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Preambul

EuroopaNõukogu liikmesriigid ja teised konventsioonile allakirjutanud,

meenutadesinimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (ETS nr 5, 1950) ja selleprotokolle, Euroopa
sotsiaalhartat (ETS nr 35, 1961, muudetud 1996, ETS nr 163), Euroopa Nõukogu inimkaubandusega võitlemise
konventsiooni (CETS nr 197,2005) ning laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamiseeest
käsitlevat Euroopa Nõukogu konventsiooni (CETS nr 201, 2007);

meenutadesjärgmisi Ministrite Komitee soovitusi Euroopa Nõukogu liikmesriikidele:  soovitust Rec(2002)5
naiste kaitsmise kohtavägivalla eest, soovitust CM/Rec(2007)17 soolise võrdõiguslikkuse standarditeja
mehhanismide kohta, soovitust CM/Rec(2010)10 naiste ja meeste rolli kohtakonfliktide ennetamisel ja
lahendamisel ning rahu tagamisel ja teisiasjakohaseid soovitusi;

arvestadesEuroopa Inimõiguste Kohtu kohtulahendite üha kasvavat hulka, millegakehtestatakse naistevastase
vägivalla olulised standardid;

võttesarvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti (1966),majanduslike, sotsiaalsete ja
kultuurialaste õiguste rahvusvahelist pakti(1966), Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni
naistediskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (1979) ja sellefakultatiivprotokolli (1999) ning
naiste diskrimineerimise likvideerimisekomitee üldist soovitust nr 19 naistevastase vägivalla kohta, Ühinenud
RahvasteOrganisatsiooni lapse õiguste konventsiooni (1989) ja sellefakultatiivprotokolle (2000) ning Ühinenud
Rahvaste Organisatsiooni puuetegainimeste õiguste konventsiooni (2006);

võttesarvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti (2002);

meenutadesrahvusvahelise humanitaarõiguse põhimõtteid ning eriti Genfi (IV) konventsioonitsiviilisikute kaitse
kohta sõja ajal (1949) ning selle I ja II lisaprotokolli(1977);

mõisteshukka naistevastase vägivalla ja perevägivalla kõik vormid;

tunnistades,et naiste ja meeste de jureja de factovõrdõiguslikkuse saavutamiselon oluline roll naistevastase
vägivalla ennetamisel;

tunnistades,et naistevastane vägivald on naiste ja meeste ajalooliselt kujunenudebavõrdsete võimusuhete
väljendus, mis on viinud meeste ülemvõimule naiste üleja naiste diskrimineerimisele ning mis on kujunenud
takistuseks naistetäielikule arengule;

tunnistades naistevastasevägivalla struktuurset soopõhist iseloomu ja seda, et naistevastane vägivald onüks
olulisimaid sotsiaalseid mehhanisme, millega naised surutakse meestestalamasse positsiooni;
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tunnistadessügava murega, et naised ja tütarlapsed kogevad sageli vägivalla tõsiseidvorme, nagu perevägivald,
seksuaalne ahistamine, vägistamine, sundabielud,niinimetatud au kaitsmise nimel toimepandavad kuriteod ning
suguelunditeümberlõikamine, mis kujutavad endast naiste ja tütarlaste inimõiguste tõsiseid rikkumisining on
oluliseks takistuseks naiste ja meeste võrdõiguslikkuse saavutamisel;

tunnistadestsiviilelanikke, eriti naisi mõjutavaid inimõiguste jätkuvaid rikkumisirelvakonfliktides, mis leiavad
aset laialdaste või süstemaatiliste vägistamisteja seksuaalvägivalla vormis, ning soolise vägivalla potentsiaalset
kasvu niikonfliktide ajal kui ka nende järel;

tunnistades,et naiste ja tütarlaste puhul valitseb meestest suurem oht langeda soolisevägivalla ohvriks;

tunnistades,et perevägivald mõjutab naisi ebaproportsionaalselt, märkides samas, etperevägivalla ohvriks võivad
langeda ka mehed;

tunnistades,et perevägivalla ohvriks on lapsed, sealhulgas perevägivalla pealtnägijatena;

seadeseesmärgiks Euroopa, kus poleks kohta naistevastasele vägivallale japerevägivallale,

onkokku leppinud järgmises.

Ipeatükk– Eesmärgid,mõisted, võrdõiguslikkus ja mittediskrimineerimine, üldised kohustused

Artikkel 1– Konventsiooni eesmärgid

1   Konventsiooni eesmärgid on:

   a   kaitsta naisi vägivalla kõigi vormideeest, ennetada naistevastast vägivalda ja perevägivalda, võtta selle
eestvastutusele ja likvideerida see;

   b   aidata kaasa naiste diskrimineerimisekõigi vormide likvideerimisele ning edendada naiste ja meeste
sisulistvõrdõiguslikkust, sealhulgas naiste õiguste edendamise kaudu;

   c   töötada välja igakülgne raamistik,poliitikad ja meetmed naistevastase vägivalla ja perevägivalla kõigi
ohvritekaitsmiseks ja abistamiseks;

   d   edendada rahvusvahelist koostöödnaistevastase vägivalla ja perevägivalla likvideerimiseks;

   e   toetadaja abistada organisatsioone ja õiguskaitseorganeid, et nad teeksid tõhusatkoostööd ja võtaksid omaks
tervikliku lähenemise naistevastase vägivalla japerevägivalla likvideerimisele.

2   Konventsiooni tõhusa rakendamisetagamiseks konventsiooniosaliste poolt sätestab konventsioon
konkreetsejärelevalvemehhanismi.

Artikkel 2– Konventsiooni kohaldamisala

1   Konventsiooni kohaldatakse naistevastasevägivalla kõigi vormide, sealhulgas perevägivalla suhtes, mis
mõjutab naisiebaproportsionaalselt.

2   Konventsiooniosalisi julgustataksekohaldama konventsiooni perevägivalla kõigi ohvrite
suhtes.Konventsiooniosalised pööravad konventsiooni rakendamisel erilist tähelepanusoolise vägivalla
naisohvritele.

3   Konventsiooni kohaldatakse nii rahu ajalkui ka relvastatud konflikti olukorras.

Artikkel 3– Mõisted

Konventsiooniskasutatakse järgmisi mõisteid:

   a   naistevastanevägivald–naisteinimõiguste rikkumine ja naiste diskrimineerimise vorm; see tähendab
kõikisoolise vägivalla akte, mille tulemusena või võimaliku tulemusena tekitataksenaisele füüsilisi,
seksuaalseid, psüühilisi või majanduslikke kahjusid võikannatusi, sealhulgas selliste aktidega ähvardamist, sundi
või omavolilistvabadusest ilmajätmist, sõltumata sellest, kas see leiab aset avalikult võieraelus;

   b   perevägivald– igasugused füüsilise, seksuaalse,psüühilise ja majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset
perekonnas võikoduseinte vahel või endiste või praeguste abikaasade või partnerite vahel,sõltumata sellest, kas
vägivallaakti toimepanija elab või on elanud ohvrigasamas elukohas;

   c   sugupool– sotsiaalselt konstrueeritudrollid, käitumine, tegevused või omadused, mida antud ühiskond
naistele jameestele sobivaks peab;

   d   naistevastanesooline vägivald–vägivald,mis on suunatud naise vastu põhjusel, et tegemist on naisega, või
mis mõjutabnaisi ebaproportsionaalselt;
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   e   ohver– iga füüsiline isik, kelle suhtesrakendatakse punktis a või b nimetatud käitumist;

   f   naised– hõlmab alla 18-aastaseidtütarlapsi.

Artikkel 4– Põhiõigused, võrdõiguslikkus jamittediskrimineerimine

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke ja muid meetmeid, et edendada ja kaitsta kõigi
inimeste, eritinaiste õigust elada vägivallavaba elu nii era- kui avalikus sfääris.

2   Konventsiooniosalised mõistavad hukkanaiste diskrimineerimise kõik vormid ning võtavad viivitamata
vajalikkeseadusandlikke ja muid meetmeid vägivalla ennetamiseks, eriti:
   –sõnastadesoma riigi põhiseaduses või muudes asjakohastes õigusaktides naiste ja meestevõrdõiguslikkuse
põhimõtte ning tagades selle põhimõtte rakendamisetegelikkuses;
   –keelustadesnaiste diskrimineerimise, sealhulgas vajaduse korral sanktsioonide rakendamisekaudu, ning
   –tühistadesja kaotades naisi diskrimineerivad seadused ja tavad.

3   Konventsiooni sätete, eriti ohvri õigustekaitse meetmete rakendamine konventsiooniosaliste poolt tagatakse
ilma mistahes alusel diskrimineerimiseta, olgu selleks bioloogiline sugu, sotsiaalnesugu, rass, nahavärvus, keel,
usutunnistus, poliitilised või muud veendumused,rahvuslik või sotsiaalne päritolu, rahvusvähemusse kuuluvus,
varanduslikseisund, sünnijärgne päritolu, seksuaalne sättumus, sooline identiteet, vanus,tervislik seisund, puue,
perekonnaseis, migrandi või põgeniku staatus või muustaatus.

4   Erimeetmeid, mis on vajalikud soolisevägivalla ennetamiseks ja naiste kaitsmiseks soolise vägivalla eest,
eikäsitleta konventsiooni alusel diskrimineerimisena.

Artikkel 5– Riigi kohustused ja hoolsuskohustus

1   Konventsiooniosalised hoiduvad osalemastmis tahes naistevastase vägivalla aktis ning tagavad, et
riigiasutused,ametnikud, organid, institutsioonid ja teised riigi nimel osalejad käituvadkooskõlas selle
kohustusega.

2   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke ja muid meetmeid hoolsuskohustuse täitmiseks, et
ennetada,uurida, karistada ja hüvitada käesoleva konventsiooni kohaldamisalassekuuluvaid vägivallaakte, mis
on toime pandud valitsusväliste osalejate poolt.

Artikkel 6– Sootundlikud poliitikad

Konventsiooniosalisedkohustuvad konventsiooni rakendamisel ja mõjude hindamisel arvestama
sugupoolteaspekti ning edendama ja efektiivselt rakendama naiste ja meestevõrdõiguslikkuse poliitikaid ja
naiste õigusi.

II peatükk– Terviklikudpoliitikad ja andmete kogumine

Artikkel 7– Terviklikud ja koordineeritud poliitikad

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke ja muid meetmeid, et võtta vastu ja rakendada
üleriigilisitõhusaid, terviklikke ja koordineeritud poliitikaid, mis hõlmavad kõikivajalikke meetmeid
konventsiooni kohaldamisalasse kuuluvate kõigi vägivallavormide ennetamiseks ja tõkestamiseks ning pakuvad
naistevastasele vägivallalereageerimiseks terviklikke lahendusi.

2   Konventsiooniosalised tagavad, et lõikes1 nimetatud poliitikad asetavad kõigi meetmete puhul tähelepanu
keskmesse ohvriõigused ning et neid rakendatakse kõigi asutuste, institutsioonide jaorganisatsioonide tõhusas
koostöös.

3   Käesoleva artikli kohaselt võetavatessemeetmetesse kaasatakse vajaduse korral kõik asjaomased osalejad,
naguvalitsusasutused, riigi, piirkondlikud ja kohalikud parlamendid jaametiasutused, riigi inimõigustega
tegelevad institutsioonid jakodanikuühiskonna organisatsioonid.

Artikkel 8– Rahalised vahendid

Konventsiooniosalisederaldavad asjakohased rahalised vahendid ja inimressurssi terviklikepoliitikate, meetmete
ja programmide piisavaks rakendamiseks, et ennetada jatõkestada käesoleva konventsiooni kohaldamisalasse
kuuluvaid kõiki vägivallavorme, sealhulgas nendeks, mida viivad ellu valitsusvälised organisatsioonid
jakodanikuühiskond.

Artikkel 9– Valitsusvälised organisatsioonid jakodanikuühiskond
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Konventsiooniosalisedtunnustavad, julgustavad ja toetavad kõikidel tasanditel naistevastasevägivallaga
võitlevate asjaomaste valitsusväliste organisatsioonide jakodanikuühiskonna tööd ning seavad nende
organisatsioonidega sisse tõhusakoostöö.

Artikkel 10– Koordineeriv organ

1   Konventsiooniosalised määravad võiasutavad ühe või mitu ametlikku organit, mis vastutavad
konventsioonikohaldamisalasse kuuluvate kõigi vägivalla vormide ennetamise ja tõkestamisepoliitikate ja
meetmete koordineerimise, rakendamise, järelevalve ja hindamiseeest. Nimetatud organid koordineerivad
artiklis 11 viidatud andmete kogumist,analüüsivad ja levitavad selle tulemusi.

2   Konventsiooniosalised tagavad, etkäesoleva artikli kohaselt määratud või asutatud organid saavad üldist
infotVIII peatüki kohaselt võetavate meetmete kohta.

3   Konventsiooniosalised tagavad, etkäesoleva artikli kohaselt määratud või asutatud organid on suutelised
teistekonventsiooniosaliste vastavate organitega otse suhtlema ja nendega sidemeidtugevdama.

Artikkel11– Andmete kogumine ja teadustöö

1   Konventsiooni rakendamiseks kohustuvadkonventsiooniosalised:

   a   koguma korrapäraste ajavahemike tagantliigitatud statistilisi andmeid konventsiooni kohaldamisalasse
kuuluvate kõigivägivalla vormidega seotud juhtumite kohta;

   b   toetamakonventsiooni kohaldamisalasse kuuluvate kõigi vägivalla vormide uurimusi, etselgitada välja
nende algpõhjused ja tagajärjed, esinemus ja süüdimõistmisteosakaal, samuti konventsiooni rakendamiseks
võetud meetmete tõhusus.

2   Konventsiooniosalised püüavadkorrapäraste ajavahemike tagant viia läbi elanikkonna küsitlusi,
et hinnatakonventsiooni kohaldamisalasse kuuluvate kõigi vägivalla vormideesinemissagedust ja
arengusuundumusi.

3   Konventsiooniosalised annavad artiklis 66viidatud ekspertgrupile käesoleva artikli kohaselt kogutud infot, et
ergutadarahvusvahelist koostööd ja võimaldada rahvusvahelisi võrdlusuuringuid.

4   Konventsiooniosalised tagavad, etkäesoleva artikli kohaselt kogutud info oleks avalikkusele kättesaadav.

III  peatükk– Ennetamine

Artikkel 12– Üldised kohustused

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkemeetmeid muudatuste propageerimiseks naiste ja meeste sotsiaalselt
jakultuuriliselt määratud käitumisviisides, et juurida välja eelarvamused,kombed, traditsioonid ja tavad, mis
tuginevad naiste alavääristamisele ningnaiste ja meeste stereotüüpsetele rollidele.

2   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke ja muid meetmeid, et hoida ära konventsiooni
kohaldamisalassekuuluvad kõik vägivalla vormid, mida võivad toime panna füüsilised võijuriidilised isikud.

3   Käesoleva peatüki kohaselt võetavatemeetmete puhul arvestatakse konkreetsete tingimuste tõttu
haavatavasseseisundisse sattunud inimeste spetsiifilisi vajadusi ja pööratakse neiletähelepanu, seades esikohale
kõigi ohvrite inimõigused.

4   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkemeetmeid, et julgustada kõiki ühiskonna liikmeid, eriti mehi ja
poisse,aktiivselt osalema konventsiooni kohaldamisalasse kuuluvate kõigi vägivallavormide ärahoidmisel.

5   Konventsiooniosalised tagavad, etkultuuri, tavasid, usku, traditsioone või niinimetatud au kaitsmist
eikäsitleta konventsiooni kohaldamisalasse kuuluva mis tahes vägivallaaktiõigustusena.

6   Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke meetmeid naiste õiguste edendamisele suunatud programmide
jategevuste propageerimiseks.

Artikkel 13– Teadlikkuse tõstmine

1   Konventsiooniosalised edendavad võiviivad korrapäraselt ja kõigil tasanditel läbi teadlikkuse
tõstmise kampaaniaidvõi programme, sealhulgas vajaduse korral koostöös riigi inimõiguste asutustegaja
võrdõiguslikkuse organitega, kodanikuühiskonna ja valitsusvälisteorganisatsioonidega, eriti
naisorganisatsioonidega, et suurendada avalikkuseteadlikkust konventsiooni kohaldamisalasse kuuluvate kõigi
vägivalla vormideilmingutest, nende tagajärgedest lastele ning sellise vägivalla ärahoidmisevajadusest.

2   Konventsiooniosalised tagavad avalikkuselaialdase informeerimise konventsiooni kohaldamisalasse
kuuluvatevägivallaaktide ärahoidmise meetmetest.
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Artikkel 14– Haridus

1   Konventsiooniosalised astuvad vajadusekorral vajalikke samme, et lülitada naiste ja meeste
võrdõiguslikkuse,mittestereotüüpsete soorollide, vastastikuse austuse, inimestevahelistessuhetes mittevägivaldse
konfliktilahenduse, naistevastase soolise vägivallaning isikupuutumatuse õiguse küsimusi käsitlevad
õppematerjalid, kohandatunaõpilase arengutasemele, ametlikesse õppekavadesse hariduse kõigil tasanditel.

2   Konventsiooniosalised astuvad vajalikkesamme, et edendada lõikes 1 viidatud põhimõtteid vabahariduse
programmides,samuti spordi, kultuuri- ja vaba aja veetmise programmides ja meedias.

Artikkel 15– Spetsialistide koolitus

1   Konventsiooniosalised pakuvad või teevadlaialdasemalt kättesaadavaks konventsiooni kohaldamisalasse
kuuluvate kõigivägivallaaktide ohvrite või toimepanijatega tegelevate spetsialistidekoolitusi, kus käsitletakse
niisuguse vägivalla ennetamist ja avastamist,naiste ja meeste võrdõiguslikkust, ohvrite vajadusi ja õigusi, aga ka
teiseseviktimiseerimise ärahoidmist.

2   Konventsiooniosalised aitavad kaasasellele, et lõikes 1 viidatud koolitus sisaldaks
asutustevahelisekoordineeritud koostöö alast koolitust, et konventsiooni kohaldamisalassekuuluvate
vägivallajuhtumitega igakülgselt tegelda ning õigete spetsialistidejuurde suunata.

Artikkel16– Ennetava iseloomuga sekkumis- jateraapiaprogrammid

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid, et käivitada või
toetada programme, mille eesmärgikson õpetada perevägivalla toimepanijaid inimestevahelistes suhetes
vägivallastloobuma, et vältida edasist vägivalda ja muuta vägivaldseid käitumisharjumusi.

2   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid, et käivitada või toetada
teraapiaprogramme,mille eesmärgiks on takistada süüteo toimepanijail, eritiseksuaalkurjategijatel uute
süütegude sooritamist.

3   Lõigetes 1 ja 2 nimetatud meetmetevõtmisel tagavad konventsiooniosalised, et esmatähtsaks peetakse ohvrite
turvalisust,toetamist ja inimõigusi ning et nende programmide käivitamine ja rakendaminetoimub vajaduse
korral koordineeritud koostöös ohvritele spetsiaalseidtugiteenuseid pakkuvate asutustega.

Artikkel 17– Erasektori ja meedia osalemine

1   Konventsiooniosalised julgustavaderasektorit, info- ja sidetehnoloogia sektorit ning meediat sõnavabadust
janende sõltumatust austades osalema poliitikate väljatöötamises ja rakendamisesning töötama välja juhiseid
ja eneseregulatsioonil põhinevaid standardeid naistevastasevägivalla ärahoidmiseks ja naiste väärikuse
austamiseks.

2   Konventsiooniosalised arendavad jaedendavad koostöös erasektoriga laste, lapsevanemate ja haridustöötajate
oskusitulla toime info- ja suhtluskeskkonnaga, mis pakub ligipääsu seksuaalse võivägivaldse iseloomuga
alandavale infosisule, millel võivad olla kahjustavadtagajärjed.

IVpeatükk– Kaitseja toetus

Artikkel 18– Üldised kohustused

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid, et kaitsta kõiki ohvreid
igasuguste edasistevägivallaaktide eest.

2   Konventsiooniosalised võtavad kooskõlasriigisisese õigusega vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid,
et tagadavajalike mehhanismide olemasolu, mis kindlustaksid tõhusa koostöö kõigiasjassepuutuvate
riigiasutuste, sealhulgas kohtuvõimu, prokuröride,õiguskaitseorganite, kohalike ja piirkondlike asutuste
ning valitsusvälisteorganisatsioonide ja muude asjaomaste organisatsioonide ja asutuste vahelkonventsiooni
kohaldamisalasse kuuluvate kõigi vägivalla vormide ohvrite jatunnistajate kaitsmisel ja toetamisel, sealhulgas
nende suunamisel üldiste jaspetsiaalsete tugiteenuste juurde, nagu on täpsustatud konventsiooni artiklites 20
ja 22.

3   Konventsiooniosalised tagavad, etkäesoleva peatükiga kooskõlas võetavad meetmed:
   –põhinevadnaistevastase vägivalla ja perevägivalla soolise aspekti mõistmisel ningkeskenduvad ohvri
inimõigustele ja turvalisusele;
   –põhinevadterviklikul lähenemisel, mis arvestab ohvrite, süüteo toimepanijate ja lasteomavahelisi suhteid ning
nende laiemat sotsiaalset keskkonda;
   –seavadeesmärgiks teisese viktimiseerimise ärahoidmise;
   –seavadeesmärgiks vägivalla naisohvrite õiguste edendamise ja majanduslikuiseseisvuse;
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   –võimaldavadvajaduse korral erinevate kaitse- ja tugiteenuste pakkumist ühes ja samaskohas;
   –arvestavadhaavatavate isikute, sealhulgas lapsohvrite spetsiifilisi vajadusi ning etmeetmed tehakse neile
kättesaadavaks.

4   Teenuste osutamine ei sõltu ohvrivalmisolekust süüdistust esitada või süüteo toimepanija vastu tunnistusi
anda.

5   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkemeetmeid konsulaar- ja muu kaitse ja toetuse pakkumiseks oma riigi
kodanikeleja teistele ohvritele, kellel on õigus sellisele kaitsele kooskõlasrahvusvahelisest õigusest tulenevate
kohustustega.

Artikkel 19– Teave

Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et ohvrid saavadpiisavat
ja õigeaegset teavet olemasolevate tugiteenuste ja õiguslike meetmetekohta neile mõistetavas keeles.

Artikkel 20– Üldised tugiteenused

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et ohvritel oleks
juurdepäästeenustele, mis aitavad neil vägivallast toibuda. Need meetmed peaksid vajadusekorral hõlmama
selliseid teenuseid nagu õigusalane ja psühholoogilinenõustamine, rahaline abi, eluase, haridus, koolitus ning abi
töökoha leidmisel.

2   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et ohvritel oleks
ligipäästervishoiu- ja sotsiaalteenustele ning et teenused oleks piisavalt rahastatudning et spetsialistid oleks välja
õpetatud, et ohvritele abi osutada ning neidvajalike teenuste juurde suunata.

Artikkel 21– Abi individuaalsete/kollektiivsetekaebuste esitamisel

Konventsiooniosalisedtagavad, et ohvrid oleks informeeritud kohaldatavatest regionaalsetest
jarahvusvahelistest individuaalsete/kollektiivsete kaebuste esitamisemehhanismidest ning nad pääseks neile
ligi. Konventsiooniosalised edendavad vastavatekaebuste esitamisel delikaatse ja asjatundliku abi osutamist
ohvritele.

Artikkel 22– Spetsiaalsed tugiteenused

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid, et osutada või võimaldada
koheseid, lühi- japikaajalisi spetsiaalseid tugiteenuseid – tagades nende piisavakättesaadavuse kõigis
piirkondades –kõigileohvritele, kelle suhtes on toime pandud konventsiooni kohaldamisalassekuuluvaid
vägivallaakte.

2   Konventsiooniosalised osutavad võivõimaldavad kõigile vägivalla ohvriks langenud naistele ja nende
lastelespetsiaalseid naistele mõeldud tugiteenuseid.

Artikkel 23– Varjupaigad

Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et rajatakspiisaval arvul
sobivaid ja kergesti kättesaadavaid varjupaiku turvalisemajutusvõimaluse pakkumiseks ohvritele, eriti naistele ja
nende lastele ningneile ennetavalt abi osutamiseks.

Artikkel 24– Tugitelefon

Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid, et seada sisse
üleriigilineööpäevaringne (24/7) tasuta tugitelefon, et helistajaid konfidentsiaalselt võinende anonüümsust
nõuetekohaselt arvestades konventsiooni kohaldamisalassekuuluvate kõigi vägivalla vormide osas nõustada.

Artikkel 25– Tugi seksuaalvägivalla ohvritele

Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et rajatakspiisaval
arvul sobivaid ja kergesti kättesaadavaid vägistamisohvrite keskusivõi seksuaalvägivallaga tegelevaid
suunamiskeskusi, et tagada arstlik jakohtumeditsiiniline läbivaatus, toetus traumaolukorras ja ohvrite
nõustamine.

Artikkel 26– Kaitse ja tugi vägivalla tunnistajaksolnud lastele

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et ohvrite kaitsmisel
jatugiteenuste osutamisel arvestatakse konventsiooni kohaldamisalasse kuuluvatekõigi vägivalla vormide
tunnistajaks olnud laste õigusi ja vajadusi.

2   Käesoleva artikli kohaselt võetavadmeetmed hõlmavad konventsiooni kohaldamisalasse kuuluvate kõigi
vägivallavormide tunnistajaks olnud laste eakohast psühholoogilist nõustamist ningarvestavad lapse parimate
huvidega.
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Artikkel 27– Teavitamine

Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke meetmeid, et julgustada iga isikut, kes on olnudkonventsiooni
kohaldamisalasse kuuluvate vägivallaaktide toimepanekutunnistajaks või kellel on piisavat alust uskuda,
et selline akt võidakse toimepanna või et võib eeldada uute vägivallaaktide toimepanekut, teavitama
sellestpädevaid organisatsioone või asutusi.

Artikkel 28– Teavitamine spetsialistide poolt

Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et riigisisese õigusega teatavatelespetsialistidele
kehtestatud konfidentsiaalsusnõuded ei oleks takistuseks, misei võimaldaks neil asjakohastel
tingimustel teavitada pädevaid organisatsioonevõi asutusi, kui neil on piisavalt alust uskuda, et on toime
pandudkonventsiooni kohaldamisalasse kuuluv tõsine vägivallaakt ning et võib eeldadauute tõsiste
vägivallaaktide toimepanekut.

V peatükk– Materiaalõigus

Artikkel 29– Tsiviilhagid ja -õiguskaitsevahendid

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid, et pakkuda ohvritele
piisavaidtsiviilõiguskaitsevahendeid süüteo toimepanijate vastu.

2   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid, et pakkuda rahvusvahelise
õiguseüldpõhimõtete kohaselt ohvritele piisavaid tsiviilõiguskaitsevahendeidriigiasutuste vastu, kes pole
suutnud oma pädevuse raames rakendada vajalikkeennetavaid ja kaitsemeetmeid.

Artikkel 30– Hüvitamine

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et ohvritel oleks
õigus süüteotoimepanijatelt konventsiooniga sätestatud süütegude eest hüvitist nõuda.

2   Neile, kes kannatavad tõsistekehavigastuste ja tervisekahjustuste all, määratakse ulatuses, mil kahju
polekaetud teistest allikatest, näiteks süüteo toimepanija, kindlustuse või riigirahastatud tervise- ja sotsiaalkaitse
poolt, piisava suurusega riiklik hüvitis.See ei välista, et konventsiooniosalised ei saaks süüteo toimepanijalt
määratudhüvitist tagasi nõuda, arvestades seejuures ohvri turvalisust.

3   Lõike 2 kohaselt võetavad meetmed tagavadhüvitise andmise mõistliku ajaperioodi jooksul.

Artikkel 31– Eestkoste, külastamisõigused jaturvalisus

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et laste eestkoste-
jakülastusõiguste kindlaksmääramisel arvestatakse konventsiooni kohaldamisalassekuuluva vägivalla
juhtumitega.

2   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et külastus- ja
eestkosteõigusekasutamine ei ohustaks ohvri ja laste õigusi ja turvalisust.

Artikkel32– Sundabielude tsiviilõiguslikud tagajärjed

Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, etsunniviisiliselt
sõlmitud abielusid saaks kehtetuks tunnistada, tühistada võilahutada, ilma et ohvrile tekitatakse põhjendamatuid
rahalisi võihalduskohustusi.

Artikkel 33– Psüühiline vägivald

Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et inimesepsüühilist
terviklikkust tõsiselt kahjustav tahtlik tegu, mis pannakse toimesundi või ähvardusi kasutades, oleks
kriminaliseeritud.

Artikkel 34– Jälitamine

Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et teise isikuvastu
suunatud tahtlik tegu, mille puhul teist isikut korduvalt ähvardataksening mis paneb teise isiku oma turvalisuse
pärast muret tundma, olekskriminaliseeritud.

Artikkel 35– Füüsiline vägivald
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Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et teise isikusuhtes
kasutatav tahtlik füüsiline vägivald oleks kriminaliseeritud.

Artikkel 36– Seksuaalvägivald, sealhulgas vägistamine

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et järgmised tahtlikud
teod olekskriminaliseeritud:
   a   sugulise iseloomuga teona mingi kehaosavõi eseme viimine teise isiku tuppe, pärakusse või suhu ilma teise
isikunõusolekuta;
   b   sugulise iseloomuga tegude toimepanemineteise isiku peal ilma tema nõusolekuta;
   c   teise inimese sundimine suguliseiseloomuga tegudele kolmanda isikuga ilma tema nõusolekuta.

2   Nõusolek tuleb anda vabatahtlikultinimese vaba tahte tulemusena, mida hinnatakse kaasnevate asjaolude
kontekstis.

3   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid, et lõiget 1 kohaldataks ka
tegude suhtes, mison toime pandud riigisisese õiguse kohaselt tunnustatud endiste või praegusteabikaasade või
partnerite vastu.

Artikkel 37– Sundabielu

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et täiskasvanu või
lapse tahtlikabielluma sundimine oleks kriminaliseeritud.

2   Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et täiskasvanu
võilapse tahtlik meelitamine konventsiooniosalise territooriumile või riigiterritooriumile, kus ta ei ela, nimetatud
täiskasvanu või lapse abiellumasundimiseks oleks kriminaliseeritud.

Artikkel 38– Naiste suguelundite moonutamine

Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et järgmisedtahtlikud
teod oleks kriminaliseeritud:
   a   naise suurte või väikeste häbememokkadevõi kliitori täielik või osaline eemaldamine, kinniõmblemine või
muul moelmoonutamine;
   b   naise sundimine või asetamine olukordatema peal punktis a nimetatud tegude läbiviimiseks;
   c   tütarlapse õhutamine, sundimine võiasetamine olukorda punktis a nimetatud tegude läbiviimiseks.

Artikkel 39– Sundabort ja sundsteriliseerimine

Konventsiooniosalised võtavadvajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et järgmised
tahtlikudteod oleks kriminaliseeritud:
   a   naisele abordi tegemine ilma tema eelnevaja teadliku nõusolekuta;
   b   kirurgiline sekkumine, mille eesmärgiksvõi tagajärjeks on naise ilmajätmine loomulikul teel järglaste
saamise võimestilma naise eelneva ja teadliku nõusolekuta või protseduuri mõistmata.

Artikkel 40– Seksuaalne ahistamine

Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et suguliseiseloomuga
soovimatu verbaalse, mitteverbaalse või füüsilise käitumise suhtes,mille eesmärgiks või tagajärjeks on
isiku väärikuse riivamine, eriti hirmutava,vaenuliku, heidutava, alandava või ründava õhustiku tekitamine,
rakendataksekriminaal- või muid õigusmeetmeid.

Artikkel 41– Süüteole kaasaaitamine, selleleõhutamine ja süüteokatse

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et süüteona
käsitletaks tahtlikutoimepaneku korral käesoleva konventsiooni artiklites 33, 34, 35, 36 ja 37,artikli 38 punktis a
ning artiklis 39 sätestatud süütegudele õhutamist võineile kaasaaitamist.

2   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et süüteona
käsitletaks tahtlikutoimepaneku korral käesoleva konventsiooni artiklites 35, 36 ja 37, artikli 38punktis a ning
artiklis 39 sätestatud süütegude toimepaneku katseid.

Artikkel42– Kuritegude, sealhulgasniinimetatud au kaitsmise nimel sooritatud kuritegude
vastuvõetamatudõigustused

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks,
et kriminaalmenetlustes, mis onalgatatud konventsiooni kohaldamisalasse kuuluva mis tahes
vägivallaaktitoimepaneku järel, ei peetaks kultuuri, tava, usku, traditsiooni eganiinimetatud au kaitsmist
vägivallaakti õigustuseks. See hõlmab iseäranis väiteid,nagu oleks ohver üle astunud kultuurilistest, usulistest,
sotsiaalsetest võitraditsioonilistest normidest või sobiliku käitumise tavadest.
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2   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et ükskõik millise
isiku poolt lapseõhutamine lõikes 1 nimetatud teo toimepanemisele ei vähendaks selle isikukriminaalvastutust
niisuguste tegude toimepanemise eest.

Artikkel 43– Kuriteo kehtivus

Konventsioonissätestatud süüteod kehtivad sõltumata ohvri ja süüteo toimepanija omavahelisesuhte iseloomust.

Artikkel 44– Jurisdiktsioon

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid, et kehtestada jurisdiktsioon
konventsioonissätestatud mis tahes süüteo üle, kui see on pandud toime:
   a   nende territooriumil; või
   b   nende lipu all sõitva laeva pardal; või
   c   nende seaduste alusel registreeritudõhusõiduki pardal; või
   d   nende kodaniku poolt; või
   e   isiku poolt, kelle alaline elukoht onkonventsiooniosalise territooriumil.

2   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid kehtestamaks jurisdiktsiooni
konventsioonissätestatud mis tahes süüteo üle, kui see pannakse toime nende riigi kodanikuvastu või isiku vastu,
kelle alaline elukoht on nende territooriumil.

3   Konventsiooniosalised võtavadkonventsiooni artiklites 36, 37, 38 ja 39 sätestatud süütegude eest
vastutuselevõtmiseks vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et nendejurisdiktsioon ei oleks
allutatud tingimusele, et need teod on kriminaliseeritudterritooriumil, kus need toime pandi.

4   Konventsiooniosalised võtavadkonventsiooni artiklites 36, 37, 38 ja 39 sätestatud süütegude eest
vastutuselevõtmiseks vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et nendejurisdiktsioon punkti 1
alapunktide d ja e osas ei oleks allutatud tingimusele,et vastutusele saab võtta üksnes pärast seda, kui ohver on
süüteost teatanud,või riik, kus süütegu toime pandi, on esitanud teavet.

5   Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid kehtestamaks
jurisdiktsioonikonventsioonis sätestatud süütegude üle juhtudel, kui väidetav süüteotoimepanija on nende
territooriumil ning nad ei anna teda teiselekonventsiooniosalisele välja vaid tema kodakondsuse tõttu.

6   Kui rohkem kui üks konventsiooniosalinenõuab jurisdiktsiooni konventsioonis sätestatud väidetava süüteo
suhtes,konsulteerivad asjassepuutuvad konventsiooniosalised vajaduse korralüksteisega, et teha kindlaks
vastutusele võtmiseks kõige sobivamjurisdiktsioon.

7   Rahvusvahelise õiguse üldreegleidkahjustamata ei välista konventsioon kriminaaljurisdiktsiooni, mida
konventsiooniosaline riigisisese õigusekohaselt teostab.

Artikkel 45– Karistused ja meetmed

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et konventsioonis
sätestatud süüteodoleks karistatavad tõhusate, süüteole vastavate ja hoiatavate karistustega,arvestades süüteo
raskust. Nimetatud karistused hõlmavad vajaduse korralvabadusekaotust, mis võib viia väljaandmisele.

2   Konventsiooniosalised võivad süüteotoimepanija suhtes rakendada teisi meetmeid, nagu:
   –süüdimõistetudisikute jälgimist või nende üle järelevalve teostamist;
   –vanemaõiguste äravõtmist, kui ühelgi teisel moel ei suudeta tagada lapse parimatehuvide kaitset, mis võib
hõlmata ohvri turvalisust.

Artikkel 46– Raskendavad asjaolud

Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et järgmisiasjaolusid
võiks ulatuses, mil need ei ole veel süüteo koosseisu tunnuseks,võtta riigisisese õiguse vastavate sätete kohaselt
arvesse raskendavateasjaoludena konventsioonis sätestatud süütegusid puudutavate kohtuotsustelangetamisel:
   a   süütegu pandi toime riigisisese õigusekohaselt tunnustatud endise või praeguse abikaasa või partneri
vastupereliikme, ohvriga koos elava isiku või isiku poolt, kes kuritarvitas omavõimu;
   b   süütegu või seotud süüteod pandi toimekorduvalt;
   c   süütegu pandi toime isiku vastu, kes oliasetatud haavatavasse seisundisse konkreetsete asjaolude tõttu;
   d   süütegu pandi toime lapse vastu võijuuresolekul;
   e   süütegu pandi toime kahe või enama koostegutseva isiku poolt;
   f   süüteole eelnes või sellega kaasnesäärmuslik vägivald;
   g   süütegupandi toime relva kasutamisega või ähvardusel;
   h   süütegu tekitas ohvrile tõsiseidfüüsilisi või psüühilisi kannatusi;
   i   süüteo toimepanija on varem mõistetudsüüdi sarnastes süütegudes.
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Artikkel 47– Teise konventsiooniosalise tehtudkohtuotsused

Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid, et võimaldada karistusekindlaks
määramisel arvestada teise konventsiooniosalise poolt konventsioonissätestatud süütegude suhtes tehtud
lõplikke kohtuotsuseid.

Artikkel 48– Kohustusliku alternatiivse vaidlustelahendamise või karistuse määramise keeld

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid, et keelustada konventsiooni
kohaldamisalassekuuluvate kõigi vägivalla vormide suhtes kohustuslik alternatiivne vaidlustelahendamine,
sealhulgas vahendamine ja lepitus.

2   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et trahvi määramisel
arvestataksesüüteo toimepanija suutlikkust võtta rahalisi kohustusi ohvri ees.

VIpeatükk– Uurimine,vastutusele võtmine, menetlusõigus ja kaitsemeetmed

Artikkel 49– Üldised kohustused

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et konventsiooni
kohaldamisalassekuuluvate kõigi vägivalla vormidega seotud uurimised ja kohtumenetlused viiakseläbi liigse
viivituseta, arvestades kriminaalmenetluse kõigil etappidel ohvriõigusi.

2   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid, et kooskõlas inimõiguste
aluspõhimõtete ningvägivalla kui soolistatud nähtuse mõistmisega tagada konventsioonis sätestatudsüütegude
tõhus uurimine ja nende eest vastutusele võtmine.

Artikkel 50– Viivitamatu reageerimine, ennetus jakaitse

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et vastutavad
õiguskaitseorganidreageerivad konventsiooni kohaldamisalasse kuuluvatele kõigile vägivallavormidele
viivitamata ja asjakohaselt, pakkudes ohvritele piisavat ja kohestkaitset.

2   Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et
vastutavadõiguskaitseorganid hakkavad viivitamata ja asjakohaselt tegelema konventsioonikohaldamisalasse
kuuluvate kõigi vägivalla vormide ennetamise ja nende eestkaitsega, sealhulgas rakendavad operatiivseid
ennetusmeetmeid ja koguvadtõendusmaterjali.

Artikkel 51– Riskide hindamine ja riskide juhtimine

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et kõik asjaomased
asutused viivadriskide juhtimiseks ning vajaduse korral koordineeritud turva- ja tugimeetmetepakkumiseks läbi
surmaohu, olukorra tõsiduse ning vägivalla kordumise ohuhindamise.

2   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke ja muid meetmeid tagamaks, et lõikes 1 nimetatud
hindamise puhulvõetakse uurimise ning kaitsemeetmete rakendamise kõikidel etappidel arvesseasjaolu, et
konventsiooni kohaldamisalasse kuuluvate vägivallaaktidetoimepanijail on relvad või nad omavad neile
ligipääsu.

Artikkel 52– Hädaolukorras rakendatavad tõkendid

Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et pädevateleasutustele
antakse volitused nõuda otsese ohu olukorras perevägivallatoimepanijalt, et ta lahkuks ohvri või ohustatud
isiku elukohast piisavaltpikaks ajaperioodiks, ning keelata perevägivalla toimepanijal ohvri võiohustatud isiku
elukohta siseneda või temaga ühendust võtta. Käesoleva artiklikohaselt võetavate meetmete puhul seatakse
esikohale ohvrite ja ohustatudisikute turvalisus.

Artikkel 53– Lähenemiskeeld

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et
konventsiooni kohaldamisalassekuuluvate kõigi vägivalla vormide ohvritele tagatakse asjakohase
lähenemiskeelukättesaadavus.

2   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et lõikes 1 nimetatud
lähenemiskeeldoleks:
   –saadavalviivitamatuks kaitseks ning ilma et sellega kaasneksid ohvrile liigsed haldus-või rahalised
kohustused;
   –antudvälja kindlaks ajaperioodiks või kuni selle muutmise või tühistamiseni;
   –antudvajaduse korral välja ex partealuselja mis jõustuks koheselt;
   –saadavalsõltumatult teistest õiguslikest meetmetest või neid täiendavalt;
   –lubatudkasutusele võtta hilisemas kohtumenetluses.
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3   Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et lõike 1kohaselt
välja antud lähenemiskeelu rikkumise korral rakendatakse tõhusaid,proportsionaalseid ja hoiatavaid kriminaal-
ja õiguslikke sanktsioone.

Artikkel 54– Uurimine ja tõendid

Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et tsiviil-
võikriminaalmenetluses oleks ohvri seksuaalse ajaloo ja käitumisega seotud tõendidlubatud üksnes siis, kui need
on asjakohased ja vajalikud.

Artikkel 55– Ex parteja ex officiomenetlus

1   Konventsiooniosalised tagavad, etkonventsiooni artiklites 35, 36, 37, 38 ja 39 sätestatud süütegude uurimine
janende eest vastutusele võtmine ei sõltuks täielikult ohvri poolt teostteavitamisest ega kaebuse esitamisest
juhul, kui süütegu pandi täielikult võiosaliselt toime tema territooriumil, ning et menetlus võib jätkuda isegi
juhul,kui ohver võtab oma avalduse või kaebuse tagasi.

2   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid kindlustamaks kooskõlas
riigisisese õigusegariiklikele ja valitsusvälistele organisatsioonidele ja perevägivallaküsimustega tegelevatele
nõustajatele võimaluse pakkuda ohvritele nende soovilkonventsioonis sätestatud süütegudega seotud
kohtumenetluste ajal abi ja/võituge.

Artikkel 56– Kaitsemeetmed

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid, et kaitsta ohvrite õigusi ja
huve, sealhulgasnende spetsiifilisi vajadusi seoses tunnistajaks olemisega uurimise jakohtumenetluse kõikidel
etappidel, iseäranis:

   a   tagades neile ning nende peredele jatunnistajatele kaitse ähvardamise, kättemaksu ja korduva
viktimiseerimise eest;

   b   tagades, et ohvrid oleks informeeritud – vähemalt juhtudel, kus ohvrid japere võivad ohtu sattuda –,
kuisüüteo toimepanija põgeneb või kui ta vabastatakse ajutiselt või lõplikult;

   c   informeerides neid kooskõlas riigisiseseõigusega nende õigustest, neile suunatud teenustest ning nende
kaebuse suhtesrakendatavatest järelmeetmetest, süüdistustest, uurimise või menetluse üldisestkulgemisest,
nende rollist selles ning kaasuse tulemustest;

   d   võimaldades ohvritele kooskõlasriigisisese õiguse menetlusreeglitega olla ära kuulatud, esitada tõendeid,
omaseisukohti, vajadusi ja probleeme kas otse või vahendaja kaudu ning et neidvõetakse arvesse;

   e   pakkudesohvritele vajalikke tugiteenuseid, et nende õigused ja huvid oleksnõuetekohaselt esitatud ja
arvesse võetud;

   f   tagades, et oleks võimalik võttameetmeid ohvri eraelu puutumatuse ja temast loodava kuvandi kaitsmiseks;

   g   tagades, et võimaluse korral välditaksekohtu ja õiguskaitseorganite ruumides ohvrite ja süüteo
toimepanijatekokkupuutumist;

   h   võimaldades ohvritele nende menetlustesosalemise või tõendite esitamise ajal sõltumatuid ja pädevaid
tõlke;

   i   võimaldades ohvritel riigisiseseõigusega kehtestatud reeglite kohaselt anda kohtusaalis tunnistusi ilma
kohalviibimata või vähemalt ilma väidetava süüteo toimepanija kohalolekuta, eritisidetehnoloogia võimalusi
kasutades, kui see on võimalik.

2   Naistevastase vägivalla ja perevägivallalapsohvrile ja -tunnistajale pakutakse vajaduse korral erilisi
kaitsemeetmeidlapse parimaid huvisid arvestades.

Artikkel 57– Õigusabi

Konventsiooniosalisedtagavad riigisisese õigusega sätestatud tingimuste kohaselt õiguse õigusabilening tasuta
õigusabi ohvritele.

Artikkel 58– Aegumine

Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke seadusandlikke ja muid meetmeid tagamaks, et tähtaeg,
milkonventsiooni artiklites 36, 37, 38 ja 39 sätestatud süütegude osas võibkohtumenetlust algatada, jätkuks aja
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jooksul, mis on piisava pikkusega ningvastab käsitletava süüteo raskusele, et võimaldada menetluse alustamist
pärastohvri täisealiseks saamist.

VIIpeatükk– Migratsioonja varjupaik

Artikkel 59– Elamisõigus

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et ohvritele, kelle
elamisõigussõltub riigisisese õiguse kohaselt tunnustatud abikaasa või partneri omast,antakse abielu lahutamise
või suhte lõpetamise korral eriti raskete asjaoludepuhul ning selle taotlemise korral iseseisev elamisluba,
sõltumata abielu võisuhte kestusest. Iseseisva elamisloa andmise ja tähtaja tingimused sätestatakseriigisisese
õigusega.

2   Konventsiooniosalisedvõtavad vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et ohvritellubataks
riigisisese õiguse kohaselt tunnustatud abikaasast või partneristsõltuva elamisõigusega seoses algatatud
väljasaatmismenetlus peatada, etvõimaldada neil taotleda iseseisvat elamisluba.

3   Konventsiooniosalised väljastavadohvritele pikendatava elamisloa ühes või mõlemas järgmises olukorras:
   a   kui pädev organ leiab, et nende viibimineon vajalik nende isikliku olukorra tõttu;
   b   kui pädev organ leiab, et nende viibimineon vajalik uurimisprotsessis või kriminaalmenetluses pädevate
organitegakoostöö eesmärgil.

4   Konventsiooniosalised võtavadseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et sundabielu ohvrid, kes on
viidudteise riiki abiellumise eesmärgil ning kes on selle tagajärjel kaotanudelamisõiguse riigis, kus nad alaliselt
elasid, võivad elamisõiguse tagasisaada.

Artikkel 60– Soopõhised varjupaigataotlused

1   Konventsiooniosalised rakendavadseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et naistevastast soolist
vägivaldasaaks käsitleda tagakiusamise vormina 1951. aasta pagulasseisundi konventsiooniartikli 1 jaotise A
lõike 2 tähenduses ja tõsise kahju tekitamisena, mis annabaluse täiendavaks/subsidiaarseks kaitseks.

2   Konventsiooniosalised tagavad, et kõikikonventsioonis sätestatud põhjuseid tõlgendatakse sootundlikult ning
et kuituvastatakse, et kardetav tagakiusamine leiab aset ühel või mitmel nimetatudpõhjusel, antakse taotlejale
põgeniku staatus vastavalt kohaldatavateleõigusaktidele.

3   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid, et töötada varjupaigataotlejate
jaoks väljasootundlikud vastuvõtuprotseduurid ning tugiteenused, samuti sootundlikudjuhised ja sootundlikud
varjupaigaprotseduurid, sealhulgas põgeniku staatusekindlaks määramise ja rahvusvahelise kaitse taotlemise
osas.

Artikkel 61– Mittetagasisaatmine

1   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid mittetagasisaatmise põhimõtte
austamisekskooskõlas rahvusvahelise õigusega võetud kohustustega.

2   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et kaitset vajavaid
naistevastasevägivalla ohvreid ei saadetaks, sõltumata nende staatusest või elukohast, ühelgitingimusel tagasi
mis tahes riiki, kus nende elu võib olla ohus või kus neidvõidakse piinata või ebainimlikult või inimväärikust
alandavalt kohelda võikaristada.

VIIIpeatükk– Rahvusvahelinekoostöö

Artikkel 62– Üldpõhimõtted

1   Konventsiooniosalised teevad omavahelkoostööd, järgides käesoleva konventsiooni sätteid ning kohaldades
tsiviil- jakriminaalasjades tehtava koostöö rahvusvahelisi ja piirkondlikke õigusakte ningühetaoliste või
vastastikuste õigusaktide ja riigisisese õiguse alusel sõlmitudkokkuleppeid võimalikult suures ulatuses, selleks
et:
   a   ennetada ja tõkestada konventsioonikohaldamisalasse kuuluvaid kõiki vägivalla vorme ja võtta nende
eestvastutusele;
   b   kaitsta ja abistada ohvreid;
   c   uurida ja menetleda konventsioonissätestatud süütegusid;
   d   täita konventsiooniosaliste kohtute poolttsiviil- ja kriminaalasjades tehtud otsuseid, sealhulgas
lähenemiskeeldu.

2   Konventsiooniosalised võtavad vajalikkeseadusandlikke või muid meetmeid tagamaks, et inimesed, kes
on langenudkäesolevas konventsioonis sätestatud süüteo ohvriks, mis on toime pandudkonventsiooniosalise
territooriumil, mis ei ole ohvri elukohariik, saavadesitada kaebuse oma elukohariigi pädevatele asutustele.

3   Kui konventsiooniosaline, kes teeb kriminaalasjadesantava vastastikuse õigusabi, väljaandmise või teise
konventsiooniosalise poolttsiviil- või kriminaalasjades tehtud otsuste täitmise sõltuvaks lepinguolemasolust,
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saab taotluse selliseks õigusalaseks koostöökskonventsiooniosaliselt, kellega ta pole sellist lepingut sõlminud,
võib takäsitleda käesolevat konventsiooni õigusliku alusena kriminaalasjades antavalevastastikusele õigusabile,
väljaandmisele või teise konventsiooniosalise poolttsiviil- või kriminaalasjades tehtud otsuste täitmisele
konventsioonissätestatud süütegude osas.

4   Konventsiooniosalised püüavad vajadusekorral integreerida naistevastase vägivalla ja perevägivalla
ennetamise janendega võitlemise kolmandatele riikidele antava arenguabi programmidesse,sealhulgas sõlmides
kolmandate riikidega kahe- ja mitmepoolseid kokkuleppeidohvrite kaitsmise hõlbustamiseks artikli 18 lõike 5
kohaselt.

Artikkel 63– Ohustatud isikuid puudutavad meetmed

Kuikonventsiooniosalisel on tema käsutuses oleva teabe põhjal piisavalt alustuskuda, et isiku puhul valitseb
otsene oht, et tema kallal pannakse toimekäesoleva konventsiooni artiklites 36, 37, 38 ja 39 sätestatud mis
tahesvägivallaakt teise konventsiooniosalise territooriumil, julgustatakse teavetomavat konventsiooniosalist
sellest viimasele viivitamata teatama, et tagadaasjakohaste kaitsemeetmete võtmine. Vajaduse korral sisaldab
selline teaveüksikasju ohustatud isiku olemasolevate kaitsetingimuste kohta.

Artikkel64– Teave

1   Taotluse saanud konventsiooniosaline teavitabtaotluse esitanud konventsiooniosalist viivitamata käesoleva
peatüki kohaseltrakendatud meetmete lõpptulemusest. Taotluse saanud konventsiooniosalineteavitab samuti
viivitamata taotluse esitanud konventsiooniosalist asjaoludest,mis muudavad taotletud meetme rakendamise
võimatuks või mille tõttu see võibtõenäoliselt oluliselt viibida.

2   Konventsiooniosaline võib riigisiseseõiguse piires ilma eelneva taotluseta edastada teisele
konventsiooniosaliseleenda poolt läbi viidud uurimise raames saadud teavet, kui ta leiab, et selliseteabe
avaldamine aitab teavet saaval konventsiooniosalisel ennetadakonventsioonis sätestatud kuritegusid või algatada
või viia läbi sellistekuritegude uurimist või menetlemist või et see võib viia selle konventsiooniosalisepoolt
koostöö taotlemiseni käesoleva peatüki alusel.

3   Konventsiooniosaline, kes saab lõike 2kohaselt teavet, edastab sellise teabe oma pädevatele asutustele,
et vajadusekorral oleks võimalik menetlust algatada või et teavet saaks võtta arvesse asjagaseotud tsiviil- ja
kriminaalmenetlustes.

Artikkel 65– Andmekaitse

Isikuandmeidsäilitatakse ja kasutatakse vastavalt kohustustele, mille konventsiooniosalisedon võtnud
isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni(ETS nr 108) alusel.

IXpeatükk– Järelevalvemehhanism

Artikkel 66– Naistevastase vägivallaga japerevägivallaga võitlemise ekspertgrupp

1   Naistevastase vägivallaga japerevägivallaga võitlemise ekspertgrupp (edaspidi NVPVEG) jälgib käesoleva
konventsiooni rakendamistkonventsiooniosaliste poolt.

2   NVPVEG koosneb kõige vähem 10-st ja kõigeenam 15-st liikmest, arvestades tasakaalustatud soolist
ja geograafilistesindatust ning erinevate valdkondade ekspertteadmiste olemasolu. Liikmedvalitakse
konventsiooniosaliste komisjoni poolt konventsiooniosaliste nimetatudkandidaatide hulgast 4-aastaseks
ametiajaks, mida on võimalik pikendada ükskord; liikmed valitakse konventsiooniosaliste kodanike hulgast.

3   Esimesed 10 liiget valitakse ühe aastajooksul käesoleva konventsiooni jõustumisest. Viis lisaliiget valitakse
pärast25. ratifitseerimist või ühinemist.

4   NVPVEG liikmed valitakse järgmistepõhimõtete kohaselt:
    a   nad valitakse läbipaistva protseduurikohaselt heade kõlbeliste omadustega isikute hulgast, keda tuntakse
nendetunnustatud pädevuse tõttu inimõiguste, soolise võrdõiguslikkuse, naistevastasevägivalla ja perevägivalla
või ohvrite abistamise ja kaitsmise valdkonnas võikellel on head erialateadmised käesoleva konventsiooniga
hõlmatud valdkondades;
   b   kaks NVPVEG liiget ei tohi kunagi ollaühe ja sama riigi kodanikud;
   c   nad peaksid esindama peamisiõigussüsteeme;
   d   nad peaksid esindama naistevastasevägivalla ja perevägivallaga tegelevaid osalejaid ja asutusi;
   e   nad osalevad enese nimel ning on omaülesannete täitmisel sõltumatud ja erapooletud ning neil peab olema
võimalikoma kohustusi tõhusalt täita.
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5   NVPVEG liikmete valimise protseduurimäärab kindlaks Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee
pärastkonventsiooniosalistega konsulteerimist ning nendelt ühehäälse nõusolekusaamist kuue kuu jooksul
käesoleva konventsiooni jõustumisest.

6   NVPVEG võtab vastu omaprotseduurireeglid.

7   NVPVEG liikmed ja delegatsioonideliikmed, kes külastavad riike vastavalt artikli 68 lõigetes 9 ja
14sätestatule, omavad konventsiooni lisas sätestatud eesõigusi ja puutumatust.

Artikkel 67– Konventsiooniosaliste komisjon

1   Konventsiooniosaliste komisjon koosnebkonventsiooniosaliste esindajatest.

2   Konventsiooniosaliste komisjoni kutsub kokkuEuroopa Nõukogu peasekretär. Selle esimene koosolek
peetakse ühe aasta jooksulpärast konventsiooni jõustumist, et valida NVPVEG liikmed. Seejärel tuleb seekokku
iga kord, kui seda nõuab üks kolmandik konventsiooniosalisi,konventsiooniosaliste komisjoni esimees või
peasekretär.

3   Konventsiooniosaliste komisjon võtabvastu oma protseduurireeglid.

Artikkel 68– Menetlus

1   Konventsiooniosalised esitavad EuroopaNõukogu peasekretärile NVPVEG küsimustiku alusel koostatud
aruandekonventsiooni sätete rakendamiseks võetud seadusandlike ja muude meetmete kohtaNVPVEG-le
läbivaatamiseks.

2   NVPVEG vaatab lõike 1 kohaselt esitatudaruande läbi koos vastava konventsiooniosalise esindajatega.

3   Järgnevhindamismenetlus jagatakse voorudesse, mille pikkuse määrab kindlaks NVPVEG.Iga vooru alguses
valib NVPVEG hindamismenetluse aluseks võetavad konkreetsedsätted ja saadab välja küsimustiku.

4   NVPVEG määrab kindlaksjärelevalvemenetluse teostamiseks vajalikud vahendid. Ta võib iseäranis
validaigaks hindamise vooruks küsimustiku, mille alusel hinnatakse konventsioonirakendamist
konventsiooniosaliste poolt. Küsimustik saadetakse kõigilekonventsiooniosalistele. Konventsiooniosalised
vastavad küsimustikule, samutimis tahes muudele NVPVEG poolt esitatud teabenõuetele.

5   NVPVEG võib saada teavet konventsioonirakendamise kohta valitsusvälistelt organisatsioonidelt ja
tsiviilühiskonnalt,samuti inimõiguste kaitsmisega tegelevatelt riigiasutustelt.

6   NVPVEG arvestab hoolikalt muudestrahvusvahelistest ja piirkondlikest õigusaktidest ja asutustest saadavat
teavetkonventsiooni kohaldamisalasse kuuluvates valdkondades.

7   Küsimustiku koostamisel iga hindamisvoorujaoks arvestab NVPVEG hoolikalt konventsiooniosalistes
olemasolevat andmetekogumist ja uurimistööd, nagu on viidatud konventsiooni artiklis 11.

8   NVPVEG võib saada teavet konventsioonirakendamise kohta Euroopa Nõukogu inimõiguste volinikult,
ParlamentaarseltAssambleelt ning vastavatelt Euroopa Nõukogu spetsialiseeritud organitelt,samuti muude
rahvusvaheliste õigusaktide alusel loodud organitelt. Nimetatudorganitele esitatud kaebused ja nende tulemused
tehakse NVPVEG-lekättesaadavaks.

9   Lisaks võib NVPVEG koostöös riigiametiasutustega ja riigi sõltumatute ekspertide abil külastada riike,
kuisaadud teave on ebapiisav või lõikes 14 sätestatud juhtudel. Külastuste ajalvõivad NVPVEG-d abistada
spetsiifiliste valdkondade spetsialistid.

10   NVPVEG koostab esialgse aruande, missisaldab hindamisele kuulunud sätete rakendamise analüüsi ning
soovitusi jaettepanekuid selle kohta, kuidas konventsiooniosaline võiks tuvastatudprobleemidega tegelda.
Esialgne aruanne edastatakse hindamist läbivalekonventsiooniosalisele märkuste esitamiseks. NVPVEG
arvestab tema märkusiaruande vastuvõtmisel.

11   Kogu saadud teabe ja konventsiooniosalistemärkuste alusel võtab NVPVEG vastu aruande ja resolutsiooni
asjaomasekonventsiooniosalise poolt konventsiooni sätete rakendamiseks võetavatemeetmete kohta. Nimetatud
aruanne ja resolutsioon saadetakse asjaomaselekonventsiooniosalisele ja konventsiooniosaliste komisjonile.
NVPVEG aruanne jaresolutsioon avaldatakse pärast vastuvõtmist koos asjaomasekonventsiooniosalise lõplike
märkustega.

12   Konventsiooniosaliste komisjon võib lõigete 1–8 menetlust piiramata võttaNVPVEG aruande ja
resolutsiooni põhjal vastu sellele konventsiooniosaliselemõeldud soovitused (a) meetmete kohta, mida tuleb
NVPVEG resolutsioonirakendamiseks võtta, määrates vajaduse korral kuupäeva nende rakendamise kohtateabe
esitamiseks, ning (b) seades eesmärgiks koostöö tegemise nimetatudkonventsiooniosalisega konventsiooni
nõuetekohaseks rakendamiseks.
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13   Kui NVPVEG saab usaldusväärset teavet, misosutab olukorrale, kus probleemid nõuavad viivitamatut
tähelepanu konventsioonitõsiste rikkumiste ärahoidmiseks ning nende ulatuse ja arvu piiramiseks, võibta nõuda
eriaruande viivitamatut esitamist meetmete kohta, mida on võetudtõsise, ulatusliku või jätkuva naistevastase
vägivalla tõkestamiseks.

14   Arvestades asjaomase konventsiooniosaliseesitatud teavet ja igasugust muud talle kättesaadavat
usaldusväärset teavet,võib NVPVEG määrata ühe või mitu oma liiget uurimise läbiviimiseks ningNVPVEG-
le viivitamatuks aruandmiseks. Kui see on õigustatud ning kuikonventsiooniosaline nõustub, võib uurimine
sisaldada tema territooriumikülastamist.

15   Pärast lõikes 14 viidatud uurimisetulemustega tutvumist edastab NVPVEG nimetatud tulemused
asjaomaselekonventsiooniosalisele ning vajaduse korral konventsiooniosaliste komisjonileja Euroopa Nõukogu
Ministrite Komiteele koos kõigi märkuste ja soovitustega.

Artikkel 69– Üldised soovitused

NVPVEGvõib vajaduse korral võtta vastu üldised soovitused konventsiooni rakendamisekohta.

Artikkel 70– Parlamendi kaasamine järelevalvesse

1   Riikide parlamente kutsutakse osalemakonventsiooni rakendamiseks võetavate meetmete järelevalves.

2   Konventsiooniosalised esitavad NVPVEGaruanded oma riigi parlamendile.

3   Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assambleekutsutakse regulaarselt hindama käesoleva konventsiooni
rakendamist.

Xpeatükk– Seosmuude rahvusvaheliste õigusaktidega

Artikkel 71– Seos muude rahvusvaheliste õigusaktidega

1   Konventsioon ei mõjuta kohustusi, mistulenevad muudest rahvusvahelistest õigusaktidest, mille osalisteks
käesolevakonventsiooni osalised praegu on või mille osaliseks nad saavad ning missisaldavad sätteid käesoleva
konventsiooniga hõlmatud küsimuste kohta.

2   Konventsiooniosalised võivad sõlmidaomavahel kahe- või mitmepoolseid kokkuleppeid konventsiooniga
hõlmatudküsimustes eesmärgiga täiendada või karmistada konventsiooni sätteid võihõlbustada selles sisalduvate
põhimõtete kohaldamist.

XIpeatükk– Konventsioonimuudatused

Artikkel 72– Muudatused

1   Kõik konventsiooniosalise tehtudkonventsiooni muudatusettepanekud esitatakse Euroopa Nõukogu
peasekretärile,kes edastab ettepanekud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele, kõikideleallakirjutanutele,
kõikidele konventsiooniosalistele, Euroopa Liidule,kõikidele riikidele, keda on artikli 75 kohaselt kutsutud
konventsioonile allakirjutama, ning kõikidele riikidele, keda on artikli 76 kohaselt kutsutudkäesoleva
konventsiooniga ühinema.

2Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee võtabmuudatusettepaneku kaalumisele ning pärast
konsulteerimist konventsiooniosalistega,kes ei ole Euroopa Nõukogu liikmed, võib võtta muudatuse vastu
häälteenamusega,nagu on ette nähtud Euroopa Nõukogu põhikirja artikli 20 punktis d.

3   Ministrite Komitee poolt lõike 2 kohaseltvastu võetud muudatuse tekst edastatakse
konventsiooniosalisteleheakskiitmiseks.

4   Lõike 2 kohaselt vastu võetud muudatusjõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb ühe kuu möödumisele
kuupäevast,mil kõik konventsiooniosalised on teatanud peasekretärile heakskiitmisest.

XIIpeatükk– Lõppsätted

Artikkel 73– Konventsiooni mõju

Konventsioonisätted ei kahjusta riigisisese õiguse sätteid ja siduvaid rahvusvahelisiõigusakte, mis on juba jõus
või võivad jõustuda ning millega nähakse etteisikutele praegu või tulevikus soodsamad õigused naistevastase
vägivalla japerevägivalla ennetamisel ja tõkestamisel.

Artikkel 74– Vaidluste lahendamine
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1   Konventsiooni sätete kohaldamise võitõlgendamisega seoses tekkida võiva mis tahes vaidluse osapooled
püüavad sedaesmalt lahendada läbirääkimiste, lepituse või vahekohtu abil või mis tahes muulrahumeelsel viisil,
mis on vastastikusel kokkuleppel heaks kiidetud.

2   Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee võibkehtestada vaidluste lahendamise protseduuri, mida
konventsiooniosalised võivadvaidluste puhul kasutada, kui nad peaksid nii kokku leppima.

Artikkel 75– Allakirjutamine ja jõustumine

1   Käesolevale konventsioonile võivadkirjutada alla Euroopa Nõukogu liikmesriigid, selle väljatöötamisel
osalenudmitteliikmesriigid ning Euroopa Liit.

2   Konventsioonratifitseeritakse või kiidetakse heaks. Ratifitseerimis- ja heakskiitmiskirjadantakse hoiule
Euroopa Nõukogu peasekretärile.

3   Konventsioon jõustub selle kuu esimeselpäeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele kuupäevast, mil 10
allkirjastajat,kelle hulgas on vähemalt kaheksa Euroopa Nõukogu liikmesriiki, on väljendanudlõike 2 kohaselt
oma nõusolekut konventsiooni siduvuse kohta.

4   Lõikes 1 viidatud riigi või Euroopa Liidusuhtes, kes väljendab hiljem nõusolekut konventsiooni siduvuse
kohta, jõustub käesolev konventsioon selle kuuesimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele
ratifitseerimis- võiheakskiitmiskirja hoiule andmise kuupäevast.

Artikkel 76– Konventsiooniga ühinemine

1   Konventsiooni jõustumise järel võibEuroopa Nõukogu Ministrite Komitee pärast
konventsiooniosalistegakonsulteerimist ja nendelt ühehäälse nõusoleku saamist kutsuda
konventsioonigaühinema mis tahes riigi, mis ei ole Euroopa Nõukogu liige ega ole osalenudkonventsiooni
väljatöötamises; Ministrite Komitee teeb sellekohase otsuseEuroopa Nõukogu põhikirja artikli 20 punktis
d ettenähtud häälteenamuse aluselning Ministrite Komitees osalevate konventsiooniosaliste esindajate
ühehäälselotsusel.

2   Konventsiooniga ühineva riigi suhtesjõustub konventsioon selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme
kuumöödumisele ühinemiskirja Euroopa Nõukogu peasekretärile hoiule andmisekuupäevast.

Artikkel 77– Territoriaalne kohaldamine

1   Iga riik või Euroopa Liit võibkonventsioonile alla kirjutades või ratifitseerimis-, heakskiitmis-
võiühinemiskirja hoiule andes täpsustada territooriumi või territooriumid, millesuhtes konventsiooni
kohaldatakse.

2   Konventsiooniosaline võib hiljem EuroopaNõukogu peasekretärile saadetud avaldusega laiendada
konventsiooni kohaldamisalaavalduses nimetatud muule territooriumile, mille rahvusvaheliste suhete eest
tavastutab või mille nimel tal on õigus kohustusi võtta. Sellise territooriumisuhtes jõustub konventsioon selle
kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuumöödumisele peasekretäri poolt vastava avalduse kättesaamise
kuupäevast.

3   Kahe eelmise lõike kohaselt tehtudavalduse võib selles nimetatud territooriumi suhtes tagasi võtta,
esitadesteate Euroopa Nõukogu peasekretärile. Tagasivõtmine jõustub selle kuu esimeselpäeval, mis järgneb
kolme kuu möödumisele peasekretäri poolt vastava teatekättesaamise kuupäevast.

Artikkel78– Reservatsioonid

1   Konventsiooni sätete osas ei saa tehareservatsioone, välja arvatud lõigetes 2 ja 3 sätestatud juhtudel.

2   Iga riik või Euroopa Liit võibkäesolevale konventsioonile alla kirjutades või ratifitseerimis-, heakskiitmis-või
ühinemiskirja hoiule andes Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetudavalduses teatada, et ta jätab endale õiguse
mitte kohaldada või kohaldadaüksnes erijuhtudel või eritingimustel sätteid, mis on sõnastatud:
   –artikli30 lõikes 2;
   –artikli44 lõike 1 punktis e ning lõigetes 3 ja 4;
   –artikli55 lõikes 1 seoses artikliga 35, mis puudutab väiksemaid süütegusid;
   –artiklis58 seoses artiklitega 37, 38 ja 39;
   –artiklis59.

3   Iga riik või Euroopa Liit võibkonventsioonile alla kirjutades või ratifitseerimis-, heakskiitmis-
võiühinemiskirja hoiule andes Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetud avaldusesteatada, et ta jätab endale
õiguse kriminaalkaristuste asemel näha ettemittekriminaalseid karistusi artiklites 33 ja 44 viidatud tegude
suhtes.

4   Iga konventsiooniosaline võibreservatsiooni täielikult või osaliselt tagasi võtta, esitades vastava
avalduseEuroopa Nõukogu peasekretärile. Avaldus jõustub peasekretäri poolt avaldusekättesaamise kuupäeval.
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Artikkel 79– Kehtivus ja reservatsioonideläbivaatamine

1   Artikli 78 lõigetes 2 ja 3 viidatudreservatsioonid kehtivad viis aastat alates asjaomase
konventsiooniosalisesuhtes konventsiooni jõustumise kuupäevast. Niisuguseid reservatsioone onvõimalik siiski
sama ajaperioodi võrra pikendada.

2   Kaheksateist kuud enne reservatsioonikehtivusaja lõppu teatab Euroopa Nõukogu peasekretär
asjaomaselekonventsiooniosalisele kehtivusaja lõppemisest. Hiljemalt kolm kuud ennekehtivusaja lõppemist
teatab konventsiooniosaline Euroopa Nõukogupeasekretärile oma otsusest reservatsiooni kohaldamist jätkata,
seda muuta võisee tagasi võtta. Asjaomase konventsiooniosalise teate puudumisel teatab EuroopaNõukogu
peasekretär konventsiooniosalisele, et vastav reservatsioon pikenebautomaatselt kuue kuu võrra. Kui
konventsiooniosaline ei teata enne selleperioodi lõppemist oma kavatsusest reservatsiooni kohaldamist jätkata
või sedamuuta, siis loetakse reservatsioon lõppenuks.

3   Kui konventsiooniosaline teebreservatsiooni vastavalt artikli 78 lõigetele 2 ja 3, esitab ta ennereservatsiooni
pikendamist või juhul, kui seda nõutakse, NVPVEG-le selgitusepõhjuste kohta, mis õigustavad reservatsiooni
edasist kohaldamist.

Artikkel 80– Denonsseerimine

1   Konventsiooniosaline võib konventsiooniigal ajal denonsseerida Euroopa Nõukogu peasekretärile saadetava
teatega.

2   Denonsseerimine jõustub selle kuuesimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele peasekretäri poolt
vastavateate kättesaamise kuupäevast.

Artikkel 81– Teavitamine

EuroopaNõukogu peasekretär teatab Euroopa Nõukogu liikmesriikidele, konventsiooniväljatöötamises osalenud
mitteliikmesriikidele, allakirjutanutele,konventsiooniosalistele, Euroopa Liidule ja konventsiooniga ühinema
kutsutudriikidele:
   a   allakirjutamisest;
   b   ratifitseerimis-, heakskiitmis- võiühinemiskirja hoiule andmisest;
   c   artiklite 75 ja 76 kohaselt konventsioonijõustumise kuupäevast;
   d   artikli 72 kohaselt vastu võetudmuudatusest ning muudatuse jõustumise kuupäevast;
   e   artikli 78 kohaselt tehtudreservatsioonist või reservatsiooni tagasivõtmisest;
   f   artikli 80 kohasest denonsseerimisest;
   g   konventsiooniga seotud muust toimingust,teatest või teadaandest.

Sellekinnituseks on täievolilised esindajad konventsioonile alla kirjutanud.

Koostatud11. mail 2011. aastal Istanbulis inglise ja prantsuse keeles, mõlemad tekstidon võrdselt
autentsed, ühes eksemplaris, mis antakse hoiule Euroopa Nõukoguarhiivi. Euroopa Nõukogu peasekretär
edastab tõestatud ärakirjad kõigileEuroopa Nõukogu liikmesriikidele, konventsiooni väljatöötamises
osalenudmitteliikmesriikidele, Euroopa Liidule ja konventsiooniga ühinema kutsutudriikidele.

Lisa– Eesõigused ja puutumatus (artikkel 66)

1   Käesolevat lisa kohaldataksekonventsiooni artiklis 66 nimetatud NVPVEG liikmetele ning samuti
riikekülastavate delegatsioonide teistele liikmetele. Lisa tähenduses hõlmab mõiste riike külastavate
delegatsioonide teisedliikmedkonventsiooni artikli 68 lõikes 9 nimetatud riikide sõltumatuideksperte ja
spetsialiste, Euroopa Nõukogu koosseisulisi töötajaid ja EuroopaNõukogu poolt tööle võetud tõlke, kes
saadavad NVPVEG-d riikide külastusteajal.

2   NVPVEG liikmetel ning riike külastavatedelegatsioonide teistel liikmetel on riikide külastuste
ettevalmistamise jaläbiviimise ning järeltegevusega seotud ülesannete täitmise ajal, samutinimetatud ülesannete
täitmisega seotud reiside ajal järgmised eesõigused ja puutumatus:
   a   puutumatus vahistamise või kinnipidamisening isikliku pagasi arestimise suhtes ning kohtulik puutumatus
ametiülesannetetäitmisel tehtud tegude ning suuliste ja kirjalike avalduste suhtes;
   b   vabastus igasugustest liikumisvabadusepiirangutest elukohariigist väljasõidul ja sinna naasmisel ning
sissesõidulriiki ja väljasõidul riigist, kus nad oma ülesandeid täidavad, ning vabastuskohustusest registreerida
end välismaalasena riigis, mida nad külastavad võimillest nad oma ülesannete täitmisel läbi sõidavad.

3   Ametiülesannete täitmisega seotudreisidel antakse NVPVEG liikmetele ja riike külastavate
delegatsioonideteistele liikmetele tolli- ja valuutakontrollis samad õigused nagu välisriikidevalitsuste
esindajatele ajutise ametilähetuse puhul.
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4   NVPVEG liikmete ja riike külastavatedelegatsioonide teiste liikmete poolt konventsiooni rakendamise
hindamisegaseotud dokumendid on puutumatud niivõrd, kuivõrd need on seotud NVPVEGtegevusega.
  NVPVEG ametlikku kirjavahetustning NVPVEG liikmete ja riike külastavate delegatsioonide teiste
liikmeteametlikku teabevahetust ei tohi kinni pidada ega tsenseerida.

5   Selleks, et tagada NVPVEG liikmetele jariike külastavate delegatsioonide teistele liikmetele täielik
sõnavabadus jatäielik sõltumatus oma ametiülesannete täitmisel, säilib kohtulik puutumatusnende poolt oma
ametiülesannete täitmisel suuliselt või kirjalikult tehtudavalduste ja tehtud tegude suhtes ka siis, kui asjaomased
isikud enamniisuguseid ülesandeid ei täida.

6   Eesõigused ja puutumatus antaksekäesoleva lisa punktis 1 nimetatud isikutele, et kaitsta nende sõltumatust
omaülesannete täitmisel NVPVEG huvides ning mitte nende isikliku kasueesmärgil.  Käesoleva lisa
punktis 1nimetatud isikute puutumatuse võtab ära Euroopa Nõukogu peasekretär mis tahesjuhtumil, kui ta on
arvamusel, et puutumatus takistab õigusemõistmist ning kuiselle äravõtmine ei kahjusta NVPVEG huve.

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence 
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