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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΗ
ΕΚΘΕΗ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΙΣΟΣΟΠΟ CAHVIO
ΠΡΟΛΟΓΟ
Σα θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο θαζώο θαη ηα άιια ππνγξάςαληα ην παξόλ
θξάηε.
Τπελζπκίδνληαο ηε ύκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ θαη
Θεκειησδώλ Ειεπζεξηώλ (ΕΣS No 5, 1950) θαη ησλ Πξσηνθόιισλ ηεο, ηνλ Επξσπατθό
Κνηλσληθό Υάξηε (ΕΣS No 35,1961, όπσο αλαζεσξήζεθε ην 1996, ETS Νν 163), ηε
ύκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο γηα Δξάζε θαηά ηεο Εκπνξίαο (παξάλνκεο
δηαθίλεζεο) Αλζξώπσλ (CETS No 197, 2005) θαζώο θαη ηε ύκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Επξώπεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Παηδηώλ θαηά ηεο εμνπαιηθήο Εθκεηάιιεπζεο θαη
εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο (CETS Νν 201, 2007).
Τπελζπκίδνληαο ηηο αθόινπζεο ζπζηάζεηο ηεο Επηηξνπήο ησλ Τπνπξγώλ ησλ Κξαηώλ κειώλ
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο: ζύζηαζε REC(2002)5 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γπλαηθώλ θαηά
ηεο βίαο, ύζηαζε CM/REC(2007) 17 γηα ηα πξόηππα θαη ηνπο κεραληζκνύο ηζόηεηαο ησλ
θύισλ, ύζηαζε CM/REC(2010)10 ζρεηηθά κε ην ξόιν ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ αλδξώλ ζηελ
πξόιεςε θαη επίιπζε ησλ (ελόπισλ) ζπγθξνύζεσλ θαη ζηελ νηθνδόκεζε ηεο εηξήλεο θαζώο
θαη άιιεο ζπλαθείο ζπζηάζεηο.
Λακβάλνληαο ππόςε ηνλ απμαλόκελν όγθν λνκνινγίαο ηνπ Επξσπατθνύ Δηθαζηεξίνπ
Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ ην νπνίν ζεζπίδεη ζεκαληηθνύο θαλόλεο(θαηαζηαηηθέο αξρέο) ζηνλ
ηνκέα ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ.
Έρνληαο ππόςε ην Δηεζλέο ύκθσλν Αηνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δηθαησκάησλ(1966), ην
Δηεζλέο ύκθσλν Οηθνλνκηθώλ, Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηζκηθώλ Δηθαησκάησλ(1966), ηε
ύκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ γηα ηελ Εμάιεηςε όισλ ησλ κνξθώλ Δηαθξίζεσλ θαηά ησλ
γπλαηθώλ(“CEDAW”, 1979) θαη ηνπ Πξναηξεηηθνύ Πξσηνθόιινπ ηεο (1999), θαζώο θαη ηε
Γεληθή ύζηαζε ππ’ αξηζκ. 19 ηεο Επηηξνπήο CEDAW γηα ηε βία θαηά ησλ γπλαηθώλ , ηε
ύκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ (1989) θαη ησλ πξναηξεηηθώλ
πξσηνθόιισλ ηεο, θαζώο θαη ηε ύκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ
Αηόκσλ κε αλαπεξίεο(2006).
Λακβάλνληαο ππόςε ην θαηαζηαηηθό ηεο Ρώκεο γηα ην Δηεζλέο Πνηληθό Δηθαζηήξην(2002).
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Τπελζπκίδνληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ, θαη εηδηθόηεξα ηε
ύκβαζε ηεο Γελεύεο(ΙV) πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ Ακάρσλ ζε πεξίνδν πνιέκνπ,
θαζώο θαη ηα πκπιεξσκαηηθά πξσηόθνιια Ι θαη ΙΙ(1977) πνπ επηζπλάπηνληαη ζε απηή.
Καηαδηθάδνληαο όιεο ηηο κνξθέο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία.
Αλαγλσξίδνληαο όηη ε πινπνίεζε ηεο de jure θαη de facto ηζόηεηαο κεηαμύ γπλαηθώλ θαη
αλδξώλ απνηειεί βαζηθό ζηνηρείν γηα ηελ πξόιεςε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ
Αλαγλσξίδνληαο όηη ε βία θαηά ησλ γπλαηθώλ ζπληζηά εθδήισζε ησλ ηζηνξηθά άληζσλ
ζρέζεσλ ηζρύνο κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ αλδξώλ, νη νπνίεο έρνπλ νδεγήζεη ζε
επηθπξηαξρία θαη δηαθξίζεηο θαηά ησλ γπλαηθώλ από ηνπο άλδξεο θαη ζηελ παξαθώιπζε ηεο
πιήξνπο πξνόδνπ ησλ γπλαηθώλ.
Αλαγλσξίδνληαο ηε δνκηθή θύζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ σο βίαο βαζηδόκελεο ζην θύιν,
θαη όηη ε βία θαηά ησλ γπλαηθώλ απνηειεί έλαλ από ηνπο δσηηθήο ζεκαζίαο θνηλσληθνύο
κεραληζκνύο κέζσ ησλ νπνίσλ νη γπλαίθεο εμαλαγθάδνληαη ζε ππνδεέζηεξε ζέζε ζε
ζύγθξηζε κε ηνπο άλδξεο.
Αλαγλσξίδνληαο κε αύμνπζα αλεζπρία, όηη νη γπλαίθεο θαη ηα λεαξά θνξίηζηα ζπρλά
εθηίζεληαη ζε ζνβαξέο κνξθέο βίαο, όπσο ε ελδννηθνγελεηαθή βία, ε ζεμνπαιηθή
παξελόριεζε, ν βηαζκόο, ν εμαλαγθαζκόο ζε ζύλαςε γάκνπ, ηα εγθιήκαηα πνπ
δηαπξάηηνληαη ζην όλνκα ηεο νύησο-απνθαινπκέλεο «ηηκήο» θαη ν αθξσηεξηαζκόο ησλ
γελλεηηθώλ νξγάλσλ, ηα νπνία ζπληζηνύλ ζνβαξέο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ λεαξώλ θνξηηζηώλ, θαζώο θαη κείδνλ εκπόδην ζηελ
επίηεπμε ηζόηεηαο κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ.
Αλαγλσξίδνληαο ηηο ζπλερηδόκελεο παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα
ελόπισλ ζπγθξνύζεσλ νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη επηπηώζεηο γηα ηνλ άκαρν πιεζπζκό,
εηδηθόηεξα γηα ηηο γπλαίθεο, θαη νη νπνίεο πξνζιακβάλνπλ ηε κνξθή εθηεηακέλνπ ή
ζπζηεκαηηθνύ βηαζκνύ θαη ζεμνπαιηθήο βίαο θαη ζπλζέηνπλ ην δπλακηθό ππόζηξσκα γηα
απμαλόκελε βία πνπ βαζίδεηαη ζην θύιν, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα όζν θαη κεηά ηε δηεμαγσγή
ησλ (ελόπισλ) ζπγθξνύζεσλ.
Αλαγλσξίδνληαο όηη νη γπλαίθεο θαη ηα λεαξά θνξίηζηα είλαη εθηεζεηκέλεο ζε κεγαιύηεξν
θίλδπλν βίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ην θύιν απ΄ όηη νη άλδξεο.
Αλαγλσξίδνληαο όηη ε ελδννηθνγελεηαθή βία επεξεάδεη ηηο γπλαίθεο ζε δπζαλάινγν βαζκό,
θαη όηη νη άλδξεο δύλαληαη επίζεο λα απνηειέζνπλ ζύκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.
Αλαγλσξίδνληαο
όηη
ηα
παηδηά
απνηεινύλ
ζύκαηα
ελδννηθνγελεηαθήο
βίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίπησζεο λα απνηεινύλ απηόπηεο κάξηπξεο βίαο ζηελ
νηθνγέλεηα.
Φηινδνμώληαο λα δεκηνπξγήζνπλ κία Επξώπε απαιιαγκέλε από ηε βία θαηά ησλ γπλαηθώλ
θαη ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία.
πκθώλεζαλ ηα αθόινπζα:

2

Κεθάιαην I - θνπνί, νξηζκνί, ηζόηεηα θαη κε-δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, γεληθέο
ππνρξεώζεηο
Άξζξν 1- θνπνί ηεο ύκβαζεο
1. Οη ζθνπνί ηεο παξνύζαο ύκβαζεο ζπλίζηαληαη ζηα εμήο:
α. ηελ πξνζηαζία ησλ γπλαηθώλ ελάληηα ζε όιεο ηηο κνξθέο βίαο, θαζώο θαη ηελ πξόιεςε,
ηελ πνηληθή δίσμε θαη εμάιεηςε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαζώο θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο
βίαο.
β. ηε ζπλεηζθνξά ζηελ εμάιεηςε όισλ ησλ κνξθώλ δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ζηελ
πξνώζεζε νπζηαζηηθήο ηζόηεηαο κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
παξνρήο ελδπλάκσζεο ζηηο γπλαίθεο.
γ. ην ζρεδηαζκό ελόο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ, πνιηηηθώλ θαη κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη
ηελ ππνβνήζεζε όισλ ησλ ζπκάησλ βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαζώο θαη ηεο
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.
δ. ηελ πξναγσγή δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο κε ζθνπό ηελ εμάιεηςε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ
θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.
ε. ηελ παξνρή ππνζηήξημεο θαη ζπλδξνκήο ζε νξγαληζκνύο θαη θνξείο επηβνιήο ηνπ δηθαίνπ
γηα απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπο κε ζηόρν ηελ πηνζέηεζε κίαο ζπλεθηηθήο πξνζέγγηζεο
πνπ νδεγεί ζηελ εμάιεηςε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.
2.Πξνο ην ζθνπό ηεο δηαζθάιηζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεώλ ηεο από
ηα κέξε, ε παξνύζα ύκβαζε ζεζπίδεη έλαλ εηδηθό κεραληζκό παξαθνινύζεζεο.
Άξζξν 2- Πεδίν εθαξκνγήο ηεο ύκβαζεο
1.Η παξνύζα ύκβαζε ζα ηπγράλεη εθαξκνγήο αλαθνξηθά κε όιεο ηηο κνξθέο βίαο θαηά ησλ
γπλαηθώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ε νπνία έρεη δπζαλάινγε
επίπησζε επί ησλ γπλαηθώλ.
2. Σα κέξε ελζαξξύλνληαη ζε εθαξκνγή ηεο παξνύζαο ύκβαζεο αλαθνξηθά κε όια ηα
ζύκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο. Σα κέξε ζα θαηαβάιινπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή όζνλ αθνξά ηηο
γπλαίθεο ζύκαηα βίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ην θύιν θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξνύζαο ύκβαζεο.
3. Η παξνύζα ύκβαζε ζα ηπγράλεη εθαξκνγήο ηόζν ζε πεξηόδνπο εηξήλεο όζν θαη ζε
πεξηζηάζεηο ελόπισλ ζπγθξνύζεσλ.
Άξζξν 3- Οξηζκνί
Πξνο ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο:
α. Ο όξνο «βία θαηά ησλ γπλαηθώλ» λνείηαη σο παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
θαη κία κνξθή δηάθξηζεο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ζεκαίλεη όιεο ηηο πξάμεηο κίαο βίαο
βαζηδόκελεο ζην θύιν νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ή ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα,
θπζηθή, ζεμνπαιηθή, ςπρνινγηθή ή νηθνλνκηθή βιάβε ή πόλν γηα ηηο γπλαίθεο,
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απεηιώλ ηέιεζεο ηνηνύησλ πξάμεσλ, ηνλ εμαλαγθαζκό ή ηελ
απζαίξεηε απνζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο, είηε απηή ζπκβαίλεη ζην δεκόζην ή ηνλ ηδησηηθό βίν.
β. Ο όξνο «ελδννηθνγελεηαθή βία» ζεκαίλεη όιεο ηηο πξάμεηο θπζηθήο, ζεμνπαιηθήο,
ςπρνινγηθήο ή νηθνλνκηθήο βίαο νη νπνίεο ζπκβαίλνπλ εληόο ηεο νηθνγέλεηαο ή νηθνγελεηαθήο
κνλάδαο ή κεηαμύ πξώελ ή λπλ ζπδύγσλ ή ζπληξόθσλ, αλεμάξηεηα ή όρη ηνπ θαηά πόζν ν
δξάζηεο κνηξάδεηαη ή έρεη κνηξαζζεί ηελ ίδηα θαηνηθία κε ην ζύκα.
γ. Ο όξνο «θύιν» ππνδεινί ηνπο θνηλσληθά δνκεκέλνπο ξόινπο, ζπκπεξηθνξέο,
δξαζηεξηόηεηεο θαη ηδηόηεηεο (ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα) ηηο νπνίεο κηα δεδνκέλε θνηλσλία
ζεσξεί πξνζήθνπζεο θαη ελδεδεηγκέλεο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο.
δ. Ο όξνο «βία θαηά ησλ γπλαηθώλ» πνπ βαζίδεηαη ζην θύιν ζεκαίλεη ηε βία ε νπνία έρεη σο
αληηθείκελν ηε γπλαίθα γηα κόλν ην ιόγν όηη είλαη γπλαίθα ή ε νπνία επεξεάδεη ηε γπλαίθα
θαηά ηξόπν δπζαλάινγν.
ε. Ο όξνο «ζύκα» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε θπζηθό πξόζσπν ην νπνίν απνηειεί αληηθείκελν
ζπκπεξηθνξάο ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη ζηα εδάθηα α θαη β.
ζη. ν όξνο «γπλαίθεο» ζπκπεξηιακβάλεη θνξίηζηα ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηώλ.

Άξζξν 4- Θεκειηώδε δηθαηώκαηα, ηζόηεηα θαη κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε
1.Σα κέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
πξνσζήζνπλ θαη πξνζηαηέςνπλ ην δηθαίσκα ηνπ θαζελόο, ηδηαίηεξα ησλ γπλαηθώλ, λα δεη
ειεύζεξνο από ηελ άζθεζε βίαο ηόζν όζνλ αθνξά ηε δεκόζηα όζν θαη ηελ ηδησηηθή ζθαίξα.
2.Σα κέξε ζα θαηαδηθάδνπλ όιεο ηηο κνξθέο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη
ζα ιακβάλνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα αλαθνξηθά κε ηελ
πξόιεςή ηεο, ζπγθεθξηκέλα κέζσ:
- ηεο ελζσκάησζεο ζηα εζληθά ζπληάγκαηά ηνπο ή ζε άιιε πξνζήθνπζα λνκνζεζία ηελ αξρή
ηεο ηζόηεηαο κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ, σο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πξαθηηθήο πινπνίεζεο
απηήο ηεο αξρήο
-ηεο απαγόξεπζεο ηεο άζθεζεο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο θπξώζεσλ όπνπ απαηηείηαη

θαηά

ησλ

γπλαηθώλ,

- ηελ θαηάξγεζε λόκσλ θαη πξαθηηθώλ νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε θαηά
ησλ γπλαηθώλ
3. Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνύζαο ύκβαζεο από ηα κέξε, ζπγθεθξηκέλα ηα κέηξα
πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ, ζα δηαζθαιίδνληαη άλεπ δηαθξίζεσλ κε γλώκνλα
ην θύιν, ην γέλνο, ηε θπιή, ην ρξώκα, ηε γιώζζα, ηε ζξεζθεία, ηηο πνιηηηθέο ή άιιεο
πεπνηζήζεηο, ηελ εζληθή ή θνηλσληθή πξνέιεπζε, ηε ζύλδεζε κε εζληθή κεηνλόηεηα, ηελ
πεξηνπζία, ηελ θαηαγσγή, ην ζεμνπαιηθό πξνζαλαηνιηζκό, ηελ ηαπηόηεηα ηνπ θύινπ, ηελ
ειηθία, ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο, ηελ αλαπεξία, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ θαηάζηαζε
κεηαλάζηε ή πξόζθπγα, ή άιιε θαηάζηαζε.
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4. Εηδηθά κέηξα ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξόιεςε θαη πξνζηαζία ησλ γπλαηθώλ από
ηε βία πνπ βαζίδεηαη ζην θύιν δελ ζα ζεσξνύληαη σο ζπληζηώληα δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.

Άξζξν 5- Κξαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη δένπζα επηκέιεηα
1.Σα Μέξε ζα πξέπεη λα απέρνπλ από νπνηαδήπνηε πξάμε βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ζα
δηαζθαιίδνπλ όηη νη θξαηηθέο αξρέο, αμησκαηνύρνη, αληηπξόζσπνη, ζεζκηθνί θαη άιινη θνξείο,
ελεξγνύληεο γηα ινγαξηαζκό ηνπ θξάηνπο, ζα ελεξγνύλ θαη΄ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ
ππνρξέσζεο .
2.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά θαη άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ, αζθώληαο ηε
δένπζα επηκέιεηα, λα πξνιάβνπλ, δηεξεπλήζνπλ, ηηκσξήζνπλ θαη παξάζρνπλ επαλνξζώζεηο
αλαθνξηθά κε πξάμεηο βίαο νη νπνίεο θαιύπηνληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο
ύκβαζεο θαη δηαπξάηηνληαη από κε θξαηηθνύο θνξείο.

Άξζξν 6- (Φύιν-επαίζζεηεο) Πνιηηηθέο επαίζζεηεο σο πξνο ην Φύιν
Σα Μέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε ηεο ζπκπεξίιεςεο ηεο πξννπηηθήο ηνπ θύινπ θαηά
ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο θαη αμηνιόγεζεο ησλ επηπηώζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνύζαο
ύκβαζεο θαζώο θαη ηελ πξνώζεζε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή πνιηηηθώλ ηζόηεηαο
κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ θαζώο θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθώλ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ II- Οινθιεξσκέλεο πνιηηηθέο θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ

Άξζξν 7- πλεθηηθέο θαη ζπληνληζκέλεο πνιηηηθέο
1.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά θαη άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
πηνζεηήζνπλ θαη εθαξκόζνπλ επξύηαηεο απνηειεζκαηηθέο, ζπλεθηηθέο θαη ζπληνληζκέλεο
πνιηηηθέο κέζσ ηεο ελζσκάησζεο όισλ ησλ ζπλαθώλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη
θαηαπνιέκεζεο όισλ ησλ κνξθώλ βίαο πνπ θαιύπηνληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο
παξνύζαο ύκβαζεο θαη ζα πξνζθέξνπλ νιηζηηθή απάληεζε ζηε βία θαηά ησλ γπλαηθώλ.
2. Σα Μέξε ζα δηαζθαιίδνπλ όηη νη πνιηηηθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1
ηνπνζεηνύλ ηα δηθαηώκαηα ηνπ ζύκαηνο ζην επίθεληξν όισλ ησλ κέηξσλ θαη εθαξκόδνληαη
κέζσ απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο, κεηαμύ όισλ ησλ ζρεηηθώλ θνξέσλ, ηδξπκάησλ θαη
νξγαληζκώλ.
3.Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη θαη΄ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο άξζξνπ ζα εκπιέθνπλ όπνπ
απαηηείηαη, όινπο ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, όπσο θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο, εζληθά
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πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά θνηλνβνύιηα θαη αξρέο, εζληθά ηδξύκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
θαη νξγαληζκνύο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ.

΄Αξζξν 8 - Οηθνλνκηθνί Πόξνη
Σα Μέξε ζα δηαζέηνπλ ηνπο αλαγθαίνπο νηθνλνκηθνύο θαη αλζξώπηλνπο πόξνπο γηα ηελ
επαξθή εθαξκνγή ησλ νινθιεξσκέλσλ πνιηηηθώλ, κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ κε ζηόρν
ηελ πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε όισλ ησλ κνξθώλ βίαο, πνπ θαιύπηνληαη από ην πεδίν
εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ εθαξκόδνληαη
από Με Κπβεξλεηηθνύο Οξγαληζκνύο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ.

΄Αξζξν 9 - Με Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί θαη Κνηλσλία ησλ Πνιηηώλ
Σα Μέξε ζα αλαγλσξίδνπλ, ελζαξξύλνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ζε όια ηα επίπεδα ηελ εξγαζία
ησλ ζπλαθώλ κε θπβεξλεηηθώλ νξγαληζκώλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ πνπ
ελεξγνπνηνύληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ζεζπίδνπλ
απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε απηνύο ηνπο νξγαληζκνύο.

Άξζξν 10-πληνληζηηθόο θνξέαο
1.Σα Μέξε ζα θαζνξίδνπλ ή ζπληζηνύλ έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο επίζεκνπο θνξείο πνπ ζα είλαη
ππεύζπλνη γηα ηνλ ζπληνληζκό, ηελ πινπνίεζε, ηελ παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ησλ
πνιηηηθώλ θαη ησλ κέηξσλ πξόιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο όισλ ησλ κνξθώλ βίαο πνπ
θαιύπηνληαη από ηελ παξνύζα ύκβαζε. Απηνί νη θνξείο ζα ζπληνλίδνπλ ηε ζπιινγή
ζηνηρείσλ όπσο απηά δηαιακβάλνληαη ζην Άξζξν ΙΙ, θαζώο θαη ζα αλαιύνπλ θαη
δεκνζηνπνηνύλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο.
2.Σα Μέξε ζα δηαζθαιίδνπλ όηη νη θνξείο πνπ θαζνξίδνληαη ή ζπληζηώληαη ζύκθσλα κε ην
παξόλ άξζξν ζα ιακβάλνπλ πιεξνθόξεζε γεληθήο θύζεσο αλαθνξηθά κε κέηξα πνπ
ειήθζεζαλ θαη΄ εθαξκνγή ηνπ θεθαιαίνπ VIII.
3.Σα Μέξε ζα δηαζθαιίδνπλ όηη νη θνξείο πνπ θαζνξίδνληαη ή ζπληζηώληαη ζύκθσλα κε ην
παξόλ άξζξν ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο θαη ζθπξειάηεζεο ζρέζεσλ κε
ηνπο νκνιόγνπο ηνπο άιισλ Μεξώλ.

Άξζξν 11- πιινγή δεδνκέλσλ θαη έξεπλα
1.Πξνο ηνπο ζθνπνύο ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, ηα Μέξε αλαιακβάλνπλ ηελ
ππνρξέσζε:
α. ζπιινγήο αλαιπηηθώλ ζρεηηθώλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε
πεξηπηώζεηο όισλ ησλ κνξθώλ βίαο πνπ θαιύπηνληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο
παξνύζαο ύκβαζεο.
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β. Τπνζηήξημεο ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα όισλ ησλ κνξθώλ βίαο πνπ θαιύπηνληαη από ην
πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο κε ζηόρν ηε κειέηε ησλ βαζηθώλ αηηίσλ θαη
επελεξγεηώλ ηεο, ηε ζπρλόηεηα εκθαλίζεσο θαη ησλ δεηθηώλ θαηαδίθεο, θαζώο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί πξνο ην ζθνπό ηεο εθαξκνγήο ηεο
παξνύζαο ύκβαζεο.
2.Σα Μέξε ζα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα δηελέξγεηαο εξεπλώλ κε βάζε ην πιεζπζκηαθό
θξηηήξην θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ ηελ θαηίζρπζε ησλ
ηάζεσλ αλαθνξηθά κε όιεο ηηο κνξθέο βίαο πνπ θαιύπηνληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο
παξνύζαο ύκβαζεο.
3.Σα Μέξε ζα παξέρνπλ ζηελ νκάδα ησλ εκπεηξνγλσκόλσλ, όπσο απηή αλαθέξεηαη ζην
άξζξν 66 ηεο παξνύζαο ύκβαζεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεζαλ ζύκθσλα κε ην παξόλ
άξζξν κε ζθνπό ηελ ηόλσζε ηεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο θαη ηε δπλαηόηεηα άληιεζεο
ζπγθξηηηθώλ πξνηύπσλ.
4.Σα Μέξε ζα δηαζθαιίδνπλ όηη ε πιεξνθόξεζε πνπ ζπιιέγεηαη ζύκθσλα κε ην παξόλ
άξζξν θαζίζηαηαη πξνζηηή ζην επξύ θνηλό.

Κεθάιαην ΙΙΙ- Πξόιεςε

Άξζξν 12- Γεληθέο ππνρξεώζεηο
1.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα πξνώζεζεο αιιαγώλ αλαθνξηθά κε ηα
θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά πξόηππα ζπκπεξηθνξάο γπλαηθώλ θαη αλδξώλ κε ζθνπό ηελ
εθξίδσζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, εζίκσλ, παξαδόζεσλ θαη όισλ ησλ άιισλ πξαθηηθώλ νη
νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ ηδέα ηεο θαησηεξόηεηαο ησλ γπλαηθώλ ή ζηνπο ζηεξεόηππνπο ξόινπο
γπλαηθώλ θαη αλδξώλ.
2.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά θαη άιια κέηξα γηα ηελ πξόιεςε όισλ ησλ
κνξθώλ βίαο πνπ αζθνύληαη από νπνηνδήπνηε θπζηθό θαη λνκηθό πξόζσπν θαη νη νπνίεο
θαιύπηνληαη από ην εύξνο εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.
3.Οπνηαδήπνηε κέηξα ιακβάλνληαη ζύκθσλα κε ην παξόλ θεθάιαην ζα ιακβάλνπλ ππόςε
θαη ζα αληηκεησπίδνπλ ηηο εηδηθέο αλάγθεο αηόκσλ ηα νπνία έρνπλ θαηαζηεί επάισηα
ζπλέπεηα ηδηαηηέξσλ πεξηζηάζεσλ θαη ζα ηνπνζεηνύλ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα όισλ ησλ
ζπκάησλ ζην επίθεληξό ηνπο.
4.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξύλνπλ όια ηα κέιε ηεο
θνηλσλίαο, εηδηθόηεξα ηνπο άλδξεο θαη ηα παηδηά, κε ζθνπό λα ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ
πξόιεςε όισλ ησλ κνξθώλ βίαο πνπ θαιύπηνληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο
ύκβαζεο.
5.Σα κέξε ζα δηαζθαιίδνπλ όηη ν πνιηηηζκόο, ηα έζηκα, ε ζξεζθεία, νη παξαδόζεηο ή ε νύησοαπνθαινύκελε «ηηκή» δε ζα εθιακβάλνληαη σο δηθαηνινγία γηα νπνηεζδήπνηε πξάμεηο βίαο
θαιύπηνληαη από ην εύξνο εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.
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6.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα πξνώζεζεο
δξαζηεξηνηήησλ κε ζηόρν ηελ παξνρή δπλαηόηεηαο ζηηο γπλαίθεο.

πξνγξακκάησλ

θαη

Άξζξν 13- Έγεξζε επαηζζεηνπνίεζεο
1.Σα Μέξε ζα πξνσζνύλ ή δηεμάγνπλ ζε ηαθηηθή βάζε θαη ζε όια ηα επίπεδα, εθζηξαηείεο ή
πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο
ζπλεξγαζίαο κε εζληθά ηδξύκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη θνξείο ηζόηεηαο, ηελ
θνηλσλία ησλ πνιηηώλ θαη ηνπο κε θπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο, εηδηθόηεξα ηηο νξγαλώζεηο
γπλαηθώλ, όπνπ απαηηείηαη, λα εληζρύνπλ ην αίζζεκα επαηζζεηνπνίεζεο θαη θαηαλόεζεο
αλάκεζα ζην επξύ θνηλό ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο εθδειώζεηο όισλ ησλ κνξθώλ βίαο πνπ
θαιύπηνληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο , ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο ζηα
παηδηά θαη ηελ αλάγθε πξόιεςεο απηήο ηεο βίαο.
2.Σα Μέξε ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ επξεία δηάδνζε αλάκεζα ζην επξύ θνηλό πιεξνθνξηώλ
ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ πξόιεςε πξάμεσλ βίαο πνπ θαιύπηνληαη
από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.

Άξζξν 14- Δθπαίδεπζε
1.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ, όπνπ απαηηείηαη, ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
ζπκπεξηιεθζεί δηδαθηηθό πιηθό πάλσ ζε ζέκαηα όπσο ε ηζόηεηα κεηαμύ αλδξώλ θαη
γπλαηθώλ, νη κε ζηεξεόηππνη ξόινη ησλ δύν θύισλ, ν ακνηβαίνο ζεβαζκόο, ε κε βίαηε
επίιπζε ησλ ζπγθξνύζεσλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε βαζηδόκελε ζην θύιν βία θαηά
ησλ γπλαηθώλ θαη ην δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθή αθεξαηόηεηα πξνζαξκνζκέλα ζηελ βαζκηαία
εμειηζζόκελε ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ ζηα επίζεκα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα καζεκάησλ θαη
ζε όια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο.
2.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα πξνώζεζεο ησλ αξρώλ πνπ δηαιακβάλνληαη
ζηελ παξάγξαθν 1 ζε αλεπίζεκνπο εθπαηδεπηηθνύο ρώξνπο, θαζώο θαη ζε ρώξνπο
αζιήζεσο θαη αλαςπρήο, ζε πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο θαη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.

Άξζξν 15- Δθπαίδεπζε επαγγεικαηηώλ
1.Σα Μέξε ζα παξέρνπλ ή ζα εληζρύνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε πξνο ηνπο
επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ νη νπνίνη αζρνινύληαη κε ηα ζύκαηα ή ηνπο δξάζηεο όισλ ησλ
πξάμεσλ βίαο πνπ θαιύπηνληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, ζρεηηθά
κε ηελ πξόιεςε θαη ηνλ εληνπηζκό απηήο ηεο βίαο, ηελ ηζόηεηα κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ,
ηηο αλάγθεο θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ ζπκάησλ, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν πξόιεςεο ηεο
δεπηεξεύνπζαο ζπκαηνπνίεζεο.
2.Σα Μέξε ζα ελζαξξύλνπλ όπσο ε εθπαίδεπζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1
ζπκπεξηιάβεη εθπαίδεπζε πάλσ ζην ζπληνληζκό ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ θνξέσλ
πνπ ζα δώζεη ηε δπλαηόηεηα γηα έλα εκπεξηζηαησκέλν θαη θαηάιιειν ρεηξηζκό ησλ

8

παξαπνκπώλ ζε πεξηπηώζεηο βίαο πνπ θαιύπηνληαη από ηελ έθηαζε εθαξκνγήο ηεο
παξνύζαο ύκβαζεο.

Άξζξν 16- Πξνιεπηηθή παξέκβαζε θαη ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα
1.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα γηα ηελ εθπόλεζε ή
ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ πνπ απνζθνπνύλ ζην λα δηδάμνπλ ηνπο δξάζηεο
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο λα πηνζεηνύλ κία κε βίαηε ζπκπεξηθνξά ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
κε αληηθεηκεληθό ζθνπό ηελ πξόιεςε ηεο πεξαηηέξσ βίαο θαη ηελ αιιαγή ησλ βίαησλ
ζπκπεξηθνξηθώλ πξνηύπσλ.
2.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα θαηαξηίζνπλ
ή ππνζηεξίμνπλ πξνγξάκκαηα ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο πνπ απνζθνπνύλ ζην λα
απνηξέςνπλ ηνπο δξάζηεο, ζπγθεθξηκέλα ηνπο δξάζηεο ζεμνπαιηθώλ αδηθεκάησλ, λα
θαηνιηζζήζνπλ ζε επαλάιεςε ηεο εγθιεκαηηθήο ηνπο πξάμεο.
3.Καηά ηε ιήςε ησλ κέηξσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, ηα Μέξε ζα
δηαζθαιίζνπλ όπσο ε πξνζηαζία ή ε ππνζηήξημε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ
ζπκάησλ απνηειέζνπλ πξσηαξρηθό κέιεκα θαη όηη, όπνπ απαηηείηαη, ηα πξνγξάκκαηα απηά
ζα εθπνλνύληαη θαη ζα εθαξκόδνληαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο
ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίαο πνπ παξέρνληαη ζηα ζύκαηα.

Άξζξν 17- πκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο
1.Σα Μέξε ζα ελζαξξύλνπλ ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, ηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο, πιεξνθόξεζεο
θαη επηθνηλσλίαο θαζώο θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, κε ηνλ δένληα ζεβαζκό πξνο ηελ
ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο, λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηάζηξσζε θαη
ηελ πινπνίεζε πνιηηηθώλ θαη λα ζέηνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη απηνξξπζκηζηηθά
πξόηππα πξόιεςεο ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ, θαζώο θαη λα εληζρύνπλ ην ζεβαζκό πξνο
ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο.
2.Σα Μέξε ζα αλαπηύζζνπλ θαη πξνσζνύλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηνπ ηδησηηθνύ
ηνκέα, δεμηόηεηεο κεηαμύ ησλ παηδηώλ, ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ηνλ
ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ θαη επηθνηλσληαθνύ πεξηβάιινληνο πνπ παξέρεη
πξόζβαζε ζε ηαπεηλσηηθό θαη κεησηηθό πεξηερόκελν ζεμνπαιηθήο ή βίαηεο θύζεο ην νπνίν
ζα κπνξνύζε λα θαηαζηεί επηβιαβέο.

Κεθάιαην IV- Πξνζηαζία θαη ππνζηήξημε

Άξζξν 18- Τπνρξεώζεηο γεληθνύ ραξαθηήξα
1.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία όισλ
ησλ ζπκάησλ έλαληη νπνηνλδήπνηε πεξαηηέξσ πξάμεσλ βίαο.
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2.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα, ζύκθσλα κε ηελ εγρώξηα
λνκνζεζία ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ όηη πθίζηαληαη νη ελδεδεηγκέλνη κεραληζκνί
παξνρήο απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ όισλ ησλ ζρεηηθώλ θξαηηθώλ θνξέσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ δηθαζηηθνύ ζώκαηνο, ησλ εηζαγγειέσλ, ησλ θνξέσλ επηβνιήο
ηνπ λόκνπ, ησλ ηνπηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ, θαζώο θαη ησλ κε θπβεξλεηηθώλ
νξγαληζκώλ θαη άιισλ ζπλαθώλ νξγαληζκώλ θαη νληνηήησλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία
θαη ηελ παξνρή ζπλδξνκήο θαη ππνζηήξημεο ζε ζύκαηα θαη κάξηπξεο όισλ ησλ κνξθώλ βίαο
πνπ θαιύπηνληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο παξαπνκπήο ζε γεληθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο όπσο απηέο
θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξώο ζηα άξζξα 20 θαη 22 ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.
3.Σα Μέξε ζα δηαζθαιίδνπλ όπσο ηα κέηξα πνπ έρνπλ παξζεί ζύκθσλα κε ην παξόλ
θεθάιαην:
-ζα βαζίδνληαη ζε κία έκθπιε θαηαλόεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ηεο
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη ζα εζηηάδνπλ ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ
ζύκαηνο
-ζα βαζίδνληαη ζε κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ε νπνία ιακβάλεη ππόςε ηε ζρέζε κεηαμύ
ησλ ζπκάησλ, ησλ δξαζηώλ, ησλ παηδηώλ θαη ηνπ επξύηεξνπ θνηλσληθνύ ηνπο πεξηβάιινληνο
-απνζθνπνύλ ζην λα απνθύγνπλ ηε δεπηεξνγελή ζπκαηνπνίεζε
-απνζθνπνύλ ζηελ ελδπλάκσζε θαη νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ησλ γπλαηθώλ ζπκάησλ ηεο βίαο
-επηηξέπνπλ, όπνπ απαηηείηαη, ηε δεκηνπξγία ελόο πιέγκαηνο πξνζηαζίαο
ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ζηεγάδνληαη ζηνπο ίδηνπο ρώξνπο

θαη

-ζα αληηκεησπίδνπλ ηηο εηδηθόηεξεο αλάγθεο ησλ θνηλσληθά επάισησλ αηόκσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ ζπκάησλ, θαη ζα θαζίζηαληαη πξνζηηά ζε απηά
4.Η παξνρή ππεξεζηώλ δελ ζα εμαξηάηαη από ηελ επηζπκία ηνπ ζύκαηνο λα αζθήζεη πνηληθή
δίσμε ή λα πξνβεί ζε καξηπξηθή θαηάζεζε ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε δξάζηε.
5.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα παξνρήο πξνμεληθήο θαη άιιεο πξνζηαζίαο
θαη ππνζηήξημεο ζηνπο πνιίηεο ηνπο θαη ζε άιια ζύκαηα πνπ δηθαηνύληαη απηήο ηεο
πξνζηαζίαο ζύκθσλα κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ πεγάδνπλ από ην δηεζλέο δίθαην.
Άξζξν 19- Πιεξνθόξεζε
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ
όηη ηα ζύκαηα θαζίζηαληαη δέθηεο επαξθνύο θαη έγθαηξεο πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηηο
δηαζέζηκεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα λνκηθά κέηξα ζε γιώζζα πνπ θαηαλννύλ.
Άξζξν 20-Γεληθέο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο
1.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίζνπλ όηη ηα ζύκαηα έρνπλ πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο νη νπνίεο δηεπθνιύλνπλ ηελ
απνθαηάζηαζή ηνπο από ηηο ζπλέπεηεο ηεο βίαο. Σα κέηξα απηά ζα πεξηιακβάλνπλ, όπνπ
απαηηείηαη, ππεξεζίεο όπσο λνκηθέο θαη ςπρνινγηθέο ζπκβνπιέο, νηθνλνκηθή βνήζεηα,
ζηέγαζε, κόξθσζε, εθπαίδεπζε θαη παξνρή ζπλδξνκήο ζηελ εμεύξεζε απαζρόιεζεο.
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2.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίζνπλ όηη ηα ζύκαηα έρνπλ πξόζβαζε ζε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη θνηλσληθέο
ππεξεζίεο θαη όηη νη ππεξεζίεο απηέο είλαη επαξθώο ρξεκαηνδνηεκέλεο θαη όηη νη
επαγγεικαηίεο έρνπλ εθπαηδεπηεί λα παξέρνπλ βνήζεηα ζηα ζύκαηα θαη λα ηα παξαπέκπνπλ
ζηηο ελδεδεηγκέλεο ππεξεζίεο.
Άξζξν 21- Παξνρή ζπλδξνκήο ζε αηνκηθέο /ζπιινγηθέο πξνζθπγέο
Σα Μέξε ζα δηαζθαιίδνπλ όπσο ηα ζύκαηα ιακβάλνπλ πιεξνθόξεζε θαη έρνπλ πξόζβαζε
ζε εθαξκνζηένπο πεξηθεξεηαθνύο θαη δηεζλείο κεραληζκνύο αηνκηθώλ θαη ζπιινγηθώλ
πξνζθπγώλ. Σα Μέξε ζα πξνσζνύλ ηελ παξνρή επαίζζεηεο θαη εμεηδηθεπκέλεο βνήζεηαο ζε
ζύκαηα πξνθεηκέλνπ απηά λα θαηαζέζνπλ ηηο παξαπάλσ πξνζθπγέο.
Άξζξν 22-Δηδηθέο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο
1.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
παξάζρνπλ ή πξνβνύλ ζε δηεπζεηήζεηο παξνρήο ππό όξνπο επαξθνύο γεσγξαθηθήο
θαηαλνκήο, άκεζσλ, βξαρππξόζεζκσλ θαη καθξνπξόζεζκσλ εμεηδηθεπκέλσλ(ήηνη
παξερόκελσλ από εηδηθνύο) ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ ζε νπνηνδήπνηε ζύκα εθηίζεηαη ζε
νπνηεζδήπνηε πξάμεηο βίαο νη νπνίεο θαιύπηνληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο
ύκβαζεο.
2.Σα Μέξε ζα παξέρνπλ ή ζα πξνβαίλνπλ ζε δηεπζεηήζεηο παξνρήο ησλ εηδηθώλ
ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ ζε όιεο ηηο γπλαίθεο ζύκαηα βίαο θαζώο θαη ζηα παηδηά ηνπο.
Άξζξν 23- Καηαθύγηα (Ξελώλεο)
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πνπ πξνβιέπνπλ ηε
δεκηνπξγία θαηάιιεισλ, εύθνια πξνζβάζηκσλ θαηαθπγίσλ ζε επαξθείο αξηζκνύο γηα λα
παξέρνπλ αζθαιή δηακνλή κε ζηόρν λα πξνζεγγίζνπλ ελεξγά ηα ζύκαηα, εηδηθόηεξα ηηο
γπλαίθεο θαη ηα παηδηά ηνπο.
Άξζξν 24-Σειεθσληθέο γξακκέο παξνρήο βνήζεηαο
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα γηα ηελ εγθαηάζηαζε
παλεζληθήο εκβέιεηαο θαη θαζ’ όιν ην 24σξν ηειεθσληθώλ γξακκώλ παξνρήο βνήζεηαο ζε
δσξεάλ βάζε κε ζηόρν ηελ παξνρή ζπκβνπιώλ ζηνπο θαινύληεο ππό ηνλ όξν ηεο
εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη κε ην δένληα ζεβαζκό ζηελ αλσλπκία ηνπο ζε ζρέζε κε όιεο ηηο
κνξθέο βίαο πνπ θαιύπηνληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.

Άξζξν 25- Παξνρή ππνζηήξημεο ζε ζύκαηα ζεμνπαιηθήο βίαο
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πνπ πξνβιέπνπλ ηε
δεκηνπξγία θαηάιιεισλ, εύθνια πξνζβάζηκσλ
θέληξσλ παξαπνκπήο ή δηαρείξηζεο
θξίζεσλ γηα ηα ζύκαηα βηαζκνύ ή ζεμνπαιηθήο βίαο ζε επαξθείο αξηζκνύο γηα ηελ παξνρή
ηαηξηθήο θαη ηαηξνδηθαζηηθήο εμέηαζεο, θαζώο θαη ππνζηήξημεο ςπρηθώλ ηξαπκάησλ θαη
ζπκβνπιεπηηθήο ζηα ζύκαηα.
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Άξζξν 26-Παξνρή πξνζηαζίαο θαη ππνζηήξημεο ζε παηδηά κάξηπξεο
1.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί όηη θαηά ηελ παξνρή πξνζηαζίαο θαη ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ ζηα ζύκαηα,
ζα ιακβάλνληαη δεόλησο ππόςε ηα δηθαηώκαηα θαη νη αλάγθεο ησλ παηδηώλ-καξηύξσλ
αλαθνξηθά κε όιεο ηηο κνξθέο βίαο πνπ θαιύπηνληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο
ύκβαζεο.
2.Σα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ζύκθσλα κε ην παξόλ άξζξν ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ ειηθηαθά
ελδεδεηγκέλε ςπρνθνηλσληθή ζπκβνπιεπηηθή ζε παηδηά κάξηπξεο όισλ ησλ κνξθώλ βίαο πνπ
θαιύπηνληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο θαη ζα ιακβάλνπλ δεόλησο
ππόςε ην θαιύηεξν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνύ.

Άξζξν 27- Τπνρξέσζε αλαθνξάο(επεηζνδίσλ βίαο)
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξύλνπλ νπνηνδήπνηε
πξόζσπν είλαη κάξηπξαο δηάπξαμεο πξάμεσλ βίαο πνπ θαιύπηνληαη από ην πεδίν
εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, ή ην νπνίν έρεη βάζηκνπο ιόγνπο λα πηζηεύεη όηη κία
ηέηνηα πξάμε ελδέρεηαη λα δηαπξαρζεί, ή όηη πεξαηηέξσ πξάμεηο βίαο ζα πξέπεη λα
αλακέλνληαη, λα αλαθνηλώζεη θαη αλαθέξεη ηνύην ζηηο αξκόδηεο νξγαλώζεηο ή αξρέο.

Άξζξν 28- Τπνρξέσζε αλαθνξάο από επαγγεικαηίεο
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ όηη νη θαλόλεο
εκπηζηεπηηθόηεηαο πνπ επηβάιινληαη από ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ζε νξηζκέλνπο
επαγγεικαηίεο δελ ζπληζηνύλ εκπόδην ζηε δπλαηόηεηά ηνπο, θάησ από θαηάιιειεο
ζπλζήθεο, λ’ αλαθέξνπλ ζηηο αξκόδηεο νξγαλώζεηο ή αξρέο εάλ έρνπλ βάζηκνπο ιόγνπο λα
πηζηεύνπλ όηη κία ζνβαξή πξάμε βίαο, θαιππηόκελε από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο
ύκβαζεο έρεη δηαπξαρζεί θαη όηη πεξαηηέξσ ζνβαξέο πξάμεηο βίαο ζα πξέπεη λα
αλακέλνληαη.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ V- Οπζηαζηηθό δίθαην

Άξζξν 29- Αζηηθέο αγσγέο θαη έλδηθα κέζα
1.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
παξάζρνπλ ζηα ζύκαηα επαξθή αζηηθά έλδηθα κέζα θαηά ηνπ δξάζηε.
2.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
παξάζρνπλ ζηα ζύκαηα, ζύκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ, επαξθή αζηηθά
έλδηθα κέζα θαηά ησλ θξαηηθώλ αξρώλ νη νπνίεο έρνπλ απνηύρεη όζνλ αθνξά ην θαζήθνλ
ηνπο λα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία πξνιεπηηθά ή πξνζηαηεπηηθά κέζα εληόο ηνπ πεδίνπ
αζθήζεσο ησλ εμνπζηώλ ηνπο.
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Άξζξν 30- Παξνρή απνδεκίσζεο
1.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίζνπλ όηη ηα ζύκαηα δηθαηνύληαη λα δηεθδηθήζνπλ απνδεκίσζε από ηνπο δξάζηεο
νπνησλδήπνηε αδηθεκάησλ έρνπλ ζεζπηζηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο
ύκβαζεο.
2.Επαξθή θξαηηθή απνδεκίσζε ζα ρνξεγείηαη ζε εθείλα ηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί
ζνβαξή ζσκαηηθή θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο ηνπο, ζην βαζκό πνπ απηή ε βιάβε δελ
θαιύπηεηαη από άιιεο πεγέο όπσο ν δξάζηεο, νη αζθαιηζηηθέο ή θξαηηθά επηδνηνύκελεο
πγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πξνβιέςεηο. Απηό δελ απνθιείεη ηα Μέξε από ην λα δηεθδηθήζνπλ
δηθαίσκα γηα επηδηθαζζείζα απνδεκίσζε από ην δξάζηε, εθόζνλ θαηαβάιιεηαη ε δένπζα
πξνζνρή γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζύκαηνο.
3.Σα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ζα δηαζθαιίδνπλ ηε ρνξήγεζε
απνδεκίσζεο εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο.
Άξζξν 31- Δπηκέιεηα, δηθαηώκαηα επίζθεςεο θαη πξνζηαζία
1.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί όηη θαηά ηνλ θαζνξηζκό ηεο επηκέιεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ επίζθεςεο ησλ
παηδηώλ, ζα ιακβάλνληαη ππόςε ηα θξνύζκαηα βίαο πνπ θαιύπηνληαη από ην πεδίν
εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.
2.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίζνπλ όηη ε άζθεζε νπνηνλδήπνηε δηθαησκάησλ ή επηκέιεηαο δελ ζίγεη ηα δηθαηώκαηα
θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζύκαηνο ή ησλ παηδηώλ.
Άξζξν 32- Αζηηθέο ζπλέπεηεο γάκσλ ηειεζζέλησλ ππό ην θξάηνο εμαλαγθαζκνύ
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί όηη νη γάκνη νη νπνίνη ζπλάθζεθαλ θάησ από πίεζε δύλαληαη λα θεξπρζνύλ
αθπξώζηκνη, λα αθπξσζνύλ ή λα ιπζνύλ ρσξίο ην ζύκα λα ππνζηεί ππεξβνιηθό νηθνλνκηθό ή
δηνηθεηηθό βάξνο.

Άξζξν 33- Φπρνινγηθή βία
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί
όηη ε εζθεκκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ θαηαηείλεη ζηελ ζνβαξή πξόθιεζε βιάβεο, ζηελ
ςπρνινγηθή αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ κέζσ θαηαλαγθαζκνύ ή απεηιώλ, ζα πνηληθνπνηεζεί.

Άξζξν 34- Με εκθαλήο παξαθνινύζεζε ή παξελόριεζε (Stalking)
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ
ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο εζθεκκέλεο ζπκπεξηθνξάο ε νπνία θαηαηείλεη ζηελ
επαλαιακβαλόκελε απεηιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαηά άιινπ πξνζώπνπ, πξνθαιώληαο ηνλ
θόβν γηα ηνλ ίδην ή ηελ αζθάιεηά ηνπ.
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Άξζξν 35- σκαηηθή βία
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ
πνηληθνπνίεζε ηεο εθ πξνζέζεσο ζπκπεξηθνξάο ε νπνία θαηαηείλεη ζηελ δηάπξαμε πξάμεσλ
ζσκαηηθήο βίαο θαηά άιινπ πξνζώπνπ.
Άξζξν 36- εμνπαιηθή βία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βηαζκνύ
1.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε πνηληθνπνίεζε ησλ αθόινπζσλ εθ πξνζέζεσο ζπκπεξηθνξώλ:
α. δηάπξαμε κε ζπλαηλεηηθήο θνιπηθήο, πξσθηηθήο ή ζηνκαηηθήο δηείζδπζεο ζεμνπαιηθνύ
ραξαθηήξα ζην ζώκα άιινπ αηόκνπ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε νπνηνπδήπνηε ζσκαηηθνύ κέξνπο
ή αληηθεηκέλνπ.
β. δηάπξαμε άιισλ κε ζπλαηλεηηθώλ πξάμεσλ ζεμνπαιηθνύ ραξαθηήξα κε άηνκν.
γ. πξόθιεζε ζε άιιν άηνκν ηεο πξόζεζεο δηάπξαμεο κε ζπλαηλεηηθώλ πξάμεσλ
ζεμνπαιηθνύ ραξαθηήξα κε ηξίην άηνκν.
2. Η ζπγθαηάζεζε πξέπεη λα παξέρεηαη εθνπζίσο, σο απνηέιεζκα ηεο ειεύζεξεο βνύιεζεο
ηνπ αηόκνπ ε νπνία αμηνινγείηαη ζην πιαίζην ησλ ζπλνδώλ πεξηζηάζεσλ.
3.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί όηη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ζα εθαξκόδνληαη επίζεο αλαθνξηθά κε
πξάμεηο νη νπνίεο δηεπξάρζεζαλ θαηά ησλ πξώελ ή λπλ ζπδύγσλ ή ζπληξόθσλ όπσο
δηαιακβάλεηαη ζηελ εγρώξηα λνκνζεζία.
Άξζξν 37- Καηαλαγθαζηηθόο γάκνο (Γάκνο ηειεζζείο ππό ην θξάηνο θαηαλαγθαζκνύ)
1.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε πνηληθνπνίεζε ηεο εθ πξνζέζεσο ζπκπεξηθνξάο ε νπνία θαηαηείλεη ζηνλ
εμαλαγθαζκό ελειίθνπ ή παηδηνύ λα ζπλάςεη γάκν.
2.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε πνηληθνπνίεζε ηεο εθ πξνζέζεσο(εζειεκέλεο) ζπκπεξηθνξάο ε νπνία
θαηαηείλεη ζην λα δειεάζεη ελήιηθα ή παηδί λα κεηαβνύλ ζην έδαθνο (επηθξάηεηα) Μέξνπο ή
Κξάηνπο άιινπ από εθείλν ζην νπνίν θαηνηθνύλ κε ζθνπό λα εμαλαγθαζηνύλ ζε ζύλαςε
γάκνπ.
Άξζξν 38- Αθξσηεξηαζκόο ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ γπλαηθόο
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί
ε πνηληθνπνίεζε ησλ αθόινπζσλ εζθεκκέλσλ ζπκπεξηθνξώλ:
α. ηεο εθηνκήο, ηνπ αθξσηεξηαζκνύ ή ηεο εθηέιεζεο νπνηνπδήπνηε άιινπ αθξσηεξηαζκνύ ζε
νιόθιεξν ην εύξνο ή ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ησλ κεγάισλ ή κηθξώλ αηδνητθώλ ρεηιέσλ ή ηεο
θιεηηνξίδαο γπλαηθόο.
β. ηνπ εμαλαγθαζκνύ ή ηεο παξόηξπλζεο γπλαηθόο λα ππνβιεζεί ζε νπνηαδήπνηε ησλ
πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην α.
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γ. ηελ ππνθίλεζε, ηνλ εμαλαγθαζκό ή ηελ παξόηξπλζε θνξηηζηνύ λα ππνβιεζεί ζε
νπνηαδήπνηε ησλ πξάμεσλ πνπ εθηίζεληαη ζην εδάθην α.

Άξζξν 39-Καηαλαγθαζηηθή έθηξσζε θαη θαηαλαγθαζηηθή ζηείξσζε.
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί
ε πνηληθνπνίεζε ησλ αθόινπζσλ εζθεκκέλσλ ζπκπεξηθνξώλ:
α. ηεο εθηέιεζεο έθηξσζεο ζε γπλαίθα ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε θαη ξεηή ζπγθαηάζεζή ηεο
β. ηελ πξαγκαηνπνίεζε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ε νπνία έρεη σο ζθνπό ή απνηέιεζκα ηε
παύζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο γπλαίθαο λα αλαπαξάγεη θαηά θπζηθό ηξόπν ρσξίο ηελ
πξνεγνύκελε θαη ξεηή ζπγθαηάζεζε ή θαηαλόεζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Άξζξν 40- εμνπαιηθή παξελόριεζε
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί
όηη νπνηαδήπνηε κνξθή αλεπηζύκεηεο ιεθηηθήο, κε ιεθηηθήο ή θπζηθήο ζπκπεξηθνξάο
ζεμνπαιηθήο θύζεσο ε νπνία απνζθνπεί ή θαηαηείλεη ζηελ παξαβίαζε ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ
αηόκνπ, ζπγθεθξηκέλα ζε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ελόο εθθνβηζηηθνύ, ερζξηθνύ, κεησηηθνύ,
ηαπεηλσηηθνύ ή πξνζβιεηηθνύ πεξηβάιινληνο, ζα ππόθεηηαη ζε πνηληθέο ή άιιεο λνκηθέο
θπξώζεηο.
Άξζξν 41- Πξνηξνπή ή παξαθίλεζε ζε δηάπξαμε αδηθήκαηνο θαη απόπεηξα
1.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα γηα ηε ζέζπηζε σο
αδηθήκαηνο, νζάθηο δηαπξάηηεηαη εθ πξνζέζεσο, ησλ αδηθεκάησλ ηεο πξνηξνπήο ή
εμώζεζεο ζε δηάπξαμε, πνπ θαζηεξώλνληαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 35,36,37,38 παξ. α θαη
39 ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.
2. Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα γηα ηε ζέζπηζε σο
αδηθεκάησλ, νζάθηο δηαπξάηηνληαη εθ πξνζέζεσο, ησλ απνπεηξώλ πξνο δηάπξαμε
αδηθεκάησλ πνπ ζεζπίδνληαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 35,36,37,38 παξ. α θαη 39 ηεο
παξνύζαο ύκβαζεο.

Άξζξν 42- Απαξάδεθηεο δηθαηνινγήζεηο εγθιεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη ζην όλνκα ηεο νύησο- απνθαινύκελεο ¨ηηκήο¨.
1.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί όηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο πνπ έπεηαη ηεο δηάπξαμεο
νπνηαζδήπνηε ησλ πξάμεσλ βίαο, πνπ θαιύπηνληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο
ύκβαζεο, ν πνιηηηζκόο, ηα έζηκα, ε ζξεζθεία, νη παξαδόζεηο ή ε νύησο-απνθαινύκελε
«ηηκή» δελ ζα ζεσξνύληαη σο δηθαηνινγία γηα ηε δηάπξαμε απηώλ ησλ πξάμεσλ. Σα
παξαπάλσ θαιύπηνπλ, ζπγθεθξηκέλα ηνπο ηζρπξηζκνύο όηη ην ζύκα έρεη παξαβηάζεη ηνπο
πνιηηηζκηθνύο, ζξεζθεπηηθνύο, θνηλσληθνύο ή παξαδνζηαθνύο θαλόλεο ή έζηκα νξζήο
ζπκπεξηθνξάο.

15

2.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί όηη ε ππνθίλεζε θαη πξνηξνπή από νπνηνδήπνηε άηνκν παηδηνύ ζε δηάπξαμε
νπνηαζδήπνηε ησλ πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 δε ζα ζπλεπάγνληαη
κείσζε ηνπ αμηόπνηλνπ ηνπ αηόκνπ απηνύ αλαθνξηθά κε ηηο δηαπξαρζείζεο πξάμεηο.

Άξζξν 43- Δθαξκνγή ησλ πνηληθώλ αδηθεκάησλ
Σα αδηθήκαηα πνπ ζεζπίζηεθαλ ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα ύκβαζε ζα ηπγράλνπλ
εθαξκνγήο αλεμάξηεηα από ηε θύζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην ζύκα θαη ηνλ δξάζηε.

Άξζξν 44- Γηθαηνδνζία
1.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα κε ζθνπό ηε ζέζπηζε
δηθαηνδνζίαο αλαθνξηθά κε αδίθεκα πνπ ζηνηρεηνζεηήζεθε ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα
ύκβαζε νζάθηο ην αδίθεκα δηαπξάηηεηαη:
α. ζην έδαθόο ηνπο
β. επί πινίνπ θέξνληνο ηε ζεκαία ηνπο, ή
γ. επί αεξνζθάθνπο ην νπνίν είλαη θαηαρσξεκέλν ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπο, ή
δ. από έλαλ ησλ πνιηηώλ ηνπο, ή
ε. από άηνκν ην νπνίν έρεη ην ζπλήζε ηόπν δηακνλήο ηνπ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο.
2.Σα Μέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ όια ηα αλαγθαία
λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα κε ζηόρν ηε ζέζπηζε δηθαηνδνζίαο επί παληόο αδηθήκαηνο πνπ
ζηνηρεηνζεηήζεθε ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα ύκβαζε νζάθηο ην αδίθεκα δηαπξάηηεηαη
ελαληίνλ ελόο ησλ ππεθόσλ ηνπο ή θαηά αηόκνπ ην νπνίν έρεη ηνλ ζπλήζε ηόπν δηακνλήο ηνπ
ζην έδαθνο ηνπο.
3.Γηα ηελ πνηληθή δίσμε ησλ αδηθεκάησλ πνπ ζεζπίζηεθαλ ζύκθσλα κε ηα άξζξα 36,37,38,
θαη 39 ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, ηα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια
κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ όηη ε δηθαηνδνζία ηνπο δελ ηειεί ππό ηελ αίξεζε ηεο
πνηληθνπνίεζεο ησλ πξάμεσλ ζην έδαθνο πνπ δηαπξάρζεθαλ.
4. Γηα ηελ πνηληθή δίσμε ησλ αδηθεκάησλ πνπ ζεζπίζηεθαλ ζύκθσλα κε ηα άξζξα 36,37,38,
θαη 39 ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, ηα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια
κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ όηη ε δηθαηνδνζία ηνπο αλαθνξηθά κε ηα εδάθηα δ θαη ε
ηεο παξαγξάθνπ 1, δελ ηειεί ππό ηελ αίξεζε όηη ε πνηληθή δίσμε κπνξεί κόλν λα αζθεζεί
θαηόπηλ αλαθνξάο (εγθιήζεσο) από ην ζύκα ηνπ αδηθήκαηνο ή ηελ θαηάζεζε πιεξνθνξηώλ
από ην θξάηνο ηνπ ηόπνπ πνπ δηαπξάρζεθε ην αδίθεκα.
5.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα γηα ηε ζέζπηζε
δηθαηνδνζίαο αλαθνξηθά κε αδηθήκαηα πνπ ζηνηρεηνζεηήζεθαλ ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα
ύκβαζε, ζε πεξηπηώζεηο πνπ ν θεξόκελνο σο δξάζηεο βξίζθεηαη ζην έδαθόο ηνπο θαη δελ
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πξνρσξνύλ ζηελ έθδνζή ηνπ/ηεο ζε άιιν Μέξνο, απνθιεηζηηθά κε βάζε ηελ εζληθόηεηά
(ηζαγέλεηα)ηνπ.
6.Οζάθηο πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο Μέξε δηεθδηθνύλ δηθαηνδνζία επί ππνηηζέκελνπ (θεξόκελνπ)
αδηθήκαηνο πνπ ζηνηρεηνζεηήζεθε ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα ύκβαζε, ηα εκπιεθόκελα
Μέξε ζα έξρνληαη ζε δηαβνπιεύζεηο, όπνπ απαηηείηαη, ην έλα κε ην άιιν πξνο ην ζθνπό ηνπ
θαζνξηζκνύ ηεο πιένλ πξνζήθνπζαο δηθαηνδνζίαο γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο.
7. Με ηελ επηθύιαμε ησλ γεληθώλ λόκσλ ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ ε παξνύζα ύκβαζε δελ ζα
απνθιείεη νπνηαδήπνηε πνηληθή δηθαηνδνζία ε νπνία αζθείηαη από Μέξνο ζύκθσλα κε ηελ
εγρώξηα λνκνζεζία ηνπ.

Άξζξν 45- Κπξώζεηο θαη Μέηξα
1.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίζνπλ όηη ηα αδηθήκαηα πνπ ζηνηρεηνζεηνύληαη ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα ύκβαζε
ηηκσξνύληαη κε απνηειεζκαηηθέο, αλάινγεο θαη απνηξεπηηθέο θπξώζεηο, ιακβάλνληαο ππόςε
ηε βαξύηεηά ηνπο. Οη θπξώζεηο απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ, όπνπ απαηηείηαη, θαηαδηθαζηηθέο
απνθάζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο θαη νη νπνίεο κπνξνύλ λα έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο.
2. Σα Μέξε κπνξνύλ λα πηνζεηήζνπλ άιια κέηξα αλαθνξηθά κε ηνπο δξάζηεο όπσο:
- ηελ παξαθνινύζεζε ή επηηήξεζε ησλ θαηαδηθαζζέλησλ αηόκσλ
-ηελ απόζπξζε ησλ γνλετθώλ δηθαησκάησλ, εάλ ηα ύςηζηα ζπκθέξνληα ηνπ παηδηνύ, ηα νπνία
δύλαληαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ ζύκαηνο, δελ κπνξνύλ λα ηύρνπλ εγγύεζε
θαηά νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν.

Άξζξν 46-Δπηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί όηη νη αθόινπζεο πεξηζηάζεηο, ζην βαζκό πνπ δελ απνηεινύλ ήδε κέξνο ησλ
ζηνηρείσλ ηεο αληηθεηκεληθήο ππνζηάζεσο ηνπ εγθιήκαηνο, δύλαληαη, ζύκθσλα πξνο ηηο
ζπλαθείο δηαηάμεηο ηεο εγρώξηαο λνκνζεζίαο, λα ιεθζνύλ ππόςε σο ζπληζηώζεο
επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο θαηά ηελ θαηάγλσζε ηεο πνηλήο αλαθνξηθά κε ηα αδηθήκαηα πνπ
ζηνηρεηνζεηήζεθαλ ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα ύκβαζε
α. ην αδίθεκα δηαπξάρζεθε θαηά ηνπ πξώελ ή ηνπ λπλ ζπδύγνπ ή ζπληξόθνπ, όπσο
δηαιακβάλεηαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία, από κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, από άηνκν πνπ
ζπγθαηνηθνύζε κε ην ζύκα ε άηνκν πνπ είρε πξνβεί ζε θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο ηνπ,
β. ην αδίθεκα ή ηα ζπλαθή αδηθήκαηα δηαπξάρζεθαλ θαηά ζπξξνή,
γ. ην αδίθεκα δηαπξάρζεθε ελαληίνλ αηόκνπ ην νπνίν είρε θαηαζηεί επάισην ζπλεπεία
εηδηθώλ ζπλζεθώλ,
δ. ην αδίθεκα δηαπξάρζεθε θαηά ε ελώπηνλ παηδηνύ,
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ε. ην αδίθεκα δηαπξάρζεθε από δύν ε πεξηζζόηεξα άηνκα ελεξγνύληα από θνηλνύ,
ζη. ην αδίθεκα ζπλνδεύηεθε από αθξαία επίπεδα βίαο ή ηνπ αδηθήκαηνο
πξνεγήζεθαλ αθξαία επίπεδα βίαο,
δ. ην αδίθεκα δηαπξάρζεθε κε ηελ ρξήζε ή ππό ηελ απεηιή όπινπ,
ε. ην αδίθεκα είρε σο απνηέιεζκα ζνβαξή θπζηθή ή ςπρνινγηθή βιάβε ζην ζύκα,
ζ. ν δξάζηεο είρε θαηαδηθαζηεί πξνεγνπκέλσο γηα αδηθήκαηα παξόκνηαο θύζεσο.

Άξζξν 47 - Πνηλέο πνπ θαηαγλώζζεθαλ από άιιν Μέξνο
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πνπ πξνβιέπνπλ ηε
δπλαηόηεηα ιήςεσο ππόςε ησλ ηειεζίδηθσλ πνηλώλ πνπ θαηαγλώζζεθαλ από άιιν
κέξνο αλαθνξηθά κε ηα αδηθήκαηα πνπ ζεζπίζζεθαλ ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα
ύκβαζε θαηά ηνλ θαζνξηζκό ηεο πνηλήο.
Άξζξν 48 – Απαγόξεπζε ησλ ππνρξεσηηθώλ ελαιιαθηηθώλ δηαδηθαζηώλ
επίιπζεο ηεο δηαθνξάο ή επηβνιήο πνηλήο.
1.
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ε άιια κέηξα πνπ
απνζθνπνύλ ζηελ απαγόξεπζε ησλ ππνρξεσηηθώλ ελαιιαθηηθώλ δηεξγαζηώλ
επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ηνπ
ζπκβηβαζκνύ, αλαθνξηθά κε όιεο ηηο κνξθέο βίαο πνπ θαιύπηνληαη από ην πεδίν
εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.
2.
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιίζνπλ όηη ζε πεξίπησζε πνπ δηαηάζζεηαη ε θαηαβνιή πξνζηίκνπ, ζα
πξέπεη λα ιακβάλεηαη δεόλησο ππόςε ε ηθαλόηεηα ηνπ δξάζηε λα αλαιακβάλεη ηηο
νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο έλαληη ηνπ ζύκαηνο.

Κεθάιαην VI – Αλάθξηζε, πνηληθή δίσμε, δηθνλνκηθό δίθαην θαη πξνζηαηεπηηθά
κέηξα.

Άξζξν 49 – Γεληθέο ππνρξεώζεηο
1.
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ όηη νη αλαθξίζεηο θαη δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο
αλαθνξηθά κε όιεο ηηο κνξθέο βίαο πνπ θαιύπηνληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο
παξνύζαο ύκβαζεο δηεμάγνληαη ρσξίο ππαίηην θαζπζηέξεζε, ελώ ζα ιακβάλνληαη
ππόςε ηα δηθαηώκαηα ηνπ ζύκαηνο θαζ’ όια ηα ζηάδηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο.
2.
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα, ζε
ζπκκόξθσζε πξνο ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη
ιακβάλνληαο ππ΄ όςε ηελ έκθπιε θαηαλόεζε ηεο βίαο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζζεί ε απνηειεζκαηηθή δηεξεύλεζε θαη δηθαζηηθή δίσμε ησλ αδηθεκάησλ
πνπ θαζηεξώλνληαη από ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.
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Άξζξν 50 – Άκεζε αληαπόθξηζε, πξόιεςε θαη πξνζηαζία.
1.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζζεί όηη νη αξκόδηνη θνξείο επηβνιήο ηνπ λόκνπ αληαπνθξίλνληαη ζε όιεο ηηο
κνξθέο βίαο πνπ θαιύπηνληαη από ηελ έθηαζε εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο
άκεζα θαη θαηά ηνλ πξνζήθνληα ηξόπν πξνζθέξνληαο επαξθή θαη άκεζε πξνζηαζία
ζηα ζύκαηα.
2.Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζζεί όηη νη αξκόδηνη θνξείο επηβνιήο ηνπ λόκνπ αζρνινύληαη άκεζα θαη θαηά
ηνλ πξνζήθνληα ηξόπν όζνλ αθνξά ηελ πξόιεςε θαη πξνζηαζία ελάληηα ζε όιεο ηηο
κνξθέο βίαο πνπ θαιύπηνληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο πξνιεπηηθώλ επηρεηξεζηαθώλ κέηξσλ
θαζώο θαη ηε ζπιινγή απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ.
Άξζξν 51 - Αμηνιόγεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ θηλδύλνπ.
1. Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζζεί όηη ε εθηίκεζε ηνπ θηλδύλνπ θνληθόηεηαο, ε ζνβαξόηεηα ηεο
θαηάζηαζεο θαη ν θίλδπλνο επαλάιεςεο ηεο βίαο πξαγκαηνπνηνύληαη από όιεο ηηο
ζρεηηθέο αξρέο κε ζηόρν ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδύλνπ θαη εθ’ όζνλ απαηηείηαη, ηελ
παξνρή ζπληνληζκέλεο πξνζηαζίαο θαη ππνζηήξημεο.
2. Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζζεί όηη ε εθηίκεζε πνπ δηαιακβάλεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ιακβάλεη
δεόλησο ππ΄όςε θαζ΄όια ηα ζηάδηα ηεο δηεξεύλεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ
πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ, ην γεγνλόο όηη νη δξάζηεο ησλ πξάμεσλ βίαο πνπ
θαιύπηνληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο δηαζέηνπλ ή έρνπλ
πξόζβαζε ζε ππξνβόια όπια.
Άξζξν 52 – Γηαηαγέο απνθιεηζκνύ ή πεξηνξηζκνύ έθηαθηεο αλάγθεο
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζζεί όηη παξέρεηαη ζηηο αξκόδηεο αξρέο ε δπλαηόηεηα λα δηαηάμνπλ, ζε
πεξηζηάζεηο θαη θαηαζηάζεηο άκεζεο αλάγθεο, ηνλ δξάζηε ελδννηθνγελεηαθήο βίαο λα
εθθελώζεη (απνκαθξπλζεί) ηελ θαηνηθία ηνπ ζύκαηνο ή ηνπ αηόκνπ πνπ βξίζθεηαη ελ
θηλδύλσ γηα επαξθή ρξνληθή πεξίνδν θαη λα απαγνξεύζεη ζηνλ δξάζηε ηελ είζνδν
ζηελ θαηνηθία ή ηελ επαθή κε ην ζύκα ή ην άηνκν πνπ ηειεί ζε θίλδπλν. Σα κέηξα πνπ
ιακβάλνληαη ζύκθσλα κε ην παξόλ άξζξν ζα δίλνπλ πξνηεξαηόηεηα ζηελ πξνζηαζία
ησλ ζπκάησλ ή ησλ αηόκσλ πνπ ηεινύλ ζε θίλδπλν.
Άξζξν 53 – Πεξηνξηζηηθνί όξνη
1. Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιηζζεί όηη νη θαηάιιεινη πεξηνξηζηηθνί ή πξνζηαηεπηηθνί όξνη είλαη
δηαζέζηκνη ζηα ζύκαηα όισλ ησλ κνξθώλ βίαο πνπ θαιύπηνληαη από ην εύξνο
εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο,
2. Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιηζζεί όηη νη πεξηνξηζηηθνί ή πξνζηαηεπηηθνί όξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 1 είλαη:
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- δηαζέζηκνη πξνο ην ζθνπό ηεο άκεζεο πξνζηαζίαο θαη ρσξίο ην ζύκα λα ππόθεηηαη
ζε ππεξβνιηθά νηθνλνκηθά ή δηνηθεηηθά βάξε,
- εθδίδνληαη γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ή κέρξη λα ηξνπνπνηεζνύλ ή
παπζνύλ,
- όπνπ απαηηείηαη, εθδίδνληαη ζε κνλνκεξή βάζε ε νπνία έρεη άκεζε ηζρύ,
- θαζίζηαληαη δηαζέζηκα αλεμάξηεηα από ή ζπκπιεξσκαηηθά πξνο άιιεο λνκηθέο
δηαδηθαζίεο,
- επηηξέπεηαη λα παξνπζηαζζνύλ ζε αθόινπζεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο.
3. Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζζεί όηη νη παξαβηάζεηο ησλ αζθαιηζηηθώλ ή πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ πνπ
εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7, ζα ππόθεηληαη ζε απνηειεζκαηηθέο,
αλαινγηθέο θαη απνηξεπηηθέο πνηληθέο ή άιιεο λνκηθέο θπξώζεηο.
Άξζξν 54 – Αλαθξίζεηο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζζεί όηη, ζε νπνηαδήπνηε αζηηθή ή πνηληθή δηαδηθαζία, ηα απνδεηθηηθά
ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεμνπαιηθό ηζηνξηθό θαη ηε δηαγσγή ηνπ ζύκαηνο ζα
επηηξέπνληαη κόλνλ νζάθηο παξίζηαληαη σο ζρεηηθά θαη αλαγθαία.
Άξζξν 55 – Δθνύζηα θαη απηεπάγγειηε δηθαηνδνζία
1.
Σα Μέξε δηαζθαιίδνπλ όηη νη αλαθξίζεηο ή ε δίσμε ησλ αδηθεκάησλ πνπ
έρνπλ ζπζηαζεί ζύκθσλα κε ηα Άξζξα 35, 36, 37, 38 θαη 39 ηεο παξνύζαο
ύκβαζεο δελ ζα ζηεξίδνληαη εμ νινθιήξνπ ζηελ αλαθνξά ή έγθιεζε πνπ ππέβαιε
ην ζύκα εθόζνλ ην αδίθεκα δηαπξάρηεθε ελ όιν ή ελ κέξεη ζην έδαθνο ηνπ θαη όηη ε
δηαδηθαζία δύλαηαη λα ζπλερηζζεί αθόκε θη αλ ην ζύκα αλαθαιέζεη ηε δήισζε ή
έγθιεζε ηνπ.
2.
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιίζνπλ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο νη νπνίνη πξνβιέπνληαη από ηελ
εζσηεξηθή ηνπο λνκνζεζία, ηε δπλαηόηεηα ησλ θπβεξλεηηθώλ θαη κε θπβεξλεηηθώλ
νξγαλώζεσλ θαζώο θαη ησλ ζπκβνύισλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο λα παξάζρνπλ
ζπλδξνκή θαη/ή ππνζηήξημε ζηα ζύκαηα θαηόπηλ αηηήζεώο ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα
αλαθξίζεσλ θαη δηθαζηηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ αθνξνύλ ζηα αδηθήκαηα πνπ
ζεζπίζζεθαλ ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα ύκβαζε.
Άξζξν 56 – Μέηξα πξνζηαζίαο
1.
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα
πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηα δηθαηώκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπκάησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηδηθώλ αλαγθώλ ηνπο σο καξηύξσλ, θαζ΄ όια ηα
ζηάδηα ησλ αλαθξίζεσλ θαη ησλ δηθαζηηθώλ δηαδηθαζηώλ, ζπγθεθξηκέλα:
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α. ιακβάλνληαο πξόλνηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο, θαζώο θαη εθείλε ησλ νηθνγελεηώλ
θαη ησλ καξηύξσλ ηνπο, από ηνλ εθθνβηζκό, ηα αληίπνηλα θαη ηελ επαλεηιεκκέλε
ζπκαηνπνίεζε,
β. δηαζθαιίδνληαο όηη ηα ζύκαηα ελεκεξώλνληαη, ηνπιάρηζηνλ ζε πεξηπηώζεηο όπνπ
ηα ζύκαηα ή ε νηθνγέλεηα κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζε θίλδπλν, νζάθηο ν δξάζηεο
δξαπεηεύεη ή αθήλεηαη πξνζσξηλά ή νξηζηηθά ειεύζεξνο,
γ. πιεξνθνξώληαο ηα, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ
εζσηεξηθή ηνπο λνκνζεζία, ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηά ηνπο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ
ηίζεληαη ζηελ δηάζεζή ηνπο θαζώο θαη ηνλ παξαθνινπζεκαηηθό ραξαθηήξα πνπ
ζπλδέεηαη κε ηελ έγθιεζή ηνπο, ηηο θαηεγνξίεο, ηε γεληθή πξόνδν ησλ εξεπλώλ ή
δηαδηθαζηώλ, ηνλ ξόιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζ΄ απηέο, θαζώο θαη ηελ έθβαζε ηεο
ππνζέζεώο ηνπο.
δ. παξέρνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηα ζύκαηα, θαηά ηξόπν ζπκβαηό κε ηνπο
δηθνλνκηθνύο θαλόλεο ηεο εγρώξηαο λνκνζεζίαο, λα αθνπζζνύλ, λα πξνζαγάγνπλ
απνδεηθηηθά ζηνηρεία, λα παξνπζηάζνπλ ηηο απόςεηο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο αλεζπρίεο
ηνπο, επζέσο ή κέζσ ελδηάκεζνπ πξνζώπνπ θαη λα πξνθαιέζνπλ ηε κειέηε ηνπο,
ε. παξέρνληαο ζηα ζύκαηα ηηο θαηάιιειεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, έηζη ώζηε ηα
δηθαηώκαηα θαη ελδηαθέξνληα ηνπο παξνπζηαζζνύλ θαηά ηνλ δένληα ηξόπν θαη
ιεθζνύλ ππόςε,
ζη. δηαζθαιίδνληαο όηη κέηξα δύλαληαη λα πηνζεηεζνύλ γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηελ
ηδησηηθόηεηα θαη ηελ εηθόλα ηνπ ζύκαηνο,
δ. δηαζθαιίδνληαο, όπνπ είλαη δπλαηόλ, ηελ απνθπγή επαθήο κεηαμύ ησλ ζπκάησλ
θαη ησλ δξαζηώλ εληόο ηνπ δηθαζηεξίνπ θαζώο θαη ζηνπο ρώξνπο ησλ θνξέσλ
επηβνιήο ηνπ λόκνπ,
ε. παξέρνληαο ζηα ζύκαηα αλεμάξηεηνπο θαη ηθαλνύο δηεξκελείο, νζάθηο ηα ζύκαηα
είλαη δηάδηθνη ζε δηθαζηηθή δηαδηθαζία ή νζάθηο θαηαζέηνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία,
ζ. δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηα ζύκαηα λα θαηαζέζνπλ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο
πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ εζσηεξηθή ηνπο λνκνζεζία ζηελ αίζνπζα ηνπ
δηθαζηεξίνπ ρσξίο λα είλαη παξόληα ή ηνπιάρηζηνλ ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ
θεξνκέλνπ σο δξάζηε, ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ θαηάιιεισλ
επηθνηλσληαθώλ ηερλνινγηώλ, όπνπ απηέο είλαη πξνζηηέο,
2. Θα παξέρνληαη, όπνπ απαηηείηαη, εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο ζε παηδί– ζύκα θαη
παηδί– κάξηπξα βίαο θαηά γπλαηθώλ θαη ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ιακβαλνκέλσλ
ππόςε ησλ θαιώο ελλννύκελσλ ζπκθεξόλησλ ηνπ παηδηνύ.
Άξζξν 57 – Ννκηθή βνήζεηα
Σα Μέξε ζα πξνβιέπνπλ ην δηθαίσκα παξνρήο λνκηθήο ζπλδξνκήο θαη δσξεάλ
λνκηθήο βνήζεηαο ζε ζύκαηα ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ
εζσηεξηθή ηνπο λνκνζεζία.
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Άξζξν 58 – Παξαγξαθή
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζζεί όηη ε παξαγξαθή γηα ηελ έλαξμε λνκηθώλ δηαδηθαζηώλ αλαθνξηθά κε ηα
αδηθήκαηα πνπ δηαηππώλνληαη ζηα άξζξα 36, 37, 38 θαη 39 ηεο παξνύζαο ύκβαζεο
ζα ζπλερίδεηαη γηα ρξνληθή πεξίνδν ε νπνία είλαη επαξθήο θαη αλάινγε πξνο ηελ
βαξύηεηα ηνπ ελ ζέκαηη αδηθήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππόςε ε λνκηθά ηζρπξή
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ ελειηθίσζε ηνπ ζύκαηνο.

Κεθάιαην VII – Μεηαλάζηεπζε θαη άζπιν

Άξζξν 59 – Καζεζηώο δηακνλήο
1.
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιίζνπλ όηη ηα ζύκαηα ησλ νπνίσλ ην θαζεζηώο δηακνλήο εμαξηάηαη από
εθείλν ηνπ/ηεο ζπδύγνπ ή ζπληξόθνπ όπσο δηαιακβάλεηαη ζηελ εγρώξηα λνκνζεζία,
ζε πεξίπησζε ιύζεο ηνπ γάκνπ ή ηεο ζρέζεο, ζα δηθαηνύληαη απηνηεινύο αδείαο
δηακνλήο ζε πεξίπησζε ηδηαηηέξσο δύζθνισλ ζπλζεθώλ, αλεμάξηεηα από ηε
δηάξθεηα ηνπ γάκνπ ή ηεο ζρέζεο. Οη όξνη νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηε ρνξήγεζε θαη
δηάξθεηα απηνηεινύο άδεηαο δηακνλήο ζα δηαηππώλνληαη ζηελ εγρώξηα λνκνζεζία.
2.
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ όηη δύλαηαη λα ρνξεγεζεί ζηα ζύκαηα αλαζηνιή ησλ
δηαδηθαζηώλ απέιαζεο αλαθνξηθά κε ην θαζεζηώο δηακνλήο, ην νπνίν εμαξηάηαη από
εθείλν ηνπ/ηεο ζπδύγνπ ή ζπληξόθνπ όπσο εκθαίλεηαη ζηελ εγρώξηα λνκνζεζία
πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δνζεί ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο αίηεζεο πεξί παξνρήο
απηόλνκεο άδεηαο δηακνλήο.
3.
Σα Μέξε ζα εθδίδνπλ αλαλεώζηκε άδεηα δηακνλήο ζηα ζύκαηα ζε κία εθ ησλ
δύν αθνινύζσλ πεξηπηώζεσλ ή θαη ζηηο δύν:
α. ζε πεξίπησζε πνπ ε αξκόδηα αξρή ζεσξεί όηη ε δηακνλή ηνπο είλαη αλαγθαία
ιόγσ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο θαηάζηαζεο
β. ζε πεξίπησζε πνπ ε αξκόδηα αξρή ζεσξεί όηη ε δηακνλή ηνπο είλαη αλαγθαία
πξνο ην ζθνπό ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηηο αξκόδηεο αξρέο θαηά ην ζηάδην ηεο
αλαθξίζεσο ή ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο.
4. Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζζεί όηη ηα ζύκαηα γάκνπ ηειεζζέληνο ππό ην θξάηνο εμαλαγθαζκνύ, ηα
νπνία κεηαθέξζεθαλ ζε άιιν θξάηνο κε ζθνπό ηε ζύλαςε γάκνπ θαη νη νπνίνη,
ζπλεπεία ηνπ γεγνλόηνο ηνύηνπ, απώιεζαλ ην θαζεζηώο θαηνηθίαο ηεο ρώξαο, ζηελ
νπνία ζπλήζσο δηακέλνπλ, δύλαληαη λα επαλαθηήζνπλ απηό ην θαζεζηώο.
Άξζξν 60 – Γηεθδηθήζεηο αζύινπ βαζηζκέλεο ζην θύιν
1.
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιίζνπλ όηη ε βαζηδόκελε ζην θύιν βία θαηά ησλ γπλαηθώλ δύλαηαη λα
αλαγλσξηζζεί σο κία κνξθή δίσμεο εληόο ηεο έλλνηαο ηνπ άξζξνπ 1, Α(2) ηεο
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ύκβαζεο ηνπ 1951 πνπ αλαθέξεηαη ζην θαζεζηώο ησλ πξνζθύγσλ , θαζώο θαη σο
κνξθή ζνβαξήο βιάβεο πνπ δίλεη ιαβή ζε ζπκπιεξσκαηηθή /επηθνπξηθή πξνζηαζία.
2.
Σα Μέξε ζα δηαζθαιίδνπλ όηη κία εξκελεία κε ηε δηάζηαζε ηνπ θύινπ ζα
δίδεηαη γηα θάζε έλαλ από ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ύκβαζε θαη όηη,
νζάθηο ζηνηρεηνζεηείηαη όηη ν θόβνο δίσμεο αλαθέξεηαη ζε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από
ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, νη ππνβάιινληεο αίηεζε ζα ρνξεγνύληαη θαζεζηώο
πξόζθπγα ζύκθσλα κε ηα εθαξκνζηέα ζρεηηθά όξγαλα.
3.
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ
λα αλαπηύμνπλ επαίζζεηεο πξνο ην θύιν δηαδηθαζίεο ππνδνρήο θαη ππνζηεξηθηηθέο
ππεξεζίεο γηα ηνπο αηηνύληεο άζπιν, θαζώο θαη έκθπιεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
θαη επαίζζεηεο πξνο ην θύιν δηαδηθαζίεο παξνρήο αζύινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ηνπ θαζνξηζκνύ θαζεζηώηνο πξόζθπγα θαη αίηεζεο παξνρήο δηεζλνύο πξνζηαζίαο.
Άξζξν 61 – Με επαλαπξνώζεζε
1.
Σα κέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα ζεβαζκνύ ηεο
αξρήο ηεο κε επαλαπξνώζεζεο ζύκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο ππνρξεώζεηο πνπ
πεγάδνπλ από ην δηεζλέο δίθαην.
2.
Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ όια ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ όηη ηα ζύκαηα ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ πνπ
ρξεηάδνληαη πξνζηαζία, αλεμάξηεηα από ην θαζεζηώο ή ηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο, δελ
ζα επαλαπξνσζνύληαη θάησ από νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο ζε νπνηαδήπνηε ρώξα
όπνπ ε δσή ηνπο ζα κπνξνύζε λα ηεζεί ζε θίλδπλν ή όπνπ ζα κπνξνύζαλ λα
ππνβιεζνύλ ζε βαζαληζηήξηα ή απάλζξσπε ή ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε ή ηηκσξία.

Κεθάιαην VIII – Γηεζλήο ζπλεξγαζία

Άξζξν 62- Γεληθέο αξρέο
1.
Σα Μέξε ζα ζπλεξγάδνληαη ην έλα κε ην άιιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξνύζαο ύκβαζεο θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθώλ δηεζλώλ θαη
πεξηθεξεηαθώλ νξγάλσλ αλαθνξηθά κε ζπλεξγαζία ζε αζηηθά θαη πνηληθά ζέκαηα κε
δηαθαλνληζκνύο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κε βάζε ηελ εληαία (νκνηόκνξθε) θαη
ακνηβαία λνκνζεζία θαη εγρώξηνπο λόκνπο, ζην κέγηζην δπλαηό βαζκό, πξνο ηνπο
ζθνπνύο ηεο:
α. πξόιεςεο, θαηαπνιέκεζεο θαη δίσμεο όισλ ησλ κνξθώλ ηεο βίαο
πνπ θαιύπηνληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο,
β. πξνζηαζίαο θαη παξνρήο βνήζεηαο ζηα ζύκαηα,
γ. ησλ αλαθξίζεσλ ή δηαδηθαζηώλ πνπ αθνξνύλ αδηθήκαηα ηα νπνία έρνπλ
ζεζπηζζεί ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα ύκβαζε,
δ. εθηέιεζεο ησλ ζπλαθώλ αζηηθώλ θαη πνηληθώλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί
από ηηο δηθαζηηθέο αξρέο ησλ Μεξώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζηαηεπηηθώλ
όξσλ.
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2. Σα Μέξε ζα ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία λνκνζεηηθά ή άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίζνπλ όηη ηα ζύκαηα αδηθήκαηνο πνπ έρεη ζεζπηζζεί ζύκθσλα κε ηελ
παξνύζα ύκβαζε θαη δηαπξαρζεί ζην έδαθνο κέξνπο άιινπ από εθείλν ζην νπνίν
θαηνηθνύλ δύλαληαη λα ππνβάιινπλ έγθιεζε ελώπηνλ ησλ αξκνδίσλ αξρώλ ηνπ
θξάηνπο δηακνλήο ηνπο.
3. Εάλ Μέξνο, ην νπνίν πξνβαίλεη ζε ακνηβαία λνκηθή ζπλδξνκή ζε πνηληθέο
ππνζέζεηο, έθδνζε ή εθηέιεζε αζηηθώλ ή πνηληθώλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί
από άιιν Μέξνο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο ππό ηελ αίξεζε ηεο ύπαξμεο ζρεηηθήο
ζπλζήθεο, ιάβεη αίηεζε γηα κηα ηέηνηα λνκηθή ζπλεξγαζία από Μέξνο κε ην νπνίν δελ
έρεη ζπλάςεη κηα ηέηνηα ζπλζήθε, κπνξεί λα ζεσξήζεη ηελ παξνύζα ύκβαζε όηη
ζπληζηά ηε λνκηθή βάζε γηα ακνηβαία λνκηθή ζπλδξνκή ζε πνηληθέο ππνζέζεηο,
έθδνζε ή εθηέιεζε αζηηθώλ ή πνηληθώλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί από ην
άιιν Μέξνο αλαθνξηθά κε αδηθήκαηα ζεζπηζζέληα ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα
ύκβαζε.
4. Σα Μέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο, όπνπ απαηηείηαη, ηεο
πξόιεςεο θαη ηνπ αγώλα θαηά ηεο βίαο ελαληίνλ γπλαηθώλ θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο
βίαο ζε πξνγξάκκαηα βνήζεηαο γηα αλάπηπμε πνπ παξέρνληαη πξνο όθεινο ηξίησλ
θξαηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζύλαςεο δηκεξώλ θαη πνιπκεξώλ ζπκθσληώλ κε
ηξίηα θξάηε πξνο ην ζθνπό ηεο δηεπθόιπλζεο ηεο πξνζηαζίαο ζπκάησλ ζύκθσλα κε
ην άξζξν 18, παξάγξαθνο 5.

Άξζξν 63 – Μέηξα αλαθεξόκελα ζε άηνκα πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν
Οζάθηο Μέξνο, κε βάζε πιεξνθόξεζε πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, έρεη βάζηκν ιόγν
λα πηζηεύεη όηη άηνκν βξίζθεηαη ζε άκεζν θίλδπλν λα ππνζηεί νπνηεζδήπνηε από ηηο
πξάμεηο βίαο πνπ δηαιακβάλνληαη ζηα άξζξα 36, 37, 38 θαη 39 ηεο παξνύζαο
ύκβαζεο ζην έδαθνο άιινπ Μέξνπο, ην Μέξνο πνπ δηαζέηεη ηελ πιεξνθόξεζε
ελζαξξύλεηαη λα ηε δηαβηβάζεη ρσξίο ππαίηην βξαδύηεηα ζην ηειεπηαίν πξνο ην
ζθνπό ηεο δηαζθάιηζεο όηη έρνπλ ιεθζεί ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα πξνζηαζίαο. Όπνπ
ηζρύεη ε πιεξνθόξεζε απηή ζα πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο
πθηζηάκελεο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο πξνο ην όθεινο ηνπ αηόκνπ πνπ βξίζθεηαη ζε
θίλδπλν.
Άξζξν 64- Πιεξνθόξεζε
1.
Σν αηηνύκελν Μέξνο ζα ελεκεξώζεη άκεζα ην αηηνύλ Μέξνο ζρεηηθά κε ηελ
ηειηθή έθβαζε ηεο δξάζεο πνπ έρεη αλαιεθζεί ζύκθσλα κε ην παξόλ θεθάιαην. Σν
αηηνύκελν Μέξνο ζα ελεκεξώλεη άκεζα ην αηηνύλ Μέξνο ζρεηηθά κε νπνηεζδήπνηε
ζπλζήθεο νη νπνίεο θαζηζηνύλ αδύλαηε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηδησθόκελεο
δξάζεο ή ελδέρεηαη λα ηελ θαζπζηεξήζνπλ ζεκαληηθά.
2.
Σν Μέξνο δύλαηαη, εληόο ησλ νξίσλ ηεο εζσηεξηθήο ηνπ λνκνζεζίαο, ρσξίο
πξνεγνύκελε αίηεζε, λα δηαβηβάζεη ζην άιιν Μέξνο παξαρζείζα πιεξνθόξεζε
κέζα ζην πιαίζην ησλ δηθώλ ηνπ εξεπλώλ, νζάθηο ζεσξεί όηη ε απνθάιπςε κηαο
ηέηνηαο πιεξνθόξεζεο ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ην ιακβάλνλ Μέξνο αλαθνξηθά κε
ηελ πξόιεςε πνηληθώλ αδηθεκάησλ πνπ ζεζπίζζεθαλ ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα
ύκβαζε, ή αλαθνξηθά κε ηελ έλαξμε ή ηε δηεμαγσγή εξεπλώλ ή δηαδηθαζηώλ πνπ
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αθνξνύλ ζηα πνηληθά απηά αδηθήκαηα ή όηη ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε αίηεζε γηα
ζπλεξγαζία κε ην Μέξνο απηό ππό ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ.
3.
Μέξνο ιακβάλνλ νπνηαδήπνηε πιεξνθόξεζε ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2,
ζα δηαβηβάδεη απηή ζηηο αξκόδηεο αξρέο κε ζθνπό λα αλαιεθζνύλ νη δηαδηθαζίεο νη
νπνίεο ζεσξνύληαη πξνζήθνπζεο: ε πιεξνθόξεζε απηή δύλαηαη σζαύησο λα ιεθζεί
ππόςε ζε ζρεηηθέο αζηηθέο θαη πνηληθέο δηαδηθαζίεο.
Άξζξν 65 – Πξνζηαζία δεδνκέλσλ
Πξνζσπηθά δεδνκέλα δύλαληαη λα απνζεθεπηνύλ θαη ρξεζηκνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε
ηηο ππνρξεώζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί από ηα Μέξε θαη΄ εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο
γηα ηελ πξνζηαζία αηόκσλ αλαθνξηθά κε ηελ Απηόκαηε Επεμεξγαζία Πξνζσπηθώλ
Δεδνκέλσλ (ETS ππ΄ αξηζ. 108).

Κεθάιαην ΙΥ – Μεραληζκόο Παξαθνινύζεζεο

Άξζξν 66 - Οκάδα εκπεηξνγλσκόλσλ ζρεηηθά κε ηε δξάζε θαηά ηεο βίαο
ελαληίνλ γπλαηθώλ θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.
1.
Η Οκάδα Εκπεηξνγλσκόλσλ ε επηθνξηηζκέλε κε ηε δξάζε θαηά ηεο βίαο
ελαληίνλ γπλαηθώλ θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο (εθεμήο απνθαινπκέλε σο
«GREVIO») ζα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο ύκβαζεο από ηα Μέξε.
2.
Η Οκάδα GREVIO ζα απνηειείηαη από έλαλ ειάρηζην αξηζκό 10 κειώλ θαη
έλαλ κέγηζην 15 κειώλ ιακβάλνληαο ππόςε ηελ έκθπιε θαη γεσγξαθηθή αλαινγία
(θαηαλνκή), θαζώο θαη ηελ πνιπεπηζηεκνληθή ηερλνγλσζία. Σα κέιε ηεο ζα
εθιέγνληαη από ηελ Επηηξνπή ησλ Μεξώλ κεηαμύ ππνςεθίσλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί
από ηα Μέξε γηα κηα ζεηεία 4 εηώλ, άπαμ αλαλενύκελεο, θαη έρνπλ επηιεγεί κεηαμύ
ππεθόσλ ησλ κεξώλ.
3.
Η αξρηθή επηινγή 10 κειώλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληόο ρξνληθήο πεξηόδνπ
ελόο έηνπο από ηε ζέζε ζε ηζρύ ηεο παξνύζαο ύκβαζεο. Η επηινγή πέληε
επηπξόζζεησλ κειώλ ζα δηεμαρζεί κεηά ηελ 25ε επηθύξσζε ή πξνζρώξεζε.
4.
Η επηινγή ησλ κειώλ ηεο GREVIO ζα βαζίδεηαη ζηηο αθόινπζεο αξρέο:
α. ζα επηιέγνληαη ζύκθσλα κε δηαθαλή δηαδηθαζία κεηαμύ αηόκσλ πςειήο εζηθήο
ππνζηάζεσο, γλσζηώλ γηα ηελ εγλσζκέλε ηνπο ηθαλόηεηα ζηνπο ηνκείο ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ, ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη
ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, ή ηεο βνήζεηαο θαη πξνζηαζίαο πξνο ηα ζύκαηα, ή
κεηαμύ εθείλσλ νη νπνίνη έρνπλ επηδείμεη επαγγεικαηηθή πείξα ζηνπο ηνκείο πνπ
θαιύπηνληαη από ηελ παξνύζα ύκβαζε,
β. δύν κέιε ηεο GREVIO δελ κπνξνύλ λα είλαη ππήθννη ηνπ απηνύ θξάηνπο,
γ. ζα πξέπεη λα εθπξνζσπνύλ ηα θύξηα λνκηθά ζπζηήκαηα,
δ. ζα πξέπεη λα εθπξνζσπνύλ ζπλαθείο θνξείο θαη νξγαλώζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο
βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο,
ε. Θα ζπκκεηέρνπλ κε ηελ αηνκηθή ηνπο ηδηόηεηα θαη ζα είλαη αλεμάξηεηνη θαη
ακεξόιεπηνη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, θαη ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα λα
εθηεινύλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε απνηειεζκαηηθό ηξόπν.
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5. Η δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κειώλ ηεο GREVIO ζα θαζνξίδεηαη από ηελ Επηηξνπή
ησλ Τπνπξγώλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο, θαηόπηλ δηαβνπιεύζεσο κε θαη
απόθηεζεο ηεο νκόθσλεο ζπγθαηάζεζεο ησλ Μεξώλ, εληόο πεξηόδνπ έμη κελώλ από
ηε ζέζε ζε ηζρύ ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.
6. Η GREVIO ζα πηνζεηεί ηνλ δηθό ηεο θαλνληζκό.
7.Σα κέιε ηεο GREVIO, θαζώο θαη άιια κέιε ησλ αληηπξνζσπεηώλ πνπ
πξαγκαηνπνηνύλ επηζθέςεηο ζηε ρώξα, όπσο δηαιακβάλεηαη ζην άξζξν 68,
παξάγξαθνο 9 θαη 14, ζα απνιακβάλνπλ ησλ πξνλνκίσλ θαη αζπιηώλ πνπ εθηίζεληαη
ζην παξάξηεκα ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.

Άξζξν 67 - Δπηηξνπή ησλ Μεξώλ
1. Η Επηηξνπή ησλ Μεξώλ ζα απνηειείηαη από ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ Μεξώλ ηεο
ύκβαζεο.
2. Η Επηηξνπή ησλ Μεξώλ ζα ζπγθαιείηαη από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο. Η πξώηε ηεο ζπλεδξίαζε ζα δηεμάγεηαη εληόο
πεξηόδνπ ελόο έηνπο από ηε ζέζε ζε ηζρύ ηεο παξνύζαο ύκβαζεο κε ζθνπό
ηελ εθινγή ησλ κειώλ ηεο GREVIO. Θα ζπλέξρεηαη αθνινύζσο εθόζνλ ην έλα
ηξίην ησλ Μεξώλ, ν Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο ησλ Μεξώλ ή ν Γεληθόο
Γξακκαηέαο δεηήζνπλ ηνύην.
3. Η Επηηξνπή ησλ Μεξώλ ζα πηνζεηεί ηνλ δηθό ηεο θαλνληζκό.
Άξζξν 68 – Γηαδηθαζία
1.Σα Μέξε ζα ππνβάιινπλ ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο,
βαζηζκέλα ζε εξσηεκαηνιόγην πνπ έρεη ζπληαρζεί από ηελ GREVIO, έθζεζε
αλαθνξηθά κε ηα λνκνζεηηθά θαη άιια κέηξα πνπ πξνζδίδνπλ ηζρύ ζηηο δηαηάμεηο ηεο
παξνύζαο ύκβαζεο γηα ζεώξεζε από ηελ GREVIO.
2. Η GREVIO ζα εμεηάδεη ηελ ππνβαιιόκελε έθζεζε ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1
νκνύ κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ Μέξνπο.
3. Οη κεηαγελέζηεξεο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο ζα δηαηξνύληαη ζε γύξνπο, ε δηάξθεηα
ησλ νπνίσλ ζα θαζνξίδεηαη από ηελ GREVIO. ηελ αξρή ηνπ θάζε γύξνπ ε GREVIO
ζα επηιέγεη ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα βαζίδεηαη ε δηαδηθαζία
αμηνιόγεζεο θαη ζα απνζηέιιεη εξσηεκαηνιόγην.
4. Η GREVIO ζα πξνζδηνξίδεη ηα θαηάιιεια κέζα δηεμαγσγήο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο
παξαθνινύζεζεο. Δύλαηαη, ζπγθεθξηκέλα, λα εγθξίλεη εξσηεκαηνιόγην γηα θάζε γύξν
αμηνιόγεζεο, ην νπνίν ζα ρξεζηκεύεη σο βάζε γηα ηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο
εθαξκνγήο από ηα Μέξε. Σν εξσηεκαηνιόγην απηό ζα απεπζύλεηαη ζε όια ηα κέξε.
Σα Μέξε ζα αληαπνθξίλνληαη ζ΄ απηό ην εξσηεκαηνιόγην, θαζώο θαη ζε νπνηαδήπνηε
άιιε αίηεζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ από ηε GREVIO.
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5. Η GREVIO δύλαηαη λα απνθηά πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο
ύκβαζεο από κε θπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ, θαζώο
από εζληθά ηδξύκαηα πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
6.Η GREVIO ζα ιακβάλεη δεόλησο ππόςε ηελ πθηζηάκελε πιεξνθόξεζε πνπ είλαη
δηαζέζηκε από άιια πεξηθεξεηαθά θαη δηεζλή όξγαλα θαη θνξείο ζε ηνκείο πνπ
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.
7. Καηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα θάζε γύξν αμηνιόγεζεο, ε GREVIO
ζα ιακβάλεη δεόλησο ππόςε ηελ πθηζηάκελε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη έξεπλαο πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζηα Μέξε όπσο δηαιακβάλεηαη ζην Άξζξν ΙΙ ηεο παξνύζαο
ύκβαζεο.
8.Η GREVIO δύλαηαη λα ιάβεη πιεξνθόξεζε αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο
ύκβαζεο από ηνλ Επίηξνπν Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Επξώπεο, ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε θαη ηνπο ζρεηηθνύο εμεηδηθεπκέλνπο
θνξείο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο, θαζώο θαη από εθείλνπο νη νπνίνη έρνπλ
ζπζηαζεί ζύκθσλα κε ηα άιια δηεζλή όξγαλα. Οη πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη ζ΄
απηνύο ηνπο θνξείο θαζώο θαη ε έθβαζή ηνπο ζα θαζίζηαηαη πξνζηηή από ηελ
GREVIO.
9. Η GREVIO δύλαηαη επηθνπξηθώο λα νξγαλώλεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εζληθέο
αξρέο θαη κε ηελ βνήζεηα αλεμάξηεησλ δηεζλώλ εκπεηξνγλσκόλσλ, επηζθέςεηο ζε
ρώξα, εάλ ε απνθηεζείζα πιεξνθόξεζε ζεσξεζεί αλεπαξθήο ή ζε πεξηπηώζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 14. Καηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ επηζθέςεσλ , ε
GREVIO δύλαηαη λα ππνβνεζείηαη από εηδηθνύο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο.
10. Η GREVIO ζα θαηαξηίζεη ζρέδην έθζεζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζή ηεο
αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πάλσ ζηηο νπνίεο εδξάδεηαη ε
αμηνιόγεζε, θαζώο θαη ησλ ππνδείμεσλ θαη πξνηάζεώλ ηεο πνπ αθνξνύλ ηνλ ηξόπν
θαηά ηνλ νπνίν ην ελδηαθεξόκελν κέξνο δύλαηαη λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα
πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί. Σν ζρέδην έθζεζεο ζα δηαβηβάδεηαη γηα θαηάζεζε
παξαηεξήζεσλ θαη ζρνιίσλ ζην Μέξνο ην νπνίν έρεη αλαιάβεη ηελ αμηνιόγεζε. Σα
ζρόιηά ηνπ ζα ιακβάλνληαη ππόςε από ηελ GREVIO θαηά ηελ έγθξηζε ηεο έθζεζήο
ηεο.
11. Με βάζε όιεο ηηο ιεθζείζεο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζρόιηα από ηα Μέξε, ε GREVIO
ζα εγθξίλεη ηελ έθζεζή ηεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα κέηξα πνπ έρνπλ
παξζεί από ην ελδηαθεξόκελν Μέξνο κε ζθνπό ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξνύζαο ύκβαζεο. Η έθζεζε απηή θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζα απνζηέιινληαη ζην
ελδηαθεξόκελν Μέξνο θαη ζηελ Επηηξνπή ησλ Μεξώλ. Η έθζεζε θαη ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο GREVIO ζα δεκνζηνπνηνύληαη από ηελ έγθξηζή ηνπο καδί κε ηα
ελδερόκελα ζρόιηα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ Μέξνπο.
12. Με ηελ επηθύιαμε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ δηαιακβάλεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο
8, ε Επηηξνπή ησλ Μεξώλ δύλαηαη λα εγθξίλεη, κε βάζε ηελ έθζεζε θαη ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο GREVIO, ηηο ζπζηάζεηο πνπ απεπζύλνληαη ζην Μέξνο απηό(α)
θαη νη νπνίεο αθνξνύλ ζηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζνύλ ηα
ζπκπεξάζκαηα ηεο GREVIO, νξίδνληαο εκεξνκελία, εθόζνλ απαηηείηαη, γηα ηελ
θαηάζεζε πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ εθαξκνγή ηνπο, θαη (β) απνζθνπώληαο
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ζηε ζπλεξγαζία κε ην Μέξνο απηό κε ζηόρν ηε πξνζήθνπζα εθαξκνγή ηεο
παξνύζαο ύκβαζεο.
13. Εάλ ε GREVIO ιάβεη αμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο πνπ καξηπξνύλ κηα θαηάζηαζε
όπνπ ηα πξνβιήκαηα απαηηνύλ άκεζε πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε
πεξηνξηζζεί ε έθηαζε ή ν αξηζκόο ησλ ζνβαξώλ παξαβηάζεσλ ηεο ύκβαζεο,
δύλαηαη λα δεηήζεη ηελ άκεζε θαηάζεζε εηδηθήο έθζεζεο πνπ αθνξά ζηα κέηξα πνπ
έρνπλ ιεθζεί πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί έλα ζνβαξό, καδηθό θαη επίκνλν πιέγκα
ζηνηρείσλ βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ.
14. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηαηέζεθαλ από ην ελδηαθεξόκελν
Μέξνο, θαζώο θαη νπνηαδήπνηε άιιε αμηόπηζηε πιεξνθόξεζε δηαζέηεη, ε GREVIO
δύλαηαη λα πξνζδηνξίζεη έλα ή πεξηζζόηεξα ησλ κειώλ ηεο πξνθεηκέλνπ λα
δηεμάγνπλ έξεπλα θαη λα αλαθέξνπλ επεηγόλησο ζηελ GREVIO. Όπνπ πθίζηαληαη
εγγπήζεηο θαη κε ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ Μέξνπο, ε έξεπλα δύλαηαη λα ζπκπεξηιάβεη
επίζθεςε ζην έδαθόο ηνπ.
15. Αθνύ εμεηαζζνύλ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 14,
ε GREVIO ζα δηαβηβάζεη απηά ηα επξήκαηα ζην ελδηαθεξόκελν Μέξνο θαη, όπνπ
απαηηείηαη, ζηελ Επηηξνπή ησλ Μεξώλ θαη ζηελ Επηηξνπή Τπνπξγώλ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο καδί κε νπνηαδήπνηε ζρόιηα θαη ζπζηάζεηο.
Άξζξν 69 – Γεληθέο ζπζηάζεηο
Η GREVIO δύλαηαη λα εγθξίλεη, όπνπ απαηηείηαη, ηηο γεληθέο ζπζηάζεηο πνπ αθνξνύλ
ζηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.
Άξζξν 70 – πκκεηνρή ησλ Κνηλνβνπιίσλ ζηελ παξαθνινύζεζε
Σα εζληθά θνηλνβνύιηα ζα πξνζθαινύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξαθνινύζεζε
ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο ύκβαζεο.
1.
Σα Μέξε ζα ππνβάιινπλ ηηο εθζέζεηο ηεο GREVIO ζηα εζληθά ηνπο
θνηλνβνύιηα.
2.
Η θνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο ζα
πξνζθαιείηαη πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεη ηαθηηθή απνγξαθή ηεο εθαξκνγήο ηεο
παξνύζαο ύκβαζεο.

Κεθάιαην Υ – ρέζε κε άιια δηεζλή όξγαλα

Άξζξν 71 - ρέζε κε άιια δηεζλή όξγαλα.
1.
Η παξνύζα ύκβαζε δελ ζα ζίγεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από
άιια δηεζλή όξγαλα ζηα νπνία ηα Μέξε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο απνηεινύλ Μέξε
ή ζα θαηαζηνύλ Μέξε θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ δηαηάμεηο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ
δηέπνληαη από ηελ παξνύζα ύκβαζε.
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2.
Σα Μέξε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο δύλαληαη λα ζπλάπηνπλ δηκεξείο ε
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κεηαμύ ηνπο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηπγράλνπλ αληηκεηώπηζεο
ζηελ παξνύζα ύκβαζε, πξνο ηνπο ζθνπνύο ηεο ζπκπιήξσζεο ή ελίζρπζεο ησλ
δηαηάμεώλ ηεο ή δηεπθόιπλζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρώλ πνπ ελζσκαηώλνληαη ζ΄
απηήλ.

Κεθάιαην ΥΙ – Σξνπνπνηήζεηο ηεο ύκβαζεο

Άξζξν 72 – Σξνπνπνηήζεηο
1.
Οπνηαδήπνηε πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο πνπ
θαηαηίζεηαη από Μέξνο ζα δηαβηβάδεηαη ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Επξώπεο θαη ζα απνζηέιιεηαη από απηόλ ζηα θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Επξώπεο, ζε νπνηνδήπνηε ππνγξάςαλ θξάηνο, ζε νπνηνδήπνηε Μέξνο, ζηελ
Επξσπατθή Έλσζε, ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο έρεη πξνζθιεζεί λα ππνγξάςεη ηελ
παξνύζα ύκβαζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75, θαζώο θαη ζε
νπνηνδήπνηε θξάηνο έρεη πξνζθιεζεί λα πξνζρσξήζεη ζηελ παξνύζα ύκβαζε
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76.
2.
Η Επηηξνπή ησλ Τπνπξγώλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο ζα εμεηάζεη ηελ
πξνηεηλόκελε ηξνπνπνίεζε θαη θαηόπηλ δηαβνπιεύζεσλ κε ηα Μέξε ηεο παξνύζαο
ύκβαζεο ηα νπνία δελ απνηεινύλ κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο, δύλαηαη λα
εγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε κε ηελ πιεηνςεθία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 20.εδ.δ
ηνπ θαλνληζκνύ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο.
3.
Σν θείκελν νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο πηνζεηήζεθε από ηελ Επηηξνπή
ησλ Τπνπξγώλ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ζα απνζηέιιεηαη ζηα Μέξε γηα
απνδνρή.
4.
Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε πηνζεηήζεθε ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ζα
ηίζεηαη ζε ηζρύ ηελ πξώηε εκέξα ηνπ κελόο πνπ έπεηαη ηεο ιήμεο ηεο πεξηόδνπ ηνπ
ελόο κελόο κεηά ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία όια ηα Μέξε γλσζηνπνίεζαλ ηελ
απνδνρή ηνπο ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα.

Κεθάιαην ΥΙΙ – Αθξνηειεύηηεο ξήηξεο

Άξζξν 73 – Απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο ύκβαζεο .
Οη δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο ύκβαζεο δελ ζα ζίγνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο εζσηεξηθήο
(εγρώξηαο) λνκνζεζίαο θαη ησλ δεζκεπηηθώλ δηεζλώλ νξγάλσλ ηα νπνία είλαη ήδε ζε
ηζρύ ή ηα νπνία δύλαληαη λα ηεζνύλ ζε ηζρύ, ζύκθσλα κε ηα νπνία πεξηζζόηεξα
επλντθά δηθαηώκαηα παξέρνληαη ή ζα παξαζρεζνύλ ζε άηνκα κε ζθνπό ηελ
πξόιεςε ή ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη ηεο
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.
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Άξζξν 74 – Γηεπζέηεζε ησλ δηαθνξώλ
1.
Σα Μέξε νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο ε νπνία δύλαηαη λα πξνθύςεη αλαθνξηθά
κε ηελ εθαξκνγή ή εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνύζαο ύκβαζεο ζα επηδηώθνπλ
ην πξώην ηελ επίιπζή ηεο κέζσ ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ, ηνπ ζπκβηβαζκνύ, ηεο
δηαηηεζίαο ή κέζσ νπνησλδήπνηε άιισλ κεζόδσλ εηξεληθήο δηεπζέηεζεο πνπ
έρνπλ γίλεη απνδεθηέο κε ακνηβαία ζπκθσλία κεηαμύ ηνπο.
2.
Η Επηηξνπή ησλ Τπνπξγώλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο δύλαηαη λα
ζεζπίζεη δηαδηθαζίεο δηεπζέηεζεο, νη νπνίεο ζα θαζίζηαληαη πξνζηηέο γηα ρξήζε από
ηα ελερόκελα ζηε δηαθνξά Μέξε εθόζνλ απηά ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνύην.
Άξζξν 75 – Τπνγξαθή θαη ζέζε ζε ηζρύ
1.
Η παξνύζα ύκβαζε ζα είλαη αλνηρηή γηα ππνγξαθή από ηα θξάηε κέιε ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο , ηα κε θξάηε κέιε ηα νπνία έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηελ
εθπόλεζή ηεο θαζώο θαη από ηελ Επξσπατθή Έλσζε.
2.
Η παξνύζα ύκβαζε ππόθεηηαη ζε επηθύξσζε, απνδνρή ή έγθξηζε. Σα
όξγαλα επηθύξσζεο, απνδνρήο ή έγθξηζεο ζα θαηαηίζεληαη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο.
3.
Η παξνύζα ύκβαζε ζα ηεζεί ζε ηζρύ ηελ πξώηε εκέξα ηνπ κελόο πνπ
έπεηαη ηεο ιήμεο πεξηόδνπ ηξηώλ κελώλ από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία 10
ππνγξάςαληα θξάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ νθηώ θξαηώλ κειώλ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο, έρνπλ εθθξάζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο λα δεζκεπζνύλ
από ηε ύκβαζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.
4.
Αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε θξάηνο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, ή ηελ
Επξσπατθή Έλσζε, ε νπνία ζπλαθόινπζα εθθξάδεη ηε ζπγθαηάζεζή ηεο λα
δεζκεπηεί από απηή, ε ζύκβαζε ζα ηεζεί ζε ηζρύ θαηά ηελ πξώηε εκέξα ηνπ κελόο
πνπ έπεηαη ηεο ιήμεο ηεο πεξηόδνπ ηξηώλ κελώλ κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο
ηνπ νξγάλνπ επηθύξσζεο, απνδνρήο ή έγθξηζήο ηεο.
Άξζξν 76 – Πξνζρώξεζε ζηε ύκβαζε
1.
Μεηά ηε ζέζε ζε ηζρύ ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, ε Επηηξνπή Τπνπξγώλ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο δύλαηαη, θαηόπηλ δηαβνπιεύζεσλ κε ηα Μέξε ηεο
παξνύζαο ύκβαζεο θαη απόθηεζεο ηεο νκόθσλεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα
πξνζθαιέζεη νπνηνδήπνηε κε-θξάηνο κέινο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο, ην
νπνίν δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζηελ θαηάξηηζε ηεο ύκβαζεο, λα πξνρσξήζεη ζηε
ύκβαζε απηή κε απόθαζε ηεο πιεηνςεθίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 20 εδ.δ
ηνπ εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο θαη κε ηελ νκόθσλε
ςήθν ησλ αληηπξνζώπσλ ησλ Μεξώλ πνπ δηθαηνύληαη λα παξαζηνύλ ζηε
ζπλεδξίαζε ηεο Επηηξνπήο ησλ Τπνπξγώλ.
2.
Αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε πξνζρσξνύλ θξάηνο, ε ύκβαζε ζα ηεζεί ζε
ηζρύ ηελ πξώηε εκέξα ηνπ κελόο πνπ έπεηαη ηεο ιήμεο ηεο πεξηόδνπ ησλ ηξηώλ
κελώλ κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ νξγάλνπ πξνζρώξεζεο ζην Γεληθό
Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο.
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Άξζξν 77 – Δδαθηθή εθαξκνγή
1.
Οπνηνδήπνηε θξάηνο ή ε Επξσπατθή Έλσζε δύλαληαη, θαηά ηνλ ρξόλν ηεο
ππνγξαθήο ή θαηά ηελ θαηάζεζε ησλ νξγάλσλ επηθύξσζεο, απνδνρήο, έγθξηζεο ή
πξνζρώξεζεο, λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ επηθξάηεηα ή ηηο επηθξάηεηεο ζηηο νπνίεο
ηπγράλεη εθαξκνγήο ε παξνύζα ύκβαζε.
2.
Οπνηνδήπνηε θξάηνο δύλαηαη, ζε νπνηαδήπνηε κεηέπεηηα εκεξνκελία, κε
δήισζε απεπζπλόκελε ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο, λα
επεθηείλεη ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, ζε νπνηαδήπνηε άιιε επηθξάηεηα
πξνζδηνξίδεηαη ζηε δήισζε θαη ηεο νπνίαο έρεη ηελ επζύλε ησλ δηεζλώλ ζρέζεσλ ή
γηα ινγαξηαζκό ηεο νπνίαο είλαη εμνπζηνδνηεκέλν λα αλαζέηεη εξγνιεςίεο(ή
επηρεηξεκαηηθά εγρεηξήκαηα ή εξγαζίεο). Αλαθνξηθά κε ηελ επηθξάηεηα απηή, ε
ύκβαζε ζα ηεζεί ζε ηζρύ ηελ πξώηε εκέξα ηνπ κελόο πνπ έπεηαη ηεο εθπλνήο
πεξηόδνπ ηξηώλ κελώλ κεηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο απηήο ηεο δηαθήξπμεο από ην
Γεληθό Γξακκαηέα.
3.
Οπνηαδήπνηε δήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζύκθσλα κε ηηο δύν
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο δύλαηαη, αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε επηθξάηεηα
πξνζδηνξίδεηαη ζε απηή ηε δήισζε, λα αλαθιεζεί κέζσ γλσζηνπνίεζεο
απεπζπλόκελεο ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο. Η αλάθιεζε
ζα θαζίζηαηαη λνκηθώο ηζρπξά ηελ πξώηε εκέξα ηνπ κελόο πνπ έπεηαη ηεο ιήμεο
πεξηόδνπ ηξηώλ κελώλ από ηελ εκεξνκελία ιήςεο κηαο ηέηνηαο γλσζηνπνίεζεο από
ην Γεληθό Γξακκαηέα.
Άξζξν 78 – Δπηθπιάμεηο
1.
Κακηά επηθύιαμε δελ δύλαηαη λα δηαηππσζεί αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε
δηάηαμε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, πιελ ησλ εμαηξέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2 θαη 3.
2.
Οπνηνδήπνηε θξάηνο ή ε Επξσπατθή Έλσζε δύλαληαη, θαηά ην ρξόλν ηεο
ππνγξαθήο ή θαηά ηελ θαηάζεζε ησλ νξγάλσλ επηθύξσζεο, απνδνρήο, έγθξηζεο ή
πξνζρώξεζεο, κε δήισζε απεπζπλόκελε ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Επξώπεο, λα δειώζεη όηη επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα κελ εθαξκόζεη ή λα
εθαξκόζεη κόλν ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο ή ζπλζήθεο ηηο δηαηάμεηο πνπ δηαιακβάλνληαη
ζην:
Άξζξν 30, παξάγξαθνο 2
Άξζξν 44, παξ. 1 εδ.ε, 3 θαη 4
Άξζξν 55, παξάγξαθνο 1 ζρεηηθά κε ην Άξζξν 35 πνπ αθνξά
κηθξνπηαίζκαηα
Άξζξν 58 αλαθνξηθά κε ηα Άξζξα 37, 38, θαη 39
Άξζξν 59
3.
Κάζε θξάηνο ή ε Επξσπατθή Έλσζε δύλαληαη, θαηά ην ρξόλν ηεο
ππνγξαθήο ή θαηά ηελ θαηάζεζε ησλ νξγάλσλ επηθύξσζεο, απνδνρήο, έγθξηζεο ή
πξνζρώξεζεο, κε δήισζε απεπζπλόκελε ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Επξώπεο, λα δειώζεη όηη επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο επηβνιήο κε πνηληθώλ
θπξώζεσλ αληί ησλ πνηληθώλ ηνηνύησλ, ζρεηηθά κε ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαθέξνληαη
ζηα Άξζξα 33 θαη 34.
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4. Οπνηνδήπνηε Μέξνο δύλαηαη ελ όιν ή ελ κέξεη λα αλαθαιέζεη ηελ επηθύιαμε
κέζσ δήισζεο απεπζπλόκελεο ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Επξώπεο. Η δήισζε απηή ζα θαζίζηαηαη ηζρπξά από ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο από
ην Γεληθό Γξακκαηέα.

Άξζξν 79 – Ννκηθή ηζρύο θαη αλαζεώξεζε ησλ επηθπιάμεσλ.
1.
Οη επηθπιάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 78, παξάγξαθνη 2 θαη 3, ζα
ηζρύνπλ γηα πεξίνδν πέληε εηώλ από ηελ εκέξα ζέζεσο ζε ηζρύ ηεο παξνύζαο
ύκβαζεο αλαθνξηθά κε ην ελδηαθεξόκελν Μέξνο. Παξαηαύηα, νη παξαπάλσ
επηθπιάμεηο δύλαληαη λα αλαλεώλνληαη γηα πεξηόδνπο ίδηαο δηάξθεηαο.
2.
Δεθανθηώ κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο επηθύιαμεο, ν Γεληθόο
Γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο ζα παξέρεη γλσζηνπνίεζε ιήμεο απηήο
ζην ελδηαθεξόκελν Μέξνο. Όρη αξγόηεξα ησλ ηξηώλ κελώλ πξηλ από ηε ιήμε, ην
Μέξνο ζα γλσζηνπνηεί ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηελ ηήξεζε, ηξνπνπνίεζε ή αλάθιεζε
ηεο επηθύιαμεο ηνπ. ε πεξίπησζε κε γλσζηνπνίεζεο από ην ελδηαθεξόκελν
Μέξνο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ζα γλσζηνπνηεί ζην Μέξνο όηη ε επηθύιαμή ηνπ
ζεσξείηαη όηη έρεη απηόκαηα αλαλεσζεί γηα πεξίνδν έμη κελώλ. Αδπλακία εθ κέξνπο
ηνπ ελδηαθεξόκελνπ Μέξνπο λα γλσζηνπνηήζεη ηελ πξόζεζε πεξί δηαηήξεζεο ή
ηξνπνπνίεζεο ηεο επηθύιαμήο ηνπ πξηλ από ηελ εθπλνή ηεο παξαπάλσ πεξηόδνπ ζα
ζπλεπάγεηαη άξζε ή παύζε ηεο επηθύιαμεο.
3.
Εάλ ην Μέξνο πξνβαίλεη ζε επηθύιαμε θαηά εθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 78,
παξάγξαθνο 2 θαη 3, ζα παξέρεη, πξηλ από ηελ αλαλέσζή ηεο ή θαηόπηλ αηηήζεσο,
εμήγεζε ζηελ GREVIO, αλαθνξηθά κε ηνπο ιόγνπο πνπ δηθαηνινγνύλ ηε ζπλέρηζή
ηεο.
Άξζξν 80 – Καηαγγειία
1.
Οπνηνδήπνηε Μέξνο δύλαηαη, θαζ΄ νπνηνλδήπνηε ρξόλν, λα πξνβαίλεη ζε
θαηαγγειία ηεο παξνύζαο ύκβαζεο κέζσ γλσζηνπνίεζεο απεπζπλόκελεο ζην
Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο.
2.
Η θαηαγγειία απηή ζα θαζίζηαηαη λνκηθώο ηζρπξά ηελ πξώηε εκέξα ηνπ
κελόο πνπ έπεηαη ηεο εθπλνήο πεξηόδνπ ηξηώλ κελώλ κεηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο
ηεο γλσζηνπνίεζεο από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα.
Άξζξν 81 – Γλσζηνπνίεζε
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο ζα παξέρεη γλσζηνπνίεζε
ζηα θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο, ζηα κε θξάηε κέιε ηα νπνία
ζπκκεηείραλ ζηελ θαηάξηηζε ηεο ύκβαζεο, ζε νπνηνδήπνηε ππνγξάςαλ θξάηνο, ζε
νπνηνδήπνηε Μέξνο ζηελ Επξσπατθή έλσζε, θαζώο θαη ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο
πξνζεθιήζε λα πξνζρσξήζεη ζηελ παξνύζα ύκβαζε ζρεηηθά κε:
α. νπνηαδήπνηε ππνγξαθή,

32

β. ηελ θαηάζεζε νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ επηθύξσζεο, απνδνρήο, έγθξηζεο ή
πξνζρώξεζεο,
γ. νπνηαδήπνηε εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρύ ηεο παξνύζαο ύκβαζεο ζύκθσλα κε
ηα Άξζξα 75 θαη 76,
δ. νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε πηνζεηήζεθε ζύκθσλα κε ην άξζξν 72, θαζώο θαη
ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρύ απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο,
ε. νπνηαδήπνηε επηθύιαμε θαη αλάθιεζε επηθύιαμεο δηαηππώζεθαλ θαη΄ εθαξκνγή
ηνπ Άξζξνπ 78,
ζη. νπνηαδήπνηε θαηαγγειία έγηλε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 80,
δ. νπνηαδήπνηε άιιε πξάμε, γλσζηνπνίεζε ή επηθνηλσλία αλαθέξεηαη ζηελ
παξνύζα ύκβαζε.
ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ, νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη όληαο
εμνπζηνδνηεκέλνη πξνο ηνύην, ππέγξαςαλ ηελ παξνύζα ύκβαζε.

δεόλησο

Έγηλε ζηελ Ιζηακπνύι, ζήκεξα ηελ ελδεθάηε (11ε) εκέξα ηνπ κελόο Μαΐνπ 2011,
ζηελ Αγγιηθή θαη Γαιιηθή γιώζζα, θαη ησλ δύν θεηκέλσλ όλησλ εμίζνπ απζεληηθώλ
ζε έλα κνλαδηθό αληίγξαθν ην νπνίν ζα θαηαζέζεη ζηα αξρεία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Επξώπεο. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο ζα δηαβηβάζεη
επηθπξσκέλα αληίγξαθα ζε θάζε θξάηνο κέινο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο, ζε κε
θξάηε κέιε ηα νπνία ζπκκεηείραλ ζηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο ύκβαζεο, ζηελ
Επξσπατθή Έλσζε, θαζώο θαη ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο πξνζεθιήζε πξνθεηκέλνπ λα
πξνζρσξήζεη ζηελ παξνύζα ύκβαζε.

Παξάξηεκα – Πξνλόκηα θαη αζπιίεο (Άξζξν 66)

1.Σν παξόλ παξάξηεκα ζα ηπγράλεη εθαξκνγήο σο πξνο ηα κέιε ηεο GREVIO πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 66 ηεο ύκβαζεο, θαζώο θαη σο πξνο άιια κέιε ησλ
αληηπξνζσπεηώλ επίζθεςεο ρώξαο. Πξνο ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο
παξαξηήκαηνο ν όξνο <<άιια κέιε ησλ αληηπξνζσπεηώλ επίζθεςεο ρώξαο>>, ζα
πεξηιακβάλεη ηνπο αλεμάξηεηνπο εζληθνύο εκπεηξνγλώκνλεο θαη εηδηθνύο πνπ
αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 68, παξάγξαθνο 9, ηεο ύκβαζεο, κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο, θαζώο θαη δηεξκελείο πνπ πξνζιακβάλνληαη από ην
πκβνύιην ηεο Επξώπεο θαη ηα νπνία ζπλνδεύνπλ ηελ GREVIO θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
επηζθέςεσλ ζε ρώξα.
2.Σα κέιε ηεο GREVIO, θαζώο θαη ηα άιια κέιε ησλ αληηπξνζσπεηώλ επίζθεςεο ζε
ρώξα θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεηνηκαζία
θαη δηεμαγσγή θξαηηθώλ επηζθέςεσλ θαη ηνλ παξαθνινπζεκαηηθό ραξαθηήξα απηώλ
ησλ επηζθέςεσλ, θαζώο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ηνπο, ηνπ ζπλδεόκελνπ κε
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ηελ εθηέιεζε απηώλ ησλ θαζεθόλησλ, ζα απνιακβάλνπλ ησλ αθόινπζσλ πξνλνκίσλ
θαη αζπιηώλ:
α. αζπιία αλαθνξηθά κε πξνζσπηθή ζύιιεςε ή θξάηεζε θαη θαηάζρεζε ησλ
πξνζσπηθώλ ηνπο αληηθεηκέλσλ, θαζώο θαη αζπιία έλαληη ηεο άζθεζεο δηθαζηηθώλ
δηαδηθαζηώλ(δίσμεο) αλαθνξηθά κε ιόγηα πνπ εηπώζεθαλ ή γξάθεθαλ, θαζώο θαη
αλαθνξηθά κε όιεο ηηο πξάμεηο πνπ ελεξγήζεθαλ από απηά ππό ηελ επίζεκε ηδηόηεηά
ηνπο,
β. εμαίξεζε από όινπο ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειεπζεξία θίλεζεο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμόδνπ από θαη επηζηξνθήο ζηε ρώξα θαηνηθίαο ηνπο, θαζώο
θαη ηεο εηζόδνπ θαη εμόδνπ από ηε ρώξα ζηελ νπνία επηηεινύλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη
ηεο θαηαρώξεζήο ηνπο ζε κεηξώα αιινδαπώλ ηεο ρώξαο ηελ νπνία επηζθέπηνληαη ή
κέζσ ηεο νπνίαο δηέξρνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο.
3. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηαμηδηώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κε ζθνπό ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηνπο, ηα κέιε ηεο GREVIO θαζώο θαη ηα άιια κέιε ησλ
αληηπξνζσπεηώλ ζηε ρώξα επίζθεςεο, αλαθνξηθά κε ηνλ ηεισλεηαθό έιεγρν θαη ηνλ
έιεγρν ζπλαιιάγκαηνο, ζα γίλνληαη δέθηεο παξνρήο ησλ ίδησλ δηεπθνιύλζεσλ κε
εθείλεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο εθπξνζώπνπο ησλ μέλσλ θπβεξλήζεσλ νη νπνίνη
ηεινύλ ππό θαζεζηώο πξνζσξηλώλ επίζεκσλ θαζεθόλησλ.
4. Σα έγγξαθα ηα αλαθεξόκελα ζηελ αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ύκβαζεο πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη από ηα κέιε ηεο GREVIO θαη από άιια κέιε ησλ αληηπξνζσπεηώλ
επίζθεςεο ζε ρώξα ζα είλαη απαξαβίαζηα ζην βαζκό πνπ αθνξνύλ δξαζηεξηόηεηεο
ηεο GREVIO. Κακία παύζε ή ινγνθξηζία δε ζα εθαξκόδεηαη ζρεηηθά κε ηελ επίζεκε
αιιεινγξαθία ηεο GREVIO ή ηηο επίζεκεο επηθνηλσλίεο ησλ κειώλ ηεο GREVIO
θαζώο θαη άιισλ κειώλ ησλ αληηπξνζσπεηώλ πνπ επηζθέπηνληαη κηα ρώξα.
5.Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί γηα ηα κέιε ηεο GREVIO, θαζώο θαη γηα ηα άιια
κέιε ησλ αληηπξνζσπεηώλ επίζθεςεο ζε ρώξα, ε απόιπηε ειεπζεξία έθθξαζεο θαη
ε πιήξεο αλεμαξηεζία θαηά ηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο, ε αζπιία από
άζθεζε δίσμεο αλαθνξηθά κε ιόγηα πνπ εηπώζεθαλ ή γξάθεθαλ θαζώο θαη ε αζπιία
γηα όιεο ηηο πξάμεηο πνπ ηειέζζεθαλ από απηά θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ
ηνπο ζα ζπλερίζνπλ λα παξέρνληαη, αλεμάξηεηα από ηνπ αλ ηα πξόζσπα απηά έρνπλ
παύζεη λα αζρνινύληαη κε ηελ εθηέιεζε απηώλ ησλ θαζεθόλησλ.
6.Σα πξνλόκηα θαη νη αζπιίεο ρνξεγνύληαη ζηα άηνκα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο, κε ζθνπό ηε δηαθύιαμε ηεο αλεμάξηεηεο
επηηέιεζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ζπκθέξνληα ηεο GREVIO θαη όρη
γηα ην πξνζσπηθό ηνπο όθεινο. Η παξαίηεζε από ηηο αζπιίεο γηα ηα πξόζσπα πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξόληνο παξαξηήκαηνο ζα γίλεηαη από ηνλ
Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο ζε θάζε πεξίπησζε όπνπ, θαηά ηε
γλώκε ηνπ, ε αζπιία ζα κπνξνύζε λα παξεκπνδίζεη ηελ πνξεία απνλνκήο ηεο
δηθαηνζύλεο θαη όπνπ ε παξαίηεζε απηή ζα κπνξνύζε λα γίλεη ρσξίο βιάβε γηα ηα
ζπκθέξνληα ηεο GREVIO.
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