Πώρ ηο πποβλημαηικό ζύζηημα απόκπιζηρ ηων Απσών ζηην έμθςλη βία οδηγεί
ζηην αύξηζη ηων γςναικοκηονιών;
Μαπίαρ Αποζηολάκη
Eίκαη ηδηαηηέξσο ραξνχκελε πνπ βξηζθφκαζηε ζήκεξα λα ζπδεηάκε δεκφζηα
γηα ην έγθιεκα ηεο Γπλαηθνθηνλίαο, ηελ αλάγθε θαηαλφεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ
θαηλνκέλνπ θαη ηε νομική ηος αναγνώπιζη σο θάηη δηαθξηηφ απφ ηελ θνηλή
αλζξσπνθηνλία απφ πξφζεζε ηνπ αξ. 299 ΠΚ1. Όπσο έρεη ήδε εηπσζεί, ην λα
αλαγλσξίζνπκε λνκηθά ηελ αθαίξεζε εθ δφινπ ηεο δσήο κηαο γπλαίθαο επεηδή είναι
γπλαίθα δελ ζπληζηά ηελ ηππνπνίεζε ελφο καινούριοσ αδηθήκαηνο. Ωζηφζν, ην ίδην ην
αδίθεκα ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ πξφζεζε, φηαλ πξνθχπηεη φηη ηειείηαη ιφγσ ηνπ φηη
ην ζχκα είναι γπλαίθα, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη δηαθνξεηηθά. Γελ ελλννχκε κε
βαξχηεξε πνηλή, θαζψο ε πνηλή ηεο αλζξσπνθηνλίαο απφ πξφζεζε νχησο ή άιισο
είλαη ε ηζφβηα θάζεηξμε, αλλά με άλλο βλέμμα, θαη απφ ην Ννκνζέηε θαη απφ ηε
Γηθαηνζχλε. Η λνκηθή αλαγλψξηζε ηεο γπλαηθνθηνλίαο, πέξα βέβαηα απφ ηελ
πξνζζήθε εηδηθνχ επηπιένλ άξζξνπ ζηνλ Πνηληθφ καο Κψδηθα, κπνξεί λα γίλεη θαη κε
άιινπο ηξφπνπο. Δπί παξαδείγκαηη, ζα κπνξνχζε λα εηζαρζεί απεπζείαο ζην ηζρχνλ
άξζξν 299 ΠΚ επηβαξπληηθή πεξίζηαζε. Ή, θαηά ηε επηκέηξεζε ηεο πνηλήο ζχκθσλα
κε ηναξ. 79ΠΚ2, λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε απηφο ν παξάγνληαο, ην θχιν δειαδή
ηνπ ζχκαηνο, ε ζρέζε ηνπ κε ην δξάζηε θαη νη πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο ηειέζηεθε
ην έγθιεκα. Ή, αθφκε, ζην αξ. 82ΑΠΚ3 (έγθιεκα κε ξαηζηζηηθφ θίλεηξν) λα εηζαρζεί
θαη ε δηάζηαζε ηνπ θχινπ σο ιφγνο επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζχκαηνο.
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299 ΠΚ1. Όποιορ με ππόθεζη ζκόηυζε άλλον, ηιμυπείηαιμε ιζόβια κάθειπξη
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79 παπ2 ΠΚ : Για ηην εκηίμηζη ηηρ βαπύηηηαρ ηος εγκλήμαηορ ηο δικαζηήπιο λαμβάνει ςπότη ηος: α)
ηη βλάβη πος πποξένηζε ηο έγκλημα ή ηον κίνδςνο πος πποκάλεζε, β) ηη θύζη, ηο είδορ και ηο
ανηικείμενο ηος εγκλήμαηορ, καθώρ επίζηρ όλερ ηιρ πεπιζηάζειρ σπόνος, ηόπος, μέζυν και ηπόπος πος
ζςνόδεςζαν ηην πποπαπαζκεςή ή ηην εκηέλεζή ηος.
3

82 Α ΠΚ« Εάν έσει ηελεζηεί έγκλημα καηά παθόνηορ, η επιλογή ηος οποίος έγινε λόγυ ηυν
σαπακηηπιζηικών θςλήρ, σπώμαηορ, εθνικήρ ή εθνοηικήρ καηαγυγήρ, γενεαλογικών καηαβολών,
θπηζκείαρ, αναπηπίαρ, γενεηήζιος πποζαναηολιζμού, ηαςηόηηηαρ ή σαπακηηπιζηικών θύλος, ηο πλαίζιο
ποινήρ διαμοπθώνεηαι υρ εξήρ: α) Σηην πεπίπηυζη πλημμελήμαηορ, πος ηιμυπείηαι με θςλάκιζη έυρ
ένα έηορ, ηο ελάσιζηο όπιο ηηρ ποινήρ αςξάνεηαι καηά έξι μήνερ. Σηιρ λοιπέρ πεπιπηώζειρ
πλημμελημάηυν, ηο ελάσιζηο όπιο αςηήρ αςξάνεηαι καηά ένα έηορ. β) Σηην πεπίπηυζη κακοςπγήμαηορ
ηο ελάσιζηο όπιο ποινήρ αςξάνεηαι καηά δύο έηη.
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ηνλ

φξν

«γπλαηθνθηνλία» κε ππόηαζη νόμος πεπί ηποποποίηζηρ ηος Κςππιακού Ποινικού
Κώδικα θαη εηζαγσγή ηνπ άξζξνπ 208Α ην νπνίν αλαθέξεηαη ξεηά ζην ζάλαην
γπλαίθαο ή θνξηηζηνχ κε παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε θαη θάλεη ξεηή αλαθνξά ζε
κηα ζεηξά άιισλ πεξηζηάζεσλ πνπ πξέπεη, δηαδεπθηηθά, λα ζπληξέρνπλ (ελδεηθηηθά: ν
δξάζηεο πξέπεη λα είλαη ζχληξνθνο/ζχδπγνο ή κέινο ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο ηνπ
ζχκαηνο, ή ην θίλεηξν γηα ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο ή παξάιεηςεο λα απνδίδεηαη ζε
ιφγνπο ηηκήο ή λα έγηλε ζην πιαίζην πξαθηηθήο θιεηηνξηδεθηνκήο, ή ζην πιαίζην
πεξηζηάζεσλ πνπ απνδίδνληαη ζε άληζεο ζρέζεηο κεηαμχ δξάζηε θαη ζχκαηνο ή ζε
δηάθξηζε ιφγσ θχινπ, θιπ). Μέλεη λα δνχκε ηελ εμέιημε απηήο ηεο πξφζθαηεο
πξφηαζεο λφκνπ.
Μηα γπλαηθνθηνλία δελ είλαη έλαο θεξαπλφο ελ αηζξία. Δίλαη ε θνξχθσζε
πνιιψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ, κηθξψλ ή κεγάισλ, πξάμεσλ έκθπιεο βίαο. Πέξα απφ φζα
ζα θνκίζεη κηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Πνηληθνχ καο Κψδηθαγηα ηελ λνκηθή αλαγλψξηζε
ηεο γπλαηθνθηνλίαο, ππφ φπνην ηξφπν γίλεη, απαηηείηαη ζπλδπαζηηθά λα ιεθζεί εηδηθή
κέξηκλα θαη ζε άιινπο ηνκείο, πέξαλ ηεο λνκνζέηεζεο, λα ιεθζνχλ δειαδή
θνηλσληθά κέηξα θαη δξάζεηο ψζηε λα ανασαιηιζθεί η κλιμάκωζη ηηρ έμθςληρ
βίαρ, ηηρ οποίαρ ακπαία μοπθή είναι η γςναικοκηονία.
Παξά ηελ έιιεηςε επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ, αθνχ νχησο ή άιισο ζηελ Διιάδα
νη αλζξσπνθηνλίεο γπλαηθψλ ιφγσ ηνπ θχινπ ηνπο δελ θαηαγξάθνληαη απηνηειψο,
απφ ηελ άηππε δεκνζηνγξαθηθή θαηαγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ζηε ρψξα καο πξνθχπηεη
πσο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο κε απηφλ ηνλ
ηξφπν ήδε απφ ην παξειζφλ θαθνπνηνχληαλ ζπζηεκαηηθά απφ ηνλ ζχδπγν, ηνλ
ζχληξνθν, λπλ ή πξψελ, ή θάπνην άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο (παηέξα, αδειθφ,
θιπ).Τν ίδην αθξηβψο καξηπξνχλ έξεπλεο γηα ηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ
Δπξψπε (βι. Παλεπξσπατθή Έξεπλα FRA, 20145). Η θαθνπνίεζε απηή, πνπ κπνξεί
λα ζπλίζηαηαη ζε ζσκαηηθή, ζεμνπαιηθή, ιεθηηθή ή ςπρνινγηθή βία, ή ζε ζπλδπαζκφ
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φισλ απηψλ ησλ κνξθψλ, ζε ιίγεο κφλνλ πεξηπηψζεηο θαηαγγέιιεηαη ζηηο Αξρέο
(κφιηο πνζνζηφ 13%, FRA, ν.π.).
Πέξα απφ ηηο ςπρνινγηθέο θαη αξθεηέο θνξέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο
ρξφληαο θαη ζπζηεκαηηθήο θαθνπνίεζεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ παξαιπηηθά γηα ην ζχκα, ε
έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ επηδξά επίζεο απνζαξξπληηθά ζην λα θαηαγγείιεη
κηα γπλαίθα ηελ θαθνπνίεζε πνπ πθίζηαηαη.Και όηαν όμωρ θθάζει ζην ζεκείν λα
θαηαγγείιεη κηα γπλαίθα ζηηο Αξρέο βίαηα πεξηζηαηηθά, παξαηεξνχκε αθφκε θαη
ζήκεξα,

παξά

ηελ

βειηίσζε

αθαηάιιειεο/αληηεπαγγεικαηηθέο

πνπ

ζεκεηψλεηαη

ζπκπεξηθνξέο

ηα
απφ

ηειεπηαία
ηα

ρξφληα,

αζηπλνκηθά

φξγαλαθαη’αξράο, ιφγσ έιιεηςεο γλψζεο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ή θαη αλαπαξαγσγήο
έκθπισλ ζηεξενηχπσλ. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ έρνπλ απνηξαπεί γπλαίθεο λα
θαηαγγείινπλ

αδηθήκαηα

αςηεπαγγέληωρ:

ηνπ

λ.

3500/2006,

πος

μάλιζηα

διώκονηαι

«Αν κάνεις μήνσζη, θα ζοσ κάνει και ο άλλος για ψεσδή

καηαμήνσζη. Θα πάηε και οι δσο ασηόθωρο και ποιος θα ζοσ κραηήζει ηα παιδιά; Ποσ
να μπλέκεις ηώρα; Κοίηα καλύηερα να ηα βρείηε» είλαη ιφγηα πνπ φρη ζπάληα αθνχλ νη
επηδψζεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο φηαλ πάλε λα θαηαγγείινπλ θάπνην πεξηζηαηηθφ
ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο. Η παπόηπςνζη να διαηηπηθεί, με κάθε κόζηορ, η
οικογενειακή ζςνοσή έσει οδηγήζει απκεηέρ θοπέρ πίζω ζηα ζπίηια ηοςρ πολλέρ
γςναίκερ πος κακοποιήθηκαν ξανά και ξανά, μέσπι πος κάποια ζηιγμή
δολοθονήθηκαν.
Δπίζεο, δελ είλαη ζπάληεο νη θνξέο, ζχκθσλα κε καξηπξίεο γπλαηθψλ πνπ φια
απηά ηα ρξφληα έρνπλ ππάξμεη σθεινχκελεο ηνπ Φνξέα καο, πνπ ελψ πξνζέθπγαλ ζε
αζηπλνκηθφ ηκήκα ρηππεκέλεο απφ ηνλ θαθνπνηεηή ζχδπγν/ζχληξνθφ ηνπο, δελ
ελεκεξψζεθαλ πσο ζχκθσλα κε ην λφκν είλαη επηβεβιεκέλν λα ππνβιεζνχλ ζε
ηαηξνδηθαζηηθή εμέηαζε, πνπ είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα πηζηνπνηεζνχλ ζσκαηηθέο
βιάβεο πνπ έλα άπεηξν «κάηη» δελ κπνξεί λα δεη, νχηε ηνπο δφζεθε θαζνδήγεζε θαη
παξφηξπλζε λα επηζθεθζνχλ έλα Σπκβνπιεπηηθφ Κέληξν γηα θαθνπνηεκέλεο
γπλαίθεο, νχηε ελεκεξψζεθαλ πσο ππάξρνπλ μελψλεο γηα λα ηηο θηινμελήζνπλ
πξνζσξηλά, απηέο θαη ηα αλήιηθα παηδηά ηνπο. Οχηε είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ αλ θαη
ζπλέηξεραλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε απηφθσξε δηαδηθαζία κεηά
απφ ηελ ππνβνιή κηαο κήλπζεο, θαη ζα έπξεπε ν δξάζηεο λα αλαδεηεζεί,λα
ζπιιεθζεί θαη λα νδεγεζεί ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα γηα λα παξαπεκθζεί ζε δίθε,
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ηειηθά παξήιζε απηφο ν ρξφλνο ρσξίο λα γίλεη ηίπνηα απφ φια απηά, κε απνηέιεζκα
λα νξίδεηαη ηαθηηθή δηθάζηκνο αθφκε θαη κεηά απφ ηξία ρξφληα! Τέινο, αλ κηιήζνπκε
γηα ηνλ κεηαλαζηεπηηθφ θαη πξνζθπγηθφ πιεζπζκφ πνπ βηψλεη έκθπιε βία, ζα δνχκε
πσο είλαη αθφκε πην δχζθνιν έλα ζχκα ελδννηθνγελεηαθήο θαθνπνίεζεο λα
απεπζπλζεί ζε θάπνην αζηπλνκηθφ ηκήκα θαη λα θαηαγγείιεη. Έρνπκε παξαηεξήζεη
πσο αθφκε θαη αλ παξαθακθζεί ην ηεξάζηην εκπφδην ηεο γιψζζαο επηθνηλσλίαο πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ έιιεηςε δηεξκελέσλ, είλαη αξθεηά πηζαλφ ε παζνχζα λα
αληηκεησπίζεη θαη κηα ζεηξά απφ άιιεο θαηαζηάζεηο, φπσο ην λα κελ εμππεξεηεζεί
ιφγσ ζρεηηθνπνίεζεο, απφ πιεπξάο ησλ αζηπλνκηθψλ, ηεο βίαο, εμαηηίαο ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ηεο, κέρξη λα θηλδπλεχζεη κε ζχιιεςε θαη δηνηθεηηθή θξάηεζε αλ δελ
δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα…
Φαίλεηαη ηειηθά πσο πνιιέο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε Σχκβαζε ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο γηα ηελ Πξφιεςε θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο θαηά ησλ
γπλαηθψλ θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ηελ νπνία ε Διιάδα έρεη θπξψζεη θαη
ελζσκαηψζεη ζηελ εζσηεξηθή ηεο λνκνζεζία,δελ έρνπλ γίλεη αθφκε γλσζηέο ζε
φινπο ηνπο Αμησκαηηθνχο Υπεξεζίαο, φισλ ησλ αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ ηεο ρψξαο,
φρη βέβαηα κφλν κε επζχλε ηνπο. Πξνζδνθνχκε απφ ην λενζχζηαην εηδηθφ επηηειηθφ
Τκήκα

Αληηκεηψπηζεο

Δλδννηθνγελεηαθήο

Βίαο

ηεο

Γηεχζπλζεο

Γεληθήο

Αζηπλφκεπζεο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο ΔΛ.ΑΣ (ΦΔΚ Α 63/20196) λα κεξηκλήζεη γηα λα
αιιάμεη ζπλνιηθά απηή ε εηθφλα θαη λα κελ βαζηδφκαζηε ζηνλ αλζξσπηζκφ θαη ηελ
ελζπλαίζζεζε κεκνλσκέλσλ Αμησκαηηθψλ θαη άιισλ ζηειερψλ ηεο ΔΛ.ΑΣ…
Όζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εγθιεκάησλέκθπιεο βίαο απφ ην
ζχζηεκα ηεο Γηθαηνζχλεο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε Διιάδα δηαζέηεη έλα επαξθέο
λνκηθφ νπινζηάζην πνπ αλ αμηνπνηεζεί θαηαιιήισο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηφζν
θαηαζηαιηηθά φζν θαη πξνιεπηηθά γηα ηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη λα
ηθαλνπνηήζεη θαη ηελ αληίζηνηρε θνηλσληθή αλάγθε. Ο λφκνο 3500/2006 πεξί
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, φπσο ηζρχεη, ε πξφζθαηε ηξνπνπνίεζε ηνπ αδηθήκαηνο ηνπ
άξζξνπ 336ΠΚ φπνπ εληάρζεθε θαη ν νξηζκφο ηνπεγθιήκαηνοηνπ βηαζκνχ πνπ
βαζίδεηαη ζηελ απνπζία ηεο ζπλαίλεζεο, ε επηθχξσζε ηεο Σχκβαζεο ηεο Κσλ/πνιεο
(λ.4531/2018) ζχκθσλα κε ηελ νπνία πνηληθνπνηνχληαη πιένλ κνξθέο έκθπιεο θαη
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ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, πνπ σο ηψξα δελ αλαγλσξίδνληαλ λνκηθά σο ηέηνηεο
(παξελνριεηηθή παξαθνινχζεζε - stalking, αθξσηεξηαζκφο γπλαηθείσλ γελλεηηθψλ
νξγάλσλ, εμαλαγθαζηηθφο γάκνο), όλα ηα παπαπάνω είναι πολύ ζημανηικά
νομοθεηήμαηα πνπ απνηππψλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο κνξθέο έκθπιεο βίαο πνπ θαηά
θαλφλα πξνεγνχληαη ρξνληθά κηαο γπλαηθνθηνλίαο.
Τη γίλεηαη φκσο ζηελ πξάμε κε ηνπο Γηθαζηέο καο; Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα
πνχκε, απφ ηα ρξφληα ηεο εκπεηξίαο καο ζηα πνηληθά αθξναηήξηα πσο ππάξρνπλ
δπζηπρψο αθφκε θαη ζήκεξα Γηθαζηέο πνπ –αγλνψληαο ηελ ςπρνινγία ησλ ζπκάησλ
ρξφληαο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο– ακθηζβεηνχλ ηελ αμηνπηζηία ηνπο, κε ην επηρείξεκα
φηη απνπζηάδνπλ παιαηφηεξεο θαηαγγειίεο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα ζπκβάλ σο
«παξεμήγεζε» θαη ηα θαηαγγειζέληα σο «ππεξβνιέο»,πνπ ζρεδφλ θαηεγνξνχλ ηηο
γπλαίθεο φηη «δελ έζσζαλ ηνλ γάκν ηνπο» ή φηη δελ έθαλαλ φ,ηη κπνξνχζαλ γηα λα
θαηεπλάζνπλ ηνλ θαθνπνηεηή ζχδπγν, πξηλ ή κεηά ηε δηάζηαζε. Καη φηαλ ηειηθά
πεηζζνχλ ηα Γηθαζηήξηά καο φηη πξάγκαηη ηειέζζεθαλ ηα θαηαγγειζέληα αδηθήκαηα,
επηβάιινληαη ζπρλά πνηλέο –«ράδηα», παξφιν πνπ ην λνκηθφ καο πιαίζην πξνβιέπεη
θαη πνιχ βαξχηεξεο πνηλέο.Σηελ πιεηνλφηεηα κάιηζηα ησλ πεξηπηψζεσλ νη φπνηεο
πνηλέο επηβάιινληαη κε αλαζηνιή, κε απνηέιεζκα νη δξάζηεο λα κελ εθηίνπλ νχηε κηα
κέξα πξαγκαηηθήο πνηλήο. Όζνλ αθνξά, δε, ζην έγθιεκα ηνπ βηαζκνχ, αιιά θαη ζηα
ππφινηπα εγθιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ γελεηήζηα ειεπζεξία, πφζεο θαη πφζεο
θνξέο δελ έρνπλ βηψζεη ηα ζχκαηα ππνηηκεηηθή σο θαη εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε
απφ Γηθαζηέο θαη Δηζαγγειείο, νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ην ηη ξνχρα θνξνχζε ην
ζχκα, πνπ ακθηζβεηνχλ φηη ππήξμε ζεμνπαιηθή βία αλ δξάζηεο θαη ζχκα ήηαλ
δεπγάξη, πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο Γηθεγφξνπο Υπεξάζπηζεο λα «δηθάδνπλ» ηα ζχκαηα
θ.ν.θ. Όλα ηα παπαπάνω ζςνηελούν ζηο να εμπεδωθεί μια βαθιά αίζθηζη
αηιμωπηζίαρ ηων δπαζηών αλλά και ζσεηικοποίηζηρ ηηρ έμθςληρ βίαρ πος
λαμβάνει σώπα μέζα ζε ένα οικογενειακό/ζςνηποθικό πλαίζιο, με αποηέλεζμα
πολλά θύμαηα να θεωπούν ηελικά πεπιηηό ωρ και βλαπηικό για ηιρ ίδιερ να
κινήζοςν ηιρ πποβλεπόμενερ ποινικέρ διαδικαζίερ. Και αςηή η έξωθεν
επιβληθείζα επιλογή για αποσή από ηην διεκδίκηζη ηων νομικών ηοςρ
δικαιωμάηων πολλέρ θοπέρ ηελικά έσει μοιπαία καηάληξη.
«Τν ζπίηη είλαη πνιιέο θνξέο ην πην επηθίλδπλν κέξνο γηα κηα γπλαίθα», έρεη
εηπσζεί, φρη αδίθσο. Μηα γπλαηθνθηνλία είλαη ην απνθνξχθσκα ηεο πξνυπάξρνπζαο
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έκθπιεο βίαο, ηελ νπνία ην ζχκα έρεη βηψζεη θαη’ επαλάιεςε θαη ζπζηεκαηηθά, θαηά
θαλφλα απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα έπξεπε, θαηαξρήλ, λα εκπηζηεχεηαη. Η ειιηπήο
απφθξηζε ησλ Αζηπλνκηθψλ θαη Γηθαζηηθψλ Αξρψλ ζηηο κνξθέο έκθπιεο βίαο πνπ
αλαθέξζεθαλ,

ε

έιιεηςε

ζρεδηαζκνχ

θαη

πινπνίεζεο

ελφο

νιηζηηθνχ

πξνζηαηεπηηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν λα είλαη ηθαλφ λα αλαραηηίζεη ηελ έκθπιε βία δελ
κπνξεί λα είλαη πιένλ θαηαζηάζεηο αλεθηέο. Υπφ απηή ηελ έλλνηα, ην λα δηεθδηθνχκε
ηελ ελεξγφ θαη νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ζηελ πξάμε φισλ ησλ κεξηθφηεξσλ κνξθψλ
έκθπιεο βίαο απφ φινπο ηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχοείλαη θάηη εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ηελ
πξνζπάζεηα γηα ηε λνκηθή αλαγλψξηζε ηεο γπλαηθνθηνλίαο.
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