
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙΣΩΝ Ή 
ΥΠΟΠΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 

 
        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

   
Συνοπτικός 

τίτλος. 

    1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της 

Προστασίας Ανήλικων Τέκνων Καταδικασθεισών ή Ύποπτων 

Μητέρων Νόμος του 2005. 

   
Ερμηνεία.     2.  Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενό του 

προκύπτει διαφορετική έννοια:- 

  “κακούργημα” σημαίνει αδίκημα για το οποίο νόμος δηλώνει 

ότι είναι κακούργημα, ή για το οποίο δε δηλώνει νόμος ότι είναι 

πλημμέλημα και το αδίκημα είναι τιμωρητέο με ποινή 

φυλάκισης τριών ετών και άνω χωρίς απόδειξη προηγούμενης 

καταδίκης· 

  “μητέρα” σημαίνει έγκυο ή και μητέρα ανήλικου τέκνου ηλικίας 

μέχρι τριών ετών· 

  “πλημμέλημα” σημαίνει αδίκημα για το οποίο νόμος δηλώνει 

ότι είναι πλημμέλημα ή το οποίο είναι αδίκημα τιμωρητέο με 

ποινή φυλάκισης μικρότερη των τριών ετών· 

  “ποινή στερητική της ελευθερίας” σημαίνει ποινή φυλάκισης, 

αλλά δεν περιλαμβάνει ποινή φυλάκισης με αναστολή 

εκτέλεσης ή ενεργοποίηση ποινής φυλάκισης με αναστολή. 

   

Ειδικές 

ρυθμίσεις για 

ποινές 

στερητικές της 

ελευθερίας σε 

σχέση με 

μητέρες. 

 3.(1)  Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, όπου σε 

νόμο προβλέπεται ποινή στερητική της ελευθερίας για 

οποιοδήποτε αδίκημα, η εν λόγω ποινή δεν επιβάλλεται σε 

μητέρα, αν δε συντρέχουν στη δεδομένη περίπτωση όλες οι 

πιο κάτω προϋποθέσεις: 
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  ( α)   Το αδίκημα είναι κακούργημα ή είναι πλημμέλημα το 

οποίο κρίνεται από το δικαστήριο ως σοβαρό 

λαμβανομένης υπόψη της φύσης του αδικήματος σε 

συνδυασμό με τις περιστάσεις της υπόθεσης, 

  (β)   το αδίκημα διαπράχθηκε με τη χρήση βίας κατά του 

ατόμου και λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων της 

υπόθεσης το δικαστήριο κρίνει ότι η μητέρα αποτελεί 

άμεσο ή και συνεχιζόμενο κίνδυνο για την κοινωνία, και 

 

 

 (γ)   το δικαστήριο κρίνει, λαμβανομένων υπόψη των 

περιστάσεων της υπόθεσης, ότι δεδομένου του άμεσου ή 

και συνεχιζόμενου κινδύνου που η μητέρα αποτελεί για 

την κοινωνία, είναι ανεπαρκής για την προστασία της 

κοινωνίας, κάθε άλλη ποινή, κύρωση, ή μέτρο που το 

δικαστήριο δύναται να επιβάλει για το αδίκημα δυνάμει 

οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου, 

περιλαμβανομένης της προσφοράς κοινοτικής εργασίας, 

και δε δικαιολογείται επίσης η έκδοση διατάγματος 

αναστολής ποινής φυλάκισης κατά τα διαλαμβανόμενα 

σε οποιοδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμο. 

   

     (2)  Κανένα δικαστήριο δε διατάσσει την κράτηση μητέρας 

ύποπτης για τη διάπραξη πλημμελήματος ή κακουργήματος 

εκτός εάν το δικαστήριο θεωρεί το διερευνώμενο αδίκημα ως 

σοβαρό λαμβανομένης υπόψη της φύσης του αδικήματος σε 

συνδυασμό με τις περιστάσεις της υπόθεσης. 

119(Ι) του 2000 

212    του 2004. 

 

 

 

 

 

«29 του 1977 

    (3)  Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δεν τυγχάνουν 

εφαρμογής σε σχέση με αδικήματα τιμωρητέα δυνάμει του 

εκάστοτε σε ισχύ περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και 

Προστασία Θυμάτων) Νόμου, τα οποία κατά τα 

διαλαμβανόμενα στον εν λόγω Νόμο διαπράττονται από 

μητέρα εναντίον ανήλικου τέκνου της, φυσικού ή υιοθετημένου, 

ή εναντίον άλλου ανήλικου που διαμένει μαζί της ή σε σχέση 

με αδικήματα τιμωρητέα δυνάμει του εκάστοτε σε ισχύ περί 
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67 του 1983 

20(Ι) του 1992 

5(Ι) του 2000 

41(Ι) του 2001 

91(Ι) του 2003. 

Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ΕΠ. 
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