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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ
------------------------Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βίας στην Οικογένεια

τίτλος.

(Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

119(Ι) του 2000.

2004 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Βίας στην Οικογένεια
(Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο του 2000 (που στο εξής
θα αναφέρεται ως “ο βασικός νόμος”) και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Βίας στην Οικογένεια
(Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμοι του 2000 και του 2004.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου “Δικαστήριο” με
τον ακόλουθο νέο ορισμό:

«‘Δικαστήριο’ σημαίνει αρμόδιο δικαστήριο που ασκεί ποινική
δικαιοδοσία.». και
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(β)

με την τροποποίηση του ορισμού του όρου “μέλη της
οικογένειας” ως ακολούθως:

(i)

με την αντικατάσταση από αυτόν της λέξης “μέλη,”
(πρώτη γραμμή) με τη λέξη “μέλος” και

(ii)

με τη διαγραφή από την παράγραφο (δ) αυτού της
λέξης “ανήλικο” (πρώτη γραμμή).

Τροποποίηση

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με

του άρθρου 3

τη διαγραφή από αυτό των λέξεων “παράνομη” και “άμεσα” (δεύτερη

του βασικού

γραμμή).

νόμου.

Τροποποίηση

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 6
του βασικού
νόμου.

(α)

Με τη διαγραφή από το τέλος της παραγράφου (γ) του
εδαφίου (2) αυτού της άνω τελείας και την προσθήκη αμέσως
μετά της ακόλουθης φράσης:

“και όπου κρίνει τούτο αναγκαίο τον συνοδεύει.”.
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(β)

με τη διαγραφή από την παράγραφο (ζ) του εδαφίου (2) αυτού
της φράσης “ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο” (τρίτη και
τέταρτη γραμμή). και

(γ)

με τη διαγραφή από το εδάφιο (6) αυτού του κόμματος
αμέσως μετά τη λέξη “μέριμνα” (όγδοη γραμμή) και την
προσθήκη αμέσως μετά της φράσης “ή άλλο μέλος της
οικογένειας,”.

Τροποποίηση

5. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 7
του βασικού
νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (2) αυτού της λέξης
“δέκα.” (τέταρτη γραμμή) με τη φράση “έντεκα και η θητεία
τους είναι πενταετής.”. και

(β)

με την αντικατάσταση από το εδάφιο (5) αυτού της λέξης
“γραμματειακό,” (πρώτη γραμμή) με τη φράση “επιστημονικό
ή άλλο αναγκαίο”.
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Τροποποίηση

6. Η πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 8 του βασικού

του άρθρου 8

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτήν της λέξης

του βασικού

“Κοινωνιολόγου” (έκτη γραμμή) με τη λέξη “Κοινωνικού”.

νόμου.

Αντικατάσταση

7. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο

του άρθρου 9

νέο άρθρο:

του βασικού
νόμου.

«Λήψη

9. Σε περίπτωση καταγγελίας η κατάθεση του

κατάθεσης.

θύματος λαμβάνεται από αστυνομικό του ίδιου φύλου,
εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά από το θύμα ή τον
οικογενειακό σύμβουλο όταν το θύμα είναι ανήλικο
πρόσωπο.».

Τροποποίηση

8. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 11

αντικατάσταση της άνω τελείας από το τέλος της παραγράφου (δ)

του βασικού

αυτού με τελεία και τη διαγραφή της παραγράφου (ε) αυτού.

νόμου.

Τροποποίηση

9. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

του άρθρου 14

σ’ αυτό αμέσως μετά τη λέξη “θύμα,” (τέταρτη γραμμή) της λέξης

του βασικού

“εκπαιδευτικό,”.

νόμου.
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Τροποποίηση

10. Το εδάφιο (4) του άρθρου 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται

του άρθρου 15

από το ακόλουθο νέο εδάφιο:

του βασικού
νόμου.

« (4) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται να
συγκατατεθεί στην εκδίκαση υπόθεσης βίας με βάση το Νόμο αυτό
από δικαστή που ασκεί ποινική δικαιοδοσία.».

Τροποποίηση

11. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 16

αντικατάσταση από αυτό της λέξης “καταδικάσει” (πρώτη γραμμή)

του βασικού

με τις λέξεις “κρίνει ένοχο”.

νόμου.

Τροποποίηση

12. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 17

αντικατάσταση από αυτό της λέξης “κατάθεση” (τρίτη γραμμή και

του βασικού

πλαγιότιτλος) με τη λέξη “μαρτυρία”.

νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 22
του βασικού
νόμου.

13. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
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(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού αμέσως μετά τη
λέξη “κατηγόρου” (δεύτερη γραμμή) των λέξεων “ή του
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας” . και

(β)

με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού μετά τη λέξη
“διάταγμα”, (πρώτη γραμμή) της φράσης “καθ’ οιονδήποτε
χρόνο” και την αντικατάσταση της φράσης “που τείνουν να
αποδείξουν την άσκηση βίας” (τέταρτη και πέμπτη γραμμή)
με τη φράση “,τα οποία δημιουργούν εκ πρώτης όψεως
κίνδυνο άσκησης βίας ή επανάληψης βίας,”.

Τροποποίηση

14. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 35
του βασικού
νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το πιο κάτω
νέο εδάφιο:

«(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου
νόμου, απαγορεύεται η παράδοση, παραλαβή ή
δημοσίευση:
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οποιασδήποτε οπτικογραφημένης κατάθεσης
θύματος ή μάρτυρα που λήφθηκε δυνάμει του άρθρου
10 του παρόντος Νόμου σε ή από οποιοδήποτε
πρόσωπο.

(β)

οποιασδήποτε άλλης από την αναφερόμενη στην πιο
πάνω παράγραφο (α) κατάθεσης θύματος ή μάρτυρα
σε αδίκημα βίας, η οποία λήφθηκε με οποιοδήποτε
τρόπο εκτός του αναφερομένου στην πιο πάνω
παράγραφο (α), σε ή από οποιοδήποτε πρόσωπο
που δεν έχει σχέση με τη διερεύνηση, δίωξη ή
εκδίκαση της υπόθεσης.». και

(β)

με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού του
ακόλουθου νέου εδαφίου (2) και την αναρίθμηση του
υφιστάμενου εδαφίου (2) αυτού σε εδάφιο (3):
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«(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή
οποιουδήποτε άλλου νόμου, κατά την εκδίκαση αδικημάτων
βίας, δυνάμει του παρόντος Νόμου, πρόσωπο που δίνει
οπτικογραφημένη κατάθεση δυνάμει του άρθρου 10 ή
κατηγορούμενος που καλείται να απολογηθεί και δεν
ομολογήσει ενοχή, δικαιούνται με γραπτή αίτησή τους προς
την κατηγορούσα αρχή να ζητήσουν να εφοδιαστούν με
αντίγραφο της απομαγνητοφωνημένης και
δακτυλογραφημένης ηχητικής ζώνης της οπτικοταινίας στην
οποία καταγράφηκε η κατάθεση, η οποία θα προσαχθεί ως
μαρτυρία ενώπιον του Δικαστηρίου:

Νοείται ότι στα πιο πάνω πρόσωπα δύναται, μετά από
γραπτή αίτησή τους προς την κατηγορούσα αρχή, να
επιτραπεί η προβολή της εν λόγω οπτικοταινίας στην οποία
καταγράφηκε η κατάθεση.».

Προσθήκη νέου

15. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά

άρθρου στο

το άρθρο 35 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου 35Α:

βασικό νόμο.
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«Παράλειψη

35Α. Οποιοσδήποτε παραλείπει να καταγγείλει

πολίτη να

περίπτωση βίας σε βάρος ανήλικου προσώπου ή

καταγγείλει

προσώπου με σοβαρές διανοητικές ή ψυχικές

περιπτώσεις

ανεπάρκειες, που περιέρχεται σε γνώση του,

βίας.

διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης
υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή σε χρηματική
ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές
ποινές.».

ΒΣΓ/ΓΧ
23.02.039.2004

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .3880, 2/7/2004

212(I)/2004
10

Αιτιολογική έκθεση
-------------Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής
νομοθεσίας για την πρόληψη και προστασία των θυμάτων βίας στην οικογένεια ώστε
αυτή να αναπροσαρμοστεί με τα σημερινά δεδομένα, την ενσωμάτωση σ’ αυτήν
τροπολογιών που αποδείχθηκαν αναγκαίες, από τη μέχρι τώρα πρακτική εφαρμογή
του νόμου για σκοπούς καλύτερης προστασίας των θυμάτων αυτών.
Οι τροπολογίες που προτείνονται είναι στην ουσία εισηγήσεις των φορέων,
δημόσιων και ιδιωτικών, που εφαρμόζουν στην πράξη τη νομοθεσία αυτή.

εκ μέρους των
1.

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και

2.

ΕΗ/ΓΧ
23.02.098.2003

Νομικών

