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Úmluva Rady Evropy o prevenci a po�rání násilí vůči ženám a domácího násilí   
(Istanbulská úmluva) 

 

Úmluva Rady Evropy o prevenci a po�rání násilí vůči ženám a domácího násilí (Úmluva CETS č. 210 přijatá
výborem ministrů členských států Rady Evropy 7. dubna 2011 v Istanbulu) vstoupila v platnost 1. srpna 2014
poté, co ji ra�fikovalo 13 států a 25 států ji podepsalo.

Z	Preambule:

S vědomím, že uplatnění rovnoprávnos� mezi muži a ženami de jure i de facto představuje klíčový element 
prevence násilí vůči ženám;

S vědomím, že násilí vůči ženám je projevem historicky nerovného poměru síly mezi muži a ženami, jenž vedl
k nadřízenos� mužů a diskriminaci žen a bránil ženám v plném rozvoji;

S vědomím, že násilí vůči ženám jakožto násilí genderově podmíněné má strukturální povahu a toto násilí
je jedním z klíčových společenských mechanismů, jež ženám vnucují podřízené postavení vůči mužům;

Uvědomujíce si s hlubokým znepokojením, že ženy a dívky jsou často vystaveny závažným formám násilí,
jako je domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucený sňatek, zločiny páchané ve jménu takzvané “c�”
a mrzačení genitálií, jež představují závažné porušení lidských práv žen a dívek a obrovskou překážku dosažení 
rovnoprávnos� mezi ženami a muži;

S vědomím pokračujícího porušování lidských práv v průběhu ozbrojených konfliktů, jež pos�huje civilní 
obyvatelstvo, obzvláště ženy, formou masového či systema�ckého znásilňování a sexuálního násilí a nese potenciál 
dalšího zvyšování genderového násilí jak během tak i po skončení těchto konfliktů;

S vědomím, že ženy a dívky jsou riziku genderového násilí vystaveny ve větší míře než muži;

S vědomím, že domácí násilí pos�huje neúměrně více žen, ačkoli jeho obě� mohou být i muži;

S vědomím, že obě� a také svědkem násilí v rodině jsou také dě�;

Vedeni snahou vytvořit Evropu prostou násilí vůči ženám a domácího násilí 

Dohodli se na následujícím ….

Cíle	úmluvy:

a) chránit ženy před veškerými formami násilí a dosáhnout prevence, s�hání a potlačení násilí vůči ženám
a domácího násilí; 

b) přispět k eliminaci veškerých forem diskriminace žen a podpořit skutečné zrovnoprávnění žen s muži
také posílením pravomocí žen; 

c) navrhnout zevrubný rámec, strategie a opatření pro ochranu a pomoc veškerým obětem násilí vůči ženám
a domácího násilí; 

d) podpořit mezinárodní spolupráci ve snaze o eliminaci násilí vůči ženám a domácího násilí; 

e) poskytnout podporu a pomoc organizacím a složkám účastným na prosazování zákonnos�, aby mohly 
efek�vně spolupracovat a dohodnout se na integrovaném postupu při eliminaci násilí vůči ženám a domácího 
násilí. 

„Ra�fikace a uplatňování Istanbulské úmluvy není otázkou udělení zvláštních práv ženám. Jedná se o nápravu 
existujících nespravedlnos� a prevenci dalšího porušování práv žen“ Michael Bochenek, Amnesty Interna�onal
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Zjednodušený přehled podpisů a ra�fikací ke dni 31. 01. 2015 

Země Rady Evropy Podpis Ra�fikace Platnost od Země Rady Evropy Podpis Ra�fikace Platnost od 
Albánie 19/12/2011   4/2/2013   1/8/2014   Německo 11/5/2011     

Andorra 22/2/2013   22/4/2014   1/8/2014   Nizozemsko   14/11/2012           

Arménie             Norsko   7/7/2011     

Ázerbájdžán             Polsko 18/12/2012           

Belgie 11/9/2012           Portugalsko 11/5/2011   5/2/2013   1/8/2014   

Bosna a Hercegovina 8/3/2013   7/11/2013   1/8/2014   Rakousko   11/5/2011   14/11/2013   1/8/2014   

Bulharsko             Rumunsko   27/6/2014           

Černá Hora 11/5/2011   22/4/2013   1/8/2014   Rusko               

Česká republika    Řecko   11/5/2011     

Dánsko 11/10/2013   23/4/2014   1/8/2014   San Marino   30/4/2014     

Estonsko 2/12/2014           Slovensko   11/5/2011     

Finsko 11/5/2011           Slovinsko   8/9/2011     

Francie 11/5/2011   4/7/2014   1/11/2014   Srbsko   4/4/2012   21/11/2013   1/8/2014   

Gruzie 19/6/2014        Španělsko   11/5/2011   10/4/2014   1/8/2014   

Chorvatsko 22/1/2013     Švédsko 11/5/2011   1/7/2014   1/11/2014   

Irsko       Švýcarsko   11/9/2013           

Island 11/5/2011     Turecko   11/5/2011   14/3/2012   1/8/2014   

Itálie 27/9/2012   10/9/2013   1/8/2014   Ukrajina  7/11/2011           

Kypr          Velká Británie   8/6/2012           

Lichtenštejnsko       Nečlenské země RE Podpis Ra�fikace Platnost od 
Litva 7/6/2013         Japonsko      

Lotyšsko           Kanada               

Lucembursko 11/5/2011        Mexiko               

Maďarsko 14/3/2014        Svatý stolec             

Makedonie (BJRM) 8/7/2011           USA             

Malta   21/5/2012   29/7/2014   1/11/2014   Mezinárodní org. Podpis Ra�fikace Platnost od 
Moldávie      Evropská unie    
Monako   20/9/2012   7/10/2014   1/2/2015   www.conven�ons.coe.int 
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