Ν. 4531/2018 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την
Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας κλπ» [Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης] (ΦΕΚ Α΄ 62/05.04.2018)
Προβλήματα εφαρμογής του Νόμου και συμμόρφωσης προς τη Σύμβαση
-----------------------------------------Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας επισημαίνει, ενδεικτικά, ορισμένα προβλήματα
σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4531/2018 και τη συμμόρφωση της Ελλάδας προς τη Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης.
1.
Τα θύματα βίας αδυνατούν να διεκδικήσουν και να λάβουν αποζημίωση από τον
δράστη, κατά παράβαση της Σύμβασης
Το άρθρο 30 της Σύμβασης απαιτεί από τα συμβαλλόμενα κράτη μέρη να λαμβάνουν τα αναγκαία
μέτρα, ώστε τα θύματα να μπορούν να διεκδικήσουν επαρκή αποζημίωση από τον δράστη.
Το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 4531/2018, που στοχεύει σε συμμόρφωση προς το άρθρο 30 της
Σύμβασης, προβλέπει την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων, που θα καθορίζουν το ύψος της
αποζημίωσης του θύματος βίας «για την ψυχική και ψυχολογική υποστήριξή του», καθώς και άλλων
κοινών υπουργικών αποφάσεων, που θα καθορίζουν «το είδος των δαπανών αλλαγής περιβάλλοντος
που καλύπτονται και το ύψος αυτών». Ο Ν. 4531/2018 άρχισε να ισχύει από τις 5 Απριλίου 2018,
ημέρα δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εντούτοις, ένα έτος και οκτώ μήνες
μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου, καμία από τις προβλεπόμενες κοινές υπουργικές
αποφάσεις δεν έχει εκδοθεί, με συνέπεια να αδυνατουν τα θύματα να διεκδικήσουν και να
λάβουν την αποζημίωση που δικαιούνται. Αυτό αποτελεί παράβαση της Σύμβασης.
Το κείμενο της εν λόγω διάταξης έχει ως εξής:
Άρθρο 4
1.
«Η παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3811/2009 (Α`231) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η αποζημίωση καλύπτει τα ιατρικά έξοδα και νοσήλια, την εξειδικευμένη ψυχική και ψυχολογική
υποστήριξη του θύματος όταν δεν υφίσταται δημόσια δομή ψυχικής - ψυχολογικής στήριξης στον τόπο
κατοικίας ή διαμονής του θύματος, την απώλεια εισοδήματος για εύλογο χρονικό διάστημα, τις
δαπάνες αλλαγής περιβάλλοντος και κατοικίας, ιδίως τις δαπάνες μετακόμισης και αγοράς
απαραίτητων καταναλωτικών αγαθών για την μετεγκατάσταση σε ασφαλές περιβάλλον και τα έξοδα
κηδείας. Το ύψος των ποσών της αποζημίωσης για την ψυχική και ψυχολογική υποστήριξη του
θύματος καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Υγείας, ενώ το είδος των δαπανών αλλαγής περιβάλλοντος που
καλύπτονται και το ύψος αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών».
2.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για τη βία στην Ελλάδα, όπως απαιτεί η Σύμβαση

Το άρθρο 10 της Σύμβασης απαιτεί τον καθορισμό ενός ή περισσότερων επισήμων φορέων που
είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό , την εφαρμογή, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των
πολιτικών και των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης όλων των μορφών βίας, καθώς και για το
συντονισμό της συλλογής στοιχείων, την ανάλυσή τους και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.
Το άρθρο 4 του Ν. 4531/2018 ορίζει τη Διεύθυνση Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και
Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, καθώς και τη Διεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ως υπεύθυνες για την εκτέλεση των πιο πάνω
καθηκόντων. Δεν είναι όμως σαφή τα καθήκοντα κάθε μιας από τις Διευθύνσεις αυτές, και πάντως,
δεν έχει δημοσιοποιηθεί έως τώρα κανένα από τα ζητούμενα από τη Σύμβαση στοιχειά.

