N. 14(III)/2017

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙII
Αριθμός 4237

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017
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Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά
των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 14(IIΙ) του 2017
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
Ερμηνεία.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για
την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας
(Κυρωτικός) Νόμος του 2017.
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –
«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία υπογράφηκε
από την Κυπριακή Δημοκρατία στις 16 Ιουνίου 2015, δυνάμει της Απόφασης του Υπουργικού
Συμβουλίου με αρ. 78.640 και ημερομηνία 2.4.2015.

Κύρωση της
Σύμβασης.
Πρώτος
Πίνακας.
Μέρος Ι,
Μέρος ΙΙ.

3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Σύμβαση, το πρωτότυπο κείμενο της οποίας στην αγγλική
γλώσσα εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πρώτου Πίνακα και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα στο
Μέρος ΙΙ του ιδίου Πίνακα:

Εφαρμογή της
Σύμβασης σε
συνάρτηση με
άλλους
Νόμους.
Δεύτερος
Πίνακας.

4. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του παρόντος Νόμου, η Σύμβαση
εφαρμόζεται σε συνάρτηση με τους Νόμους που εκτίθενται στο Δεύτερο Πίνακα.

Νοείται ότι, σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των δύο κειμένων υπερισχύει το κείμενο που
εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πρώτου Πίνακα.
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5. Για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων της Σύμβασης, τα οποία καθορίζονται στην πρώτη
Εφαρμογή του
περί Βίας στην
στήλη του Τρίτου Πίνακα, εφαρμόζονται οι διατάξεις κάθε άρθρου του περί Βίας στην Οικογένεια
Οικογένεια
(Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου, το οποίο καθορίζεται, αντίστοιχα, στη δεύτερη στήλη του
(Πρόληψη και
ιδίου Πίνακα.
Προστασία
Θυμάτων)
Νόμου για τους
σκοπούς της
Σύμβασης.
119(Ι) του 2000
212(Ι) του 2004
172(Ι) του 2015.
Τρίτος Πίνακας.
Εφαρμογή του
Ποινικού
Κώδικα για τους
σκοπούς της
Σύμβασης.
Τέταρτος
Πίνακας.
Κεφ.154.
3 του 1962
43 του 1963
41 του 1964
69 του 1964
70 του 1965
5 του 1967
58 του 1967
44 του 1972
92 του 1972
29 του 1973
59 του 1974
3 του 1975
13 του 1979
10 του 1981
46 του 1982
86 του 1983
186 του 1986
111 του 1989
236 του 1991
6(I) του 1994
3(I) του 1996
99(I) του 1996
36(I) του 1997
40(I) του 1998
45(I) του 1998
15(I) του 1999
37(I) του 1999
38(I) του 1999
129(I) του 1999
30(I) του 2000
43(I) του 2000
77(I) του 2000
162(I) του 2000
169(I) του 2000
181(I) του 2000
27(I) του 2001
12(I) του 2002
85(I) του 2002
144(I) του 2002
145(I) του 2002
25(I) του 2003
48(I) του 2003
84(I) του 2003
164(I) του 2003
124(I) του 2004

6. Για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων της Σύμβασης, τα οποία καθορίζονται στην πρώτη
στήλη του Τέταρτου Πίνακα, εφαρμόζονται οι διατάξεις κάθε άρθρου του Ποινικού Κώδικα, το οποίο
καθορίζεται, αντίστοιχα, στη δεύτερη στήλη του ιδίου Πίνακα.
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31(I) του 2005
18(I) του 2006
130(I) του 2006
126(I) του 2007
127(I) του 2007
70(I) του 2008
83(I) του 2008
64(I) του 2009
56(I) του 2011
72(I) του 2011
163(I) του 2011
167(I) του 2011
84(I) του 2012
95(I) του 2012
134(I) του 2012
125(I) του 2013
131(I) του 2013
87(I) του 2015
91(I) του 2015
112(I) του 2015
113(I) του 2015
31(Ι) του 2016
43(Ι) του 2016
31(Ι) του 2017.
Έκδοση
Κανονισμών.

7. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τους οποίους να ρυθμίζεται οποιοδήποτε θέμα χρήζει τέτοιας
ρύθμισης, για καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Σύμβασης.
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 3)
ΜΕΡΟΣ Ι
(Αγγλική γλώσσα)

12 April, 2011

Council of Europe Convention on preventing
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Preambleȱ
TheȱmemberȱStatesȱofȱtheȱCouncilȱofȱEuropeȱandȱtheȱotherȱsignatoriesȱhereto,ȱ
Recallingȱ theȱ Conventionȱ forȱ theȱ Protectionȱ ofȱ Humanȱ Rightsȱ andȱ Fundamentalȱ
Freedomsȱ(ETSȱNo.ȱ5,ȱ1950)ȱandȱitsȱProtocols,ȱtheȱEuropeanȱSocialȱCharterȱ(ETSȱNo.ȱ35,ȱ
1961,ȱrevisedȱinȱ1996,ȱETSȱNo.ȱ163),ȱtheȱCouncilȱofȱEuropeȱConventionȱonȱActionȱagainstȱ
Traffickingȱ inȱ Humanȱ Beingsȱ (CETSȱ No.ȱ 197,ȱ 2005)ȱ andȱ theȱ Councilȱ ofȱ Europeȱ
ConventionȱonȱtheȱProtectionȱofȱChildrenȱagainstȱSexualȱExploitationȱandȱSexualȱAbuseȱ
(CETSȱNo.ȱ201,ȱ2007);ȱ
Recallingȱ theȱ followingȱ recommendationsȱ ofȱ theȱ Committeeȱ ofȱ Ministersȱ toȱ memberȱ
StatesȱofȱtheȱCouncilȱofȱEurope:ȱRecommendationȱRec(2002)5ȱonȱtheȱprotectionȱofȱwomenȱ
againstȱ violence,ȱ Recommendationȱ CM/Rec(2007)17ȱ onȱ genderȱ equalityȱ standardsȱ andȱ
mechanisms,ȱ Recommendationȱ CM/Rec(2010)10ȱ onȱ theȱ roleȱ ofȱ womenȱ andȱ menȱ inȱ
conflictȱ preventionȱ andȱ resolutionȱ andȱ inȱ peaceȱ building,ȱ andȱ otherȱ relevantȱ
recommendations;ȱ
TakingȱaccountȱofȱtheȱgrowingȱbodyȱofȱcaseȱlawȱofȱtheȱEuropeanȱCourtȱofȱHumanȱRightsȱ
whichȱsetsȱimportantȱstandardsȱinȱtheȱfieldȱofȱviolenceȱagainstȱwomen;ȱ
Havingȱ regardȱ toȱ theȱ Internationalȱ Covenantȱ onȱ Civilȱ andȱ Politicalȱ Rightsȱ (1966),ȱ theȱ
Internationalȱ Covenantȱ onȱ Economic,ȱ Socialȱ andȱ Culturalȱ Rightsȱ (1966),ȱ theȱ Unitedȱ
NationsȱConventionȱonȱtheȱEliminationȱofȱAllȱFormsȱofȱDiscriminationȱAgainstȱWomenȱ
(“CEDAW”,ȱ1979)ȱandȱitsȱOptionalȱProtocolȱ(1999)ȱasȱwellȱasȱGeneralȱRecommendationȱ
No.ȱ 19ȱ ofȱ theȱ CEDAWȱ Committeeȱ onȱ violenceȱ againstȱ women,ȱ theȱ Unitedȱ Nationsȱ
Conventionȱ onȱ theȱ Rightsȱ ofȱ theȱ Childȱ (1989)ȱ andȱ itsȱ Optionalȱ Protocolsȱ (2000)ȱ andȱ theȱ
UnitedȱNationsȱConventionȱonȱtheȱRightsȱofȱPersonsȱwithȱDisabilitiesȱ(2006);ȱ
HavingȱregardȱtoȱtheȱRomeȱStatuteȱofȱtheȱInternationalȱCriminalȱCourtȱ(2002);ȱ
Recallingȱ theȱ basicȱ principlesȱ ofȱ internationalȱ humanitarianȱ law,ȱ andȱ especiallyȱ theȱ
Genevaȱ Conventionȱ (IV)ȱ relativeȱ toȱ theȱ Protectionȱ ofȱ Civilianȱ Personsȱ inȱ Timeȱ ofȱ Warȱ
(1949)ȱandȱtheȱAdditionalȱProtocolsȱIȱandȱIIȱ(1977)ȱthereto;ȱ
Condemningȱallȱformsȱofȱviolenceȱagainstȱwomenȱandȱdomesticȱviolence;ȱ
Recognisingȱthatȱtheȱrealisationȱofȱdeȱjureȱandȱdeȱfactoȱequalityȱbetweenȱwomenȱandȱmenȱ
isȱaȱkeyȱelementȱinȱtheȱpreventionȱofȱviolenceȱagainstȱwomen;ȱ
Recognisingȱ thatȱ violenceȱ againstȱ womenȱ isȱ aȱ manifestationȱ ofȱ historicallyȱ unequalȱ
powerȱ relationsȱ betweenȱ womenȱ andȱ men,ȱ whichȱ haveȱ ledȱ toȱ dominationȱ over,ȱ andȱ
discriminationȱagainst,ȱwomenȱbyȱmenȱandȱtoȱtheȱpreventionȱofȱtheȱfullȱadvancementȱofȱ
women;ȱ
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Recognisingȱ theȱ structuralȱ natureȱ ofȱ violenceȱ againstȱ womenȱ asȱ genderȬbasedȱ violence,ȱ
andȱ thatȱ violenceȱ againstȱ womenȱ isȱ oneȱ ofȱ theȱ crucialȱ socialȱ mechanismsȱ byȱ whichȱ
womenȱareȱforcedȱintoȱaȱsubordinateȱpositionȱcomparedȱwithȱmen;ȱ
Recognising,ȱ withȱ graveȱ concern,ȱ thatȱ womenȱ andȱ girlsȱ areȱ oftenȱ exposedȱ toȱ seriousȱ
formsȱ ofȱ violenceȱ suchȱ asȱ domesticȱ violence,ȱ sexualȱ harassment,ȱ rape,ȱ forcedȱ marriage,ȱ
crimesȱ committedȱ inȱ theȱ nameȱ ofȱ soȬcalledȱ “honour”ȱ andȱ genitalȱ mutilation,ȱ whichȱ
constituteȱ aȱ seriousȱ violationȱ ofȱ theȱ humanȱ rightsȱ ofȱ womenȱ andȱ girlsȱ andȱ aȱ majorȱ
obstacleȱtoȱtheȱachievementȱofȱequalityȱbetweenȱwomenȱandȱmen;ȱ
Recognisingȱ theȱ ongoingȱ humanȱ rightsȱ violationsȱ duringȱ armedȱ conflictsȱ thatȱ affectȱ theȱ
civilianȱpopulation,ȱespeciallyȱwomenȱinȱtheȱformȱofȱwidespreadȱorȱsystematicȱrapeȱandȱ
sexualȱ violenceȱ andȱ theȱ potentialȱ forȱ increasedȱ genderȬbasedȱ violenceȱ bothȱ duringȱ andȱ
afterȱconflicts;ȱ
RecognisingȱthatȱwomenȱandȱgirlsȱareȱexposedȱtoȱaȱhigherȱriskȱofȱgenderȬbasedȱviolenceȱ
thanȱmen;ȱ
Recognisingȱthatȱdomesticȱviolenceȱaffectsȱwomenȱdisproportionately,ȱandȱthatȱmenȱmayȱ
alsoȱbeȱvictimsȱofȱdomesticȱviolence;ȱ
Recognisingȱ thatȱ childrenȱ areȱ victimsȱ ofȱ domesticȱ violence,ȱ includingȱ asȱ witnessesȱ ofȱ
violenceȱinȱtheȱfamily;ȱ
AspiringȱtoȱcreateȱaȱEuropeȱfreeȱfromȱviolenceȱagainstȱwomenȱandȱdomesticȱviolence,ȱ
Haveȱagreedȱasȱfollows:ȱ
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ChapterȱIȱ–ȱPurposes,ȱdefinitions,ȱequalityȱandȱ
nonȬdiscrimination,ȱgeneralȱobligationsȱ
ȱ
Articleȱ1ȱ–ȱPurposesȱofȱtheȱConventionȱ
1ȱȱȱTheȱpurposesȱofȱthisȱConventionȱareȱto:ȱ
aȱȱȱprotectȱ womenȱ againstȱ allȱ formsȱ ofȱ violence,ȱ andȱ prevent,ȱ prosecuteȱ andȱ
eliminateȱviolenceȱagainstȱwomenȱandȱdomesticȱviolence;ȱ
bȱȱȱcontributeȱtoȱtheȱeliminationȱofȱallȱformsȱofȱdiscriminationȱagainstȱwomenȱandȱ
promoteȱ substantiveȱ equalityȱ betweenȱ womenȱ andȱ men,ȱ includingȱ byȱ
empoweringȱwomen;ȱ
cȱȱȱdesignȱaȱcomprehensiveȱframework,ȱpoliciesȱandȱmeasuresȱforȱtheȱprotectionȱ
ofȱandȱassistanceȱtoȱallȱvictimsȱofȱviolenceȱagainstȱwomenȱandȱdomesticȱviolence;ȱ
dȱȱȱpromoteȱ internationalȱ coȬoperationȱ withȱ aȱ viewȱ toȱ eliminatingȱ violenceȱ
againstȱwomenȱandȱdomesticȱviolence;ȱ
eȱȱȱprovideȱsupportȱandȱassistanceȱtoȱorganisationsȱandȱlawȱenforcementȱagenciesȱ
toȱeffectivelyȱcoȬoperateȱinȱorderȱtoȱadoptȱanȱintegratedȱapproachȱtoȱeliminatingȱ
violenceȱagainstȱwomenȱandȱdomesticȱviolence.ȱ
2ȱȱȱInȱ orderȱ toȱ ensureȱ effectiveȱ implementationȱ ofȱ itsȱ provisionsȱ byȱ theȱ Parties,ȱ thisȱ
Conventionȱestablishesȱaȱspecificȱmonitoringȱmechanism.ȱ

Articleȱ2ȱ–ȱScopeȱofȱtheȱConventionȱ
1ȱȱȱThisȱ Conventionȱ shallȱ applyȱ toȱ allȱ formsȱ ofȱ violenceȱ againstȱ women,ȱ includingȱ
domesticȱviolence,ȱwhichȱaffectsȱwomenȱdisproportionately.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱ areȱ encouragedȱ toȱ applyȱ thisȱ Conventionȱ toȱ allȱ victimsȱ ofȱ domesticȱ violence.ȱ
Partiesȱ shallȱ payȱ particularȱ attentionȱ toȱ womenȱ victimsȱ ofȱ genderȬbasedȱ violenceȱ inȱ
implementingȱtheȱprovisionsȱofȱthisȱConvention.ȱ
3ȱȱȱThisȱConventionȱshallȱapplyȱinȱtimesȱofȱpeaceȱandȱinȱsituationsȱofȱarmedȱconflict.ȱ

Articleȱ3ȱ–ȱDefinitionsȱ
ForȱtheȱpurposeȱofȱthisȱConvention:ȱ
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aȱȱȱ“violenceȱagainstȱwomen”ȱisȱunderstoodȱasȱaȱviolationȱofȱhumanȱrightsȱandȱaȱ
formȱ ofȱ discriminationȱ againstȱ womenȱ andȱ shallȱ meanȱ allȱ actsȱ ofȱ genderȬbasedȱ
violenceȱthatȱresultȱin,ȱorȱareȱlikelyȱtoȱresultȱin,ȱphysical,ȱsexual,ȱpsychologicalȱorȱ
economicȱharmȱorȱsufferingȱtoȱwomen,ȱincludingȱthreatsȱofȱsuchȱacts,ȱcoercionȱorȱ
arbitraryȱdeprivationȱofȱliberty,ȱwhetherȱoccurringȱinȱpublicȱorȱinȱprivateȱlife;ȱ
bȱȱȱ“domesticȱ violence”ȱ shallȱ meanȱ allȱ actsȱ ofȱ physical,ȱ sexual,ȱ psychologicalȱ orȱ
economicȱ violenceȱ thatȱ occurȱ withinȱ theȱ familyȱ orȱ domesticȱ unitȱ orȱ betweenȱ
formerȱorȱcurrentȱspousesȱorȱpartners,ȱwhetherȱorȱnotȱtheȱperpetratorȱsharesȱorȱ
hasȱsharedȱtheȱsameȱresidenceȱwithȱtheȱvictim;ȱ
cȱȱȱ“gender”ȱshallȱmeanȱtheȱsociallyȱconstructedȱroles,ȱbehaviours,ȱactivitiesȱandȱ
attributesȱthatȱaȱgivenȱsocietyȱconsidersȱappropriateȱforȱwomenȱandȱmen;ȱ
dȱȱȱ“genderȬbasedȱ violenceȱ againstȱ women”ȱ shallȱ meanȱ violenceȱthatȱ isȱ directedȱ
againstȱ aȱ womanȱ becauseȱ sheȱ isȱ aȱ womanȱ orȱ thatȱ affectsȱ womenȱ
disproportionately;ȱ
eȱȱȱ“victim”ȱshallȱmeanȱanyȱnaturalȱpersonȱwhoȱisȱsubjectȱtoȱtheȱconductȱspecifiedȱ
inȱpointsȱaȱandȱb;ȱ
fȱȱȱ“women”ȱincludesȱgirlsȱunderȱtheȱageȱofȱ18.ȱ

Articleȱ4ȱ–ȱFundamentalȱrights,ȱequalityȱandȱnonȬdiscriminationȱ
1ȱȱȱPartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱandȱotherȱmeasuresȱtoȱpromoteȱandȱprotectȱ
theȱrightȱforȱeveryone,ȱparticularlyȱwomen,ȱtoȱliveȱfreeȱfromȱviolenceȱinȱbothȱtheȱpublicȱ
andȱtheȱprivateȱsphere.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱcondemnȱallȱformsȱofȱdiscriminationȱagainstȱwomenȱandȱtake,ȱwithoutȱdelay,ȱ
theȱnecessaryȱlegislativeȱandȱotherȱmeasuresȱtoȱpreventȱit,ȱinȱparticularȱby:ȱ
–

–
–

embodyingȱinȱtheirȱnationalȱconstitutionsȱorȱotherȱappropriateȱlegislationȱtheȱ
principleȱ ofȱ equalityȱ betweenȱ womenȱ andȱ menȱ andȱ ensuringȱ theȱ practicalȱ
realisationȱofȱthisȱprinciple;ȱ
prohibitingȱ discriminationȱ againstȱ women,ȱ includingȱ throughȱ theȱ useȱ ofȱ
sanctions,ȱwhereȱappropriate;ȱ
abolishingȱlawsȱandȱpracticesȱwhichȱdiscriminateȱagainstȱwomen.ȱ

3ȱȱȱTheȱimplementationȱofȱtheȱprovisionsȱofȱthisȱConventionȱbyȱtheȱParties,ȱinȱparticularȱ
measuresȱtoȱprotectȱtheȱrightsȱofȱvictims,ȱshallȱbeȱsecuredȱwithoutȱdiscriminationȱonȱanyȱ
groundȱ suchȱ asȱ sex,ȱ gender,ȱ race,ȱ colour,ȱ language,ȱ religion,ȱ politicalȱ orȱ otherȱ opinion,ȱ
nationalȱ orȱ socialȱ origin,ȱ associationȱ withȱ aȱ nationalȱ minority,ȱ property,ȱ birth,ȱ sexualȱ
orientation,ȱ genderȱ identity,ȱ age,ȱ stateȱ ofȱ health,ȱ disability,ȱ maritalȱ status,ȱ migrantȱ orȱ
refugeeȱstatus,ȱorȱotherȱstatus.ȱ
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4ȱȱȱSpecialȱmeasuresȱthatȱareȱnecessaryȱtoȱpreventȱandȱprotectȱwomenȱfromȱgenderȬbasedȱ
violenceȱshallȱnotȱbeȱconsideredȱdiscriminationȱunderȱtheȱtermsȱofȱthisȱConvention.ȱ

Articleȱ5ȱ–ȱStateȱobligationsȱandȱdueȱdiligenceȱ
1ȱȱȱPartiesȱshallȱrefrainȱfromȱengagingȱinȱanyȱactȱofȱviolenceȱagainstȱwomenȱandȱensureȱ
thatȱStateȱauthorities,ȱofficials,ȱagents,ȱinstitutionsȱandȱotherȱactorsȱactingȱonȱbehalfȱofȱtheȱ
Stateȱactȱinȱconformityȱwithȱthisȱobligation.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ andȱ otherȱ measuresȱ toȱ exerciseȱ dueȱ
diligenceȱ toȱ prevent,ȱ investigate,ȱ punishȱ andȱ provideȱ reparationȱ forȱ actsȱ ofȱ violenceȱ
coveredȱbyȱtheȱscopeȱofȱthisȱConventionȱthatȱareȱperpetratedȱbyȱnonȬStateȱactors.ȱ

Articleȱ6ȱ–ȱGenderȬsensitiveȱpoliciesȱ
Partiesȱ shallȱ undertakeȱ toȱ includeȱ aȱ genderȱ perspectiveȱ inȱ theȱ implementationȱ andȱ
evaluationȱ ofȱ theȱ impactȱ ofȱ theȱ provisionsȱ ofȱ thisȱ Conventionȱ andȱ toȱ promoteȱ andȱ
effectivelyȱ implementȱ policiesȱ ofȱ equalityȱ betweenȱ womenȱ andȱ menȱ andȱ theȱ
empowermentȱofȱwomen.ȱ
ȱ
ȱ

ChapterȱIIȱ–ȱIntegratedȱpoliciesȱandȱdataȱ
collectionȱ
ȱ
Articleȱ7ȱ–ȱComprehensiveȱandȱcoȬordinatedȱpoliciesȱ
1ȱȱȱPartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱandȱotherȱmeasuresȱtoȱadoptȱandȱimplementȱ
StateȬwideȱeffective,ȱcomprehensiveȱandȱcoȬordinatedȱpoliciesȱencompassingȱallȱrelevantȱ
measuresȱ toȱ preventȱ andȱ combatȱ allȱ formsȱ ofȱ violenceȱ coveredȱ byȱ theȱ scopeȱ ofȱ thisȱ
Conventionȱandȱofferȱaȱholisticȱresponseȱtoȱviolenceȱagainstȱwomen.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱ shallȱ ensureȱ thatȱ policiesȱ referredȱ toȱ inȱ paragraphȱ 1ȱ placeȱ theȱ rightsȱ ofȱ theȱ
victimȱatȱtheȱcentreȱofȱallȱmeasuresȱandȱareȱimplementedȱbyȱwayȱofȱeffectiveȱcoȬoperationȱ
amongȱallȱrelevantȱagencies,ȱinstitutionsȱandȱorganisations.ȱ
3ȱȱȱMeasuresȱtakenȱpursuantȱtoȱthisȱarticleȱshallȱinvolve,ȱwhereȱappropriate,ȱallȱrelevantȱ
actors,ȱ suchȱ asȱ governmentȱ agencies,ȱ theȱ national,ȱ regionalȱ andȱ localȱ parliamentsȱ andȱ
authorities,ȱnationalȱhumanȱrightsȱinstitutionsȱandȱcivilȱsocietyȱorganisations.ȱ
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Articleȱ8ȱ–ȱFinancialȱresourcesȱ
Partiesȱ shallȱ allocateȱ appropriateȱ financialȱ andȱ humanȱ resourcesȱ forȱ theȱ adequateȱ
implementationȱofȱintegratedȱpolicies,ȱmeasuresȱandȱprogrammesȱtoȱpreventȱandȱcombatȱ
allȱformsȱofȱviolenceȱcoveredȱbyȱtheȱscopeȱofȱthisȱConvention,ȱincludingȱthoseȱcarriedȱoutȱ
byȱnonȬgovernmentalȱorganisationsȱandȱcivilȱsociety.ȱ

Articleȱ9ȱ–ȱNonȬgovernmentalȱorganisationsȱandȱcivilȱsocietyȱ
Partiesȱ shallȱ recognise,ȱ encourageȱ andȱ support,ȱ atȱ allȱ levels,ȱ theȱ workȱ ofȱ relevantȱ nonȬ
governmentalȱ organisationsȱ andȱ ofȱ civilȱ societyȱ activeȱ inȱ combatingȱ violenceȱ againstȱ
womenȱandȱestablishȱeffectiveȱcoȬoperationȱwithȱtheseȱorganisations.ȱ

Articleȱ10ȱ–ȱCoȬordinatingȱbodyȱ
1ȱȱȱPartiesȱshallȱdesignateȱorȱestablishȱoneȱorȱmoreȱofficialȱbodiesȱresponsibleȱforȱtheȱcoȬ
ordination,ȱ implementation,ȱ monitoringȱ andȱ evaluationȱ ofȱ policiesȱ andȱ measuresȱ toȱ
preventȱandȱcombatȱallȱformsȱofȱviolenceȱcoveredȱbyȱthisȱConvention.ȱTheseȱbodiesȱshallȱ
coȬordinateȱtheȱcollectionȱofȱdataȱasȱreferredȱtoȱinȱArticleȱ11,ȱanalyseȱandȱdisseminateȱitsȱ
results.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱ shallȱ ensureȱ thatȱ theȱ bodiesȱ designatedȱ orȱestablishedȱ pursuantȱ toȱ thisȱarticleȱ
receiveȱinformationȱofȱaȱgeneralȱnatureȱonȱmeasuresȱtakenȱpursuantȱtoȱChapterȱVIII.ȱ
3ȱȱȱPartiesȱ shallȱ ensureȱ thatȱ theȱ bodiesȱ designatedȱ orȱestablishedȱ pursuantȱ toȱ thisȱarticleȱ
shallȱ haveȱ theȱ capacityȱ toȱ communicateȱ directlyȱ andȱ fosterȱ relationsȱ withȱ theirȱ
counterpartsȱinȱotherȱParties.ȱ

Articleȱ11ȱ–ȱDataȱcollectionȱandȱresearchȱ
1ȱȱȱForȱtheȱpurposeȱofȱtheȱimplementationȱofȱthisȱConvention,ȱPartiesȱshallȱundertakeȱto:ȱ
aȱȱȱcollectȱ disaggregatedȱ relevantȱ statisticalȱ dataȱ atȱ regularȱ intervalsȱ onȱ casesȱ ofȱ
allȱformsȱofȱviolenceȱcoveredȱbyȱtheȱscopeȱofȱthisȱConvention;ȱ
bȱȱȱsupportȱresearchȱinȱtheȱfieldȱofȱallȱformsȱofȱviolenceȱcoveredȱbyȱtheȱscopeȱofȱ
thisȱ Conventionȱ inȱ orderȱ toȱ studyȱ itsȱ rootȱ causesȱ andȱ effects,ȱ incidencesȱ andȱ
convictionȱ rates,ȱ asȱ wellȱ asȱ theȱ efficacyȱ ofȱ measuresȱ takenȱ toȱ implementȱ thisȱ
Convention.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱ shallȱ endeavourȱ toȱ conductȱ populationȬbasedȱ surveysȱ atȱ regularȱ intervalsȱ toȱ
assessȱtheȱprevalenceȱofȱandȱtrendsȱinȱallȱformsȱofȱviolenceȱcoveredȱbyȱtheȱscopeȱofȱthisȱ
Convention.ȱ
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3ȱȱȱPartiesȱ shallȱ provideȱ theȱ groupȱ ofȱ experts,ȱ asȱ referredȱ toȱ inȱ Articleȱ 66ȱ ofȱ thisȱ
Convention,ȱwithȱtheȱinformationȱcollectedȱpursuantȱtoȱthisȱarticleȱinȱorderȱtoȱstimulateȱ
internationalȱcoȬoperationȱandȱenableȱinternationalȱbenchmarking.ȱ
4ȱȱȱPartiesȱshallȱensureȱthatȱtheȱinformationȱcollectedȱpursuantȱtoȱthisȱarticleȱisȱavailableȱ
toȱtheȱpublic.ȱ
ȱ
ȱ

ChapterȱIIIȱ–ȱPreventionȱ

ȱ

ȱ
Articleȱ12ȱ–ȱGeneralȱobligationsȱ
1ȱȱȱPartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱmeasuresȱtoȱpromoteȱchangesȱinȱtheȱsocialȱandȱculturalȱ
patternsȱofȱbehaviourȱofȱwomenȱandȱmenȱwithȱaȱviewȱtoȱeradicatingȱprejudices,ȱcustoms,ȱ
traditionsȱandȱallȱotherȱpracticesȱwhichȱareȱbasedȱonȱtheȱideaȱofȱtheȱinferiorityȱofȱwomenȱ
orȱonȱstereotypedȱrolesȱforȱwomenȱandȱmen.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱandȱotherȱmeasuresȱtoȱpreventȱallȱformsȱofȱ
violenceȱcoveredȱbyȱtheȱscopeȱofȱthisȱConventionȱbyȱanyȱnaturalȱorȱlegalȱperson.ȱ
3ȱȱȱAnyȱmeasuresȱtakenȱpursuantȱtoȱthisȱchapterȱshallȱtakeȱintoȱaccountȱandȱaddressȱtheȱ
specificȱneedsȱofȱpersonsȱmadeȱvulnerableȱbyȱparticularȱcircumstancesȱandȱshallȱplaceȱtheȱ
humanȱrightsȱofȱallȱvictimsȱatȱtheirȱcentre.ȱ
4ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ measuresȱ toȱ encourageȱ allȱ membersȱ ofȱ society,ȱ
especiallyȱ menȱ andȱ boys,ȱ toȱ contributeȱ activelyȱ toȱ preventingȱ allȱ formsȱ ofȱ violenceȱ
coveredȱbyȱtheȱscopeȱofȱthisȱConvention.ȱ
5ȱȱȱPartiesȱshallȱensureȱthatȱculture,ȱcustom,ȱreligion,ȱtraditionȱorȱsoȬcalledȱ“honour”ȱshallȱ
notȱ beȱ consideredȱ asȱ justificationȱ forȱ anyȱ actsȱ ofȱ violenceȱ coveredȱ byȱ theȱ scopeȱ ofȱ thisȱ
Convention.ȱ
6ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ measuresȱ toȱ promoteȱ programmesȱ andȱ activitiesȱ forȱ
theȱempowermentȱofȱwomen.ȱ

Articleȱ13ȱ–ȱAwarenessȬraisingȱ
1ȱȱȱPartiesȱshallȱpromoteȱorȱconduct,ȱonȱaȱregularȱbasisȱandȱatȱallȱlevels,ȱawarenessȬraisingȱ
campaignsȱ orȱ programmes,ȱ includingȱ inȱ coȬoperationȱ withȱ nationalȱ humanȱ rightsȱ
institutionsȱ andȱ equalityȱ bodies,ȱ civilȱ societyȱ andȱ nonȬgovernmentalȱ organisations,ȱ
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especiallyȱ women’sȱ organisations,ȱ whereȱ appropriate,ȱ toȱ increaseȱ awarenessȱ andȱ
understandingȱ amongȱ theȱ generalȱ publicȱ ofȱ theȱ differentȱ manifestationsȱ ofȱ allȱ formsȱ ofȱ
violenceȱcoveredȱbyȱtheȱscopeȱofȱthisȱConvention,ȱtheirȱconsequencesȱonȱchildrenȱandȱtheȱ
needȱtoȱpreventȱsuchȱviolence.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱshallȱensureȱtheȱwideȱdisseminationȱamongȱtheȱgeneralȱpublicȱofȱinformationȱ
onȱ measuresȱ availableȱ toȱ preventȱ actsȱ ofȱ violenceȱ coveredȱ byȱ theȱ scopeȱ ofȱ thisȱ
Convention.ȱ

Articleȱ14ȱ–ȱEducationȱ
1ȱȱȱPartiesȱshallȱtake,ȱwhereȱappropriate,ȱtheȱnecessaryȱstepsȱtoȱincludeȱteachingȱmaterialȱ
onȱ issuesȱ suchȱ asȱ equalityȱ betweenȱ womenȱ andȱ men,ȱ nonȬstereotypedȱ genderȱ roles,ȱ
mutualȱ respect,ȱ nonȬviolentȱ conflictȱ resolutionȱ inȱ interpersonalȱ relationships,ȱ genderȬ
basedȱ violenceȱ againstȱ womenȱ andȱ theȱ rightȱ toȱ personalȱ integrity,ȱ adaptedȱ toȱ theȱ
evolvingȱcapacityȱofȱlearners,ȱinȱformalȱcurriculaȱandȱatȱallȱlevelsȱofȱeducation.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ stepsȱ toȱ promoteȱ theȱ principlesȱ referredȱ toȱ inȱ
paragraphȱ 1ȱ inȱ informalȱ educationalȱ facilities,ȱ asȱ wellȱ asȱ inȱ sports,ȱ culturalȱ andȱ leisureȱ
facilitiesȱandȱtheȱmedia.ȱ

Articleȱ15ȱ–ȱTrainingȱofȱprofessionalsȱ
1ȱȱȱPartiesȱshallȱprovideȱorȱstrengthenȱappropriateȱtrainingȱforȱtheȱrelevantȱprofessionalsȱ
dealingȱ withȱ victimsȱ orȱ perpetratorsȱ ofȱ allȱ actsȱ ofȱ violenceȱ coveredȱ byȱ theȱ scopeȱ ofȱ thisȱ
Convention,ȱonȱtheȱpreventionȱandȱdetectionȱofȱsuchȱviolence,ȱequalityȱbetweenȱwomenȱ
andȱ men,ȱ theȱ needsȱ andȱ rightsȱ ofȱ victims,ȱ asȱ wellȱ asȱ onȱ howȱ toȱ preventȱ secondaryȱ
victimisation.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱ shallȱ encourageȱ thatȱ theȱ trainingȱ referredȱ toȱ inȱ paragraphȱ 1ȱ includesȱ trainingȱ
onȱcoȬordinatedȱmultiȬagencyȱcoȬoperationȱtoȱallowȱforȱaȱcomprehensiveȱandȱappropriateȱ
handlingȱofȱreferralsȱinȱcasesȱofȱviolenceȱcoveredȱbyȱtheȱscopeȱofȱthisȱConvention.ȱ

Articleȱ16ȱ–ȱPreventiveȱinterventionȱandȱtreatmentȱprogrammesȱ
1ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ setȱ upȱ orȱ supportȱ
programmesȱ aimedȱ atȱ teachingȱ perpetratorsȱ ofȱ domesticȱ violenceȱ toȱ adoptȱ nonȬviolentȱ
behaviourȱinȱinterpersonalȱrelationshipsȱwithȱaȱviewȱtoȱpreventingȱfurtherȱviolenceȱandȱ
changingȱviolentȱbehaviouralȱpatterns.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ setȱ upȱ orȱ supportȱ
treatmentȱ programmesȱ aimedȱ atȱ preventingȱ perpetrators,ȱ inȱ particularȱ sexȱ offenders,ȱ
fromȱreȬoffending.ȱ
3ȱȱȱInȱtakingȱtheȱmeasuresȱreferredȱtoȱinȱparagraphsȱ1ȱandȱ2,ȱPartiesȱshallȱensureȱthatȱtheȱ
safetyȱof,ȱsupportȱforȱandȱtheȱhumanȱrightsȱofȱvictimsȱareȱofȱprimaryȱconcernȱandȱthat,ȱ
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whereȱappropriate,ȱtheseȱprogrammesȱareȱsetȱupȱandȱimplementedȱinȱcloseȱcoȬordinationȱ
withȱspecialistȱsupportȱservicesȱforȱvictims.ȱ

Articleȱ17ȱ–ȱParticipationȱofȱtheȱprivateȱsectorȱandȱtheȱmediaȱ
1ȱȱȱPartiesȱ shallȱ encourageȱ theȱ privateȱ sector,ȱ theȱ informationȱ andȱ communicationȱ
technologyȱ sectorȱ andȱ theȱ media,ȱ withȱ dueȱ respectȱ forȱ freedomȱ ofȱ expressionȱ andȱ theirȱ
independence,ȱtoȱparticipateȱinȱtheȱelaborationȱandȱimplementationȱofȱpoliciesȱandȱtoȱsetȱ
guidelinesȱ andȱ selfȬregulatoryȱ standardsȱ toȱ preventȱ violenceȱ againstȱ womenȱ andȱ toȱ
enhanceȱrespectȱforȱtheirȱdignity.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱ shallȱ developȱ andȱ promote,ȱ inȱ coȬoperationȱ withȱ privateȱ sectorȱ actors,ȱ skillsȱ
amongȱ children,ȱ parentsȱ andȱ educatorsȱ onȱ howȱ toȱ dealȱ withȱ theȱ informationȱ andȱ
communicationsȱ environmentȱ thatȱ providesȱ accessȱ toȱ degradingȱ contentȱ ofȱ aȱ sexualȱ orȱ
violentȱnatureȱwhichȱmightȱbeȱharmful.ȱ

ȱ
ChapterȱIVȱ–ȱProtectionȱandȱsupportȱ
ȱ
Articleȱ18ȱ–ȱGeneralȱobligationsȱ
1ȱȱȱPartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱprotectȱallȱvictimsȱfromȱ
anyȱfurtherȱactsȱofȱviolence.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measures,ȱ inȱ accordanceȱ withȱ
internalȱlaw,ȱtoȱensureȱthatȱthereȱareȱappropriateȱmechanismsȱtoȱprovideȱforȱeffectiveȱcoȬ
operationȱbetweenȱallȱrelevantȱstateȱagencies,ȱincludingȱtheȱjudiciary,ȱpublicȱprosecutors,ȱ
lawȱ enforcementȱ agencies,ȱ localȱ andȱ regionalȱ authoritiesȱ asȱ wellȱ asȱ nonȬgovernmentalȱ
organisationsȱandȱotherȱrelevantȱorganisationsȱandȱentities,ȱinȱprotectingȱandȱsupportingȱ
victimsȱandȱwitnessesȱofȱallȱformsȱofȱviolenceȱcoveredȱbyȱtheȱscopeȱofȱthisȱConvention,ȱ
includingȱbyȱreferringȱtoȱgeneralȱandȱspecialistȱsupportȱservicesȱasȱdetailedȱinȱArticlesȱ20ȱ
andȱ22ȱofȱthisȱConvention.ȱ
3ȱȱȱPartiesȱshallȱensureȱthatȱmeasuresȱtakenȱpursuantȱtoȱthisȱchapterȱshall:ȱ
–ȱȱȱbeȱbasedȱonȱaȱgenderedȱunderstandingȱofȱviolenceȱagainstȱwomenȱandȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱdomesticȱviolenceȱandȱshallȱfocusȱonȱtheȱhumanȱrightsȱandȱsafetyȱofȱtheȱvictim;ȱ
–ȱȱȱbeȱbasedȱonȱanȱintegratedȱapproachȱwhichȱtakesȱintoȱaccountȱtheȱrelationshipȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱbetweenȱvictims,ȱperpetrators,ȱchildrenȱandȱtheirȱwiderȱsocialȱenvironment;ȱ
–ȱȱȱaimȱatȱavoidingȱsecondaryȱvictimisation;ȱ
–ȱȱȱaimȱatȱtheȱempowermentȱandȱeconomicȱindependenceȱofȱwomenȱvictimsȱofȱȱȱ
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ȱȱȱȱȱviolence;ȱ
–ȱȱȱallow,ȱwhereȱappropriate,ȱforȱaȱrangeȱofȱprotectionȱandȱsupportȱservicesȱtoȱbeȱȱȱ
ȱȱȱȱȱlocatedȱonȱtheȱsameȱpremises;ȱ
–ȱȱȱaddressȱtheȱspecificȱneedsȱofȱvulnerableȱpersons,ȱincludingȱchildȱvictims,ȱandȱbeȱȱ
ȱȱȱȱȱmadeȱavailableȱtoȱthem.
4ȱȱȱTheȱprovisionȱofȱservicesȱshallȱnotȱdependȱonȱtheȱvictim’sȱwillingnessȱtoȱpressȱchargesȱ
orȱtestifyȱagainstȱanyȱperpetrator.ȱ
5ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ appropriateȱ measuresȱ toȱ provideȱ consularȱ andȱ otherȱ protectionȱ
andȱsupportȱtoȱtheirȱnationalsȱandȱotherȱvictimsȱentitledȱtoȱsuchȱprotectionȱinȱaccordanceȱ
withȱtheirȱobligationsȱunderȱinternationalȱlaw.ȱ

Articleȱ19ȱ–ȱInformationȱ
Partiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ victimsȱ
receiveȱ adequateȱ andȱ timelyȱ informationȱ onȱ availableȱ supportȱ servicesȱ andȱ legalȱ
measuresȱinȱaȱlanguageȱtheyȱunderstand.ȱ

Articleȱ20ȱ–ȱGeneralȱsupportȱservicesȱ
1ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ victimsȱ
haveȱaccessȱtoȱservicesȱfacilitatingȱtheirȱrecoveryȱfromȱviolence.ȱTheseȱmeasuresȱshouldȱ
include,ȱ whenȱ necessary,ȱservicesȱ suchȱ asȱlegalȱ andȱ psychologicalȱ counselling,ȱ financialȱ
assistance,ȱhousing,ȱeducation,ȱtrainingȱandȱassistanceȱinȱfindingȱemployment.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ victimsȱ
haveȱaccessȱtoȱhealthȱcareȱandȱsocialȱservicesȱandȱthatȱservicesȱareȱadequatelyȱresourcedȱ
andȱprofessionalsȱareȱtrainedȱtoȱassistȱvictimsȱandȱreferȱthemȱtoȱtheȱappropriateȱservices.ȱ

Articleȱ21ȱ–ȱAssistanceȱinȱindividual/collectiveȱcomplaintsȱ
Partiesȱ shallȱ ensureȱ thatȱ victimsȱ haveȱ informationȱ onȱ andȱ accessȱ toȱ applicableȱ regionalȱ
andȱinternationalȱindividual/collectiveȱcomplaintsȱmechanisms.ȱPartiesȱshallȱpromoteȱtheȱ
provisionȱ ofȱ sensitiveȱ andȱ knowledgeableȱ assistanceȱ toȱ victimsȱ inȱ presentingȱ anyȱ suchȱ
complaints.ȱ

Articleȱ22ȱ–ȱSpecialistȱsupportȱservicesȱ
1ȱȱȱPartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱprovideȱorȱarrangeȱfor,ȱ
inȱ anȱ adequateȱ geographicalȱ distribution,ȱ immediate,ȱ shortȬȱ andȱ longȬtermȱ specialistȱ
supportȱ servicesȱ toȱ anyȱ victimȱ subjectedȱ toȱ anyȱ ofȱ theȱ actsȱ ofȱ violenceȱ coveredȱ byȱ theȱ
scopeȱofȱthisȱConvention.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱshallȱprovideȱorȱarrangeȱforȱspecialistȱwomen’sȱsupportȱservicesȱtoȱallȱwomenȱ
victimsȱofȱviolenceȱandȱtheirȱchildren.ȱ
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Articleȱ23ȱ–ȱSheltersȱ
PartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱprovideȱforȱtheȱsettingȬupȱ
ofȱ appropriate,ȱ easilyȱ accessibleȱ sheltersȱ inȱ sufficientȱ numbersȱ toȱ provideȱ safeȱ
accommodationȱforȱandȱtoȱreachȱoutȱproȬactivelyȱtoȱvictims,ȱespeciallyȱwomenȱandȱtheirȱ
children.ȱ

Articleȱ24ȱ–ȱTelephoneȱhelplinesȱ
PartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱsetȱupȱstateȬwideȱroundȬ
theȬclockȱ (24/7)ȱ telephoneȱ helplinesȱ freeȱ ofȱ chargeȱ toȱ provideȱ adviceȱ toȱ callers,ȱ
confidentiallyȱorȱwithȱdueȱregardȱforȱtheirȱanonymity,ȱinȱrelationȱtoȱallȱformsȱofȱviolenceȱ
coveredȱbyȱtheȱscopeȱofȱthisȱConvention.ȱ

Articleȱ25ȱ–ȱSupportȱforȱvictimsȱofȱsexualȱviolenceȱ
Partiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱprovideȱforȱtheȱsettingȱupȱ
ofȱappropriate,ȱeasilyȱaccessibleȱrapeȱcrisisȱorȱsexualȱviolenceȱreferralȱcentresȱforȱvictimsȱ
inȱ sufficientȱ numbersȱ toȱ provideȱ forȱ medicalȱ andȱ forensicȱ examination,ȱ traumaȱ supportȱ
andȱcounsellingȱforȱvictims.ȱ

Articleȱ26ȱ–ȱProtectionȱandȱsupportȱforȱchildȱwitnessesȱ
1ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ inȱ theȱ
provisionȱofȱprotectionȱandȱsupportȱservicesȱtoȱvictims,ȱdueȱaccountȱisȱtakenȱofȱtheȱrightsȱ
andȱ needsȱ ofȱ childȱ witnessesȱ ofȱ allȱ formsȱ ofȱ violenceȱ coveredȱ byȱ theȱ scopeȱ ofȱ thisȱ
Convention.ȱ
2ȱȱȱMeasuresȱ takenȱ pursuantȱ toȱ thisȱ articleȱ shallȱ includeȱ ageȬappropriateȱ psychosocialȱ
counsellingȱ forȱ childȱ witnessesȱ ofȱ allȱ formsȱ ofȱ violenceȱ coveredȱ byȱ theȱ scopeȱ ofȱ thisȱ
Conventionȱandȱshallȱgiveȱdueȱregardȱtoȱtheȱbestȱinterestsȱofȱtheȱchild.ȱ

Articleȱ27ȱ–ȱReportingȱ
Partiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ measuresȱ toȱ encourageȱ anyȱ personȱ witnessȱ toȱ theȱ
commissionȱ ofȱ actsȱ ofȱ violenceȱ coveredȱ byȱ theȱ scopeȱ ofȱ thisȱ Conventionȱ orȱ whoȱ hasȱ
reasonableȱgroundsȱtoȱbelieveȱthatȱsuchȱanȱactȱmayȱbeȱcommitted,ȱorȱthatȱfurtherȱactsȱofȱ
violenceȱareȱtoȱbeȱexpected,ȱtoȱreportȱthisȱtoȱtheȱcompetentȱorganisationsȱorȱauthorities.ȱ

Articleȱ28ȱ–ȱReportingȱbyȱprofessionalsȱ
Partiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱmeasuresȱtoȱensureȱthatȱtheȱconfidentialityȱrulesȱimposedȱ
byȱ internalȱ lawȱ onȱ certainȱ professionalsȱ doȱ notȱ constituteȱ anȱ obstacleȱ toȱ theȱ possibility,ȱ
underȱ appropriateȱ conditions,ȱ ofȱ theirȱ reportingȱ toȱ theȱ competentȱ organisationsȱ orȱ
authoritiesȱ ifȱ theyȱ haveȱ reasonableȱ groundsȱ toȱ believeȱ thatȱ aȱ seriousȱ actȱ ofȱ violenceȱ
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coveredȱbyȱtheȱscopeȱofȱthisȱConvention,ȱhasȱbeenȱcommittedȱandȱfurtherȱseriousȱactsȱofȱ
violenceȱareȱtoȱbeȱexpected.ȱ
ȱ

ChapterȱVȱ–ȱSubstantiveȱlawȱ
ȱ
Articleȱ29ȱ–ȱCivilȱlawsuitsȱandȱremediesȱ
1ȱȱȱPartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱprovideȱvictimsȱwithȱ
adequateȱcivilȱremediesȱagainstȱtheȱperpetrator.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ provideȱ victims,ȱ inȱ
accordanceȱwithȱtheȱgeneralȱprinciplesȱofȱinternationalȱlaw,ȱwithȱadequateȱcivilȱremediesȱ
againstȱStateȱauthoritiesȱthatȱhaveȱfailedȱinȱtheirȱdutyȱtoȱtakeȱtheȱnecessaryȱpreventiveȱorȱ
protectiveȱmeasuresȱwithinȱtheȱscopeȱofȱtheirȱpowers.ȱ

Articleȱ30ȱ–ȱCompensationȱ
1ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ victimsȱ
haveȱ theȱ rightȱ toȱ claimȱ compensationȱ fromȱ perpetratorsȱ forȱ anyȱ ofȱ theȱ offencesȱ
establishedȱinȱaccordanceȱwithȱthisȱConvention.ȱ
2ȱȱȱAdequateȱStateȱ compensationȱshallȱ beȱ awardedȱ toȱ thoseȱ whoȱ haveȱ sustainedȱ seriousȱ
bodilyȱ injuryȱ orȱ impairmentȱ ofȱ health,ȱ toȱ theȱ extentȱ thatȱ theȱ damageȱ isȱ notȱ coveredȱ byȱ
otherȱ sourcesȱ suchȱ asȱ theȱ perpetrator,ȱ insuranceȱ orȱ StateȬfundedȱ healthȱ andȱ socialȱ
provisions.ȱ Thisȱ doesȱ notȱ precludeȱ Partiesȱ fromȱ claimingȱ regressȱ forȱ compensationȱ
awardedȱfromȱtheȱperpetrator,ȱasȱlongȱasȱdueȱregardȱisȱpaidȱtoȱtheȱvictim’sȱsafety.ȱ
3ȱȱȱMeasuresȱ takenȱ pursuantȱ toȱ paragraphȱ 2ȱ shallȱ ensureȱ theȱ grantingȱ ofȱ compensationȱ
withinȱaȱreasonableȱtime.ȱ

Articleȱ31ȱ–ȱCustody,ȱvisitationȱrightsȱandȱsafetyȱ
1ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ that,ȱ inȱ theȱ
determinationȱofȱcustodyȱandȱvisitationȱrightsȱofȱchildren,ȱincidentsȱofȱviolenceȱcoveredȱ
byȱtheȱscopeȱofȱthisȱConventionȱareȱtakenȱintoȱaccount.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱensureȱthatȱtheȱexerciseȱ
ofȱanyȱvisitationȱorȱcustodyȱrightsȱdoesȱnotȱjeopardiseȱtheȱrightsȱandȱsafetyȱofȱtheȱvictimȱ
orȱchildren.ȱ

428

Articleȱ32ȱ–ȱCivilȱconsequencesȱofȱforcedȱmarriagesȱ
Partiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ marriagesȱ
concludedȱunderȱforceȱmayȱbeȱvoidable,ȱannulledȱorȱdissolvedȱwithoutȱundueȱfinancialȱ
orȱadministrativeȱburdenȱplacedȱonȱtheȱvictim.ȱ

Articleȱ33ȱ–ȱPsychologicalȱviolenceȱ
Partiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱensureȱthatȱtheȱintentionalȱ
conductȱ ofȱ seriouslyȱ impairingȱ aȱ person’sȱ psychologicalȱ integrityȱ throughȱ coercionȱ orȱ
threatsȱisȱcriminalised.ȱ

Articleȱ34ȱ–ȱStalkingȱ
Partiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱensureȱthatȱtheȱintentionalȱ
conductȱ ofȱ repeatedlyȱ engagingȱ inȱ threateningȱ conductȱ directedȱ atȱ anotherȱ person,ȱ
causingȱherȱorȱhimȱtoȱfearȱforȱherȱorȱhisȱsafety,ȱisȱcriminalised.ȱ

Articleȱ35ȱ–ȱPhysicalȱviolenceȱ
Partiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱensureȱthatȱtheȱintentionalȱ
conductȱofȱcommittingȱactsȱofȱphysicalȱviolenceȱagainstȱanotherȱpersonȱisȱcriminalised.ȱ

Articleȱ36ȱ–ȱSexualȱviolence,ȱincludingȱrapeȱ
1ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ theȱ
followingȱintentionalȱconductsȱareȱcriminalised:ȱ
aȱȱȱengagingȱ inȱ nonȬconsensualȱ vaginal,ȱ analȱ orȱ oralȱ penetrationȱ ofȱ aȱ sexualȱ
natureȱ ofȱ theȱ bodyȱ ofȱ anotherȱ personȱ withȱ anyȱ bodilyȱ partȱ orȱ object;ȱ
bȱȱȱengagingȱ inȱ otherȱ nonȬconsensualȱ actsȱ ofȱ aȱ sexualȱ natureȱ withȱ aȱ person;ȱ
cȱȱȱcausingȱ anotherȱ personȱ toȱ engageȱ inȱ nonȬconsensualȱ actsȱ ofȱ aȱ sexualȱ natureȱ
withȱaȱthirdȱperson.ȱ
2ȱȱȱConsentȱmustȱbeȱgivenȱvoluntarilyȱasȱtheȱresultȱofȱtheȱperson’sȱfreeȱwillȱassessedȱinȱtheȱ
contextȱofȱtheȱsurroundingȱcircumstances.ȱ
3ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ theȱ
provisionsȱofȱparagraphȱ1ȱalsoȱapplyȱtoȱactsȱcommittedȱagainstȱformerȱorȱcurrentȱspousesȱ
orȱpartnersȱasȱrecognisedȱbyȱinternalȱlaw.ȱ

Articleȱ37ȱ–ȱForcedȱmarriageȱ
1ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ theȱ
intentionalȱconductȱofȱforcingȱanȱadultȱorȱaȱchildȱtoȱenterȱintoȱaȱmarriageȱisȱcriminalised.ȱ
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2ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ theȱ
intentionalȱconductȱofȱluringȱanȱadultȱorȱaȱchildȱtoȱtheȱterritoryȱofȱaȱPartyȱorȱStateȱotherȱ
thanȱtheȱoneȱsheȱorȱheȱresidesȱinȱwithȱtheȱpurposeȱofȱforcingȱthisȱadultȱorȱchildȱtoȱenterȱ
intoȱaȱmarriageȱisȱcriminalised.ȱ

Articleȱ38ȱ–ȱFemaleȱgenitalȱmutilationȱ
Partiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱensureȱthatȱtheȱfollowingȱ
intentionalȱconductsȱareȱcriminalised:ȱ
aȱȱȱexcising,ȱinfibulatingȱorȱperformingȱanyȱotherȱmutilationȱtoȱtheȱwholeȱorȱanyȱ
partȱ ofȱ aȱ woman’sȱ labiaȱ majora,ȱ labiaȱ minoraȱ orȱ clitoris;ȱ
bȱȱȱcoercingȱ orȱ procuringȱ aȱ womanȱ toȱ undergoȱ anyȱ ofȱ theȱ actsȱ listedȱ inȱ pointȱ a;ȱ
cȱȱȱinciting,ȱcoercingȱorȱprocuringȱaȱgirlȱtoȱundergoȱanyȱofȱtheȱactsȱlistedȱinȱpointȱ
a.ȱ

Articleȱ39ȱ–ȱForcedȱabortionȱandȱforcedȱsterilisationȱ
Partiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱensureȱthatȱtheȱfollowingȱ
intentionalȱconductsȱareȱcriminalised:ȱ
aȱȱȱperformingȱanȱabortionȱonȱaȱwomanȱwithoutȱherȱpriorȱandȱinformedȱconsent;ȱ
bȱȱȱperformingȱsurgeryȱwhichȱhasȱtheȱpurposeȱorȱeffectȱofȱterminatingȱaȱwoman’sȱ
capacityȱ toȱ naturallyȱ reproduceȱ withoutȱ herȱ priorȱ andȱ informedȱ consentȱ orȱ
understandingȱofȱtheȱprocedure.ȱ

Articleȱ40ȱ–ȱSexualȱharassmentȱ
Partiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱensureȱthatȱanyȱformȱofȱ
unwantedȱverbal,ȱnonȬverbalȱorȱphysicalȱconductȱofȱaȱsexualȱnatureȱwithȱtheȱpurposeȱorȱ
effectȱ ofȱ violatingȱ theȱ dignityȱ ofȱ aȱ person,ȱ inȱ particularȱ whenȱ creatingȱ anȱ intimidating,ȱ
hostile,ȱdegrading,ȱhumiliatingȱorȱoffensiveȱenvironment,ȱisȱsubjectȱtoȱcriminalȱorȱotherȱ
legalȱsanction.ȱ

Articleȱ41ȱ–ȱAidingȱorȱabettingȱandȱattemptȱ
1ȱȱȱPartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱestablishȱasȱanȱoffence,ȱ
whenȱ committedȱ intentionally,ȱ aidingȱ orȱ abettingȱ theȱ commissionȱ ofȱ theȱ offencesȱ
establishedȱinȱaccordanceȱwithȱArticlesȱ33,ȱ34,ȱ35,ȱ36,ȱ37,ȱ38.aȱandȱ39ȱofȱthisȱConvention.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱlegislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱestablishȱasȱ offences,ȱ
whenȱcommittedȱintentionally,ȱattemptsȱtoȱcommitȱtheȱoffencesȱestablishedȱinȱaccordanceȱ
withȱArticlesȱ35,ȱ36,ȱ37,ȱ38.aȱandȱ39ȱofȱthisȱConvention.ȱ
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Articleȱ 42ȱ –ȱ Unacceptableȱ justificationsȱ forȱ crimes,ȱ includingȱ crimesȱ
committedȱinȱtheȱnameȱofȱsoȬcalledȱ“honour”ȱ
1ȱȱȱPartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱensureȱthat,ȱinȱcriminalȱ
proceedingsȱinitiatedȱfollowingȱtheȱcommissionȱofȱanyȱofȱtheȱactsȱofȱviolenceȱcoveredȱbyȱ
theȱ scopeȱ ofȱ thisȱ Convention,ȱ culture,ȱ custom,ȱ religion,ȱ traditionȱ orȱ soȬcalledȱ “honour”ȱ
shallȱnotȱbeȱregardedȱasȱjustificationȱforȱsuchȱacts.ȱThisȱcovers,ȱinȱparticular,ȱclaimsȱthatȱ
theȱvictimȱhasȱtransgressedȱcultural,ȱreligious,ȱsocialȱorȱtraditionalȱnormsȱorȱcustomsȱofȱ
appropriateȱbehaviour.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱensureȱthatȱincitementȱ
byȱ anyȱ personȱ ofȱ aȱ childȱ toȱ commitȱ anyȱ ofȱ theȱ actsȱ referredȱ toȱ inȱ paragraphȱ 1ȱ shallȱ notȱ
diminishȱtheȱcriminalȱliabilityȱofȱthatȱpersonȱforȱtheȱactsȱcommitted.ȱ

Articleȱ43ȱ–ȱApplicationȱofȱcriminalȱoffencesȱ
Theȱ offencesȱ establishedȱ inȱ accordanceȱ withȱ thisȱ Conventionȱ shallȱ applyȱ irrespectiveȱ ofȱ
theȱnatureȱofȱtheȱrelationshipȱbetweenȱvictimȱandȱperpetrator.ȱ

Articleȱ44ȱ–ȱJurisdictionȱ
1ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ establishȱ jurisdictionȱ
overȱ anyȱ offenceȱ establishedȱ inȱ accordanceȱ withȱ thisȱ Convention,ȱ whenȱ theȱ offenceȱ isȱ
committed:ȱ
aȱȱȱinȱtheirȱterritory;ȱorȱ
bȱȱȱonȱboardȱaȱshipȱflyingȱtheirȱflag;ȱorȱ
cȱȱȱonȱboardȱanȱaircraftȱregisteredȱunderȱtheirȱlaws;ȱorȱ
dȱȱȱbyȱoneȱofȱtheirȱnationals;ȱorȱ
eȱȱȱbyȱaȱpersonȱwhoȱhasȱherȱorȱhisȱhabitualȱresidenceȱinȱtheirȱterritory.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱshallȱendeavourȱtoȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱestablishȱ
jurisdictionȱ overȱ anyȱ offenceȱ establishedȱ inȱ accordanceȱ withȱ thisȱ Conventionȱ whereȱ theȱ
offenceȱ isȱ committedȱ againstȱ oneȱ ofȱ theirȱ nationalsȱ orȱ aȱ personȱ whoȱ hasȱ herȱ orȱ hisȱ
habitualȱresidenceȱinȱtheirȱterritory.ȱ
3ȱȱȱForȱ theȱ prosecutionȱ ofȱtheȱ offencesȱ establishedȱinȱ accordanceȱ withȱ Articlesȱ 36,ȱ37,ȱ 38ȱ
andȱ39ȱofȱthisȱConvention,ȱPartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱ
toȱ ensureȱ thatȱ theirȱ jurisdictionȱ isȱ notȱ subordinatedȱ toȱ theȱ conditionȱ thatȱ theȱ actsȱ areȱ
criminalisedȱinȱtheȱterritoryȱwhereȱtheyȱwereȱcommitted.ȱ
4ȱȱȱForȱ theȱ prosecutionȱ ofȱtheȱ offencesȱ establishedȱinȱ accordanceȱ withȱ Articlesȱ 36,ȱ37,ȱ 38ȱ
andȱ39ȱofȱthisȱConvention,ȱPartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱ
toȱ ensureȱ thatȱ theirȱ jurisdictionȱ asȱ regardsȱ pointsȱ dȱ andȱ eȱ ofȱ paragraphȱ 1ȱ isȱ notȱ
subordinatedȱ toȱ theȱ conditionȱ thatȱ theȱ prosecutionȱ canȱ onlyȱ beȱ initiatedȱ followingȱ theȱ
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reportingȱ byȱ theȱ victimȱ ofȱ theȱ offenceȱ orȱ theȱ layingȱ ofȱ informationȱ byȱ theȱ Stateȱ ofȱ theȱ
placeȱwhereȱtheȱoffenceȱwasȱcommitted.ȱ
5ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ establishȱ jurisdictionȱ
overȱ theȱ offencesȱ establishedȱ inȱ accordanceȱ withȱ thisȱ Convention,ȱ inȱ casesȱ whereȱ anȱ
allegedȱperpetratorȱisȱpresentȱonȱtheirȱterritoryȱandȱtheyȱdoȱnotȱextraditeȱherȱorȱhimȱtoȱ
anotherȱParty,ȱsolelyȱonȱtheȱbasisȱofȱherȱorȱhisȱnationality.ȱ
6ȱȱȱWhenȱ moreȱ thanȱ oneȱ Partyȱ claimsȱ jurisdictionȱ overȱ anȱ allegedȱ offenceȱ establishedȱinȱ
accordanceȱwithȱthisȱConvention,ȱtheȱPartiesȱinvolvedȱshall,ȱwhereȱappropriate,ȱconsultȱ
eachȱotherȱwithȱaȱviewȱtoȱdeterminingȱtheȱmostȱappropriateȱjurisdictionȱforȱprosecution.ȱ
7ȱȱȱWithoutȱprejudiceȱtoȱtheȱgeneralȱrulesȱofȱinternationalȱlaw,ȱthisȱConventionȱdoesȱnotȱ
excludeȱanyȱcriminalȱjurisdictionȱexercisedȱbyȱaȱPartyȱinȱaccordanceȱwithȱitsȱinternalȱlaw.ȱ

Articleȱ45ȱ–ȱSanctionsȱandȱmeasuresȱ
1ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ theȱ
offencesȱ establishedȱ inȱ accordanceȱ withȱ thisȱ Conventionȱ areȱ punishableȱ byȱ effective,ȱ
proportionateȱ andȱ dissuasiveȱ sanctions,ȱ takingȱ intoȱ accountȱ theirȱ seriousness.ȱ Theseȱ
sanctionsȱshallȱinclude,ȱwhereȱappropriate,ȱsentencesȱinvolvingȱtheȱdeprivationȱofȱlibertyȱ
whichȱcanȱgiveȱriseȱtoȱextradition.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱmayȱadoptȱotherȱmeasuresȱinȱrelationȱtoȱperpetrators,ȱsuchȱas:ȱ
–
–

monitoringȱorȱsupervisionȱofȱconvictedȱpersons;ȱ
withdrawalȱ ofȱ parentalȱ rights,ȱ ifȱ theȱ bestȱ interestsȱ ofȱ theȱ child,ȱ whichȱ mayȱ
includeȱtheȱsafetyȱofȱtheȱvictim,ȱcannotȱbeȱguaranteedȱinȱanyȱotherȱway.ȱ

Articleȱ46ȱ–ȱAggravatingȱcircumstancesȱ
Partiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱensureȱthatȱtheȱfollowingȱ
circumstances,ȱinsofarȱasȱtheyȱdoȱnotȱalreadyȱformȱpartȱofȱtheȱconstituentȱelementsȱofȱtheȱ
offence,ȱ may,ȱ inȱ conformityȱ withȱ theȱ relevantȱ provisionsȱ ofȱ internalȱ law,ȱ beȱ takenȱ intoȱ
considerationȱ asȱ aggravatingȱ circumstancesȱ inȱ theȱ determinationȱ ofȱ theȱ sentenceȱ inȱ
relationȱtoȱtheȱoffencesȱestablishedȱinȱaccordanceȱwithȱthisȱConvention:ȱ
aȱȱȱtheȱ offenceȱ wasȱ committedȱ againstȱ aȱ formerȱ orȱ currentȱ spouseȱ orȱ partnerȱ asȱ
recognisedȱbyȱinternalȱlaw,ȱbyȱaȱmemberȱofȱtheȱfamily,ȱaȱpersonȱcohabitingȱwithȱ
theȱvictimȱorȱaȱpersonȱhavingȱabusedȱherȱorȱhisȱauthority;ȱ
bȱȱȱtheȱoffence,ȱorȱrelatedȱoffences,ȱwereȱcommittedȱrepeatedly;ȱ
cȱȱȱtheȱ offenceȱ wasȱ committedȱ againstȱ aȱ personȱ madeȱ vulnerableȱ byȱ particularȱ
circumstances;ȱ
dȱȱȱtheȱoffenceȱwasȱcommittedȱagainstȱorȱinȱtheȱpresenceȱofȱaȱchild;ȱ
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eȱȱȱtheȱoffenceȱwasȱcommittedȱbyȱtwoȱorȱmoreȱpeopleȱactingȱtogether;ȱ
fȱȱȱtheȱoffenceȱwasȱprecededȱorȱaccompaniedȱbyȱextremeȱlevelsȱofȱviolence;ȱ
gȱȱȱtheȱoffenceȱwasȱcommittedȱwithȱtheȱuseȱorȱthreatȱofȱaȱweapon;ȱ
hȱȱȱtheȱoffenceȱresultedȱinȱsevereȱphysicalȱorȱpsychologicalȱharmȱforȱtheȱvictim;ȱ
iȱȱȱtheȱperpetratorȱhadȱpreviouslyȱbeenȱconvictedȱofȱoffencesȱofȱaȱsimilarȱnature.ȱ

ȱ
Articleȱ47ȱ–ȱSentencesȱpassedȱbyȱanotherȱPartyȱ
Partiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱprovideȱforȱtheȱpossibilityȱ
ofȱtakingȱintoȱaccountȱfinalȱsentencesȱpassedȱbyȱanotherȱPartyȱinȱrelationȱtoȱtheȱoffencesȱ
establishedȱinȱaccordanceȱwithȱthisȱConventionȱwhenȱdeterminingȱtheȱsentence.ȱ

Articleȱ 48ȱ –ȱ Prohibitionȱ ofȱ mandatoryȱ alternativeȱ disputeȱ resolutionȱ
processesȱorȱsentencingȱ
1ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ prohibitȱ mandatoryȱ
alternativeȱdisputeȱresolutionȱprocesses,ȱincludingȱmediationȱandȱconciliation,ȱinȱrelationȱ
toȱallȱformsȱofȱviolenceȱcoveredȱbyȱtheȱscopeȱofȱthisȱConvention.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ ifȱ theȱ
paymentȱofȱaȱfineȱisȱordered,ȱdueȱaccountȱshallȱbeȱtakenȱofȱtheȱabilityȱofȱtheȱperpetratorȱ
toȱassumeȱhisȱorȱherȱfinancialȱobligationsȱtowardsȱtheȱvictim.ȱ
ȱ

ChapterȱVIȱ–ȱInvestigation,ȱprosecution,ȱ
proceduralȱlawȱandȱprotectiveȱmeasuresȱ
ȱ
Articleȱ49ȱ–ȱGeneralȱobligationsȱ
1ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ
investigationsȱandȱjudicialȱproceedingsȱinȱrelationȱtoȱallȱformsȱofȱviolenceȱcoveredȱbyȱtheȱ
scopeȱ ofȱ thisȱ Conventionȱ areȱ carriedȱ outȱ withoutȱ undueȱ delayȱ whileȱ takingȱ intoȱ
considerationȱtheȱrightsȱofȱtheȱvictimȱduringȱallȱstagesȱofȱtheȱcriminalȱproceedings.ȱ
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2ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measures,ȱ inȱ conformityȱ withȱ theȱ
fundamentalȱ principlesȱ ofȱ humanȱ rightsȱ andȱ havingȱ regardȱ toȱ theȱ genderedȱ
understandingȱ ofȱ violence,ȱ toȱ ensureȱ theȱ effectiveȱ investigationȱ andȱ prosecutionȱ ofȱ
offencesȱestablishedȱinȱaccordanceȱwithȱthisȱConvention.ȱ

Articleȱ50ȱ–ȱImmediateȱresponse,ȱpreventionȱandȱprotectionȱ
1ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ theȱ
responsibleȱ lawȱ enforcementȱ agenciesȱ respondȱ toȱ allȱ formsȱ ofȱ violenceȱ coveredȱ byȱ theȱ
scopeȱ ofȱ thisȱ Conventionȱ promptlyȱ andȱ appropriatelyȱ byȱ offeringȱ adequateȱ andȱ
immediateȱprotectionȱtoȱvictims.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ theȱ
responsibleȱ lawȱ enforcementȱ agenciesȱ engageȱ promptlyȱ andȱ appropriatelyȱ inȱ theȱ
preventionȱ andȱ protectionȱ againstȱ allȱ formsȱ ofȱ violenceȱ coveredȱ byȱ theȱ scopeȱ ofȱ thisȱ
Convention,ȱ includingȱ theȱ employmentȱ ofȱ preventiveȱ operationalȱ measuresȱ andȱ theȱ
collectionȱofȱevidence.ȱ

Articleȱ51ȱ–ȱRiskȱassessmentȱandȱriskȱmanagementȱ
1ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ anȱ
assessmentȱofȱtheȱlethalityȱrisk,ȱtheȱseriousnessȱofȱtheȱsituationȱandȱtheȱriskȱofȱrepeatedȱ
violenceȱ isȱ carriedȱ outȱ byȱ allȱ relevantȱ authoritiesȱ inȱ orderȱ toȱ manageȱ theȱ riskȱ andȱ ifȱ
necessaryȱtoȱprovideȱcoȬordinatedȱsafetyȱandȱsupport.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ theȱ
assessmentȱ referredȱ toȱ inȱ paragraphȱ 1ȱ dulyȱ takesȱ intoȱ account,ȱ atȱ allȱ stagesȱ ofȱ theȱ
investigationȱandȱapplicationȱofȱprotectiveȱmeasures,ȱtheȱfactȱthatȱperpetratorsȱofȱactsȱofȱ
violenceȱcoveredȱbyȱtheȱscopeȱofȱthisȱConventionȱpossessȱorȱhaveȱaccessȱtoȱfirearms.ȱ

Articleȱ52ȱ–ȱEmergencyȱbarringȱordersȱ
Partiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱensureȱthatȱtheȱcompetentȱ
authoritiesȱ areȱ grantedȱ theȱ powerȱ toȱ order,ȱ inȱ situationsȱ ofȱ immediateȱ danger,ȱ aȱ
perpetratorȱofȱdomesticȱviolenceȱtoȱvacateȱtheȱresidenceȱofȱtheȱvictimȱorȱpersonȱatȱriskȱforȱ
aȱsufficientȱperiodȱofȱtimeȱandȱtoȱprohibitȱtheȱperpetratorȱfromȱenteringȱtheȱresidenceȱofȱ
orȱ contactingȱ theȱ victimȱ orȱ personȱ atȱ risk.ȱ Measuresȱ takenȱ pursuantȱ toȱ thisȱ articleȱ shallȱ
giveȱpriorityȱtoȱtheȱsafetyȱofȱvictimsȱorȱpersonsȱatȱrisk.ȱ

Articleȱ53ȱ–ȱRestrainingȱorȱprotectionȱordersȱ
1ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ
appropriateȱ restrainingȱ orȱ protectionȱ ordersȱ areȱ availableȱ toȱ victimsȱ ofȱ allȱ formsȱ ofȱ
violenceȱcoveredȱbyȱtheȱscopeȱofȱthisȱConvention.ȱ
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2ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ theȱ
restrainingȱorȱprotectionȱordersȱreferredȱtoȱinȱparagraphȱ1ȱare:ȱ
–
–
–
–
–

availableȱ forȱ immediateȱ protectionȱ andȱ withoutȱ undueȱ financialȱ orȱ
administrativeȱburdensȱplacedȱonȱtheȱvictim;ȱ
issuedȱforȱaȱspecifiedȱperiodȱorȱuntilȱmodifiedȱorȱdischarged;ȱ
whereȱnecessary,ȱissuedȱonȱanȱexȱparteȱbasisȱwhichȱhasȱimmediateȱeffect;ȱ
availableȱirrespectiveȱof,ȱorȱinȱadditionȱto,ȱotherȱlegalȱproceedings;ȱ
allowedȱtoȱbeȱintroducedȱinȱsubsequentȱlegalȱproceedings.ȱ

3ȱȱȱPartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱensureȱthatȱbreachesȱofȱ
restrainingȱ orȱ protectionȱ ordersȱ issuedȱ pursuantȱ toȱ paragraphȱ 1ȱ shallȱ beȱ subjectȱ toȱ
effective,ȱproportionateȱandȱdissuasiveȱcriminalȱorȱotherȱlegalȱsanctions.ȱ

Articleȱ54ȱ–ȱInvestigationsȱandȱevidenceȱ
Partiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱensureȱthat,ȱinȱanyȱcivilȱorȱ
criminalȱ proceedings,ȱ evidenceȱ relatingȱ toȱ theȱ sexualȱ historyȱ andȱ conductȱ ofȱ theȱ victimȱ
shallȱbeȱpermittedȱonlyȱwhenȱitȱisȱrelevantȱandȱnecessary.ȱ

Articleȱ55ȱ–ȱExȱparteȱandȱexȱofficioȱproceedingsȱ
1ȱȱȱPartiesȱ shallȱ ensureȱ thatȱ investigationsȱ intoȱ orȱ prosecutionȱ ofȱ offencesȱ establishedȱ inȱ
accordanceȱ withȱ Articlesȱ 35,ȱ 36,ȱ 37,ȱ 38ȱ andȱ 39ȱ ofȱ thisȱ Conventionȱ shallȱ notȱ beȱ whollyȱ
dependantȱuponȱaȱreportȱorȱcomplaintȱfiledȱbyȱaȱvictimȱifȱtheȱoffenceȱwasȱcommittedȱinȱ
wholeȱorȱinȱpartȱonȱitsȱterritory,ȱandȱthatȱtheȱproceedingsȱmayȱcontinueȱevenȱifȱtheȱvictimȱ
withdrawsȱherȱorȱhisȱstatementȱorȱcomplaint.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱensure,ȱinȱaccordanceȱ
withȱ theȱ conditionsȱ providedȱ forȱ byȱ theirȱinternalȱlaw,ȱ theȱ possibilityȱ forȱ governmentalȱ
andȱnonȬgovernmentalȱorganisationsȱandȱdomesticȱviolenceȱcounsellorsȱtoȱassistȱand/orȱ
supportȱ victims,ȱ atȱ theirȱ request,ȱ duringȱ investigationsȱ andȱ judicialȱ proceedingsȱ
concerningȱtheȱoffencesȱestablishedȱinȱaccordanceȱwithȱthisȱConvention.ȱ

Articleȱ56ȱ–ȱMeasuresȱofȱprotectionȱ
1ȱȱȱPartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱprotectȱtheȱrightsȱandȱ
interestsȱ ofȱ victims,ȱ includingȱ theirȱ specialȱ needsȱ asȱ witnesses,ȱ atȱ allȱ stagesȱ ofȱ
investigationsȱandȱjudicialȱproceedings,ȱinȱparticularȱby:ȱ
aȱȱȱprovidingȱforȱtheirȱprotection,ȱasȱwellȱasȱthatȱofȱtheirȱfamiliesȱandȱwitnesses,ȱ
fromȱintimidation,ȱretaliationȱandȱrepeatȱvictimisation;ȱ
bȱȱȱensuringȱthatȱvictimsȱareȱinformed,ȱatȱleastȱinȱcasesȱwhereȱtheȱvictimsȱandȱtheȱ
familyȱ mightȱ beȱ inȱ danger,ȱ whenȱ theȱ perpetratorȱ escapesȱ orȱ isȱ releasedȱ
temporarilyȱorȱdefinitively;ȱ
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cȱȱȱinformingȱ them,ȱ underȱ theȱ conditionsȱ providedȱ forȱ byȱ internalȱ law,ȱ ofȱ theirȱ
rightsȱ andȱ theȱ servicesȱ atȱ theirȱ disposalȱ andȱ theȱ followȬupȱ givenȱ toȱ theirȱ
complaint,ȱtheȱcharges,ȱtheȱgeneralȱprogressȱofȱtheȱinvestigationȱorȱproceedings,ȱ
andȱtheirȱroleȱtherein,ȱasȱwellȱasȱtheȱoutcomeȱofȱtheirȱcase;ȱ
dȱȱȱenablingȱvictims,ȱinȱaȱmannerȱconsistentȱwithȱtheȱproceduralȱrulesȱofȱinternalȱ
law,ȱ toȱ beȱ heard,ȱ toȱ supplyȱ evidenceȱ andȱ haveȱ theirȱ views,ȱ needsȱ andȱ concernsȱ
presented,ȱdirectlyȱorȱthroughȱanȱintermediary,ȱandȱconsidered;ȱ
eȱȱȱprovidingȱ victimsȱ withȱ appropriateȱ supportȱ servicesȱ soȱ thatȱ theirȱ rightsȱ andȱ
interestsȱareȱdulyȱpresentedȱandȱtakenȱintoȱaccount;ȱ
fȱȱȱensuringȱthatȱmeasuresȱmayȱbeȱadoptedȱtoȱprotectȱtheȱprivacyȱandȱtheȱimageȱ
ofȱtheȱvictim;ȱ
gȱȱȱensuringȱthatȱcontactȱbetweenȱvictimsȱandȱperpetratorsȱwithinȱcourtȱandȱlawȱ
enforcementȱagencyȱpremisesȱisȱavoidedȱwhereȱpossible;ȱ
hȱȱȱprovidingȱvictimsȱwithȱindependentȱandȱcompetentȱinterpretersȱwhenȱvictimsȱ
areȱpartiesȱtoȱproceedingsȱorȱwhenȱtheyȱareȱsupplyingȱevidence;ȱ
iȱȱȱenablingȱ victimsȱ toȱ testify,ȱ accordingȱ toȱ theȱ rulesȱ providedȱ byȱ theirȱ internalȱ
law,ȱinȱtheȱcourtroomȱwithoutȱbeingȱpresentȱorȱatȱleastȱwithoutȱtheȱpresenceȱofȱ
theȱ allegedȱ perpetrator,ȱ notablyȱ throughȱ theȱ useȱ ofȱ appropriateȱ communicationȱ
technologies,ȱwhereȱavailable.ȱ
2ȱȱȱAȱ childȱ victimȱ andȱ childȱ witnessȱ ofȱ violenceȱ againstȱ womenȱ andȱ domesticȱ violenceȱ
shallȱbeȱafforded,ȱwhereȱappropriate,ȱspecialȱprotectionȱmeasuresȱtakingȱintoȱaccountȱtheȱ
bestȱinterestsȱofȱtheȱchild.ȱ

Articleȱ57ȱ–ȱLegalȱaidȱ
Partiesȱ shallȱ provideȱ forȱ theȱ rightȱ toȱ legalȱ assistanceȱ andȱ toȱ freeȱ legalȱ aidȱ forȱ victimsȱ
underȱtheȱconditionsȱprovidedȱbyȱtheirȱinternalȱlaw.ȱ

Articleȱ58ȱ–ȱStatuteȱofȱlimitationȱ
Partiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱandȱotherȱmeasuresȱtoȱensureȱthatȱtheȱstatuteȱ
ofȱlimitationȱforȱinitiatingȱanyȱlegalȱproceedingsȱwithȱregardȱtoȱtheȱoffencesȱestablishedȱ
inȱ accordanceȱ withȱ Articlesȱ 36,ȱ 37,ȱ 38ȱ andȱ 39ȱ ofȱ thisȱ Convention,ȱ shallȱ continueȱ forȱ aȱ
periodȱ ofȱ timeȱ thatȱ isȱ sufficientȱ andȱ commensurateȱ withȱ theȱ gravityȱ ofȱ theȱ offenceȱ inȱ
question,ȱtoȱallowȱforȱtheȱefficientȱinitiationȱofȱproceedingsȱafterȱtheȱvictimȱhasȱreachedȱ
theȱageȱofȱmajority.ȱ
ȱ
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ChapterȱVIIȱ–ȱMigrationȱandȱasylumȱ
Articleȱ59ȱ–ȱResidenceȱstatusȱ
1ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ victimsȱ
whoseȱ residenceȱ statusȱ dependsȱ onȱ thatȱ ofȱ theȱ spouseȱ orȱ partnerȱ asȱ recognisedȱ byȱ
internalȱ law,ȱ inȱ theȱ eventȱ ofȱ theȱ dissolutionȱ ofȱ theȱ marriageȱ orȱ theȱ relationship,ȱ areȱ
grantedȱ inȱ theȱ eventȱ ofȱ particularlyȱ difficultȱ circumstances,ȱ uponȱ application,ȱ anȱ
autonomousȱ residenceȱ permitȱ irrespectiveȱ ofȱ theȱ durationȱ ofȱ theȱ marriageȱ orȱ theȱ
relationship.ȱ Theȱ conditionsȱ relatingȱ toȱ theȱ grantingȱ andȱ durationȱ ofȱ theȱ autonomousȱ
residenceȱpermitȱareȱestablishedȱbyȱinternalȱlaw.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ victimsȱ
mayȱ obtainȱ theȱ suspensionȱ ofȱ expulsionȱ proceedingsȱ initiatedȱ inȱ relationȱ toȱ aȱ residenceȱ
statusȱdependentȱonȱthatȱofȱtheȱspouseȱorȱpartnerȱasȱrecognisedȱbyȱinternalȱlawȱtoȱenableȱ
themȱtoȱapplyȱforȱanȱautonomousȱresidenceȱpermit.ȱ
3ȱȱȱPartiesȱshallȱissueȱaȱrenewableȱresidenceȱpermitȱtoȱvictimsȱinȱoneȱofȱtheȱtwoȱfollowingȱ
situations,ȱorȱinȱboth:ȱ
aȱȱȱwhereȱtheȱcompetentȱauthorityȱconsidersȱthatȱtheirȱstayȱisȱnecessaryȱowingȱtoȱ
theirȱpersonalȱsituation;ȱ
bȱȱȱwhereȱ theȱ competentȱ authorityȱ considersȱ thatȱ theirȱ stayȱ isȱ necessaryȱ forȱ theȱ
purposeȱofȱtheirȱcoȬoperationȱwithȱtheȱcompetentȱauthoritiesȱinȱinvestigationȱorȱ
criminalȱproceedings.ȱ
4ȱȱȱPartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱensureȱthatȱvictimsȱofȱ
forcedȱmarriageȱbroughtȱintoȱanotherȱcountryȱforȱtheȱpurposeȱofȱtheȱmarriageȱandȱwho,ȱ
asȱ aȱ result,ȱ haveȱ lostȱ theirȱ residenceȱ statusȱ inȱ theȱ countryȱ whereȱ theyȱ habituallyȱ reside,ȱ
mayȱregainȱthisȱstatus.ȱ

Articleȱ60ȱ–ȱGenderȬbasedȱasylumȱclaimsȱ
1ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ ensureȱ thatȱ genderȬ
basedȱ violenceȱ againstȱ womenȱ mayȱ beȱ recognisedȱ asȱ aȱ formȱ ofȱ persecutionȱ withinȱ theȱ
meaningȱofȱArticleȱ1,ȱAȱ(2),ȱofȱtheȱ1951ȱConventionȱrelatingȱtoȱtheȱStatusȱofȱRefugeesȱandȱ
asȱaȱformȱofȱseriousȱharmȱgivingȱriseȱtoȱcomplementary/subsidiaryȱprotection.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱ shallȱ ensureȱ thatȱ aȱ genderȬsensitiveȱ interpretationȱ isȱ givenȱ toȱ eachȱ ofȱ theȱ
Conventionȱgroundsȱandȱthatȱwhereȱitȱisȱestablishedȱthatȱtheȱpersecutionȱfearedȱisȱforȱoneȱ
orȱ moreȱ ofȱ theseȱ grounds,ȱ applicantsȱ shallȱ beȱ grantedȱ refugeeȱ statusȱ accordingȱ toȱ theȱ
applicableȱrelevantȱinstruments.ȱ
3ȱȱȱPartiesȱ shallȱ takeȱ theȱ necessaryȱ legislativeȱ orȱ otherȱ measuresȱ toȱ developȱ genderȬ
sensitiveȱreceptionȱproceduresȱandȱsupportȱservicesȱforȱasylumȬseekersȱasȱwellȱasȱgenderȱ
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guidelinesȱ andȱ genderȬsensitiveȱ asylumȱ procedures,ȱ includingȱ refugeeȱ statusȱ
determinationȱandȱapplicationȱforȱinternationalȱprotection.ȱ

Articleȱ61ȱ–ȱNonȬrefoulementȱ
1ȱȱȱPartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱrespectȱtheȱprincipleȱofȱ
nonȬrefoulementȱinȱaccordanceȱwithȱexistingȱobligationsȱunderȱinternationalȱlaw.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱensureȱthatȱvictimsȱofȱ
violenceȱ againstȱ womenȱ whoȱ areȱ inȱ needȱ ofȱ protection,ȱ regardlessȱ ofȱ theirȱ statusȱ orȱ
residence,ȱshallȱnotȱbeȱreturnedȱunderȱanyȱcircumstancesȱtoȱanyȱcountryȱwhereȱtheirȱlifeȱ
wouldȱ beȱ atȱriskȱ orȱ whereȱ theyȱ mightȱbeȱ subjectedȱtoȱ tortureȱ orȱinhumanȱ orȱdegradingȱ
treatmentȱorȱpunishment.ȱ
ȱ
ȱ

ChapterȱVIIIȱ–ȱInternationalȱcoȬoperationȱ
ȱ
Articleȱ62ȱ–ȱGeneralȱprinciplesȱ
1ȱȱȱPartiesȱ shallȱ coȬoperateȱ withȱ eachȱ other,ȱ inȱ accordanceȱ withȱ theȱ provisionsȱ ofȱ thisȱ
Convention,ȱ andȱ throughȱ theȱ applicationȱ ofȱ relevantȱ internationalȱ andȱ regionalȱ
instrumentsȱ onȱ coȬoperationȱ inȱ civilȱ andȱ criminalȱ matters,ȱ arrangementsȱ agreedȱ onȱ theȱ
basisȱofȱuniformȱorȱreciprocalȱlegislationȱandȱinternalȱlaws,ȱtoȱtheȱwidestȱextentȱpossible,ȱ
forȱtheȱpurposeȱof:ȱ
aȱȱȱpreventing,ȱcombatingȱandȱprosecutingȱallȱformsȱofȱviolenceȱcoveredȱbyȱtheȱ
scopeȱofȱthisȱConvention;ȱ
bȱȱȱprotectingȱandȱprovidingȱassistanceȱtoȱvictims;ȱ
cȱȱȱinvestigationsȱorȱproceedingsȱconcerningȱtheȱoffencesȱestablishedȱinȱ
accordanceȱwithȱthisȱConvention;ȱ
dȱȱȱenforcingȱrelevantȱcivilȱandȱcriminalȱjudgmentsȱissuedȱbyȱtheȱjudicialȱ
authoritiesȱofȱParties,ȱincludingȱprotectionȱorders.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱshallȱtakeȱtheȱnecessaryȱlegislativeȱorȱotherȱmeasuresȱtoȱensureȱthatȱvictimsȱofȱ
anȱoffenceȱestablishedȱinȱaccordanceȱwithȱthisȱConventionȱandȱcommittedȱinȱtheȱterritoryȱ
ofȱ aȱ Partyȱ otherȱ thanȱ theȱ oneȱ whereȱ theyȱ resideȱ mayȱ makeȱ aȱ complaintȱ beforeȱ theȱ
competentȱauthoritiesȱofȱtheirȱStateȱofȱresidence.ȱ
3ȱȱȱIfȱ aȱ Partyȱ thatȱ makesȱ mutualȱ legalȱ assistanceȱ inȱ criminalȱ matters,ȱ extraditionȱ orȱ
enforcementȱofȱcivilȱorȱcriminalȱjudgmentsȱimposedȱbyȱanotherȱPartyȱtoȱthisȱConventionȱ
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conditionalȱonȱtheȱexistenceȱofȱaȱtreatyȱreceivesȱaȱrequestȱforȱsuchȱlegalȱcoȬoperationȱfromȱ
aȱPartyȱwithȱwhichȱitȱhasȱnotȱconcludedȱsuchȱaȱtreaty,ȱitȱmayȱconsiderȱthisȱConventionȱtoȱ
beȱ theȱ legalȱ basisȱ forȱ mutualȱ legalȱ assistanceȱ inȱ criminalȱ matters,ȱ extraditionȱ orȱ
enforcementȱofȱcivilȱorȱcriminalȱjudgmentsȱimposedȱbyȱtheȱotherȱPartyȱinȱrespectȱofȱtheȱ
offencesȱestablishedȱinȱaccordanceȱwithȱthisȱConvention.ȱ
4ȱȱȱPartiesȱshallȱendeavourȱtoȱintegrate,ȱwhereȱappropriate,ȱtheȱpreventionȱandȱtheȱfightȱ
againstȱ violenceȱ againstȱ womenȱ andȱ domesticȱ violenceȱ inȱ assistanceȱ programmesȱ forȱ
developmentȱprovidedȱforȱtheȱbenefitȱofȱthirdȱStates,ȱincludingȱbyȱenteringȱintoȱbilateralȱ
andȱmultilateralȱagreementsȱwithȱthirdȱStatesȱwithȱaȱviewȱtoȱfacilitatingȱtheȱprotectionȱofȱ
victimsȱinȱaccordanceȱwithȱArticleȱ18,ȱparagraphȱ5.ȱ

Articleȱ63ȱ–ȱMeasuresȱrelatingȱtoȱpersonsȱatȱriskȱ
WhenȱaȱParty,ȱonȱtheȱbasisȱofȱtheȱinformationȱatȱitsȱdisposal,ȱhasȱreasonableȱgroundsȱtoȱ
believeȱthatȱaȱpersonȱisȱatȱimmediateȱriskȱofȱbeingȱsubjectedȱtoȱanyȱofȱtheȱactsȱofȱviolenceȱ
referredȱ toȱ inȱ Articlesȱ 36,ȱ 37,ȱ 38ȱ andȱ 39ȱ ofȱ thisȱ Conventionȱ onȱ theȱ territoryȱ ofȱ anotherȱ
Party,ȱtheȱPartyȱthatȱhasȱtheȱinformationȱisȱencouragedȱtoȱtransmitȱitȱwithoutȱdelayȱtoȱtheȱ
latterȱforȱtheȱpurposeȱofȱensuringȱthatȱappropriateȱprotectionȱmeasuresȱareȱtaken.ȱWhereȱ
applicable,ȱthisȱinformationȱshallȱincludeȱdetailsȱonȱexistingȱprotectionȱprovisionsȱforȱtheȱ
benefitȱofȱtheȱpersonȱatȱrisk.ȱ

Articleȱ64ȱ–ȱInformationȱ
1ȱȱȱTheȱrequestedȱPartyȱshallȱpromptlyȱinformȱtheȱrequestingȱPartyȱofȱtheȱfinalȱresultȱofȱ
theȱactionȱtakenȱunderȱthisȱchapter.ȱTheȱrequestedȱPartyȱshallȱalsoȱpromptlyȱinformȱtheȱ
requestingȱ Partyȱ ofȱ anyȱ circumstancesȱ whichȱ renderȱ impossibleȱ theȱ carryingȱ outȱ ofȱ theȱ
actionȱsoughtȱorȱareȱlikelyȱtoȱdelayȱitȱsignificantly.ȱ
2ȱȱȱAȱ Partyȱ may,ȱ withinȱ theȱ limitsȱ ofȱ itsȱ internalȱ law,ȱ withoutȱ priorȱ request,ȱ forwardȱ toȱ
anotherȱPartyȱinformationȱobtainedȱwithinȱtheȱframeworkȱofȱitsȱownȱinvestigationsȱwhenȱ
itȱ considersȱ thatȱ theȱ disclosureȱ ofȱ suchȱ informationȱ mightȱ assistȱ theȱ receivingȱ Partyȱ inȱ
preventingȱ criminalȱ offencesȱ establishedȱ inȱ accordanceȱ withȱ thisȱ Conventionȱ orȱ inȱ
initiatingȱorȱcarryingȱoutȱinvestigationsȱorȱproceedingsȱconcerningȱsuchȱcriminalȱoffencesȱ
orȱthatȱitȱmightȱleadȱtoȱaȱrequestȱforȱcoȬoperationȱbyȱthatȱPartyȱunderȱthisȱchapter.ȱ
3ȱȱȱAȱPartyȱreceivingȱanyȱinformationȱinȱaccordanceȱwithȱparagraphȱ2ȱshallȱsubmitȱsuchȱ
informationȱtoȱitsȱcompetentȱauthoritiesȱinȱorderȱthatȱproceedingsȱmayȱbeȱtakenȱifȱtheyȱ
areȱ consideredȱ appropriate,ȱ orȱ thatȱ thisȱ informationȱ mayȱ beȱ takenȱ intoȱ accountȱ inȱ
relevantȱcivilȱandȱcriminalȱproceedings.ȱ

Articleȱ65ȱ–ȱDataȱProtectionȱ
Personalȱ dataȱ shallȱ beȱ storedȱ andȱ usedȱ pursuantȱ toȱ theȱ obligationsȱ undertakenȱ byȱ theȱ
PartiesȱunderȱtheȱConventionȱforȱtheȱProtectionȱofȱIndividualsȱwithȱregardȱtoȱAutomaticȱ
ProcessingȱofȱPersonalȱDataȱ(ETSȱNo.ȱ108).ȱ
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ChapterȱIXȱ–ȱMonitoringȱmechanismȱ
ȱ
Articleȱ66ȱ–ȱGroupȱofȱexpertsȱonȱactionȱagainstȱviolenceȱagainstȱwomenȱ
andȱdomesticȱviolenceȱ
1ȱȱȱTheȱGroupȱofȱexpertsȱonȱactionȱagainstȱviolenceȱagainstȱwomenȱandȱdomesticȱviolenceȱ
(hereinafterȱ referredȱ toȱ asȱ “GREVIO”)ȱ shallȱ monitorȱ theȱ implementationȱ ofȱ thisȱ
ConventionȱbyȱtheȱParties.ȱ
2ȱȱȱGREVIOȱ shallȱ beȱ composedȱ ofȱ aȱ minimumȱ ofȱ 10ȱ membersȱ andȱ aȱ maximumȱ ofȱ 15ȱ
members,ȱ takingȱ intoȱ accountȱ aȱ genderȱ andȱ geographicalȱ balance,ȱ asȱ wellȱ asȱ
multidisciplinaryȱexpertise.ȱItsȱmembersȱshallȱbeȱelectedȱbyȱtheȱCommitteeȱofȱtheȱPartiesȱ
fromȱ amongȱ candidatesȱ nominatedȱ byȱ theȱ Partiesȱ forȱ aȱ termȱ ofȱ officeȱ ofȱ fourȱ years,ȱ
renewableȱonce,ȱandȱchosenȱfromȱamongȱnationalsȱofȱtheȱParties.ȱ
3ȱȱȱTheȱinitialȱelectionȱofȱ10ȱmembersȱshallȱbeȱheldȱwithinȱaȱperiodȱofȱoneȱyearȱfollowingȱ
theȱentryȱintoȱforceȱofȱthisȱConvention.ȱTheȱelectionȱofȱ5ȱadditionalȱmembersȱshallȱbeȱheldȱ
followingȱtheȱ25thȱratificationȱorȱaccession.ȱ
4ȱȱȱTheȱelectionȱofȱtheȱmembersȱofȱGREVIOȱshallȱbeȱbasedȱonȱtheȱfollowingȱprinciples:ȱ
aȱȱȱtheyȱ shallȱ beȱ chosenȱ accordingȱ toȱ aȱ transparentȱ procedureȱ fromȱ amongȱ
personsȱ ofȱ highȱ moralȱ character,ȱ knownȱ forȱ theirȱ recognisedȱ competenceȱ inȱ theȱ
fieldsȱ ofȱ humanȱ rights,ȱ genderȱ equality,ȱ violenceȱ againstȱ womenȱ andȱ domesticȱ
violence,ȱ orȱ assistanceȱ toȱ andȱ protectionȱ ofȱ victims,ȱ orȱ havingȱ demonstratedȱ
professionalȱexperienceȱinȱtheȱareasȱcoveredȱbyȱthisȱConvention;ȱ
bȱȱȱnoȱtwoȱmembersȱofȱGREVIOȱmayȱbeȱnationalsȱofȱtheȱsameȱState;ȱ
cȱȱȱtheyȱshouldȱrepresentȱtheȱmainȱlegalȱsystems;ȱ
dȱȱȱtheyȱ shouldȱ representȱ relevantȱ actorsȱ andȱ agenciesȱ inȱ theȱ fieldȱ ofȱ violenceȱ
againstȱwomenȱandȱdomesticȱviolence;ȱ
eȱȱȱtheyȱ shallȱ sitȱ inȱ theirȱ individualȱ capacityȱ andȱ shallȱ beȱ independentȱ andȱ
impartialȱ inȱ theȱ exerciseȱ ofȱ theirȱ functions,ȱ andȱ shallȱ beȱ availableȱ toȱ carryȱ outȱ
theirȱdutiesȱinȱanȱeffectiveȱmanner.ȱ
5ȱȱȱTheȱ electionȱ procedureȱ ofȱ theȱ membersȱ ofȱ GREVIOȱ shallȱ beȱ determinedȱ byȱ theȱ
CommitteeȱofȱMinistersȱofȱtheȱCouncilȱofȱEurope,ȱafterȱconsultingȱwithȱandȱobtainingȱtheȱ
unanimousȱconsentȱofȱtheȱParties,ȱwithinȱaȱperiodȱofȱsixȱmonthsȱfollowingȱtheȱentryȱintoȱ
forceȱofȱthisȱConvention.ȱ
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6ȱȱȱGREVIOȱshallȱadoptȱitsȱownȱrulesȱofȱprocedure.ȱ
7ȱȱȱMembersȱ ofȱ GREVIO,ȱ andȱ otherȱ membersȱ ofȱ delegationsȱ carryingȱ outȱ theȱ countryȱ
visitsȱ asȱ setȱ forthȱ inȱ Articleȱ 68,ȱ paragraphsȱ 9ȱ andȱ 14,ȱ shallȱ enjoyȱ theȱ privilegesȱ andȱ
immunitiesȱestablishedȱinȱtheȱappendixȱtoȱthisȱConvention.ȱ

Articleȱ67ȱ–ȱCommitteeȱofȱtheȱPartiesȱ
1ȱȱȱTheȱCommitteeȱofȱtheȱPartiesȱshallȱbeȱcomposedȱofȱtheȱrepresentativesȱofȱtheȱPartiesȱtoȱ
theȱConvention.ȱ
2ȱȱȱTheȱ Committeeȱ ofȱ theȱ Partiesȱ shallȱ beȱ convenedȱ byȱ theȱ Secretaryȱ Generalȱ ofȱ theȱ
CouncilȱofȱEurope.ȱItsȱfirstȱmeetingȱshallȱbeȱheldȱwithinȱaȱperiodȱofȱoneȱyearȱfollowingȱ
theȱentryȱintoȱforceȱofȱthisȱConventionȱinȱorderȱtoȱelectȱtheȱmembersȱofȱGREVIO.ȱItȱshallȱ
subsequentlyȱmeetȱwheneverȱoneȱthirdȱofȱtheȱParties,ȱtheȱPresidentȱofȱtheȱCommitteeȱofȱ
theȱPartiesȱorȱtheȱSecretaryȱGeneralȱsoȱrequests.ȱ
3ȱȱȱTheȱCommitteeȱofȱtheȱPartiesȱshallȱadoptȱitsȱownȱrulesȱofȱprocedure.ȱ

Articleȱ68ȱ–ȱProcedureȱ
1ȱȱȱPartiesȱ shallȱ submitȱ toȱ theȱ Secretaryȱ Generalȱ ofȱ theȱ Councilȱ ofȱ Europe,ȱ basedȱ onȱ aȱ
questionnaireȱ preparedȱ byȱ GREVIO,ȱ aȱ reportȱ onȱ legislativeȱ andȱ otherȱ measuresȱ givingȱ
effectȱtoȱtheȱprovisionsȱofȱthisȱConvention,ȱforȱconsiderationȱbyȱGREVIO.ȱ
2ȱȱȱGREVIOȱshallȱconsiderȱtheȱreportȱsubmittedȱinȱaccordanceȱwithȱparagraphȱ1ȱwithȱtheȱ
representativesȱofȱtheȱPartyȱconcerned.ȱ
3ȱȱȱSubsequentȱevaluationȱproceduresȱshallȱbeȱdividedȱintoȱrounds,ȱtheȱlengthȱofȱwhichȱisȱ
determinedȱbyȱGREVIO.ȱAtȱtheȱbeginningȱofȱeachȱroundȱGREVIOȱshallȱselectȱtheȱspecificȱ
provisionsȱ onȱ whichȱ theȱ evaluationȱ procedureȱ shallȱ beȱ basedȱ andȱ sendȱ outȱ aȱ
questionnaire.ȱ
4ȱȱȱGREVIOȱshallȱdefineȱtheȱappropriateȱmeansȱtoȱcarryȱoutȱthisȱmonitoringȱprocedure.ȱItȱ
mayȱinȱparticularȱadoptȱaȱquestionnaireȱforȱeachȱevaluationȱround,ȱwhichȱshallȱserveȱasȱaȱ
basisȱ forȱ theȱ evaluationȱ procedureȱ ofȱ theȱ implementationȱ byȱ theȱ Parties.ȱ Thisȱ
questionnaireȱshallȱbeȱaddressedȱtoȱallȱParties.ȱPartiesȱshallȱrespondȱtoȱthisȱquestionnaire,ȱ
asȱwellȱasȱtoȱanyȱotherȱrequestȱofȱinformationȱfromȱGREVIO.ȱ
5ȱȱȱGREVIOȱmayȱreceiveȱinformationȱonȱtheȱimplementationȱofȱtheȱConventionȱfromȱnonȬ
governmentalȱorganisationsȱandȱcivilȱsociety,ȱasȱwellȱasȱfromȱnationalȱinstitutionsȱforȱtheȱ
protectionȱofȱhumanȱrights.ȱ
6ȱȱȱGREVIOȱshallȱtakeȱdueȱconsiderationȱofȱtheȱexistingȱinformationȱavailableȱfromȱotherȱ
regionalȱandȱinternationalȱinstrumentsȱandȱbodiesȱinȱareasȱfallingȱwithinȱtheȱscopeȱofȱthisȱ
Convention.ȱ
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7ȱȱȱWhenȱ adoptingȱ aȱ questionnaireȱ forȱ eachȱ evaluationȱ round,ȱ GREVIOȱ shallȱ takeȱ dueȱ
considerationȱofȱtheȱexistingȱdataȱcollectionȱandȱresearchȱinȱtheȱPartiesȱasȱreferredȱtoȱinȱ
Articleȱ11ȱofȱthisȱConvention.ȱ
8ȱȱȱGREVIOȱmayȱreceiveȱinformationȱonȱtheȱimplementationȱofȱtheȱConventionȱfromȱtheȱ
Councilȱ ofȱ Europeȱ Commissionerȱ forȱ Humanȱ Rights,ȱ theȱ Parliamentaryȱ Assemblyȱ andȱ
relevantȱspecialisedȱbodiesȱofȱtheȱCouncilȱofȱEurope,ȱasȱwellȱasȱthoseȱestablishedȱunderȱ
otherȱinternationalȱinstruments.ȱComplaintsȱpresentedȱtoȱtheseȱbodiesȱandȱtheirȱoutcomeȱ
willȱbeȱmadeȱavailableȱtoȱGREVIO.ȱ
9ȱȱȱGREVIOȱmayȱsubsidiarilyȱorganise,ȱinȱcoȬoperationȱwithȱtheȱnationalȱauthoritiesȱandȱ
withȱ theȱ assistanceȱ ofȱ independentȱ nationalȱ experts,ȱ countryȱ visits,ȱ ifȱ theȱ informationȱ
gainedȱ isȱ insufficientȱ orȱ inȱ casesȱ providedȱ forȱ inȱ paragraphȱ 14.ȱ Duringȱ theseȱ visits,ȱ
GREVIOȱmayȱbeȱassistedȱbyȱspecialistsȱinȱspecificȱfields.ȱ
10ȱȱȱGREVIOȱ shallȱ prepareȱ aȱ draftȱ reportȱ containingȱ itsȱ analysisȱ concerningȱ theȱ
implementationȱ ofȱ theȱ provisionsȱ onȱ whichȱ theȱ evaluationȱ isȱ based,ȱ asȱ wellȱ asȱ itsȱ
suggestionsȱ andȱ proposalsȱ concerningȱ theȱ wayȱ inȱ whichȱ theȱ Partyȱ concernedȱ mayȱ dealȱ
withȱtheȱproblemsȱwhichȱhaveȱbeenȱidentified.ȱTheȱdraftȱreportȱshallȱbeȱtransmittedȱforȱ
commentsȱtoȱtheȱPartyȱwhichȱundergoesȱtheȱevaluation.ȱItsȱcommentsȱshallȱbeȱtakenȱintoȱ
accountȱbyȱGREVIOȱwhenȱadoptingȱitsȱreport.ȱ
11ȱȱȱOnȱ theȱ basisȱ ofȱ allȱ theȱ informationȱ receivedȱ andȱ theȱ commentsȱ byȱ theȱ Parties,ȱ
GREVIOȱ shallȱ adoptȱ itsȱ reportȱ andȱ conclusionsȱ concerningȱ theȱ measuresȱ takenȱ byȱ theȱ
Partyȱ concernedȱ toȱ implementȱ theȱ provisionsȱ ofȱ thisȱ Convention.ȱ Thisȱ reportȱ andȱ theȱ
conclusionsȱshallȱbeȱsentȱtoȱtheȱPartyȱconcernedȱandȱtoȱtheȱCommitteeȱofȱtheȱParties.ȱTheȱ
reportȱandȱconclusionsȱofȱGREVIOȱshallȱbeȱmadeȱpublicȱasȱfromȱtheirȱadoption,ȱtogetherȱ
withȱeventualȱcommentsȱbyȱtheȱPartyȱconcerned.ȱ
12ȱȱȱWithoutȱprejudiceȱtoȱtheȱprocedureȱofȱparagraphsȱ1ȱtoȱ8,ȱtheȱCommitteeȱofȱtheȱPartiesȱ
mayȱ adopt,ȱ onȱ theȱ basisȱ ofȱ theȱ reportȱ andȱ conclusionsȱ ofȱ GREVIO,ȱ recommendationsȱ
addressedȱ toȱ thisȱ Partyȱ (a)ȱ concerningȱ theȱ measuresȱ toȱ beȱ takenȱ toȱ implementȱ theȱ
conclusionsȱ ofȱ GREVIO,ȱ ifȱ necessaryȱ settingȱ aȱ dateȱ forȱ submittingȱ informationȱ onȱ theirȱ
implementation,ȱandȱ(b)ȱaimingȱatȱpromotingȱcoȬoperationȱwithȱthatȱPartyȱforȱtheȱproperȱ
implementationȱofȱthisȱConvention.ȱ
13ȱȱȱIfȱ GREVIOȱ receivesȱ reliableȱ informationȱ indicatingȱ aȱ situationȱ whereȱ problemsȱ
requireȱimmediateȱattentionȱtoȱpreventȱorȱlimitȱtheȱscaleȱorȱnumberȱofȱseriousȱviolationsȱ
ofȱ theȱ Convention,ȱ itȱ mayȱ requestȱ theȱ urgentȱ submissionȱ ofȱ aȱ specialȱ reportȱ concerningȱ
measuresȱ takenȱ toȱ preventȱ aȱ serious,ȱ massiveȱ orȱ persistentȱ patternȱ ofȱ violenceȱ againstȱ
women.ȱ
14ȱȱȱTakingȱintoȱaccountȱtheȱinformationȱsubmittedȱbyȱtheȱPartyȱconcerned,ȱasȱwellȱasȱanyȱ
otherȱ reliableȱ informationȱ availableȱ toȱ it,ȱ GREVIOȱ mayȱ designateȱ oneȱ orȱ moreȱ ofȱ itsȱ
membersȱtoȱconductȱanȱinquiryȱandȱtoȱreportȱurgentlyȱtoȱGREVIO.ȱWhereȱwarrantedȱandȱ
withȱtheȱconsentȱofȱtheȱParty,ȱtheȱinquiryȱmayȱincludeȱaȱvisitȱtoȱitsȱterritory.ȱ
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15ȱȱȱAfterȱ examiningȱ theȱ findingsȱ ofȱ theȱ inquiryȱ referredȱ toȱ inȱ paragraphȱ 14,ȱ GREVIOȱ
shallȱ transmitȱ theseȱ findingsȱ toȱ theȱ Partyȱ concernedȱ and,ȱ whereȱ appropriate,ȱ toȱ theȱ
Committeeȱ ofȱ theȱ Partiesȱ andȱ theȱ Committeeȱ ofȱ Ministersȱ ofȱ theȱ Councilȱ ofȱ Europeȱ
togetherȱwithȱanyȱcommentsȱandȱrecommendations.ȱ

Articleȱ69ȱ–ȱGeneralȱrecommendationsȱ
GREVIOȱ mayȱ adopt,ȱ whereȱ appropriate,ȱ generalȱ recommendationsȱ onȱ theȱ
implementationȱofȱthisȱConvention.ȱ

Articleȱ70ȱ–ȱParliamentaryȱinvolvementȱinȱmonitoringȱ
1ȱȱȱNationalȱparliamentsȱshallȱbeȱinvitedȱtoȱparticipateȱinȱtheȱmonitoringȱofȱtheȱmeasuresȱ
takenȱforȱtheȱimplementationȱofȱthisȱConvention.ȱ
2ȱȱȱPartiesȱshallȱsubmitȱtheȱreportsȱofȱGREVIOȱtoȱtheirȱnationalȱparliaments.ȱ
3ȱȱȱTheȱ Parliamentaryȱ Assemblyȱ ofȱ theȱ Councilȱ ofȱ Europeȱ shallȱ beȱ invitedȱ toȱ regularlyȱ
takeȱstockȱofȱtheȱimplementationȱofȱthisȱConvention.ȱ
ȱ
ȱ

ChapterȱXȱ–ȱRelationshipȱwithȱotherȱ
internationalȱinstrumentsȱ
ȱ
Articleȱ71ȱ–ȱRelationshipȱwithȱotherȱinternationalȱinstrumentsȱ
1ȱȱȱThisȱ Conventionȱ shallȱ notȱ affectȱ obligationsȱ arisingȱ fromȱ otherȱ internationalȱ
instrumentsȱtoȱwhichȱPartiesȱtoȱthisȱConventionȱareȱPartiesȱorȱshallȱbecomeȱPartiesȱandȱ
whichȱcontainȱprovisionsȱonȱmattersȱgovernedȱbyȱthisȱConvention.ȱ
2ȱȱȱTheȱPartiesȱtoȱthisȱConventionȱmayȱconcludeȱbilateralȱorȱmultilateralȱagreementsȱwithȱ
oneȱanotherȱonȱtheȱmattersȱdealtȱwithȱinȱthisȱConvention,ȱforȱpurposesȱofȱsupplementingȱ
orȱstrengtheningȱitsȱprovisionsȱorȱfacilitatingȱtheȱapplicationȱofȱtheȱprinciplesȱembodiedȱ
inȱit.ȱ
ȱ
ȱ
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ChapterȱXIȱ–ȱAmendmentsȱtoȱtheȱConventionȱ
Articleȱ72ȱ–ȱAmendmentsȱ
1ȱȱȱAnyȱ proposalȱ forȱ anȱ amendmentȱ toȱ thisȱ Conventionȱ presentedȱ byȱ aȱ Partyȱ shallȱ beȱ
communicatedȱtoȱtheȱSecretaryȱGeneralȱofȱtheȱCouncilȱofȱEuropeȱandȱforwardedȱbyȱherȱ
orȱ himȱ toȱ theȱ memberȱ Statesȱ ofȱ theȱ Councilȱ ofȱ Europe,ȱ anyȱ signatory,ȱ anyȱ Party,ȱ theȱ
Europeanȱ Union,ȱ anyȱ Stateȱ invitedȱ toȱ signȱ thisȱ Conventionȱ inȱ accordanceȱ withȱ theȱ
provisionsȱofȱArticleȱ75,ȱandȱanyȱStateȱinvitedȱtoȱaccedeȱtoȱthisȱConventionȱinȱaccordanceȱ
withȱtheȱprovisionsȱofȱArticleȱ76.ȱ
2ȱȱȱTheȱ Committeeȱ ofȱ Ministersȱ ofȱ theȱ Councilȱ ofȱ Europeȱ shallȱ considerȱ theȱ proposedȱ
amendmentȱ and,ȱ afterȱ havingȱ consultedȱ theȱ Partiesȱ toȱ thisȱ Conventionȱ thatȱ areȱ notȱ
membersȱofȱtheȱCouncilȱofȱEurope,ȱmayȱadoptȱtheȱamendmentȱbyȱtheȱmajorityȱprovidedȱ
forȱinȱArticleȱ20.dȱofȱtheȱStatuteȱofȱtheȱCouncilȱofȱEurope.ȱ
3ȱȱȱTheȱ textȱ ofȱ anyȱ amendmentȱ adoptedȱ byȱ theȱ Committeeȱ ofȱ Ministersȱ inȱ accordanceȱ
withȱparagraphȱ2ȱshallȱbeȱforwardedȱtoȱtheȱPartiesȱforȱacceptance.ȱ
4ȱȱȱAnyȱamendmentȱadoptedȱinȱaccordanceȱwithȱparagraphȱ2ȱshallȱenterȱintoȱforceȱonȱtheȱ
firstȱdayȱofȱtheȱmonthȱfollowingȱtheȱexpirationȱofȱaȱperiodȱofȱoneȱmonthȱafterȱtheȱdateȱonȱ
whichȱallȱPartiesȱhaveȱinformedȱtheȱSecretaryȱGeneralȱofȱtheirȱacceptance.ȱ
ȱ
ȱ

ChapterȱXIIȱ–ȱFinalȱclausesȱ
Articleȱ73ȱ–ȱEffectsȱofȱthisȱConventionȱ
TheȱprovisionsȱofȱthisȱConventionȱshallȱnotȱprejudiceȱtheȱprovisionsȱofȱinternalȱlawȱandȱ
bindingȱ internationalȱ instrumentsȱ whichȱ areȱ alreadyȱ inȱ forceȱ orȱ mayȱ comeȱ intoȱ force,ȱ
underȱwhichȱmoreȱfavourableȱrightsȱareȱorȱwouldȱbeȱaccordedȱtoȱpersonsȱinȱpreventingȱ
andȱcombatingȱviolenceȱagainstȱwomenȱandȱdomesticȱviolence.ȱ

Articleȱ74ȱ–ȱDisputeȱsettlementȱ
1ȱȱȱTheȱ Partiesȱ toȱ anyȱ disputeȱ whichȱ mayȱ ariseȱ concerningȱ theȱ applicationȱ orȱ
interpretationȱofȱtheȱprovisionsȱofȱthisȱConventionȱshallȱfirstȱseekȱtoȱresolveȱitȱbyȱmeansȱ
ofȱ negotiation,ȱ conciliation,ȱ arbitrationȱ orȱ byȱ anyȱ otherȱ methodsȱ ofȱ peacefulȱ settlementȱ
acceptedȱbyȱmutualȱagreementȱbetweenȱthem.ȱ
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2ȱȱȱTheȱ Committeeȱ ofȱ Ministersȱ ofȱ theȱ Councilȱ ofȱ Europeȱ mayȱ establishȱ proceduresȱ ofȱ
settlementȱtoȱbeȱavailableȱforȱuseȱbyȱtheȱPartiesȱinȱdisputeȱifȱtheyȱshouldȱsoȱagree.ȱ

Articleȱ75ȱ–ȱSignatureȱandȱentryȱintoȱforceȱ
1ȱȱȱThisȱ Conventionȱ shallȱ beȱ openȱ forȱ signatureȱ byȱ theȱ memberȱ Statesȱ ofȱ theȱ Councilȱ ofȱ
Europe,ȱ theȱ nonȬmemberȱ Statesȱ whichȱ haveȱ participatedȱ inȱ itsȱ elaborationȱ andȱ theȱ
EuropeanȱUnion.ȱ
2ȱȱȱThisȱ Conventionȱ isȱ subjectȱ toȱ ratification,ȱ acceptanceȱ orȱ approval.ȱ Instrumentsȱ ofȱ
ratification,ȱacceptanceȱorȱapprovalȱshallȱbeȱdepositedȱwithȱtheȱSecretaryȱGeneralȱofȱtheȱ
CouncilȱofȱEurope.ȱ
3ȱȱȱThisȱ Conventionȱ shallȱ enterȱ intoȱ forceȱ onȱ theȱ firstȱ dayȱ ofȱ theȱ monthȱ followingȱ theȱ
expirationȱofȱaȱperiodȱofȱthreeȱmonthsȱafterȱtheȱdateȱonȱwhichȱ10ȱsignatories,ȱincludingȱatȱ
leastȱ8ȱmemberȱStatesȱofȱtheȱCouncilȱofȱEurope,ȱhaveȱexpressedȱtheirȱconsentȱtoȱbeȱboundȱ
byȱtheȱConventionȱinȱaccordanceȱwithȱtheȱprovisionsȱofȱparagraphȱ2.ȱ
4ȱȱȱInȱ respectȱ ofȱ anyȱ Stateȱ referredȱ toȱ inȱ paragraphȱ 1ȱ orȱ theȱ Europeanȱ Union,ȱ whichȱ
subsequentlyȱ expressesȱ itsȱ consentȱ toȱ beȱ boundȱ byȱ it,ȱ theȱ Conventionȱ shallȱ enterȱ intoȱ
forceȱonȱtheȱfirstȱdayȱofȱtheȱmonthȱfollowingȱtheȱexpirationȱofȱaȱperiodȱofȱthreeȱmonthsȱ
afterȱtheȱdateȱofȱtheȱdepositȱofȱitsȱinstrumentȱofȱratification,ȱacceptanceȱorȱapproval.ȱ

Articleȱ76ȱ–ȱAccessionȱtoȱtheȱConventionȱ
1ȱȱȱAfterȱ theȱ entryȱ intoȱ forceȱ ofȱ thisȱ Convention,ȱ theȱ Committeeȱ ofȱ Ministersȱ ofȱ theȱ
CouncilȱofȱEuropeȱmay,ȱafterȱconsultationȱofȱtheȱPartiesȱtoȱthisȱConventionȱandȱobtainingȱ
theirȱunanimousȱconsent,ȱinviteȱanyȱnonȬmemberȱStateȱofȱtheȱCouncilȱofȱEurope,ȱwhichȱ
hasȱnotȱparticipatedȱinȱtheȱelaborationȱofȱtheȱConvention,ȱtoȱaccedeȱtoȱthisȱConventionȱbyȱ
aȱdecisionȱtakenȱbyȱtheȱmajorityȱprovidedȱforȱinȱArticleȱ20.dȱofȱtheȱStatuteȱofȱtheȱCouncilȱ
ofȱEurope,ȱandȱbyȱunanimousȱvoteȱofȱtheȱrepresentativesȱofȱtheȱPartiesȱentitledȱtoȱsitȱonȱ
theȱCommitteeȱofȱMinisters.ȱ
2ȱȱȱInȱrespectȱofȱanyȱaccedingȱState,ȱtheȱConventionȱshallȱenterȱintoȱforceȱonȱtheȱfirstȱdayȱ
ofȱ theȱ monthȱ followingȱ theȱ expirationȱ ofȱ aȱ periodȱ ofȱ threeȱ monthsȱ afterȱ theȱ dateȱ ofȱ
depositȱ ofȱ theȱ instrumentȱ ofȱ accessionȱ withȱ theȱ Secretaryȱ Generalȱ ofȱ theȱ Councilȱ ofȱ
Europe.ȱ

Articleȱ77ȱ–ȱTerritorialȱapplicationȱ
1ȱȱȱAnyȱStateȱorȱtheȱEuropeanȱUnionȱmay,ȱatȱtheȱtimeȱofȱsignatureȱorȱwhenȱdepositingȱitsȱ
instrumentȱ ofȱ ratification,ȱ acceptance,ȱ approvalȱ orȱ accession,ȱ specifyȱ theȱ territoryȱ orȱ
territoriesȱtoȱwhichȱthisȱConventionȱshallȱapply.ȱ
2ȱȱȱAnyȱPartyȱmay,ȱatȱanyȱlaterȱdate,ȱbyȱaȱdeclarationȱaddressedȱtoȱtheȱSecretaryȱGeneralȱ
ofȱtheȱCouncilȱofȱEurope,ȱextendȱtheȱapplicationȱofȱthisȱConventionȱtoȱanyȱotherȱterritoryȱ
specifiedȱinȱ theȱ declarationȱ andȱ forȱ whoseȱ internationalȱ relationsȱitȱ isȱ responsibleȱ orȱ onȱ
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whoseȱ behalfȱ itȱ isȱ authorisedȱ toȱ giveȱ undertakings.ȱ Inȱ respectȱ ofȱ suchȱ territory,ȱ theȱ
Conventionȱshallȱenterȱintoȱforceȱonȱtheȱfirstȱdayȱofȱtheȱmonthȱfollowingȱtheȱexpirationȱofȱ
aȱ periodȱ ofȱ threeȱ monthsȱ afterȱ theȱ dateȱ ofȱ receiptȱ ofȱ suchȱ declarationȱ byȱ theȱ Secretaryȱ
General.ȱ
3ȱȱȱAnyȱ declarationȱ madeȱ underȱ theȱ twoȱ precedingȱ paragraphsȱ may,ȱ inȱ respectȱ ofȱ anyȱ
territoryȱ specifiedȱ inȱ suchȱ declaration,ȱ beȱ withdrawnȱ byȱ aȱ notificationȱ addressedȱ toȱ theȱ
SecretaryȱGeneralȱofȱtheȱCouncilȱofȱEurope.ȱTheȱwithdrawalȱshallȱbecomeȱeffectiveȱonȱtheȱ
firstȱdayȱofȱtheȱmonthȱfollowingȱtheȱexpirationȱofȱaȱperiodȱofȱthreeȱmonthsȱafterȱtheȱdateȱ
ofȱreceiptȱofȱsuchȱnotificationȱbyȱtheȱSecretaryȱGeneral.ȱ

Articleȱ78ȱ–ȱReservationsȱ
1ȱȱȱNoȱreservationȱmayȱbeȱmadeȱinȱrespectȱofȱanyȱprovisionȱofȱthisȱConvention,ȱwithȱtheȱ
exceptionsȱprovidedȱforȱinȱparagraphsȱ2ȱandȱ3.ȱ
2ȱȱȱAnyȱStateȱorȱtheȱEuropeanȱUnionȱmay,ȱatȱtheȱtimeȱofȱsignatureȱorȱwhenȱdepositingȱitsȱ
instrumentȱofȱratification,ȱacceptance,ȱapprovalȱorȱaccession,ȱbyȱaȱdeclarationȱaddressedȱ
toȱtheȱSecretaryȱGeneralȱofȱtheȱCouncilȱofȱEurope,ȱdeclareȱthatȱitȱreservesȱtheȱrightȱnotȱtoȱ
applyȱorȱtoȱapplyȱonlyȱinȱspecificȱcasesȱorȱconditionsȱtheȱprovisionsȱlaidȱdownȱin:ȱ
–
–
–
–
–

Articleȱ30,ȱparagraphȱ2;ȱ
Articleȱ44,ȱparagraphsȱ1.e,ȱ3ȱandȱ4;ȱ
Articleȱ55,ȱparagraphȱ1ȱinȱrespectȱofȱArticleȱ35ȱregardingȱminorȱoffences;ȱ
Articleȱ58ȱinȱrespectȱofȱArticlesȱ37,ȱ38ȱandȱ39;ȱ
Articleȱ59.ȱ

3ȱȱȱAnyȱStateȱorȱtheȱEuropeanȱUnionȱmay,ȱatȱtheȱtimeȱofȱsignatureȱorȱwhenȱdepositingȱitsȱ
instrumentȱofȱratification,ȱacceptance,ȱapprovalȱorȱaccession,ȱbyȱaȱdeclarationȱaddressedȱ
toȱ theȱ Secretaryȱ Generalȱ ofȱ theȱ Councilȱ ofȱ Europe,ȱ declareȱ thatȱ itȱ reservesȱ theȱ rightȱ toȱ
provideȱ forȱ nonȬcriminalȱ sanctions,ȱ insteadȱ ofȱ criminalȱ sanctions,ȱ forȱ theȱ behavioursȱ
referredȱtoȱinȱArticlesȱ33ȱandȱ34.ȱ
4ȱȱȱAnyȱ Partyȱ mayȱ whollyȱ orȱ partlyȱ withdrawȱ aȱ reservationȱ byȱ meansȱ ofȱ aȱ declarationȱ
addressedȱ toȱ theȱ Secretaryȱ Generalȱ ofȱ theȱ Councilȱ ofȱ Europe.ȱ Thisȱ declarationȱ shallȱ
becomeȱeffectiveȱasȱfromȱitsȱdateȱofȱreceiptȱbyȱtheȱSecretaryȱGeneral.ȱ

Articleȱ79ȱ–ȱValidityȱandȱreviewȱofȱreservationsȱ
1ȱȱȱReservationsȱreferredȱtoȱinȱArticleȱ78,ȱparagraphsȱ2ȱandȱ3,ȱshallȱbeȱvalidȱforȱaȱperiodȱofȱ
fiveȱyearsȱfromȱtheȱdayȱofȱtheȱentryȱintoȱforceȱofȱthisȱConventionȱinȱrespectȱofȱtheȱPartyȱ
concerned.ȱ However,ȱ suchȱ reservationsȱ mayȱ beȱ renewedȱ forȱ periodsȱ ofȱ theȱ sameȱ
duration.ȱ
2ȱȱȱEighteenȱmonthsȱbeforeȱtheȱdateȱofȱexpiryȱofȱtheȱreservation,ȱtheȱSecretariatȱGeneralȱofȱ
theȱ Councilȱ ofȱ Europeȱ shallȱ giveȱ noticeȱ ofȱ thatȱ expiryȱ toȱ theȱ Partyȱ concerned.ȱ Noȱ laterȱ
thanȱthreeȱmonthsȱbeforeȱtheȱexpiry,ȱtheȱPartyȱshallȱnotifyȱtheȱSecretaryȱGeneralȱthatȱitȱisȱ
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upholding,ȱamendingȱorȱwithdrawingȱitsȱreservation.ȱInȱtheȱabsenceȱofȱaȱnotificationȱbyȱ
theȱPartyȱconcerned,ȱtheȱSecretariatȱGeneralȱshallȱinformȱthatȱPartyȱthatȱitsȱreservationȱisȱ
consideredȱ toȱ haveȱ beenȱ extendedȱ automaticallyȱ forȱ aȱ periodȱ ofȱ sixȱ months.ȱ Failureȱ byȱ
theȱPartyȱconcernedȱtoȱnotifyȱitsȱintentionȱtoȱupholdȱorȱmodifyȱitsȱreservationȱbeforeȱtheȱ
expiryȱofȱthatȱperiodȱshallȱcauseȱtheȱreservationȱtoȱlapse.ȱ
3ȱȱȱIfȱ aȱ Partyȱ makesȱ aȱ reservationȱ inȱ conformityȱ withȱ Articleȱ 78,ȱ paragraphsȱ 2ȱ andȱ 3,ȱ itȱ
shallȱ provide,ȱ beforeȱ itsȱ renewalȱ orȱ uponȱ request,ȱ anȱ explanationȱ toȱ GREVIO,ȱ onȱ theȱ
groundsȱjustifyingȱitsȱcontinuance.ȱ

Articleȱ80ȱ–ȱDenunciationȱ
1ȱȱȱAnyȱ Partyȱ may,ȱ atȱ anyȱ time,ȱ denounceȱ thisȱ Conventionȱ byȱ meansȱ ofȱ aȱ notificationȱ
addressedȱtoȱtheȱSecretaryȱGeneralȱofȱtheȱCouncilȱofȱEurope.ȱ
2ȱȱȱSuchȱdenunciationȱshallȱbecomeȱeffectiveȱonȱtheȱfirstȱdayȱofȱtheȱmonthȱfollowingȱtheȱ
expirationȱofȱaȱperiodȱofȱthreeȱmonthsȱafterȱtheȱdateȱofȱreceiptȱofȱtheȱnotificationȱbyȱtheȱ
SecretaryȱGeneral.ȱ

Articleȱ81ȱ–ȱNotificationȱ
Theȱ Secretaryȱ Generalȱ ofȱ theȱ Councilȱ ofȱ Europeȱ shallȱ notifyȱ theȱ memberȱ Statesȱ ofȱ theȱ
CouncilȱofȱEurope,ȱtheȱnonȬmemberȱStatesȱwhichȱhaveȱparticipatedȱinȱitsȱelaboration,ȱanyȱ
signatory,ȱ anyȱ Party,ȱ theȱ Europeanȱ Union,ȱ andȱ anyȱ Stateȱ invitedȱ toȱ accedeȱ toȱ thisȱ
Conventionȱof:ȱ
aȱȱȱanyȱsignature;ȱ
bȱȱȱtheȱdepositȱofȱanyȱinstrumentȱofȱratification,ȱacceptance,ȱapprovalȱorȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱaccession;ȱ
cȱȱȱanyȱdateȱofȱentryȱintoȱforceȱofȱthisȱConventionȱinȱaccordanceȱwithȱArticlesȱ75ȱȱȱ
ȱȱȱȱȱandȱ76;ȱ
dȱȱȱanyȱamendmentȱadoptedȱinȱaccordanceȱwithȱArticleȱ72ȱandȱtheȱdateȱonȱwhichȱȱ
ȱȱȱȱȱȱsuchȱanȱamendmentȱentersȱintoȱforce;ȱ
eȱȱȱanyȱreservationȱandȱwithdrawalȱofȱreservationȱmadeȱinȱpursuanceȱofȱArticleȱȱ
ȱȱȱȱȱ78;ȱ
fȱȱȱanyȱdenunciationȱmadeȱinȱpursuanceȱofȱtheȱprovisionsȱofȱArticleȱ80;ȱ
gȱȱȱanyȱotherȱact,ȱnotificationȱorȱcommunicationȱrelatingȱtoȱthisȱConvention.ȱ
Inȱ witnessȱ whereofȱ theȱ undersigned,ȱ beingȱ dulyȱ authorisedȱ thereto,ȱ haveȱ signedȱ thisȱ
Convention.ȱ
Doneȱ atȱ [Istanbul],ȱ thisȱ [11th]ȱ dayȱ ofȱ [Mayȱ 2011],ȱ inȱ Englishȱ andȱ inȱ French,ȱ bothȱ textsȱ
beingȱequallyȱauthentic,ȱinȱaȱsingleȱcopyȱwhichȱshallȱbeȱdepositedȱinȱtheȱarchivesȱofȱtheȱ
Councilȱ ofȱ Europe.ȱ Theȱ Secretaryȱ Generalȱ ofȱ theȱ Councilȱ ofȱ Europeȱ shallȱ transmitȱ
certifiedȱcopiesȱtoȱeachȱmemberȱStateȱofȱtheȱCouncilȱofȱEurope,ȱtoȱtheȱnonȬmemberȱStatesȱ
whichȱ haveȱ participatedȱ inȱ theȱ elaborationȱ ofȱ thisȱ Convention,ȱ toȱ theȱ Europeanȱ Unionȱ
andȱtoȱanyȱStateȱinvitedȱtoȱaccedeȱtoȱthisȱConvention.ȱ
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Appendixȱ–ȱPrivilegesȱandȱimmunitiesȱ(Articleȱ66)ȱ
1ȱȱȱThisȱappendixȱshallȱapplyȱtoȱtheȱmembersȱofȱGREVIOȱmentionedȱinȱArticleȱ66ȱofȱtheȱ
Convention,ȱasȱwellȱasȱtoȱotherȱmembersȱofȱtheȱcountryȱvisitȱdelegations.ȱForȱtheȱpurposeȱ
ofȱthisȱappendix,ȱtheȱtermȱ“otherȱmembersȱofȱtheȱcountryȱvisitȱdelegations”ȱshallȱincludeȱ
theȱindependentȱnationalȱexpertsȱandȱtheȱspecialistsȱmentionedȱinȱArticleȱ68,ȱparagraphȱ
9,ȱofȱtheȱConvention,ȱstaffȱmembersȱofȱtheȱCouncilȱofȱEuropeȱandȱinterpretersȱemployedȱ
byȱtheȱCouncilȱofȱEuropeȱaccompanyingȱGREVIOȱduringȱitsȱcountryȱvisits.ȱ
2ȱȱȱTheȱmembersȱofȱGREVIOȱandȱtheȱotherȱmembersȱofȱtheȱcountryȱvisitȱdelegationsȱshall,ȱ
whileȱ exercisingȱ theirȱ functionsȱ relatingȱ toȱ theȱ preparationȱ andȱ theȱ carryingȱ outȱ ofȱ
countryȱ visits,ȱ asȱ wellȱ asȱ theȱ followȬupȱ thereto,ȱ andȱ travellingȱ inȱ connectionȱ withȱ thoseȱ
functions,ȱenjoyȱtheȱfollowingȱprivilegesȱandȱimmunities:ȱ
aȱȱȱimmunityȱfromȱpersonalȱarrestȱorȱdetentionȱandȱfromȱseizureȱofȱtheirȱpersonalȱ
baggage,ȱ andȱ immunityȱ fromȱ legalȱ processȱ ofȱ everyȱ kindȱ inȱ respectȱ ofȱ wordsȱ
spokenȱorȱwrittenȱandȱallȱactsȱperformedȱbyȱthemȱinȱtheirȱofficialȱcapacity;ȱ
bȱȱȱexemptionȱfromȱanyȱrestrictionsȱonȱtheirȱfreedomȱofȱmovementȱonȱexitȱfromȱ
andȱreturnȱtoȱtheirȱcountryȱofȱresidence,ȱandȱentryȱintoȱandȱexitȱfromȱtheȱcountryȱ
inȱwhichȱtheyȱexerciseȱtheirȱfunctions,ȱandȱfromȱalienȱregistrationȱinȱtheȱcountryȱ
whichȱtheyȱareȱvisitingȱorȱthroughȱwhichȱtheyȱareȱpassingȱinȱtheȱexerciseȱofȱtheirȱ
functions.ȱ
3ȱȱȱInȱtheȱcourseȱofȱjourneysȱundertakenȱinȱtheȱexerciseȱofȱtheirȱfunctions,ȱtheȱmembersȱofȱ
GREVIOȱ andȱ theȱ otherȱ membersȱ ofȱ theȱ countryȱ visitȱ delegationsȱ shall,ȱ inȱ theȱ matterȱ ofȱ
customsȱ andȱ exchangeȱ control,ȱ beȱ accordedȱ theȱ sameȱ facilitiesȱ asȱ thoseȱ accordedȱ toȱ
representativesȱofȱforeignȱgovernmentsȱonȱtemporaryȱofficialȱduty.ȱ
4ȱȱȱTheȱ documentsȱ relatingȱ toȱ theȱ evaluationȱ ofȱ theȱ implementationȱ ofȱ theȱ Conventionȱ
carriedȱbyȱmembersȱofȱGREVIOȱandȱotherȱmembersȱofȱtheȱcountryȱvisitȱdelegationsȱshallȱ
beȱinviolableȱinsofarȱasȱtheyȱconcernȱtheȱactivityȱofȱGREVIO.ȱNoȱstoppageȱorȱcensorshipȱ
shallȱbeȱappliedȱtoȱtheȱofficialȱcorrespondenceȱofȱGREVIOȱorȱtoȱofficialȱcommunicationsȱ
ofȱmembersȱofȱGREVIOȱandȱotherȱmembersȱofȱtheȱcountryȱvisitȱdelegations.ȱ
5ȱȱȱInȱorderȱtoȱsecureȱforȱtheȱmembersȱofȱGREVIOȱandȱtheȱotherȱmembersȱofȱtheȱcountryȱ
visitȱ delegationsȱ completeȱ freedomȱ ofȱ speechȱ andȱ completeȱ independenceȱ inȱ theȱ
dischargeȱofȱtheirȱduties,ȱtheȱimmunityȱfromȱlegalȱprocessȱinȱrespectȱofȱwordsȱspokenȱorȱ
writtenȱ andȱ allȱ actsȱ doneȱ byȱ themȱ inȱ dischargingȱ theirȱ dutiesȱ shallȱ continueȱ toȱ beȱ
accorded,ȱ notwithstandingȱ thatȱ theȱ personsȱ concernedȱ areȱ noȱ longerȱ engagedȱ inȱ theȱ
dischargeȱofȱsuchȱduties.ȱ
ȱ
ȱ

448

6ȱȱȱPrivilegesȱandȱimmunitiesȱareȱgrantedȱtoȱtheȱpersonsȱmentionedȱinȱparagraphȱ1ȱofȱthisȱ
appendixȱinȱorderȱtoȱsafeguardȱtheȱindependentȱexerciseȱofȱtheirȱfunctionsȱinȱtheȱinterestsȱ
ofȱGREVIOȱandȱnotȱforȱtheirȱpersonalȱbenefit.ȱTheȱwaiverȱofȱimmunitiesȱofȱtheȱpersonsȱ
mentionedȱinȱparagraphȱ1ȱofȱthisȱappendixȱshallȱbeȱmadeȱbyȱtheȱSecretaryȱGeneralȱofȱtheȱ
CouncilȱofȱEuropeȱinȱanyȱcaseȱwhere,ȱinȱhisȱorȱherȱopinion,ȱtheȱimmunityȱwouldȱimpedeȱ
theȱ courseȱ ofȱ justiceȱ andȱ whereȱ itȱ canȱ beȱ waivedȱ withoutȱ prejudiceȱ toȱ theȱ interestsȱ ofȱ
GREVIO.ȱ
ȱ
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
(Ελληνική γλώσσα)

Συμβούλιο της Ευρώπης, Σειρά Συνθηκών – Αριθ. 210

Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης
για την πρόληψη και την καταπολέµηση
της βίας κατά των γυναικών
και της ενδοοικογενειακής βίας

Κωνσταντινούπολη, 11.V.2011

www.coe.int/conventionviolence
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The official languages of the Council of Europe are English and French ( Article 12 of the Statute of
the Council of Europe). Only the treaties published by the Secretary General of the Council of Europe,
each in a separate booklet of the "European Treaty Series" (ETS) continued since 2004 by the "Council
of Europe Treaty Series" (CETS), are deemed authentic. The translation presented here is for
information only.
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Προοίμιο
Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και οι άλλοι υπογράφοντες το παρόν,
Ενθυμούμενοι τη Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των
Θεμελιωδών Ελευθεριών (Σειρά Ευρωπαϊκών Συνθηκών ETS Αριθ. 5, 1950) και τα
Πρωτόκολλά της, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (Σειρά Ευρωπαϊκών Συνθηκών ETS
Αριθ. 35, 1961, αναθεωρήθηκε το 1996, ETS Αριθ. 163), τη Σύμβαση του Συμβουλίου της
Ευρώπης για Δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων (Σειρά Συνθηκών Συμβουλίου της
Ευρώπης CETS Αριθ. 197, 2005) και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση
(Σειρά Συνθηκών Συμβουλίου της Ευρώπης CETS Αριθ. 201, 2007),
Ενθυμούμενοι τις ακόλουθες συστάσεις της Επιτροπής των Υπουργών των κρατών
μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης: Σύσταση Rec(2002)5 για την προστασία των
γυναικών κατά της βίας, Σύσταση CM/Rec(2007)17 για τα πρότυπα και τους
μηχανισμούς ισότητας των δύο φύλων, Σύσταση CM/Rec(2010)10 για το ρόλο των
γυναικών και των ανδρών στην πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων και την
οικοδόμηση της ειρήνης και άλλες σχετικές συστάσεις,
Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θέτει σημαντικά πρότυπα στον τομέα της βίας κατά
των γυναικών,
Έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (1966),
το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (1966),
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων
κατά των Γυναικών (“CEDAW”, 1979) και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο (1999) καθώς
και τη Γενική Σύσταση Αριθ. 19 της Επιτροπής CEDAW για τη βία κατά των γυναικών,
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) και τα
Προαιρετικά της Πρωτόκολλα (2000) και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2006),
Έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (2002),
Ενθυμούμενοι τις βασικές αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ιδιαίτερα τη
Σύμβαση της Γενεύης (IV) σχετικά με την Προστασία των Αμάχων σε Καιρό Πολέμου
(1949) και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα I και II (1977) αυτής,
Καταδικάζοντας όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής
βίας,
Αναγνωρίζοντας ότι η ύπαρξη νόμιμης και πραγματικής ισότητας ανάμεσα στις
γυναίκες και τους άνδρες αποτελεί βασικό στοιχείο για την πρόληψη της βίας κατά των
γυναικών,
Αναγνωρίζοντας ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί απόδειξη των ιστορικά άνισων
σχέσεων ισχύος ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες, που οδήγησαν στην κυριαρχία
έναντι και τη διάκριση κατά των γυναικών από τους άνδρες και την αποτροπή της
πλήρους προώθησης των γυναικών,
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Αναγνωρίζοντας τη δομική φύση της βίας κατά των γυναικών ως βία με βάση το φύλο
και ότι η βία κατά των γυναικών είναι ένας από τους κρίσιμους κοινωνικούς
μηχανισμούς με τον οποίο οι γυναίκες αναγκάζονται να βρίσκονται σε υποδεέστερη
θέση σε σύγκριση με τους άνδρες,
Αναγνωρίζοντας με ιδιαίτερη ανησυχία, ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια εκτίθενται
συχνά σε σοβαρές μορφές βίας όπως η ενδοοικογενειακή βία, η σεξουαλική
παρενόχληση, ο βιασμός, ο αναγκαστικός γάμος, εγκλήματα που διαπράττονται στο
όνομα της επονομαζόμενης «τιμής» και σε ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων, τα
οποία αποτελούν σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και
των κοριτσιών και σοβαρό εμπόδιο για την επίτευξη της ισότητας ανάμεσα σε γυναίκες
και άνδρες,
Αναγνωρίζοντας τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη
διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων που επηρεάζουν τους πολίτες, ειδικά τις γυναίκες με τη
μορφή ευρέως ή συστηματικού βιασμού και σεξουαλικής βίας και την πιθανότητα
αυξημένης βίας με βάση το φύλο τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τις συγκρούσεις,
Αναγνωρίζοντας ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια εκτίθενται σε υψηλότερο κίνδυνο βίας
με βάση το φύλο από ότι οι άνδρες,
Αναγνωρίζοντας ότι η ενδοοικογενειακή βία επηρεάζει τις γυναίκες δυσανάλογα και ότι
οι άνδρες μπορεί επίσης να είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας,
Αναγνωρίζοντας ότι τα παιδιά είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ακόμη και όταν
είναι μάρτυρες βίας στην οικογένεια,
Αποσκοπώντας στη δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς βία κατά των γυναικών και
ενδοοικογενειακή βία,
Συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Κεφάλαιο Ι – Σκοποί, ορισμοί, ισότητα και μη διάκριση, γενικές υποχρεώσεις
Άρθρο 1 – Σκοποί της Σύμβασης
1

4

Οι σκοποί της παρούσας Σύμβασης είναι:
α

η προστασία των γυναικών από κάθε μορφή βίας και η πρόληψη, δίωξη και
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

β

η συνεισφορά στην εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης κατά των γυναικών και
η προώθηση της ουσιαστικής ισότητας ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες,
περιλαμβανομένης της χειραφέτησης των γυναικών,

γ

ο σχεδιασμός περιεκτικού πλαισίου, πολιτικών και μέτρων για την προστασία και
τη βοήθεια όλων των θυμάτων βίας κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακής
βίας,

δ

η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας με σκοπό την εξάλειψη της βίας κατά των
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,
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ε

2

η παροχή υποστήριξης και βοήθειας σε οργανισμούς και σε υπηρεσίες επιβολής του
νόμου για αποτελεσματική συνεργασία ώστε να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της
ενδοοικογενειακής βίας.

Για να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεών της από τα Μέρη, η
παρούσα Σύμβαση καθιερώνει έναν ειδικό μηχανισμό παρακολούθησης.
Άρθρο 2 – Πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης

1

Η παρούσα Σύμβαση θα ισχύει για όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών,
περιλαμβανομένης και της ενδοοικογενειακής βίας, που επηρεάζει τις γυναίκες
δυσανάλογα.

2

Τα Μέρη ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν την παρούσα Σύμβαση για όλα τα θύματα
ενδοοικογενειακής βίας. Τα Μέρη θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες που είναι
θύματα βίας με βάση το φύλο κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας
Σύμβασης.

3

Η παρούσα Σύμβαση θα ισχύει σε περιόδους ειρήνης και σε περιπτώσεις ένοπλων
συγκρούσεων.
Άρθρο 3 – Ορισμοί
Για το σκοπό της παρούσας Σύμβασης:

5

α

ως «βία κατά των γυναικών» νοείται η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και μια μορφή διάκρισης κατά των γυναικών και θα εννοούνται όλες οι πράξεις
βίας με βάση το φύλο που έχει ή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα, σωματική,
σεξουαλική ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή πόνο στις γυναίκες,
περιλαμβανομένων των απειλών για τέτοιες πράξεις, του εξαναγκασμού ή της
αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό βίο,

β

ως

γ

ως

δ

ως

ε

ως

στ

«γυναίκες» περιλαμβάνει και κορίτσια ηλικίας κάτω των 18 ετών.

«ενδοοικογενειακή βία» θα νοούνται όλες οι πράξεις σωματικής, σεξουαλικής,
ψυχολογικής ή οικονομικής βίας που συμβαίνουν εντός της οικογένειας ή της
οικιακής μονάδας ή ανάμεσα σε πρώην ή νυν συζύγους ή συντρόφους, είτε ο
αυτουργός διαμένει ή διέμενε στην ίδια κατοικία με το θύμα είτε όχι,
«φύλο» νοούνται οι κοινωνικά δημιουργημένοι ρόλοι, συμπεριφορές,
δραστηριότητες και ιδιότητες που μια δεδομένη κοινωνία θεωρεί κατάλληλα για
τους άνδρες και τις γυναίκες,

«βία με βάση το φύλο κατά των γυναικών» θα νοείται η βία που καταφέρεται
εναντίον μιας γυναίκας επειδή είναι γυναίκα ή που επηρεάζει δυσανάλογα τις
γυναίκες,
«θύμα» θα νοείται οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο υπόκειται σε τύπους
συμπεριφοράς που προσδιορίζονται στα σημεία α και β,
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Άρθρο 4 – Θεμελιώδη δικαιώματα, ισότητα και μη διάκριση
1

Τα Μέρη θα λάβουν τα νομοθετικά και άλλα μέτρα για να προωθούν και να
προστατεύουν το δικαίωμα όλων, ιδιαίτερα των γυναικών, να ζουν χωρίς βία τόσο σε
δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο.

2

Τα Μέρη καταδικάζουν όλες τις μορφές διάκρισης κατά των γυναικών και λαμβάνουν,
χωρίς καθυστέρηση, τα απαραίτητα νομοθετικά και άλλα μέτρα για να τις αποτρέψουν,
συγκεκριμένα:
–

ενσωματώνοντας στο εθνικό τους σύνταγμα ή άλλη κατάλληλη νομοθεσία την
αρχή της ισότητας ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες και διασφαλίζοντας την
πρακτική εφαρμογή της αρχής αυτής,

–

απαγορεύοντας τις διακρίσεις κατά των γυναικών, περιλαμβάνοντας και τη χρήση
κυρώσεων, όπου χρειάζεται,

–

καταργώντας νόμους και πρακτικές που μεροληπτούν κατά των γυναικών.

3

Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης από τα Μέρη, συγκεκριμένα των
μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων, θα διασφαλίζεται χωρίς
καμία διάκριση λόγω φύλου, γένους, φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής
ή άλλης άποψης, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, σχέσης με εθνική μειονότητα,
περιουσίας, γέννησης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, ηλικίας,
κατάστασης υγείας, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, μεταναστευτικής ή
προσφυγικής κατάστασης, ή άλλης κατάστασης.

4

Ειδικά μέτρα που είναι απαραίτητο να ληφθούν για την πρόληψη και την προστασία
των γυναικών από βία με βάση το φύλο δεν θα θεωρούνται διάκριση σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 5 – Υποχρεώσεις του κράτους και δέουσα επιμέλεια

1

Τα Μέρη θα αποφεύγουν να εμπλακούν σε οποιαδήποτε πράξη βίας κατά των
γυναικών και θα διασφαλίζουν ότι οι κρατικές αρχές, αξιωματούχοι, φορείς, ιδρύματα
και όσοι άλλοι δρουν για λογαριασμό του Κράτους ενεργούν σε συμμόρφωση με την
παρούσα υποχρέωση.

2

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά και άλλα μέτρα για να ασκήσουν τη
δέουσα επιμέλεια ώστε να εμποδίσουν, να ερευνήσουν, να τιμωρήσουν και να παρέχουν
αποζημίωση για πράξεις βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας
Σύμβασης και διαπράττονται από άτομα εκτός του Κράτους.
Άρθρο 6 – Πολιτικές ευαισθητοποιημένες ως προς τη διάσταση του φύλου
Τα Μέρη θα αναλάβουν να συμπεριλάβουν τη διάσταση του φύλου στην εφαρμογή και
την αξιολόγηση της επίδρασης των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης και να
προωθήσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά πολιτικές ισότητας ανάμεσα στις
γυναίκες και τους άνδρες και την χειραφέτηση των γυναικών.

6
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Κεφάλαιο ΙΙ – Ενιαίες πολιτικές και συλλογή δεδομένων
Άρθρο 7 – Περιεκτικές και συντονισμένες πολιτικές
1

Τα Μέρη θα πάρουν τα απαραίτητα νομοθετικά και άλλα μέτρα για να υιοθετήσουν και
να εφαρμόσουν αποτελεσματικές, περιεκτικές και συντονισμένες πολιτικές για όλο το
Κράτος περιλαμβάνοντας όλα τα σχετικά μέτρα για την πρόληψη και την
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της
παρούσας Σύμβασης και θα προσφέρουν μια ολιστική απάντηση στη βία κατά των
γυναικών.

2

Τα Μέρη θα διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 1
τοποθετούν τα δικαιώματα του θύματος στο κέντρο όλων των μέτρων και
εφαρμόζονται μέσω μιας αποτελεσματικής συνεργασίας ανάμεσα στους σχετικούς
φορείς, ιδρύματα και οργανισμούς.

3

Τα μέτρα που θα ληφθούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα περιλαμβάνουν, όπου
χρειάζεται, όλους τους σχετικούς παράγοντες, όπως κυβερνητικούς φορείς, εθνικά,
περιφερειακά και τοπικά κοινοβούλια και αρχές, τα εθνικά ιδρύματα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών.
Άρθρο 8 – Οικονομικοί πόροι
Τα Μέρη θα παραχωρήσουν κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για
την επαρκή εφαρμογή των ενιαίων πολιτικών, μέτρων και προγραμμάτων για να
αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από το
πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, περιλαμβανομένων και εκείνων που
διεξάγονται από μη κυβερνητικούς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών.
Άρθρο 9 – Μη κυβερνητικοί οργανισμοί και κοινωνία των πολιτών
Τα Μέρη θα αναγνωρίσουν, θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίξουν, σε όλα τα επίπεδα,
το έργο των σχετικών μη κυβερνητικών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών
που δρουν στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και θα καθιερώσουν
ουσιαστική συνεργασία με τους οργανισμούς αυτούς.
Άρθρο 10 – Συντονιστικός φορέας

7

1

Τα Μέρη θα ορίσουν ή θα δημιουργήσουν έναν ή περισσότερους επίσημους φορείς
υπεύθυνους για το συντονισμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση των πολιτικών και των μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση
όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση. Οι φορείς αυτοί
θα συντονίζουν τη συλλογή δεδομένων όπως αναφέρεται στο Άρθρο 11, θα αναλύουν
και θα κοινοποιούν τα αποτελέσματά της.

2

Τα Μέρη θα διασφαλίσουν ότι οι φορείς που έχουν οριστεί ή δημιουργηθεί σύμφωνα με
το παρόν άρθρο λαμβάνουν πληροφορίες γενικής φύσεως για τα μέτρα που
λαμβάνονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο VIII.

3

Τα Μέρη θα διασφαλίσουν ότι οι φορείς που έχουν οριστεί ή δημιουργηθεί σύμφωνα με
το παρόν άρθρο θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν απευθείας και να
ενθαρρύνουν τις σχέσεις τους με τους ομολόγους τους στα άλλα Μέρη.
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Άρθρο 11 – Συλλογή δεδομένων και έρευνα
1

Για τους σκοπούς της εφαρμογής της Σύμβασης, τα Μέρη θα αναλάβουν:
α

να συγκεντρώσουν αναλυτικά σχετικά στατιστικά δεδομένα σε τακτά διαστήματα
για περιπτώσεις κάθε μορφής βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της
παρούσας Σύμβασης,

β

να υποστηρίξουν την έρευνα στο τομέα όλων των μορφών βίας που καλύπτεται
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης για να μελετήσουν τα βαθύτερα
αίτια και αποτελέσματα, τα ποσοστά εμφάνισης και καταδίκης, καθώς και την
αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή της
παρούσας Σύμβασης.

2

Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να διεξάγουν έρευνες με βάση τον πληθυσμό σε τακτικά
διαστήματα για να αξιολογήσουν την εξάπλωση και τις τάσεις όλων των μορφών βίας
που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης.

3

Τα Μέρη θα παρέχουν στην ομάδα ειδικών, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 66 της
παρούσας Σύμβασης, τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν σύμφωνα με το άρθρο αυτό
για να εγείρουν τη διεθνή συνεργασία και να ενεργοποιήσουν τη διεθνή συγκριτική
αξιολόγηση.

4

Τα Μέρη θα διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται σύμφωνα με το
παρόν άρθρο είναι διαθέσιμες για το κοινό.

Κεφάλαιο ΙΙΙ - Πρόληψη
Άρθρο 12 – Γενικές υποχρεώσεις

8

1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να προωθήσουν τις αλλαγές στις
κοινωνικές και πολιτιστικές μορφές συμπεριφοράς των γυναικών και των ανδρών με
σκοπό την εξάλειψη προκαταλήψεων, εθίμων, παραδόσεων και άλλων πρακτικών που
βασίζονται στην ιδέα της κατωτερότητας των γυναικών ή σε τυποποιημένους ρόλους
για γυναίκες και άνδρες.

2

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά και άλλα μέτρα για να αποτρέψουν
όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας
Σύμβασης από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

3

Οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν σύμφωνα με το κεφάλαιο αυτό θα λάβουν υπόψη και θα
αντιμετωπίσουν τις ειδικές ανάγκες των ατόμων που έγιναν ευπαθή από
συγκεκριμένες συνθήκες και θα τοποθετούν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των
θυμάτων στο επίκεντρό τους.

4

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να ενθαρρύνουν όλα τα μέλη της
κοινωνίας, ειδικά τους άνδρες και τα αγόρια, να συνεισφέρουν ενεργά στην πρόληψη
όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας
Σύμβασης.
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5

Τα Μέρη θα διασφαλίσουν ότι η κουλτούρα, τα έθιμα, η θρησκεία, η παράδοση ή η
επονομαζόμενη «τιμή» δεν θα θεωρούνται δικαιολογία για οποιεσδήποτε πράξεις βίας
που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης.

6

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να προωθήσουν προγράμματα και
δραστηριότητες για την χειραφέτηση των γυναικών.
Άρθρο 13 – Αύξηση της ευαισθητοποίησης

1

Τα Μέρη θα προωθήσουν ή θα διεξάγουν, σε τακτική βάση και σε όλα τα επίπεδα,
εκστρατείες ή προγράμματα για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, σε συνεργασία με
εθνικά ιδρύματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φορείς ισότητας, την κοινωνία των
πολιτών και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ιδιαίτερα γυναικείες οργανώσεις, όπου
χρειάζεται, για να αυξήσουν την συνειδητοποίηση και την κατανόηση από το ευρύ
κοινό των διαφορετικών τρόπων εκδήλωσης όλων των μορφών βίας που καλύπτονται
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, τις συνέπειές τους στα παιδιά και
την ανάγκη πρόληψης τέτοιας βίας.

2

Τα Μέρη θα διασφαλίσουν την ευρεία διάδοση στο ευρύ κοινό πληροφοριών για τα
μέτρα που διατίθενται για την πρόληψη πράξεων βίας που καλύπτονται από το πεδίο
εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 14 – Εκπαίδευση

1

Τα Μέρη θα προβούν, όπου χρειάζεται, στις απαραίτητες ενέργειες για να
συμπεριλάβουν εκπαιδευτικό υλικό για ζητήματα όπως η ισότητα ανάμεσα σε γυναίκες
και άνδρες, μη γενικευμένοι ρόλοι των δύο φύλων, αμοιβαίος σεβασμός, διευθέτηση
διενέξεων χωρίς βία στις διαπροσωπικές σχέσεις, βία με βάση το φύλο κατά των
γυναικών και το δικαίωμα της προσωπικής ακεραιότητας, προσαρμοσμένο στην
εξελισσόμενη δυνατότητα των μαθητών, σε επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα και σε
όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.

2

Τα Μέρη θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να προωθήσουν τις αρχές που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε ανεπίσημες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, καθώς
και σε αθλητικές, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Άρθρο 15 – Εκπαίδευση επαγγελματιών

1

Τα Μέρη θα παρέχουν ή θα ενισχύσουν την κατάλληλη εκπαίδευση για τους σχετικούς
επαγγελματίες που ασχολούνται με τα θύματα ή τους δράστες όλων των πράξεων βίας
που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, για την πρόληψη
και τον εντοπισμό τέτοιας βίας, την ισότητα ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες, τις
ανάγκες και τα δικαιώματα των θυμάτων, καθώς και για το πώς να εμποδίσουν
επακόλουθη θυματοποίηση.

2

Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την εκπαίδευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 να
περιλαμβάνει εκπαίδευση σε συντονισμένη συνεργασία πολλαπλών φορέων για να
επιτρέπει τον ολοκληρωμένο και κατάλληλο χειρισμό των παραπομπών σε περιπτώσεις
βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 16 – Προληπτική παρέμβαση και προγράμματα αντιμετώπισης

9
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1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να καθιερώσουν ή να
υποστηρίξουν προγράμματα που στοχεύουν στην εκπαίδευση των δραστών
ενδοοικογενειακής βίας ώστε να υιοθετήσουν μη βίαιη συμπεριφορά στις
διαπροσωπικές σχέσεις με σκοπό την πρόληψη περαιτέρω βίας και την αλλαγή των
βίαιων μορφών συμπεριφοράς.

2

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να καθιερώσουν ή να
υποστηρίξουν προγράμματα που στοχεύουν στο να αποτρέψουν τους δράστες, και
ιδιαίτερα τους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων, από το να επαναλάβουν το αδίκημα.

3

Με τη λήψη των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, τα Μέρη θα
διασφαλίσουν ότι η ασφάλεια, η υποστήριξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα των
θυμάτων είναι πρωταρχικής σημασίας και ότι, όπου χρειάζεται, τα προγράμματα αυτά
καθιερώνονται και εφαρμόζονται σε στενό συντονισμό με εξειδικευμένες υπηρεσίες
υποστήριξης για τα θύματα.
Άρθρο 17 – Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και των μέσων μαζικής ενημέρωσης

1

Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα, τον τομέα πληροφορικής και
επικοινωνιών και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τον δέοντα σεβασμό για την
ελευθερία της έκφρασης και την ανεξαρτησία τους, να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και
την εφαρμογή πολιτικών και στον καθορισμό οδηγιών και προτύπων αυτορύθμισης για
την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και την ενίσχυση του σεβασμού για την
αξιοπρέπειά τους.

2

Τα Μέρη θα αναπτύξουν και θα προωθήσουν, σε συνεργασία με παράγοντες του
ιδιωτικού τομέα, δεξιότητες ανάμεσα σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτές για το πώς να
αντιμετωπίσουν το περιβάλλον πληροφόρησης και επικοινωνιών που παρέχει
πρόσβαση σε ταπεινωτικό περιεχόμενο σεξουαλικής ή βίαιης φύσεως που μπορεί να
είναι επιβλαβές.

Κεφάλαιο IV – Προστασία και υποστήριξη
Άρθρο 18 – Γενικές υποχρεώσεις

10

1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να προστατεύσουν
όλα τα θύματα από περαιτέρω πράξεις βίας.

2

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα, σύμφωνα με την
εσωτερική νομοθεσία, για να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί
που παρέχουν αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους σχετικούς
κρατικούς φορείς, περιλαμβανομένης της δικαστικής εξουσίας, των εισαγγελικών
αρχών, των φορέων επιβολής του νόμου, των τοπικών και περιφερειακών αρχών καθώς
και μη κυβερνητικούς οργανισμούς και άλλους σχετικούς οργανισμούς και οντότητες,
για την προστασία και την υποστήριξη θυμάτων και μαρτύρων όλων των μορφών βίας
που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, περιλαμβανομένης
και της παραπομπής σε γενικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης όπως
αναφέρονται λεπτομερώς στα Άρθρα 20 και 22 της παρούσας Σύμβασης.

3

Τα Μέρη θα διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το κεφάλαιο
αυτό θα:

459

–

βασίζονται στην κατά φύλο κατανόηση της βίας κατά των γυναικών και της
ενδοοικογενειακής βίας και θα επικεντρώνονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και
την ασφάλεια του θύματος,

–

βασίζονται σε μια ενιαία προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τη σχέση ανάμεσα σε
θύματα, δράστες, παιδιά και το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον,

–

στοχεύουν στην αποφυγή επακόλουθης θυματοποίησης

–

στοχεύουν στη χειραφέτηση και την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών που
είναι θύματα βίας,

–

επιτρέπουν, όπου χρειάζεται, να εντάσσεται στον ίδιο χώρο μια σειρά υπηρεσιών
προστασίας και υποστήριξης,

–

αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες ανάγκες ευπαθών ατόμων, περιλαμβανομένων
και παιδιών θυμάτων και θα είναι διαθέσιμα για αυτά.

4

Η παροχή υπηρεσιών δεν θα εξαρτάται στην προθυμία του θύματος να ασκήσει δίωξη ή
να καταθέσει κατά οποιουδήποτε δράστη.

5

Τα Μέρη θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχουν προξενική και άλλη
προστασία και υποστήριξη στους υπηκόους τους και άλλα θύματα δικαιούνται τέτοια
προστασία σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους βάσει της διεθνούς νομοθεσίας.
Άρθρο 19 - Πληροφόρηση
Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
τα θύματα λαμβάνουν επαρκή και έγκαιρη πληροφόρηση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες
υποστήριξης και τα νομικά μέτρα σε γλώσσα που καταλαβαίνουν.
Άρθρο 20 – Γενικές υπηρεσίες υποστήριξης

1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
τα θύματα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που διευκολύνουν την ανάκαμψή τους από τη
βία. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν, όπου χρειάζεται, υπηρεσίες όπως
νομική και ψυχολογική συμβουλευτική, οικονομική βοήθεια, στέγαση, εκπαίδευση,
κατάρτιση και βοήθεια για εύρεση εργασίας.

2

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
τα θύματα έχουν πρόσβαση σε υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες και ότι οι
υπηρεσίες διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους και οι επαγγελματίες είναι
εκπαιδευμένοι για να βοηθήσουν τα θύματα και να τα παραπέμψουν στις κατάλληλες
υπηρεσίες.
Άρθρο 21 – Βοήθεια σε ατομικές/συλλογικές καταγγελίες
Τα Μέρη θα διασφαλίσουν ότι τα θύματα έχουν πληροφόρηση και πρόσβαση στους
ισχύοντες τοπικούς και διεθνείς μηχανισμούς ατομικών/συλλογικών καταγγελιών. Τα
Μέρη θα προωθούν την παροχή ευαισθητοποιημένης και καλά ενημερωμένης βοήθειας
σε θύματα που υποβάλλουν οποιεσδήποτε τέτοιες καταγγελίες.

11
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Άρθρο 22 – Εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης
1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να παρέχουν ή να
φροντίσουν, σε κατάλληλη γεωγραφική κατανομή, άμεσες, βραχυπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης σε οποιοδήποτε θύμα έχει
υποστεί οποιαδήποτε από τις πράξεις βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής
της παρούσας Σύμβασης.

2

Τα Μέρη θα παρέχουν ή θα μεριμνήσουν για εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης
γυναικών για όλες τις γυναίκες που είναι θύματα βίας και τα παιδιά τους.
Άρθρο 23 – Καταφύγια
Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να φροντίσουν για τη
δημιουργία κατάλληλων, εύκολα προσβάσιμων καταφυγίων σε επαρκή αριθμό για την
παροχή ασφαλούς στέγασης και την ενεργή προσέγγιση των θυμάτων, ειδικά για τις
γυναίκες και τα παιδιά τους.
Άρθρο 24 – Τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας
Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να δημιουργήσουν
δωρεάν τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας για όλο το κράτος σε εικοσιτετράωρη βάση
(24/7) ώστε να παρέχουν συμβουλές σε όσους καλούν, με εμπιστευτικότητα ή με τον
δέοντα σεβασμό για την ανωνυμία τους, σε σχέση με όλες τις μορφές βίας που
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 25 – Υποστήριξη για θύματα σεξουαλικής βίας
Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να φροντίσουν για τη
δημιουργία κατάλληλων, εύκολα προσβάσιμων κέντρων παραπομπής θυμάτων
βιασμού ή σεξουαλικής βίας, σε επαρκή αριθμό, για την παροχή ιατρικής και
ιατροδικαστικής εξέτασης, υποστήριξης τραυμάτων και παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών για τα θύματα.
Άρθρο 26 – Προστασία και υποστήριξη για παιδιά μάρτυρες

1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
στην παροχή υπηρεσιών προστασίας και υποστήριξης σε θύματα, λαμβάνονται
επαρκώς υπόψη τα δικαιώματα και οι ανάγκες των παιδιών μαρτύρων όλων των
μορφών βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης.

2

Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό θα περιλαμβάνουν ψυχολογική
συμβουλευτική αναλόγως της ηλικίας για τα παιδιά μάρτυρες όλων των μορφών βίας
που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης και θα δίδεται η
δέουσα προσοχή για το συμφέρον των παιδιών.
Άρθρο 27 – Αναφορά
Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να ενθαρρύνουν οποιοδήποτε άτομο
υπήρξε μάρτυρας σε περιπτώσεις πράξεων βίας που καλύπτονται από το πεδίο
εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης ή το οποίο έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι

12
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μια τέτοια πράξη μπορεί να διαπραχθεί ή ότι και άλλες πράξεις βίας αναμένονται, να
το αναφέρει στους αρμόδιους οργανισμούς και αρχές.
Άρθρο 28 – Αναφορά από επαγγελματίες
Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες
εμπιστευτικότητας που επιβάλλονται από την εσωτερική νομοθεσία σε ορισμένους
επαγγελματίες δεν αποτελούν εμπόδιο στην πιθανότητα, υπό κατάλληλες συνθήκες,
της αναφοράς στους αρμόδιους οργανισμούς ή αρχές εάν έχουν επαρκείς λόγους να
πιστεύουν ότι μια σοβαρή πράξη βίας που καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της
παρούσας Σύμβασης έχει διαπραχθεί και άλλες σοβαρές πράξεις βίας αναμένονται.
Κεφάλαιο V – Ουσιαστικό δίκαιο
Άρθρο 29 – Πολιτικές αγωγές και διορθωτικά μέτρα
1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να παρέχουν στα
θύματα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα κατά του δράστη.

2

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να παρέχουν στα
θύματα, σύμφωνα με τις γενικές αρχές της διεθνούς νομοθεσίας, κατάλληλα
διορθωτικά μέτρα έναντι των κρατικών αρχών που απέτυχαν στο καθήκον τους να
λάβουν τα απαραίτητα προληπτικά ή προστατευτικά μέτρα εντός του πεδίου των
αρμοδιοτήτων τους.
Άρθρο 30 – Αποζημίωση

1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
τα θύματα έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημίωση από τους δράστες για
οποιαδήποτε από τα αδικήματα διαπιστώνονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

2

Κατάλληλη κρατική αποζημίωση θα δίδεται σε εκείνους που έχουν υποστεί σοβαρό
σωματικό τραυματισμό ή βλάβη στην υγεία τους, στο βαθμό που η βλάβη δεν
καλύπτεται από άλλες πηγές όπως δράστης, ασφάλεια ή υγειονομικές και κοινωνικές
παροχές που χρηματοδοτούνται από το κράτος. Αυτό δεν αποκλείει τα Μέρη από το να
διεκδικήσουν επιστροφή για αποζημίωση που δόθηκε από το δράστη, εφόσον δόθηκε η
ανάλογη βαρύτητα στην ασφάλεια του θύματος.

3

Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 θα διασφαλίζουν την
παροχή αποζημίωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
Άρθρο 31 – Κηδεμονία, δικαιώματα επικοινωνίας και ασφάλεια

13

1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι,
στον καθορισμό των δικαιωμάτων κηδεμονίας και επικοινωνίας με τα παιδιά, τα
περιστατικά βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης
λαμβάνονται υπόψη.

2

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
η άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων επικοινωνίας ή κηδεμονίας δεν θέτει σε κίνδυνο
τα δικαιώματα και την ασφάλεια του θύματος ή των παιδιών.
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Άρθρο 32 – Αστικές συνέπειες αναγκαστικών γάμων
Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
οι γάμοι που συνάπτονται αναγκαστικά μπορούν να ακυρωθούν ή να διαλυθούν χωρίς
να τίθενται περιττά οικονομικά ή διοικητικά εμπόδια για το θύμα.
Άρθρο 33 – Ψυχολογική βία
Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
η σκόπιμη ενέργεια πρόκλησης σοβαρής φθοράς στην ψυχολογική ακεραιότητα ενός
ατόμου μέσω εξαναγκασμού ή απειλών ποινικοποιείται.
Άρθρο 34 - Παρενοχλητική παρακολούθηση
Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
η σκόπιμη επαναλαμβανόμενη ενασχόληση με απειλητική ενέργεια που απευθύνεται
προς κάποιο άλλο άτομο, προκαλώντας του φόβο για την ασφάλειά του, ποινικοποιείται.
Άρθρο 35 – Σωματική βία
Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
οι σκόπιμες πράξεις σωματικής βίας ενάντια σε άλλο άτομο, ποινικοποιούνται.
Άρθρο 36 – Σεξουαλική βία, περιλαμβανομένου του βιασμού
1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
οι ακόλουθες σκόπιμες συμπεριφορές ποινικοποιούνται:
α

συμμετοχή χωρίς συγκατάθεση σε κολπική, πρωκτική ή εκ του στόματος διείσδυση
σεξουαλικής φύσεως στο σώμα άλλου ατόμου με οποιοδήποτε όργανο του σώματος
ή αντικείμενο,

β

συμμετοχή χωρίς συγκατάθεση σε άλλες πράξεις σεξουαλικής φύσεως με κάποιο
άτομο,

γ

εξαναγκασμός άλλου ατόμου να συμμετέχει χωρίς συγκατάθεση σε πράξεις
σεξουαλικής φύσεως με τρίτο άτομο.

2

Η συγκατάθεση θα πρέπει να παραχωρείται εθελοντικά ως αποτέλεσμα της ελεύθερης
βούλησης του ατόμου που αξιολογείται στο πλαίσιο των περιστάσεων.

3

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
οι διατάξεις τη παραγράφου 1 ισχύουν επίσης και για πράξεις που διαπράχθηκαν κατά
πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων όπως αναγνωρίζονται από την εσωτερική
νομοθεσία.
Άρθρο 37 – Αναγκαστικός γάμος

1

14

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
σκόπιμη πράξη εξαναγκασμού ενός ενήλικα ή ενός παιδιού να συνάψει γάμο
ποινικοποιείται.
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2

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
σκόπιμη πράξη μεταφοράς ενός ενήλικα ή ενός παιδιού στην επικράτεια ενός Μέρους ή
Κράτους διαφορετικού από εκείνο που διαμένει με σκοπό τον εξαναγκασμό αυτού του
ενήλικα ή του παιδιού να συνάψει γάμο, ποινικοποιείται.
Άρθρο 38 – Ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων
Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
οι ακόλουθες σκόπιμες συμπεριφορές ποινικοποιούνται:
α

εκτομή, ακρωτηριασμός ή άλλου τύπου περιτομή στο σύνολο ή σε οποιοδήποτε
μέρος των μεγάλων χειλέων, των μικρών χειλέων ή της κλειτορίδας μιας γυναίκας,

β

εξαναγκασμός ή η υποκίνηση να υποβληθεί μια γυναίκα σε οποιαδήποτε από τις
πράξεις που αναφέρονται στο σημείο α,

γ

προτροπή, εξαναγκασμός ή υποκίνηση να υποβληθεί ένα κορίτσι σε οποιαδήποτε
από τις πράξεις που αναφέρονται στο σημείο α.

Άρθρο 39 – Αναγκαστική άμβλωση και στείρωση
Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
οι ακόλουθες σκόπιμες συμπεριφορές ποινικοποιούνται:
α

πραγματοποίηση άμβλωσης σε μια γυναίκα χωρίς την προηγούμενη και
ενημερωμένη συγκατάθεσή της,

β

πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης που έχει σκοπό ή αποτέλεσμα τον
τερματισμό της δυνατότητας μιας γυναίκας για φυσική αναπαραγωγή χωρίς την
προηγούμενη ενημερωμένη συγκατάθεσή της ή κατανόηση από εκείνη της
διαδικασίας.

Άρθρο 40 – Σεξουαλική παρενόχληση
Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
οποιαδήποτε μορφή μη επιθυμητής λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς
σεξουαλικής φύσεως με σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας ενός
ατόμου, ιδιαίτερα όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, υποβαθμιστικό,
ταπεινωτικό ή προβλητικό κλίμα, υπόκειται σε ποινικές ή άλλες νομικές κυρώσεις.
Άρθρο 41 – Βοήθεια ή εξώθηση και απόπειρα
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1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να καθιερώσουν ως
αδίκημα, όταν διαπράττεται σκόπιμα, τη βοήθεια ή την εξώθηση στη διάπραξη των
αδικημάτων που καθιερώθηκαν σύμφωνα με τα Άρθρα 33, 34, 35, 36, 37, 38.α και 39 της
παρούσας Σύμβασης.

2

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να καθιερώσουν ως
αδικήματα, όταν διαπράττονται σκόπιμα, τις προσπάθειες για διάπραξη των
αδικημάτων που καθιερώθηκαν σύμφωνα με τα Άρθρα 35, 36, 37, 38.α και 39 της
παρούσας Σύμβασης.
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Άρθρο 42 –

Απαράδεκτες
δικαιολογίες
για
εγκληματικές
ενέργειες,
περιλαμβανομένων και εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στο όνομα
της επονομαζόμενης «τιμής»

1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαιτητά νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι, σε
ποινικές διαδικασίες που ξεκινούν μετά τη διάπραξη οποιασδήποτε από τις πράξεις
βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, η κουλτούρα,
τα έθιμα, η θρησκεία, η παράδοση ή η επονομαζόμενη «τιμή» δεν θα θεωρούνται
δικαιολογία για τις πράξεις αυτές. Αυτό καλύπτει, συγκεκριμένα, ισχυρισμούς ότι το
θύμα έχει παραβεί πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, κοινωνικούς ή παραδοσιακούς
κανόνες ή έθιμα αρμόζουσας συμπεριφοράς.

2

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
η υποκίνηση, από οποιοδήποτε άτομο, ενός παιδιού να διαπράξει οποιαδήποτε από τις
πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν θα μειώσει την ποινική ευθύνη του
ατόμου αυτού για τις πράξεις που διαπράχθηκαν.
Άρθρο 43 – Ισχύς των ποινικών αδικημάτων
Τα αδικήματα που καθιερώνονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση θα ισχύουν
ανεξάρτητα από τη φύση της σχέσης ανάμεσα στο θύμα και το δράστη.
Άρθρο 44 – Δικαιοδοσία

1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να ορίσουν τη
δικαιοδοσία για οποιοδήποτε αδίκημα καθιερώνεται με την παρούσα Σύμβαση, όταν το
αδίκημα διαπράττεται:
α
β
γ
δ
ε
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στην επικράτειά τους ή,
πάνω σε πλοίο που φέρει τη σημαία τους ή,
πάνω σε αεροπλάνο που υπόκειται στη νομοθεσία τους ή,
από έναν από τους υπηκόους τους ή,
από άτομο του οποίου η συνήθης κατοικία βρίσκεται στην επικράτειά τους.

2

Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να πάρουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να
ορίσουν τη δικαιοδοσία για οποιοδήποτε αδίκημα καθιερώνεται σύμφωνα με την
παρούσα Σύμβαση στις περιπτώσεις που το αδίκημα διαπράττεται ενάντια σε έναν από
τους υπηκόους τους ή ένα άτομο του οποίου η συνήθης κατοικία βρίσκεται στην
επικράτειά τους.

3

Για τη δίωξη των αδικημάτων που καθιερώνεται σύμφωνα με τα Άρθρα 36, 37, 38 και 39
της παρούσας Σύμβασης, τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα
για να διασφαλίσουν ότι η δικαιοδοσία τους δεν μειώνεται με την προϋπόθεση ότι οι
πράξεις ποινικοποιούνται στην επικράτεια όπου διαπράχθηκαν.

4

Για τη δίωξη των αδικημάτων που καθιερώνονται σύμφωνα με τα Άρθρα 36, 37, 38 και
39 της παρούσας Σύμβασης, τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η δικαιοδοσία τους αναφορικά με τα σημεία δ και ε της
παραγράφου 1 δεν μειώνεται με την προϋπόθεση ότι η δίωξη μπορεί να ξεκινήσει μόνο
μετά την αναφορά του αδικήματος από το θύμα ή την υποβολή των πληροφοριών από
το Κράτος του τόπου όπου διαπράχθηκε το αδίκημα.
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5

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να ορίσουν τη
δικαιοδοσία για τα αδικήματα που καθιερώθηκαν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση,
σε περιπτώσεις όπου ένας υποτιθέμενος δράστης βρίσκεται στην επικράτειά τους και
δεν τον ή την εκδώσουν σε άλλο Μέρος, μόνο με βάση την εθνικότητά του ή της.

6

Όταν περισσότερα Μέρη από ένα διεκδικούν δικαιοδοσία για ένα υποτιθέμενο αδίκημα
που καθιερώθηκε σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, τα Μέρη που εμπλέκονται, όπου
χρειάζεται, θα συνεννοούνται μεταξύ τους με σκοπό να καθορίσουν την πιο κατάλληλη
δικαιοδοσία για τη δίωξη.

7

Χωρίς να θίγονται οι γενικοί κανόνες του διεθνούς δικαίου, η παρούσα Σύμβαση δεν
εξαιρεί καμία ποινική δικαιοδοσία που ασκείται από ένα Μέρος σύμφωνα με την
εσωτερική του νομοθεσία.
Άρθρο 45 – Κυρώσεις και μέτρα

1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
τα αδικήματα που καθιερώθηκαν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση είναι αξιόποινα
με αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη
σοβαρότητά τους. Οι κυρώσεις αυτές θα περιλαμβάνουν, αναλόγως, ποινές που
αφορούν στέρηση της ελευθερίας που μπορεί να οδηγήσει σε έκδοση.

2

Τα Μέρη μπορούν να υιοθετήσουν άλλα μέτρα σε σχέση με τους δράστες, όπως:
–

παρακολούθηση ή επιτήρηση των ατόμων που καταδικάστηκαν,

–

στέρηση των γονικών δικαιωμάτων, εάν το συμφέρον του παιδιού, που μπορεί να
περιλαμβάνει την ασφάλεια του θύματος, δεν μπορεί να διασφαλιστεί με άλλο
τρόπο.

Άρθρο 46 – Επιβαρυντικές περιστάσεις
Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
οι ακόλουθες συνθήκες, εφόσον δεν αποτελούν ήδη μέρος των συστατικών στοιχείων
του αδικήματος, μπορούν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εσωτερικής
νομοθεσίας, να ληφθούν υπόψη ως επιβαρυντικές περιστάσεις για τον προσδιορισμό
της ποινής σε σχέση με τα αδικήματα που καθιερώνονται σύμφωνα με την παρούσα
Σύμβαση:
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α

το αδίκημα διαπράχθηκε κατά πρώην ή νυν συζύγου ή συντρόφου όπως
αναγνωρίζεται από την εσωτερική νομοθεσία, από μέλος της οικογένειας, άτομο
που συζεί με το θύμα ή άτομο που έχει κάνει κατάχρηση της εξουσίας του,

β

το αδίκημα, ή τα σχετιζόμενα αδικήματα, διαπράχθηκαν κατ’ εξακολούθηση,

γ

το αδίκημα διαπράχθηκε εναντίον ατόμου που είχε καταστεί ευάλωτο από
συγκεκριμένες συνθήκες,

δ

το αδίκημα διαπράχθηκε ενάντια ή παρουσία ενός παιδιού,

ε

το αδίκημα διαπράχθηκε από δύο ή περισσότερα άτομα που ενήργησαν μαζί,
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στ

του αδικήματος προηγήθηκαν ή το αδίκημα συνοδεύτηκε από ακραία επίπεδα βίας,

ζ

το αδίκημα διαπράχθηκε με τη χρήση ή την απειλή όπλου,

η

το αδίκημα οδήγησε σε σοβαρή σωματική ή ψυχολογική βλάβη για το θύμα,

θ

ο δράστης είχε προηγουμένως καταδικαστεί για παρόμοια αδικήματα.

Άρθρο 47 – Ποινές που επιβλήθηκαν από άλλο Μέρος
Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα που προβλέπουν την
πιθανότητα να ληφθούν υπόψη οι τελικές ποινές που επιβλήθηκαν από άλλο Μέρος σε
σχέση με τα αδικήματα που καθιερώθηκαν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση κατά
τον προσδιορισμό της ποινής.
Άρθρο 48 –

Απαγόρευση υποχρεωτικών διαδικασιών για εναλλακτικούς τρόπους
επίλυσης των διαφορών ή επιβολή ποινής

1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να απαγορεύσουν τις
υποχρεωτικές
διαδικασίες
εναλλακτικών
τρόπων
επίλυσης
διαφορών,
περιλαμβανομένης της διαμεσολάβησης και του συμβιβασμού, σε σχέση με όλες τις
μορφές βίας που καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης.

2

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
εάν διαταχθεί η καταβολή προστίμου, θα ληφθεί υπόψη η δυνατότητα του δράστη να
αναλάβει τις οικονομικές του ή της υποχρεώσεις απέναντι στο θύμα.

Κεφάλαιο VI – Έρευνα, δίωξη, ποινική δικονομία και προστατευτικά μέτρα
Άρθρο 49 – Γενικές υποχρεώσεις
1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
οι έρευνες και οι δικαστικές διαδικασίες σε σχέση με όλες τις μορφές βίας που
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης διεξάγονται χωρίς
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις ενώ λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα του θύματος σε
όλα τα στάδια της ποινικών διώξεων.

2

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα, σύμφωνα με τις
θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λαμβάνοντας υπόψη την κατά
φύλο κατανόηση της βίας, για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική έρευνα και δίωξη
των αδικημάτων που καθιερώνονται με την παρούσα Σύμβαση.
Άρθρο 50 – Άμεση ανταπόκριση, πρόληψη και προστασία
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1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου ανταποκρίνονται σε όλες τις μορφές βίας
που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης εγκαίρως και
καταλλήλως προσφέροντας την αρμόζουσα και άμεση προστασία στα θύματα.

2

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου ασχολούνται εγκαίρως και καταλλήλως με
την πρόληψη και την προστασία κατά όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από το
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πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, περιλαμβανομένης της υιοθέτησης
προληπτικών λειτουργικών μέτρων και της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων.
Άρθρο 51 – Αξιολόγηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου
1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
η αξιολόγηση του κινδύνου φονικότητας, της σοβαρότητας της κατάστασης και του
κινδύνου επαναλαμβανόμενης βίας διεξάγεται από όλες τις σχετικές αρχές ώστε να
διαχειριστούν τον κίνδυνο και εάν είναι απαραίτητο να παρέχουν συντονισμένη
ασφάλεια και υποστήριξη.

2

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 λαμβάνει δεόντως υπόψη, σε όλα τα
στάδια της έρευνας και της εφαρμογής προστατευτικών μέτρων, το γεγονός ότι οι
αυτουργοί των πράξεων βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας
Σύμβασης έχουν στην κατοχή τους ή έχουν πρόσβαση σε πυροβόλα όπλα.
Άρθρο 52 – Έκτακτα απαγορευτικά μέτρα
Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
οι αρμόδιες αρχές έχουν την εξουσία να διατάξουν, σε περιπτώσεις άμεσου κινδύνου,
έναν δράστη ενδοοικογενειακής βίας να εγκαταλείψει την κατοικία του θύματος ή του
ατόμου που βρίσκεται σε κίνδυνο για αρκετό χρονικό διάστημα και να απαγορεύσουν
στο δράστη να εισέλθει στην κατοικία ή να επικοινωνήσει με το θύμα ή το άτομο που
βρίσκεται σε κίνδυνο. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα
δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των θυμάτων ή των ατόμων που διατρέχουν
κίνδυνο.
Άρθρο 53 – Περιοριστικά ή προστατευτικά μέτρα

1

Τα Μέρη θα λάβουν απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
κατάλληλες περιοριστικές ή προστατευτικές εντολές διατίθενται για τα θύματα όλων
των μορφών βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης.

2

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
οι περιοριστικές ή προστατευτικές εντολές που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

3
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–

είναι διαθέσιμες για άμεση προστασία και χωρίς περιττά οικονομικά ή διοικητικά
εμπόδια για το θύμα,

–

έχουν εκδοθεί για συγκεκριμένη περίοδο ή έως ότι τροποποιηθούν ή αποσυρθούν,

–

όπου είναι απαραίτητο, έχουν εκδοθεί σε ex parte (μονομερή) βάση που έχει άμεση
ισχύ,

–

διατίθενται ανεξάρτητα από, ή μαζί με, άλλες νομικές διαδικασίες,

–

επιτρέπεται να παρουσιαστούν σε επόμενες νομικές διαδικασίες.

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
οι παραβιάσεις των περιοριστικών ή προστατευτικών εντολών που εκδόθηκαν
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σύμφωνα με την παράγραφο 1 θα υπόκεινται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές ποινικές ή άλλες νομικές κυρώσεις.
Άρθρο 54 – Έρευνες και αποδεικτικά στοιχεία
Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι,
σε όλες τις αστικές ή ποινικές διαδικασίες, τα αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με
το σεξουαλικό ιστορικό και τη συμπεριφορά του θύματος θα επιτρέπονται μόνο όταν
είναι σχετικά και απαραίτητα.
Άρθρο 55 - Ex parte (μονομερείς) και ex officio (αυτεπάγγελτες) διαδικασίες
1

Τα Μέρη θα διασφαλίσουν ότι οι έρευνες ή η δίωξη αδικημάτων που καθιερώθηκαν με
τα Άρθρα 35, 36, 37, 38 και 39 της παρούσας Σύμβασης δεν θα εξαρτώνται εξ’ ολοκλήρου
από μια αναφορά ή καταγγελία που υπεβλήθη από το θύμα εάν το αδίκημα διεπράχθη
ολόκληρο ή εν μέρει στην επικράτειά του και οι διαδικασίες μπορεί να εξακολουθήσουν
ακόμη και αν το θύμα αποσύρει τη δήλωση ή την καταγγελία του ή της.

2

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν,
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την εσωτερική τους νομοθεσία, τη
δυνατότητα κρατικοί και μη-κρατικοί οργανισμοί και σύμβουλοι ενδοοικογενειακής βίας
να βοηθούν ή/και αν υποστηρίζουν τα θύματα, κατ' αίτημά τους, κατά τη διάρκεια των
ερευνών και των δικαστικών διαδικασιών σχετικά με όλα τα αδικήματα που
καθιερώνονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.
Άρθρο 56—Μέτρα προστασίας

1
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Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να προστατεύσουν τα
δικαιώματα και τα συμφέροντα των θυμάτων, περιλαμβανομένων των ειδικών
αναγκών τους ως μάρτυρες, σε όλα τα στάδια των ερευνών και των δικαστικών
διαδικασιών και ιδιαίτερα:
α

φροντίζοντας για την προστασία τους, καθώς και για την προστασία των
οικογενειών και των μαρτύρων τους, από εκφοβισμό, αντίποινα και
επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση,

β

διασφαλίζοντας ότι τα θύματα ενημερώνονται, τουλάχιστον σε περιπτώσεις όπου
τα θύματα και η οικογένεια μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο, όταν ο δράστης
αποδράσει ή αφεθεί προσωρινά ή οριστικά ελεύθερος,

γ

ενημερώνοντάς τα, σύμφωνα με τις συνθήκες που προβλέπονται από την
εσωτερική νομοθεσία, για τα δικαιώματά τους και τις υπηρεσίες που έχουν στη
διάθεσή τους και την παρακολούθηση που γίνεται στις καταγγελίες τους, για τις
κατηγορίες, τη γενική πρόοδο της έρευνας ή των δικαστικών διαδικασιών και το
ρόλο τους σε αυτές, καθώς και για το αποτέλεσμα της υπόθεσής τους,

δ

παρέχοντας στα θύματα τη δυνατότητα, με τρόπο σύμφωνο με τους διαδικαστικούς
κανόνες της εσωτερικής νομοθεσίας, να ακουστούν, να παρέχουν στοιχεία και να
παρουσιάσουν τις απόψεις, τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους, άμεσα ή μέσω
ενδιάμεσου και να ληφθούν υπόψη,
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2

ε

παρέχοντας στα θύματα τις κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης ώστε τα
δικαιώματα και τα συμφέροντά τους να παρουσιάζονται δεόντως και να
λαμβάνονται υπόψη,

στ

διασφαλίζοντας ότι μπορούν να υιοθετηθούν μέτρα για την προστασία του
απορρήτου και της εικόνας του θύματος,

ζ

διασφαλίζοντας ότι η επικοινωνία ανάμεσα στα θύματα και τους δράστες εντός
των χώρων του δικαστηρίου και της υπηρεσίας επιβολής του νόμου αποφεύγεται
όπου είναι δυνατό,

η

παρέχοντας στα θύματα ανεξάρτητους και ικανούς διερμηνείς όταν τα θύματα
είναι μέρη σε δικαστικές διαδικασίες ή όταν παρέχουν στοιχεία,

θ

δίνοντας στα θύματα τη δυνατότητα να καταθέσουν, σύμφωνα με τους κανόνες
που προβλέπονται από την εσωτερική τους νομοθεσία, στην αίθουσα του
δικαστηρίου χωρίς να παρίστανται ή τουλάχιστον χωρίς την παρουσία του
υποτιθέμενου δράστη, ιδιαίτερα με τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών
επικοινωνίας, όπου διατίθενται.

Σε ένα παιδί θύμα και ένα παιδί μάρτυρα πράξεων βίας κατά γυναικών και
ενδοοικογενειακής βίας, θα παρέχονται, όπου χρειάζεται, ειδικά μέτρα προστασίας
λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον του παιδιού.
Άρθρο 57 – Νομική βοήθεια
Τα Μέρη θα παρέχουν το δικαίωμα νομικής αρωγής και δωρεάν νομικής βοήθειας στα
θύματα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την εσωτερική τους νομοθεσία.
Άρθρο 58 – Χρόνος παραγραφής
Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά και άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν
ότι ο χρόνος παραγραφής για την έναρξη οποιωνδήποτε νομικών διαδικασιών
αναφορικά με τα αδικήματα που καθιερώνονται σύμφωνα με τα Άρθρα 36, 37, 38 και 39
της παρούσας Σύμβασης θα συνεχίζεται για μια χρονική περίοδο που είναι επαρκής και
ανάλογη με τη βαρύτητα του εν λόγω αδικήματος, για να επιτρέπεται η επαρκής κίνηση
των διαδικασιών αφού το θύμα ενηλικιωθεί.

Κεφάλαιο VII – Μετανάστευση και άσυλο
Άρθρο 59 – Καθεστώς διαμονής
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1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
τα θύματα το οποίων το καθεστώς διαμονής εξαρτάται από εκείνο του/της συζύγου ή
συντρόφου όπως αναγνωρίζεται από την εσωτερική νομοθεσία, σε περίπτωση λύσης
του γάμου ή της σχέσης, λαμβάνουν σε περίπτωση ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών,
κατόπιν αίτησης, αυτόνομη άδεια διαμονής ανεξάρτητα από τη διάρκεια του γάμου ή
της σχέσης. Οι όροι που σχετίζονται με την παραχώρηση και τη διάρκεια της αυτόνομης
άδειας διαμονής καθορίζονται από την εσωτερική νομοθεσία.

2

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
τα θύματα μπορούν να πετύχουν διακοπή των διαδικασιών απέλασης που ξεκίνησαν σε
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σχέση με καθεστώς διαμονής που εξαρτάται από εκείνο του/της συζύγου ή συντρόφου
όπως αναγνωρίζεται από την εσωτερική νομοθεσία, για να τους δώσουν τη δυνατότητα
να υποβάλλουν αίτηση για αυτόνομη άδεια διαμονής.
3

4

Τα Μέρη θα εκδώσουν ανανεώσιμη άδεια διαμονής σε θύματα, σε μία από τις
παρακάτω δύο περιπτώσεις ή και στις δύο:
α

στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή θεωρήσει ότι η διαμονή τους είναι
απαραίτητη λόγω της προσωπικής τους κατάστασης,

β

στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή θεωρήσει ότι η παραμονή τους είναι
απαραίτητη για το σκοπό της συνεργασίας τους με τις αρμόδιες αρχές για την
έρευνα ή τις ποινικές διαδικασίες.

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
τα θύματα αναγκαστικού γάμου που μεταφέρθηκαν σε άλλη χώρα με σκοπό το γάμο
και που, ως αποτέλεσμα, έχασαν το καθεστώς διαμονής τους στη χώρα όπου κατοικούν
συνήθως, μπορούν να το επανακτήσουν.
Άρθρο 60 – Αιτήματα ασύλου με βάση το φύλο

1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
η βία κατά γυναικών με βάση το φύλο μπορεί να αναγνωριστεί ως μορφή διωγμού στο
πλαίσιο της ερμηνείας του Άρθρου 1, Α (2) της Σύμβασης του 1951 σχετικά με το
Καθεστώς των Προσφύγων και ως μορφή σοβαρής βλάβης που επιζητά
συμπληρωματική/βοηθητική προστασία.

2

Τα Μέρη θα διασφαλίσουν ότι καθένας από τους λόγους της Σύμβασης ερμηνεύεται
λαμβάνοντας υπόψη την ισότητα των φύλων και ότι όπου έχει καθιερωθεί ότι η εκδίωξη
για την οποία υφίσταται φόβος οφείλεται σε έναν ή περισσότερους από αυτούς τους
λόγους, οι αιτούντες θα πρέπει να λαμβάνουν την ιδιότητα του πρόσφυγα σύμφωνα με
τα σχετικά ισχύοντα κείμενα.

3

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να αναπτύξουν
διαδικασίες υποδοχής σε σχέση με το φύλο και υπηρεσίες υποστήριξης για τους
αιτούντες άσυλο καθώς και οδηγίες ανάλογα με το φύλο και διαδικασίες ασύλου σε
σχέση με το φύλο, περιλαμβανομένου του καθορισμού του καθεστώτος πρόσφυγα και
την αίτηση για διεθνή προστασία.
Άρθρο 61 – Μη επαναπροώθηση
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1

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα σεβασμού της αρχής της
μη επαναπροώθησης σύμφωνα με τις υπάρχουσες υποχρεώσεις βάσει της διεθνούς
νομοθεσίας.

2

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι
τα θύματα βίας κατά γυναικών που χρειάζονται προστασία, ανεξάρτητα από την
κατάσταση ή το καθεστώς διαμονής, δεν θα επιστρέφονται σε καμία περίπτωση σε
οποιαδήποτε χώρα όπου θα διέτρεχε κίνδυνο η ζωή τους ή όπου μπορεί να υποβληθούν
σε βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.
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Κεφάλαιο VIII – Διεθνής συνεργασία
Άρθρο 62 – Γενικές αρχές
1

Τα Μέρη θα συνεργαστούν μεταξύ τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
Σύμβασης και μέσω της εφαρμογής των σχετικών διεθνών και τοπικών κειμένων για τη
συνεργασία σε αστικά και ποινικά ζητήματα, τις διευθετήσεις που συμφωνήθηκαν με
βάση την ομοιόμορφη ή αμοιβαία νομοθεσία και τους εσωτερικούς νόμους, στο
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με σκοπό:
α

την πρόληψη, την καταπολέμηση και τη δίωξη όλων των μορφών βίας που
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης,

β

την προστασία και την παροχή βοήθειας στα θύματα,

γ

τις έρευνες ή τις διαδικασίες που αφορούν τα αδικήματα που καθιερώθηκαν
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση,

δ

την επιβολή σχετικών αστικών και ποινικών αποφάσεων που εκδόθηκαν από τις
δικαστικές αρχές των Μερών, περιλαμβανομένων και των εντολών προστασίας.

2

Τα Μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα
θύματα ενός αδικήματος που έχει καθιερωθεί με την παρούσα Σύμβαση και έχει
διαπραχθεί στην επικράτεια Μέρους εκτός εκείνου όπου διαμένουν μπορούν να κάνουν
καταγγελία προς τις αρμόδιες αρχές του Κράτους διαμονής τους.

3

Εάν ένα Μέρος που καθιστά την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών θεμάτων,
την έκδοση ή επιβολή αστικών ή ποινικών αποφάσεων που επιβάλλονται από άλλο
Μέρος της παρούσας Σύμβασης προϋπόθεση για την ύπαρξη μιας συνθήκης, λάβει ένα
αίτημα για μια τέτοια νομική συνεργασία από ένα Μέρος με το οποίο δεν έχει συνάψει
τέτοια συνθήκη, μπορεί να θεωρήσει την παρούσα Σύμβαση ως νομική βάση για την
αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών θεμάτων, την έκδοση ή επιβολή αστικών ή
ποινικών αποφάσεων που επιβάλλονται από το άλλο Μέρος αναφορικά με τα
αδικήματα που καθιερώθηκαν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

4

Τα Μέρη θα προσπαθήσουν να ενσωματώσουν, όπου χρειάζεται, την πρόληψη και τον
αγώνα κατά της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας σε βοηθητικά
προγράμματα ανάπτυξης που παρέχονται προς όφελος τρίτων Κρατών,
περιλαμβανομένης και της συμμετοχής σε διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες με τρίτα
Κράτη με σκοπό τη διευκόλυνση της προστασίας των θυμάτων σύμφωνα με το Άρθρο
18, παράγραφος 5.
Άρθρο 63 – Μέτρα που σχετίζονται με άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο
Όταν ένα Μέρος, με βάση τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του, έχει επαρκείς
λόγους να πιστεύει ότι ένα άτομο διατρέχει άμεσο κίνδυνο να υποστεί οποιαδήποτε από
τις πράξεις βίας αναφέρονται στα Άρθρα 36, 37, 38 και 39 της παρούσας Σύμβασης στην
επικράτεια ενός άλλου Μέρους, το Μέρος που έχει την πληροφορία ενθαρρύνεται να τη
μεταδώσει χωρίς καθυστέρηση στο άλλο με σκοποί να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται τα
κατάλληλα μέτρα προστασίας. Όπου ισχύει, οι πληροφορίες αυτές θα περιλαμβάνουν
στοιχεία για υπάρχουσες διατάξεις προστασίας προς όφελος του ατόμου που βρίσκεται
σε κίνδυνο.
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Άρθρο 64 – Πληροφόρηση
1

Το Μέρος που έχει δεχτεί το αίτημα θα ενημερώσει εγκαίρως το Μέρος που υποβάλλει
το αίτημα για το τελικό αποτέλεσμα της ενέργειας που έγινε σύμφωνα με το παρόν
κεφάλαιο. Το Μέρος που έχει δεχτεί το αίτημα θα ενημερώσει επίσης εγκαίρως το
Μέρος που υποβάλλει το αίτημα για οποιεσδήποτε συνθήκες καθιστούν αδύνατη τη
διεξαγωγή της ζητούμενης ενέργειας ή είναι πιθανό να την καθυστερήσουν σημαντικά.

2

Ένα Μέρος μπορεί, εντός των ορίων της εσωτερικής του νομοθεσίας, χωρίς
προηγούμενο αίτημα, να προωθήσει προς το άλλο Μέρος πληροφορίες που απέκτησε
στο πλαίσιο των δικών του ερευνών όταν θεωρήσει ότι η κοινοποίηση τέτοιων
πληροφοριών μπορεί να βοηθήσει το Μέρος που τις λαμβάνει στο να αποτρέψει ποινικά
αδικήματα που καθιερώθηκαν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ή στο να κινήσει ή
να διεξάγει έρευνες και διαδικασίες που αφορούν τέτοια ποινικά αδικήματα ή ότι οι
πληροφορίες αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε αίτημα συνεργασίας από το Μέρος εκείνο
σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο.

3

Ένα Μέρος που λαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία σύμφωνα με την παράγραφο 2 θα
υποβάλλει την πληροφορία αυτή στις αρμόδιες αρχές ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες
εάν θεωρηθούν απαραίτητες ή ώστε η πληροφορία αυτή να ληφθεί υπόψη σε σχετικές
αστικές και ποινικές διαδικασίες.
Άρθρο 65 – Προστασία δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα θα φυλάσσονται και θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις
υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από τα Μέρη βάσει της Σύμβασης για την
Προστασία των Ατόμων όσον αφορά την Αυτόματη Επεξεργασία των Προσωπικών
Δεδομένων (Σειρά Ευρωπαϊκών Συνθηκών ETS Αριθ. 108).

Κεφάλαιο IX – Μηχανισμός παρακολούθησης
Άρθρο 66 –
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Ομάδα ειδικών σε δράση κατά της βίας εναντίον των γυναικών και
της ενδοοικογενειακής βίας

1

Η ομάδα ειδικών σε δράση κατά της βίας εναντίον γυναικών και της ενδοοικογενειακής
βίας (εφεξής αποκαλούμενη «GREVIO») θα παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας
Σύμβασης από τα Μέρη.

2

Η GREVIO θα αποτελείται από τουλάχιστον 10 μέρη και το πολύ 15 μέρη, λαμβάνοντας
υπόψη το φύλο και τη γεωγραφική ισορροπία, καθώς και τη διεπιστημονική εμπειρία.
Τα μέλη της θα εκλέγονται από την Επιτροπή των Μερών ανάμεσα από υποψηφίους
που έχουν προταθεί από τα Μέρη για μία περίοδο τεσσάρων ετών, με δυνατότητα μίας
ανανέωσης, και ΄΄εχουν επιλεγεί ανάμεσα από υπηκόους των Μερών.

3

Η αρχική εκλογή των 10 μερών θα γίνεται εντός μιας χρονικής περιόδου ενός έτους
αφού τεθεί σε ισχύ η παρούσα Σύμβαση. Η εκλογή των πέντε επιπλέον μερών θα
γίνεται μετά την 25η επικύρωση ή ένταξη.

4

Η εκλογή των μελών της GREVIO θα βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
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α

θα επιλέγονται σύμφωνα με διαφανή διαδικασία ανάμεσα από άτομα υψηλής
ηθικής, γνωστά για την αναγνωρισμένη τους ικανότητα στους τομείς των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των δύο φύλων, της βίας κατά των
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, ή για την παροχή βοήθειας και την
προστασία θυμάτων, ή που έχουν επιδείξει επαγγελματική εμπειρία στους τομείς
που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση,

β

δύο μέλη της GREVIO δεν θα μπορούν να είναι υπήκοοι του ίδιου Κράτους,

γ

θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τα κύρια νομικά συστήματα,

δ

θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν σχετικούς φορείς και οργανισμούς στον τομέα της
βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

ε

θα πρέπει ενεργούν ως ιδιώτες και θα είναι ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι στην
άσκηση των εργασιών τους και θα είναι διαθέσιμοι για να εκτελέσουν τα
καθήκοντά τους με αποτελεσματικό τρόπο.

5

Η διαδικασία εκλογής των μελών της GREVIO θα καθορίζεται από την Επιτροπή των
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατόπιν διαβουλεύσεων και λήψης ομόφωνης
συγκατάθεσης των Μερών, εντός περιόδου έξι μηνών μετά την έναρξη ισχύος της
παρούσας Σύμβασης.

6

Η GREVIO θα υιοθετήσει το δικό της εσωτερικό κανονισμό.

7

Τα μέλη της GREVIO, και άλλα μέλη αντιπροσωπιών που πραγματοποιούν τις
επισκέψεις στις χώρες όπως αναφέρθηκε στο Άρθρο 68, παράγραφοι 9 και 14, θα
απολαμβάνουν τα προνόμια και τις ασυλίες που καθιερώνονται στο παράρτημα της
παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 67 – Επιτροπή των Μερών

1

Η Επιτροπή των Μερών θα αποτελείται από τους αντιπροσώπους των Μερών στη
Σύμβαση.

2

Η Επιτροπή των Μερών θα συγκαλείται από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της
Ευρώπης. Η πρώτη της συνέλευση θα γίνεται εντός περιόδου ενός έτους μετά την
έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης ώστε να εκλεγούν τα μέλη της GREVIO. Στην
συνέχεια, θα συνεδριάζει όποτε το ένα τρίτο των Μερών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής των
Μερών ή ο Γενικός Γραμματέας το ζητήσει.

3

Η Επιτροπή των Μερών θα υιοθετήσει το δικό της εσωτερικό κανονισμό.
Άρθρο 68 – Διαδικασία

25

1

Τα Μέρη θα υποβάλλουν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, με βάση
ένα ερωτηματολόγιο που ετοιμάστηκε από τη GREVIO, μια αναφορά για τα νομοθετικά
και άλλα μέτρα που θέτουν σε εφαρμογή τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, για να
μελετηθούν από τη GREVIO.

2

Η GREVIO θα μελετήσει την αναφορά που υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1
με τους αντιπροσώπους του εν λόγω Μέρους.
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3

Οι επακόλουθες διαδικασίες αξιολόγησης θα χωριστούν σε γύρους, η διάρκεια των
οποίων θα καθοριστεί από την GREVIO. Στην αρχή κάθε γύρου η GREVIO θα επιλέγει
τις συγκεκριμένες διατάξεις στις οποίες θα βασιστεί η διαδικασία αξιολόγησης και θα
αποστέλλει ένα ερωτηματολόγιο.

4

Η GREVIO θα καθορίζει τα κατάλληλα μέσα για να διεξαχθεί αυτή η διαδικασία
παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, μπορεί να υιοθετήσει ένα ερωτηματολόγιο για κάθε
γύρο αξιολόγησης, που θα χρησιμεύει σαν βάση για τη διαδικασία αξιολόγησης της
εφαρμογής από τα Μέρη. Το ερωτηματολόγιο αυτό θα απευθύνεται προς όλα τα Μέρη.
Τα Μέρη θα απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο αίτημα
πληροφόρησης από τη GREVIO.

5

Η GREVIO μπορεί να λάβει πληροφορίες για την εφαρμογή της Σύμβασης από μη
κυβερνητικούς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και από εθνικά
ιδρύματα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

6

Η GREVIO θα λάβει δεόντως υπόψη τις υπάρχουσες πληροφορίες που διατίθενται από
άλλα τοπικά και διεθνή κείμενα και φορείς σε περιοχές που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης.

7

Κατά την υιοθέτηση ενός ερωτηματολογίου για κάθε γύρο αξιολόγησης, η GREVIO θα
λαμβάνει δεόντως υπόψη της την συλλογή των υπαρχόντων δεδομένων και την έρευνα
στα Μέρη όπως αναφέρεται στο Άρθρο 11 της παρούσας Σύμβασης.

8

Η GREVIO μπορεί να λάβει πληροφορίες για την εφαρμογή της Σύμβασης από τον
Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την
Κοινοβουλευτική Συνέλευση και σχετικούς εξειδικευμένους φορείς του Συμβουλίου της
Ευρώπης, καθώς και εκείνους που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με άλλα διεθνή κείμενα.
Οι καταγγελίες που υποβάλλονται στους οργανισμούς αυτούς και το αποτέλεσμά τους
θα διατίθενται στη GREVIO.

9

Η GREVIO μπορεί να οργανώσει επικουρικά, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές και με
τη βοήθεια των ανεξάρτητων εθνικών εμπειρογνωμόνων, επισκέψεις σε χώρες, εάν οι
πληροφορίες που έχει συλλέξει είναι ανεπαρκείς ή σε περιπτώσεις που προβλέπονται
στην παράγραφο 14. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ειδικοί σε
συγκεκριμένους τομείς μπορούν να βοηθήσουν τη GREVIO.

10

Η GREVIO θα προετοιμάσει ένα σχέδιο έκθεσης που περιέχει την ανάλυσή της σχετικά
με την εφαρμογή των διατάξεων στις οποίες βασίζεται η αξιολόγηση, καθώς και τις
υποδείξεις και προτάσεις της σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το εν λόγω Μέρος
μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί. Το σχέδιο έκθεσης θα
σταλεί για σχολιασμό στο Μέρος που υφίσταται την αξιολόγηση. Τα σχόλιά του θα
ληφθούν υπόψη από τη GREVIO όταν υιοθετήσει την έκθεσή της.

11

Με βάση όλες τις πληροφορίες που θα ληφθούν και τα σχόλια των Μερών, η GREVIO
θα υιοθετήσει την έκθεση και τα συμπεράσματά της αναφορικά με τα μέτρα που
ελήφθησαν από το εν λόγω Μέρος για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας
Σύμβασης. Η έκθεση αυτή και τα συμπεράσματα θα αποσταλούν στο εν λόγω Μέρος
και στην Επιτροπή των Μερών. Η έκθεση και τα συμπεράσματα της GREVIO θα
κοινοποιηθούν από την υιοθέτησή τους, μαζί με τα τελικά σχόλια από το εν λόγω
Μέρος.
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12

Χωρίς να θίγεται η διαδικασία των παραγράφων 1 έως 8, η Επιτροπή των Μερών μπορεί
να υιοθετήσει, με βάση την έκθεση και τα συμπεράσματα της GREVIO, συστάσεις που
απευθύνονται στο Μέρος αυτό (α) που αφορούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για
να εφαρμοστούν τα συμπεράσματα της GREVIO, εάν είναι απαραίτητο ορίζοντας μια
ημερομηνία για την υποβολή πληροφοριών για την εφαρμογή τους και (β) έχουν στόχο
την προώθηση της συνεργασίας με το Μέρος εκείνο για τη σωστή εφαρμογή της
παρούσας Σύμβασης.

13

Εάν η GREVIO λάβει αξιόπιστες πληροφορίες που υποδεικνύουν μια κατάσταση όπου
τα προβλήματα απαιτούν άμεση προσοχή για την πρόληψη ή τον περιορισμό της
κλίμακας ή του αριθμού των σοβαρών παραβιάσεων της Σύμβασης, μπορεί να ζητήσει
την επείγουσα υποβολή μιας ειδικής έκθεσης σχετικά με τα μέτρα που θα ληφθούν για
την πρόληψη σοβαρών, μαζικών ή επίμονων μορφών βίας κατά των γυναικών.

14

Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παραθέτονται από το εν λόγω Μέρος, καθώς
και οποιεσδήποτε άλλες αξιόπιστες πληροφορίες είναι διαθέσιμες, η GREVIO μπορεί να
αναθέσεις σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη της να διεξάγουν μια έρευνα και να
υποβάλλουν επειγόντως μια αναφορά στη GREVIO. Όπου είναι αναγκαίο και με τη
συγκατάθεση του Μέρους, η έρευνα μπορεί να περιλαμβάνει και επίσκεψη στην
επικράτειά του.

15

Μετά την εξέταση των ευρημάτων της έρευνας που αναφέρθηκε στην παράγραφο 14, η
GREVIO θα αποστείλει τα ευρήματα αυτά στο εν λόγω Μέρος και, όπου χρειάζεται,
στην Επιτροπή των Μερών και την Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της
Ευρώπης μαζί με οποιαδήποτε σχόλια και συστάσεις.
Άρθρο 69 – Γενικές συστάσεις
Η GREVIO μπορεί να υιοθετήσει, όπου χρειάζεται, γενικές συστάσεις για την εφαρμογή
της παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 70 – Κοινοβουλευτική συμμετοχή στην παρακολούθηση

1

Τα εθνικά κοινοβούλια θα κληθούν να συμμετέχουν στην παρακολούθηση των μέτρων
που λαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης.

2

Τα Μέρη θα υποβάλλουν τις εκθέσεις της GREVIO στα εθνικά τους κοινοβούλια.

3

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης θα κληθεί να εκτιμά
τακτικά την κατάσταση της εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης.

Κεφάλαιο X – Σχέση με άλλα διεθνή κείμενα
Άρθρο 71 – Σχέση με άλλα διεθνή κείμενα
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1

Η παρούσα Σύμβαση δεν θα επηρεάζει υποχρεώσεις που προκύπτουν από άλλα διεθνή
κείμενα στα οποία τα Μέρη της παρούσας Σύμβασης είναι Μέρη ή θα γίνουν Μέρη και
τα οποία περιέχουν διατάξεις για θέματα που διέπονται από την παρούσα Σύμβαση.

2

Τα Μέρη της παρούσας Σύμβασης μπορούν να συνάψουν διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες μεταξύ τους για τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα Σύμβαση, για
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σκοπούς συμπλήρωσης ή ενίσχυσης των διατάξεών της ή διευκόλυνσης της εφαρμογής
των αρχών που περιέχονται σε αυτή.
Κεφάλαιο XI – Τροποποιήσεις της Σύμβασης
Άρθρο 72 – Τροποποιήσεις
1

Οποιαδήποτε πρόταση για τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης παρουσιαστεί από
ένα Μέρος θα κοινοποιηθεί στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης και θα
προωθηθεί από εκείνη ή εκείνον στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε
όλους τους υπογράφοντες, όλα τα Μέρη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσα Κράτη κλήθηκαν
να υπογράψουν την παρούσα Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75 και
όσα Κράτη κλήθηκαν να προσχωρήσουν στην παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με τις
διατάξεις του Άρθρου 76.

2

Η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης θα μελετήσει την
προτεινόμενη τροποποίηση και, αφού συμβουλευτεί τα Μέρη της παρούσας Σύμβασης
που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, μπορεί να υιοθετήσει την
τροποποίηση κατά την πλειοψηφία που προβλέπεται στο Άρθρο 20.δ του Καταστατικού
του Συμβουλίου της Ευρώπης.

3

Το κείμενο οποιασδήποτε τροποποίησης που υιοθετείται από την Επιτροπή των
Υπουργών σύμφωνα με την παράγραφο 2 θα προωθηθεί στα Μέρη για αποδοχή.

4

Οποιαδήποτε τροποποίηση υιοθετηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 θα τεθεί σε ισχύ
την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της περιόδου ενός μήνα μετά την
ημερομηνία κατά την οποία όλα τα Μέρη έχουν ενημερώσει το Γενικό Γραμματέα για
την αποδοχή τους.

Κεφάλαιο XII – Τελικές ρήτρες
Άρθρο 73 – Αποτελέσματα της παρούσας Σύμβασης
Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν θα θίξουν τις διατάξεις της εσωτερικής
νομοθεσίας και τα δεσμευτικά διεθνή κείμενα που είναι ήδη σε ισχύ ή μπορεί να τεθούν
σε ισχύ, σύμφωνα με τα οποία πιο ευνοϊκά δικαιώματα παραχωρούνται ή θα
παραχωρηθούν σε άτομα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.
Άρθρο 74 – Επίλυση διαφορών
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1

Τα Μέρη οποιασδήποτε διαφοράς μπορεί να προκύψει σχετικά με την εφαρμογή ή την
ερμηνεία των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης θα προσπαθήσουν πρώτα να την
επιλύσουν μέσω διαπραγμάτευσης, συμβιβασμού, διαιτησίας ή με οποιεσδήποτε άλλες
μεθόδους ειρηνικής επίλυσης γίνουν δεκτές με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ τους.

2

Η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορεί να καθιερώσει
διαδικασίες επίλυσης διαθέσιμες για χρήση από τα Μέρη που έχουν διαφορές εάν
συμφωνήσουν κάτι τέτοιο.

477

Άρθρο 75 – Υπογραφή και έναρξη ισχύος
1

Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοιχτή για υπογραφή από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου
της Ευρώπης, τα τρίτα κράτη που έχουν συμμετάσχει στην ανάπτυξή της και την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

2

Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα κείμενα επικύρωσης,
αποδοχής ή έγκρισης θα κατατεθούν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της
Ευρώπης.

3

Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη
λήξη της περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία που οι 10 υπογράφοντες,
περιλαμβανομένων τουλάχιστον οκτώ κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης,
έχουν εκφράσει τη συγκατάθεσή τους να δεσμευτούν από τη Σύμβαση σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 2.

4

Σε σχέση με οποιοδήποτε Κράτος αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή την Ευρωπαϊκή
Ένωση, που ακολούθως εκφράζει τη συγκατάθεσή της να δεσμεύεται από αυτή, η
Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της
περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία της κατάθεσης του κειμένου επικύρωσης,
αποδοχής ή έγκρισής της.
Άρθρο 76 – Προσχώρηση στη Σύμβαση

1

Αφού τεθεί σε ισχύ η παρούσα Σύμβαση, η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου
της Ευρώπης μπορεί, μετά από διαβούλευση με τα Μέρη της παρούσας Σύμβασης και
λήψη της ομόφωνης συγκατάθεσής τους, να καλέσει οποιοδήποτε κράτος δεν είναι
μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, που δεν συμμετείχε στην ανάπτυξη της Σύμβασης,
να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση με απόφαση που θα ληφθεί από την
πλειοψηφία που προβλέπεται στο Άρθρο 20.δ του καταστατικού του Συμβουλίου της
Ευρώπης και με ομόφωνη ψήφο των αντιπροσώπων των Μερών που δικαιούνται να
μετέχουν των συνεδριάσεων της Επιτροπής Υπουργών.

2

Αναφορικά με οποιοδήποτε Κράτος προσχωρεί, η Σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ την
πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της περιόδου τριών μηνών μετά την
ημερομηνία της κατάθεσης του κειμένου για προσχώρηση στο Γενικό Γραμματέα του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
Άρθρο 77 – Εδαφική εφαρμογή
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1

Οποιοδήποτε Κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί, τη στιγμή της υπογραφής ή κατά
την κατάθεση του κειμένου της για επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση, να
καθορίσει την επικράτεια ή τις επικράτειες όπου θα ισχύει η παρούσα Σύμβαση.

2

Κάθε Μέρος μπορεί, σε οποιαδήποτε επόμενη ημερομηνία, με δήλωση που απευθύνεται
στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την εφαρμογή της
παρούσας Σύμβασης σε οποιαδήποτε άλλη επικράτεια ορίζεται στη δήλωση και για της
οποίας τις διεθνείς σχέσεις είναι υπεύθυνο ή για λογαριασμό της οποίας έχει
εξουσιοδοτηθεί να δεσμευτεί. Αναφορικά με μια τέτοια επικράτεια, η Σύμβαση θα τεθεί
σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της περιόδου τριών μηνών
μετά την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης αυτής από το Γενικό Γραμματέα.
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3

Οποιαδήποτε δήλωση γίνει σύμφωνα με τις δύο παραπάνω παραγράφους μπορεί, σε
σχέση με οποιαδήποτε επικράτεια προσδιορίζεται σε μια τέτοια δήλωση, να αποσυρθεί
με ειδοποίηση που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η
απόσυρση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της
περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης αυτής από το
Γενικό Γραμματέα.
Άρθρο 78 – Επιφυλάξεις

1

Καμία επιφύλαξη δεν μπορεί να υπάρξει σχετικά με οποιαδήποτε διάταξη της
παρούσας Σύμβασης, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3.

2

Οποιοδήποτε Κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί, τη στιγμή της υπογραφής ή όταν
κατατίθεται το κείμενο της επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, με
δήλωση που θα απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να
δηλώσει ότι διατηρεί το δικαίωμα να μην εφαρμόσει ή να εφαρμόσει μόνο σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις τις διατάξεις που αναφέρονται στο:
–

Άρθρο 30, παράγραφος 2,

–

Άρθρο 44, παράγραφοι 1.ε, 3 και 4,

–
Άρθρο 55, παράγραφος 1 αναφορικά με το Άρθρο 35 σχετικά με ήσσονος σημασίας
αδικήματα,
–

Άρθρο 58 αναφορικά με τα Άρθρα 37, 38 και 39,

–

Άρθρο 59.

3

Οποιοδήποτε Κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί, τη στιγμή της υπογραφής ή όταν
κατατίθεται το κείμενο της επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, με
δήλωση που θα απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να
δηλώσει ότι διατηρεί το δικαίωμα να προβλέψει μη ποινικές κυρώσεις, αντί για ποινικές
κυρώσεις, για τις πράξεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 34.

4

Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει να αποσύρει μια επιφύλαξη μέσω
μιας δήλωσης που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η
δήλωση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία παραλαβής της από το Γενικό
Γραμματέα.
Άρθρο 79 – Περίοδος ισχύος και αναθεώρηση επιφύλαξης

30

1

Οι επιφυλάξεις που αναφέρονται στο Άρθρο 78, παράγραφοι 2 και 3, θα ισχύουν για μια
περίοδο πέντε ετών από την ημέρα που τέθηκε σε ισχύ η παρούσα Σύμβαση αναφορικά
με το εν λόγω Μέρος. Ωστόσο, τέτοιες επιφυλάξεις μπορούν να ανανεωθούν για
περιόδους της ίδιας διάρκειας.

2

Δεκαοχτώ μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της επιφύλαξης, η Γενική Γραμματεία του
Συμβουλίου της Ευρώπης θα ειδοποιήσει για τη λήξη αυτή το εν λόγω Μέρος. Το
λιγότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη, το Μέρος θα ειδοποιήσει το Γενικό Γραμματέα
ότι υποστηρίζει, τροποποιεί ή αποσύρει την επιφύλαξή του. Εάν δεν υπάρξει ειδοποίηση
από το εν λόγω Μέρος, η Γενική Γραμματεία θα ειδοποιήσει το Μέρος ότι η επιφύλαξή
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του θεωρείται ότι έχει επεκταθεί αυτόματα για μια περίοδο έξι μηνών. Η αδυναμία του
εν λόγω Μέρους να ειδοποιήσει σχετικά με την πρόθεσή του να διατηρήσει ή να
τροποποιήσει την επιφύλαξή του πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής θα οδηγήσει σε
παύση της ισχύος της επιφύλαξης.
3

Εάν ένα Μέρος θέσει μια επιφύλαξη σύμφωνα με το Άρθρο 78, παράγραφοι 2 και 3, θα
παρέχει, πριν από την ανανέωσή της ή κατόπιν αιτήματος, μια εξήγηση στη GREVIO,
για τους λόγους που δικαιολογούν τη συνέχειά της.
Άρθρο 80 – Καταγγελία

1

Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να καταγγείλει της παρούσα
Σύμβαση μέσω μιας δήλωσης που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου
της Ευρώπης.

2

Η καταγγελία αυτή θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη
της περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης από το
Γενικό Γραμματέα.
Άρθρο 81 – Ειδοποίηση
Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα ειδοποιήσει τα κράτη μέλη του
Συμβουλίου της Ευρώπης, τα τρίτα κράτη που έχουν συμμετάσχει στην ανάπτυξη,
οποιονδήποτε υπογράφοντα, οποιοδήποτε Μέρος, την Ευρωπαϊκή Ένωση και
οποιοδήποτε κράτος που κλήθηκε να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση για:
α

οποιαδήποτε υπογραφή,

β

την κατάθεση οποιουδήποτε κειμένου για επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή
προσχώρηση,

γ

οποιαδήποτε ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ η παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με τα
Άρθρα 75 και 76,

δ

οποιαδήποτε τροποποίηση υιοθετήθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 72 και την
ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η τροποποίηση αυτή,

ε

οποιαδήποτε επιφύλαξη και απόσυρση επιφύλαξης γίνει σύμφωνα με το Άρθρο 78,

στ

οποιαδήποτε καταγγελία γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρο 80,

ζ

οποιαδήποτε άλλη πράξη, ειδοποίηση ή επικοινωνία σχετίζεται με την παρούσα
Σύμβαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογράφοντες όντας δεόντως εξουσιοδοτημένοι,
υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση.
Συντάχθηκε στην Κωνσταντινούπολη, σήμερα 11 Μαΐου 2011, στα Αγγλικά και τα
Γαλλικά, με τα δύο κείμενα να είναι εξίσου αυθεντικά, σε ένα αντίτυπο το οποίο θα
κατατεθεί στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του
Συμβουλίου της Ευρώπης θα αποστείλει επικυρωμένα αντίγραφα σε κάθε κράτος μέλος
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του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα τρίτα κράτη που συμμετείχαν στην ανάπτυξη της
παρούσας Σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε οποιοδήποτε Κράτος κλήθηκε να
προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση.

Παράρτημα – Προνόμια και ασυλίες (Άρθρο 66)
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1

Το παρόν παράρτημα θα ισχύει για τα μέλη της GREVIO που αναφέρθηκαν στο Άρθρο
66 της Σύμβασης, καθώς και για άλλα μέλη των αντιπροσωπειών που πραγματοποιούν
επισκέψεις σε χώρες. Για το σκοπό του παρόντος παραρτήματος, ο όρος «άλλα μέλη των
αντιπροσωπειών που πραγματοποιούν επισκέψεις σε χώρες» θα περιλαμβάνει τους
ανεξάρτητους εθνικούς εμπειρογνώμονες και τους ειδικούς που αναφέρθηκαν στο
Άρθρο 68, παράγραφο 9, της Σύμβασης, τα μέλη του προσωπικού του Συμβουλίου της
Ευρώπης και τους διερμηνείς που απασχολούνται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και
συνοδεύουν τη GREVIO κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στις χώρες.

2

Τα μέλη της GREVIO και τα άλλα μέλη των αντιπροσωπειών που πραγματοποιούν
επισκέψεις σε χώρες, ενώ ασκούν τις εργασίες που σχετίζονται με την προετοιμασία και
τη διεξαγωγή των επισκέψεων στις χώρες, καθώς και την παρακολούθηση αυτών και
ταξιδεύουν σχετικά με τις εργασίες αυτές, θα απολαμβάνουν τα ακόλουθα προνόμια
και ασυλίες:
α

ασυλία από προσωπική σύλληψη ή κράτηση και από κατάσχεση των προσωπικών
τους αποσκευών και δικαστική ασυλία κάθε είδους σε σχέση με προφορικές ή
γραπτές δηλώσεις και όλες τις πράξεις στις οποίες προέβησαν υπό την επίσημη
ιδιότητά τους,

β

εξαίρεση από οποιονδήποτε περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία τους κατά την
έξοδο από και κατά την επιστροφή στη χώρα διαμονής τους και είσοδο και έξοδο
από τη χώρα στην οποία εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους και από εγγραφή στα
μητρώα αλλοδαπών στη χώρα που επισκέπτονται ή μέσω της οποίας περνούν κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3

Στην πορεία των ταξιδιών που πραγματοποιούν για την άσκηση των καθηκόντων τους,
τα μέλη της GREVIO και τα άλλα μέλη των αντιπροσωπειών που πραγματοποιούν
επισκέψεις σε χώρες, όσον αφορά τους τελωνειακούς και συναλλαγματικούς ελέγχους,
θα προσέρχονται στις ίδιες εγκαταστάσεις με εκείνες που προσέρχονται οι
αντιπρόσωποι αλλοδαπών κυβερνήσεων που βρίσκονται σε επίσημη προσωρινή
αποστολή.

4

Τα έγγραφα που σχετίζονται με την αξιολόγηση της εφαρμογής της Σύμβασης και
μεταφέρονται από τα μέλη της GREVIO και τα άλλα μέλη των αντιπροσωπειών που
πραγματοποιούν επισκέψεις σε χώρες θα είναι απαραβίαστα εφόσον αφορούν τη
δραστηριότητα της GREVIO. Καμία διακοπή ή λογοκρισία δεν θα ισχύει για την επίσημη
επικοινωνία της GREVIO ή την επίσημη επικοινωνία των μελών της GREVIO και άλλων
μελών των αντιπροσωπειών που πραγματοποιούν επισκέψεις σε χώρες.

5

Για να διασφαλιστεί για τα μέλη της GREVIO και τα άλλα μέλη των αντιπροσωπειών
που πραγματοποιούν επισκέψεις σε χώρες, η πλήρης ελευθερία του λόγου και η πλήρης
ανεξαρτησία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, η δικαστική ασυλία σχετικά με
προφορικές ή γραπτές δηλώσεις και όλες τις πράξεις στις οποίες προέβησαν κατά την
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εκτέλεση των καθηκόντων τους θα εξακολουθήσει να ισχύει, παρά το ότι τα εν λόγω
άτομα δεν ασχολούνται πλέον με την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών.
6

33

Τα προνόμια και οι ασυλίες παρέχονται στα άτομα που αναφέρθηκαν στην παράγραφο
1 του παρόντος παραρτήματος για να διαφυλαχθεί η ανεξάρτητη άσκηση των
καθηκόντων τους για τα συμφέροντα της GREVIO και όχι για προσωπικό τους όφελος.
Η άρση της ασυλίας των ατόμων που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1 του παρόντος
παραρτήματος θα γίνει από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης σε
οποιαδήποτε περίπτωση που, κατά την άποψή του ή της, η ασυλία θα εμπόδιζε την
πορεία της δικαιοσύνης και όπου μπορεί να αρθεί χωρίς να θιγούν τα συμφέροντα της
GREVIO.
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 4)
Κεφ.154.
3 του 1962
43 του 1963
41 του 1964
69 του 1964
70 του 1965
5 του 1967
58 του 1967
44 του 1972
92 του 1972
29 του 1973
59 του 1974
3 του 1975
13 του 1979
10 του 1981
46 του 1982
86 του 1983
186 του 1986
111 του 1989
236 του 1991
6(I) του 1994
3(I) του 1996
99(I) του 1996
36(I) του 1997
40(I) του 1998
45(I) του 1998
15(I) του 1999
37(I) του 1999
38(I) του 1999
129(I) του 1999
30(I) του 2000
43(I) του 2000
77(I) του 2000
162(I) του 2000
169(I) του 2000
181(I) του 2000
27(I) του 2001
12(I) του 2002
85(I) του 2002
144(I) του 2002
145(I) του 2002
25(I) του 2003
48(I) του 2003
84(I) του 2003
164(I) του 2003
124(I) του 2004
31(I) του 2005
18(I) του 2006
130(I) του 2006
126(I) του 2007
127(I) του 2007
70(I) του 2008
83(I) του 2008
64(I) του 2009
56(I) του 2011
72(I) του 2011
163(I) του 2011
167(I) του 2011
84(I) του 2012
95(I) του 2012
134(I) του 2012
125(I) του 2013
131(I) του 2013
87(I) του 2015
91(I) του 2015

(α)

Ο Ποινικός Κώδικας.
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112(I) του 2015
113(I) του 2015
31(Ι) του 2016
43(Ι) του 2016
31(Ι) του 2017.
Κεφ.155.
93 του 1972
2 του 1975
12 του 1975
41 του 1978
162 του 1989
142 του 1991
9 του 1992
10(I) του 1996
89(I) του 1997
54(I) του 1998
96(I) του 1998
14(I) του 2001
185(I) του 2003
219(I) του 2004
57(I) του 2007
9(I) του 2009
111(I) του 2011
165(I) του 2011
7(I) του 2012
21(I) του 2012
160(I) του 2012
23(I) του 2013
16(Ι) του 2014
42(I) του 2014
186(Ι) του 2014.

(β)

Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος.

205(I) του 2002
191(I) του 2004
40(I) του 2006
176(I) του 2007
39(I) του 2009
150(I) του 2014.

(γ)

Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος.

177(Ι) του 2002
193(I) του 2004
38(Ι) του 2009
151(Ι) του 2014.

(δ)

O περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμος.

18(Ι) του 2008
89(Ι) του 2013.

(ε)

O περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες
και στην Παροχή Αυτών) Νόμος.

78 του 1985.
1(III) του 2002.
133(I) του 2002
40(Ι) του 2009
149(I) του 2014.

(στ) O περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης σε βάρος της Γυναίκας (Κυρωτικός) Νόμος.
(ζ)

O περί του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την
Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης σε βάρος της Γυναίκας (Κυρωτικός) Νόμος.

(η) O περί Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης Νόμος.

15(I) του 2000.

(θ)

O περί Στατιστικής Νόμος.

95(I) του 2001
15(I) του 2014.

(ι)

Ο περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμος.

(ια)

Ο περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος.

Κεφ. 148.
87 του 1973
54 του 1978
156 του 1985
41 του 1989
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73(Ι) του 1992
101(Ι) του 1996
49(Ι) του 1997
29(Ι) του 2000
154(I) του 2002
129(Ι) του 2006
171(I) του 2006
82(Ι) του 2008.
119(I) του 2000
212(I) του 2004
172(I) του 2015.

(ιβ) Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος.

216 του 1990
60(I) του 1995
95(I) του 1995
30(I) του 1997
60(I) του 1997
21(I) του 1998
190(I) του 2002
203(I) του 2004
68(I) του 2008.

(ιγ) Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος.

104(I) του 2003
66(I) του 2009
95(Ι) του 2017.

(ιδ) Ο περί Γάμου Νόμος.

60(I) του 2014.

(ιε)

Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης
Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος.

91(Ι) του 2014
105(Ι) του 2014.

(ιστ) Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της
Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος.

165(Ι) του 2002
22(Ι) του 2005
77(Ι) του 2005
43(Ι) του 2006
132(Ι) του 2009
172(Ι) του 2011
8(Ι) του 2012
64(Ι) του 2014
105(Ι) του 2014
140(Ι) του 2014
20(Ι) του 2015
173(Ι) του 2015
111(Ι) του 2016.

(ιζ)

Ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος.

1(I) του 2005.

(ιη) Ο περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος.

14 του 1960
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987

(ιθ) Ο περί Δικαστηρίων Νόμος.
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49 του 1988
64 του 1990
136 του 1991
149 του 1991
237 του 1991
42(Ι) του 1992
43(Ι) του 1992
102(I) του 1992
26(Ι) του 1993
82(Ι) του 1995
102(I) του 1996
4(Ι) του 1997
53(Ι) του 1997
90(Ι) του 1997
27(Ι) του 1998
53(Ι) του 1998
110(I) του 1998
34(Ι) του 1999
146(Ι) του 1999
41(Ι) του 2000
32(Ι) του 2001
40(Ι) του 2002
80(Ι) του 2002
140(Ι) του 2002
206(Ι) του 2002
17(Ι) του 2004
165(Ι) του 2004
268(Ι) του 2004
21(Ι) του 2006
99(Ι) του 2007
170(Ι) του 2007
76(Ι) του 2008
81(Ι) του 2008
118(Ι) του 2008
119(Ι) του 2008
36(Ι) του 2009
129(Ι) του 2009
138(Ι) του 2009
19(Ι) του 2010
166(Ι) του 2011
30(Ι) του 2013
46(Ι) του 2014
191(Ι) του 2014
29(Ι) του 2017
109(Ι) του 2017.
51(I) του 2016.
Κεφ. 105.
2 του 1972
54 του 1976
50 του 1988
197 του 1989
100(Ι) του 1996
43(Ι) του 1997
14(Ι) του 1998
22(I) του 2001
164(I) του 2001
88(Ι) του 2002
220 του 2002
66(Ι) του 2003
178(Ι) του 2004
8(Ι) του 2007
184(Ι) του 2007
29(Ι) του 2009
143(Ι) του 2009
153(I) του 2011

(κ)

Ο περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμος.

(κα) Ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος.

486
41(Ι) του 2012
100(Ι) του 2012
117(Ι) του 2012
32(Ι) του 2013
49(Ι) του 2013
88(Ι) του 2014
129(Ι) του 2014
17(Ι) του 2015
16(Ι) του 2016
2(Ι) του 2017
9(Ι) του 2017.
6(I) του 2000
6(Ι) του 2002
53(I) του 2003
63(I) του 2003
9(Ι) του 2004
241(Ι) του 2004
154(Ι) του 2005
112(Ι) του 2007
122(Ι) του 2009
9(Ι) του 2013
58(Ι) του 2014
59(Ι) του 2014
105(Ι) του 2016
106(Ι) του 2016.

(κβ) Ο περί Προσφύγων Νόμος.

7(Ι) του 2007
181(Ι) του 2011
8(Ι) του 2013
67(Ι) του 2013
77(Ι) του 2015
28(Ι) του 2017.

(κγ) Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών
τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμος.
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ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 5)
Άρθρο της Σύμβασης

Άρθρο του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη
και Προστασία Θυμάτων) Νόμου

33

3 (1)(3)(4)

35

3 (1)(4),4(ι)(ια)(φ),

36

3 (1)(4),4(α)(γ)(δ)(ε)(στ),5

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 6)

Άρθρο της Σύμβασης

Άρθρα του Ποινικού Κώδικα

33

91 και 91Α

35

203-205, 208, 214, 226-228, 231-234, 242 και 243

36

144-148, 151,153-155, 159,160-162, 170

37

148, 150

38

233Α

39

167-169

41

20-25, 366-372
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