ЗАКОН
О ПОТВРЂИВАЊУ КОНВЕНЦИЈЕ САВЕТА ЕВРОПЕ О
СПРЕЧАВАЊУ И БОРБИ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА И
НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
Члан 1.
Потврђује се Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против
насиља над женама и насиља у породици, донета у Истанбулу 11. маја 2011.
године, у оригиналу на енглеском и француском језику.
Члан 2.
Текст Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља
над женама и насиља у породици у оригиналу на енглеском језику и у преводу
на српски језик гласи:

Council of Europe Convention on Preventing and Combating
Violence against Women and Domestic Violence
[Istanbul, 11. V. 2011]
The member States of the Council of Europe and the other signatories hereto,
Recalling the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms (ETS No. 5, 1950) and its Protocols, the European Social
Charter (ETS No. 35, 1961, revised in 1996, ETS No. 163), the Council of Europe
Convention on Action against Trafficking in Human Beings (CETS No. 197, 2005)
and the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual
Exploitation and Sexual Abuse (CETS No. 201, 2007);
Recalling the following recommendations of the Committee of Ministers to
member States of the Council of Europe: Recommendation Rec(2002)5 on the
protection of women against violence, Recommendation CM/Rec(2007)17 on gender
equality standards and mechanisms, Recommendation CM/Rec(2010)10 on the role
of women and men in conflict prevention and resolution and in peace building, and
other relevant recommendations;
Taking account of the growing body of case law of the European Court of
Human Rights, which sets important standards in the field of violence against
women;
Having regard to the International Covenant on Civil and Political Rights
(1966), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966),
the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women (“CEDAW”, 1979) and its Optional Protocol (1999) as well as
General Recommendation No. 19 of the CEDAW Committee on violence against
women, the United Nations Convention on the Rights of the Child (1989) and its
Optional Protocols (2000) and the United Nations Convention on the Rights of
Persons with Disabilities (2006);
Having regard to the Rome Statute of the International Criminal Court (2002);
Recalling the basic principles of international humanitarian law, and especially
the Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of
War (1949) and the Additional Protocols I and II (1977) thereto;

-2Condemning all forms of violence against women and domestic violence;
Recognising that the realisation of de jure and de facto equality between
women and men is a key element in the prevention of violence against women;
Recognising that violence against women is a manifestation of historically
unequal power relations between women and men, which have led to domination
over, and discrimination against, women by men and to the prevention of the full
advancement of women;
Recognising the structural nature of violence against women as genderbased violence, and that violence against women is one of the crucial social
mechanisms by which women are forced into a subordinate position compared with
men;
Recognising, with grave concern, that women and girls are often exposed to
serious forms of violence such as domestic violence, sexual harassment, rape,
forced marriage, crimes committed in the name of so-called “honour” and genital
mutilation, which constitute a serious violation of the human rights of women and girls
and a major obstacle to the achievement of equality between women and men;
Recognising the ongoing human rights violations during armed conflicts that
affect the civilian population, especially women in the form of widespread or
systematic rape and sexual violence and the potential for increased gender-based
violence both during and after conflicts;
Recognising that women and girls are exposed to a higher risk of genderbased violence than men;
Recognising that domestic violence affects women disproportionately, and
that men may also be victims of domestic violence;
Recognising that children are victims of domestic violence, including as
witnesses of violence in the family;
Aspiring to create a Europe free from violence against women and domestic
violence,
Have agreed as follows:

Chapter I – Purposes, definitions, equality and nondiscrimination, general obligations
Article 1 – Purposes of the Convention
1)

The purposes of this Convention are to:

а) protect women against all forms of violence, and prevent, prosecute and
eliminate violence against women and domestic violence;
b) contribute to the elimination of all forms of discrimination against women
and promote substantive equality between women and men, including by
empowering women;
c) design a comprehensive framework, policies and measures for the
protection of and assistance to all victims of violence against women and domestic
violence;
d) promote international co-operation with a view to eliminating violence
against women and domestic violence;
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agencies to effectively co-operate in order to adopt an integrated approach to
eliminating violence against women and domestic violence.
2) In order to ensure effective implementation of its provisions by the
Parties, this Convention establishes a specific monitoring mechanism.
Article 2 – Scope of the Convention
1) This Convention shall apply to all forms of violence against women,
including domestic violence, which affects women disproportionately.
2) Parties are encouraged to apply this Convention to all victims of domestic
violence. Parties shall pay particular attention to women victims of gender-based
violence in implementing the provisions of this Convention.
3)
conflict.

This Convention shall apply in times of peace and in situations of armed
Article 3 – Definitions

For the purpose of this Convention:
a) „violence against women” is understood as a violation of human rights
and a form of discrimination against women and shall mean all acts of gender-based
violence that result in, or are likely to result in, physical, sexual, psychological or
economic harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or
arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life;
b) „domestic violence” shall mean all acts of physical, sexual, psychological
or economic violence that occur within the family or domestic unit or between former
or current spouses or partners, whether or not the perpetrator shares or has shared
the same residence with the victim;
c) „gender” shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities
and attributes that a given society considers appropriate for women and men;
d) „gender-based violence against women” shall mean violence that is
directed against a woman because she is a woman or that affects women
disproportionately;
e) „victim” shall mean any natural person who is subject to the conduct
specified in points a) and b);
f)

„women” includes girls under the age of 18.

Article 4 – Fundamental rights, equality and non-discrimination
1) Parties shall take the necessary legislative and other measures to
promote and protect the right for everyone, particularly women, to live free from
violence in both the public and the private sphere.
2) Parties condemn all forms of discrimination against women and take,
without delay, the necessary legislative and other measures to prevent it, in particular
by:
– embodying in their national constitutions or other appropriate legislation the
principle of equality between women and men and ensuring the practical realisation
of this principle;
– prohibiting discrimination against women, including through the use of
sanctions, where appropriate;
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3) The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in
particular measures to protect the rights of victims, shall be secured without
discrimination on any ground such as sex, gender, race, colour, language, religion,
political or other opinion, national or social origin, association with a national minority,
property, birth, sexual orientation, gender identity, age, state of health, disability,
marital status, migrant or refugee status, or other status.
4) Special measures that are necessary to prevent and protect women from
gender-based violence shall not be considered discrimination under the terms of this
Convention.
Article 5 – State obligations and due diligence
1) Parties shall refrain from engaging in any act of violence against women
and ensure that State authorities, officials, agents, institutions and other actors acting
on behalf of the State act in conformity with this obligation.
2) Parties shall take the necessary legislative and other measures to
exercise due diligence to prevent, investigate, punish and provide reparation for acts
of violence covered by the scope of this Convention that are perpetrated by nonState actors.
Article 6 – Gender-sensitive policies
Parties shall undertake to include a gender perspective in the implementation
and evaluation of the impact of the provisions of this Convention and to promote and
effectively implement policies of equality between women and men and the
empowerment of women.
Chapter II – Integrated policies and data collection
Article 7 – Comprehensive and co-ordinated policies
1) Parties shall take the necessary legislative and other measures
and implement State-wide effective, comprehensive and co-ordinated
encompassing all relevant measures to prevent and combat all forms of
covered by the scope of this Convention and offer a holistic response to
against women.

to adopt
policies
violence
violence

2) Parties shall ensure that policies referred to in paragraph 1 place the
rights of the victim at the centre of all measures and are implemented by way of
effective co-operation among all relevant agencies, institutions and organizations.
3) Measures taken pursuant to this article shall involve, where appropriate,
all relevant actors, such as government agencies, the national, regional and local
parliaments and authorities, national human rights institutions and civil society
organisations.
Article 8 – Financial resources
Parties shall allocate appropriate financial and human resources for the
adequate implementation of integrated policies, measures and programmes to
prevent and combat all forms of violence covered by the scope of this Convention,
including those carried out by non-governmental organisations and civil society.
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Parties shall recognise, encourage and support, at all levels, the work of
relevant non-governmental organisations and of civil society active in combating
violence against women and establish effective co-operation with these
organisations.
Article 10 – Co-ordinating body
1) Parties shall designate or establish one or more official bodies
responsible for the co-ordination, implementation, monitoring and evaluation of
policies and measures to prevent and combat all forms of violence covered by this
Convention. These bodies shall co-ordinate the collection of data as referred to in
Article 11, analyse and disseminate its results.
2) Parties shall ensure that the bodies designated or established pursuant
to this article receive information of a general nature on measures taken pursuant to
Chapter VIII.
3) Parties shall ensure that the bodies designated or established pursuant
to this article shall have the capacity to communicate directly and foster relations with
their counterparts in other Parties.
Article 11 – Data collection and research
1) For the purpose of the implementation of this Convention, Parties shall
undertake to:
a) collect disaggregated relevant statistical data at regular intervals on
cases of all forms of violence covered by the scope of this Convention;
b) support research in the field of all forms of violence covered by the scope
of this Convention in order to study its root causes and effects, incidences and
conviction rates, as well as the efficacy of measures taken to implement this
Convention.
2) Parties shall endeavour to conduct population-based surveys at regular
intervals to assess the prevalence of and trends in all forms of violence covered by
the scope of this Convention.
3) Parties shall provide the group of experts, as referred to in Article 66 of
this Convention, with the information collected pursuant to this article in order to
stimulate international co-operation and enable international benchmarking.
4) Parties shall ensure that the information collected pursuant to this article
is available to the public.
Chapter III – Prevention
Article 12 – General obligations
1) Parties shall take the necessary measures to promote changes in the
social and cultural patterns of behaviour of women and men with a view to
eradicating prejudices, customs, traditions and all other practices, which are based
on the idea of the inferiority of women or on stereotyped roles for women and men.
2) Parties shall take the necessary legislative and other measures to
prevent all forms of violence covered by the scope of this Convention by any natural
or legal person.
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address the specific needs of persons made vulnerable by particular circumstances
and shall place the human rights of all victims at their centre.
4) Parties shall take the necessary measures to encourage all members of
society, especially men and boys, to contribute actively to preventing all forms of
violence covered by the scope of this Convention.
5) Parties shall ensure that culture, custom, religion, tradition or so-called
“honour” shall not be considered as justification for any acts of violence covered by
the scope of this Convention.
6) Parties shall take the necessary measures to promote programmes and
activities for the empowerment of women.
Article 13 – Awareness-raising
1) Parties shall promote or conduct, on a regular basis and at all levels,
awareness-raising campaigns or programmes, including in co-operation with national
human rights institutions and equality bodies, civil society and non-governmental
organisations, especially women’s organisations, where appropriate, to increase
awareness and understanding among the general public of the different
manifestations of all forms of violence covered by the scope of this Convention, their
consequences on children and the need to prevent such violence.
2) Parties shall ensure the wide dissemination among the general public of
information on measures available to prevent acts of violence covered by the scope
of this Convention.
Article 14 – Education
1) Parties shall take, where appropriate, the necessary steps to include
teaching material on issues such as equality between women and men, nonstereotyped gender roles, mutual respect, non-violent conflict resolution in
interpersonal relationships, gender-based violence against women and the right to
personal integrity, adapted to the evolving capacity of learners, in formal curricula
and at all levels of education.
2) Parties shall take the necessary steps to promote the principles referred
to in paragraph 1 in informal educational facilities, as well as in sports, cultural and
leisure facilities and the media.
Article 15 – Training of professionals
1) Parties shall provide or strengthen appropriate training for the relevant
professionals dealing with victims or perpetrators of all acts of violence covered by
the scope of this Convention, on the prevention and detection of such violence,
equality between women and men, the needs and rights of victims, as well as on how
to prevent secondary victimisation.
2) Parties shall encourage that the training referred to in paragraph 1
includes training on co-ordinated multi-agency co-operation to allow for a
comprehensive and appropriate handling of referrals in cases of violence covered by
the scope of this Convention.
Article 16 – Preventive intervention and treatment programmes
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to set up or
support programmes aimed at teaching perpetrators of domestic violence to adopt
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violence and changing violent behavioural patterns.
2) Parties shall take the necessary legislative or other measures to set up or
support treatment programmes aimed at preventing perpetrators, in particular sex
offenders, from re-offending.
3) In taking the measures referred to in paragraphs 1 and 2, Parties shall
ensure that the safety of, support for and the human rights of victims are of primary
concern and that, where appropriate, these programmes are set up and implemented
in close co-ordination with specialist support services for victims.
Article 17 – Participation of the private sector and the media
1) Parties shall encourage the private sector, the information and
communication technology sector and the media, with due respect for freedom of
expression and their independence, to participate in the elaboration and
implementation of policies and to set guidelines and self-regulatory standards to
prevent violence against women and to enhance respect for their dignity.
2) Parties shall develop and promote, in co-operation with private sector
actors, skills among children, parents and educators on how to deal with the
information and communications environment that provides access to degrading
content of a sexual or violent nature, which might be harmful.
Chapter IV – Protection and support
Article 18 – General obligations
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to protect
all victims from any further acts of violence.
2) Parties shall take the necessary legislative or other measures, in
accordance with internal law, to ensure that there are appropriate mechanisms to
provide for effective co-operation between all relevant state agencies, including the
judiciary, public prosecutors, law enforcement agencies, local and regional
authorities as well as non-governmental organisations and other relevant
organisations and entities, in protecting and supporting victims and witnesses of all
forms of violence covered by the scope of this Convention, including by referring to
general and specialist support services as detailed in Articles 20 and 22 of this
Convention.
3)

Parties shall ensure that measures taken pursuant to this chapter shall:

– be based on a gendered understanding of violence against women and
domestic violence and shall focus on the human rights and safety of the victim;
– be based on an integrated approach which takes into account the
relationship between victims, perpetrators, children and their wider social
environment;
– aim at avoiding secondary victimisation;
– aim at the empowerment and economic independence of women victims of
violence;
– allow, where appropriate, for a range of protection and support services to
be located on the same premises;
– address the specific needs of vulnerable persons, including child victims,
and be made available to them.

-84) The provision of services shall not depend on the victim’s willingness to
press charges or testify against any perpetrator.
5) Parties shall take the appropriate measures to provide consular and other
protection and support to their nationals and other victims entitled to such protection
in accordance with their obligations under international law.
Article 19 – Information
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that
victims receive adequate and timely information on available support services and
legal measures in a language they understand.
Article 20 – General support services
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that victims have access to services facilitating their recovery from violence. These
measures should include, when necessary, services such as legal and psychological
counselling, financial assistance, housing, education, training and assistance in
finding employment.
2) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that victims have access to health care and social services and that services are
adequately resourced and professionals are trained to assist victims and refer them
to the appropriate services.
Article 21 – Assistance in individual/collective complaints
Parties shall ensure that victims have information on and access to applicable
regional and international individual/collective complaints mechanisms. Parties shall
promote the provision of sensitive and knowledgeable assistance to victims in
presenting any such complaints.
Article 22 – Specialist support services
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide
or arrange for, in an adequate geographical distribution, immediate, short- and longterm specialist support services to any victim subjected to any of the acts of violence
covered by the scope of this Convention.
2) Parties shall provide or arrange for specialist women’s support services
to all women victims of violence and their children.
Article 23 – Shelters
Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide for
the setting-up of appropriate, easily accessible shelters in sufficient numbers to
provide safe accommodation for and to reach out pro-actively to victims, especially
women and their children.
Article 24 – Telephone helplines
Parties shall take the necessary legislative or other measures to set up statewide round-the-clock (24/7) telephone helplines free of charge to provide advice to
callers, confidentially or with due regard for their anonymity, in relation to all forms of
violence covered by the scope of this Convention.
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Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide for
the setting up of appropriate, easily accessible rape crisis or sexual violence referral
centres for victims in sufficient numbers to provide for medical and forensic
examination, trauma support and counselling for victims.
Article 26 – Protection and support for child witnesses
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that in the provision of protection and support services to victims, due account is
taken of the rights and needs of child witnesses of all forms of violence covered by
the scope of this Convention.
2) Measures taken pursuant to this article shall include age-appropriate
psychosocial counselling for child witnesses of all forms of violence covered by the
scope of this Convention and shall give due regard to the best interests of the child.
Article 27 – Reporting
Parties shall take the necessary measures to encourage any person witness
to the commission of acts of violence covered by the scope of this Convention or who
has reasonable grounds to believe that such an act may be committed, or that further
acts of violence are to be expected, to report this to the competent organisations or
authorities.
Article 28 – Reporting by professionals
Parties shall take the necessary measures to ensure that the confidentiality
rules imposed by internal law on certain professionals do not constitute an obstacle
to the possibility, under appropriate conditions, of their reporting to the competent
organisations or authorities if they have reasonable grounds to believe that a serious
act of violence covered by the scope of this Convention, has been committed and
further serious acts of violence are to be expected.
Chapter V – Substantive law
Article 29 – Civil lawsuits and remedies
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide
victims with adequate civil remedies against the perpetrator.
2) Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide
victims, in accordance with the general principles of international law, with adequate
civil remedies against State authorities that have failed in their duty to take the
necessary preventive or protective measures within the scope of their powers.
Article 30 – Compensation
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that victims have the right to claim compensation from perpetrators for any of the
offences established in accordance with this Convention.
2) Adequate State compensation shall be awarded to those who have
sustained serious bodily injury or impairment of health, to the extent that the damage
is not covered by other sources such as the perpetrator, insurance or State-funded
health and social provisions. This does not preclude Parties from claiming regress for
compensation awarded from the perpetrator, as long as due regard is paid to the
victim’s safety.
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compensation within a reasonable time.
Article 31 – Custody, visitation rights and safety
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that, in the determination of custody and visitation rights of children, incidents of
violence covered by the scope of this Convention are taken into account.
2) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that the exercise of any visitation or custody rights does not jeopardise the rights and
safety of the victim or children.
Article 32 – Civil consequences of forced marriages
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that
marriages concluded under force may be voidable, annulled or dissolved without
undue financial or administrative burden placed on the victim.
Article 33 – Psychological violence
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that
the intentional conduct of seriously impairing a person’s psychological integrity
through coercion or threats is criminalised.
Article 34 – Stalking
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that
the intentional conduct of repeatedly engaging in threatening conduct directed at
another person, causing her or him to fear for her or his safety, is criminalised.
Article 35 – Physical violence
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that
the intentional conduct of committing acts of physical violence against another
person is criminalised.
Article 36 – Sexual violence, including rape
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that the following intentional conducts are criminalised:
a) engaging in non-consensual vaginal, anal or oral penetration of a sexual
nature of the body of another person with any bodily part or object;
b)

engaging in other non-consensual acts of a sexual nature with a person;

c) causing another person to engage in non-consensual acts of a sexual
nature with a third person.
3) Consent must be given voluntarily as the result of the person’s free will
assessed in the context of the surrounding circumstances.
4) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that the provisions of paragraph 1 also apply to acts committed against former or
current spouses or partners as recognised by internal law.
Article 37 – Forced marriage
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that the intentional conduct of forcing an adult or a child to enter into a marriage is
criminalised.
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that the intentional conduct of luring an adult or a child to the territory of a Party or
State other than the one she or he resides in with the purpose of forcing this adult or
child to enter into a marriage is criminalised.
Article 38 – Female genital mutilation
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that
the following intentional conducts are criminalised:
a) excising, infibulating or performing any other mutilation to the whole or
any part of a woman’s labia majora, labia minora or clitoris;
b)

coercing or procuring a woman to undergo any of the acts listed in point

c)

inciting, coercing or procuring a girl to undergo any of the acts listed in

a;
point a.
Article 39 – Forced abortion and forced sterilisation
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that
the following intentional conducts are criminalised:
a)
consent;

performing an abortion on a woman without her prior and informed

b) performing surgery which has the purpose or effect of terminating a
woman’s capacity to naturally reproduce without her prior and informed consent or
understanding of the procedure.
Article 40 – Sexual harassment
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that
any form of unwanted verbal, non-verbal or physical conduct of a sexual nature with
the purpose or effect of violating the dignity of a person, in particular when creating
an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment, is subject to
criminal or other legal sanction.
Article 41 – Aiding or abetting and attempt
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish
as an offence, when committed intentionally, aiding or abetting the commission of the
offences established in accordance with Articles 33, 34, 35, 36, 37, 38.a and 39 of
this Convention.
2) Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish
as offences, when committed intentionally, attempts to commit the offences
established in accordance with Articles 35, 36, 37, 38.a and 39 of this Convention.
Article 42 – Unacceptable justifications for crimes, including
crimes committed in the name of so-called “honour”
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that, in criminal proceedings initiated following the commission of any of the acts of
violence covered by the scope of this Convention, culture, custom, religion, tradition
or so-called “honour” shall not be regarded as justification for such acts. This covers,
in particular, claims that the victim has transgressed cultural, religious, social or
traditional norms or customs of appropriate behaviour.
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that incitement by any person of a child to commit any of the acts referred to in
paragraph 1 shall not diminish the criminal liability of that person for the acts
committed.
Article 43 – Application of criminal offences
The offences established in accordance with this Convention shall apply
irrespective of the nature of the relationship between victim and perpetrator.
Article 44 – Jurisdiction
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish
jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention, when
the offence is committed:
a)

in their territory; or

b)

on board a ship flying their flag; or

c)

on board an aircraft registered under their laws; or

d)

by one of their nationals; or

e)

by a person who has her or his habitual residence in their territory.

2) Parties shall endeavour to take the necessary legislative or other
measures to establish jurisdiction over any offence established in accordance with
this Convention where the offence is committed against one of their nationals or a
person who has her or his habitual residence in their territory.
3) For the prosecution of the offences established in accordance with
Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention, Parties shall take the necessary
legislative or other measures to ensure that their jurisdiction is not subordinated to
the condition that the acts are criminalised in the territory where they were
committed.
4) For the prosecution of the offences established in accordance with
Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention, Parties shall take the necessary
legislative or other measures to ensure that their jurisdiction as regards points d and
e of paragraph 1 is not subordinated to the condition that the prosecution can only be
initiated following the reporting by the victim of the offence or the laying of information
by the State of the place where the offence was committed.
5) Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish
jurisdiction over the offences established in accordance with this Convention, in
cases where an alleged perpetrator is present on their territory and they do not
extradite her or him to another Party, solely on the basis of her or his nationality.
6) When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence
established in accordance with this Convention, the Parties involved shall, where
appropriate, consult each other with a view to determining the most appropriate
jurisdiction for prosecution.
7) Without prejudice to the general rules of international law, this
Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in
accordance with its internal law.
Article 45 – Sanctions and measures
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that the offences established in accordance with this Convention are punishable by
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seriousness. These sanctions shall include, where appropriate, sentences involving
the deprivation of liberty, which can give rise to extradition.
2)

Parties may adopt other measures in relation to perpetrators, such as:

– monitoring or supervision of convicted persons;
– withdrawal of parental rights, if the best interests of the child, which may
include the safety of the victim, cannot be guaranteed in any other way.
Article 46 – Aggravating circumstances
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that
the following circumstances, insofar as they do not already form part of the
constituent elements of the offence, may, in conformity with the relevant provisions of
internal law, be taken into consideration as aggravating circumstances in the
determination of the sentence in relation to the offences established in accordance
with this Convention:
a) the offence was committed against a former or current spouse or partner
as recognised by internal law, by a member of the family, a person cohabiting with
the victim or a person having abused her or his authority;
b)

the offence, or related offences, were committed repeatedly;

c) the offence was committed against a person made vulnerable by
particular circumstances;
d)

the offence was committed against or in the presence of a child;

e)

the offence was committed by two or more people acting together;

f)

the offence was preceded or accompanied by extreme levels of violence;

g)

the offence was committed with the use or threat of a weapon;

h)

the offence resulted in severe physical or psychological harm for the

i)

the perpetrator had previously been convicted of offences of a similar

victim;
nature.
Article 47 – Sentences passed by another Party
Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide for
the possibility of taking into account final sentences passed by another Party in
relation to the offences established in accordance with this Convention when
determining the sentence.
Article 48 – Prohibition of mandatory alternative dispute
resolution processes or sentencing
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to prohibit
mandatory alternative dispute resolution processes, including mediation and
conciliation, in relation to all forms of violence covered by the scope of this
Convention.
2) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that if the payment of a fine is ordered, due account shall be taken of the ability of the
perpetrator to assume his or her financial obligations towards the victim.
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protective measures
Article 49 – General obligations
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that investigations and judicial proceedings in relation to all forms of violence covered
by the scope of this Convention are carried out without undue delay while taking into
consideration the rights of the victim during all stages of the criminal proceedings.
2) Parties shall take the necessary legislative or other measures, in
conformity with the fundamental principles of human rights and having regard to the
gendered understanding of violence, to ensure the effective investigation and
prosecution of offences established in accordance with this Convention.
Article 50 – Immediate response, prevention and protection
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that the responsible law enforcement agencies respond to all forms of violence
covered by the scope of this Convention promptly and appropriately by offering
adequate and immediate protection to victims.
2) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that the responsible law enforcement agencies engage promptly and appropriately in
the prevention and protection against all forms of violence covered by the scope of
this Convention, including the employment of preventive operational measures and
the collection of evidence.
Article 51 – Risk assessment and risk management
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that an assessment of the lethality risk, the seriousness of the situation and the risk
of repeated violence is carried out by all relevant authorities in order to manage the
risk and if necessary to provide co-ordinated safety and support.
2) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that the assessment referred to in paragraph 1 duly takes into account, at all stages
of the investigation and application of protective measures, the fact that perpetrators
of acts of violence covered by the scope of this Convention possess or have access
to firearms.
Article 52 – Emergency barring orders
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that
the competent authorities are granted the power to order, in situations of immediate
danger, a perpetrator of domestic violence to vacate the residence of the victim or
person at risk for a sufficient period of time and to prohibit the perpetrator from
entering the residence of or contacting the victim or person at risk. Measures taken
pursuant to this article shall give priority to the safety of victims or persons at risk.
Article 53 – Restraining or protection orders
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that appropriate restraining or protection orders are available to victims of all forms of
violence covered by the scope of this Convention.
2) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that the restraining or protection orders referred to in paragraph 1 are:
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administrative burdens placed on the victim;
– issued for a specified period or until modified or discharged;
– where necessary, issued on an ex parte basis which has immediate effect;
– available irrespective of, or in addition to, other legal proceedings;
– allowed to be introduced in subsequent legal proceedings.
3) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that breaches of restraining or protection orders issued pursuant to paragraph 1 shall
be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or other legal sanctions.
Article 54 – Investigations and evidence
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that,
in any civil or criminal proceedings, evidence relating to the sexual history and
conduct of the victim shall be permitted only when it is relevant and necessary.
Article 55 – Ex parte and ex officio proceedings
1) Parties shall ensure that investigations into or prosecution of offences
established in accordance with Articles 35, 36, 37, 38 and 39 of this Convention shall
not be wholly dependant upon a report or complaint filed by a victim if the offence
was committed in whole or in part on its territory, and that the proceedings may
continue even if the victim withdraws her or his statement or complaint.
2) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure,
in accordance with the conditions provided for by their internal law, the possibility for
governmental and non-governmental organisations and domestic violence
counsellors to assist and/or support victims, at their request, during investigations
and judicial proceedings concerning the offences established in accordance with this
Convention.
Article 56 – Measures of protection
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to protect
the rights and interests of victims, including their special needs as witnesses, at all
stages of investigations and judicial proceedings, in particular by:
a) providing for their protection, as well as that of their families and
witnesses, from intimidation, retaliation and repeat victimisation;
b) ensuring that victims are informed, at least in cases where the victims
and the family might be in danger, when the perpetrator escapes or is released
temporarily or definitively;
c) informing them, under the conditions provided for by internal law, of their
rights and the services at their disposal and the follow-up given to their complaint, the
charges, the general progress of the investigation or proceedings, and their role
therein, as well as the outcome of their case;
d) enabling victims, in a manner consistent with the procedural rules of
internal law, to be heard, to supply evidence and have their views, needs and
concerns presented, directly or through an intermediary, and considered;
e) providing victims with appropriate support services so that their rights and
interests are duly presented and taken into account;
f) ensuring that measures may be adopted to protect the privacy and the
image of the victim;
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law enforcement agency premises is avoided where possible;
h) providing victims with independent and competent interpreters when
victims are parties to proceedings or when they are supplying evidence;
i) enabling victims to testify, according to the rules provided by their internal
law, in the courtroom without being present or at least without the presence of the
alleged perpetrator, notably through the use of appropriate communication
technologies, where available.
2) A child victim and child witness of violence against women and domestic
violence shall be afforded, where appropriate, special protection measures taking
into account the best interests of the child.
Article 57 – Legal aid
Parties shall provide for the right to legal assistance and to free legal aid for
victims under the conditions provided by their internal law.
Article 58 – Statute of limitation
Parties shall take the necessary legislative and other measures to ensure that
the statute of limitation for initiating any legal proceedings with regard to the offences
established in accordance with Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention, shall
continue for a period of time that is sufficient and commensurate with the gravity of
the offence in question, to allow for the efficient initiation of proceedings after the
victim has reached the age of majority.
Chapter VII – Migration and asylum
Article 59 – Residence status
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that victims whose residence status depends on that of the spouse or partner as
recognised by internal law, in the event of the dissolution of the marriage or the
relationship, are granted in the event of particularly difficult circumstances, upon
application, an autonomous residence permit irrespective of the duration of the
marriage or the relationship. The conditions relating to the granting and duration of
the autonomous residence permit are established by internal law.
2) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that victims may obtain the suspension of expulsion proceedings initiated in relation
to a residence status dependent on that of the spouse or partner as recognised by
internal law to enable them to apply for an autonomous residence permit.
3) Parties shall issue a renewable residence permit to victims in one of the
two following situations, or in both:
a) where the competent authority considers that their stay is necessary
owing to their personal situation;
b) where the competent authority considers that their stay is necessary for
the purpose of their co-operation with the competent authorities in investigation or
criminal proceedings.
2) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that victims of forced marriage brought into another country for the purpose of the
marriage and who, as a result, have lost their residence status in the country where
they habitually reside, may regain this status.
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1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that gender-based violence against women may be recognised as a form of
persecution within the meaning of Article 1, A (2), of the 1951 Convention relating to
the Status of Refugees and as a form of serious harm giving rise to
complementary/subsidiary protection.
2) Parties shall ensure that a gender-sensitive interpretation is given to each
of the Convention grounds and that where it is established that the persecution
feared is for one or more of these grounds, applicants shall be granted refugee status
according to the applicable relevant instruments.
3) Parties shall take the necessary legislative or other measures to develop
gender-sensitive reception procedures and support services for asylum-seekers as
well as gender guidelines and gender-sensitive asylum procedures, including refugee
status determination and application for international protection.
Article 61 – Non-refoulement
1) Parties shall take the necessary legislative or other measures to respect
the principle of non-refoulement in accordance with existing obligations under
international law.
2) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that victims of violence against women who are in need of protection, regardless of
their status or residence, shall not be returned under any circumstances to any
country where their life would be at risk or where they might be subjected to torture or
inhuman or degrading treatment or punishment.
Chapter VIII – International co-operation
Article 62 – General principles
1) Parties shall co-operate with each other, in accordance with the
provisions of this Convention, and through the application of relevant international
and regional instruments on co-operation in civil and criminal matters, arrangements
agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation and internal laws, to the
widest extent possible, for the purpose of:
a) preventing, combating and prosecuting all forms of violence covered by
the scope of this Convention;
b)

protecting and providing assistance to victims;

c) investigations or proceedings concerning the offences established in
accordance with this Convention;
d) enforcing relevant civil and criminal judgments issued by the judicial
authorities of Parties, including protection orders.
2) Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure
that victims of an offence established in accordance with this Convention and
committed in the territory of a Party other than the one where they reside may make
a complaint before the competent authorities of their State of residence.
3) If a Party that makes mutual legal assistance in criminal matters,
extradition or enforcement of civil or criminal judgments imposed by another Party to
this Convention conditional on the existence of a treaty receives a request for such
legal co-operation from a Party with which it has not concluded such a treaty, it may
consider this Convention to be the legal basis for mutual legal assistance in criminal

- 18 matters, extradition or enforcement of civil or criminal judgments imposed by the
other Party in respect of the offences established in accordance with this Convention.
4) Parties shall endeavour to integrate, where appropriate, the prevention
and the fight against violence against women and domestic violence in assistance
programmes for development provided for the benefit of third States, including by
entering into bilateral and multilateral agreements with third States with a view to
facilitating the protection of victims in accordance with Article 18, paragraph 5.
Article 63 – Measures relating to persons at risk
When a Party, on the basis of the information at its disposal, has reasonable
grounds to believe that a person is at immediate risk of being subjected to any of the
acts of violence referred to in Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention on the
territory of another Party, the Party that has the information is encouraged to transmit
it without delay to the latter for the purpose of ensuring that appropriate protection
measures are taken. Where applicable, this information shall include details on
existing protection provisions for the benefit of the person at risk.
Article 64 – Information
1) The requested Party shall promptly inform the requesting Party of the
final result of the action taken under this chapter. The requested Party shall also
promptly inform the requesting Party of any circumstances, which render impossible
the carrying out of the action sought or are likely to delay it significantly.
2) A Party may, within the limits of its internal law, without prior request,
forward to another Party information obtained within the framework of its own
investigations when it considers that the disclosure of such information might assist
the receiving Party in preventing criminal offences established in accordance with
this Convention or in initiating or carrying out investigations or proceedings
concerning such criminal offences or that it might lead to a request for co-operation
by that Party under this chapter.
3) A Party receiving any information in accordance with paragraph 2 shall
submit such information to its competent authorities in order that proceedings may be
taken if they are considered appropriate, or that this information may be taken into
account in relevant civil and criminal proceedings.
Article 65 – Data Protection
Personal data shall be stored and used pursuant to the obligations
undertaken by the Parties under the Convention for the Protection of Individuals with
regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108).
Chapter IX – Monitoring mechanism
Article 66 – Group of experts on action against violence against
women and domestic violence
1) The Group of experts on action against violence against women and
domestic violence (hereinafter referred to as “GREVIO”) shall monitor the
implementation of this Convention by the Parties.
2) GREVIO shall be composed of a minimum of 10 members and a
maximum of 15 members, taking into account a gender and geographical balance, as
well as multidisciplinary expertise. Its members shall be elected by the Committee of
the Parties from among candidates nominated by the Parties for a term of office of
four years, renewable once, and chosen from among nationals of the Parties.
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year following the entry into force of this Convention. The election of five additional
members shall be held following the 25th ratification or accession.
4) The election of the members of GREVIO shall be based on the following
principles:
a) they shall be chosen according to a transparent procedure from among
persons of high moral character, known for their recognised competence in the fields
of human rights, gender equality, violence against women and domestic violence, or
assistance to and protection of victims, or having demonstrated professional
experience in the areas covered by this Convention;
b)

no two members of GREVIO may be nationals of the same State;

c)

they should represent the main legal systems;

d) they should represent relevant actors and agencies in the field of
violence against women and domestic violence;
e) they shall sit in their individual capacity and shall be independent and
impartial in the exercise of their functions, and shall be available to carry out their
duties in an effective manner.
5) The election procedure of the members of GREVIO shall be determined
by the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting with and
obtaining the unanimous consent of the Parties, within a period of six months
following the entry into force of this Convention.
6)

GREVIO shall adopt its own rules of procedure.

7) Members of GREVIO, and other members of delegations carrying out the
country visits as set forth in Article 68, paragraphs 9 and 14, shall enjoy the privileges
and immunities established in the appendix to this Convention.
Article 67 – Committee of the Parties
1) The Committee of the Parties shall be composed of the representatives
of the Parties to the Convention.
2) The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary
General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within a period of one
year following the entry into force of this Convention in order to elect the members of
GREVIO. It shall subsequently meet whenever one third of the Parties, the President
of the Committee of the Parties or the Secretary General so requests.
3)

The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.
Article 68 – Procedure

1) Parties shall submit to the Secretary General of the Council of Europe,
based on a questionnaire prepared by GREVIO, a report on legislative and other
measures giving effect to the provisions of this Convention, for consideration by
GREVIO.
2) GREVIO shall consider the report submitted in accordance with
paragraph 1 with the representatives of the Party concerned.
3) Subsequent evaluation procedures shall be divided into rounds, the
length of which is determined by GREVIO. At the beginning of each round GREVIO
shall select the specific provisions on which the evaluation procedure shall be based
and send out a questionnaire.
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procedure. It may in particular adopt a questionnaire for each evaluation round,
which shall serve as a basis for the evaluation procedure of the implementation by
the Parties. This questionnaire shall be addressed to all Parties. Parties shall
respond to this questionnaire, as well as to any other request of information from
GREVIO.
5) GREVIO may receive information on the implementation of the
Convention from non-governmental organisations and civil society, as well as from
national institutions for the protection of human rights.
6) GREVIO shall take due consideration of the existing information available
from other regional and international instruments and bodies in areas falling within
the scope of this Convention.
7) When adopting a questionnaire for each evaluation round, GREVIO shall
take due consideration of the existing data collection and research in the Parties as
referred to in Article 11 of this Convention.
8) GREVIO may receive information on the implementation of the
Convention from the Council of Europe Commissioner for Human Rights, the
Parliamentary Assembly and relevant specialised bodies of the Council of Europe, as
well as those established under other international instruments. Complaints
presented to these bodies and their outcome will be made available to GREVIO.
9) GREVIO may subsidiarily organise, in co-operation with the national
authorities and with the assistance of independent national experts, country visits, if
the information gained is insufficient or in cases provided for in paragraph 14. During
these visits, GREVIO may be assisted by specialists in specific fields.
10) GREVIO shall prepare a draft report containing its analysis concerning
the implementation of the provisions on which the evaluation is based, as well as its
suggestions and proposals concerning the way in which the Party concerned may
deal with the problems, which have been identified. The draft report shall be
transmitted for comments to the Party, which undergoes the evaluation. Its
comments shall be taken into account by GREVIO when adopting its report.
11) On the basis of all the information received and the comments by the
Parties, GREVIO shall adopt its report and conclusions concerning the measures
taken by the Party concerned to implement the provisions of this Convention. This
report and the conclusions shall be sent to the Party concerned and to the
Committee of the Parties. The report and conclusions of GREVIO shall be made
public as from their adoption, together with eventual comments by the Party
concerned.
12) Without prejudice to the procedure of paragraphs 1 to 8, the Committee
of the Parties may adopt, on the basis of the report and conclusions of GREVIO,
recommendations addressed to this Party (a) concerning the measures to be taken
to implement the conclusions of GREVIO, if necessary setting a date for submitting
information on their implementation, and (b) aiming at promoting co-operation with
that Party for the proper implementation of this Convention.
13) If GREVIO receives reliable information indicating a situation where
problems require immediate attention to prevent or limit the scale or number of
serious violations of the Convention, it may request the urgent submission of a
special report concerning measures taken to prevent a serious, massive or persistent
pattern of violence against women.
14) Taking into account the information submitted by the Party concerned, as
well as any other reliable information available to it, GREVIO may designate one or
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warranted and with the consent of the Party, the inquiry may include a visit to its
territory.
15) After examining the findings of the inquiry referred to in paragraph 14,
GREVIO shall transmit these findings to the Party concerned and, where appropriate,
to the Committee of the Parties and the Committee of Ministers of the Council of
Europe together with any comments and recommendations.
Article 69 – General recommendations
GREVIO may adopt, where appropriate, general recommendations on the
implementation of this Convention.
Article 70 – Parliamentary involvement in monitoring
1) National parliaments shall be invited to participate in the monitoring of the
measures taken for the implementation of this Convention.
2)

Parties shall submit the reports of GREVIO to their national parliaments.

3) The Parliamentary Assembly of the Council of Europe shall be invited to
regularly take stock of the implementation of this Convention.
Chapter X – Relationship with other international instruments
Article 71 – Relationship with other international instruments
1) This Convention shall not affect obligations arising from other
international instruments to which Parties to this Convention are Parties or shall
become Parties and which contain provisions on matters governed by this
Convention.
2) The Parties to this Convention may conclude bilateral or multilateral
agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for
purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the
application of the principles embodied in it.
Chapter XI – Amendments to the Convention
Article 72 – Amendments
1) Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party
shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and
forwarded by her or him to the member States of the Council of Europe, any
signatory, any Party, the European Union, any State invited to sign this Convention in
accordance with the provisions of Article 75, and any State invited to accede to this
Convention in accordance with the provisions of Article 76.
2) The Committee of Ministers of the Council of Europe shall consider the
proposed amendment and, after having consulted the Parties to this Convention that
are not members of the Council of Europe, may adopt the amendment by the
majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe.
3) The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in
accordance with paragraph 2 shall be forwarded to the Parties for acceptance.
4) Any amendment adopted in accordance with paragraph 2 shall enter into
force on the first day of the month following the expiration of a period of one month
after the date on which all Parties have informed the Secretary General of their
acceptance.
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Article 73 – Effects of this Convention
The provisions of this Convention shall not prejudice the provisions of internal
law and binding international instruments which are already in force or may come into
force, under which more favourable rights are or would be accorded to persons in
preventing and combating violence against women and domestic violence.
Article 74 – Dispute settlement
1) The Parties to any dispute, which may arise concerning the application or
interpretation of the provisions of this Convention shall first seek to resolve it by
means of negotiation, conciliation, arbitration or by any other methods of peaceful
settlement accepted by mutual agreement between them.
2) The Committee of Ministers of the Council of Europe may establish
procedures of settlement to be available for use by the Parties in dispute if they
should so agree.
Article 75 – Signature and entry into force
1) This Convention shall be open for signature by the member States of the
Council of Europe, the non-member States, which have participated in its elaboration
and the European Union.
2) This Convention is subject to ratification, acceptance or approval.
Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the
Secretary General of the Council of Europe.
3) This Convention shall enter into force on the first day of the month
following the expiration of a period of three months after the date on which 10
signatories, including at least eight member States of the Council of Europe, have
expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the
provisions of paragraph 2.
4) In respect of any State referred to in paragraph 1 or the European Union,
which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall
enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of
three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance
or approval.
Article 76 – Accession to the Convention
1) After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of
the Council of Europe may, after consultation of the Parties to this Convention and
obtaining their unanimous consent, invite any non-member State of the Council of
Europe, which has not participated in the elaboration of the Convention, to accede to
this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the
Statute of the Council of Europe, and by unanimous vote of the representatives of the
Parties entitled to sit on the Committee of Ministers.
2) In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on
the first day of the month following the expiration of a period of three months after the
date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the
Council of Europe.
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1) Any State or the European Union may, at the time of signature or when
depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify
the territory or territories to which this Convention shall apply.
2) Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the
Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention
to any other territory specified in the declaration and for whose international relations
it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of
such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month
following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such
declaration by the Secretary General.
3) Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in
respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification
addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall
become effective on the first day of the month following the expiration of a period of
three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.
Article 78 – Reservations
1) No reservation may be made in respect of any provision of this
Convention, with the exceptions provided for in paragraphs 2 and 3.
2) Any State or the European Union may, at the time of signature or when
depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a
declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare
that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions
the provisions laid down in:
– Article 30, paragraph 2;
– Article 44, paragraphs 1.e, 3 and 4;
– Article 55, paragraph 1 in respect of Article 35 regarding minor offences;
– Article 58 in respect of Articles 37, 38 and 39;
– Article 59.
3) Any State or the European Union may, at the time of signature or when
depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a
declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare
that it reserves the right to provide for non-criminal sanctions, instead of criminal
sanctions, for the behaviours referred to in Articles 33 and 34.
4) Any Party may wholly or partly withdraw a reservation by means of a
declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe. This
declaration shall become effective as from its date of receipt by the Secretary
General.
Article 79 – Validity and review of reservations
1) Reservations referred to in Article 78, paragraphs 2 and 3, shall be valid
for a period of five years from the day of the entry into force of this Convention in
respect of the Party concerned. However, such reservations may be renewed for
periods of the same duration.
2) Eighteen months before the date of expiry of the reservation, the
Secretariat General of the Council of Europe shall give notice of that expiry to the
Party concerned. No later than three months before the expiry, the Party shall notify
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the absence of a notification by the Party concerned, the Secretariat General shall
inform that Party that its reservation is considered to have been extended
automatically for a period of six months. Failure by the Party concerned to notify its
intention to uphold or modify its reservation before the expiry of that period shall
cause the reservation to lapse.
3) If a Party makes a reservation in conformity with Article 78, paragraphs 2
and 3, it shall provide, before its renewal or upon request, an explanation to
GREVIO, on the grounds justifying its continuance.
Article 80 – Denunciation
1) Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a
notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
2) Such denunciation shall become effective on the first day of the month
following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the
notification by the Secretary General.
Article 81 – Notification
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member
States of the Council of Europe, the non-member States, which have participated in
its elaboration, any signatory, any Party, the European Union, and any State invited
to accede to this Convention of:
a)

any signature;

b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or
accession;
c) any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles
75 and 76;
d) any amendment adopted in accordance with Article 72 and the date on
which such an amendment enters into force;
e) any reservation and withdrawal of reservation made in pursuance of
Article 78;
f)

any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 80;

g)

any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have
signed this Convention.
Done at [Istanbul], this [11th] day of [May 2011], in English and in French, both
texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the
archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe
shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the
non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, to
the European Union and to any State invited to accede to this Convention.
Appendix – Privileges and immunities (Article 66)
1) This appendix shall apply to the members of GREVIO mentioned in
Article 66 of the Convention, as well as to other members of the country visit
delegations. For the purpose of this appendix, the term “other members of the
country visit delegations” shall include the independent national experts and the
specialists mentioned in Article 68, paragraph 9, of the Convention, staff members of

- 25 the Council of Europe and interpreters employed by the Council of Europe
accompanying GREVIO during its country visits.
2) The members of GREVIO and the other members of the country visit
delegations shall, while exercising their functions relating to the preparation and the
carrying out of country visits, as well as the follow-up thereto, and travelling in
connection with those functions, enjoy the following privileges and immunities:
a) immunity from personal arrest or detention and from seizure of their
personal baggage, and immunity from legal process of every kind in respect of words
spoken or written and all acts performed by them in their official capacity;
b) exemption from any restrictions on their freedom of movement on exit
from and return to their country of residence, and entry into and exit from the country
in which they exercise their functions, and from alien registration in the country which
they are visiting or through which they are passing in the exercise of their functions.
3) In the course of journeys undertaken in the exercise of their functions, the
members of GREVIO and the other members of the country visit delegations shall, in
the matter of customs and exchange control, be accorded the same facilities as
those accorded to representatives of foreign governments on temporary official duty.
4) The documents relating to the evaluation of the implementation of the
Convention carried by members of GREVIO and other members of the country visit
delegations shall be inviolable insofar as they concern the activity of GREVIO. No
stoppage or censorship shall be applied to the official correspondence of GREVIO or
to official communications of members of GREVIO and other members of the country
visit delegations.
5) In order to secure for the members of GREVIO and the other members of
the country visit delegations complete freedom of speech and complete
independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in
respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their
duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are
no longer engaged in the discharge of such duties.
6) Privileges and immunities are granted to the persons mentioned in
paragraph 1 of this appendix in order to safeguard the independent exercise of their
functions in the interests of GREVIO and not for their personal benefit. The waiver of
immunities of the persons mentioned in paragraph 1 of this appendix shall be made
by the Secretary General of the Council of Europe in any case where, in his or her
opinion, the immunity would impede the course of justice and where it can be waived
without prejudice to the interests of GREVIO.

Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против
насиља над женама и насиља у породици
(Истанбул, 11. мај 2011. године)
Државе чланице Савета Европе и друге потписнице ове конвенције,
Позивајући се на Конвенцију за заштиту људских права и основних
слобода (ETS бр.5, 1950) и њених протокола, Европску социјалну повељу (ETS
бр.35, 1961, ревидирану 1996, ETS бр.163), Конвенцију Савета Европе о борби
против трговине људима (ETS бр.197, 2005) и Конвенцију Савета Европе о
заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања (ETS
бр.201, 2007);

- 26 Позивајући се на следеће препоруке Савета министара државама
чланицама Савета Европе: Препоруку Rec(2002)5 о заштити жена од насиља,
Препоруку CM/Rec(2007)17 о стандардима и механизмима родне
равноправности, Препоруку CM/Rec(2010)10 о улози жена и мушкараца у
превенцији и разрешењу сукоба и изградњи мира, и на друге релевантне
препоруке;
Узимајући у обзир све већи обим судске праксе Европског суда за
људска права, који поставља значајне стандарде у области насиља над
женама;
Имајући у виду Међународни пакт о грађанским и политичким правима
(1966), Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима
(1966), Конвенцију Уједињених нација о елиминисању свих облика
дискриминације жена (CEDAW, 1979) и Опциони протокол уз Конвенцију (1999),
као и Општу препоруку бр.19 Комитета за елиминисање свих облика
дискриминације жена (Комитета CEDAW) о насиљу над женама, Конвенцију
Уједињених нација о правима детета (1989) и Опционе протоколе уз Конвенцију
(2000) и Конвенцију Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом
(2006);
Имајући у виду Римски статут Међународног кривичног суда (2002);
Позивајући се на основне принципе међународног хуманитарног права, а
посебно на IV Женевску Конвенцију, која се односи на заштиту цивила у време
рата (1949) и Допунске протоколе I и II (1977) уз те конвенције;
Осуђујући све видове насиља над женама и насиља у породици;
Препознајући да је постизање de jure и de facto једнакости између жена и
мушкараца кључни елемент у превенцији насиља над женама;
Препознајући да је насиље над женама манифестација историјски
неједнаких односа моћи између жена и мушкараца, који су довели до
доминације и дискриминације над женама од стране мушкараца, као и до
спречавања напредовања жена у пуној мери;
Препознајући структурну природу насиља над женама као родно
засновано насиље, као и да је насиље над женама један од кључних
друштвених механизама, којима се жене приморавају да буду у подређеном
положају у односу на мушкарце;
Препознајући, уз озбиљну забринутост, да су жене и девојчице често
изложене тешким облицима насиља попут насиља у породици, сексуалног
узнемиравања, силовања, принудног брака, кривичних дела почињених у име
такозване „части” и гениталног сакаћења, који представљају озбиљно кршење
људских права жена и девојчица и главну препреку остваривању једнакости
између жена и мушкараца;
Препознајући постојећа кршења људских права током оружаних сукоба,
која погађају цивилно становништво, посебно жене, у виду раширеног или
систематског силовања и сексуалног насиља, као и потенцијално повећање
родно заснованог насиља током и након сукоба;
Препознајући да су жене и девојчице изложене већем ризику од родно
заснованог насиља од мушкараца;
Препознајући да насиље у породици погађа жене неравномерно, а да
мушкарци такође могу бити жртве насиља у породици;
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насиља у породици;
Настојећи да створе Европу слободну од насиља над женама и насиља
у породици,
Сагласиле су се о следећем:
I. Циљеви, дефиниције, принцип једнакости и
недискриминације, опште обавезе
Циљеви Конвенције
Члан 1.
1)

Циљеви ове конвенције су:

а) заштита жена од свих видова насиља и спречавање, процесуирање
и елиминисање насиља над женама и насиља у породици;
б) допринос сузбијању свих облика дискриминације над женама и
промоција суштинске једнакости између жена и мушкараца, укључујући и
оснаживање жена;
ц) израда свеобухватног оквира, политика и мера заштите и помоћи
свим жртвама насиља над женама и насиља у породици;
д) промоција међународне сарадње у погледу елиминисања насиља
над женама и насиља у породици;
е) пружање подршке и помоћи организацијама и органима унутрашњих
послова у делотворној сарадњи да би се усвојио обухватни приступ
елиминисању насиља над женама и насиља у породици.
2) Конвенцијом се установљава посебан механизам праћења с циљем
делотворне примене Конвенције од свих страна уговорница.
Област примене Конвенције
Члан 2.
1) Конвенција се односи на све видове насиља над женама, укључујући
насиље у породици, које жене погађа несразмерно.
2) Стране уговорнице (у даљем тексту: стране) подстичу се да
примењују ову Конвенцију на све жртве насиља у породици. Стране су се
обавезале да поклоне посебну пажњу женама, које су жртве родно заснованог
насиља приликом примене одредби ове конвенције.
3) Ова конвенција примењује се у доба мира, као и у ситуацијама
оружаног сукоба.
Дефиниције
Члан 3.
У сврху ове конвенције:
а) „насиље над женама” означава кршење људских права и облик
дискриминације над женама и представља сва дела родно заснованог насиља
која доводе до или могу да доведу до: физичке, сексуалне, психичке, односно,
финансијске повреде или патње за жене, обухватајући и претње таквим
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приватном животу;
б) „насиље у породици” означава свако дело физичког, сексуалног,
психичког, односно економског насиља до којег долази у оквиру породице или
домаћинства, односно између бивших или садашњих супружника или партнера,
независно од тога да ли починилац дели или је делио исто боравиште са
жртвом;
ц) „род” означава друштвено одређене улоге, понашања, активности и
атрибуте, које дато друштво сматра прикладним за жене и мушкарце;
д) „родно засновано насиље над женама“ означава насиље, које је
усмерено против жене зато што је жена, односно оно које несразмерно погађа
жене;
е) „жртва” означава свако физичко лице које је изложено понашању
описаном под тач. а) и б);
ф) појам „жена” укључује девојке испод 18 година живота.
Основна права, принцип једнакости и недискриминације
Члан 4.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере за унапређење и заштиту права свакога, посебно жена, да живе слободно
од насиља како у јавној, тако и у приватној сфери.
2) Стране осуђују све облике дискриминације над женама, и обавезују
се да, без одлагања, предузму неопходне законодавне и друге мере за
спречавање дискриминације, а посебно:
– укључивање принципа једнакости између жена и мушкараца и
обезбеђивање практичног остварења овог принципа у устав државе или друге
одговарајуће прописе;
– забраном дискриминације над женама, укључујући примену санкција,
према потреби;
– укидањем закона и пракси, које дискриминишу жене.
3) Стране се обавезују да обезбеде примену одредби ове конвенције,
посебно мера заштите права жртава, без дискриминације по било ком основу,
као што су: пол, род, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или неко
друго мишљење, национално или друштвено порекло, припадност националној
мањини, имовина, рођење, сексуална оријентација, родни идентитет, узраст,
здравствено стање, инвалидитет, брачно стање, статус мигранта или
избеглице, односно неки други статус.
4) Посебне мере неопходне за спречавање и заштиту жена од родно
заснованог насиља не сматрају се дискриминацијом у смислу ове конвенције.
Обавезе држава и потпуна посвећеност
Члан 5.
1) Стране морају бити уздржане од учешћа у било каквом чину насиља
над женама и обезбеђују да државни органи, званичници, службеници, установе
и други актери, који наступају у име државе, поступају у складу са овом
обавезом.
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мере и да, са потпуном посвећеношћу спрече, истраже, казне и обезбеде
репарацију за дела насиља обухваћена овом конвенцијом, која почине
недржавни субјекти.
Родно осетљиве политике
Члан 6.
Стране се обавезују да раде на укључивању питања рода у примени и
процени утицаја одредби ове конвенције и на промоцији и делотворној примени
политика једнакости између жена и мушкараца и оснаживања жена.
II. Интегрисање политика и прикупљање података
Свеобухватне и координиране политике
Члан 7.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере за усвајање и примену делотворних, свеобухватних и координираних
државних политика, које обухватају све релевантне мере за спречавање и
борбу против свих видова насиља обухваћених овом конвенцијом и нуде
холистички одговор на насиље над женама.
2) Стране се обавезују да обезбеде да политике из става 1. овог члана,
поставе права жртве у средиште свих мера и да се примењују кроз делотворну
сарадњу свих надлежних служби, институција и организација.
3) Мере, које се предузимају у складу са овим чланом, укључују, према
потреби, све надлежне актере, као што су: државни органи, националне,
регионалне и локалне скупштине и управе, државне институције за заштиту
људских права и организације цивилног друштва.
Финансијска средства
Члан 8.
Стране се обавезују да одвоје одговарајућа финансијска средства и
људске ресурсе за адекватно спровођење интегрисаних политика, мера и
програма за спречавање и борбу против свих видова насиља обухваћених овом
конвенцијом, укључујући и оне, које спроводе удружења грађана и цивилно
друштво.
Удружења грађана и цивилно друштво
Члан 9.
Стране препознају, подстичу и подржавају рад релевантних удружења
грађана и организација цивилног друштва у борби против насиља над женама и
успостављају делотворну сарадњу са тим организацијама на свим нивоима.
Координационо тело
Члан 10.
1) Стране се обавезују да назначе или формирају једно или више
званичних тела надлежних за: координацију, спровођење, праћење и процену
политика и мера за спречавање и борбу против свих видова насиља
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прикупљају податке у складу са чланом 11. ове конвенције, врше анализу и
објављују резултате.
2) Стране се обавезују да званично назначена или формирана тела у
складу са овим чланом добијају податке опште природе о мерама предузетим у
складу са Поглављем VIII. ове конвенције.
3) Стране обезбеђују да званично назначена или формирана тела у
складу са овим чланом имају капацитет за непосредну комуникацију и
одржавање веза са одговарајућим телима других страна.
Прикупљање података и истраживање
Члан 11.
1)

У сврху примене ове конвенције, стране предузимају следеће:

а) прикупљају релевантне статистичке податке у редовним временским
размацима о случајевима свих видова насиља обухваћених Конвенцијом;
б) подржавају истраживања на терену свих видова насиља
обухваћених Конвенцијом ради: проучавања основних узрока и последица,
учесталости и стопе осуда, као и ефикасности мера, које се предузимају у
примени ове конвенције.
2) Стране настоје да спроводе анкете међу становништвом у редовним
временским размацима ради процене преовлађујућег стања и трендова свих
облика насиља обухваћених Конвенцијом.
3) Стране се обавезују да доставе стручној групи из члана 66. ове
конвенције прикупљене податке у складу са овим чланом с циљем подстицања
међународне сарадње и омогућавања међународног прегледа и упоређивања.
4) Стране обезбеђују да прикупљени подаци у складу са овим чланом
буду доступни јавности.
III. Превенција
Опште обавезе
Члан 12.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне мере у промоцији
промена друштвених и културних образаца понашања жена и мушкараца с
циљем искорењивања предрасуда, обичаја, традиције и других пракси, које се
заснивају на идеји инфериорности жена, односно на стереотипним улогама
жена и мушкараца.
2) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере у превенцији свих облика насиља обухваћених овом конвенцијом и
спроведеним од сваког физичког, односно правног лица.
3) Све мере предузете у складу са чл. 12.–17. ове конвенције морају да
обухвате и одговарају специфичним потребама лица угрожених одређеним
околностима и поставе у средиште људска права свих жртава.
4) Стране се обавезују да предузму све неопходне мере у подстицању
свих чланова друштва, посебно мушкараца и дечака, да активно доприносе
спречавању свих облика насиља обухваћених Конвенцијом.
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такозвана „част” не сматрају оправдањем за било које дело насиља обухваћено
Конвенцијом.
6) Стране се обавезују да предузму све неопходне мере у промоцији
програма и активности за оснаживање жена.
Подизање свести
Члан 13.
1) Стране се обавезују да, редовно и на свим нивоима, пропагирају,
односно спроводе кампање или програме подизања свести у јавности о
различитим манифестацијама свих видова насиља обухваћених Конвенцијом,
њиховим последицама по децу и потребе да се такво насиље спречи у сарадњи
са: државним институцијама за људска права и телима за равноправност,
цивилним друштвом и невладиним организацијама, посебно женским, кад год је
то потребно, а све с циљем подизања свести и разумевања шире јавности.
2) Стране обезбеђују ширење информација у општој јавности о
расположивим мерама за спречавање дела насиља обухваћених Конвенцијом.
Образовање
Члан 14.
1) Према потреби, стране се обавезују да предузму неопходне кораке
за увођење наставног материјала о питањима као што су: једнакости жена и
мушкараца, нестереотипних родних улога, узајамног поштовања, ненасилног
разрешења сукоба у међуљудским односима, родно заснованог насиља над
женама и права на лични интегритет – у званично наставно градиво
прилагођено способностима ученика на свим нивоима образовања.
2) Стране се обавезују да предузму све неопходне кораке и промовишу
начела из става 1. овог члана у неформалним образовним установама, као и у
спорту, културним и рекреативним установама и средствима јавног
информисања.
Обука стручњака
Члан 15.
1) Стране обезбеђују или се обавезују да ојачају одговарајућу обуку
запослених, који се баве жртвама или починиоцима свих дела насиља
обухваћених Конвенцијом, у вези: спречавања и откривања таквог насиља,
једнакости између жена и мушкараца, потребама и правима жртава, као и о
спречавању секундарне виктимизације.
2) Стране обезбеђују да се у обуку из става 1. овог члана укључи и
обука о координираној сарадњи више органа ради свеобухватног и адекватног
решавања појединих случајева насиља обухваћених овом конвенцијом.
Програми превентивне интервенције и програми за рад са
починиоцима насиља
Члан 16.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере за израду или подршку програма, који имају за циљ да починиоци насиља
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погледу спречавања даљег насиља и промене образаца насилног понашања.
2) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере за израду и подршку програма за рад са починиоцима, посебно
сексуалним преступницима, који имају за циљ спречавање понављања
кривичног дела.
3) Приликом предузимања мера из ст. 1. и 2. овог члана, стране
обезбеђују да безбедност, подршка за жртве и њихова људска права буду од
примарног значаја и да, према потреби, оснивање и спровођење тих програма
буде у блиској сарадњи са специјализованим службама за подршку жртвама.
Учешће приватног сектора и средстава јавног информисања
Члан 17.
1) Уз дужно поштовање слободе изражавања и њене независности,
стране се обавезују да подстичу приватни сектор, сектор за информационе и
комуникационе технологије и средства јавног информисања за учешће у
разради и спровођењу политика и успостављања смерница и сопствених
регулаторних стандарда за спречавање насиља над женама и веће поштовање
њиховог достојанства.
2) У сарадњи са приватним сектором, стране развијају и промовишу
способности код деце, родитеља и васпитача по питању рада у информационокомуникационом окружењу, које омогућава приступ деградирајућем садржају
сексуалне или насилне природе, а који може бити штетан.
IV. Заштита и подршка
Опште обавезе
Члан 18.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере заштите свих жртава од даљег насиља.
2) У складу са домаћим прописима, стране се обавезују да предузму
неопходне законодавне или друге мере и обезбеде одговарајуће механизме за
делотворну сарадњу између свих релевантних државних органа, укључујући
судове, јавна тужилаштва, органе унутрашњих послова, локалне и регионалне
управе, као и невладине организације и остале релевантне организације и лица
у пружању заштите и подршке жртвама и сведоцима свих облика насиља
обухваћених Конвенцијом, укључујући и упућивање на опште и специјализоване
службе подршке, наведене у чл. 20. и 22. ове конвенције.
3) Стране обезбеђују да мере, које предузимају у складу са овим
поглављем, буду:
– засноване на разумевању насиља над женама и насиља у породици из
родне перспективе и да су усмерене на људска права и безбедност жртве;
– засноване на интегрисаном приступу, који узима у обзир однос између
жртава, починилаца, деце и њиховог ширег друштвеног окружења;
– усмерене на избегавање секундарне виктимизације;
– усмерене на оснаживање и економску независност жена жртава
насиља;
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различите услуге намењене заштити и подршци жртава;
– одговарајуће за специфичне потребе угрожених лица, укључујући и
децу жртве, и да су им доступне.
4) Пружање услуга не сме да зависи од спремности жртве да поднесе
пријаву или сведочи против било ког починиоца.
5) У складу са својим обавезама и према међународном праву, стране
се обавезују да предузму одговарајуће мере за пружање конзуларне и друге
заштите и подршке својим држављанима и другим жртвама, које имају право на
ту заштиту.
Информисање
Члан 19.
Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге мере
и обезбеде да жртве добију одговарајуће и благовремене информације о
расположивим услугама подршке и правним мерама на језику који разумеју.
Опште услуге подршке
Члан 20.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде да жртве имају приступ услугама, које омогућавају њихов
опоравак од насиља. Када је то неопходно, те мере треба да обухватају
следеће услуге: правно и психолошко саветовалиште, финансијску помоћ,
становање, образовање, обуку и помоћ приликом запошљавања.
2) Стране се обавезују да предузму све неопходне законодавне или
друге мере и обезбеде жртвама приступ услугама здравствене и социјалне
заштите, као и адекватну опремљеност тих служби и обученост запослених за
помоћ жртвама и њихово упућивање на одговарајуће службе.
Помоћ код појединачних, односно колективних жалби
Члан 21.
Стране обезбеђују да жртве имају информације и приступ важећим
регионалним и међународним механизмима за индивидуалне, односно
колективне жалбе. Стране се обавезују да промовишу пружање помоћи
осетљиве и сазнајне природе усмерене ка жртвама приликом њиховог улагања
таквих жалби.
Специјализоване услуге подршке
Члан 22.
1) Водећи рачуна о одговарајућој географској распрострањености,
стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге мере и
омогуће, односно
обезбеде непосредне краткорочне и дугорочне
специјализоване услуге подршке за сваку жртву, која је била изложена било ком
делу насиља обухваћеног овом конвенцијом.
2) Стране се обавезују да омогуће или обезбеде специјализоване
услуге подршке за све жене жртве насиља и њихову децу.
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Члан 23.
Стране се обавезују да предузму све неопходне законодавне или друге
мере и омогуће отварање, у довољном броју, одговарајућих, лако доступних
сигурних кућа за безбедан смештај и да проактивно приступе жртвама насиља,
посебно женама и њиховој деци.
СОС телефони
Члан 24.
Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге мере
за успостављање нон-стоп (24 сата дневно, седам дана у недељи) бесплатне
СОС телефонске линије, која покрива целу земљу, ради давања савета
позиваоцима у поверљивој форми или чувајући њихову анонимност у вези свих
видова насиља обухваћених овом конвенцијом.
Подршка за жртве сексуалног насиља
Члан 25.
Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге мере
и омогуће отварање одговарајућих, лако доступних, кризних центара за
случајеве силовања, односно центре за жртве сексуалног насиља, који, у
довољно великом броју, жртвама обезбеђују: услуге лекарског и
лабораторијског прегледа, подршку у случају трауме и саветовање.
Заштита и подршка за децу сведоке
Члан 26.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде да се приликом пружања услуга заштите и подршке жртвама
води рачуна о правима и потребама деце сведока свих видова насиља
обухваћених Конвенцијом.
2) Мере у складу са овим чланом подразумевају психосоцијално
саветовање примерено узрасту деце сведока свих видова насиља обухваћених
Конвенцијом уз дужно поштовање принципа најбољег интереса за дете.
Пријављивање
Члан 27.
Стране се обавезују да предузму неопходне мере и охрабре сваког
сведока почињеног кривичног дела насиља обухваћеног овом конвенцијом или
лице, које има оправдане разлоге да сумња да је такво дело почињено,
односно да се могу очекивати даља дела насиља, да тако нешто пријави
надлежним организацијама или органима власти.
Пријављивање стручњака
Члан 28.
Стране се обавезују да предузму неопходне мере и обезбеде да
правила о поверљивости, која су предвиђена домаћим прописима за одређене
стручњаке, не производе препреку за могућношћу да, под одговарајућим
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власти уколико имају основану сумњу да је почињено озбиљно дело насиља
обухваћено овом конвенцијом и да се могу очекивати даља дела насиља.
V. Материјално кривично право
Грађанске парнице и правни лекови
Члан 29.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде жртвама одговарајуће правне лекове против починилаца.
2) У складу са општим принципима међународног права, стране се
обавезују да предузму неопходне законодавне или друге мере и обезбеде
жртвама адекватне правне лекове против државних органа, који нису испунили
своју дужност и предузели неопходне превентивне и заштитне мере у оквиру
својих овлашћења.
Накнада
Члан 30.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и омогуће жртвама право на потраживање накнаде од починилаца за било
које кривично дело утврђено на основу ове конвенције.
2) Одговарајућа државна накнада додељује се онима, који су задобили
озбиљне телесне повреде или онима, којима је нарушено здравље до те мере
да степен повреда није покривен из других извора, као што су: починилац,
осигурање, односно државно здравствено и социјално давање. Ништа из овог
члана не спречава стране уговорнице ове конвенције од захтева за повраћај
износа накнаде од починилаца докле год воде рачуна о безбедности жртве.
3) Мере предузете у складу са ставом 2. овог члана обезбеђују
загарантовану накнаду у разумном временском року.
Старатељство, право на посету и безбедност
Члан 31.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде да, приликом доделе старатељства и права на посету деце,
случајеви насиља обухваћени овом конвенцијом буду узети у обзир.
2) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде да остваривање сваког права на посету, односно
старатељство не угрожава права и безбедност жртве или деце.
Грађанске последице принудних бракова
Члан 32.
Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге мере
и обезбеде да се бракови склопљени под принудом могу сматрати ништавним
или предметом поништења, односно развода без непотребног финансијског или
административног оптерећивања жртве.

- 36 Психичко насиље
Члан 33.
Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге мере
и обезбеде да намерно понашање, које озбиљно нарушава психички интегритет
неког лица принудом, односно претњама буде инкриминисано.
Прогањање
Члан 34.
Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге мере
и обезбеде да намерно понашање понављањем претњи упућених другом лицу,
које узрокују да се лице плаши за своју безбедност, буде инкриминисано.
Физичко насиље
Члан 35.
Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге мере
и обезбеде да намерно почињена дела физичког насиља над другим лицем
буду инкриминисана.
Сексуално насиље, укључујући силовање
Члан 36.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде да следећи видови намерног понашања буду инкриминисани:
а) вагинална, анална или орална пенетрација сексуалне природе на
телу другог лица без њеног, односно његовог пристанка, коришћењем било ког
дела тела, односно предмета;
б) друге сексуалне радње са лицем без њеног, односно његовог
пристанка;
ц) навођење другог лица на покушај сексуалних радњи са трећим
лицем без њеног, односно његовог пристанка.
2) Пристанак мора да буде добровољан и настао као исход слободне
воље лица процењене у контексту датих околности.
3) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде да се одредбе из става 1. овог члана, такође, примењују на
дела почињена над бившим, односно садашњим супружницама или
партнеркама у складу са домаћим прописима.
Принудни брак
Члан 37.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде да присиљавање одраслог лица или детета да ступи у брак
буде инкриминисано.
2) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде да намамљивање одраслог лица, односно детета на
територију стране или државе, која није њена држава боравишта, с циљем
принуде тог одраслог лица или детета да ступи у брак буде инкриминисано.
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Члан 38.
Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге мере
и обезбеде да се следећи видови намерног понашања инкриминишу:
а) обрезивање, инфибулација или било какво друго сакаћење целих,
односно било ког дела женских малих и великих усмина или клиториса;
б) принуда и навођење жена да се подвргну некој од радњи наведених
под тачком а) овог члана;
ц) подстицање, принуда, односно навођење девојчице на неку од
радњи наведених под тачком а) овог члана.
Принудни абортус и принудна стерилизација
Члан 39.
Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге мере
и обезбеде да се инкриминишу следеће намерне радње:
а)

абортус жене без њеног претходног и информативног пристанка;

б) операција у сврху или уз исход онемогућавања природне
репродукције код жене без њеног информативног пристанка или разумевања
процедуре.
Сексуално узнемиравање
Члан 40.
Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге мере
и обезбеде да сваки облик нежељеног вербалног, невербалног или физичког
понашања сексуалне природе у сврху или уз исход повреде достојанства лица,
посебно када се ствара застрашујућа, непријатељска, деградирајућа,
понижавајућа, односно увредљива атмосфера буде предмет кривичне или
друге правне санкције.
Помагање односно подстрекивање и покушај
Члан 41.
1) Уколико је почињено намерно, стране се обавезују да предузму
неопходне законодавне или друге мере и установе као кривично дело
помагање, односно подстрекивање извршења кривичних дела утврђених у чл.
33, 34, 35, 36, 37, 38. тачка а) и 39. Конвенције.
2) Уколико је почињено намерно, стране се обавезују да предузму
неопходне законодавне или друге мере и установе као кривично дело покушај
извршења кривичних дела утврђених у чл. 35, 36, 37, 38. тачка а) и 39. ове
конвенције.
Неприхватљива оправдања за кривична дела, укључујући
дела почињена у име такозване „части”
Члан 42.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде да се у кривичним поступцима, покренутим на основу сваког

- 38 дела насиља обухваћеног Конвенцијом, култура, обичаји, религија, традиција
или такозвана „част” не сматрају оправдањем за таква дела. Ту посебно спадају
тврдње да је жртва прекршила културне, верске, друштвене или традиционалне
норме или обичаје прикладног понашања.
2) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде да се ни једном лицу, које наговара дете да учини било које
дело наведено у ставу 1. овог члана, не умањи кривична одговорност за
почињена дела.
Важење кривичних дела
Члан 43.
Кривична дела утврђена на основу ове конвенције важе независно од
природе односа између жртве и починиоца.
Надлежност
Члан 44.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде надлежност над сваким кривичним делом из ове конвенције,
када је дело почињено:
а)

на њиховој територији;

б)

на броду који плови под њиховом заставом;

ц)

у авиону регистрованом према њиховом закону;

д)

од стране њиховог држављана;

е)

од стране лица, које има стално боравиште на њиховој територији.

2) Стране настоје да предузму неопходне законодавне или друге мере
и успоставе надлежност над сваким кривичним делом утврђеним на основу ове
конвенције када је оно учињено над неким њиховим држављанином или над
лицем, које има стално боравиште на њиховој територији.
3) Код судских поступака за кривична дела утврђена на основу чл. 36,
37, 38. и 39. ове конвенције, стране се обавезују да предузму неопходне
законодавне или друге мере и обезбеде да њихова надлежност не буде
условљена инкриминизацијом дела на територији на којој су почињена.
4) Код судских поступака за кривична дела утврђена на основу чл. 36,
37, 38. и 39. ове конвенције, стране се обавезују да предузму неопходне
законодавне или друге мере и обезбеде да њихова надлежност у погледу става
1. тач. д) и е) овог члана не буде условљена тиме да судски поступак може бити
покренут само на основу пријаве жртве кривичног дела или достављањем
информација државе у којој је кривично дело почињено.
5) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и установе надлежност над кривичним делима утврђеним на основу ове
конвенције у случајевима у којима се наводни починилац налази на њиховој
територији, а оне га не испоручују другој чланици само по основу њеног,
односно његовог држављанства.
6) Када више од једне стране уговорнице тврди да има надлежност над
кривичним делом утврђеним на основу ове конвенције, релевантне стране се,
према потреби, међусобно консултују у смислу одређивања најприкладније
надлежности за тај поступак.
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конвенција не искључује ни једну кривичну надлежност неке стране, коју она
спроводи у складу са својим националним законодавством.
Санкције и мере
Члан 45.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде да кривична дела утврђена на основу ове конвенције буду
кажњива санкцијама, које су делотворне, сразмерне и које одвраћају од
вршења кривичних дела, узимајући у обзир њихову озбиљност. Те санкције
обухватају, према потреби, лишавање слободе, што може довести до
екстрадиције.
2)

Стране могу да донесу друге мере у односу на починиоце, као што

су:
– праћење, односно надзор осуђених лица;
– укидање права на родитељство, уколико се принцип најбољег
интереса за дете не може гарантовати ни на који други начин, а што може да
обухвати и безбедност жртве.
Отежавајуће околности
Члан 46.
Уколико већ не представљају елементе кривичног дела у складу са
одговарајућим одредбама националног законодавства, стране се обавезују да
предузму неопходне законодавне или друге мере и обезбеде да се следеће
околности могу узети у обзир за отежавајуће околности приликом одређивања
казне у вези са кривичним делима утврђеним на основу ове конвенције:
а) кривично дело почињено над бившом или садашњом супружницом
или партнерком у складу са националним законодавством од стране члана
породице или лица, које живи заједно са жртвом, односно лица, које је
злоупотребило свој ауторитет;
б)

поновљено кривично дело, односно сродно дело;

ц) кривично дело почињено над лицем, које је постало угрожено услед
одређених околности;
д)

кривично дело почињено над дететом или у присуству детета;

е)

кривично дело почињено од стране двоје или више удружених лица;

ф) кривично дело коме је претходило или га је пратило екстремно
насиље;
г)

кривично дело почињено уз употребу оружја или уз претњу оружјем;

х) кривично дело
последицама за жртву;
и)
природе.

са

озбиљним

физичким,

односно

психичким

да је починилац претходно осуђиван за кривична дела сличне
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Члан 47.
Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге мере
и приликом одређивања казне узму у обзир правоснажне пресуде друге стране
уговорнице за кривична дела утврђена на основу ове конвенције.
Забрана процеса обавезног алтернативног разрешења
спорова, односно одређивања казне
Члан 48.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и забране обавезно алтернативно разрешење спорова, укључујући
медијацију и помирење, у односу на све облике насиља обухваћених овом
конвенцијом.
2) Уколико се одреди новчана казна, стране се обавезују да предузму
неопходне законодавне или друге мере и обезбеде да се води рачуна о
способности починиоца да испуни своје финансијске обавезе према жртви.
VI. Истрага, судски поступак, процедурално право
и заштитне мере
Опште обавезе
Члан 49.
1) Узимајући у обзир права жртве током свих фаза кривичног поступка,
стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге мере и
обезбеде да се истраге и судски поступци за све видове насиља обухваћених
овом конвенцијом спроводе без неоправданог одлагања.
2) У складу са основним принципима људских права и имајући у виду
разумевање насиља из родне перспективе, стране се обавезују да предузму
неопходне законодавне или друге мере и обезбеде делотворну истрагу и
судски поступак кривичних дела утврђених на основу ове конвенције.
Непосредни одговор, превенција и заштита
Члан 50.
1) Нудећи адекватну и непосредну заштиту жртвама, стране се
обавезују да предузму неопходне законодавне или друге мере и обезбеде да
надлежни органи унутрашњих послова одговоре на све видове насиља
обухваћених овом конвенцијом одмах и на прикладан начин.
2) Укључујући и употребу превентивних оперативних мера и
прикупљање доказа, стране се обавезују да предузму неопходне законодавне
или друге мере и обезбеде да се одговорни органи унутрашњих послова
укључе одмах и на прикладан начин у превенцију и заштиту од свих облика
насиља обухваћених овом конвенцијом.
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Члан 51.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде да сви релевантни органи обаве процену ризика од смртности,
озбиљности ситуације и ризика од понављања насиља с циљем управљања
ризиком, и уколико је неопходно, обезбеде координирану заштиту и подршку.
2) Приликом обављања процене из става 1. овог члана, стране се
обавезују да предвиде неопходне законодавне или друге мере за све фазе
истраге и примене заштитних мера у вези са претпоставком да починиоци дела
насиља обухваћених овом конвенцијом поседују ватрено оружје, односно имају
приступ ватреном оружју.
Хитне мере заштите
Члан 52.
У ситуацијама непосредне опасности, стране се обавезују да предузму
неопходне законодавне или друге мере и обезбеде да надлежни органи имају
овлашћење да издају налог починиоцу насиља у породици да напусти место
становања жртве или угроженог лица у довољном временском периоду и да
забране починиоцу да повреди боравиште, односно ступи у контакт са жртвом
или угроженим лицем.
Мере забране приласка односно заштите
Члан 53.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде да одговарајуће мере забране приласка, односно заштите
буду на располагању жртвама свих видова насиља обухваћених Конвенцијом.
2) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде да мере забране приласка, односно заштите, које се наводе у
ставу 1. овог члана:
– буду доступне за непосредну заштиту и без непотребних финансијских
или административних оптерећења за жртву;
– доносе на одређени период или док се не измене, односно укину;
– тамо где је неопходно, издају се на ex parte основи са непосредним
дејством;
– буду доступне независно од судских поступака или уз друге судске
поступке;
– могу да се укључе у наредне судске поступке.
3) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде да кршења забране приласка или мере заштите изречене у
складу са ставом 1. овог члана буду предмет правних санкција, које су
делотворне, сразмерне и које одвраћају од вршења кривичних дела.
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Члан 54.
Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге мере
и обезбеде да, током сваког парничног, односно кривичног судског поступка,
докази, који се односе на сексуалну прошлост и понашање жртве, буду
прихваћени само уколико је то релевантно и неопходно.
Поступци еx parte и по службеној дужности
Члан 55.
1) Стране обезбеђују да истраге, односно судски поступци за кривична
дела утврђена на основу чл. 35, 36, 37, 38. и 39. ове конвенције не зависе у
потпуности од пријаве или жалбе, коју подноси жртва за кривично дело, које је у
потпуности или делимично почињено на територији стране уговорнице, и да се
поступак може наставити и ако жртва повуче своју изјаву, односно пријаву.
2) У складу са условима, које прописује њихово национално
законодавство, стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или
друге мере и обезбеде могућност владиним и невладиним организацијама и
саветницима, односно саветницама у области насиља у породици да помогну и,
односно или дају подршку жртвама, на њихов захтев, током истраге и судског
поступка у вези са кривичним делима утврђеним на основу ове конвенције.
Мере заштите
Члан 56.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и заштите права и интересе жртава, укључујући њихове посебне потребе
као сведока, у свим фазама истраге и судског поступка, а посебно:
а) обезбеђујући им заштиту, као и заштиту за њихове породице и
сведоке, од застрашивања, одмазде и поновљене виктимизације;
б) обезбеђујући обавештеност жртава, барем у случајевима када жртве
и њихове породице могу бити у опасности, о бекству починиоца, односно
привременом или трајном пуштању на слободу;
ц) обавештавајући жртве, под условима регулисаним националним
прописима, о њиховим правима и расположивим услугама, о исходу њихове
жалбе, пријаве, о општем напретку истраге, односно поступка и о њиховој улози
у томе, као и о исходу њиховог случаја;
д) омогућавајући жртвама, да у складу са процедуралним правилима
националног права, буду саслушане, пруже доказе и представе своје
становиште, потребе и забринутост, непосредно или преко посредника, и да
оне буду узете у разматрање;
е) обезбеђујући жртвама одговарајуће услуге подршке тако да њихова
права и интереси буду прописно представљени и узети у обзир;
ф) обезбеђујући да могу бити усвојене мере за заштиту приватности и
угледа жртве;
г) обезбеђујући да се, где год је могуће, избегне сусрет жртава и
починилаца у просторијама суда и органа унутрашњих послова;
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жртве странке у поступку, односно када износе доказе;
и) омогућавајући жртвама да сведоче, у складу са правилима њиховог
националног законодавства, у судници без присуства или барем без присуства
наводног починиоца, нарочито коришћењем одговарајућих комуникационих
технологија, тамо где су доступне.
2) Према потреби, дете жртва и дете сведок насиља над женама и
насиља у породици мора да добије посебне мере заштите, које узимају у обзир
принцип најбољег интереса за дете.
Правна помоћ
Члан 57.
Стране обезбеђују право на правну помоћ и бесплатну правну помоћ
жртвама под условима које прописује њихово национално законодавство.
Застарелост
Члан 58.
Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге мере
и обезбеде да застаревање покретања судског поступка за кривична дела
утврђена у складу са чл. 36, 37, 38. и 39. ове конвенције, траје довољно дуго и
сразмерно озбиљности кривичног дела, које је у питању, и обезбеде довољно
времена за ефикасно покретање поступка након што жртва достигне
пунолетство.
VII. Миграције и азил
Боравишни статус
Члан 59.
1) У случају развода брака, односно везе и у смислу посебно тешких
околности, стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде да жртве, чији боравишни статус зависи од супружника,
односно партнера у складу са њиховим националним законодавством, по
захтеву добију независну дозволу боравка без обзира на дужину трајања брака
односно везе. Услови, који се односе на доделу и трајање независне дозволе
боравка утврђују се националним законодавством.
2) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде да жртве могу да добију обуставу поступка протеривања
покренутог у вези боравишног статуса, који зависи од супружника, односно
партнера у складу са националним законодавством, и омогуће им да поднесу
захтев за самосталну дозволу боравка.
3) Стране се обавезују да издају дозволу боравка са могућношћу
продужења жртвама у једној од две наредне ситуације, односно у обе:
а) када надлежни орган сматра да је њихов останак неопходан због
њихове личне ситуације;
б) када надлежни орган сматра да је њихов останак неопходан у сврху
њихове сарадње са надлежним органима у истрази, односно кривичном
постпуку.
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мере и обезбеде да жртве принудног брака доведене у другу земљу у сврху
венчања, а које су због тога изгубиле боравишни статус у земљи у којој иначе
бораве, могу поново да остваре тај статус.
Родно засновани захтеви за азил
Члан 60.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде да родно засновано насиље над женама може бити
препознато као облик прогањања у оквиру значења члана 1, А (2) Конвенције о
статусу избеглица из 1951. године, а као вид озбиљног угрожавања, које
захтева комплементарну, односно субсидијарну заштиту.
2) Стране обезбеђују да се изврши родно осетљиво тумачење по
сваком основу Конвенције и, у случајевима где се утврди да постоји страх од
прогањања по једном или више тих основа, подносиоцима захтева одобри
избеглички статус у складу са примењивим релевантним инструментима.
3) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и утврде родно осетљиве процедуре пријема и услуга подршке за лица,
која траже азил, као и родно осетљива упутства и процедуре за азил, које
обухватају утврђивање избегличког статуса и захтев за међународном
заштитом.
Забрана протеривања, односно враћања (non-refoulement)
Члан 61.
1) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере за поштовање принципа забране протеривања, односно враћања у складу
са постојећим обавезама по међународном праву.
2) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде да жртве насиља над женама, којима је потребна заштита,
независно од њиховог статуса или боравишта, не буду ни под којим условима
враћене ни у једну земљу у којој би им животи били угрожени, односно где би
могли да буду подвргнути мучењу или нехуманом или понижавајућем
поступању или кажњавању.
VIII. Међународна сарадња
Општи принципи
Члан 62.
1) У што већој мери, стране се обавезују да међусобно сарађују у
складу са одредбама ове конвенције, а кроз примену одговарајућих
међународних и регионалних инструмената сарадње у вези са парничним и
кривични питањима, као и на основу договора постигнутих на бази јединствених
или реципрочних прописа у националним законодавствима с циљем:
а) спречавања, борбе и кривичног гоњења свих видова насиља
обухваћених овом конвенцијом;
б)

заштите и обезбеђења помоћи жртвама;

ц) вршења истраге, односно спровођења поступака који се односе на
кривична дела утврђена на основу ове конвенције;
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правосудних органа сваке од страна, укључујући и мере заштите.

пресуда

2) Стране се обавезују да предузму неопходне законодавне или друге
мере и обезбеде да жртве кривичног дела утврђеног на основу ове конвенције и
почињеног на територији неке од страна, а која није територија боравишта
жртве, могу да поднесу жалбу пред надлежним органима државе свог
боравишта.
3) Уколико се страни, која помоћ условљава споразумом, достави
захтев за узајамну правну помоћ у кривичним питањима, екстрадицији или
извршењу парничне или кривичне пресуде од друге стране ове конвенције са
којом нема потписан такав споразум, ова конвенција се може сматрати за
правни основ узајамне правне помоћи у кривичним питањима, екстрадицији или
извршењу парничних, односно кривичних пресуда друге стране у односу на
кривична дела утврђена на основу ове конвенције.
4) Стране настоје да уврсте, према потреби, спречавање и борбу
против насиља над женама и насиља у породици у програме развојне помоћи
трећих држава, што обухвата и склапање билатералних и мултилатералних
споразума са трећим државама у погледу олакшања заштите жртава у складу
са чланом 18. став 5. ове конвенције.
Мере које се односе на угрожене особе
Члан 63.
Када једна страна, на основу расположивих информација, има
оправдану основу да верује да је неко лице непосредно угрожено од било ког
кривичног дела насиља наведеног у чл. 36.–39. ове конвенције на територији
друге стране, подстиче се страна, која има те податке, да их без одлагања
пренесе другој страни с циљем обезбеђења предузимања одговарајућих мера
заштите. Тамо где је то примењиво, ти подаци морају да обухвате детаље о
постојећим мерама заштите у корист угрожених лица.
Информисање
Члан 64.
1) Страна, од које су информације тражене, има обавезу да одмах
обавести страну, која је информације тражила, о свим активностима по овом
поглављу. Страна, од које су подаци тражени мора одмах да обавести страну
која тражи податке, о свим околностима које онемогућавају спровођење
тражене радње, односно уколико постоји вероватноћа да је знатно успоре.
2) Страна може, у оквиру граница свог законодавства, без претходног
захтева, доставити другој страни информацију, коју је добила у оквиру
сопствене истраге када сматра да одавање такве информације може да
помогне другој страни у спречавању кривичних дела утврђених на основу ове
конвенције или приликом покретања или спровођења истрага или поступака по
питању тих кривичних дела, а која би могла да доведе до захтева за сарадњом
са том страном у складу са овим поглављем.
3) Страна, која добије неку информацију у складу са ставом 2. овог
члана, мора да проследи такву информацију својим надлежним органима како
би поступак могао да буде спроведен уколико органи то сматрају прикладним,
односно како би та информација могла да буде узета у обзир у одговарајућим
парничним или кривичним поступцима.
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Члан 65.
Лични подаци се чувају и користе у складу са обавезама које стране
имају према Конвенцији о заштити лица у погледу аутоматске обраде личних
података (ETS, бр.108).
IX. Механизам за праћење
Експертска група за борбу против насиља над женама и
насиља у породици
Члан 66.
1) Експертска група за борбу против насиља над женама и насиља у
породици (у даљем тексту: GREVIO) прати примену ове конвенције код страна
уговорница.
2) GREVIO чини најмање 10, а највише 15 чланова, водећи рачуна о
родној и географској равнотежи, као и мултидисциплинарној стручности.
Чланове, на мандат од четири године, уз могућност да једном буду поново
изабрани, бира Комитет страна Конвенције између кандидата које номинују
стране, а који су њихови држављани.
3) Први избор 10 чланова одржава се у периоду од једне године након
ступања на снагу ове конвенције. Избор пет додатних чланова обавља се након
25. ратификације, односно приступања.
4)

Избор чланова GREVIO заснива се на следећим начелима:

а) чланови се бирају у складу са транспарентном процедуром из
редова лица високог моралног интегритета, познатих по својој стручности у
области људских права, родне равноправности, насиља над женама и насиља
у породици или пружања помоћи и заштите жртава, односно оних који су
показали стручно искуство у областима обухваћеним овом конвенцијом;
б)

било која два члана GREVIO не могу бити држављани исте државе;

ц)

чланови треба да представљају главне правне системе;

д) чланови треба да представљају релевантне актере и органе у
области насиља над женама и насиља у породици;
е) чланови представљају сами себе и независни су и непристрасни у
вршењу својих функција и на располагању су за ефикасно извршавање својих
дужности.
5) Изборну процедуру за чланове GREVIO одређује Комитет министара
Савета Европе након консултација са странама и прибављања њиховог
једногласног одобрења, у року од шест месеци након ступања на снагу ове
конвенције.
6)

GREVIO усваја Пословник о раду.

7) Чланови GREVIO и други чланови делегација, који обављају
државне посете у складу са чланом 68. ст. 9. и 14. ове конвенције, уживају
привилегије и имунитете утврђене у Додатку ове конвенције.
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Члан 67.
1) Комитет страна се састоји од представника страна уговорница ове
конвенције.
2) Генерални секретар Савета Европе сазива Комитет страна. Први
састанак Комитета страна одржава се у року од годину дана након ступања на
снагу ове конвенције ради избора чланова GREVIO. Након тога, састаје се на
захтев једне трећине страна, председника Комитета страна, односно
генералног секретара.
3)

Комитет страна усваја Пословник о раду.
Поступак
Члан 68.

1) У складу са упитником који GREVIO припреми, стране, преко
генералног секретара Савета Европе, подносе извештај на разматрање
GREVIO о законодавним и другим мерама којима се примењују одредбе ове
конвенције.
2) GREVIO разматра поднет извештај у складу са ставом 1. овог члана
са представницима те стране.
3) Поступак процене који следи, дели се у циклусе, чије трајање
одређује GREVIO. На почетку сваког циклуса, GREVIO бира посебне одредбе
на којима ће заснивати поступак процене и упућује упитник.
4) GREVIO одређује одговарајућа средства за спровођење поступка
праћења, односно мониторинга. Нарочито, може да донесе упитник за сваки
циклус процене који служи као основа за поступак процене у вези са применом
Конвенције код страна. Такав упитник упућује се свим странама. Стране
одговарају на тај упитник, као и на све друге захтеве за информацијама од
GREVIO.
5) GREVIO може да добије информације о примени Конвенције од
невладиних организација и цивилног друштва, као и од државних институција за
заштиту људских права.
6) GREVIO мора дужну пажњу да посвети постојећим подацима код
других регионалних и међународних инструмената и органа у областима
обухваћених овом конвенцијом.
7) Приликом доношења упитника за сваки циклус процене, GREVIO
дужну пажњу посвећује постојећим прикупљеним подацима и истраживањима
обављеним код страна у складу са чланом 11. ове конвенције.
8) GREVIO може да добије информације о примени Конвенције од
комесара за људска права Савета Европе, Парламентарне скупштине и
релевантних специјализованих органа Савета Европе, као и од других органа
установљених међународним инструментима. Жалбе поднете тим органима и
њихов исход на располагању су GREVIO.
9) GREVIO може, субсидијарно, да организује у сарадњи са државним
органима и уз помоћ независних националних експерата, посете државама,
уколико добијене информације нису довољне, или у случајевима из става 14.
овог члана. Током тих посета GREVIO могу помагати стручњаци у одређеним
областима.
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одредаба на којима се та процена заснива, као своје сугестије и предлоге, који
се односе на то како одређена страна може да реши уочене проблеме. Нацрт
извештаја се шаље на коментаре страни која се налази у поступку процене.
GREVIO узима у обзир коментаре стране приликом усвајања Извештаја.
11) На основу свих прикупљених података и коментара страна, GREVIO
усваја извештај и закључке, који се односе на мере које одређена страна
предузима у примени одредби ове конвенције. Овај извештај и закључци шаљу
се страни на коју се односе и Комитету страна. Извештај и закључци GREVIO
објављују се након усвајања, заједно са евентуалним коментарима дотичне
стране.
12) Не доводећи у питање поступак из ст. 1.–8. овог члана, Комитет
страна може да усвоји, на основу извештаја и закључака GREVIO, препоруке
које се односе на одређену страну: (а) у вези мера, које треба предузети
приликом спровођења закључака GREVIO уз, уколико је неопходно,
одређивање датума за подношење информација о њиховом спровођењу; (б) с
циљем промовисања сарадње са том страном и коректне примене ове
Конвенције.
13) Уколико добије поуздане информације које указују на проблеме које
је потребно одмах решити с циљем спречавања или ограничавања обима,
односно броја озбиљних повреда Конвенције, GREVIO може да захтева хитну
предају специјалног извештаја који се односи на мере предузете за спречавање
озбиљне, масовне, односно истрајне праксе насиља над женама.
14) Узимајући у обзир информације, које је поднела дотична страна, као
и све друге поуздане информације које су јој на располагању, GREVIO може да
наложи једном или више својих чланова да спроведу истрагу и хитно известе
GREVIO. Када ситуација налаже и уз сагласност стране, истрага може
обухватати посету на територији те стране.
15) Након прегледа налаза истраге, која се наводи у ставу 14. овог
члана, GREVIO доставља те налазе дотичној страни, према потреби, Комитету
страна и Комитету министара Савета Европе заједно са свим коментарима и
препорукама.
Опште препоруке
Члан 69.
GREVIO може да усвоји, према потреби, опште препоруке о примени ове
конвенције.
Учешће парламента у праћењу примене Конвенције
Члан 70.
1) Национални парламенти страна позвани су да учествују у праћењу
предузетих мера у примени ове конвенције.
2) Стране
парламентима.

подносе

извештаје

GREVIO

својим

националним

3) Парламентарна скупштина Савета Европе позвана је да редовно
прати примену ове конвенције.
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Однос према другим међународним инструментима
Члан 71.
1) Ова конвенција не утиче на обавезе, које произлазе из других
међународних инструмената којих су стране ове конвенције садашње или
будуће стране уговорнице, а које садрже одредбе о питањима којима се бави
ова конвенција.
2) Стране ове конвенције могу да закључују међусобне билатералне
или мултилатералне споразуме у вези са питањима које покрива ова
конвенција, а с циљем допуне или јачања њених одредаба, односно
олакшавања примене начела која су у њој садржана.
XI. Измене и допуне Конвенције
Измене и допуне
Члан 72.
1) Сви предлози измена и допуна ове конвенције стране упућују
генералном секретару, односно секретарки Савета Европе, који, односно која
их прослеђује државама чланицама Савета Европе, свакој потписници, свакој
страни, Европској унији, свакој држави позваној да потпише ову конвенцију у
складу са одредбама члана 75, као и свакој држави позваној да приступи овој
конвенцији у складу са одредбама члана 76. ове конвенције.
2) Комитет министара Савета Европе разматра предложене измене и
допуне и, након консултације са странама ове конвенције које нису чланице
Савета Европе, може да усвоји измене и допуне већином гласова у складу са
чланом 20. тачка д) Статута Савета Европе.
3) Текст сваке измене и допуне коју Комитет министара Савета Европе
усвоји у складу са ставом 2. овог члана шаље се странама на прихватање.
4) Све измене и допуне усвојене у складу са ставом 2. овог члана
ступају на снагу првог дана у месецу после истека периода од месец дана након
што све стране обавесте генералног секретара о прихватању измена и допуна.
XII. Завршне одредбе
Ефекти Конвенције
Члан 73.
Одредбе ове конвенције не доводе у питање одредбе националног
законодавства и обавезујућих међународних инструмената који су већ на снази,
односно могу да ступе на снагу, а који одређују или би могли да одреде
повољнија права за лица у спречавању и борби против насиља над женама и
насиља у породици.
Решавање спорова
Члан 74.
1) Стране у неком спору, који може да настане у вези са применом или
тумачењем одредби ове конвенције, обавезују се да прво покушају да разреше

- 50 спор преговорима, помирењем, арбитражом, односно неким другим средством
мирног решавања спора који прихвате међусобним договором.
2) Комитет министара Савета Европе може да успостави процедуре за
решавање спорова које стране могу да користе у случају спора уколико се о
томе сложе.
Потписивање и ступање на снагу
Члан 75.
1) Ова конвенција отворена је за потписивање државама чланицама
Савета Европе, нечланицама које су учествовале у њеној изради и Европској
унији.
2) Ова конвенција подлеже ратификацији, прихватању, односно
одобравању. Инструменти ратификације, прихватања, односно одобравања
депонују се код генералног секретара Савета Европе.
3) Ова конвенција ступа на снагу првог дана у месецу после истека
периода од три месеца након дана када је 10 потписница, међу којима најмање
осам чланица Савета Европе, изразило пристанак на обавезивање
Конвенцијом у складу са одредбама из става 2. овог члана.
4) У погледу сваке државе поменуте у ставу 1. овог члана или Европске
уније, а која накнадно изрази свој пристанак на обавезивање овом конвенцијом,
Конвенција ступа на снагу првог дана у месецу после истека периода од три
месеца након датума депоновања инструмента којим се ратификује, прихвата
или одобрава Конвенција.
Приступање Конвенцији
Члан 76.
1) Након ступања на снагу ове конвенције, Комитет министара Савета
Европе може, након консултација са странама Конвенције и њиховог
једногласног пристанка, позвати било коју државу, која није чланица Савета
Европе и није учествовала у изради Конвенције, да приступи Конвенцији,
већинском одлуком у складу са чланом 20. тачка д) Статута Савета Европе и
једногласном одлуком овлашћених представника страна заступљених у
Комитету министара.
2) Код сваке државе приступнице Конвенција ступа на снагу првог дана
месеца после истека периода од три месеца након датума депоновања
приступних инструмената код генералног секретара Савета Европе.
Територијална примена
Члан 77.
1) Свака држава или Европска унија може, у време потписивања или
приликом депоновања свог инструмента ратификације, прихватања или
приступања, назначити територију, односно територије на које ће се ова
конвенција односити.
2) Свака страна може у неком каснијем периоду путем изјаве упућене
генералном секретару Савета Европе да прошири примену ове конвенције на
било коју другу територију назначену у изјави, а за чије је међународне односе
надлежна, односно у чије име је опуномоћена да предузима мере. У погледу
такве територије, Конвенција ступа на снагу првог дана у месецу после истека
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секретара.
3) Свака изјава у складу са ст. 1. и 2. овог члана може се, у погледу
територије назначене у изјави, повући путем нотификације генералном
секретару Савета Европе. Повлачење ступа на снагу првог дана у месецу после
истека периода од три месеца након дана пријема такве нотификације од
стране генералног секретара.
Резерве
Члан 78.
1) Никакве резерве не могу се ставити у погледу било које одредбе ове
конвенције, осим као што је наведено у ставовима 2. и 3. овог члана.
2) Свака држава или Европска унија могу се, приликом потписивања
односно депоновања својих инструмената за ратификацију, прихватање,
одобрење или приступање, изјавом генералном секретару Савета Европе,
позвати на своје право да примењују или не примењују, само у одређеним
случајевима, односно под одређеним условима, одредбе из:
– члана 30. став 2;
– члана 44. ст. 1. тачка е), и ст. 3. и 4;
– члана 55. став 1. у погледу члана 35. по питању лакших кривичних
дела;
– члана 58. у погледу чл. 37.–39;
– члана 59.
3) Изјавом упућеном генералном секретару Савета Европе, свака
држава или Европска унија, приликом потписивања или депоновања
инструмента ратификације, прихватања, одобрења или приступања могу да
изјаве како резервишу право да обезбеде некривичне санкције уместо
кривичних санкција за понашања која се наводе у члановима 33. и 34. ове
конвенције.
4) Свака страна може потпуно или делимично да повуче резерву путем
изјаве генералном секретару Савета Европе. Таква изјава постаје пуноважна од
датума пријема од стране генералног секретара.
Важност и ревизија резерви
Члан 79.
1) Резерве описане у члану 78. ст. 2. и 3, важе пет година од дана
ступања на снагу ове конвенције за сваку страну која их уложи. Међутим, те
резерве могу да се обнове за период исте дужине трајања.
2) Осамнаест месеци пре дана истека резерве, генерални секретар
Савета Европе доставља страни обавештење о истеку периода на коју се
резерве односе. Не касније од три месеца пре истека, страна обавештава
генералног секретара о продужетку, измени, односно повлачењу резерве. У
случају недостатка обавештења од стране на коју се резерве односе, генерални
секретар обавештава ту страну да сматра да је резерва аутоматски продужена
на период од шест месеци. Уколико страна не обавести генералног секретара о
својој намери да продужи, односно измени своју резерву пре истека и тог
времена од шест месеци, долази до укидања резерве.
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обавези је да, пре него што је обнови или по неком захтеву, поднесе
објашњење GREVIO о оправданом основу за њено продужење.
Отказивање
Члан 80.
1) Свака страна може у сваком тренутку отказати ову конвенцију
нотификацијом генералном секретару Савета Европе.
2) Такво отказивање ступа на снагу првог дана у месецу после истека
периода од три месеца након дана пријема нотификације од стране генералног
секретара.
Нотификација
Члан 81.
Генерални секретар Савета Европе обавештава државе чланице Савета
Европе, државе нечланице које су учествовале у изради Конвенције, све
потписнице, све стране, Европску унију и све државе позване да приступе
Конвенцији о:
а)

сваком потписивању;

б) депоновању сваког
одобрења или приступања;

инструмента

ратификације,

прихватања,

ц) сваком датуму ступања на снагу ове конвенције у складу са чл. 75. и
76. ове конвенције;
д) свакој измени и допуни усвојеној у складу са чланом 72. ове
конвенције, као и датуму када таква измена, односно допуна ступа на снагу;
е) свакој резерви и повлачењу резерви у складу са чланом 78. ове
конвенције;
ф) сваком отказивању у складу са чланом 80. ове конвенције;
г) сваком другом чину, нотификацији, односно представци која се
односи на ову конвенцију.
Као потврду тога доле потписани, овлашћени за потпис, потписали су
ову конвенцију.
У Истанбулу, 11. маја 2011. године, на енглеском и француском језику,
оба текста једнаке важности, у једном примерку који се депонује у архиву
Савета Европе. Генерални секретар Савета Европе шаље оверене копије
свакој држави чланици Савета Европе, државама нечланицама, које су
учествовале у изради Конвенције, Европској унији и свакој држави, која је
позвана да приступи овој конвенцији.
Додатак – Привилегије и имунитети (члан 66.)
1) Овај додатак односи се на чланове GREVIO поменуте у члану 66.
Конвенције, као и на друге чланове делегација у државним посетама. У сврху
овог додатка, синтагма „други чланови делегација у државним посетама”
обухвата независне националне експерте и стручњаке, који се наводе у члану
68. став 9. ове конвенције, запослене у Савету Европе и преводиоце, које
ангажује Савет Европе у пратњи GREVIO током државних посета.
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приликом обављања функција, које се односе на припрему и спровођење
државних посета, као и каснијих посета, а који путују у вези са тим функцијама,
уживају следеће привилегије и имунитете:
а) имунитет од личног хапшења или притвора и од одузимања личног
пртљага, као и имунитет од сваког судског поступка у погледу речи које
изговоре, односно напишу и свих поступака које учине у службеном својству;
б) изузеће од свих ограничења њихове слободе кретања на изласку и
уласку у своју земљу боравка, при уласку и изласку из земље у којој обављају
своју функцију, као и од регистрације предвиђене за странце у земљи коју
посећују, односно кроз коју пролазе обављајући своју функцију.
3) У току путовања ради обављања својих функција, члановима
GREVIO и другим члановима делегације у државној посети, по питањима
царинске и девизне контроле, додељују се исте олакшице као и оне које се
додељују представницима страних државних делегација на привременој
службеној дужности.
4) Документа која се односе на процену примене Конвенције у поседу
чланова GREVIO и других чланова делегације у државној посети уживају
неповредивост уколико се односе на активност GREVIO. Званична преписка
GREVIO, односно званична комуникација чланова GREVIO и других чланова
делегације у државној посети не подлеже задржавању, односно цензури.
5) Да би члановима GREVIO и другим члановима делегације у
државној посети обезбедили потпуну слободу говора и потпуну независност у
обављању својих дужности, имунитет од судског поступка у односу на
изговорене или написане речи и према свим поступцима које учине обављајући
своје дужности, остаје на снази чак и када лица о којима се ради нису више
ангажована у обављању таквих дужности.
6) Привилегије и имунитет додељују се лицима поменутим у ставу 1.
овог додатка с циљем очувања независности при обављању функција у
интересу GREVIO, а не у њихову личну корист. Генерални секретар Савета
Европе се обавезује да укине имунитет лицима из става 1. овог додатка у
сваком случају у којем, по његовом, односно њеном мишљењу, имунитет омета
извршење правде и тамо где укидање имунитета не доводи у питање интересе
GREVIO.
___________________________________________________________________
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Члан 3.
Приликом депоновања инструмената за потврђивање Република Србија,
у смислу члана 78. став 2. ал. 1. и 2. Конвенције Савета Европе о спречавању и
борби против насиља над женама и насиља у породици, ставља резерву
следеће садржине:
„Република Србија задржава право да не примењује одредбе члана 30.
став 2. и члана 44. став 1. тачка е) и ст. 3. и 4. Конвенције, док не изврши
усаглашавање унутрашњег кривичног законодавства са наведеним одредбама
Конвенције.”
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”.

