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                                                                                                        ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ 

                                                                                                         ΓΑΛΛΙΚΑ 

                                                                                                        ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ CAHVIO 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και τα άλλα υπογράψαντα το παρόν 

κράτη. 

Υπενθυμίζοντας τη Σύμβαση για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΤS No 5, 1950) και των Πρωτοκόλλων της, τον Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Χάρτη (ΕΤS No 35,1961, όπως αναθεωρήθηκε το 1996, ETS Νο 163), τη 

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για Δράση κατά της Εμπορίας (παράνομης 

διακίνησης)  Ανθρώπων (CETS No 197, 2005) καθώς και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών κατά της Σεξουαλικής  Εκμετάλλευσης και 

Σεξουαλικής Κακοποίησης (CETS Νο 201, 2007). 

Υπενθυμίζοντας 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 

φύλων, Σύσταση CM/REC(2010)10 σχετικά με το ρόλο των γυναικών και των ανδρών στην 

πρόληψη και επίλυση των (ενόπλων) συγκρούσεων και στην οικοδόμηση της ειρήνης καθώς 

και άλλες συναφείς συστάσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο όγκο νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το οποίο θεσπίζει σημαντικούς κανόνες(καταστατικές αρχές) στον 

τομέα της βίας κατά των γυναικών. 

Έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων(1966), το 

Διεθνές Σύμφωνο Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτισμικών Δικαιωμάτων(1966), τη 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των μορφών Διακρίσεων κατά των 

γυναικών(“CEDAW”, 1979) και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της (1999), καθώς και τη 

Γενική Σύσταση υπ’ αριθμ. 19 της Επιτροπής CEDAW  για τη βία κατά των  γυναικών , τη 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) και των προαιρετικών 

πρωτοκόλλων  της, καθώς και τη Σύμβαση των  Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με αναπηρίες(2006). 

Λαμβάνοντας υπόψη το καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο(2002). 
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Υπενθυμίζοντας τις βασικές αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και ειδικότερα τη 

Σύμβαση της Γενεύης(ΙV) που αφορά στην προστασία των Αμάχων σε περίοδο πολέμου, 

καθώς και τα Συμπληρωματικά πρωτόκολλα Ι και ΙΙ(1977) που επισυνάπτονται σε αυτή.  

Καταδικάζοντας όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. 

Αναγνωρίζοντας ότι η υλοποίηση της de jure και de facto ισότητας μεταξύ γυναικών και 
ανδρών αποτελεί βασικό στοιχείο για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών 
 
Αναγνωρίζοντας ότι η βία κατά των γυναικών συνιστά εκδήλωση των ιστορικά άνισων 

σχέσεων ισχύος μεταξύ των γυναικών και των ανδρών, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε 

επικυριαρχία και διακρίσεις κατά των γυναικών από τους άνδρες και στην παρακώλυση της 

πλήρους προόδου των γυναικών. 

Αναγνωρίζοντας τη δομική φύση της βίας κατά των γυναικών ως βίας βασιζόμενης στο φύλο, 

και ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί έναν από τους ζωτικής σημασίας κοινωνικούς 

μηχανισμούς μέσω των οποίων οι γυναίκες εξαναγκάζονται σε υποδεέστερη θέση σε 

σύγκριση με τους άνδρες. 

Αναγνωρίζοντας με αύξουσα ανησυχία, ότι οι γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια συχνά 

εκτίθενται σε σοβαρές μορφές βίας, όπως η ενδοοικογενειακή βία, η σεξουαλική 

παρενόχληση, ο βιασμός, ο εξαναγκασμός σε σύναψη γάμου, τα εγκλήματα που 

διαπράττονται στο όνομα της ούτως-αποκαλουμένης «τιμής» και ο ακρωτηριασμός των 

γεννητικών οργάνων, τα οποία συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών, καθώς και μείζον εμπόδιο στην 

επίτευξη ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.  

Αναγνωρίζοντας τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια 

ενόπλων συγκρούσεων οι οποίες συνεπάγονται επιπτώσεις για τον άμαχο πληθυσμό, 

ειδικότερα για τις γυναίκες, και οι οποίες  προσλαμβάνουν τη μορφή εκτεταμένου ή 

συστηματικού βιασμού και σεξουαλικής βίας και συνθέτουν το δυναμικό υπόστρωμα για 

αυξανόμενη βία που βασίζεται στο φύλο, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη διεξαγωγή 

των (ενόπλων) συγκρούσεων. 

Αναγνωρίζοντας ότι οι γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια είναι εκτεθειμένες σε μεγαλύτερο 

κίνδυνο βίας που συνδέεται με το φύλο απ΄ ότι  οι άνδρες. 

Αναγνωρίζοντας ότι η ενδοοικογενειακή βία επηρεάζει τις γυναίκες σε δυσανάλογο βαθμό, 

και ότι οι άνδρες δύνανται επίσης να αποτελέσουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 

Αναγνωρίζοντας ότι τα παιδιά αποτελούν θύματα ενδοοικογενειακής βίας, 

συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης να αποτελούν αυτόπτες μάρτυρες βίας στην 

οικογένεια. 

Φιλοδοξώντας να δημιουργήσουν μία Ευρώπη απαλλαγμένη από τη βία κατά των γυναικών 

και την ενδοοικογενειακή βία. 

Συμφώνησαν τα ακόλουθα: 
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Κεφάλαιο I - Σκοποί, ορισμοί, ισότητα και μη-διακριτική μεταχείριση, γενικές 

υποχρεώσεις 

Άρθρο 1- Σκοποί της Σύμβασης 

1. Οι σκοποί της παρούσας Σύμβασης συνίστανται στα εξής: 

α. την προστασία των γυναικών ενάντια σε όλες τις μορφές βίας, καθώς και την πρόληψη, 

την ποινική δίωξη και εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών καθώς και της ενδοοικογενειακής 

βίας. 

β. τη συνεισφορά στην εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών  και στην 

προώθηση ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών  και ανδρών συμπεριλαμβανομένης της 

παροχής ενδυνάμωσης στις γυναίκες. 

γ. το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου πλαισίου, πολιτικών και μέτρων για την προστασία και 

την υποβοήθηση όλων των θυμάτων βίας κατά των γυναικών καθώς και της 

ενδοοικογενειακής βίας. 

δ. την προαγωγή διεθνούς συνεργασίας με σκοπό την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών 

και της ενδοοικογενειακής βίας. 

ε. την παροχή υποστήριξης και συνδρομής σε οργανισμούς και φορείς επιβολής του δικαίου 

για αποτελεσματική συνεργασία τους με στόχο την υιοθέτηση μίας συνεκτικής προσέγγισης 

που οδηγεί στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. 

2.Προς το σκοπό  της διασφάλισης της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεών της από 

τα μέρη, η παρούσα Σύμβαση θεσπίζει έναν ειδικό μηχανισμό παρακολούθησης. 

Άρθρο 2- Πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης 

1.Η παρούσα Σύμβαση θα τυγχάνει εφαρμογής αναφορικά με όλες τις μορφές βίας κατά των 

γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία έχει δυσανάλογη 

επίπτωση επί των γυναικών. 

2. Τα μέρη ενθαρρύνονται σε εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης αναφορικά με όλα τα 

θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Τα μέρη θα καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τις 

γυναίκες θύματα βίας που συνδέεται με το φύλο κατά την εφαρμογή των διατάξεων της 

παρούσας Σύμβασης. 

3. Η παρούσα Σύμβαση θα τυγχάνει εφαρμογής τόσο σε περιόδους ειρήνης όσο και σε 

περιστάσεις ενόπλων συγκρούσεων. 

Άρθρο 3- Ορισμοί 

Προς τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης: 

α. Ο όρος «βία κατά των γυναικών» νοείται ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και μία μορφή διάκρισης κατά των γυναικών και σημαίνει όλες τις πράξεις μίας βίας 

βασιζόμενης στο φύλο οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα ή ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα, 

φυσική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, 
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συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέλεσης τοιούτων πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την 

αυθαίρετη  αποστέρηση της ελευθερίας, είτε αυτή συμβαίνει στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό βίο. 

β. Ο όρος «ενδοοικογενειακή βία» σημαίνει όλες τις πράξεις φυσικής, σεξουαλικής, 

ψυχολογικής ή οικονομικής βίας οι οποίες συμβαίνουν εντός της οικογένειας ή οικογενειακής 

μονάδας ή μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων, ανεξάρτητα ή όχι του κατά πόσο ο 

δράστης μοιράζεται ή έχει μοιρασθεί την ίδια κατοικία με το θύμα. 

γ. Ο όρος «φύλο» υποδηλοί τους κοινωνικά δομημένους ρόλους, συμπεριφορές, 

δραστηριότητες και ιδιότητες (χαρακτηριστικά γνωρίσματα) τις οποίες μια  δεδομένη κοινωνία 

θεωρεί προσήκουσες και ενδεδειγμένες για τις γυναίκες και τους άνδρες. 

δ. Ο όρος «βία κατά των γυναικών» που βασίζεται στο φύλο σημαίνει τη βία η οποία έχει ως 

αντικείμενο τη γυναίκα για μόνο το λόγο ότι είναι γυναίκα ή η οποία επηρεάζει τη γυναίκα 

κατά τρόπο δυσανάλογο. 

ε. Ο όρος «θύμα» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο αποτελεί αντικείμενο 

συμπεριφοράς η οποία προσδιορίζεται στα εδάφια α και β. 

στ. ο όρος «γυναίκες» συμπεριλαμβάνει  κορίτσια ηλικίας κάτω των 18 ετών. 

 

Άρθρο 4- Θεμελιώδη δικαιώματα, ισότητα και μη διακριτική μεταχείριση 

1.Τα μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

προωθήσουν και προστατέψουν το δικαίωμα του καθενός, ιδιαίτερα των γυναικών, να ζει 

ελεύθερος από την άσκηση βίας τόσο όσον αφορά τη δημόσια όσο και την ιδιωτική σφαίρα. 

2.Τα μέρη θα καταδικάζουν όλες τις μορφές διακριτικής μεταχείρισης κατά των γυναικών και 

θα λαμβάνουν χωρίς καθυστέρηση, τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα αναφορικά με την 

πρόληψή της, συγκεκριμένα μέσω: 

- της ενσωμάτωσης στα εθνικά συντάγματά τους ή σε άλλη προσήκουσα νομοθεσία την αρχή 

της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, ως και τη διασφάλιση της πρακτικής υλοποίησης 

αυτής της αρχής 

-της απαγόρευσης της άσκησης διακριτικής μεταχείρισης κατά των γυναικών, 

συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κυρώσεων όπου απαιτείται 

- την κατάργηση νόμων και πρακτικών οι οποίες συνεπάγονται διακριτική μεταχείριση κατά 

των γυναικών 

3. Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης από τα μέρη, συγκεκριμένα τα μέτρα 

προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων, θα διασφαλίζονται άνευ διακρίσεων με γνώμονα 

το φύλο, το γένος, τη φυλή, το χρώμα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες 

πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική προέλευση, τη σύνδεση με εθνική μειονότητα, την 

περιουσία, την καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα του φύλου, την 

ηλικία, την κατάσταση της υγείας, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση, την κατάσταση 

μετανάστη ή πρόσφυγα, ή άλλη κατάσταση. 
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4. Ειδικά μέτρα τα οποία είναι αναγκαία  για την πρόληψη και προστασία των γυναικών από 

τη βία που βασίζεται στο φύλο δεν θα θεωρούνται ως συνιστώντα διακριτική μεταχείριση 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. 

 

Άρθρο 5- Κρατικές υποχρεώσεις και δέουσα επιμέλεια 

1.Τα Μέρη θα πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε πράξη βίας κατά των γυναικών και θα 

διασφαλίζουν ότι οι κρατικές αρχές, αξιωματούχοι, αντιπρόσωποι, θεσμικοί και άλλοι φορείς, 

ενεργούντες για λογαριασμό του κράτους, θα ενεργούν κατ΄ εφαρμογή της παραπάνω 

υποχρέωσης . 

2.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά και άλλα μέτρα προκειμένου, ασκώντας τη 

δέουσα  επιμέλεια, να προλάβουν, διερευνήσουν, τιμωρήσουν και παράσχουν επανορθώσεις 

αναφορικά με πράξεις βίας οι οποίες καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 

Σύμβασης και διαπράττονται από μη κρατικούς φορείς. 

 

Άρθρο 6- (Φύλο-ευαίσθητες) Πολιτικές ευαίσθητες ως προς το Φύλο 

Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση της συμπερίληψης της προοπτικής του φύλου κατά 

τη διαδικασία εφαρμογής και αξιολόγησης των επιπτώσεων των διατάξεων της παρούσας 

Σύμβασης  καθώς και την προώθηση και  αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών ισότητας 

μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και την ενδυνάμωση των γυναικών. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II- Ολοκληρωμένες πολιτικές και συλλογή δεδομένων 

 

Άρθρο 7- Συνεκτικές και συντονισμένες πολιτικές 

1.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά και άλλα μέτρα προκειμένου να 

υιοθετήσουν και εφαρμόσουν ευρύτατες αποτελεσματικές, συνεκτικές και συντονισμένες 

πολιτικές μέσω της ενσωμάτωσης όλων των συναφών μέτρων πρόληψης και 

καταπολέμησης όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας Σύμβασης και θα προσφέρουν ολιστική απάντηση στη βία  κατά των γυναικών. 

2. Τα Μέρη θα διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

τοποθετούν τα δικαιώματα του θύματος στο επίκεντρο όλων των μέτρων και εφαρμόζονται 

μέσω αποτελεσματικής συνεργασίας, μεταξύ όλων των σχετικών φορέων, ιδρυμάτων και 

οργανισμών.  

3.Τα μέτρα που λαμβάνονται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος άρθρου θα εμπλέκουν όπου 

απαιτείται, όλους τους σχετικούς φορείς, όπως κυβερνητικές οργανώσεις, εθνικά 
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περιφερειακά και τοπικά κοινοβούλια και αρχές, εθνικά ιδρύματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και οργανισμούς της  κοινωνίας των πολιτών. 

 

΄Αρθρο 8  -  Οικονομικοί Πόροι 

Τα  Μέρη θα διαθέτουν  τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την 

επαρκή εφαρμογή των ολοκληρωμένων πολιτικών,  μέτρων  και  προγραμμάτων με στόχο 

την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών βίας, που καλύπτονται από το πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εφαρμόζονται 

από Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών. 

 

΄Αρθρο 9 -  Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί και Κοινωνία των Πολιτών 

Τα Μέρη θα αναγνωρίζουν, ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν σε όλα τα επίπεδα την εργασία 

των συναφών μη κυβερνητικών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών που  

ενεργοποιούνται στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και θεσπίζουν 

αποτελεσματική συνεργασία με αυτούς τους οργανισμούς. 

 

Άρθρο 10-Συντονιστικός φορέας 

1.Τα Μέρη θα καθορίζουν ή συνιστούν έναν ή περισσότερους επίσημους φορείς που θα είναι 

υπεύθυνοι για τον συντονισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

πολιτικών και των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης όλων των μορφών βίας που 

καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση. Αυτοί οι φορείς θα συντονίζουν τη συλλογή 

στοιχείων όπως αυτά διαλαμβάνονται στο Άρθρο ΙΙ, καθώς και θα αναλύουν και 

δημοσιοποιούν τα αποτελέσματά τους. 

2.Τα Μέρη θα διασφαλίζουν ότι οι φορείς που καθορίζονται ή συνιστώνται σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο θα λαμβάνουν πληροφόρηση γενικής φύσεως αναφορικά με μέτρα που 

ελήφθησαν κατ΄ εφαρμογή  του κεφαλαίου VIII. 

3.Τα Μέρη θα διασφαλίζουν ότι οι φορείς που καθορίζονται ή συνιστώνται σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και σφυρηλάτησης σχέσεων με 

τους ομολόγους τους  άλλων Μερών. 

 

Άρθρο 11- Συλλογή δεδομένων και έρευνα 

1.Προς τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, τα Μέρη αναλαμβάνουν την 

υποχρέωση: 

α. συλλογής αναλυτικών σχετικών στατιστικών στοιχείων κατά τακτά χρονικά διαστήματα  σε 

περιπτώσεις όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας Σύμβασης. 
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β. Υποστήριξης της έρευνας στον τομέα όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από το 

πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης με στόχο τη μελέτη των βασικών αιτίων και 

επενεργειών της, τη συχνότητα εμφανίσεως και των δεικτών καταδίκης, καθώς και της 

αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουν ληφθεί προς το σκοπό της εφαρμογής της 

παρούσας Σύμβασης. 

2.Τα Μέρη θα καταβάλλουν προσπάθεια διενέργειας ερευνών με βάση το πληθυσμιακό 

κριτήριο κατά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να αξιολογήσουν την κατίσχυση των 

τάσεων αναφορικά με όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας Σύμβασης. 

3.Τα Μέρη θα παρέχουν στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων, όπως αυτή αναφέρεται στο 

άρθρο 66 της παρούσας Σύμβασης πληροφορίες που συλλέγησαν  σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο με σκοπό την τόνωση της διεθνούς συνεργασίας και τη δυνατότητα άντλησης 

συγκριτικών προτύπων. 

4.Τα Μέρη θα διασφαλίζουν ότι η πληροφόρηση που συλλέγεται σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο καθίσταται προσιτή στο ευρύ κοινό.  

 

 

  Κεφάλαιο ΙΙΙ- Πρόληψη 

 

Άρθρο 12- Γενικές υποχρεώσεις 

1.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προώθησης αλλαγών αναφορικά με τα 

κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπα συμπεριφοράς γυναικών και ανδρών με σκοπό την 

εκρίζωση των προκαταλήψεων, εθίμων, παραδόσεων και όλων των άλλων πρακτικών οι 

οποίες βασίζονται στην ιδέα της κατωτερότητας των γυναικών ή στους στερεότυπους ρόλους 

γυναικών και ανδρών. 

2.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά και άλλα μέτρα για την πρόληψη όλων των 

μορφών βίας που ασκούνται από οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο και οι οποίες 

καλύπτονται από το εύρος εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης. 

3.Οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο θα λαμβάνουν υπόψη 

και θα αντιμετωπίζουν τις ειδικές ανάγκες ατόμων τα οποία έχουν καταστεί ευάλωτα 

συνέπεια ιδιαιτέρων περιστάσεων και θα τοποθετούν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των 

θυμάτων στο επίκεντρό τους. 

4.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνουν όλα τα μέλη της 

κοινωνίας, ειδικότερα τους άνδρες και τα παιδιά, με σκοπό να συμβάλλουν ενεργά στην 

πρόληψη όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 

Σύμβασης. 

5.Τα μέρη θα διασφαλίζουν ότι ο πολιτισμός, τα έθιμα, η θρησκεία, οι παραδόσεις ή η ούτως-

αποκαλούμενη «τιμή» δε θα εκλαμβάνονται ως δικαιολογία για οποιεσδήποτε πράξεις βίας 

καλύπτονται από το εύρος εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης. 
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6.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προώθησης προγραμμάτων και 

δραστηριοτήτων με στόχο την παροχή δυνατότητας στις γυναίκες. 

 

Άρθρο 13- Έγερση ευαισθητοποίησης 

1.Τα Μέρη θα προωθούν ή διεξάγουν σε τακτική βάση και σε όλα τα επίπεδα, εκστρατείες ή 

προγράμματα ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, συμπεριλαμβανομένων της 

συνεργασίας με εθνικά ιδρύματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φορείς ισότητας, την 

κοινωνία των πολιτών και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ειδικότερα τις οργανώσεις 

γυναικών, όπου απαιτείται, να ενισχύουν το αίσθημα ευαισθητοποίησης και κατανόησης 

ανάμεσα στο ευρύ κοινό σχετικά με τις διάφορες εκδηλώσεις όλων των μορφών βίας που 

καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης , των συνεπειών τους στα 

παιδιά και την ανάγκη πρόληψης αυτής της βίας. 

2.Τα Μέρη θα διασφαλίζουν την ευρεία διάδοση ανάμεσα στο ευρύ κοινό πληροφοριών 

σχετικά με τα μέτρα που είναι διαθέσιμα για την πρόληψη πράξεων βίας που καλύπτονται 

από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης. 

 

Άρθρο 14- Εκπαίδευση 

1.Τα Μέρη θα λαμβάνουν, όπου απαιτείται, τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

συμπεριληφθεί διδακτικό υλικό πάνω σε θέματα όπως η ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, οι μη στερεότυποι ρόλοι των δύο φύλων, ο αμοιβαίος σεβασμός, η μη βίαιη 

επίλυση των συγκρούσεων στις διαπροσωπικές σχέσεις, η βασιζόμενη στο φύλο βία κατά 

των γυναικών και το δικαίωμα στην προσωπική ακεραιότητα προσαρμοσμένα στην βαθμιαία 

εξελισσόμενη ικανότητα των μαθητών στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων και 

σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. 

2.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προώθησης των αρχών που διαλαμβάνονται 

στην παράγραφο 1 σε ανεπίσημους εκπαιδευτικούς χώρους, καθώς και σε χώρους 

αθλήσεως και αναψυχής, σε πολιτιστικούς χώρους και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

 

Άρθρο 15- Εκπαίδευση επαγγελματιών 

1.Τα Μέρη θα παρέχουν ή θα ενισχύουν την κατάλληλη εκπαίδευση προς τους 

επαγγελματίες του κλάδου οι οποίοι ασχολούνται με τα θύματα  ή τους δράστες όλων των 

πράξεων βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, σχετικά 

με την πρόληψη και τον εντοπισμό αυτής της βίας, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, 

τις ανάγκες και τα δικαιώματα των θυμάτων, καθώς και τον τρόπο πρόληψης της 

δευτερεύουσας θυματοποίησης. 

2.Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν όπως η εκπαίδευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

συμπεριλάβει εκπαίδευση πάνω στο συντονισμό συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων 

που θα δώσει τη δυνατότητα για ένα εμπεριστατωμένο και κατάλληλο χειρισμό των 
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παραπομπών σε περιπτώσεις βίας που καλύπτονται από την έκταση εφαρμογής της 

παρούσας Σύμβασης. 

 

Άρθρο 16- Προληπτική παρέμβαση και θεραπευτικά προγράμματα   

1.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα για την εκπόνηση ή 

υποστήριξη προγραμμάτων που αποσκοπούν στο να διδάξουν τους δράστες 

ενδοοικογενειακής βίας να υιοθετούν μία μη βίαιη συμπεριφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις 

με αντικειμενικό σκοπό την πρόληψη της περαιτέρω βίας και την αλλαγή  των βίαιων 

συμπεριφορικών προτύπων.  

2.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να καταρτίσουν 

ή υποστηρίξουν προγράμματα θεραπευτικής αντιμετώπισης που αποσκοπούν στο να 

αποτρέψουν τους δράστες, συγκεκριμένα τους δράστες σεξουαλικών αδικημάτων, να 

κατολισθήσουν σε επανάληψη της εγκληματικής τους πράξης.  

3.Κατά τη λήψη των μέτρων που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2, τα Μέρη θα 

διασφαλίσουν όπως η προστασία ή η υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 

θυμάτων αποτελέσουν πρωταρχικό μέλημα και ότι, όπου απαιτείται, τα προγράμματα αυτά 

θα εκπονούνται και θα εφαρμόζονται σε στενή συνεργασία με τις εξειδικευμένες 

υποστηρικτικές υπηρεσίας που παρέχονται στα θύματα. 

 

Άρθρο 17- Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

1.Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τομέα, τον τομέα της τεχνολογίας, πληροφόρησης 

και επικοινωνίας καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τον δέοντα σεβασμό προς την 

ελευθερία της έκφρασης και της ανεξαρτησίας τους, να συμμετέχουν στην κατάστρωση και 

την υλοποίηση πολιτικών και να θέτουν κατευθυντήριες γραμμές και αυτορρυθμιστικά 

πρότυπα πρόληψης της βίας κατά των γυναικών, καθώς και να ενισχύουν το σεβασμό προς 

την αξιοπρέπειά τους. 

2.Τα Μέρη θα αναπτύσσουν και προωθούν, σε συνεργασία με τους φορείς του ιδιωτικού 

τομέα, δεξιότητες μεταξύ των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών αναφορικά με τον 

τρόπο αντιμετώπισης του πληροφοριακού και επικοινωνιακού περιβάλλοντος που παρέχει 

πρόσβαση σε ταπεινωτικό και μειωτικό περιεχόμενο  σεξουαλικής ή βίαιης φύσης το οποίο 

θα μπορούσε να καταστεί επιβλαβές. 

 

Κεφάλαιο IV- Προστασία και υποστήριξη 

 

Άρθρο 18- Υποχρεώσεις γενικού χαρακτήρα 

1.Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα για την προστασία όλων 

των θυμάτων έναντι οποιονδήποτε περαιτέρω πράξεων βίας. 
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2.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα κατάλληλα νομοθετικά ή άλλα μέτρα, σύμφωνα με την εγχώρια 

νομοθεσία τους προκειμένου να διασφαλίσουν ότι υφίστανται οι ενδεδειγμένοι μηχανισμοί 

παροχής αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ όλων των σχετικών κρατικών φορέων  

συμπεριλαμβανομένων του δικαστικού σώματος,  των εισαγγελέων, των φορέων επιβολής  

του νόμου, των τοπικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και των μη κυβερνητικών 

οργανισμών και άλλων συναφών οργανισμών και οντοτήτων αναφορικά με την προστασία 

και την παροχή συνδρομής και υποστήριξης σε θύματα και μάρτυρες όλων των μορφών βίας 

που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης συμπεριλαμβανομένης 

της παραπομπής σε γενικές και εξειδικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως αυτές 

καταγράφονται λεπτομερώς στα άρθρα 20 και 22 της παρούσας Σύμβασης. 

3.Τα Μέρη θα διασφαλίζουν όπως τα μέτρα που έχουν παρθεί σύμφωνα με το παρόν 

κεφάλαιο: 

-θα βασίζονται σε μία έμφυλη κατανόηση της βίας κατά των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας και θα εστιάζουν στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην προστασία του 

θύματος 

-θα βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη τη σχέση μεταξύ 

των θυμάτων, των δραστών, των παιδιών και του ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος 

-αποσκοπούν στο να αποφύγουν τη δευτερογενή θυματοποίηση 

-αποσκοπούν στην ενδυνάμωση και οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών θυμάτων της βίας 

-επιτρέπουν, όπου απαιτείται, τη δημιουργία ενός πλέγματος προστασίας και 

υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα πρέπει να στεγάζονται στους ίδιους χώρους 

-θα αντιμετωπίζουν τις ειδικότερες ανάγκες των κοινωνικά ευάλωτων ατόμων, 

συμπεριλαμβανομένων των παιδιών θυμάτων, και θα καθίστανται προσιτά σε αυτά 

4.Η παροχή υπηρεσιών δεν θα εξαρτάται από την επιθυμία του θύματος να ασκήσει ποινική 

δίωξη ή να  προβεί σε μαρτυρική κατάθεση εναντίον οποιουδήποτε δράστη. 

5.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα παροχής προξενικής και άλλης προστασίας 

και υποστήριξης στους πολίτες τους και σε άλλα θύματα που δικαιούνται αυτής της 

προστασίας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο. 

Άρθρο 19- Πληροφόρηση 

Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν 

ότι τα θύματα καθίστανται δέκτες  επαρκούς και έγκαιρης πληροφόρησης σχετικά με τις 

διαθέσιμες υποστηρικτικές υπηρεσίες και τα νομικά μέτρα σε γλώσσα που κατανοούν. 

Άρθρο 20-Γενικές υποστηρικτικές υπηρεσίες 

1.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι τα θύματα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες  οι οποίες διευκολύνουν την 

αποκατάστασή  τους από τις συνέπειες της βίας. Τα μέτρα αυτά θα περιλαμβάνουν, όπου 

απαιτείται, υπηρεσίες όπως νομικές και ψυχολογικές συμβουλές, οικονομική βοήθεια, 

στέγαση, μόρφωση, εκπαίδευση και παροχή συνδρομής στην εξεύρεση απασχόλησης. 
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2.Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι τα θύματα έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και κοινωνικές 

υπηρεσίες και ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι επαρκώς χρηματοδοτημένες και ότι οι 

επαγγελματίες έχουν εκπαιδευτεί να παρέχουν βοήθεια στα θύματα και να τα παραπέμπουν 

στις ενδεδειγμένες υπηρεσίες. 

Άρθρο 21- Παροχή συνδρομής σε ατομικές /συλλογικές προσφυγές 

Τα Μέρη θα διασφαλίζουν όπως τα θύματα λαμβάνουν πληροφόρηση και έχουν πρόσβαση 

σε εφαρμοστέους περιφερειακούς και διεθνείς μηχανισμούς ατομικών και συλλογικών 

προσφυγών. Τα Μέρη θα προωθούν την παροχή ευαίσθητης και εξειδικευμένης βοήθειας σε 

θύματα προκειμένου αυτά να καταθέσουν τις παραπάνω προσφυγές. 

Άρθρο 22-Ειδικές υποστηρικτικές υπηρεσίες 

1.Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

παράσχουν ή προβούν σε διευθετήσεις παροχής  υπό όρους επαρκούς γεωγραφικής 

κατανομής, άμεσων, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εξειδικευμένων(ήτοι 

παρεχόμενων από ειδικούς) υποστηρικτικών υπηρεσιών σε οποιοδήποτε θύμα εκτίθεται σε 

οποιεσδήποτε πράξεις βίας οι οποίες καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 

Σύμβασης. 

2.Τα Μέρη θα παρέχουν ή θα προβαίνουν σε διευθετήσεις παροχής  των ειδικών 

υποστηρικτικών υπηρεσιών σε όλες τις γυναίκες θύματα βίας καθώς και στα παιδιά τους. 

Άρθρο 23- Καταφύγια (Ξενώνες) 

Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα που προβλέπουν τη 

δημιουργία κατάλληλων, εύκολα προσβάσιμων καταφυγίων σε επαρκείς αριθμούς για να 

παρέχουν ασφαλή διαμονή με στόχο  να προσεγγίσουν ενεργά τα  θύματα, ειδικότερα  τις 

γυναίκες και τα παιδιά τους. 

Άρθρο 24-Τηλεφωνικές γραμμές παροχής βοήθειας 

Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα για την εγκατάσταση 

πανεθνικής εμβέλειας και καθ’ όλο το 24ωρο τηλεφωνικών γραμμών παροχής  βοήθειας σε 

δωρεάν βάση με στόχο την παροχή συμβουλών στους καλούντες υπό τον όρο της 

εμπιστευτικότητας και με το δέοντα σεβασμό στην ανωνυμία τους σε σχέση με όλες τις 

μορφές βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης. 

 

Άρθρο 25- Παροχή υποστήριξης σε θύματα σεξουαλικής βίας 

Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα που προβλέπουν τη 

δημιουργία κατάλληλων, εύκολα προσβάσιμων  κέντρων παραπομπής ή διαχείρισης 

κρίσεων για τα θύματα βιασμού ή σεξουαλικής βίας σε επαρκείς αριθμούς για την παροχή 

ιατρικής και ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και υποστήριξης  ψυχικών τραυμάτων και 

συμβουλευτικής στα θύματα. 
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Άρθρο 26-Παροχή προστασίας και υποστήριξης σε παιδιά μάρτυρες 

1.Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι κατά την παροχή προστασίας και υποστηρικτικών υπηρεσιών στα θύματα, 

θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα δικαιώματα και οι ανάγκες των παιδιών-μαρτύρων 

αναφορικά με όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 

Σύμβασης. 

2.Τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα περιλαμβάνουν την  ηλικιακά 

ενδεδειγμένη ψυχοκοινωνική συμβουλευτική σε παιδιά μάρτυρες όλων των μορφών βίας που 

καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης και θα λαμβάνουν δεόντως 

υπόψη το καλύτερο συμφέρον του παιδιού. 

 

Άρθρο   27- Υποχρέωση αναφοράς(επεισοδίων βίας) 

Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να  ενθαρρύνουν οποιοδήποτε 

πρόσωπο είναι μάρτυρας διάπραξης πράξεων βίας που καλύπτονται από το πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, ή το οποίο έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι μία 

τέτοια πράξη ενδέχεται να διαπραχθεί, ή ότι περαιτέρω πράξεις βίας θα πρέπει να 

αναμένονται, να ανακοινώσει και αναφέρει τούτο στις αρμόδιες οργανώσεις ή αρχές. 

 

Άρθρο 28- Υποχρέωση αναφοράς από επαγγελματίες 

Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες 

εμπιστευτικότητας που επιβάλλονται από την εσωτερική νομοθεσία σε ορισμένους 

επαγγελματίες δεν συνιστούν εμπόδιο  στη δυνατότητά τους, κάτω από  κατάλληλες 

συνθήκες, ν’ αναφέρουν στις αρμόδιες οργανώσεις ή αρχές εάν έχουν βάσιμους λόγους να 

πιστεύουν ότι μία σοβαρή πράξη βίας, καλυπτόμενη από  το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 

Σύμβασης έχει διαπραχθεί και ότι περαιτέρω σοβαρές πράξεις βίας θα πρέπει να 

αναμένονται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  V-  Ουσιαστικό δίκαιο 

 

Άρθρο 29- Αστικές αγωγές και ένδικα μέσα 

1.Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

παράσχουν στα θύματα επαρκή αστικά ένδικα μέσα κατά του δράστη. 

2.Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

παράσχουν στα θύματα, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου, επαρκή αστικά 

ένδικα μέσα κατά των κρατικών αρχών οι οποίες έχουν αποτύχει όσον αφορά το καθήκον 

τους να λαμβάνουν τα αναγκαία προληπτικά ή προστατευτικά μέσα εντός του πεδίου 

ασκήσεως των εξουσιών τους. 
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Άρθρο 30- Παροχή αποζημίωσης 

1.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι τα θύματα δικαιούνται να διεκδικήσουν αποζημίωση από τους δράστες 

οποιωνδήποτε αδικημάτων έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 

Σύμβασης. 

2.Επαρκή κρατική αποζημίωση θα χορηγείται σε εκείνα τα άτομα τα οποία έχουν υποστεί 

σοβαρή σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας τους, στο βαθμό που αυτή η βλάβη δεν 

καλύπτεται από άλλες πηγές όπως ο δράστης, οι ασφαλιστικές ή κρατικά επιδοτούμενες 

υγειονομικές και κοινωνικές προβλέψεις. Αυτό δεν αποκλείει τα Μέρη από το να διεκδικήσουν 

δικαίωμα για επιδικασθείσα αποζημίωση από το δράστη, εφόσον καταβάλλεται η δέουσα 

προσοχή για την προστασία του θύματος. 

3.Τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 θα διασφαλίζουν τη χορήγηση 

αποζημίωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

Άρθρο 31- Επιμέλεια, δικαιώματα επίσκεψης και προστασία 

1.Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι κατά τον καθορισμό της επιμέλειας και των δικαιωμάτων επίσκεψης των 

παιδιών, θα λαμβάνονται υπόψη τα κρούσματα βίας που καλύπτονται από το πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης. 

2.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι η άσκηση οποιονδήποτε δικαιωμάτων ή επιμέλειας δεν θίγει τα δικαιώματα 

και την προστασία του θύματος ή των παιδιών. 

Άρθρο 32- Αστικές συνέπειες γάμων τελεσθέντων υπό το κράτος εξαναγκασμού 

Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι οι γάμοι οι οποίοι συνάφθηκαν κάτω από πίεση δύνανται να κηρυχθούν 

ακυρώσιμοι, να ακυρωθούν ή να λυθούν χωρίς το θύμα να υποστεί υπερβολικό οικονομικό ή 

διοικητικό βάρος. 

 

Άρθρο 33- Ψυχολογική βία 

Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί 

ότι η εσκεμμένη συμπεριφορά που κατατείνει στην σοβαρή πρόκληση βλάβης, στην  

ψυχολογική ακεραιότητα του ατόμου μέσω καταναγκασμού ή απειλών, θα ποινικοποιηθεί. 

 

Άρθρο 34- Μη εμφανής παρακολούθηση ή παρενόχληση (Stalking) 

Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν 

την ποινικοποίηση της εσκεμμένης συμπεριφοράς η οποία κατατείνει στην 

επαναλαμβανόμενη απειλητική συμπεριφορά κατά άλλου προσώπου, προκαλώντας τον 

φόβο για τον ίδιο ή την ασφάλειά του. 
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Άρθρο 35- Σωματική βία 

Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα που θα διασφαλίζουν την 

ποινικοποίηση της εκ προθέσεως συμπεριφοράς η οποία κατατείνει στην διάπραξη πράξεων 

σωματικής βίας κατά άλλου προσώπου. 

Άρθρο  36- Σεξουαλική βία συμπεριλαμβανομένου του βιασμού 

1.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ποινικοποίηση των ακόλουθων εκ προθέσεως συμπεριφορών: 

α. διάπραξη μη συναινετικής κολπικής, πρωκτικής ή στοματικής διείσδυσης σεξουαλικού 

χαρακτήρα στο σώμα άλλου ατόμου με τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε σωματικού μέρους 

ή αντικειμένου. 

β. διάπραξη άλλων μη συναινετικών πράξεων σεξουαλικού χαρακτήρα με άτομο. 

γ. πρόκληση σε άλλο άτομο της πρόθεσης διάπραξης μη συναινετικών πράξεων 

σεξουαλικού χαρακτήρα με τρίτο άτομο. 

2. Η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται εκουσίως, ως αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης 

του ατόμου η οποία αξιολογείται στο πλαίσιο των συνοδών περιστάσεων. 

3.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις της παραγράφου 1 θα εφαρμόζονται επίσης αναφορικά με 

πράξεις οι οποίες διεπράχθησαν κατά των πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων όπως 

διαλαμβάνεται στην εγχώρια νομοθεσία. 

Άρθρο 37- Καταναγκαστικός γάμος (Γάμος τελεσθείς υπό το κράτος καταναγκασμού) 

1.Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ποινικοποίηση της εκ προθέσεως συμπεριφοράς η οποία κατατείνει στον 

εξαναγκασμό ενηλίκου ή παιδιού να συνάψει γάμο. 

2.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ποινικοποίηση της εκ προθέσεως(ηθελημένης) συμπεριφοράς η οποία 

κατατείνει στο να δελεάσει ενήλικα ή παιδί να μεταβούν στο έδαφος (επικράτεια) Μέρους ή 

Κράτους άλλου από εκείνο στο οποίο κατοικούν με σκοπό να εξαναγκαστούν σε σύναψη 

γάμου. 

Άρθρο 38- Ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων γυναικός 

Τα Μέρη θα  λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί 

η ποινικοποίηση των ακόλουθων εσκεμμένων συμπεριφορών: 

α. της εκτομής, του ακρωτηριασμού ή της εκτέλεσης οποιουδήποτε άλλου ακρωτηριασμού σε 

ολόκληρο το εύρος ή σε οποιοδήποτε τμήμα των μεγάλων ή μικρών αιδοιϊκών χειλέων ή της 

κλειτορίδας γυναικός. 

β. του εξαναγκασμού ή της παρότρυνσης γυναικός να υποβληθεί σε οποιαδήποτε των 

πράξεων  που αναφέρονται στο  εδάφιο α. 



15 
 

γ. την υποκίνηση, τον εξαναγκασμό ή την παρότρυνση κοριτσιού να υποβληθεί σε 

οποιαδήποτε των πράξεων που εκτίθενται στο εδάφιο α. 

 

Άρθρο 39-Καταναγκαστική έκτρωση και καταναγκαστική στείρωση. 

Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί 

η ποινικοποίηση των ακόλουθων εσκεμμένων συμπεριφορών: 

α. της εκτέλεσης έκτρωσης σε γυναίκα χωρίς  την προηγούμενη και ρητή συγκατάθεσή της 

β. την πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα τη 

παύση της ικανότητας της γυναίκας να αναπαράγει κατά φυσικό τρόπο χωρίς την 

προηγούμενη και ρητή συγκατάθεση ή κατανόηση της διαδικασίας. 

Άρθρο 40- Σεξουαλική παρενόχληση 

Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή φυσικής συμπεριφοράς 

σεξουαλικής φύσεως η οποία αποσκοπεί ή κατατείνει στην παραβίαση της αξιοπρέπειας του 

ατόμου, συγκεκριμένα σε περίπτωση δημιουργίας ενός εκφοβιστικού, εχθρικού, μειωτικού, 

ταπεινωτικού ή προσβλητικού περιβάλλοντος, θα υπόκειται σε ποινικές ή άλλες νομικές 

κυρώσεις. 

Άρθρο 41- Προτροπή ή παρακίνηση σε διάπραξη αδικήματος και απόπειρα 

1.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα για τη θέσπιση ως 

αδικήματος, οσάκις διαπράττεται εκ προθέσεως, των αδικημάτων της προτροπής ή 

εξώθησης σε διάπραξη, που καθιερώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 35,36,37,38 παρ. α και 

39 της παρούσας Σύμβασης. 

2. Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα για τη θέσπιση ως 

αδικημάτων, οσάκις διαπράττονται εκ προθέσεως, των αποπειρών προς διάπραξη 

αδικημάτων που θεσπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 35,36,37,38 παρ. α και 39 της 

παρούσας Σύμβασης. 

 

Άρθρο 42- Απαράδεκτες δικαιολογήσεις εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

εγκλημάτων που διαπράττονται στο όνομα της ούτως- αποκαλούμενης ¨τιμής¨. 

1.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι, κατά τη διάρκεια της άσκησης ποινικής δίωξης που έπεται της διάπραξης 

οποιασδήποτε των πράξεων βίας, που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 

Σύμβασης, ο πολιτισμός, τα έθιμα, η θρησκεία, οι παραδόσεις ή η ούτως-αποκαλούμενη 

«τιμή» δεν θα θεωρούνται ως δικαιολογία για τη διάπραξη αυτών των πράξεων. Τα 

παραπάνω καλύπτουν, συγκεκριμένα τους ισχυρισμούς ότι το θύμα έχει παραβιάσει τους 

πολιτισμικούς, θρησκευτικούς, κοινωνικούς ή παραδοσιακούς κανόνες ή έθιμα ορθής 

συμπεριφοράς. 
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2.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι η υποκίνηση και προτροπή από οποιοδήποτε άτομο παιδιού σε διάπραξη 

οποιασδήποτε των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δε θα συνεπάγονται 

μείωση του αξιόποινου του ατόμου αυτού αναφορικά με τις διαπραχθείσες πράξεις. 

 

Άρθρο 43- Εφαρμογή των ποινικών αδικημάτων 

Τα αδικήματα που θεσπίστηκαν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση θα τυγχάνουν 

εφαρμογής ανεξάρτητα από τη φύση της σχέσης ανάμεσα στο θύμα και τον δράστη. 

 

Άρθρο 44- Δικαιοδοσία 

1.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα με σκοπό τη θέσπιση 

δικαιοδοσίας αναφορικά με αδίκημα που στοιχειοθετήθηκε σύμφωνα με την παρούσα 

Σύμβαση οσάκις το αδίκημα διαπράττεται: 

α. στο έδαφός τους 

β. επί πλοίου φέροντος τη σημαία τους, ή 

γ. επί αεροσκάφους  το οποίο είναι καταχωρημένο σύμφωνα με τη νομοθεσία  τους, ή 

δ. από έναν των πολιτών τους, ή 

ε. από άτομο το οποίο έχει το συνήθη τόπο διαμονής του στην επικράτειά τους. 

2.Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να λάβουν όλα τα αναγκαία 

νομοθετικά ή άλλα μέτρα με στόχο τη θέσπιση δικαιοδοσίας επί παντός αδικήματος που 

στοιχειοθετήθηκε σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση οσάκις το αδίκημα διαπράττεται 

εναντίον ενός των υπηκόων τους ή κατά ατόμου το οποίο έχει τον συνήθη τόπο διαμονής του 

στο έδαφος τους. 

3.Για την ποινική δίωξη των αδικημάτων που θεσπίστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 36,37,38, 

και 39 της παρούσας Σύμβασης, τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα 

μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η δικαιοδοσία τους δεν τελεί υπό την αίρεση της 

ποινικοποίησης των πράξεων στο έδαφος που διαπράχθηκαν. 

4. Για την ποινική δίωξη των αδικημάτων που θεσπίστηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 36,37,38, 

και 39 της παρούσας Σύμβασης, τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα 

μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η δικαιοδοσία τους αναφορικά με τα εδάφια δ και ε 

της παραγράφου 1, δεν τελεί υπό την αίρεση ότι η ποινική δίωξη μπορεί μόνο να ασκηθεί 

κατόπιν αναφοράς (εγκλήσεως) από το θύμα του αδικήματος ή την κατάθεση πληροφοριών 

από το κράτος του τόπου που διαπράχθηκε το αδίκημα. 

5.Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα για τη θέσπιση 

δικαιοδοσίας αναφορικά με αδικήματα που στοιχειοθετήθηκαν σύμφωνα με την παρούσα 

Σύμβαση, σε περιπτώσεις που ο φερόμενος ως δράστης βρίσκεται στο έδαφός τους και δεν 
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προχωρούν στην έκδοσή του/της σε άλλο Μέρος, αποκλειστικά με βάση την εθνικότητά 

(ιθαγένεια)του. 

6.Οσάκις περισσότερα του ενός Μέρη διεκδικούν δικαιοδοσία επί υποτιθέμενου (φερόμενου) 

αδικήματος που στοιχειοθετήθηκε σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, τα εμπλεκόμενα 

Μέρη θα έρχονται σε διαβουλεύσεις, όπου απαιτείται, το ένα με το άλλο προς το σκοπό του 

καθορισμού της πλέον προσήκουσας δικαιοδοσίας για την άσκηση ποινικής δίωξης. 

7. Με την επιφύλαξη των γενικών νόμων του διεθνούς δικαίου η παρούσα Σύμβαση δεν θα 

αποκλείει οποιαδήποτε ποινική δικαιοδοσία η οποία ασκείται από Μέρος σύμφωνα με την 

εγχώρια νομοθεσία του. 

 

Άρθρο 45- Κυρώσεις και Μέτρα 

1.Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι τα αδικήματα που στοιχειοθετούνται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση 

τιμωρούνται με αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις, λαμβάνοντας υπόψη 

τη βαρύτητά τους. Οι κυρώσεις αυτές θα περιλαμβάνουν, όπου απαιτείται, καταδικαστικές 

αποφάσεις που συνεπάγονται στέρηση της ελευθερίας και οι οποίες μπορούν να έχουν ως 

αποτέλεσμα την κίνηση της διαδικασίας έκδοσης. 

2. Τα Μέρη μπορούν να υιοθετήσουν άλλα μέτρα αναφορικά με τους δράστες όπως: 

- την παρακολούθηση ή επιτήρηση των καταδικασθέντων ατόμων 

-την απόσυρση των γονεϊκών δικαιωμάτων, εάν τα ύψιστα συμφέροντα του παιδιού, τα οποία 

δύνανται  να συμπεριλάβουν την προστασία του θύματος, δεν μπορούν να τύχουν εγγύηση 

κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

 

Άρθρο 46-Επιβαρυντικές περιστάσεις 

Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι οι ακόλουθες περιστάσεις, στο βαθμό που δεν αποτελούν ήδη μέρος των 

στοιχείων της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος, δύνανται, σύμφωνα προς τις 

συναφείς διατάξεις της εγχώριας νομοθεσίας, να ληφθούν υπόψη ως συνιστώσες 

επιβαρυντικές περιστάσεις κατά την κατάγνωση της ποινής αναφορικά με τα αδικήματα που 

στοιχειοθετήθηκαν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση 

 α. το αδίκημα διαπράχθηκε κατά του πρώην ή του νυν συζύγου ή συντρόφου, όπως 

διαλαμβάνεται στην εθνική νομοθεσία, από μέλος της οικογένειας, από άτομο που 

συγκατοικούσε με το θύμα η άτομο που είχε προβεί σε κατάχρηση της εξουσίας του, 

 β. το αδίκημα ή τα συναφή αδικήματα διαπράχθηκαν κατά συρροή, 

  γ. το αδίκημα διαπράχθηκε εναντίον ατόμου το οποίο είχε καταστεί ευάλωτο συνεπεία 

ειδικών συνθηκών, 

  δ. το αδίκημα διαπράχθηκε κατά η ενώπιον παιδιού, 



18 
 

 ε. το αδίκημα διαπράχθηκε από δύο η περισσότερα άτομα ενεργούντα από κοινού, 

 στ. το αδίκημα συνοδεύτηκε από ακραία επίπεδα βίας ή  του αδικήματος 

προηγήθηκαν ακραία επίπεδα βίας, 

 ζ. το αδίκημα διαπράχθηκε με την χρήση ή υπό την απειλή όπλου, 

η. το αδίκημα είχε ως αποτέλεσμα σοβαρή φυσική ή ψυχολογική βλάβη στο θύμα, 

θ. ο δράστης είχε καταδικαστεί προηγουμένως για αδικήματα παρόμοιας φύσεως.   

 

 Άρθρο 47 -  Ποινές που καταγνώσθηκαν από άλλο Μέρος 

 Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα που προβλέπουν τη 

δυνατότητα λήψεως υπόψη των τελεσίδικων ποινών που καταγνώσθηκαν από άλλο 

μέρος αναφορικά με τα αδικήματα που θεσπίσθηκαν σύμφωνα με την παρούσα 

Σύμβαση κατά τον καθορισμό της ποινής. 

 Άρθρο 48 – Απαγόρευση των υποχρεωτικών εναλλακτικών διαδικασιών 

επίλυσης της διαφοράς  ή επιβολής  ποινής. 

1. Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά η άλλα μέτρα που 

αποσκοπούν στην απαγόρευση των υποχρεωτικών εναλλακτικών διεργασιών 

επίλυσης της διαφοράς, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης και του 

συμβιβασμού, αναφορικά με όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από το πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης. 

2. Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου 

να διασφαλίσουν ότι σε περίπτωση που διατάσσεται η καταβολή προστίμου, θα 

πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ικανότητα του δράστη να αναλαμβάνει τις 

οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του θύματος. 

 

 

Κεφάλαιο VI – Ανάκριση, ποινική δίωξη, δικονομικό δίκαιο και προστατευτικά 

μέτρα. 

 

Άρθρο 49 – Γενικές υποχρεώσεις 

1.  Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα 

προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ανακρίσεις και δικαστικές διαδικασίες 

αναφορικά με όλες τις μορφές βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας Σύμβασης διεξάγονται χωρίς υπαίτιο καθυστέρηση, ενώ θα λαμβάνονται 

υπόψη τα δικαιώματα του θύματος καθ’ όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας. 

2.  Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα, σε 

συμμόρφωση προς τις θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
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λαμβάνοντας υπ΄ όψη την έμφυλη κατανόηση της βίας, προκειμένου να 

διασφαλισθεί η αποτελεσματική διερεύνηση και δικαστική δίωξη των αδικημάτων 

που καθιερώνονται από τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 

Άρθρο 50 – Άμεση ανταπόκριση, πρόληψη και προστασία. 

 1.Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλισθεί ότι οι αρμόδιοι φορείς επιβολής του νόμου ανταποκρίνονται σε όλες τις 

μορφές βίας που καλύπτονται από την έκταση εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης 

άμεσα και κατά τον προσήκοντα τρόπο προσφέροντας επαρκή και άμεση προστασία 

στα θύματα. 

 2.Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλισθεί ότι οι αρμόδιοι φορείς επιβολής του νόμου ασχολούνται άμεσα και κατά 

τον προσήκοντα τρόπο όσον αφορά την πρόληψη και προστασία ενάντια σε όλες τις 

μορφές βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, 

συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης προληπτικών επιχειρησιακών μέτρων 

καθώς και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. 

Άρθρο 51 -  Αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου. 

  1. Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλισθεί ότι η εκτίμηση του κινδύνου φονικότητας, η σοβαρότητα της 

κατάστασης  και ο κίνδυνος επανάληψης της βίας πραγματοποιούνται από όλες τις 

σχετικές αρχές με στόχο τη διαχείριση του κινδύνου και εφ’ όσον απαιτείται, την 

παροχή συντονισμένης προστασίας και υποστήριξης. 

 2. Τα Μέρη  θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλισθεί ότι η εκτίμηση που διαλαμβάνεται στην παράγραφο 1 λαμβάνει 

δεόντως υπ΄όψη καθ΄όλα τα στάδια της διερεύνησης και εφαρμογής των 

προστατευτικών μέτρων, το γεγονός ότι οι δράστες των πράξεων βίας που 

καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης διαθέτουν ή έχουν 

πρόσβαση σε πυροβόλα όπλα. 

Άρθρο 52 – Διαταγές αποκλεισμού ή περιορισμού έκτακτης ανάγκης 

 Τα  Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλισθεί ότι παρέχεται στις αρμόδιες αρχές η δυνατότητα να διατάξουν, σε 

περιστάσεις και καταστάσεις άμεσης ανάγκης, τον δράστη ενδοοικογενειακής βίας να 

εκκενώσει (απομακρυνθεί) την κατοικία του θύματος ή του ατόμου που βρίσκεται εν 

κινδύνω για επαρκή χρονική περίοδο και να απαγορεύσει στον δράστη την είσοδο 

στην κατοικία ή την επαφή με το θύμα ή το άτομο που τελεί σε κίνδυνο. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα δίνουν προτεραιότητα στην προστασία 

των θυμάτων ή των ατόμων που τελούν σε κίνδυνο. 

 Άρθρο 53 – Περιοριστικοί όροι 

 1. Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου 

να διασφαλισθεί ότι οι κατάλληλοι περιοριστικοί ή προστατευτικοί όροι είναι 

διαθέσιμοι στα θύματα όλων των μορφών βίας που καλύπτονται από το εύρος 

εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, 



20 
 

 2. Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου 

να διασφαλισθεί ότι οι περιοριστικοί ή προστατευτικοί όροι που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 είναι: 

  - διαθέσιμοι προς το σκοπό της άμεσης προστασίας και χωρίς το θύμα να υπόκειται 

σε υπερβολικά οικονομικά ή διοικητικά βάρη, 

  - εκδίδονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τροποποιηθούν ή 

παυθούν, 

  - όπου απαιτείται, εκδίδονται σε μονομερή βάση η οποία έχει άμεση ισχύ, 

  - καθίστανται διαθέσιμα ανεξάρτητα από ή συμπληρωματικά προς άλλες νομικές 

διαδικασίες, 

  -  επιτρέπεται να παρουσιασθούν σε  ακόλουθες νομικές διαδικασίες. 

3. Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλισθεί ότι οι παραβιάσεις των ασφαλιστικών ή προστατευτικών μέτρων που 

εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 7, θα υπόκεινται σε αποτελεσματικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές ή άλλες νομικές κυρώσεις. 

Άρθρο 54 – Ανακρίσεις και αποδεικτικά στοιχεία 

 Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλισθεί ότι, σε οποιαδήποτε αστική ή ποινική διαδικασία, τα αποδεικτικά 

στοιχεία που αναφέρονται στο σεξουαλικό ιστορικό και τη διαγωγή του θύματος θα 

επιτρέπονται μόνον οσάκις παρίστανται ως σχετικά και αναγκαία. 

Άρθρο 55 – Εκούσια και αυτεπάγγελτη δικαιοδοσία 

1. Τα Μέρη διασφαλίζουν ότι οι ανακρίσεις ή η δίωξη των αδικημάτων που 

έχουν συσταθεί σύμφωνα με τα Άρθρα 35, 36, 37, 38 και 39 της παρούσας 

Σύμβασης  δεν θα στηρίζονται  εξ ολοκλήρου στην αναφορά ή έγκληση που υπέβαλε 

το θύμα εφόσον το αδίκημα διαπράχτηκε εν όλο ή εν μέρει στο έδαφος του και ότι η 

διαδικασία δύναται να συνεχισθεί ακόμη κι αν το θύμα ανακαλέσει τη δήλωση ή 

έγκληση του.  

2. Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου 

να διασφαλίσουν, σύμφωνα με τους όρους οι οποίοι προβλέπονται από την 

εσωτερική τους νομοθεσία, τη δυνατότητα των κυβερνητικών και μη κυβερνητικών 

οργανώσεων καθώς και των  συμβούλων ενδοοικογενειακής βίας  να παράσχουν 

συνδρομή και/ή υποστήριξη στα θύματα κατόπιν αιτήσεώς τους κατά την διάρκεια 

ανακρίσεων και δικαστικών διαδικασιών που αφορούν στα αδικήματα που 

θεσπίσθηκαν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 

 

Άρθρο 56 – Μέτρα προστασίας 

1. Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα 

προκειμένου να προστατέψουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των θυμάτων, 
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συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών αναγκών τους ως μαρτύρων, καθ΄ όλα τα 

στάδια των ανακρίσεων και των δικαστικών διαδικασιών, συγκεκριμένα:  

α. λαμβάνοντας πρόνοια για την προστασία τους, καθώς και εκείνη των οικογενειών 

και των μαρτύρων τους, από τον εκφοβισμό, τα αντίποινα και την επανειλημμένη 

θυματοποίηση, 

β. διασφαλίζοντας ότι τα θύματα ενημερώνονται, τουλάχιστον σε περιπτώσεις όπου 

τα θύματα ή η οικογένεια μπορούν να βρεθούν σε κίνδυνο, οσάκις ο δράστης 

δραπετεύει  ή αφήνεται προσωρινά ή οριστικά ελεύθερος, 

γ. πληροφορώντας τα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την 

εσωτερική τους νομοθεσία, σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις υπηρεσίες που 

τίθενται στην διάθεσή τους καθώς και τον παρακολουθηματικό χαρακτήρα που 

συνδέεται με την έγκλησή τους, τις κατηγορίες, τη γενική πρόοδο των ερευνών ή 

διαδικασιών, τον ρόλο που διαδραματίζουν σ΄ αυτές, καθώς και την έκβαση της 

υποθέσεώς τους. 

δ. παρέχοντας τη δυνατότητα στα θύματα, κατά τρόπο συμβατό με τους 

δικονομικούς κανόνες της εγχώριας νομοθεσίας, να ακουσθούν, να προσαγάγουν 

αποδεικτικά στοιχεία, να παρουσιάσουν τις απόψεις, τις ανάγκες και τις ανησυχίες 

τους, ευθέως ή μέσω ενδιάμεσου προσώπου και να προκαλέσουν τη μελέτη τους, 

ε. παρέχοντας στα θύματα τις κατάλληλες υποστηρικτικές υπηρεσίες, έτσι ώστε τα 

δικαιώματα και ενδιαφέροντα τους παρουσιασθούν κατά τον δέοντα τρόπο και 

ληφθούν υπόψη, 

στ. διασφαλίζοντας ότι μέτρα δύνανται να υιοθετηθούν για να προστατέψουν την 

ιδιωτικότητα και την εικόνα του θύματος, 

ζ. διασφαλίζοντας, όπου είναι δυνατόν, την αποφυγή επαφής μεταξύ  των θυμάτων 

και των δραστών εντός του δικαστηρίου καθώς  και στους χώρους των φορέων 

επιβολής του νόμου, 

η. παρέχοντας στα θύματα ανεξάρτητους και ικανούς διερμηνείς, οσάκις τα θύματα 

είναι διάδικοι σε δικαστική διαδικασία ή οσάκις καταθέτουν αποδεικτικά στοιχεία, 

θ. δίνοντας τη δυνατότητα στα θύματα να καταθέσουν, σύμφωνα με τους κανόνες 

που προβλέπονται από την εσωτερική τους νομοθεσία στην αίθουσα του 

δικαστηρίου χωρίς να είναι παρόντα ή τουλάχιστον χωρίς την παρουσία του 

φερομένου ως δράστη, συγκεκριμένα μέσω της χρήσης των κατάλληλων 

επικοινωνιακών τεχνολογιών, όπου αυτές είναι προσιτές, 

 2.  Θα παρέχονται, όπου απαιτείται, ειδικά μέτρα προστασίας σε παιδί– θύμα και 

παιδί– μάρτυρα βίας κατά γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας, λαμβανομένων 

υπόψη των καλώς εννοούμενων συμφερόντων του παιδιού. 

Άρθρο 57 – Νομική βοήθεια 
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 Τα Μέρη θα προβλέπουν το δικαίωμα παροχής νομικής συνδρομής και δωρεάν 

νομικής βοήθειας σε θύματα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την 

εσωτερική τους νομοθεσία. 

 

Άρθρο 58 – Παραγραφή 

 Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλισθεί ότι η παραγραφή για την έναρξη νομικών διαδικασιών αναφορικά με τα 

αδικήματα που διατυπώνονται στα άρθρα 36, 37, 38 και 39 της παρούσας Σύμβασης 

θα συνεχίζεται για χρονική περίοδο η οποία είναι επαρκής και ανάλογη προς την 

βαρύτητα του εν θέματι αδικήματος, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η νομικά ισχυρή 

έναρξη της διαδικασίας που συμπίπτει με την ενηλικίωση του θύματος. 

 

Κεφάλαιο VII – Μετανάστευση και άσυλο 

 

Άρθρο 59 – Καθεστώς διαμονής 

1. Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου 

να διασφαλίσουν ότι  τα θύματα των οποίων το καθεστώς διαμονής εξαρτάται από 

εκείνο του/της συζύγου ή συντρόφου όπως διαλαμβάνεται στην εγχώρια νομοθεσία, 

σε περίπτωση λύσης του γάμου ή της σχέσης, θα δικαιούνται αυτοτελούς αδείας 

διαμονής σε περίπτωση ιδιαιτέρως  δύσκολων συνθηκών, ανεξάρτητα από τη 

διάρκεια του γάμου ή της σχέσης. Οι όροι οι οποίοι αναφέρονται στη χορήγηση και 

διάρκεια αυτοτελούς άδειας διαμονής θα διατυπώνονται στην εγχώρια νομοθεσία. 

2. Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα  μέτρα 

προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δύναται να χορηγηθεί στα θύματα αναστολή των 

διαδικασιών απέλασης αναφορικά με το καθεστώς διαμονής, το οποίο εξαρτάται από 

εκείνο του/της συζύγου ή συντρόφου όπως εμφαίνεται στην εγχώρια νομοθεσία 

προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης περί παροχής 

αυτόνομης άδειας διαμονής. 

3. Τα Μέρη θα εκδίδουν ανανεώσιμη άδεια διαμονής στα θύματα σε μία εκ των 

δύο ακολούθων περιπτώσεων ή  και στις δύο: 

 α. σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι η διαμονή τους  είναι αναγκαία 

λόγω της προσωπικής τους κατάστασης 

 β. σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι η διαμονή τους  είναι αναγκαία 

προς το σκοπό της συνεργασίας τους με τις αρμόδιες αρχές κατά το στάδιο της 

ανακρίσεως ή  της ποινικής διαδικασίας. 

4.   Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλισθεί ότι τα θύματα γάμου τελεσθέντος υπό το κράτος εξαναγκασμού, τα 

οποία μεταφέρθηκαν σε άλλο κράτος με σκοπό τη σύναψη γάμου και οι οποίοι, 
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συνεπεία του γεγονότος τούτου, απώλεσαν το καθεστώς κατοικίας της χώρας, στην 

οποία συνήθως διαμένουν, δύνανται να  επανακτήσουν αυτό το καθεστώς. 

Άρθρο 60 – Διεκδικήσεις ασύλου βασισμένες στο φύλο 

1. Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου 

να διασφαλίσουν ότι η βασιζόμενη στο φύλο βία κατά των γυναικών δύναται να 

αναγνωρισθεί ως μία μορφή δίωξης εντός της έννοιας του άρθρου 1, Α(2) της 

Σύμβασης του 1951 που αναφέρεται στο καθεστώς των προσφύγων , καθώς και ως  

μορφή  σοβαρής βλάβης που δίνει λαβή σε συμπληρωματική /επικουρική προστασία. 

2. Τα  Μέρη θα διασφαλίζουν ότι  μία ερμηνεία με τη διάσταση του φύλου θα 

δίδεται για κάθε έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην Σύμβαση και ότι, 

οσάκις στοιχειοθετείται ότι ο φόβος δίωξης αναφέρεται σε έναν ή περισσότερους από 

τους παραπάνω λόγους, οι υποβάλλοντες αίτηση θα χορηγούνται καθεστώς 

πρόσφυγα σύμφωνα με τα εφαρμοστέα σχετικά όργανα.  

3. Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου 

να αναπτύξουν ευαίσθητες προς το φύλο διαδικασίες υποδοχής και υποστηρικτικές 

υπηρεσίες για τους αιτούντες άσυλο, καθώς και  έμφυλες κατευθυντήριες γραμμές   

και ευαίσθητες προς το φύλο διαδικασίες παροχής ασύλου, συμπεριλαμβανομένων 

του καθορισμού καθεστώτος πρόσφυγα και αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας.   

 

Άρθρο 61 – Μη επαναπροώθηση 

1. Τα μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία  νομοθετικά ή άλλα μέτρα σεβασμού της 

αρχής της μη επαναπροώθησης σύμφωνα με τις υφιστάμενες  υποχρεώσεις που 

πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο. 

2. Τα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα 

προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα θύματα της βίας κατά των γυναικών που 

χρειάζονται προστασία, ανεξάρτητα από το καθεστώς ή τον τόπο διαμονής τους, δεν 

θα επαναπροωθούνται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες σε οποιαδήποτε χώρα 

όπου η ζωή τους θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο ή όπου θα μπορούσαν να 

υποβληθούν σε βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. 

 

 

Κεφάλαιο VIII – Διεθνής συνεργασία 

 

Άρθρο 62- Γενικές αρχές 

1. Τα Μέρη θα συνεργάζονται το ένα με το άλλο, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρούσας Σύμβασης και μέσω της εφαρμογής των σχετικών διεθνών και 

περιφερειακών οργάνων αναφορικά με συνεργασία σε αστικά και ποινικά θέματα με 

διακανονισμούς που έχουν συμφωνηθεί με βάση την ενιαία (ομοιόμορφη) και 
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αμοιβαία νομοθεσία και εγχώριους νόμους, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, προς τους 

σκοπούς της: 

α. πρόληψης, καταπολέμησης και δίωξης όλων των μορφών της βίας 

που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, 

β. προστασίας και παροχής βοήθειας στα θύματα, 

γ. των ανακρίσεων ή διαδικασιών που αφορούν αδικήματα τα οποία  έχουν 

θεσπισθεί σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, 

δ. εκτέλεσης των συναφών αστικών και ποινικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί 

από τις δικαστικές αρχές των Μερών, συμπεριλαμβανομένων των προστατευτικών 

όρων. 

 2. Τα Μέρη θα λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά ή άλλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι τα θύματα αδικήματος που έχει θεσπισθεί σύμφωνα με την 

παρούσα Σύμβαση και διαπραχθεί στο έδαφος μέρους άλλου από εκείνο στο οποίο 

κατοικούν δύνανται να υποβάλλουν έγκληση ενώπιον των αρμοδίων αρχών του 

κράτους διαμονής τους. 

 3. Εάν Μέρος, το οποίο προβαίνει σε αμοιβαία νομική συνδρομή σε ποινικές 

υποθέσεις, έκδοση ή εκτέλεση αστικών ή ποινικών αποφάσεων που έχουν επιβληθεί 

από άλλο Μέρος της  παρούσας Σύμβασης υπό την αίρεση της ύπαρξης σχετικής 

συνθήκης, λάβει αίτηση για μια τέτοια νομική συνεργασία από Μέρος με το οποίο δεν 

έχει συνάψει μια τέτοια συνθήκη, μπορεί να θεωρήσει την παρούσα Σύμβαση ότι 

συνιστά τη νομική βάση για αμοιβαία νομική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις,  

έκδοση ή εκτέλεση αστικών ή ποινικών αποφάσεων που έχουν επιβληθεί από το 

άλλο Μέρος αναφορικά με αδικήματα θεσπισθέντα σύμφωνα με την παρούσα 

Σύμβαση. 

 4. Τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ενσωμάτωσης, όπου απαιτείται, της 

πρόληψης και του αγώνα κατά της βίας εναντίον γυναικών και της ενδοοικογενειακής 

βίας σε προγράμματα  βοήθειας για ανάπτυξη που παρέχονται προς όφελος τρίτων 

κρατών, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης διμερών και πολυμερών συμφωνιών με 

τρίτα κράτη προς το σκοπό της διευκόλυνσης της προστασίας θυμάτων σύμφωνα με 

το άρθρο 18, παράγραφος 5. 

 

Άρθρο 63 – Μέτρα αναφερόμενα σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο 

 Οσάκις Μέρος, με βάση πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή του, έχει βάσιμο λόγο 

να πιστεύει ότι άτομο βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο να υποστεί οποιεσδήποτε από τις 

πράξεις βίας που διαλαμβάνονται στα άρθρα 36, 37, 38 και 39 της παρούσας 

Σύμβασης στο έδαφος άλλου Μέρους, το Μέρος που διαθέτει την πληροφόρηση 

ενθαρρύνεται να τη διαβιβάσει χωρίς υπαίτιο βραδύτητα στο τελευταίο προς το 

σκοπό της διασφάλισης ότι έχουν ληφθεί τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας. Όπου 

ισχύει η πληροφόρηση αυτή θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τις 
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υφιστάμενες διατάξεις προστασίας προς  το όφελος του ατόμου που βρίσκεται σε 

κίνδυνο. 

Άρθρο 64-  Πληροφόρηση 

1. Το αιτούμενο Μέρος θα ενημερώσει άμεσα το αιτούν Μέρος σχετικά με την 

τελική έκβαση της δράσης που έχει αναληφθεί σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο. Το 

αιτούμενο Μέρος θα ενημερώνει άμεσα το αιτούν Μέρος σχετικά με οποιεσδήποτε 

συνθήκες οι οποίες καθιστούν αδύνατη την πραγματοποίηση της επιδιωκόμενης 

δράσης ή ενδέχεται να την καθυστερήσουν σημαντικά. 

2. Το Μέρος δύναται, εντός των ορίων της εσωτερικής του νομοθεσίας, χωρίς 

προηγούμενη αίτηση, να διαβιβάσει στο άλλο Μέρος παραχθείσα πληροφόρηση 

μέσα στο πλαίσιο των δικών του ερευνών, οσάκις θεωρεί ότι η αποκάλυψη μιας 

τέτοιας πληροφόρησης θα μπορούσε να βοηθήσει το λαμβάνον Μέρος αναφορικά με 

την πρόληψη ποινικών αδικημάτων που θεσπίσθηκαν σύμφωνα με την παρούσα 

Σύμβαση, ή αναφορικά με την έναρξη ή τη διεξαγωγή ερευνών ή διαδικασιών που 

αφορούν στα ποινικά αυτά αδικήματα ή ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε αίτηση για 

συνεργασία με το Μέρος αυτό υπό τους όρους του παρόντος κεφαλαίου. 

3. Μέρος λαμβάνον οποιαδήποτε πληροφόρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2, 

θα διαβιβάζει αυτή στις αρμόδιες αρχές με σκοπό να αναληφθούν οι διαδικασίες οι 

οποίες θεωρούνται προσήκουσες: η πληροφόρηση αυτή δύναται ωσαύτως να ληφθεί 

υπόψη σε σχετικές αστικές και ποινικές διαδικασίες. 

 

Άρθρο 65 – Προστασία δεδομένων 

 Προσωπικά δεδομένα δύνανται να αποθηκευτούν και χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με 

τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από τα Μέρη κατ΄ εφαρμογή της Σύμβασης 

για την προστασία ατόμων αναφορικά με την Αυτόματη Επεξεργασία Προσωπικών 

Δεδομένων (ETS υπ΄ αριθ. 108). 

 

Κεφάλαιο ΙΧ – Μηχανισμός Παρακολούθησης 

 

Άρθρο 66 -  Ομάδα εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη δράση κατά της βίας 

εναντίον γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. 

1. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων η επιφορτισμένη με τη δράση κατά της βίας 

εναντίον γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (εφεξής αποκαλουμένη ως 

«GREVIO») θα παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης από τα Μέρη. 

2. Η Ομάδα GREVIO θα αποτελείται από έναν ελάχιστο αριθμό 10 μελών και 

έναν μέγιστο 15 μελών λαμβάνοντας υπόψη την έμφυλη και  γεωγραφική αναλογία 

(κατανομή), καθώς και την πολυεπιστημονική τεχνογνωσία. Τα μέλη της θα 

εκλέγονται από την Επιτροπή των Μερών μεταξύ υποψηφίων που έχουν προταθεί 
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από τα Μέρη για μια θητεία 4 ετών, άπαξ ανανεούμενης, και έχουν επιλεγεί μεταξύ 

υπηκόων των  μερών. 

3. Η αρχική επιλογή 10 μελών θα πραγματοποιείται εντός χρονικής περιόδου 

ενός έτους από τη θέση  σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης. Η επιλογή πέντε 

επιπρόσθετων μελών θα διεξαχθεί μετά την 25η επικύρωση ή προσχώρηση. 

4.  Η επιλογή των μελών της GREVIO θα βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 

α. θα επιλέγονται σύμφωνα με διαφανή διαδικασία μεταξύ ατόμων υψηλής ηθικής 

υποστάσεως, γνωστών για την εγνωσμένη τους ικανότητα στους τομείς των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων, της βίας κατά των γυναικών και 

της ενδοοικογενειακής βίας, ή της βοήθειας και προστασίας προς τα θύματα, ή 

μεταξύ εκείνων οι οποίοι έχουν επιδείξει επαγγελματική πείρα στους τομείς που 

καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση, 

 β. δύο μέλη της  GREVIO δεν μπορούν να είναι υπήκοοι του αυτού κράτους, 

 γ. θα πρέπει να εκπροσωπούν τα κύρια νομικά συστήματα, 

 δ. θα πρέπει να εκπροσωπούν συναφείς φορείς και οργανώσεις στον τομέα της 

βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, 

 ε. Θα συμμετέχουν με την ατομική τους ιδιότητα και θα είναι ανεξάρτητοι και 

αμερόληπτοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και θα είναι διαθέσιμοι για να 

εκτελούν τα καθήκοντά τους με αποτελεσματικό τρόπο.  

5.  Η διαδικασία επιλογής των μελών της GREVIO θα καθορίζεται από την Επιτροπή 

των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατόπιν διαβουλεύσεως με και 

απόκτησης της ομόφωνης συγκατάθεσης των Μερών, εντός περιόδου έξι μηνών από 

τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης. 

 6. Η GREVIO θα υιοθετεί τον δικό της κανονισμό. 

 7.Τα μέλη της GREVIO, καθώς και άλλα μέλη των αντιπροσωπειών που 

πραγματοποιούν επισκέψεις στη χώρα, όπως διαλαμβάνεται στο άρθρο 68, 

παράγραφος 9 και 14, θα απολαμβάνουν των προνομίων και ασυλιών που εκτίθενται 

στο παράρτημα της παρούσας Σύμβασης. 

 

Άρθρο 67 -  Επιτροπή των Μερών 

1. Η Επιτροπή των Μερών θα αποτελείται από τους εκπροσώπους των Μερών της 

Σύμβασης. 

2. Η Επιτροπή των Μερών θα συγκαλείται από τον Γενικό Γραμματέα του 

Συμβουλίου της Ευρώπης. Η πρώτη της συνεδρίαση θα διεξάγεται εντός 

περιόδου ενός έτους από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης με σκοπό 

την εκλογή των μελών της  GREVIO. Θα συνέρχεται ακολούθως εφόσον το ένα 

τρίτο των Μερών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Μερών ή ο Γενικός 

Γραμματέας ζητήσουν τούτο. 
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3.  Η Επιτροπή των Μερών θα υιοθετεί τον δικό της κανονισμό. 

 

Άρθρο 68 – Διαδικασία 

 1.Τα Μέρη θα υποβάλλουν στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

βασισμένα σε ερωτηματολόγιο που έχει συνταχθεί από την GREVIO, έκθεση 

αναφορικά με τα νομοθετικά και άλλα  μέτρα που προσδίδουν ισχύ στις διατάξεις της 

παρούσας Σύμβασης για   θεώρηση από την  GREVIO. 

2. Η GREVIO θα εξετάζει την υποβαλλόμενη έκθεση σύμφωνα με την παράγραφο 1 

ομού με τους εκπροσώπους του ενδιαφερομένου  Μέρους. 

3. Οι μεταγενέστερες διαδικασίες αξιολόγησης θα διαιρούνται σε γύρους, η διάρκεια 

των οποίων θα καθορίζεται από την GREVIO. Στην αρχή του κάθε γύρου η GREVIO 

θα επιλέγει τις ειδικές διατάξεις πάνω στις οποίες θα βασίζεται η διαδικασία 

αξιολόγησης και θα αποστέλλει ερωτηματολόγιο. 

4. Η GREVIO θα προσδιορίζει τα κατάλληλα μέσα διεξαγωγής αυτής της  διαδικασίας 

παρακολούθησης. Δύναται, συγκεκριμένα, να εγκρίνει ερωτηματολόγιο για κάθε γύρο 

αξιολόγησης, το οποίο θα χρησιμεύει ως βάση για την διαδικασία αξιολόγησης της 

εφαρμογής από τα Μέρη. Το ερωτηματολόγιο αυτό θα απευθύνεται σε όλα τα μέρη. 

Τα Μέρη θα ανταποκρίνονται σ΄ αυτό το ερωτηματολόγιο, καθώς και σε οποιαδήποτε 

άλλη αίτηση παροχής πληροφοριών από τη GREVIO. 

5. Η GREVIO δύναται να αποκτά πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή της 

Σύμβασης από μη κυβερνητικούς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών, καθώς 

από εθνικά ιδρύματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

6.Η GREVIO θα λαμβάνει δεόντως υπόψη την υφιστάμενη πληροφόρηση που είναι 

διαθέσιμη από άλλα περιφερειακά και διεθνή όργανα και φορείς σε τομείς που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης. 

7. Κατά την υιοθέτηση του ερωτηματολογίου για κάθε γύρο αξιολόγησης, η GREVIO 

θα λαμβάνει δεόντως υπόψη την υφιστάμενη συλλογή δεδομένων και έρευνας που 

πραγματοποιείται στα Μέρη όπως διαλαμβάνεται στο Άρθρο ΙΙ της παρούσας 

Σύμβασης. 

8.Η GREVIO δύναται να λάβει πληροφόρηση αναφορικά με την εφαρμογή της 

Σύμβασης από τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση  και τους σχετικούς εξειδικευμένους 

φορείς του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και από εκείνους οι οποίοι έχουν 

συσταθεί σύμφωνα με τα άλλα διεθνή όργανα. Οι προσφυγές που υποβάλλονται σ΄ 

αυτούς  τους φορείς καθώς και η έκβασή τους θα καθίσταται προσιτή από την 

GREVIO. 

9. Η GREVIO δύναται επικουρικώς να οργανώνει, σε συνεργασία με τις εθνικές 

αρχές και με την βοήθεια ανεξάρτητων διεθνών εμπειρογνωμόνων, επισκέψεις σε 

χώρα, εάν η αποκτηθείσα πληροφόρηση θεωρηθεί ανεπαρκής ή σε περιπτώσεις που 
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προβλέπονται στην παράγραφο 14. Κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων , η 

GREVIO δύναται να υποβοηθείται από ειδικούς σε συγκεκριμένους τομείς. 

10. Η GREVIO θα καταρτίσει σχέδιο έκθεσης που θα περιλαμβάνει την ανάλυσή της 

αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων πάνω στις οποίες εδράζεται η 

αξιολόγηση, καθώς και των υποδείξεων και προτάσεών της που αφορούν τον τρόπο 

κατά τον οποίο το ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα 

που έχουν προσδιορισθεί. Το σχέδιο έκθεσης θα διαβιβάζεται για κατάθεση 

παρατηρήσεων και σχολίων στο Μέρος το οποίο έχει  αναλάβει την αξιολόγηση. Τα 

σχόλιά του θα λαμβάνονται υπόψη από την GREVIO κατά την έγκριση της έκθεσής 

της. 

11. Με βάση όλες τις ληφθείσες πληροφορίες και τα σχόλια από τα Μέρη, η GREVIO 

θα εγκρίνει την έκθεσή της και τα συμπεράσματα που αφορούν στα μέτρα που έχουν 

παρθεί από το ενδιαφερόμενο  Μέρος με σκοπό την εφαρμογή των διατάξεων της 

παρούσας Σύμβασης. Η έκθεση αυτή και τα συμπεράσματα θα αποστέλλονται στο 

ενδιαφερόμενο Μέρος και στην Επιτροπή των Μερών. Η έκθεση και τα 

συμπεράσματα της GREVIO θα δημοσιοποιούνται από την έγκρισή τους μαζί με τα 

ενδεχόμενα σχόλια του ενδιαφερόμενου Μέρους. 

12.  Με την επιφύλαξη της διαδικασίας που διαλαμβάνεται στις παραγράφους 1 έως 

8, η Επιτροπή των Μερών δύναται να εγκρίνει, με βάση την έκθεση και τα 

συμπεράσματα της  GREVIO, τις συστάσεις που απευθύνονται στο Μέρος αυτό(α) 

και οι οποίες αφορούν στα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να εφαρμοσθούν τα 

συμπεράσματα της GREVIO, ορίζοντας ημερομηνία, εφόσον απαιτείται, για την 

κατάθεση πληροφοριών που αφορούν στην εφαρμογή τους, και (β) αποσκοπώντας 

στη συνεργασία με το Μέρος αυτό με στόχο τη προσήκουσα εφαρμογή της 

παρούσας Σύμβασης. 

13. Εάν η GREVIO λάβει αξιόπιστες πληροφορίες που μαρτυρούν μια κατάσταση 

όπου τα προβλήματα απαιτούν άμεση προσοχή προκειμένου να αποτραπεί η 

περιορισθεί η έκταση ή ο αριθμός των σοβαρών παραβιάσεων της Σύμβασης, 

δύναται να ζητήσει την άμεση κατάθεση ειδικής έκθεσης που αφορά στα μέτρα που 

έχουν ληφθεί προκειμένου να αποτραπεί ένα σοβαρό, μαζικό και επίμονο πλέγμα 

στοιχείων βίας κατά των γυναικών. 

14. Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που κατατέθηκαν από το ενδιαφερόμενο 

Μέρος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αξιόπιστη πληροφόρηση διαθέτει, η GREVIO 

δύναται να προσδιορίσει ένα ή περισσότερα των μελών της προκειμένου να 

διεξάγουν έρευνα και να αναφέρουν επειγόντως στην GREVIO. Όπου υφίστανται 

εγγυήσεις και με την συγκατάθεση του Μέρους, η έρευνα δύναται να συμπεριλάβει 

επίσκεψη στο έδαφός του. 

15. Αφού εξετασθούν τα ευρήματα της έρευνας που αναφέρεται στην παράγραφο 14, 

η GREVIO θα διαβιβάσει αυτά τα ευρήματα στο ενδιαφερόμενο Μέρος και, όπου 

απαιτείται, στην Επιτροπή των Μερών και στην Επιτροπή Υπουργών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης μαζί με οποιαδήποτε σχόλια και συστάσεις. 

Άρθρο 69 – Γενικές συστάσεις 
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 Η GREVIO δύναται να εγκρίνει, όπου απαιτείται, τις γενικές συστάσεις που αφορούν 

στην εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. 

Άρθρο 70 – Συμμετοχή των Κοινοβουλίων στην παρακολούθηση 

Τα εθνικά κοινοβούλια θα προσκαλούνται να συμμετάσχουν στην παρακολούθηση 

των μέτρων που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. 

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

κοινοβούλια. 

2.  Η κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης θα 

προσκαλείται προκειμένου να ενεργήσει τακτική απογραφή της εφαρμογής της 

παρούσας Σύμβασης. 

 

 

Κεφάλαιο Χ – Σχέση με άλλα διεθνή όργανα 

 

Άρθρο 71 - Σχέση με άλλα διεθνή όργανα. 

1.  Η παρούσα Σύμβαση δεν θα θίγει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

άλλα διεθνή όργανα στα οποία τα Μέρη της παρούσας Σύμβασης αποτελούν  Μέρη 

ή θα καταστούν Μέρη και τα οποία περιλαμβάνουν διατάξεις πάνω σε θέματα που 

διέπονται από την παρούσα Σύμβαση. 

2.  Τα Μέρη της παρούσας Σύμβασης δύνανται να συνάπτουν διμερείς η 

πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ τους πάνω σε θέματα που τυγχάνουν αντιμετώπισης 

στην παρούσα Σύμβαση, προς τους σκοπούς της συμπλήρωσης ή ενίσχυσης των 

διατάξεών της ή διευκόλυνσης της εφαρμογής των αρχών που ενσωματώνονται σ΄ 

αυτήν. 

 

 

Κεφάλαιο ΧΙ – Τροποποιήσεις της Σύμβασης  

 

Άρθρο 72 – Τροποποιήσεις 

1. Οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης της παρούσας Σύμβασης που 

κατατίθεται από Μέρος θα διαβιβάζεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της 

Ευρώπης και θα αποστέλλεται από αυτόν στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, σε οποιοδήποτε υπογράψαν  κράτος, σε οποιοδήποτε Μέρος, στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, σε οποιοδήποτε κράτος έχει προσκληθεί να υπογράψει την 

παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, καθώς και σε 
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οποιοδήποτε κράτος έχει προσκληθεί να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76. 

2.  Η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης θα εξετάσει την 

προτεινόμενη τροποποίηση και κατόπιν διαβουλεύσεων με τα Μέρη της παρούσας 

Σύμβασης τα οποία δεν αποτελούν μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, δύναται να 

εγκρίνει  την τροποποίηση με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 20.εδ.δ  

του κανονισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης.  

3.  Το κείμενο οποιασδήποτε τροποποίησης υιοθετήθηκε  από την Επιτροπή 

των  Υπουργών σύμφωνα με την παράγραφο 2 θα αποστέλλεται  στα Μέρη για 

αποδοχή. 

4.  Οποιαδήποτε τροποποίηση υιοθετήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2 θα 

τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται της λήξης της περιόδου του 

ενός μηνός μετά την ημερομηνία κατά την οποία όλα τα Μέρη γνωστοποίησαν την 

αποδοχή τους στον Γενικό Γραμματέα. 

 

 

Κεφάλαιο ΧΙΙ – Ακροτελεύτιες ρήτρες 

 

Άρθρο 73 – Αποτελέσματα της παρούσας Σύμβασης . 

 Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν θα θίγουν τις διατάξεις της εσωτερικής 

(εγχώριας) νομοθεσίας και των δεσμευτικών διεθνών οργάνων τα οποία είναι ήδη σε 

ισχύ ή τα οποία δύνανται να τεθούν σε ισχύ, σύμφωνα με τα οποία περισσότερα 

ευνοϊκά δικαιώματα παρέχονται ή θα παρασχεθούν σε άτομα με σκοπό την 

πρόληψη ή την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας. 

Άρθρο 74 – Διευθέτηση των διαφορών 

1.  Τα Μέρη οποιασδήποτε διαφοράς η οποία δύναται να προκύψει  αναφορικά 

με την εφαρμογή ή ερμηνεία των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης θα επιδιώκουν 

το πρώτο την επίλυσή της μέσω των διαπραγματεύσεων, του συμβιβασμού, της 

διαιτησίας  ή μέσω οποιωνδήποτε άλλων  μεθόδων ειρηνικής διευθέτησης που 

έχουν γίνει αποδεκτές με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ τους. 

2.  Η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης δύναται να 

θεσπίσει διαδικασίες διευθέτησης, οι οποίες θα καθίστανται προσιτές για χρήση από 

τα ενεχόμενα στη διαφορά Μέρη εφόσον αυτά συμφωνήσουν προς τούτο. 

 

Άρθρο 75 – Υπογραφή και θέση σε ισχύ 
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1.  Η παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοιχτή για υπογραφή από τα κράτη μέλη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης , τα μη κράτη μέλη τα οποία έχουν συμμετάσχει στην 

εκπόνησή της καθώς και από την Ευρωπαϊκή  Ένωση. 

2.  Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται  σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα 

όργανα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης  θα κατατίθενται στον Γενικό Γραμματέα 

του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

3.  Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μηνός που 

έπεται της λήξης περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία 10 

υπογράψαντα κράτη, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον οκτώ κρατών μελών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, έχουν εκφράσει τη συγκατάθεσή τους να δεσμευθούν 

από τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2. 

4.  Αναφορικά με οποιοδήποτε κράτος αναφέρεται στην παράγραφο 1,  ή την 

Ευρωπαϊκή  Ένωση, η οποία συνακόλουθα εκφράζει τη συγκατάθεσή της να 

δεσμευτεί από αυτή, η σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ κατά την πρώτη ημέρα του μηνός 

που έπεται της λήξης της περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία κατάθεσης 

του οργάνου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισής της. 

 

Άρθρο 76 – Προσχώρηση στη Σύμβαση 

1. Μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης, η Επιτροπή Υπουργών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης δύναται, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα Μέρη της 

παρούσας Σύμβασης και απόκτησης της ομόφωνης συγκατάθεσής τους, να 

προσκαλέσει οποιοδήποτε μη-κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, το 

οποίο δεν έχει συμμετάσχει στην κατάρτιση της Σύμβασης, να προχωρήσει στη  

Σύμβαση αυτή με απόφαση της πλειοψηφίας που προβλέπεται στο Άρθρο 20 εδ.δ 

του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης και με την ομόφωνη 

ψήφο των αντιπροσώπων των Μερών που δικαιούνται να παραστούν στη 

συνεδρίαση της Επιτροπής των Υπουργών. 

2.  Αναφορικά με οποιοδήποτε προσχωρούν κράτος, η Σύμβαση θα τεθεί σε 

ισχύ την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται της λήξης της περιόδου των τριών 

μηνών μετά την ημερομηνία κατάθεσης του οργάνου προσχώρησης στο Γενικό 

Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 

Άρθρο 77 – Εδαφική εφαρμογή 

1.  Οποιοδήποτε κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση δύνανται, κατά τον χρόνο της 

υπογραφής ή κατά την κατάθεση των οργάνων επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή 

προσχώρησης, να προσδιορίζουν την επικράτεια ή τις επικράτειες στις οποίες 

τυγχάνει εφαρμογής η παρούσα Σύμβαση. 

2. Οποιοδήποτε κράτος δύναται, σε οποιαδήποτε μετέπειτα ημερομηνία, με 

δήλωση απευθυνόμενη στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να 

επεκτείνει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, σε οποιαδήποτε άλλη επικράτεια 
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προσδιορίζεται στη δήλωση και της οποίας έχει την ευθύνη των διεθνών σχέσεων ή 

για λογαριασμό της οποίας είναι εξουσιοδοτημένο να αναθέτει εργοληψίες(ή 

επιχειρηματικά εγχειρήματα ή εργασίες). Αναφορικά με την επικράτεια αυτή, η 

Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται της εκπνοής 

περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία λήψης αυτής της διακήρυξης από το 

Γενικό Γραμματέα. 

3.  Οποιαδήποτε δήλωση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις δύο 

προηγούμενες παραγράφους δύναται, αναφορικά με οποιαδήποτε επικράτεια 

προσδιορίζεται σε αυτή τη δήλωση, να ανακληθεί μέσω γνωστοποίησης 

απευθυνόμενης στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η ανάκληση 

θα καθίσταται νομικώς ισχυρά την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται της λήξης 

περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία λήψης μιας τέτοιας γνωστοποίησης από 

το Γενικό Γραμματέα. 

 

Άρθρο 78 – Επιφυλάξεις 

1.  Καμιά επιφύλαξη δεν δύναται να διατυπωθεί αναφορικά με οποιαδήποτε 

διάταξη της παρούσας Σύμβασης, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται στις 

παραγράφους 2 και 3. 

2.  Οποιοδήποτε κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση δύνανται, κατά το χρόνο της 

υπογραφής ή κατά την κατάθεση των οργάνων επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή 

προσχώρησης, με δήλωση απευθυνόμενη στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, να δηλώσει ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην εφαρμόσει ή να 

εφαρμόσει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις ή συνθήκες τις διατάξεις που διαλαμβάνονται 

στο: 

- Άρθρο 30, παράγραφος 2 

- Άρθρο 44, παρ. 1 εδ.ε, 3 και 4 

- Άρθρο 55, παράγραφος 1 σχετικά με το Άρθρο 35 που αφορά 

μικροπταίσματα 

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

- Άρθρο 59 

3.  Κάθε κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση δύνανται, κατά το χρόνο της 

υπογραφής ή κατά την κατάθεση των οργάνων επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή 

προσχώρησης, με δήλωση απευθυνόμενη στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, να δηλώσει ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματος της επιβολής μη ποινικών 

κυρώσεων αντί των ποινικών τοιούτων, σχετικά με συμπεριφορές που αναφέρονται 

στα Άρθρα 33 και 34. 

4. Οποιοδήποτε Μέρος δύναται εν όλο ή  εν μέρει να ανακαλέσει την επιφύλαξη 

μέσω δήλωσης απευθυνόμενης στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της 
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Ευρώπης. Η δήλωση αυτή θα καθίσταται ισχυρά από την ημερομηνία λήψης της από 

το Γενικό Γραμματέα. 

 

Άρθρο 79 – Νομική ισχύς και αναθεώρηση των επιφυλάξεων. 

1.  Οι επιφυλάξεις που αναφέρονται στο Άρθρο 78, παράγραφοι 2 και 3, θα 

ισχύουν για περίοδο πέντε ετών από την ημέρα θέσεως σε ισχύ της παρούσας 

Σύμβασης αναφορικά με το ενδιαφερόμενο Μέρος. Παραταύτα, οι παραπάνω 

επιφυλάξεις δύνανται να ανανεώνονται για περιόδους ίδιας διάρκειας. 

2.  Δεκαοκτώ μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της επιφύλαξης, ο Γενικός 

Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα παρέχει γνωστοποίηση λήξης αυτής 

στο ενδιαφερόμενο Μέρος.  Όχι αργότερα των τριών μηνών πριν από τη λήξη, το 

Μέρος θα  γνωστοποιεί στο Γενικό Γραμματέα την τήρηση, τροποποίηση ή ανάκληση 

της επιφύλαξης του. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης από το ενδιαφερόμενο 

Μέρος, ο Γενικός Γραμματέας θα γνωστοποιεί στο Μέρος ότι η επιφύλαξή του 

θεωρείται ότι έχει αυτόματα ανανεωθεί για περίοδο έξι μηνών. Αδυναμία εκ μέρους 

του ενδιαφερόμενου Μέρους να γνωστοποιήσει την πρόθεση περί διατήρησης ή 

τροποποίησης της επιφύλαξής του πριν από την εκπνοή της παραπάνω περιόδου θα 

συνεπάγεται άρση ή  παύση της επιφύλαξης. 

3.  Εάν το Μέρος προβαίνει σε επιφύλαξη κατά εφαρμογή του Άρθρου 78, 

παράγραφος 2 και 3, θα παρέχει, πριν από την ανανέωσή της ή κατόπιν αιτήσεως, 

εξήγηση στην GREVIO, αναφορικά με τους λόγους που δικαιολογούν τη συνέχισή 

της. 

 

Άρθρο 80 – Καταγγελία 

1.  Οποιοδήποτε Μέρος δύναται, καθ΄ οποιονδήποτε χρόνο, να προβαίνει σε 

καταγγελία της παρούσας Σύμβασης μέσω γνωστοποίησης απευθυνόμενης στο 

Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

2.  Η καταγγελία αυτή θα καθίσταται νομικώς ισχυρά την πρώτη ημέρα του 

μηνός που έπεται της εκπνοής περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία λήψης 

της γνωστοποίησης από τον Γενικό Γραμματέα. 

 

Άρθρο 81 – Γνωστοποίηση 

   Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα παρέχει γνωστοποίηση 

στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα μη κράτη μέλη τα οποία 

συμμετείχαν στην κατάρτιση της Σύμβασης, σε οποιοδήποτε υπογράψαν κράτος, σε 

οποιοδήποτε Μέρος στην Ευρωπαϊκή ένωση, καθώς και σε οποιοδήποτε κράτος 

προσεκλήθη να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση σχετικά με:  

   α. οποιαδήποτε υπογραφή, 
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   β. την κατάθεση οποιουδήποτε οργάνου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή 

προσχώρησης, 

   γ. οποιαδήποτε ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης σύμφωνα  με 

τα Άρθρα 75 και 76, 

   δ. οποιαδήποτε τροποποίηση υιοθετήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 72, καθώς και 

την ημερομηνία θέσης σε ισχύ αυτής της τροποποίησης, 

   ε. οποιαδήποτε επιφύλαξη και ανάκληση επιφύλαξης διατυπώθηκαν κατ΄ εφαρμογή  

του Άρθρου 78, 

   στ. οποιαδήποτε καταγγελία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80, 

   ζ. οποιαδήποτε άλλη πράξη, γνωστοποίηση ή επικοινωνία αναφέρεται στην 

παρούσα Σύμβαση. 

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι όντας δεόντως 

εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση. 

  Έγινε στην Κωνσταντινούπολη, σήμερα την ενδεκάτη (11η) ημέρα του μηνός Μαΐου 

2011, στην Αγγλική και Γαλλική γλώσσα, και των δύο κειμένων όντων εξίσου 

αυθεντικών  σε ένα μοναδικό αντίγραφο το οποίο θα καταθέσει στα αρχεία του 

Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα 

διαβιβάσει επικυρωμένα αντίγραφα σε κάθε κράτος μέλος του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, σε μη κράτη μέλη τα οποία συμμετείχαν στην εκπόνηση της παρούσας 

Σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε οποιοδήποτε κράτος προσεκλήθη 

προκειμένου να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση. 

 

 

 Παράρτημα – Προνόμια και ασυλίες (Άρθρο 66) 

 

1.Το παρόν παράρτημα θα τυγχάνει εφαρμογής ως προς τα μέλη της  GREVIO που 

αναφέρονται στο άρθρο 66 της Σύμβασης, καθώς και ως προς άλλα μέλη των 

αντιπροσωπειών επίσκεψης χώρας. Προς τους σκοπούς του παρόντος 

παραρτήματος ο όρος <<άλλα μέλη των αντιπροσωπειών επίσκεψης χώρας>>,  θα 

περιλαμβάνει τους ανεξάρτητους εθνικούς εμπειρογνώμονες και ειδικούς που 

αναφέρονται στο Άρθρο 68, παράγραφος 9, της Σύμβασης, μέλη του προσωπικού 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και διερμηνείς που προσλαμβάνονται από το 

Συμβούλιο της Ευρώπης και τα οποία συνοδεύουν την GREVIO κατά τη διάρκεια των 

επισκέψεων σε χώρα. 

2.Τα μέλη της GREVIO, καθώς και τα άλλα μέλη των αντιπροσωπειών επίσκεψης σε 

χώρα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους που αναφέρονται στην προετοιμασία 

και διεξαγωγή κρατικών επισκέψεων και τον παρακολουθηματικό χαρακτήρα αυτών 

των επισκέψεων, καθώς και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, του συνδεόμενου με 
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την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, θα απολαμβάνουν των ακόλουθων προνομίων 

και ασυλιών:  

 α. ασυλία αναφορικά με προσωπική σύλληψη ή κράτηση και  κατάσχεση των 

προσωπικών τους αντικειμένων, καθώς και ασυλία έναντι της άσκησης δικαστικών 

διαδικασιών(δίωξης) αναφορικά με λόγια που ειπώθηκαν ή γράφηκαν, καθώς και 

αναφορικά με όλες τις πράξεις που ενεργήθηκαν από αυτά υπό την επίσημη ιδιότητά 

τους, 

  β. εξαίρεση από όλους τους περιορισμούς που αφορούν στην ελευθερία κίνησης 

κατά τη διάρκεια της εξόδου από και  επιστροφής στη χώρα κατοικίας τους, καθώς 

και της εισόδου και εξόδου από τη χώρα στην οποία επιτελούν τα καθήκοντά τους και 

της καταχώρησής τους σε μητρώα αλλοδαπών της χώρας την οποία επισκέπτονται ή 

μέσω της οποίας διέρχονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

3. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών που πραγματοποιούνται με σκοπό την άσκηση των 

καθηκόντων τους, τα μέλη της GREVIO καθώς και τα άλλα μέλη των 

αντιπροσωπειών στη χώρα επίσκεψης, αναφορικά με τον τελωνειακό έλεγχο και τον 

έλεγχο συναλλάγματος, θα γίνονται δέκτες παροχής των ίδιων διευκολύνσεων με 

εκείνες που παρέχονται στους εκπροσώπους των ξένων κυβερνήσεων οι οποίοι 

τελούν υπό καθεστώς προσωρινών επίσημων καθηκόντων. 

4. Τα έγγραφα τα αναφερόμενα στην αξιολόγηση της εφαρμογής της Σύμβασης που 

πραγματοποιείται από τα μέλη της GREVIO και από άλλα μέλη των αντιπροσωπειών 

επίσκεψης σε χώρα θα είναι απαραβίαστα στο βαθμό που αφορούν δραστηριότητες 

της GREVIO. Καμία παύση ή λογοκρισία δε θα εφαρμόζεται σχετικά με την επίσημη 

αλληλογραφία της GREVIO ή τις επίσημες επικοινωνίες των μελών της GREVIO 

καθώς και άλλων μελών των αντιπροσωπειών που επισκέπτονται μια χώρα. 

 5.Προκειμένου να διασφαλισθεί για τα μέλη της GREVIO, καθώς και για τα άλλα 

μέλη των αντιπροσωπειών επίσκεψης σε χώρα, η απόλυτη ελευθερία έκφρασης και 

η πλήρης ανεξαρτησία κατά την επιτέλεση των καθηκόντων τους, η ασυλία από 

άσκηση δίωξης αναφορικά με λόγια που ειπώθηκαν ή γράφηκαν καθώς και η ασυλία 

για όλες τις πράξεις που τελέσθηκαν από αυτά κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους θα συνεχίσουν να παρέχονται, ανεξάρτητα από του αν τα πρόσωπα αυτά έχουν 

παύσει να ασχολούνται με την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων. 

 6.Τα προνόμια και οι ασυλίες χορηγούνται στα άτομα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος, με σκοπό τη διαφύλαξη της ανεξάρτητης 

επιτέλεσης των λειτουργιών τους σε σχέση με τα συμφέροντα της GREVIO και όχι 

για το προσωπικό τους όφελος. Η παραίτηση από τις ασυλίες για τα πρόσωπα που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος θα γίνεται από τον 

Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης σε κάθε περίπτωση όπου, κατά τη 

γνώμη του, η ασυλία θα μπορούσε να παρεμποδίσει την πορεία απονομής της 

δικαιοσύνης και όπου η παραίτηση αυτή θα μπορούσε να γίνει χωρίς βλάβη για τα 

συμφέροντα της GREVIO.  


