˋ˔˃ːˑˡ ˇˎˢ ˙˟ˑˆˑ ˊ˅˪˕˖ ˗ˑ˓ˏˑˡ ˖˚˃˔˕˪ ˄˖ˎ˃ ˒˓˃ˍ˕ˋˍ˃, ˢˍ˃ ˒ˑˎˢˆ˃ˎ˃ ˖
˒˓ˑ˔˕ˑˏ˖ ˊ˃˒˓ˑ˛ˈːː˪ ːˈ˖˓ˢˇˑ˅ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌ ˇˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ː˃ ˕ˋˏ˚˃˔ˑ˅˪ˌ
ˑ˔ːˑ˅˪, ˃ ˕˃ˍˑˉ ˊ˅ˋ˚˃ˌːˈ ˒˓ˑ˘˃ːːˢ ˓ˑˊ˒ˑ˅˪˔˕ˋ ˒˓ˑ ˔˅˪ˌ ˒˓˃ˍ˕ˋ˚ːˋˌ ˇˑ˔˅˪ˇ.
4.3.2. ʟ˪ˊː˪ ˕ˑ˚ˍˋ ˊˑ˓˖ ˌ ˑ˚˪ˍ˖˅˃ːːˢ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˕˃ ːˈˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅

ʮˍ ˏˑˉː˃ ˄˖ˎˑ ˑ˚˪ˍ˖˅˃˕ˋ, ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˈ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅ˑ ˕˃ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˏ˃ˡ˕˟ ˇ˖ˉˈ
˓˪ˊː˪ ˒ˑˆˎˢˇˋ ː˃ ˔˒˪˅˒˓˃˙ˡ ˏ˪ˉ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˋˏ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅ˑˏ ˪ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ
˕˃ ː˃ ˫˫ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ. ʟˈ˔˒ˑːˇˈː˕ˋ ˅˪ˇ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ «ˑ˄ˋ˓˃ˡ˕˟» ʜʢʝ,
«˒˓ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟ ˫˘» ˖ ˍˑː˔˖ˎ˟˕˃˕ˋ˅ː˪ ˓˃ˇˋ ˪ «ˊ˃ ˒ˑ˕˓ˈ˄ˋ» ˒˓ˑ˔ˢ˕˟ ˖ ːˋ˘ ˈˍ˔˒ˈ˓˕ːˑ˫ ˕˃
˒˓ˑ˗ˈ˔˪ˌːˑ˫ ˇˑ˒ˑˏˑˆˋ. ʖ˃ˆ˃ˎˑˏ ˅ˑːˋ ˑ˒ˋ˔˖ˡ˕˟ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˈ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅ˑ ˢˍ
˅˃ˉˎˋ˅ˋˌ ˔˖˄’˦ˍ˕, ˊː˃˚ˈːːˢ ˖˚˃˔˕˪ ˢˍˑˆˑ ːˈ ˅ˋˍˎˋˍ˃˦ ˔˖ˏː˪˅˪˅.

ʜ˃˕ˑˏ˪˔˕˟ ˔˖˄’˦ˍ˕ˋ ˊ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˑˆˑ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃ ˔˘ˋˎ˟ː˪ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃˕ˋ ˔˅ˑ˦ ˊ˃ˎ˖˚ˈːːˢ
˚ˋ ˖˚˃˔˕˟ ˄˪ˎ˟˛ ˍ˓ˋ˕ˋ˚ːˑ, ːˈˊ˃ˎˈˉːˑ ˅˪ˇ ˗ˑ˓ˏ ˕˃ˍˑˆˑ ˊ˃ˎ˖˚ˈːːˢǤ ʑˑːˋ ˅ˋˊː˃ˡ˕˟
ˇˈˢˍ˪ ˒ˑˊˋ˕ˋ˅ː˪ ˃˔˒ˈˍ˕ˋ, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˒˪ˇˍ˓˪˒ˎˈːːˢ ˏˈ˓ˈˉ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˑˆˑ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃
ˌ ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˖ˇˑ˔ˍˑː˃ˎˋ˕ˋ ˒˓ˑ˗ˈ˔˪ˌː˪ ˔˕˃ːˇ˃˓˕ˋ. ʟˈ˔˒ˑːˇˈː˕ˋ ˕˃ˍˑˉ ˑ˙˪ːˡˡ˕˟
ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ ˒˓ˢˏˑˆˑ ˕˃ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊˑ˅˃ːˑˆˑ ˇˑ˔˕˖˒˖ ˇˑ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ ˢˍ ˍˑ˓ˋ˔ː˖ ˒ˈ˓ˈ˅˃ˆ˖ ˖
˔˅ˑ˫ˌ ˓ˑ˄ˑ˕˪ ˅ ˓˃ˏˍ˃˘ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖. ʑ˕˪ˏ, ˑ˒ˋ˕˃ː˪ ˒˃˓˕ːˈ˓ˋ ˊ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˑˆˑ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃
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також підкреслюють незадовільні результати своїх консультацій із державними
органами: вони кажуть, що насправді не знають, що зрештою станеться з їхніми
рекомендаціями та критикою, а тому сумніваються, чи взагалі матимуть хоч якийсь
вплив на процес. Деякі органи національних координаційних механізмів респонденти
сприймають як такі, яким бракує прозорості. Представникам від громадянського
суспільства іноді здається, що вони є «псевдоучасниками» цього механізму.
Частина критики зумовлена надмірно високими очікуваннями від координаційного
механізму, що добре проілюстровано цитатою представника НУО:
«Отож, якщо існує проблема, потрібно просто звернутися до координаційного
механізму через мережу чи офіційний канал – і проблему буде вирішено».

Наостанок можна виділити конкретні проблеми, які потребують обговорення з метою
пошуку способів структурувати ефективну співпрацю з громадянським суспільством у
контексті відносин між державою як джерелом фінансування та громадянським суспільством,
суб’єкти якого часто є отримувачами грантів.
4.3.3. Проблеми

Опитування дозволило виокремити низку питань, що заслуговують на критику, а
також окреслити пов’язані з ними проблеми. Багато з них описані в Кодексі добрих
практик участі громадськості в процесі ухвалення рішень Ради Європи32. Кодекс
вирізняє чотири принципи побудови конструктивних відносин між НУО і
державними органами (участь, довіра, підзвітність і прозорість, незалежність), а
також умови для формування сприятливого середовища, яке дозволить брати участь
у роботі на чотирьох рівнях: обміні інформацією, консультуванні, діалозі й
партнерстві.
Нерегулярні консультації за ініціативою та на вимогу державних органів

Деякі представники НУО описують участь своєї організації як надто орієнтовану на
потреби державних інституцій. Державні органи визначають, як часто відбуваються
зібрання, а самі зібрання плануються на час, зручний для міністерств. НУО не
залучені до складання порядку денного таких зібрань; міністерства готують його
відповідно до своїх поточних потреб. Як уважають у міністерствах, це зрозуміло з
огляду на вимоги політичних процесів.
Обрані НУО не представляють усіх форм ГЗН і всіх його жертв

Опитування також засвідчили, що коли участь суспільства набуває форми участі НУО
в комітетах разом із державними органами або в комітетах, які координують
державні інституції, часто саме останні обирають НУО для участі. Громадянське
суспільство не має права надсилати делегатів на свій вибір. Унаслідок цього може
сформуватися тенденція, відповідно до якої в ці комітети обиратимуть великі й
32 Доступно

на сторінці:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168
02eed5c.
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ˇˑ˄˓ˈ ˅˪ˇˑˏ˪ ʜʢʝ ˪ ːˈ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚˃˕˟ ː˃ˎˈˉːˑˆˑ ˅ˋ˔˅˪˕ˎˈːːˢ ˒ˑˆˎˢˇ˪˅ ˆ˓˖˒,
˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˈːˋ˘ ːˈˊː˃˚ːˑˡ ˏ˪˓ˑˡ, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌ ˏ˪ˆ˓˃ː˕˪˅, ːˈ˅ˈˎˋˍˋ˘ ʜʢʝ
˃˄ˑ ˔˃ˏˑˑ˓ˆ˃ː˪ˊˑ˅˃ːˋ˘ ˆ˓˖˒. ʡ˃ˍ ˔˃ˏˑ ˙ˢ ˔ˋ˕˖˃˙˪ˢ ˊ˖ˏˑ˅ˋ˕˟ ˓ˋˊˋˍ ːˈ˅˓˃˘˖˅˃ːːˢ
˒ˑˆˎˢˇ˪˅ (˃ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˪ ˒ˑ˕˓ˈ˄ ˖ ˒˪ˇ˕˓ˋˏ˙˪) ˏ˃˓ˆ˪ː˃ˎ˪ˊˑ˅˃ːˋ˘ ˆ˓˖˒, ˢˍ˪ ˔˕˓˃ˉˇ˃ˡ˕˟
˅˪ˇ ˆˈːˇˈ˓ːˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑˆˑ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃, ˒˪ˇ ˚˃˔ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˍˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˊ˃˘ˑˇ˪˅.
ʢ˔ˍˎ˃ˇːˈːːˢ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ʜʢʝ ˚ˈ˓ˈˊ ˚ˋ˔ˎˈːː˪ ˊ˃˒ˋ˕ˋ ː˃ ˖˚˃˔˕˟ ˕˃ ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˓ˈ˔˖˓˔˪˅

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌː˪ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏˋ, ˢˍ˪ ˑ˘ˑ˒ˎˡˡ˕˟ ˍ˪ˎ˟ˍ˃ ˑ˓ˆ˃ː˪˅, ˏˑˉ˖˕˟ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃˕ˋ ˊ˃˒ˋ˕ˋ
ː˃ ˖˚˃˔˕˟ ˖ ˕˃ˍˋ˘ ˏ˃˔˛˕˃˄˃˘, ˢˍˋ˘ ːˈ˅ˈˎˋˍ˪ ʜʢʝ ˊ ˏ˪ˊˈ˓ːˋˏˋ ˓ˈ˔˖˓˔˃ˏˋ ːˈ ˊˏˑˉ˖˕˟
ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˋ˕ˋ. ʮˍ ː˃˔ˎ˪ˇˑˍ – ˖˚˃˔˕˟ ʜʢʝ ˅ ˄˃ˆ˃˕˟ˑ˘ ˍˑː˕ˈˍ˔˕˃˘ ˔˒˓ˋ˚ˋːˢ˕ˋˏˈ
˒ˑ˔ˎ˃˄ˎˈːːˢ ˓˪˅ːˢ˒˓ˑ˗ˈ˔˪ˌːˑ˫ ˢˍˑ˔˕˪, ˃ ˕ˑˏ˖ ˊ˖ˏˑ˅ˋ˕˟ ːˈˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ː˪˔˕˟ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖, ˢˍ
˪ˎˡ˔˕˓˖˦ ː˃˅ˈˇˈː˃ ˙ˋ˕˃˕˃ǣ
«ʶ˔ː˖˦ ˅ˈˎˋˍ˃ ˍ˪ˎ˟ˍ˪˔˕˟ ʜʢʝ ˊ ˈˍ˔˒ˈ˓˕ːˋˏˋ ˊː˃ːːˢˏˋ ˌ ˑˇː˪˦ˡ
˒˓ˑ˄ˎˈˏˑˡ – ˅˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕ˡ ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˓ˈ˔˖˓˔˪˅ ˕˃ǤǤǤ ˪ːˑˇ˪ ˅ˑːˋ ˍ˃ˉ˖˕˟, ˜ˑ
ˊ˃ˎ˖˚ˈː˪ ˇˑ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ «˒ˑ ˔˃ˏˈ ˆˑ˓ˎˑǽ, ˕ˑ˄˕ˑ ˏ˃ˡ˕˟ ˕˃ˍ ˄˃ˆ˃˕ˑ ˊ˃˅ˇ˃ː˟ ˖
˕˃ˍˋ˘ ˏ˃˔˛˕˃˄˃˘, ˜ˑ ˒˓ˑ˔˕ˑ ːˈ ˏˑˉ˖˕˟ ˪ˊ ːˋˏˋ ˅˒ˑ˓˃˕ˋ˔ˢǤǤǤǽ

ʑˑˇːˑ˚˃˔ ˓ˈ˔˒ˑːˇˈː˕ˋ ː˃ˆˑˎˑ˔ˋˎˋ ː˃ ˒ˑ˕˓ˈ˄˪ ˒˃ˏ’ˢ˕˃˕ˋ ˒˓ˑ ˓ˈ˔˖˓˔ˋ ʜʢʝ ˒˪ˇ ˚˃˔
˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˑˆˑ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖. ʓˎˢ ˙˟ˑˆˑ ˒ˑ˕˓˪˄ːˈ ˓ˈ˕ˈˎ˟ːˈ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ, ˢˍˈ
˅ˋˊː˃˚ˋ˕˟ ˕ˋ˒ˋ ˑ˓ˆ˃ː˪˅, ˖ ˢˍˋ˘ ˖˚˃˔˕˟ ʜʢʝ ˏˑˉˈ ˇ˪ˌ˔ːˑ ˒ˑ˔˒˓ˋˢ˕ˋ ˓ˑˊ˓ˑ˄˙˪ ː˃ˌˍ˓˃˜ˋ˘
ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˪ ˔˕˓˃˕ˈˆ˪ˌ ˜ˑˇˑ ˒ˑˇˑˎ˃ːːˢ ˆˈːˇˈ˓ːˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑˆˑ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃. ʡ˃ˍˑˉ
˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚ˈːˑ, ˜ˑ ˗˪ː˃ː˔ˑ˅ˈ ˒ˎ˃ː˖˅˃ːːˢ ˏ˃˦ ˅˓˃˘ˑ˅˖˅˃˕ˋ ˍˑˏ˒ˈː˔˃˙˪ˡ ˇˑ˓ˑˉː˪˘ ˅ˋ˕˓˃˕.
ʜˈˇˑ˔˕˃˕ː˟ˑ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˇˎˢ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ

ʝˇːˋˏ ˪ˊ ˕ˋ˘ ˒ˋ˕˃ː˟, ˢˍ˪ ː˃ˌ˚˃˔˕˪˛ˈ ˍ˓ˋ˕ˋˍ˖˅˃ˎˋ ˑ˒ˋ˕˃ː˪ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍˋ ʜʢʝ, ˄˖ˎˑ
˒ˋ˕˃ːːˢ ˅˪ˇ˔˖˕ːˑ˔˕˪ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˇˎˢ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ. ʥˡ ˒˓ˑ˄ˎˈˏ˖ ː˃˅˪˕˟
ˑˊː˃˚ˋˎˋ ˕ˈ˓ˏ˪ːˑˏ «˒˔ˈ˅ˇˑ˖˚˃˔˕˟». ʟˈ˔˒ˑːˇˈː˕ˋ ˄˃˚ˋˎˋ ˔ˈ˄ˈ ˒ˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˃ˏˋ
˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫, ˢˍ˃ ːˈ ˏ˃ˎ˃ ˉˑˇːˑˆˑ ˅˒ˎˋ˅˖. ʑˑːˋ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˋˎˋ, ˜ˑ ˘ˑ˚˃ ˫˘ ˪ ˒˓ˑ˔ˋˎˋ
˒˓ˑˍˑˏˈː˕˖˅˃˕ˋ ˒˓ˑ˦ˍ˕ ˊ˃ˍˑː˖ ˚ˋ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ː˖ ˔˕˓˃˕ˈˆ˪ˡ ˃˄ˑ ˒ˎ˃ː ˇ˪˫, ˑ˔˕˃˕ˑ˚ːˋˌ
˅ˋ˄˪˓ ˅˃ˉˎˋ˅ˋ˘ ˒ˋ˕˃ː˟ ˕˃ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃ˎˋ ˪ː˛˪ ˖˚˃˔ːˋˍˋ ˊ˃ ˊ˃˚ˋːˈːˋˏˋ
ˇ˅ˈ˓ˋˏ˃, ˍˈ˓˖ˡ˚ˋ˔˟ ˅ˋˍˎˡ˚ːˑ ˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˑˡ ˎˑˆ˪ˍˑˡ, ˃ ːˈ ˔˖ˇˉˈːːˢˏˋ ˗˃˘˪˅˙˪˅.
«ʡ˃ˍ, [ˏˈ˓ˈˉ˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˑˆˑ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃] ˏˑˉˈ ˢˍˑ˔˟ ˅ˋ˔˖ː˖˕ˋ
˒˓ˑ˒ˑˊˋ˙˪ˡ ˕˃ ˖˘˅˃ˎˋ˕ˋ ˢˍˈ˔˟ ˓˪˛ˈːːˢ, ˑˇː˃ˍ ˅˓ˈ˛˕˪-˓ˈ˛˕ ˓˪˛ˈːːˢ
˒˓ˋˌˏ˃˦ ːˈ˅˪ˇˑˏˑ ˘˕ˑ, ˃ ˏˋ ːˈ ˏ˃˦ˏˑ ˉˑˇːˑˆˑ ˅˒ˎˋ˅˖ ː˃ ˙ˈˌ ˒˓ˑ˙ˈ˔Ǥ ʥˈ
˄˪ˎ˟˛ˈ ˔˘ˑˉˈ ː˃ ˊ˃ˍˎˋˍ ˇˑ ˚ˑˆˑ˔˟ ˚ˋ ː˃ ˒ˈ˅ː˖ ˓ˈˊˑˎˡ˙˪ˡ ˪ ːˈ ˏ˃˦ ˉˑˇːˑˆˑ
˅˒ˎˋ˅˖ǽǤ
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ʑ˪ˇ˔˖˕ː˪˔˕˟ ˒˪ˇˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋ˘ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋ˘ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˪˅
ʞˈ˅ːˑˡ ˏ˪˓ˑˡ ˙˪ ˑ˄ˏˈˉˈːːˢ ˜ˑˇˑ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ː˃ ˖˘˅˃ˎˈːːˢ ˓˪˛ˈː˟ ˪ˊ ˄ˑˍ˖ ːˈ˖˓ˢˇˑ˅ˋ˘
ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌ ˖ ˓˃ˏˍ˃˘ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˑˆˑ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖ ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˊ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˃ˏˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ
˓ˑˊ˓ˑ˄ˎˢ˕ˋ ˊ˃˘ˑˇˋ, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˊ ˆˈːˇˈ˓ːˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˋˏ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑˏ. ʖ˪˛˕ˑ˅˘ː˖˅˛ˋ˔˟ ˪ˊ ˕˃ˍˋˏˋ
ˑ˄ˏˈˉˈːːˢˏˋ, ʜʢʝ ˅ˋˏ˃ˆ˃ˡ˕˟ ˅˪ˇ ˔˅ˑ˫˘ ˒˃˓˕ːˈ˓˪˅ ˊ˪ ˔˕ˑ˓ˑːˋ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˒˓ˋː˃ˌˏː˪ ˒˪ˇˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪.
ʮˍ ˒ˑˍ˃ˊ˖˦ ː˃˅ˈˇˈː˃ ːˋˉ˚ˈ ˙ˋ˕˃˕˃, ˙ˈ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˅˔ˈ ˜ˈ ˑ˄ˆˑ˅ˑ˓ˡˡ˕˟ ˇˈ˓ˉ˃˅ː˪ ˕˃ ːˈˇˈ˓ˉ˃˅ː˪
˔˖˄’˦ˍ˕ˋǣ
Ǽʛˋ ˅ˋ˔˕˖˒˃ˎˋ ˊ˃ ˙ˈ, ˑˇː˃ˍ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˅˔ˈ ˜ˈ ːˈ ˒ˑˆˑˇˋˎˋ˔ˢ ˪ˊ ˕ˋˏ ˗˃ˍ˕ˑˏ, ˜ˑ
˫ˏ ˇˑ˅ˈˇˈ˕˟˔ˢ ˊ˅˪˕˖˅˃˕ˋ ˏˈ˓ˈˉ˪ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˑˆˑ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃ ˒˓ˑ
˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪ˡ ˔˕˓˃˕ˈˆ˪˫ǤǤǤ ʮ ˏ˃ˡ ː˃ ˖˅˃ˊ˪ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˖˓ˢˇˑˏ ˌˑˆˑ
ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˪ ˌˑˆˑ ˒˪ˇˊ˅˪˕ːˑ˔˕˪ ˒ˈ˓ˈˇ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˋˏ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅ˑˏǽǤ

36

5. ʑˋ˔ːˑ˅ˍˋ
ʠ˕˃˕˕ˢ 10 ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫ ˅ˋˏ˃ˆ˃˦ ˅˪ˇ ˔˕ˑ˓˪ː ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ːˑˆˑ
ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˑˆˑ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖, ˢˍˋˌ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃˕ˋˏˈ ˊ˃ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ, ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˡ,
ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˌ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˄ˑ˓ˑ˕˟˄ˋ ˊ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑˏ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ ˪
ˇˑˏ˃˛ː˪ˏ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑˏ. ʑˋˏˑˆˋ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ ˓ˑˊˏ˃˫˕˪ ˕˃ ˛ˋ˓ˑˍ˪, ˍˑˎˋ ˌˇˈ˕˟˔ˢ ˒˓ˑ ˇ˅˃
ˑ˔˕˃ːː˪ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢ ˊ ˚ˑ˕ˋ˓˟ˑ˘ – ˒˓ˑ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˌ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ. ʝ˄ˑ˅’ˢˊˑˍ ˜ˑˇˑ
ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪˫ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃˦ ˪ː˛ˋˏ ˒˓˃˅˃ˏ ˎˡˇˋːˋ ˊˆ˪ˇːˑ ˊ ʙˑː˅ˈː˙˪˦ˡ. ʶː˛˪ ˖ˆˑˇˋ ˏ˪˔˕ˢ˕˟
ˑ˔ːˑ˅ː˪ ˅ˋˏˑˆˋ ˇˑ ˊ˅˪˕˖˅˃ːːˢ ˌ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ˖, ˒˓ˑ˕ˈ ˫˘ ˅ˋˏˑˆˋ ˜ˑˇˑ ˊ˄ˑ˓˖ ˇ˃ːˋ˘
ˊ˃ˆ˃ˎˑˏ ːˈ ˕˃ˍ˪ ˍˑːˍ˓ˈ˕ː˪ ˌ ˇ˃ˎˈˍˑ˔ˢˉː˪, ˢˍ ˅ˋˏˑˆˋ ˔˕˃˕˕˪ 11 ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫.

ʜˈˊ˅˃ˉ˃ˡ˚ˋ ː˃ ˕ˈ, ˜ˑ ˚ˈ˓ˈˊ ˅˖ˊ˟ˍ˪ ˚˃˔ˑ˅˪ ˓˃ˏˍˋ ˙ˈ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ˑ˄ˏˈˉˈːˈ ˎˋ˛ˈ
˅ˋ˅˚ˈːːˢˏ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˃˔˒ˈˍ˕˪˅ ˖ ˅ˋ˄˓˃ːˋ˘ ˍ˓˃˫ː˃˘, ˅ˑːˑ ˒ˑˍ˃ˊ˃ˎˑ, ˜ˑ ˇˎˢ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ
˖ˏˑ˅ ˔˕˃˕˕˪ 10 ˕˃ ˇˎˢ ˇˑ˕˓ˋˏ˃ːːˢ ˃ː˃ˎˑˆ˪˚ːˋ˘ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˟ ˊ˃ ˒˓˃˅ˑˊ˃˘ˋ˔ːˋˏˋ
˖ˆˑˇ˃ˏˋ ʝʝʜ ˚ˋ ʟ˃ˇˋ ʲ˅˓ˑ˒ˋ ˑ˄ˋ˓˃ˡ˕˟ ˒˓ˋː˙ˋ˒ˑ˅ˑ ˓˪ˊː˪ ˒˪ˇ˘ˑˇˋ. ʝ˙˪ːˋ˕ˋ ˕ˈ,
ː˃˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ˒ˑ˅ːˑ ˑ˄˓˃ː˪ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ ˅ˋˍˑː˖ˡ˕˟ ˅ˋˏˑˆˋ ˔˕˃˕˕˪ 10, – ˑ˄ˑ˅’ˢˊˑˍ ʒʟʔʑʶʝ.
ʝˇː˃ˍ ː˃˅ˈˇˈː˪ ˕˖˕ ˒˓ˋˍˎ˃ˇˋ ˅ˋ˓˃ˊːˑ ˔˅˪ˇ˚˃˕˟ ˒˓ˑ ˕ˈ, ˜ˑ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ-˔˕ˑ˓ˑːˋ
ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫ ˔˖ˍ˖˒ːˑ ˅ˉˈ ː˃˄˖ˎˋ ˊː˃˚ːˑˆˑ ˇˑ˔˅˪ˇ˖ ˅ ˓ˑˊ˓ˑ˄˙˪ ˕˃ ˔˕˅ˑ˓ˈːː˪
˔˕˓˖ˍ˕˖˓; ˖ ˓ˑˊˇ˪ˎ˃˘ 3 ˕˃ 4 ˊˇ˪ˌ˔ːˈːˑ ˔˒˓ˑ˄˖ ˒˪ˇ˔˖ˏ˖˅˃˕ˋ ˕˃ˍˋˌ ˇˑ˔˅˪ˇ. ʝˍ˓˪ˏ ˕ˑˆˑ,
ˍˑːˍ˓ˈ˕ː˪ ˒˓ˑ˒ˑˊˋ˙˪˫ ˕˃ ˒˪ˇ˕˓ˋˏˍ˖ ˖ ˅ˋˍˑː˃ːː˪ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ː˟ ˏˑˉː˃ ˊː˃ˌ˕ˋ ˅ ˪ː˛ˋ˘
ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ˘, ˑ˒˖˄ˎ˪ˍˑ˅˃ːˋ˘ ʟ˃ˇˑˡ ʲ˅˓ˑ˒ˋ ː˃ ˕ˈˏ˖ ˊ˄ˑ˓˖ ˇ˃ːˋ˘ ˒˓ˑ ˆˈːˇˈ˓ːˑ
ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˈ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑ33, ˢˍˈ ˦ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ːˋˏ ˈˎˈˏˈː˕ˑˏ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ˖, ˃ ˕˃ˍˑˉ ː˃ ˕ˈˏ˖
˅ˋˏˑˆ ˇˑ ˒˓˃˅ ˎˡˇˋːˋ ˅ ˓˃ˏˍ˃˘ ˖˚˃˔˕˪ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˑˆˑ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃ ˖ ˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˋ˘
˒˓ˑ˙ˈ˔˃˘34.
ʜ˃ ˒ˑ˚˃˕ˍ˖ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˔˕˃˕˕˪ 10 ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˊ’ˢ˔˖˅˃˕ˋ ˕˃/˚ˋ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˖˅˃˕ˋ
ˍ˪ˎ˟ˍ˃ ˍˎˡ˚ˑ˅ˋ˘ ˃˔˒ˈˍ˕˪˅, ˢˍ˪ ˅ˋˊː˃˚˃ˡ˕˟ ˑ˔ːˑ˅ː˪ ˈˎˈˏˈː˕ˋ ˄˖ˇ˟-ˢˍˑˆˑ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖ ˌ
ˏˑˉ˖˕˟ ˔˗ˑ˓ˏ˖˅˃˕ˋ ˒˪ˇˤ˓˖ː˕ˢ ˇˎˢ ˌˑˆˑ ˇˈ˕˃ˎ˟ːˑ˫ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ.
ʞˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˑˆˑ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖

ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍ˃ ˍˑː˅ˈː˙˪ˢ ˚˪˕ˍˑ ˅ˋˊː˃˚˃˦, ˜ˑ ˅ˉˋ˕˪ ˊ˃˘ˑˇˋ ˏ˃ˡ˕˟ ˄˖˕ˋ ˊˑ˔ˈ˓ˈˇˉˈː˪ ː˃
ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˪ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ, ˊˑˍ˓ˈˏ˃ ˇˑˏ˃˛ː˟ˑˏ˖ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˪. ʠ˕ˑ˓ˑːˋ ʙˑː˅ˈː˙˪˫
ˏ˃ˡ˕˟ ˅ˋˊː˃˚ˋ˕ˋ, ˢˍˑˡ ˏ˪˓ˑˡ ˖ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖ ˅˃˓˕ˑ ˇˑˇ˃˕ˋ ˪ː˛˪ ˆ˓˖˒ˋ,
˜ˑ ˄ˈˊ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇː˟ˑ ˔˕˓˃ˉˇ˃ˡ˕˟ ˅˪ˇ ˇˑˏ˃˛ː˟ˑˆˑ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˘ˎˑ˒˙˪˅ ˕˃
˚ˑˎˑ˅˪ˍ˪˅, ˑ˔ˍ˪ˎ˟ˍˋ ʙˑː˅ˈː˙˪ˢ ˎˋ˛ˈ «ˊ˃ˑ˘ˑ˚˖˦» ˇˑ ˇˑˇ˃˅˃ːːˢ ˕˃ˍˋ˘ ˆ˓˖˒ ȋˇˋ˅. ˓ˑˊˇ˪ˎ
2).

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ ˕˃ ˅˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ

ʨˑ ˔˕ˑ˔˖˦˕˟˔ˢ ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ːːˢ ˜ˑˇˑ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪˫, ˕ˑ ˅ ʞˑˢ˔ːˡ˅˃ˎ˟ː˪ˌ
ˇˑ˒ˑ˅˪ˇ˪ ˇˑ ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫ ˊ˃ˊː˃˚ˈːˑ, ˜ˑ ˏˈ˕˃ ˊ˃˅ˇ˃ː˟
ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˑˆˑ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖ – ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˋ˕ˋ «˖ˊˆˑˇˉˈː˪ ˊ˖˔ˋˎˎˢ ˅˔˪˘
ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˪ ˅˔˪˘ ˔ˈˍ˕ˑ˓˪˅ ˖˓ˢˇ˖», «˗˃ˍ˕ˋ˚ːˈ ˅˒˓ˑ˅˃ˇˉˈːːˢ ːˑ˅ˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ»,
˃ ˕˃ˍˑˉ ˒ˑˇ˄˃˕ˋ ˒˓ˑ ˕ˈ, ˃˄ˋ ˅ˉˋ˕˪ ˊ˃˘ˑˇˋ ˄˖ˎˋ «ː˃ˎˈˉːˑ ˖ˊˆˑˇˉˈː˪».
33
34

ʓˋ˅. ˒˓ˋˏ˪˕ˍ˖ 30.
ʓˋ˅. ˒˓ˋˏ˪˕ˍ˖ 32.
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ʑˋ˅˚ˈːːˢ ˇˑ˔˅˪ˇ˖ ˔˕˅ˑ˓ˈːːˢ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋ˘ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˪˅, ˒˓ˑ ˢˍˋˌ ˒ˑ˅˪ˇˑˏˋˎˋ ˅
˓˪ˊːˋ˘ ˍ˓˃˫ː˃˘, ˅ˋˢ˅ˎˢ˦ ˒ˈ˅ː˖ ˔˘ˑˉ˪˔˕˟ ˏ˪ˉ ˍ˓˃˫ː˃ˏˋ ˅ ˙˟ˑˏ˖ ˍˑː˕ˈˍ˔˕˪. ʓˈˢˍ˪ ˪ˊ
ˊ˃˖˅˃ˉˈːˋ˘ ˔˘ˑˉˋ˘ ˃˔˒ˈˍ˕˪˅ ˇˑˊ˅ˑˎˢˡ˕˟ ˒˓ˋ˒˖˔˕ˋ˕ˋ, ˜ˑ ˅ ˍ˓˃˫ː˃˘ ˪ˊ ˗ˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˡ
˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˑˡ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˈ ˍˑˑ˓ˇˋː˖˅˃ːːˢ ˅˔˪˘ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ˒ˑ˕˓ˈ˄˖˦ ː˃ˢ˅ːˑ˔˕˪
ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ ː˃ ˓˪ˊːˋ˘ ˓˪˅ːˢ˘. ʝˍ˓˪ˏ ˕ˑˆˑ, ˒ˈ˅ː˪ ˓ˋ˔ˋ ˔˅˪ˇ˚˃˕˟ ˒˓ˑ ˕ˈ, ˜ˑ
ˇˎˢ ˈ˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕˪ ˍˑˑ˓ˇˋː˖˅˃ːːˢ ˑ˓ˆ˃ː, ˢˍˋˌ ˅ˋ˔˕˖˒˃˦ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ːˋˏ ˔˖˄’˦ˍ˕ˑˏ,
˒ˑ˅ˋːˈː ˑ˕˓ˋˏ˖˅˃˕ˋ ː˃ˎˈˉːˈ ˗˪ː˃ː˔˖˅˃ːːˢ, ˏ˃˕ˋ ˅ˋ˔ˑˍˋˌ ˓˪˅ˈː˟ ˒˓ˑ˗ˈ˔˪ˑː˃ˎ˪ˊˏ˖ ˕˃
(˅ ˪ˇˈ˃ˎ˪) ˄˖˕ˋ ˒˪ˇ˕˓ˋˏ˃ːˋˏ ː˃ˎˈˉːˑˡ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˚ˑˡ ˄˃ˊˑˡ, ˜ˑ ˓ˈˆ˖ˎˡ˅˃˕ˋˏˈ ˌˑˆˑ
˒˓˃˅˃ ˌ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍˋ, ˕˃ ˏ˃˕ˋ ˅ˎ˃˔ːˋˌ ˄ˡˇˉˈ˕.
ʠ˕˃ˎˑ ˑ˚ˈ˅ˋˇːˋˏ ˪ ˕ˈ, ˜ˑ, ˢˍ˜ˑ ˗˖ːˍ˙˪ˢ ˍˑˑ˓ˇˋː˖˅˃ːːˢ ˇ˪ˌ˔ːˑ ˏˑˉˈ ˅˒ˎˋː˖˕ˋ ː˃
˅ˋˍˑː˃ːːˢ ˊ˃˘ˑˇ˪˅, ˫˫ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˊ˃ˍ˓˪˒ˋ˕ˋ ː˃ ˅ˋ˔ˑˍˑˏ˖ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˏ˖ ˓˪˅ː˪;
˅ˑˇːˑ˚˃˔ ˕˃ˍˈ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˅˃˓˕ˑ ˇˑˎ˖˚ˋ˕ˋ ˇˑ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈː˟ ˍˈ˓˪˅ːˋ˘ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ ȋˇˋ˅.
˓ˑˊˇ˪ˎ 4.1).
ʛˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ ˪ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ʨˑˇˑ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ˖ ˌ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ, ˕ˑ ː˃˅ˈˇˈː˪ ːˋˉ˚ˈ ˑ˔ːˑ˅ː˪ ˊ˃˒ˋ˕˃ːːˢ ˏ˃ˡ˕˟
ˇ˃ˎˈˍˑ˔ˢˉː˪ ː˃˔ˎ˪ˇˍˋ ˇˎˢ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ ˌ ˗˪ː˃ː˔˖˅˃ːːˢ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖ (ˇˋ˅. ˓ˑˊˇ˪ˎ 4.2).

ʦˋ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˗˖ːˍ˙˪˫ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ˖ ˌ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˒ˑ˅ː˪˔˕ˡ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˖˅˃˕ˋ ˅ ˓˃ˏˍ˃˘
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˑˆˑ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˖˅˃ːːˢ? ʦˋ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢ ˊ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˕˃ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ˖ ː˃˔ˎ˪ˇˍ˪˅ ˌ
˖˔˒˪˘˖ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˪ˊ ˒ˑˇˑˎ˃ːːˢ ˒˓ˑ˄ˎˈˏ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ ˒ˑ˅ˋːː˪ ˅ˋˍˑː˖˅˃˕ˋ
ˑ˓ˆ˃ːˋ ˒ˑˊ˃ ˏˈˉ˃ˏˋ ˅ˋˍˑː˃˅˚ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ ˕˃ ːˈˊ˃ˎˈˉː˪ ˅˪ˇ ːˋ˘? ʖˆ˪ˇːˑ ˊ ˪ː˛ˋˏˋ
˒˓˃˅ˑˊ˃˘ˋ˔ːˋˏˋ ˖ˆˑˇ˃ˏˋ, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ʙˑː˅ˈː˙˪ˢ ʝʝʜ ˒˓ˑ ˒˓˃˅˃ ˑ˔˪˄ ˊ ˪ː˅˃ˎ˪ˇː˪˔˕ˡ ˃˄ˑ
ʙˑː˅ˈː˙˪ˢ ʝʝʜ ˒˓ˑ˕ˋ ˍ˃˕˖˅˃ː˟, ˪˔ː˖˦ ˕ˈːˇˈː˙˪ˢ ˇˑ˓˖˚˃˕ˋ ˊˇ˪ˌ˔ːˈːːˢ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ˖
ˇˈ˓ˉ˃˅ːˋ˘ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˃ˏ, ˢˍ˪ ːˈ ˦ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˏˋ ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋ. ʓˈˢˍ˪ ˍ˓˃˫ːˋ, ˢˍ˪
˄˖ˎˑ ˓ˑˊˆˎˢː˖˕ˑ ˅ ˙˟ˑˏ˖ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːː˪, ˑ˄˓˃ˎˋ ˕˃ˍˋˌ ˔˃ˏˋˌ ˒˪ˇ˘˪ˇ ˇˑ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑˆˑ
ˊˑ˄ˑ˅’ˢˊ˃ːːˢ ˊ˃ ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑˡ ˍˑː˅ˈː˙˪˦ˡ.
ʦˋ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˋ˕ˋ ˊˑ˅ː˪˛ː˪ˌ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ ˛ˎˢ˘ˑˏ ˖ˍˎ˃ˇ˃ːːˢ ˍˑː˕˓˃ˍ˕˪˅ ˖
ˍˑˉːˑˏ˖ ˑˍ˓ˈˏˑˏ˖ ˅ˋ˒˃ˇˍ˖? ʦˋ ˅˃˓˕ˑ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˖˅˃˕ˋ ˙ˈˌ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ ˪ː˔˕ˋ˕˖˙˪ˌːˑ,
ˇˑ˓˖˚ˋ˅˛ˋ ˊ˃˅ˇ˃ːːˢ ˕˃ˍˋˏ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˢˏ, ˢˍ ːˈˊ˃ˎˈˉː˪ ˪ː˔˕ˋ˕˖˕ˋ, ˖ː˪˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕ˋ ˃˄ˑ
˒˓˃˅ˑˊ˃˘ˋ˔ː˪ ˖˔˕˃ːˑ˅ˋ? ʢ ˄˖ˇ˟-ˢˍˑˏ˖ ˅ˋ˒˃ˇˍ˖ ˅˃ˉˎˋ˅ˑ ˆ˃˓˃ː˕˖˅˃˕ˋ, ˜ˑ
˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˙˪ˢǡ ˢˍ˃ ː˃ˇ˃˦ ˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːːˢ, ːˈ ˅˒ˎˋ˅˃˦ ː˃ ˅ˋ˄˪˓ ˪ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ
ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢǤ
ʦˋ ˒ˑ˕˓˪˄ːˑ ˅ ˪ː˛ˑˏ˖ ˓˃ˊ˪ ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˅˃˕ˋ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ ˕˃ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˙ˈː˕˓˃ˎ˪ˊˑ˅˃ːˑ
˚ˈ˓ˈˊ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˋˌ ˑ˓ˆ˃ː?
ʦˋ ˅˃˓˕ˑ ˑ˄’˦ˇː˖˅˃˕ˋ ˇ˃ː˪ ˌ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˋ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˊ ˒ˑˇˑˎ˃ːːˢ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃
˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ ˪ ˒˖˄ˎ˪ˍ˖˅˃˕ˋ ˫˘ ˖ ˓ˈˆ˖ˎˢ˓ːˋ˘ ˊ˅˪˕˃˘?
ʦˋ ˓ˑˎ˟ ˔˖˄’˦ˍ˕˪˅ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˑˆˑ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃, ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇ, ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘ ˔ˎ˖ˉ˄
˒˪ˇ˕˓ˋˏˍˋ, ː˃˖ˍˑ˅˙˪˅ ˕˃ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋ˘ ˒˓˃˅ˑˊ˃˘ˋ˔ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪ˌ, ˅ˋˊː˃˚ˈːˑ ˖ ˏˈˉ˃˘
«˒ˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˪˅ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫»? ʦˋ ˅˔ˈ ˉ ˫˘ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˊ˃ˎ˖˚ˋ˕ˋ ˢˍ ˒˃˓˕ːˈ˓˪˅ ˪ˊ
ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ˖ ˕˃ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ? ʡ˃ˍˈ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˒ˑ˓˖˛˖ˡ˕˟ ˖ ˍˑː˕ˈˍ˔˕˪ ˕ˑˆˑǡ ˢˍˈ
˒˓ˋː˙ˋ˒ˑ˅ˈ ˊː˃˚ˈːːˢ ˊ˃ˆ˃ˎˑˏ ˏ˃˦ ˖˚˃˔˕˟ ˖ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˑˏ˖ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˪.
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ʨˑ ːˈˑ˄˘˪ˇːˑ ˓ˑˊ˖ˏ˪˕ˋ ˒˪ˇ ˖˚˃˔˕ˡ
ʟ˪˛ˈːːˢ ˒˓ˑ ˕ˈ, ˢˍ ˔˃ˏˈ ˅˃˓˕ˑ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃˕ˋ ˖˚˃˔˕˟ (ˢˍ ˑ˔ːˑ˅ːˈ ˒ˑːˢ˕˕ˢ ˇˎˢ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ
ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖), ˇˑ˙˪ˎ˟ːˑ ˒˓ˋˌˏ˃˕ˋ ː˃ ˒ˑ˚˃˕ˍ˖ ˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ˋ. ʡ˃ˍˈ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ ˏ˃˦ ː˃˔ˎ˪ˇˍˋ
˜ˑˇˑ ȋ˪) ˖˔˪˘ ˚ˑ˕ˋ˓˟ˑ˘ ˊ˃˅ˇ˃ː˟ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖; (˪˪) ˓˪ˊːˋ˘ ˈ˕˃˒˪˅ ˒ˎ˃ː˖˅˃ːːˢ ˌ ˓ˈ˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫
ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖; (˪˪˪) ˓˪ˊːˋ˘ ˈ˕˃˒˪˅ ˓ˑˊ˓ˑ˄ˍˋ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˊ˃˘ˑˇ˪˅ ˄ˑ˓ˑ˕˟˄ˋ ˊ ˆˈːˇˈ˓ːˑ
ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˋˏ ˪ ˇˑˏ˃˛ː˪ˏ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑˏ ˖ ˓˃ˏˍ˃˘ ˓ˑ˄ˑ˕ˋ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖. ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍ˃
ˍˑː˅ˈː˙˪ˢ ːˈ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃˦ ˍˑːˍ˓ˈ˕ːˋ˘ ˅ˋˏˑˆ ˖ ˙˟ˑˏ˖ ˍˑː˕ˈˍ˔˕˪, ˑˇː˃ˍ ˖
ʞˑˢ˔ːˡ˅˃ˎ˟ː˪ˌ ˇˑ˒ˑ˅˪ˇ˪ ˅ˋ˔ˎˑ˅ˎˈːˑ ˪ˇˈˡ ˜ˑˇˑ ˊ˃ˎ˖˚ˈːːˢ ˅ ˔ˈː˔˪ ˒˃˓˕ːˈ˓˔˕˅˃, ˢˍ˖
˅˃˓˕ˑ ˓ˑˊ˖ˏ˪˕ˋ ˢˍ ˕˃ˍ˖, ˜ˑ˅ˍ˃ˊ˖˦ ː˃ ˅ˋ˔ˑˍˋˌ ˓˪˅ˈː˟ ˖˚˃˔˕˪. ʢ ˊ˅ǯˢˊˍ˖ ˊ ˙ˋˏ ˄˪ˎ˟˛˪˔˕˟
ˍ˓˃˫ː ˚˃˔˕ˑ ˊ˃ˎ˖˚˃ˎˋ ˔˖˄’˦ˍ˕˪˅ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˑˆˑ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃ ˇˑ ˔˅ˑˆˑ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˑˆˑ
ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˖ ˚ˋ ˇˑ ˌˑˆˑ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅. ʏ ˅˕˪ˏ, ˔˕˃ˎˑ ˊ˓ˑˊ˖ˏ˪ˎˑǡ ˜ˑ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˒˓ˑ ˕ˈ,
ˢˍˋˌ ˔˃ˏˈ ˓˪˅ˈː˟ ˖˚˃˔˕˪ (˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˢ, ˍˑː˔˖ˎ˟˕˖˅˃ːːˢǡ ˇ˪˃ˎˑˆ ˚ˋ ˒˃˓˕ːˈ˓˔˕˅ˑȌ35
ˊ˃˔˕ˑ˔ˑ˅˖˅˃˕ˋ ˕˃ ˊ˃ ˢˍˋ˘ ˖ˏˑ˅, ːˈ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃ˎˋ ˇˑ˔˕˃˕ː˟ˑ ˓ˈ˕ˈˎ˟ːˑǡ ˪ ˕ˑˏ˖ ˙ˈˌ ˃˔˒ˈˍ˕
ːˈ ˄˖˅ ˇˑ˔˕˃˕ː˟ˑ ˒˓ˑˊˑ˓ˋˏ ˇˎˢ ˊ˃ˎ˖˚ˈːˋ˘ ˔˖˄’˦ˍ˕˪˅. ʠˍ˃ˉ˪ˏˑǡ ˕˃ˍˈ ˒ˋ˕˃ːːˢ ˏˑˉˈ
ˏ˃˕ˋ ː˃˔ˎ˪ˇˍˋ ˇˎˢ ˅ˋ˄ˑ˓˖ ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ːˋˍ˪˅ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˑˆˑ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃, ˒ˑ˕ˑˍ˖
˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫, ˔ˍˎ˃ˇ˃ːːˢ ˒ˑ˓ˢˇˍ˖ ˇˈːːˑˆˑǡ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ ˔˒˪˅˓ˑ˄˪˕ːˋ˙˕˅˃ ˚ˋ ˅ˋˊː˃˚ˈːːˢ
˒˓˃˅ ˪ ˑ˄ˑ˅’ˢˊˍ˪˅ ˇˈ˓ˉ˃˅ˋ ˕˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˑˆˑ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃ ȋˇˋ˅. ˓ˑˊˇ˪ˎ 4.3).
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ʓˑˇ˃˕ˍˋ
1.1. ʟˈ˔˒ˑːˇˈː˕ˋ ˒ˋ˕˃ˎ˟ːˋˍ˃, ˜ˑ ˒˓˃˙ˡˡ˕˟ ˅ ˑ˓ˆ˃ː˃˘, ˢˍ˪ ˑ˒˪ˍ˖ˡ˕˟˔ˢ
˒ˋ˕˃ːːˢˏˋ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋ˘ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋ˘ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˪˅ ˕˃ ˢˍ˪ ˄˖ˎˑ ˔˕˅ˑ˓ˈːˑ
˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˔˕˃˕˕˪ 10 ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫ ˇˈ˓ˉ˃˅-˚ˎˈː˪˅ ʟ˃ˇˋ ʲ˅˓ˑ˒ˋ
ʏːˇˑ˓˓˃ǣ ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ː˃ ˍˑˏ˪˔˪ˢ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˊ˃˒ˑ˄˪ˆ˃ːːˢ ˇˑˏ˃˛ː˟ˑˏ˖ ˕˃ ˆˈːˇˈ˓ːˑ
ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑˏ˖ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˖ (CONPVG) ˑ˕˓ˋˏ˖˦ ˒˪ˇ˕˓ˋˏˍ˖ ˅˪ˇ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃
˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ, ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˡ˔˕ˋ˙˪˫ ˕˃ ˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅,
ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢ, ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˑ˔˅˪˕ˋ.

ʏ˅˔˕˓˪ˢǣ ʛ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚˃ ˓ˑ˄ˑ˚˃ ˆ˓˖˒˃ «ʖ˃˘ˋ˔˕ ˉ˪ːˑˍ ˅˪ˇ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃» (IMAG) ˪
ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˈ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˈ ˃ˆˈː˕˔˕˅ˑ «ʜ˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ»
(ˑ˄ˋˇ˅˃ ˒˓˃˙ˡˡ˕˟ ˒˓ˋ ʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˏ˖ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˪ ˖ ˔˒˓˃˅˃˘ ˉ˪ːˑˍ ˪
ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢ).
ʐˈˎ˟ˆ˪ˢǣ
ʓ˃ː˪ˢǣ

ʶ˕˃ˎ˪ˢǣ

ʶː˔˕ˋ˕˖˕ ˓˪˅ːˋ˘ ˒˓˃˅ ˚ˑˎˑ˅˪ˍ˪˅ ˕˃ ˉ˪ːˑˍ

ʓˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ ˆˈːˇˈ˓ːˑ˫ ˓˪˅ːˑ˔˕˪ (ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˖ ˔˒˓˃˅˃˘ ˇ˪˕ˈˌ, ˑ˔˅˪˕ˋ ˕˃
ˆˈːˇˈ˓ːˑ˫ ˓˪˅ːˑ˔˕˪) ˪ ʑ˪ˇˇ˪ˎ ˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪ˌːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ (ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ
˪ˏˏ˪ˆ˓˃˙˪˫, ˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪˫ ˕˃ ˉˋ˕ˎˑ˅ˑˆˑ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ).
ʓˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ ˓˪˅ːˋ˘ ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕ˈˌ (ʶ˕˃ˎ˪ˌ˔˟ˍ˃ ˒˓ˈˊˋˇ˪ˢ ʟ˃ˇˋ ˏ˪ː˪˔˕˓˪˅).

ʞˑ˓˕˖ˆ˃ˎ˪ˢǣ ʞˑ˓˕˖ˆ˃ˎ˟˔˟ˍˋˌ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋˌ ˍˑˏ˪˕ˈ˕ ˪ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˒˓˃˅ ˎˡˇˋːˋ (˒˓ˋ
ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˪ ˊ˃ˍˑ˓ˇˑːːˋ˘ ˔˒˓˃˅).
ʠˈ˓˄˪ˢǣ

ʧ˅ˈ˙˪ˢǣ

ʙˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˋˌ ˑ˓ˆ˃ː ˪ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˆˈːˇˈ˓ːˑ˫ ˓˪˅ːˑ˔˕˪, ˢˍˋˌ ˑ˚ˑˎˡ˦ ˅˪˙ˈ-˒˓ˈˏ’˦˓-ˏ˪ː˪˔˕˓.

ʑ˪ˇˇ˪ˎ ˪ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˆˈːˇˈ˓ːˑ˫ ˓˪˅ːˑ˔˕˪ (ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢ ˕˃ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘
˒ˑ˔ˎ˖ˆ).
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1.2. ʶː˕ˈ˓˅’ˡ ˊ ˒˃˓˕ːˈ˓˃ˏˋ, ˜ˑ ˒˓˃˙ˡˡ˕˟ ˅ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˃˘ ˇˈ˓ˉ˃˅˚ˎˈː˪˅ ʟ˃ˇˋ ʲ˅˓ˑ˒ˋ ˕˃ ˑ˒˪ˍ˖ˡ˕˟˔ˢ ˒ˋ˕˃ːːˢˏˋ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋ˘ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˪˅,
˔˕˅ˑ˓ˈːˋ˘ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˔˕˃˕˕˪ 10 ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫ ˍˑː˅ˈː˙˪˫ ˌ ˪ː˛ˋ˘
˒˓˃˅ˑˊ˃˘ˋ˔ːˋ˘ ˖ˆˑˇ
ʠˈ˓˄˪ˢ
x ʑ˪ˇˇ˪ˎ ˪ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˆˈːˇˈ˓ːˑ˫ ˓˪˅ːˑ˔˕˪ (ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˒˓˃˙˪, ˒˓˃˙ˈ˅ˎ˃˛˕˖˅˃ːːˢ,
˅ˈ˕ˈ˓˃ː˪˅, ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ; ˚ˎˈː ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˑˆˑ ˑ˓ˆ˃ː˖ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟
ˆˈːˇˈ˓ːˑ˫ ˓˪˅ːˑ˔˕˪, ˢˍˋˌ ˑ˚ˑˎˡ˦ ˅˪˙ˈ˒˓ˈˏ’˦˓-ˏ˪ː˪˔˕˓)
x ʏ˅˕ˑːˑˏːˋˌ ˉ˪ːˑ˚ˋˌ ˙ˈː˕˓, ʐˈˎˆ˓˃ˇ, ʜʢʝ
ʶ˔˒˃ː˪ˢ
x ʢ˓ˢˇˑ˅˃ ˇˈˎˈˆ˃˙˪ˢ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˆˈːˇˈ˓ːˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑˆˑ ˕˃ ˇˑˏ˃˛ː˟ˑˆˑ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃
(ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢ ˕˃ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ)
x ʶ˔˒˃ː˔˟ˍ˃ ː˃ˆˎˢˇˑ˅˃ ˓˃ˇ˃ ʒˈːˈ˓˃ˎ˟ːˑ˫ ˓˃ˇˋ ˔˖ˇˑ˅ˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ (ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ
ˡ˔˕ˋ˙˪˫)
x Fundación Mujeres, ʜʢʝ

ʧ˅ˈ˙˪ˢ
x ʑ˪ˇˇ˪ˎ ˪ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˆˈːˇˈ˓ːˑ˫ ˓˪˅ːˑ˔˕˪ (ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢ ˕˃ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˋ˘
˒ˑ˔ˎ˖ˆ)
x ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋˌ ˙ˈː˕˓ ˪ː˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˒˓ˑ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑ ˚ˑˎˑ˅˪ˍ˪˅ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ
ʣ˪ːˎˢːˇ˪ˢ
x ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋˌ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˕ˑ˓ ˪ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˒˓ˑ˕ˋˇ˪˫ ˕ˑ˓ˆ˪˅ˎ˪ ˎˡˇ˟ˏˋ (ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ
˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅)
x RIKU, Victim Support Finland, ʜʢʝ
ʜ˪ˏˈ˚˚ˋː˃
x ʛ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚˃ ˓ˑ˄ˑ˚˃ ˆ˓˖˒˃ ˒˓ˋ ʝ˗˪˔˪ ʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑ ˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˑˆˑ ˖ ˔˒˓˃˅˃˘
ˑ˔˪˄ ˊ ˪ː˅˃ˎ˪ˇː˪˔˕ˡ (ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˒˓˃˙˪ ˕˃ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ)
x Netzwerk Artikel 3 e.V., ˏˈ˓ˈˉ˃ ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˟ˍˑˆˑ ˔˖˔˒˪ˎ˟˔˕˅˃
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ʡ˃˄ˎˋ˙ˢ 1: ʠ˒ˈ˙˪˃ˎ˟ː˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ ˅ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋ˘ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋ˘ ˏˈ˘˃ː˪ˊˏ˃˘, ˔˕˅ˑ˓ˈːˋ˘ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ ˇˑ ˔˕˃˕˕˪ 10 ʠ˕˃ˏ˄˖ˎ˟˔˟ˍˑ˫
ˍˑː˅ˈː˙˪˫ (˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˪ ː˃ ˒ˋ˕˃ˎ˟ːˋˍ)
ʙ˓˃˫ː˃

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ

ʑˋˍˑː˃ːːˢ

ʛˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ

ʝ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ

ʏːˇˑ˓˓˃

ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ː˃ ˍˑˏ˪˔˪ˢ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˊ˃˒ˑ˄˪ˆ˃ːːˢ
ˇˑˏ˃˛ː˟ˑˏ˖ ˕˃ ˆˈːˇˈ˓ːˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑˏ˖
ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˖ (ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫
˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ, ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˡ˔˕ˋ˙˪˫ ˕˃
˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅, ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˑ˘ˑ˓ˑːˋ
ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢǡ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˑ˔˅˪˕ˋ)

ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ
˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ,
ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˡ˔˕ˋ˙˪˫
˕˃ ˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅,
ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ
ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢ,
ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˑ˔˅˪˕ˋ

ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ
˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ,
ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˡ˔˕ˋ˙˪˫
˕˃ ˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅,
ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˑ˘ˑ˓ˑːˋ
ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢǡ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ
ˑ˔˅˪˕ˋ

ʏ˅˔˕˓˪ˢ

ʛ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚˃ ˓ˑ˄ˑ˚˃ ˆ˓˖˒˃ «ʖ˃˘ˋ˔˕ ˉ˪ːˑˍ ˅˪ˇ
ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃» (IMAG: ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˖ ˔˒˓˃˅˃˘
ˉ˪ːˑˍ ˪ ˑ˔˅˪˕ˋ, ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘
˔˒˓˃˅, ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˡ˔˕ˋ˙˪˫, ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ
ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢ, ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˖ ˔˒˓˃˅˃˘
˔˪ˏ’˫ ˕˃ ˏˑˎˑˇ˪, ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˒˓˃˙˪,
ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ˕˃ ˊ˃˘ˋ˔˕˖
˔˒ˑˉˋ˅˃˚˪˅, ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ʲ˅˓ˑ˒ˋ, ˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪˫
˕˃ ˊ˃ˍˑ˓ˇˑːːˋ˘ ˔˒˓˃˅), ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˈ
ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˈ ˃ˆˈː˕˔˕˅ˑ «ʜ˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑ
˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ»

IMAG, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪ ʜʢʝ
ˌ ˖˔˕˃ːˑ˅ˋ

ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ
˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫
˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ,
ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ
ˡ˔˕ˋ˙˪˫ ˕˃
˅ː˖˕˓˪˛ː˪˘ ˔˒˓˃˅,
ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ
ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢ,
ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ
ˑ˔˅˪˕ˋ
IMAG

IMAG, ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪ ʜʢʝ ˌ
˖˔˕˃ːˑ˅ˋ
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ʙ˓˃˫ː˃

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ

ʑˋˍˑː˃ːːˢ

ʛˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ

ʝ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ

ʐˈˎ˟ˆ˪ˢ

ʶː˔˕ˋ˕˖˕ ˓˪˅ːˋ˘ ˒˓˃˅
˚ˑˎˑ˅˪ˍ˪˅ ˕˃ ˉ˪ːˑˍ

ʶː˔˕ˋ˕˖˕ ˓˪˅ːˋ˘ ˒˓˃˅ ˚ˑˎˑ˅˪ˍ˪˅
˕˃ ˉ˪ːˑˍ, ʛ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚˃ ˆ˓˖˒˃ (IDG:
˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇː˪ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪
˔˖˄’˦ˍ˕ˋ ː˃ ˗ˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˏ˖,
˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ːˑˏ˖ ˕˃ ˍˑˏ˖ː˃ˎ˟ːˑˏ˖
˓˪˅ːˢ˘)

ʶː˔˕ˋ˕˖˕ ˓˪˅ːˋ˘ ˒˓˃˅
˚ˑˎˑ˅˪ˍ˪˅ ˕˃ ˉ˪ːˑˍ, IDG

ʶː˔˕ˋ˕˖˕ ˓˪˅ːˋ˘
˒˓˃˅ ˚ˑˎˑ˅˪ˍ˪˅ ˕˃
ˉ˪ːˑˍ, IDG

ʓ˃ː˪ˢ

ʓˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕
ˆˈːˇˈ˓ːˑ˫ ˓˪˅ːˑ˔˕˪
(ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˖
˔˒˓˃˅˃˘ ˇ˪˕ˈˌ, ˑ˔˅˪˕ˋ
˕˃ ˆˈːˇˈ˓ːˑ˫ ˓˪˅ːˑ˔˕˪),
ʑ˪ˇˇ˪ˎ ˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪ˌːˑ˫
˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ
(ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ
˪ˏˏ˪ˆ˓˃˙˪˫, ˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪˫
˕˃ ˉˋ˕ˎˑ˅ˑˆˑ
ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ)

ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˖ ˔˒˓˃˅˃˘ ˇ˪˕ˈˌ,
ˑ˔˅˪˕ˋ ˕˃ ˆˈːˇˈ˓ːˑ˫ ˓˪˅ːˑ˔˕˪

ʓˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ ˆˈːˇˈ˓ːˑ˫
˓˪˅ːˑ˔˕˪ (ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˖
˔˒˓˃˅˃˘ ˇ˪˕ˈˌ, ˑ˔˅˪˕ˋ ˕˃
ˆˈːˇˈ˓ːˑ˫ ˓˪˅ːˑ˔˕˪) ˇˎˢ
ʜʞʓ 1

ʓˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕
ˆˈːˇˈ˓ːˑ˫ ˓˪˅ːˑ˔˕˪
(ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˖
˔˒˓˃˅˃˘ ˇ˪˕ˈˌ, ˑ˔˅˪˕ˋ
˕˃ ˆˈːˇˈ˓ːˑ˫
˓˪˅ːˑ˔˕˪) ˇˎˢ ʜʞʓ 1

(ʜʞʓ 1 «ʖ˃˘ˑˇˋ ˒ˑˇˑˎ˃ːːˢ
ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃ ˅ ˔˪ˏ’˫ ˕˃ ˅
˄ˎˋˊ˟ˍˋ˘ ˔˕ˑ˔˖ːˍ˃˘»)
ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˪ˏˏ˪ˆ˓˃˙˪˫,
˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪˫ ˕˃ ˉˋ˕ˎˑ˅ˑˆˑ
ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ

(ʜʞʓ 2 «ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ː˃ ˔˕˓˃˕ˈˆ˪ˢ
˄ˑ˓ˑ˕˟˄ˋ ˊ ˍˑː˗ˎ˪ˍ˕˃ˏˋ ˅ ˪ˏ’ˢ
˕˃ˍ ˊ˅˃ːˑ˫ "˚ˈ˔˕˪"»)

ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ
˪ˏˏ˪ˆ˓˃˙˪˫, ˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪˫ ˕˃
ˉˋ˕ˎˑ˅ˑˆˑ
ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˌ
ʓ˃ː˔˟ˍˈ ˃ˆˈː˕˔˕˅ˑ ˊ
ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˑˆˑ
˓ˈˍ˓˖˕ˋːˆ˖ ˕˃
˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪˫ ˇˎˢ ʜʞʓ 2

ʓ˃ː˔˟ˍˈ ˃ˆˈː˕˔˕˅ˑ ˊ
ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˑˆˑ
˓ˈˍ˓˖˕ˋːˆ˖ ˕˃
˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪˫ ˇˎˢ ʜʞʓ 2
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ʙ˓˃˫ː˃

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ

ʑˋˍˑː˃ːːˢ

ʛˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ

ʝ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ

ʶ˕˃ˎ˪ˢ

ʓˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ ˓˪˅ːˋ˘ ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕ˈˌ
(ʶ˕˃ˎ˪ˌ˔˟ˍ˃ ˒˓ˈˊˋˇ˪ˢ ʟ˃ˇˋ ˏ˪ː˪˔˕˓˪˅)

ʜȀˇ

ʜȀˇ

ʞˑ˓˕˖ˆ˃
ˎ˪ˢ

ʞˑ˓˕˖ˆ˃ˎ˟˔˟ˍˋˌ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋˌ ˍˑˏ˪˕ˈ˕ ˪ˊ
˒ˋ˕˃ː˟ ˒˓˃˅ ˎˡˇˋːˋ (ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ
ˊ˃ˍˑ˓ˇˑːːˋ˘ ˔˒˓˃˅)

ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ː˃
ː˃ˆˎˢˇˑ˅˃ ˓˃ˇ˃ ˊ
˒ˋ˕˃ː˟ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃
(ʓˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ ˓˪˅ːˋ˘
ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕ˈˌ) ˇˎˢ

PNHRC

CIG

ʠˈ˓˄˪ˢ

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˌːˋˌ ˑ˓ˆ˃ː ˪ˊ ˒ˋ˕˃ː˟
ˆˈːˇˈ˓ːˑ˫ ˓˪˅ːˑ˔˕˪ (˅˪˙ˈ˒˓ˈˏ’˦˓-ˏ˪ː˪˔˕˓)

ʙˑˏ˪˔˪ˢ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟
ˆ˓ˑˏ˃ˇˢː˔˕˅˃ ˕˃
ˆˈːˇˈ˓ːˑ˫ ˓˪˅ːˑ˔˕˪
(CIG)
ʜȀˇ

ʜȀˇ

ʶ˔˒˃ː˪ˢ

ʢ˓ˢˇˑ˅˃ ˇˈˎˈˆ˃˙˪ˢ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˆˈːˇˈ˓ːˑ
ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑˆˑ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃ (ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ
ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢ, ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫ ˒ˑˎ˪˕ˋˍˋ ˕˃
˓˪˅ːˋ˘ ˒˓˃˅)

ʜȀˇ

ʜˈˊ˃ˎˈˉːˋˌ
˖˒ˑ˅ːˑ˅˃ˉˈːˋ
ˌ ˪ˊ ˒ˋ˕˃ː˟
˓˪˅ːˋ˘ ˒˓˃˅

ʢ˓ˢˇˑ˅˃ ˇˈˎˈˆ˃˙˪ˢ ˊ
˒ˋ˕˃ː˟ ˆˈːˇˈ˓ːˑ
ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑˆˑ
ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃

ʢ˓ˢˇˑ˅˃ ˇˈˎˈˆ˃˙˪ˢ ˊ
˒ˋ˕˃ː˟ ˆˈːˇˈ˓ːˑ
ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑˆˑ
ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃

44

ʙ˓˃˫ː˃

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ

ʑˋˍˑː˃ːːˢ

ʛˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ

ʝ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ

ʧ˅ˈ˙˪ˢ

ʢ˓ˢˇˑ˅ˋˌ ˑ˓ˆ˃ː ȋˏ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚ˋˌ ˑ˓ˆ˃ː) ˪ ˕˓ˋ
ˑ˔ːˑ˅ː˪ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃, ˑˍ˓˖ˉː˪
˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪ ˍˑˏ˪˕ˈ˕ˋ (˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ː˃
ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ), ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋˌ ˙ˈː˕˓
˪ː˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˒˓ˑ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑ ˚ˑˎˑ˅˪ˍ˪˅
˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˉ˪ːˑˍ ˪ ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˌ ˍˑˏ˪˕ˈ˕
ˑˍ˓˖ˆ˖ ʔ˔˕ˈ˓ˌˑ˕ˎ˃ːˇ (ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ
˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅)

ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃,
ˑˍ˓˖ˉː˪
˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ː˪
ˍˑˏ˪˕ˈ˕ˋ, ʧ˅ˈˇ˔˟ˍ˃
˃˔ˑ˙˪˃˙˪ˢ ˑ˓ˆ˃ː˪˅
ˏ˪˔˙ˈ˅ˑ˫ ˕˃
˓ˈˆ˪ˑː˃ˎ˟ːˑ˫ ˅ˎ˃ˇˋ

ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃

ʧ˅ˈˇ˔˟ˍ˃
ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ː˃ ˓˃ˇ˃ ˊ
˒ˋ˕˃ː˟ ˊ˃˒ˑ˄˪ˆ˃ːːˢ
ˊˎˑ˚ˋːːˑ˔˕˪ ˕˃
ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋˌ ˍˑˏ˪˕ˈ˕
˪ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˑ˘ˑ˓ˑːˋ
ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢ ˕˃
˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑˆˑ
ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ, ˃ ˕˃ˍˑˉ
˪ː˛˪ ˑ˓ˆ˃ːˋ,
˖ː˪˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕ˋ

45

ʡ˃˄ˎˋ˙ˢ 2: ʞˈ˓˔ˑː˃ˎ ˪ ˄ˡˇˉˈ˕ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˋ˘ ˑ˓ˆ˃ː˪˅ (˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˪ ː˃ ˒ˋ˕˃ˎ˟ːˋˍ)

ʙ˓˃˫ː˃

ʣ˖ːˍ˙˪˫

ʞˈ˓˔ˑː˃ˎ

ʐˡˇˉˈ˕

ʏːˇˑ˓˓˃

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ, ˅ˋˍˑː˃ːːˢ,
ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ, ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ

ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ː˃ ˍˑˏ˪˔˪ˢ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˊ˃˒ˑ˄˪ˆ˃ːːˢ
ˇˑˏ˃˛ː˟ˑˏ˖ ˕˃ ˆˈːˇˈ˓ːˑ ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑˏ˖ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˖
(CONPVG): ˒˓ˑ˗ˈ˔˪ˌː˪ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ː˪ ˒ˑ˔ˎ˖ˆˋ, ˒ˋ˕˃ːːˢ
ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢǡ ˒˓˃˙˪, ˡ˔˕ˋ˙˪˫, ˒ˑˎ˪˙˪˫ ˕˃
˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˑˆˑ ˓˪˅ːˑ˒˓˃˅’ˢǤ 40-ˆˑˇˋːːˋˌ ˓ˑ˄ˑ˚ˋˌ ˇˈː˟

ʜ/ˇ

ʏ˅˔˕˓˪ˢ

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ, ˅ˋˍˑː˃ːːˢ,
ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ, ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ

x

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ: 4 ˒ˑ˅ː˪ ˛˕˃˕ː˪ ˒ˑ˔˃ˇˋ (IMAG ˪
ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˈ ˍˑˑ˓ˇˋː˖ˡ˚ˈ ˃ˆˈː˕˔˕˅ˑ)
ʑˋˍˑː˃ːːˢ, ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ, ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ: ː/ˇ

ʜȀˇ

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ, ˅ˋˍˑː˃ːːˢ,
ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ, ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ

x
x

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ: 2 ˛˕˃˕ː˪ ˒ˑ˔˃ˇˋ (IEWM)
ʑˋˍˑː˃ːːˢ, ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ, ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ: 5 ˛˕˃˕ːˋ˘
˒ˑ˔˃ˇ (˒˪ˇ˕˓ˋˏ˖˦˕˟˔ˢ ˏ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚ˑˡ ˆ˓˖˒ˑˡ)

• ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ:
72 000 ˦˅˓ˑ
• ʑˋˍˑː˃ːːˢ, ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ,
ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ: ːȀˇ

ʐˈˎ˟ˆ˪ˢ

x

46

ʙ˓˃˫ː˃

ʣ˖ːˍ˙˪˫

ʓ˃ː˪ˢ

x

x

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ, ˅ˋˍˑː˃ːːˢ,
ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ, ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ
ʜʞʓ 1 ˇˎˢ «ʖ˃˘ˑˇ˪˅
˒ˑˇˑˎ˃ːːˢ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃ ˅
˔˪ˏ’˫ ˕˃ ˪ː˕ˋˏːˋ˘
˔˕ˑ˔˖ːˍ˃˘»
ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ,
˅ˋˍˑː˃ːːˢ,
ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ, ʜʞʓ 2 ˇˎˢ
«ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑ˫
˔˕˓˃˕ˈˆ˪˫ ˄ˑ˓ˑ˕˟˄ˋ ˊ
ˍˑː˗ˎ˪ˍ˕˃ˏˋ ˅ ˪ˏ’ˢ ˕˃ˍ
ˊ˅˃ːˑ˫ "˚ˈ˔˕˪̶»

ʞˈ˓˔ˑː˃ˎ
x

x

x
x

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ ˕˃ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ʜʞʓ 1: 1 ˛˕˃˕ː˃
˒ˑ˔˃ˇ˃ ˕˃ ˇ˅˪ ːˈ˒ˑ˅ː˪ ˔˕˃˅ˍˋ (ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ ˖
˔˒˓˃˅˃˘ ˇ˪˕ˈˌ, ˑ˔˅˪˕ˋ ˕˃ ˆˈːˇˈ˓ːˑ˫ ˓˪˅ːˑ˔˕˪)
ʛˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ ˪ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ʜʞʓ1: ˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕˟
ʓˈ˒˃˓˕˃ˏˈː˕ ˆˈːˇˈ˓ːˑ˫ ˓˪˅ːˑ˔˕˪ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˖
˔˒˓˃˅˃˘ ˇ˪˕ˈˌ, ˑ˔˅˪˕ˋ ˕˃ ˆˈːˇˈ˓ːˑ˫ ˓˪˅ːˑ˔˕˪ (˛˕˃˕˖
ːˈ ˅ˍ˃ˊ˃ːˑ)
ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ ˕˃ ˅ˋˍˑː˃ːːˢ ʜʞʓ 2: 2 ˛˕˃˕ː˪
˒ˑ˔˃ˇˋ
ʛˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ ʜʞʓ 2: ˊˇ˪ˌ˔ːˡ˦ ʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅ˑ
˪ˏˏ˪ˆ˓˃˙˪˫, ˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪˫ ˕˃ ˉˋ˕ˎˑ˅ˑˆˑ ˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˕˅˃,
˃ ˕˃ˍˑˉ ʓ˃ː˔˟ˍˈ ˃ˆˈː˕˔˕˅ˑ ˊ ˏ˪ˉː˃˓ˑˇːˑˆˑ
˓ˈˍ˓˖˕ˋːˆ˖ ˕˃ ˪ː˕ˈˆ˓˃˙˪˫

ʐˡˇˉˈ˕

x

x

ʖ˃ˆ˃ˎ˟ːˋˌ ˄ˡˇˉˈ˕: 1,1
ɦɥɧ ɞɚɧɫɶɤɢɯ ɤɪɨɧ
(ɛɸɞɠɟɬ ɧɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɧɟ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ
ʜ/ˇ ˇˎˢ ʜʞʓ 2

ʣ˪ːˎˢːˇ˪ˢ

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ

1 ˛˕˃˕ː˃ ˒ˑ˔˃ˇ˃

60 000 ˦˅˓ˑ

ʶ˕˃ˎ˪ˢ

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ

ʜȀˇ

ʜȀˇ

47

ʙ˓˃˫ː˃

ʣ˖ːˍ˙˪˫

ʞˈ˓˔ˑː˃ˎ

ʐˡˇˉˈ˕

ʞˑ˓˕˖ˆ˃ˎ˪ˢ

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ ˕˃ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ

2 ˆˑˎˑ˅ˋ ʙˑˏ˪˔˪˫; 7 ˆˑˎ˪˅ ˅˪ˇˇ˪ˎ˪˅; 23 ˔ˎ˖ˉ˄ˑ˅˙˪ ˊ
˒ˑˎ˪˕ˋ˚ːˋ˘ ˒ˋ˕˃ː˟; 15 ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˃˔ˋ˔˕ˈː˕˪˅; 2
˔ˎ˖ˉ˄ˑ˅˙˪ ˖ ˔˗ˈ˓˪ ˑ˄˓ˑ˄ˍˋ ˇ˃ːˋ˘

ʓ˪ˢˎ˟ː˪˔˕˟ ˗˪ː˃ː˔˖˦˕˟˔ˢ
ˊ ˄ˡˇˉˈ˕˖
˒˃˓ˎ˃ˏˈː˕˃˓˪˅
(ˏ˪ː˪˔˕˓˪˅), ˢˍ˪ ˦
˚ˎˈː˃ˏˋ ʙˑˏ˪˔˪˫

ʑˋˍˑː˃ːːˢ ˕˃ ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ

ʠˈ˓˄˪ˢ

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ

ʜˈˏ˃˦ ˇˑˇ˃˕ˍˑ˅ˑˆˑ ˒ˈ˓˔ˑː˃ˎ˖

ʶ˔˒˃ː˪ˢ

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ, ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ
ˌ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ

ʧ˅ˈ˙˪ˢ

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ, ˑ˙˪ːˡ˅˃ːːˢ ˌ ˏˑː˪˕ˑ˓ˋːˆ: ˄ˎˋˊ˟ˍˑ 30
˒˓˃˙˪˅ːˋˍ˪˅ (ʢ˓ˢˇˑ˅˃ ˇˈˎˈˆ˃˙˪ˢ ˊ ˒ˋ˕˃ː˟ ˆˈːˇˈ˓ːˑ
ˊ˖ˏˑ˅ˎˈːˑˆˑ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅˃)
x

x

x

ʙˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˢ ː˃ ˓˪˅ː˪ ˖˓ˢˇ˖: ˒˓ˋ˄ˎˋˊːˑ 6–10
˒˓˃˙˪˅ːˋˍ˪˅ ˪ˊ ˕˓˟ˑ˘ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˋ˘ ˏ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅
ʛ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚ˋˌ ˓˪˅ˈː˟: ʏˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋˌ ˍˑˏ˪˕ˈ˕
ˑˍ˓˖ˆ˖ ʔ˔˕ˈ˓ˌˑ˕ˎ˃ːˇ ˪ ʜ˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˋˌ ˙ˈː˕˓
˪ː˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˒˓ˑ ː˃˔ˋˎ˟˔˕˅ˑ ˚ˑˎˑ˅˪ˍ˪˅ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ
ˉ˪ːˑˍ; ːˈˏ˃˦ ˑˍ˓ˈˏˑˆˑ ˄ˡˇˉˈ˕˖ ː˃ ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˡ
ʟ˪˅ˈː˟ ˑˍ˓˖ˆ˖: ˒˓ˋ˄ˎˋˊːˑ 2 ˒˓˃˙˪˅ːˋˍˋ ˇˎˢ
ˍˑˉːˑˆˑ ˊ 21 ˑˍ˓˖ˆ˪˅

4 112 431˦˅˓ˑ

ʜˈˏ˃˦ ˄ˡˇˉˈ˕˖
26 ˏˎː ˦˅˓ˑ
x
x

ʢ˓ˢˇˑ˅ˋˌ ˓˪˅ˈː˟: ː/ˇ
ʛ˪ˉ˅˪ˇˑˏ˚ˋˌ ˓˪˅ˈː˟:
ː/ˇ
ʟ˪˅ˈː˟ ˑˍ˓˖ˆ˖: ː/ˇ,
ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˋˌ ˄ˡˇˉˈ˕
(ˊˑˍ˓ˈˏ˃ ː˃
ˍˑˑ˓ˇˋː˃˙˪ˡ) 2,3 ˏˎː
˦˅˓ˑ
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ʐ˪˄ˎ˪ˑˆ˓˃˗˪ˢ
ʟ˃ˇ˃ ʲ˅˓ˑ˒ˋ (2009), ʢ˚˃˔˕˟ ˆ˓ˑˏ˃ˇ˔˟ˍˑ˔˕˪ ˅ ˒˓ˑ˙ˈ˔˪ ˖˘˅˃ˎˈːːˢ ˓˪˛ˈː˟, ʙˑˇˈˍ˔
ˇˑ˄˓ˋ˘ ˒˓˃ˍ˕ˋˍ.
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