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ΜΕΡΟΣ Ι

    Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) (Τροποποιητικός) 
Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 

 
Αριθµός 212(Ι) του 2004 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
(ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟ 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 
 
119(Ι)του 2000. 
 
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόµου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόµου. 
 
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόµου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τροποποίηση 
του άρθρου 7 
του βασικού 
νόµου. 
 
 
 
Τροποποίηση 
του άρθρου 8 
του βασικού 
νόµου. 
 
 
Αντικατάσταση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόµου. 

1.  Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και 
Προστασία Θυµάτων) (Τροποποιητικός) Νόµος του 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.
 
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α) Με την αντικατάσταση του ορισµού του όρου «∆ικαστήριο» µε τον ακόλουθο νέο 

ορισµό:  
      «"∆ικαστήριο" σηµαίνει αρµόδιο δικαστήριο που ασκεί  ποινική δικαιοδοσία» 
και  

 
(β) µε την τροποποίηση του ορισµού του όρου «µέλη της οικογένειας»  ως 

ακολούθως: 
                (ı) 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). 
 
3. Το εδάφιο (1) τον άρθρου 3 του βασικού νόµου τροποποιείται µε τη διαγραφή από 
αυτό των λέξεων «παράνοµη» και «άµεσα» (δεύτερη γραµµή).  
 
 
 
4. Το άρθρο 6 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:  
(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»· 
(β) µε τη διαγραφή από την παράγραφο (ζ) του εδαφίου (2) αυτού της φράσης «ή   
     οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο» (τρίτη και τέταρτη γραµµή)· και 
(γ) και 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,». 
 
5. Το άρθρο 7 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(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». 
 
6. Η πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου 8 του βασικού νόµου 
τροποποιείται µε την αντικατάσταση από αυτή της λέξης «Κοινωνιολόγου» (έκτη 
γραµµή) µε τη λέξη «Κοινωνικού». 
 
7. Το άρθρο 9 του βασικού νόµου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 
 άρθρο: 
 « Λήψη κατάθεσης»  9. Σε περίπτωση καταγγελίας η κατάθεση του θύµατος λαµβά-



 
 
 
 
 
Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόµου. 
 
Τροποποίηση 
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόµου. 
 
Τροποποίηση 
του άρθρου 15 
του βασικού 
νόµου. 
 
 
 
Τροποποίηση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόµου. 
 
Τροποποίηση 
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόµου. 
 
Τροποποίηση 
του άρθρου 22 
του βασικού 
νόµου. 
 
 
 
 
 
 
 
Τροποποίηση 
του άρθρου 35 
του βασικού 
νόµου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
8. Το άρθρο 11 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την αντικατάσταση της άνω 
τελείας από το τέλος της παραγράφου (δ) αυτού µε τελεία και τη διαγραφή της 
παραγράφου (ε) αυτού. 
 
9. Το άρθρο 14 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την προσθήκη σ' αυτό αµέσως 
µετά τη λέξη «θύµα,» (τέταρτη γραµµή) της λέξης «εκπαιδευτικό,». 
 
 
10. Το εδάφιο (4) του άρθρου 15 του βασικού νόµου αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο νέο εδάφιο: 

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

11. Το άρθρο 16 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την αντικατάσταση από αυτό 
της λέξης «καταδικάσει» (πρώτη γραµµή) µε τις λέξεις «κρίνει ένοχο». 
 
 
12. Το άρθρο 17 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την αντικατάσταση από αυτό 
της λέξης «κατάθεση» (τρίτη γραµµή και πλαγιότιτλος) µε τη λέξη «µαρτυρία». 
 
 
13. Το άρθρο 22 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως:  

(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού αµέσως µετά τη λέξη «κατηγόρου» 
(δεύτερη γραµµή) των λέξεων «ή του Γενικού Εισαγγελέα της 
∆ηµοκρατίας»· 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,». 

 
14. Το άρθρο 35 του βασικού νόµου τροποποιείται ως ακολούθως: 
                     
(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 —  
(α)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 αναφερόµενου 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): 

    «(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 αίτηση 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 
∆ικαστηρίου: 
Νοείται ότι στα πιο πάνω πρόσωπα δύναται, µετά από γραπτή αίτησή τους 



 
 
 
Προσθήκη νέου 
άρθρου στο 
βασικό νόµο. 
 

προς την κατηγορούσα αρχή, να επιτραπεί η προβολή της εν λόγω 
οπτικοταινίας στην οποία καταγράφηκε η κατάθεση.».  
 

15. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη αµέσως µετά το άρθρο 
35 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου 35 Α:  

«Παράλειψη    35Α. Οποιοσδήποτε παραλείπει να καταγγείλει περίπτωση βίας σε 
πολίτη να      βάρος ανήλικου προσώπου ή προσώπου µε σοβαρές διανοητικές ή 
καταγγείλει   ψυχικές ανεπάρκειες, που περιέρχεται σε γνώση του, διαπράττει 
περιπτώσεις     αδίκηµα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση µέχρι δύο 
βίας.           έτη ή σε χρηµατική ποινή µέχρι χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές». 

 
  


