12 ნაბიჯი ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის
წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის
ევროპული კონვენციის მოთხოვნათა შესასრულებლად
(სტამბოლის კონვენცია)

1. დაგმე ქალის დისკრიმინაცია და აღიარე, რომ ქალის მიმართ ძალადობა არის
ადამიანის უფლებათა დარღვევა და, ისტორიულად, მამაკაცსა და ქალს შორის
არათანაბარ ძალთა ფარდობის გამოვლინება.
2. მიმართე ძალისხმევა პრევენციულ ღონისძიებებზე, შეცვალე მიდგომები, გენდერული
როლები და სტერეოტიპები განათლების, ტრენინგისა და ცნობიერების ამაღლების გზით,
ქალის გაძლიერებით, მამაკაცებისა და ბიჭების თანამონაწილეობით და მედიასა და
კერძო სექტორთან ახალი პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებით.
3. დაეხმარე მსხვერპლს, რომ მიიღოს მხარდაჭერა უფასო ეროვნული სატელეფონო
ცხელი ხაზით; თავშესაფრის, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და იურიდიული
მომსახურების შეთავაზებით; ფინანსურად; და საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილის
მოძიებით.
4. დაიცავი რისკქვეშ მყოფი მსხვერპლი შემაკავებელი, შემზღუდველი და დამცავი
ორდერების, ასევე, რისკების შეფასებისა და მართვის საშუალებით.
5.შეცვალე კანონი და კანონმდებლობაში გაითვალისწინე სპეციალური სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ფსიქოლოგიური ძალადობისთვის, ადევნებისთვის,
ფიზიკური და, ასევე, სქესობრივი ძალადობისათვის, როგორიცაა გაუპატიურება,
იძულებითი ქორწინება, სასქესო ორგანოების დამახინჯება, იძულებითი აბორტი და
იძულებითი სტერილიზაცია. კანონმდებლობით უნდა იკრძალებოდეს სქესობრივი
ძალადობა.
6. გააძლიერე პოლიცია, პროკურატურა და მართლმსაჯულების სისტემა ამგვარ
საქმეებთან მიმართებით

7. გააძლიერე მსხვერპლი სამართალწარმოებაში, უზრუნველყავი, რომ ჰქონდეთ
მხარდაჭერა და დაცულნი იყვნენ სამართალწარმოების პროცესში; მიაწოდე
ინფორმაცია საქმის მიმდინარეობის, ასევე, საქმისწარმოების პროცესში მისი როლის
შესახებ; უზრუნველყავი მსხვერპლის უფლება, მოუსმინონ, და შეაგროვე მტკიცებულება
დამნაშავესთან კონფრონტაციის გარეშე.
8. შეიმუშავე ყოვლისმომცველი პოლიტიკა მთავრობის ყველა შტოსთვის, რათა
მსხვერპლს ჰქონდეს უკეთესი დაცვა და მხარდაჭერა პროფესიონალების მხრიდან,
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის დაუსჯელობის თავიდან ასაცილებლად.
9. აღიარე, რომ გენდერის საფუძველზე ჩადენილი დანაშაული დევნის საფუძველია
თავშესაფრის მაძიებელი ქალისთვის დევნილის სტატუსის მინიჭებისას, და პატივი ეცი
ქვეყნიდან გაძევებაზე უარის თქმის პრინციპს.
10. რეაგირება მოახდინე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებზე, რომლებიც
არიან ოჯახური ძალადობის მსხვერპლნი ან მოწმენი, და მიიღე ყველა დამცავი და
მხარდამჭერი ზომა.
11. აღიარე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო საზოგადოების როლი
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის პროცესში ადეკვატური ფინანსური
და ადამიანური რესურსების უზრუნველყოფით და ეფექტიანად ითანამშრომლე ამ
ორგანიზაციებთან.
12. შეაგროვე მონაცემები ქვეყნის მასშტაბით და მხარი დაუჭირე კვლევებს ცოდნის
გასაღრმავებლად ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შესახებ.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ: www.coe.int/conventionviolence
ან დაუკავშირდით: conventionviolence@coe.int

