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Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία) Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.   

------------------------ 
 
 

Αριθµός 119(Ι) του 2000 
 

ΝΟΜΟΣ  ΠΟΥ  ΠΡΟΝΟΕΙ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ  ΤΗΣ  ΒΙΑΣ  ΣΤΗΝ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΚΑΙ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΩΝ  ΘΥΜΑΤΩΝ 

 

ΜΕΡΟΣ Ι - Εισαγωγικές ∆ιατάξεις 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός τίτλος 1. Ο Νόµος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη 
και Προστασία Θυµάτων) Νόµος του 2000. 
 

Ερµηνεία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει  διαφορετική 
έννοια- 

“ανήλικο πρόσωπο” σηµαίνει πρόσωπο το οποίο δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο 
όγδοο έτος της ηλικίας του 

“αρµόδιο πρόσωπο” σηµαίνει για σκοπούς του άρθρου 10 του παρόντος Νόµου 
οποιοδήποτε αστυνοµικό, οικογενειακό σύµβουλο ή λειτουργό ευηµερίαςֹ 

“βία” σηµαίνει τη βία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος Νόµου 

“δακτυλογράφηση” περιλαµβάνει και εκτύπωση µε οποιοδήποτε τρόπο 

“δήλωση” περιλαµβάνει οποιαδήποτε εξιστόρηση γεγονότων που έγινε είτε µε 
λέξεις είτε µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο 

“∆ικαστήριο” σηµαίνει Πρόεδρο Επαρχιακού ∆ικαστηρίου ή Ανώτερο Επαρχιακό 
∆ικαστή ή Επαρχιακό ∆ικαστή 

“Επιτροπή” σηµαίνει τη Συµβουλευτική Επιτροπή που συστήνεται δυνάµει του 
άρθρου 7 του παρόντος Νόµου 

“θεραπευτική αγωγή αυτοελέγχου” σηµαίνει τη θεραπευτική αγωγή που 
αναφέρεται στο άρθρο 25 του παρόντος Νόµου 

“κατάθεση” περιλαµβάνει και συνέντευξη 

“µέλη της οικογένειας” σηµαίνει- 

(α)  άντρα και γυναίκα που- 

(i) Έχουν συνάψει νόµιµο γάµο ανεξάρτητα αν ο γάµος υφίσταται ή όχι ή 

(ii) Συζούν ή συζούσαν ως αντρόγυνο 

(β)  γονείς των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) 

(γ)  τέκνα των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) ανεξάρτητα αν 
αυτά είναι φυσικά ή υιοθετηµένα τέκνα του ενός ή και των δύο εν λόγω 
προσώπων καθώς και τα εγγόνια των προσώπων που αναφέρονται στην 
παράγραφο (α) 

(δ)  κάθε ανήλικο πρόσωπο το οποίο διαµένει µε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω 
πρόσωπα 

“οπτικογράφηση” σηµαίνει την καταγραφή µε οποιαδήποτε συσκευή σε 
κινούµενες εικόνες αντικειµένων, γεγονότων, οργανισµών και προσώπων είτε 
αυτά οµιλούν ή κινούνται είτε όχι που µπορούν να αναπαραχθούν και 
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Κεφ. 250. 
  30 του 1959 
  30 του 1961 
  53 του 1961 
  79 του 1968 
114 του 1968 
  14 του 1974 
  18 του 1979 
  72 του 1991 
112 του 1996. 
Επίσηµη Εφηµερίδα,  
Παράρτηµα Τρίτο (Ι): 
11.4.1986 
  3.3.1988 
27.7.1990 
17.4.1991 
27.5.2994. 
 
  68(Ι) του 1995 
104(Ι) του 1996 
  17(Ι) του 1999 
 

παρουσιαστούν µε τη χρήση οποιουδήποτε τεχνικού µέσου. 

“οικογενειακή κατοικία” σηµαίνει το µέρος όπου το θύµα της βίας έχει τη συνήθη 
διαµονή του, ανεξάρτητα από το σε ποιον από τους δύο συζύγους ή άλλους 
ενοίκους αυτή ανήκει ή ανεξάρτητα από τα ποσοστά ιδιοκτησίαςֹ 

“Οικογενειακός Σύµβουλος” σηµαίνει τον Οικογενειακό Σύµβουλο που διορίζεται 
δυνάµει του άρθρου 6 του παρόντος Νόµουֹ 

“Υπουργός” σηµαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεωνֹ 

“Ψυχίατρος” σηµαίνει εγγεγραµµένο γιατρό δυνάµει του περί Εγγραφής Ιατρών 
Νόµου, αναγνωρισµένο ως κατέχοντα την ειδικότητα της ψυχιατρικής δυνάµει των 
περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισµώνֹ 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ψυχολόγος” σηµαίνει εγγεγραµµένο επαγγελµατία ψυχολόγο δυνάµει του περί 
Εγγραφής Επαγγελµατιών Ψυχολόγων Νόµου. 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

Έννοια Βίας 
Έννοια της  βίας και 
πεδίο εφαρµογής της 
 
 
 
 

 
Κεφ. 154. 
       3 του 1962 
     43 του 1963 
     41 του 1964 
     69 του 1964 
     70 του 1965 
       5 του 1967 
     58 του 1967 
     44 του 1972 
     92 του 1972 
      29 του 1973 
      59 του 1974 
        3 του 1975 
      13 του 1979 
      10 του 1981 
      46 του 1982 
      86 του 1983 
    186 του 1986 
    111 του 1989 
    236 του 1991 
    6(Ι) του 1994 
    3(Ι) του 1996 
  99(Ι) του 1996 
  36(Ι) του 1997 
  40(Ι) του 1998 
  45(Ι) του 1998 
  15(Ι) του 1999 
  37(Ι) του 1999 
  38(Ι) του 1999 
129(Ι) του 1999 
  30(Ι) του 2000 
  43(Ι) του 2000 
  77(Ι) του 2000 
 

3. (1)  Βία, για τους σκοπούς του Νόµου αυτού, σηµαίνει οποιαδήποτε παράνοµη 
πράξη, παράλειψη ή συµπεριφορά µε την οποία προκαλείται άµεσα σωµατική, 
σεξουαλική ή ψυχική βλάβη σε οποιοδήποτε µέλος της οικογένειας από άλλο 
µέλος της οικογένειας και περιλαµβάνει και τη βία που ασκείται µε σκοπό την 
επίτευξη σεξουαλικής επαφής χωρίς τη συγκατάθεση του θύµατος, καθώς επίσης 
και τον περιορισµό της ελευθερίας του. 

(2)  Ανεξάρτητα από την ερµηνεία του όρου “βία” µε βάση το εδάφιο (1) στην 
πιο πάνω έννοια εµπίπτουν και τα αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 4(2) 
και 5 του παρόντος Νόµου ως επίσης και το αδίκηµα που αναφέρεται στο άρθρο 
147 του Ποινικού Κώδικα. 
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(3)  Πράξη ή συµπεριφορά η οποία συνιστά βία, µε βάση τα εδάφιο (1) και (2) 
του άρθρου αυτού, ή αδίκηµα, µε βάση τα άρθρα 174, 175 και 177 του Ποινικού 
Κώδικα όταν διαπράττεται στην παρουσία ανήλικου µέλους της οικογένειας, 
θεωρείται βία η οποία ασκείται εναντίον του εν λόγω ανηλίκου εφόσον δύναται να 
προκαλέσει σ’ αυτό ψυχική βλάβη.  Η εν λόγω πράξη ή συµπεριφορά συνιστά 
αδίκηµα τιµωρούµενο µε βάση το εδάφιο (4) του άρθρου αυτού. 

(4)  Οποιοσδήποτε ασκεί βία µε βάση το εδάφιο (1) διαπράττει αδίκηµα 
δυνάµει του Νόµου αυτού, που τιµωρείται, εκτός από την περίπτωση της κοινής 
επίθεσης που τιµωρείται µε δύο χρόνια φυλάκιση και στην περίπτωση που σε 
άλλον ή στον παρόντα Νόµο προβλέπεται αυστηρότερη ποινή, µε ποινή 
φυλάκισης µέχρι πέντε χρόνια ή µε χρηµατική ποινή µέχρι τρεις χιλιάδες λίρες ή 
και µε τις δύο ποινές.  

 
Άκρως σοβαρή βία 4. (1)  Όταν τα αδικήµατα που αναφέρονται στην πρώτη στήλη του πιο κάτω 

εδαφίου (2) διαπράττονται από ένα µέλος της οικογένειας σε βάρος άλλου µέλους, 
αυτά θεωρούνται, για τους σκοπούς του Νόµου αυτού, αυξηµένης σοβαρότητας 
και το ∆ικαστήριο, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατηγορία βασίζεται στα 
άρθρα του Ποινικού Κώδικα που αναφέρονται στη δεύτερη στήλη του εδαφίου (2) 
δύναται να επιβάλει τις αυξηµένες ποινές που προβλέπονται στην τρίτη στήλη του 
ίδιου εδαφίου αντί τις ποινές που προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα του Ποινικού 
Κώδικα. 

(2) Τα αδικήµατα στα οποία αναφέρεται το εδάφιο (1) είναι τα εξής: 

 Αδικήµατα Άρθρο Ποινή 

 (α)  Άσεµνη επίθεση εναντίον 
γυναίκας. 

151 Η φυλάκιση αυξάνεται από δύο 
σε πέντε χρόνια. 

 (β)  Άσεµνη επίθεση εναντίον 
άντρα. 

152 Η φυλάκιση αυξάνεται από δύο 
σε πέντε χρόνια. 

 (γ)  ∆ιαφθορά νεαρής γυναίκας 
ηλικίας κάτω των δεκατριών 
χρόνων. 

153(1) Ισόβια φυλάκιση (η ποινή 
παραµένει ως έχει). 

 (δ)  Απόπειρα διαφθοράς 
νεαρής γυναίκας ηλικίας κάτω 
των δεκατριών χρόνων. 

153(2) Η φυλάκιση αυξάνεται από 
τρία σε επτά χρόνια. 

 (ε)  ∆ιαφθορά νεαρής γυναίκας 
ηλικίας δεκατριών χρόνων 
µέχρι δεκαέξι. 

154 Η φυλάκιση αυξάνεται από δύο 
σε δέκα χρόνια. 

 (στ)  ∆ιαφθορά γυναίκας 
ηλίθιας ή µε µειωµένο νοητικό. 

155 Η φυλάκιση αυξάνεται από δύο 
σε δώδεκα χρόνια. 

 (ζ)  Συνουσία µεταξύ αρρένων. 171 Η φυλάκιση αυξάνεται από 
πέντε σε δέκα χρόνια. 

 (η)  Συνουσία διά βίας. 172 Η φυλάκιση αυξάνεται από 
δεκατέσσερα χρόνια σε ισόβια 
φυλάκιση. 

 (θ)  Απόπειρες. 173(2) Η φυλάκιση αυξάνεται από 
επτά σε δέκα χρόνια. 

 (ι)  Βαριά σωµατική βλάβη. 231 Η φυλάκιση αυξάνεται από 
επτά σε δέκα χρόνια ή 
επιβάλλεται η προβλεπόµενη 
χρηµατική ποινή ή και οι δύο 
ποινές. 

 (ια)  Τραυµατισµός και 
ανάλογες πράξεις. 

234 Η φυλάκιση αυξάνεται από 
τρία σε πέντε χρόνια. 

 (ιβ)  Κοινή επίθεση. 242 Η φυλάκιση αυξάνεται από ένα 
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σε δύο χρόνια ή επιβάλλεται η 
προβλεπόµενη χρηµατική 
ποινή ή και οι δύο ποινές. 
 

Βιασµός συζύγου από 
σύζυγο 

5. Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε νόµου, τα αδικήµατα του βιασµού, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 144 και 145 του Ποινικού Κώδικα, και της απόπειρας 
βιασµού, σύµφωνα µε το άρθρο 146 του ίδιου Κώδικα, δύναται να θεωρηθεί ότι 
έχουν διαπραχθεί από σύζυγο εναντίον συζύγου, αν, µε βάση τα γεγονότα της 
υπόθεσης, θα στοιχειοθετούνταν τα αδικήµατα αυτά, σε περίπτωση που ο 
δράστης και το θύµα δεν ήταν συζευγµένοι, και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

Οικογενειακοί Σύµβουλοι, Συµβουλευτικές Επιτροπές 
και Πολυθεµατικές Οµάδες 

∆ιορισµός 
Οικογενειακού 
Συµβούλου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κεφ. 155. 
   93 του 1972 
     2 του 1975 
   12 του 1975 
   41 του 1978 
 162 του 1989 
 142 του 1991 
     9 του 1992 
10(Ι) του 1996 
89(Ι) του 1997 
54(Ι) του 1998 
96(Ι) του 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. (1)  Ο Υπουργός διορίζει κατάλληλα πρόσωπα για να εκτελούν καθήκοντα 
Οικογενειακού Συµβούλου µε σκοπό την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του 
Νόµου αυτού. 

(2)  Ο Οικογενειακός Σύµβουλος ασκεί τις πιο κάτω αρµοδιότητες: 
(α)   ∆έχεται παράπονα σχετικά µε πιθανή άσκηση βίας και διεξάγει τις 

αναγκαίες έρευνεςֹ 
(β)   συµβουλεύει, καθοδηγεί και µεσολαβεί για την απάµβλυνση 

προβληµάτων της οικογένειας που πιθανό να οδήγησαν ή δυνατό να 
οδηγήσουν στην άσκηση βίαςֹ 

(γ)   προβαίνει σε διευθετήσεις για την άµεση ιατρική εξέταση του 
παραπονούµενουֹ 

(δ)   προβαίνει σε καταγγελία στην Αστυνοµία για τη διερεύνηση τυχόν 
διάπραξης ποινικού αδικήµατοςֹ 

(ε)   διεξάγει κατόπιν οδηγιών του ∆ικαστηρίου έρευνες σχετικά µε την 
οικονοµική κατάσταση της οικογένειας γενικά και του δράστη ειδικά 
στην περίπτωση που ενδέχεται να εκδοθεί διάταγµα αποκλεισµούֹ 

(στ) διεξάγει έρευνες και προβαίνει σε διευθετήσεις σχετικά µε τη διαµονή 
του κατηγορούµενου ή της οικογένειάς του σε περίπτωση έκδοσης 
διατάγµατος αποκλεισµούֹ 

(ζ)   προβαίνει άµεσα σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις για ιατρική ή 
άλλη εξέταση παιδιού αναφορικά µε το οποίο υπάρχει εύλογη υπόνοια 
κακοποίησής του από µέλος της οικογένειας ή οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωποֹ  

(η)   ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα που ο Υπουργός αναθέτει σε 
αυτόν. 

(3)  Ο Οικογενειακός Σύµβουλος, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 
δύναται να ζητήσει τη βοήθεια οποιουδήποτε κρατικού λειτουργού, της 
αστυνοµίας και οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου προσώπου. 

(4)  Ο Οικογενειακός Σύµβουλος κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που 
αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού ενεργεί, 
µετά από γραπτή έγκριση του ∆ιευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5(1) του περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου 
και εφαρµόζει στην ίδια έκταση και µε τον ίδιο τρόπο τις διατάξεις των εδαφίων 
(2), (3) και (4) του ιδίου άρθρου. 
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Κεφ. 352. 
83(Ι) του 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(5)  Σε περίπτωση πληροφορίας ή καταγγελίας για διάπραξη αδικήµατος βίας 
σε βάρος ανήλικου προσώπου, ο Οικογενειακός Σύµβουλος δύναται, αν το κρίνει 
σκόπιµο ανάλογα µε τη σοβαρότητα της καταγγελίας ή πληροφορίας, να ζητήσει 
τις απόψεις, τη συµβουλή και τη γνωµάτευση της πολυθεµατικής οµάδας η οποία 
ορίζεται δυνάµει του άρθρου 8 του Νόµου αυτού για τον καλύτερο χειρισµό της 
υπόθεσης και να αναφέρει το γεγονός στο ∆ιευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευηµερίας. 

(6)  Ο Οικογενειακός Σύµβουλος ασκεί τις εξουσίες που του παρέχει η 
παράγραφος (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού αφού εξασφαλίσει τη 
συγκατάθεση προσώπου που έχει τη γονική µέριµνα για το εν λόγω ανήλικο 
πρόσωπο και αναφέρει ακολούθως την περίπτωση στην αστυνοµία.  Η 
συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική µέριµνα για το ανήλικο δεν είναι 
αναγκαία σε περίπτωση όπου κατά την άποψη του Οικογενειακού Συµβούλου 
υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ο ανήλικος κακοποιήθηκε από το πρόσωπο που 
έχει τη γονική µέριµνα, νοουµένου ότι πληροφορείται γραπτώς για το γεγονός 
αυτό ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας πριν από την ιατρική εξέταση του 
ανήλικου ή αν αυτό είναι εφικτό αµέσως µετά την εξέταση στην πρώτη δεδοµένη 
ευκαιρία και σε καµιά περίπτωση όχι αργότερα των τριών ηµερών από την 
εξέταση.   

(7)  (α)  Ο ∆ιευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας δύναται να ασκήσει 
τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 4 και άλλα σχετικά άρθρα 
του περί Παιδίων Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου νόµου ήθελε 
αντικαταστήσει αυτόν στις περιπτώσεις όπου συντρέχουν οι λόγοι 
για άσκηση των εξουσιών που παρέχει η παράγραφος (ζ) του 
εδαφίου (2) του άρθρου αυτού στον Οικογενειακό Σύµβουλο. 

(β)     Ο ∆ιευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας δύναται εφόσον ο 
Οικογενειακός Σύµβουλος αδυνατεί ή αρνείται να ασκήσει τις 
αρµοδιότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) ανωτέρω ή εφόσον 
κρίνει σκόπιµο σταθµίζοντας τη σοβαρότητα της περίπτωσης να 
ενεργήσει ο ίδιος δυνάµει του εν λόγω εδαφίου αντί ο Οικογενειακός 
Σύµβουλος, να τις ασκήσει ο ίδιος ή να τις αναθέσει σε άλλο έµπειρο 
λειτουργό του Τµήµατός του. 

 
Συµβουλευτική 
Επιτροπή 

7. (1)  Συνιστάται Συµβουλευτική Επιτροπή µε σκοπό την πρόληψη και 
καταπολέµηση της βίας στην οικογένεια. 

Ειδικότερα η Επιτροπή: 
(α)    Παρακολουθεί το πρόβληµα της βίας στην οικογένεια στην Κύπρο 
(β)    προβαίνει στην ενηµέρωση και διαφώτιση του κοινού και των 

επαγγελµατιών µε διάφορα µέσα, περιλαµβανοµένων ειδικών 
συνεδριών, επιµορφωτικών προγραµµάτων και σεµιναρίων 

(γ)    προωθεί επιστηµονικές έρευνες σχετικά µε τη βία στην οικογένεια 
(δ)    προωθεί τις υπηρεσίες για την αντιµετώπιση όλων των πτυχών του 

προβλήµατος της βίας στην οικογένεια 
(ε)    παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των σχετικών υπηρεσιών που 

λειτουργούν, καθώς και την εφαρµογή και τήρηση της σχετικής 
νοµοθεσίας. 

(2)  Η Επιτροπή απαρτίζεται από άτοµα τα οποία διορίζονται υπό την 
προσωπική τους ιδιότητα από το Υπουργικό Συµβούλιο και έχουν γνώση και 
πείρα του θέµατος.  Οι διορισµοί γίνονται από το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.  Τα 
µέλη δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα δέκα. 

Τα άτοµα που διορίζονται από το δηµόσιο τοµέα επιλέγονται από τα 
Υπουργεία και από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 
αυτού και τα άτοµα που διορίζονται από τον ιδιωτικό τοµέα επιλέγονται από µέλη 
των συνδέσµων ή οργανώσεων εµπλεκοµένων στην πρόληψη και καταπολέµηση 
της βίας στην οικογένεια σε ίση αναλογία. 

(3)  Ένα µέλος της Επιτροπής διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο 
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πρόεδρος και έχει την ευθύνη να συγκαλεί συσκέψεις και να προεδρεύει των 
συσκέψεων και ένα άλλο µέλος ορίζεται αντικαταστάτης του προέδρου σε 
περίπτωση απουσίας του. 

(4)  Τα Υπουργεία και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του 
άρθρου αυτού είναι: 

- Το Υπουργείο Υγείας 
- Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως 
- Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος)· 
- Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
- Η Νοµική Υπηρεσία 
- Η Αστυνοµία. 

(5)  Η Επιτροπή δύναται να προσλάβει γραµµατειακό προσωπικό και να έχει 
Γραφείο.   

(6)  Η Επιτροπή ρυθµίζει µε εσωτερικούς κανονισµούς θέµατα διαδικασίας που 
την αφορούν. 

 
Πολυθεµατική οµάδα. 8. (1)  Το Υπουργικό Συµβούλιο, µε γνωστοποίησή του που δηµοσιεύεται στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δύναται να συστήσει πολυθεµατική ή 
πολυθεµατικές οµάδες µε µέλη πρόσωπα τα οποία κατέχουν τα αναγκαία 
προσόντα και την αναγκαία πείρα για την παροχή συµβουλών, απόψεων, 
γνωµατεύσεων, καθώς και κάθε άλλης βοήθειας, αναφορικά µε την καλύτερη 
µεταχείριση ανηλίκων ή άλλων προσώπων τα οποία είναι θύµατα βίας. 

(2)  Τα µέλη της πολυθεµατικής οµάδας ορίζονται από κατάλογο προσώπων 
τον οποίο ετοιµάζει και υποβάλλει στο Υπουργικό Συµβούλιο ο Υπουργός: 

Νοείται ότι τα µέλη της οµάδας που θα επιλαµβάνεται θεµάτων που αφορούν 
ανήλικα πρόσωπα θύµατα βίας πρέπει να έχουν τις πιο κάτω ειδικότητες: 

- Παιδοψυχιάτρου 
- Παιδιάτρου 
- Κλινικού Ψυχολόγου 
- Κοινωνιολόγου Λειτουργού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων υπεύθυνου για θέµατα παιδιού: 
Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός θα έχει το δικαίωµα να περιλάβει στην 
οµάδα οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει τέτοια άλλα προσόντα, που ο 
Υπουργός κρίνει ότι είναι απαραίτητα.  

(3)  Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να περιλάβει στη γνωστοποίηση µε την 
οποία ορίζεται η πολυθεµατική οµάδα ή σε µεταγενέστερη γνωστοποίησή του 
κανονισµούς για την καλύτερη λειτουργία της οµάδας. 

 
 

ΜΕΡΟΣ IV 

Καταθέσεις µαρτύρων και θύµατος 
Λήψη κατάθεσης από 
αστυνοµικό του ιδίου 
φύλου 
 

9. Στις περιπτώσεις όπου η καταγγελία γίνεται σε αστυνοµικό σταθµό η 
κατάθεση του θύµατος λαµβάνεται από αστυνοµικό του ιδίου φύλου. 
 

Οπτικογραφηµένες 
καταθέσεις 

10. (1)  Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, κατά 
την εκδίκαση αδικηµάτων βίας δυνάµει των διατάξεων του παρόντος ή άλλου 
νόµου, δύναται µε άδεια του δικαστηρίου, να προσαχθεί ως µαρτυρία 
οπτικογραφηµένη κατάθεση η οποία δόθηκε σε αρµόδιο πρόσωπο από 
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι θύµα βίας ή µάρτυρας διάπραξης 
αδικήµατος κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 

(2)  Για την εφαρµογή των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος 
άρθρου ισχύουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις και περιορισµοί: 

(α)   Η οπτικογράφηση θα πρέπει να αφορά την υπό εκδίκαση υπόθεση 
(β)    ∆εν παρέχεται άδεια για προσαγωγή οπτικογραφηµένης κατάθεσης: 

(i) αν το πρόσωπο η κατάθεση του οποίου οπτικογραφήθηκε 
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δεν είναι δυνατό να εµφανιστεί στο δικαστήριο για 
αντεξέταση (αν τούτο ζητηθεί δυνάµει του παρόντος 
άρθρου). 

(ii) αν δεν τηρήθηκαν οι κανόνες λήψης οπτικογραφηµένης 
κατάθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος 
Νόµου 

(iii) αν το δικαστήριο λαµβάνοντας υπόψη όλα τα περιστατικά 
της υπόθεσης κρίνει ότι το συµφέρον της απονοµής της 
δικαιοσύνης απαιτεί όπως δε γίνει αποδεκτή η 
οπτικογραφηµένη κατάθεση 

 
(γ)   παρουσιάζεται µαζί µε την οπτικογραφηµένη κατάθεση 

αποµαγνητοφωνηµένη και δακτυλογραφηµένη η ηχητική ζώνη (sound 
track) της οπτικοταινίας στην οποία καταγράφηκε η κατάθεση. 

(3)  Οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σε οπτικογραφηµένη κατάθεση 
η οποία γίνεται αποδεκτή ως µαρτυρία δυνάµει του άρθρου αυτού θεωρείται ως 
άµεση προφορική µαρτυρία του προσώπου που κάµνει τη δήλωση και κατά 
συνέπεια: 

(α)   Γίνεται αποδεκτή ως µαρτυρία οποιουδήποτε γεγονότος το οποίο θα 
ήταν αποδεκτό σε περίπτωση άµεσης προφορικής µαρτυρίας. 

(β)   Καµιά τέτοια δήλωση δε δύναται να χρησιµοποιηθεί ως ενισχυτική 
µαρτυρία άλλης µαρτυρίας του ίδιου µάρτυρα. 

(4)  Η εφαρµογή των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν 
επηρεάζει την εξουσία του ∆ικαστηρίου να αποκλείσει οποιαδήποτε αποδεκτή 
µαρτυρία αν κρίνει ότι τούτο εξυπηρετεί το συµφέρον της δικαιοσύνης. 

 
Κανόνες λήψης 
οπτικογραφηµένης 
κατάθεσης 

11. Οι κανόνες λήψης οπτικογραφηµένης κατάθεσης είναι οι ακόλουθοι: 
(α)   Αναφέρεται ή αναγράφεται πριν από την έναρξη της κατάθεσης το 

όνοµα, διεύθυνση, επάγγελµα και ιδιότητα του προσώπου που παίρνει 
την κατάθεση καθώς επίσης και του προσώπου που χειρίζεται τη 
συσκευή οπτικογράφησης (video camera)· 

(β)   αναφέρεται ή αναγράφεται ο τόπος, ηµεροµηνία και ώρα έναρξης 
λήψης της κατάθεσης καθώς επίσης και η ώρα που έληξε η κατάθεση· 

(γ)   αναφέρεται ή αναγράφεται το όνοµα, διεύθυνση, επάγγελµα και άλλα 
στοιχεία που αφορούν το πρόσωπο που δίδει την κατάθεση· 

(δ)   καταγράφεται δήλωση του προσώπου που λαµβάνει την κατάθεση 
προς το πρόσωπο που δίνει την κατάθεση ότι αυτή θα 
οπτικογραφηθεί και ότι δυνατό να παρουσιαστεί στο ∆ικαστήριο ως 
µαρτυρία και δήλωση του προσώπου που δίνει την κατάθεση ότι 
συµφωνεί µε τη λήψη της οπτικογραφηµένης κατάθεσης.  Περαιτέρω, 
η δήλωση αυτή καταγράφεται και υπογράφεται από το πρόσωπο που 
δίνει την κατάθεση µε σχετική βεβαίωση από το πρόσωπο που 
λαµβάνει την κατάθεση.  Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στην 
περίπτωση ανήλικου προσώπου που δε συνοδεύεται από το 
πρόσωπο που έχει τη γονική του µέριµνα ή από λειτουργό ευηµερίας 
ή οικογενειακό σύµβουλο.  Στην περίπτωση που συνοδεύεται από 
κάποιο από τα πιο πάνω πρόσωπα, τη συγκατάθεση τη δίνει το 
πρόσωπο αυτό· 

(ε)   αντίγραφο της µαγνητογραφηµένης κατάθεσης δίνεται στο πρόσωπο 
που καταθέτει ή στην περίπτωση που το πρόσωπο που καταθέτει 
είναι ανήλικο στο πρόσωπο που έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για 
σκοπούς της παραγράφου (δ). 

 
Εξουσία του 
∆ικαστηρίου να µην 
επιτρέπει την 
παρουσίαση µέρους της 
κατάθεσης 
 
 

12. (1)  Το ∆ικαστήριο κατά την εξέταση αίτησης για παρουσίαση 
οπτικογραφηµένης κατάθεσης δύναται, αν κατά τη γνώµη του το συµφέρον της 
δικαιοσύνης αυτό απαιτεί, να διατάξει όπως ορισµένα µέρη της οπτικογράφησης 
µην παρουσιαστούν ως µαρτυρία.  Το ∆ικαστήριο κατά την άσκηση της 
διακριτικής του αυτής ευχέρειας λαµβάνει υπόψη του την πιθανή βλάβη που 
δυνατό να γίνει στον κατηγορούµενο ή  σε οποιοδήποτε κατηγορούµενο αν οι 
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κατηγορούµενοι είναι πέραν του ενός και κατά πόσο αυτή είναι υπέρτερη από την 
ωφελιµότητα παρουσίασης της οπτικογραφηµένης κατάθεσης ή µέρους αυτής.  
Επίσης το ∆ικαστήριο λαµβάνει υπόψη τυχόν πιέσεις που ασκούνται στο µάρτυρα 
µε σκοπό να τον εξαναγκάσουν να µην παρουσιαστεί και καταθέσει στο 
∆ικαστήριο. 

(2)  Το ∆ικαστήριο δύναται να διατάξει όπως µέρη της οπτικογραφηµένης 
κατάθεσης ή της δακτυλογραφηµένης αποµαγνητοφώνησης ηχητικής ζώνης της 
οπτικοταινίας διαγραφούν αν ήθελε κρίνει ότι αυτά δε συνιστούν αποδεκτή 
µαρτυρία ή αν κρίνει τούτο σκόπιµο κατά την άσκηση των εξουσιών του δυνάµει 
του εδαφίου (4) του άρθρου 10 του παρόντος Νόµου. 

 
Κύρια εξέταση µε άδεια 
∆ικαστηρίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

13. Στις περιπτώσεις όπου λαµβάνεται οπτικογραφηµένη κατάθεση δυνάµει 
του άρθρου 10 του παρόντος Νόµου το πρόσωπο του οποίου η κατάθεση 
οπτικογραφήθηκε καλείται ως µάρτυρας από την πλευρά που ζήτησε την 
παρουσίαση της οπτικογραφηµένης κατάθεσης και τίθεται ο µάρτυρας αυτός στη 
διάθεση της άλλης πλευράς για σκοπούς αντεξέτασης τηρουµένων των διατάξεων 
του άρθρου 19 του παρόντος Νόµου.  Στα σηµεία που καλύπτονται από την 
οπτικογραφηµένη κατάθεση δε γίνεται κύρια εξέταση εκτός µόνο κατόπιν άδειας 
του ∆ικαστηρίου: 

Νοείται ότι στην περίπτωση όπου ο µάρτυρας καλείται να καταθέσει για 
σκοπούς αντεξέτασης θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 55 του περί 
Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου. 

 
Άµεση καταγγελία 
αποδεκτή ως µαρτυρία. 
Κεφ. 9. 
   42 του 1978 
   86 του 1986 
54(Ι) του 1994 
94(Ι) του 1994 

14. Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του περί Απόδειξης 
Νόµου, καταγγελία η οποία γίνεται από θύµα αδικήµατος βίας προς οποιοδήποτε 
αστυνοµικό, οικογενειακό σύµβουλο, λειτουργό ευηµερίας, ψυχολόγο, γιατρό, 
περιλαµβανοµένου ψυχιάτρου, που εξετάζει το θύµα, µέλη της Συµβουλευτικής 
Επιτροπής, µέλος του Συνδέσµου Πρόληψης και Αντιµετώπισης της Βίας στην 
Οικογένεια ή µέλη του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του θύµατος εντός 
εύλογου χρονικού διαστήµατος από τη διάπραξή του, αποτελεί µαρτυρία. 
 

ΜΕΡΟΣ V 

Εκδίκαση υποθέσεων και µαρτυρία 
Ταχεία εκδίκαση 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     14 του 1960 
     50 του 1962 
     11 του 1963 
       8 του 1969 
     40 του 1970 
     58 του 1972 
       1 του 1980 
     35 του 1982 
     29 του 1983 
     91 του 1983 
     16 του 1984 
     51 του 1984 

15. (1)  Το ∆ικαστήριο δύναται, έπειτα από αίτηση της αστυνοµίας, να εκδώσει 
διάταγµα για τη σύλληψη οποιουδήποτε προσώπου το οποίο καταγγέλλεται για 
οποιαδήποτε πράξη βίας µε βάση το Νόµο αυτό.   

(2)  Πρόσωπο το οποίο συλλαµβάνεται δυνάµει του εδαφίου (1) προσάγεται 
ενώπιον του ∆ικαστηρίου µέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη σύλληψή του, για 
να κατηγορηθεί για το αδίκηµα βίας ή για να εκδοθεί διάταγµα προσωποκράτησής 
του δυνάµει του άρθρου 24 του περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου. 

(3)  Οι ανακρίσεις διεξάγονται και η υπόθεση εκδικάζεται χωρίς 
καθυστέρηση.  Μέχρις ότου εκδικαστεί η υπόθεση, το ∆ικαστήριο δύναται είτε να 
διατάξει την κράτηση του κατηγορούµενου είτε να επιτρέψει την απόλυσή του, 
αφού αυτός δώσει ικανοποιητική εγγύηση ότι θα εµφανιστεί ενώπιον του 
∆ικαστηρίου κατά την ηµεροµηνία της ακρόασης της υπόθεσης και ότι θα τηρήσει 
τους όρους που το ∆ικαστήριο κρίνει αναγκαίο να επιβάλει για την προστασία των 
µελών της οικογένειας, περιλαµβανοµένου και του όρου να µην επισκέπτεται ή να 
µην παρενοχλεί µε οποιοδήποτε τρόπο µέλος της οικογένειάς του. 

(4)  Ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας δύναται να συγκατατεθεί στην 
εκδίκαση υπόθεσης βίας µε βάση το Νόµο αυτό από Πρόεδρο Επαρχιακού 
∆ικαστηρίου ή Ανώτερο Επαρχιακό ∆ικαστή ή Επαρχιακό ∆ικαστή, εφαρµόζοντας 
ως προς όλα τις διατάξεις του άρθρου 24 του περί ∆ικαστηρίων Νόµου όπως έχει 
τροποποιηθεί δυνάµει του περί ∆ικαστηρίων (Τροποποιητικού)   Νόµου του 1999. 
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     83 του 1984 
     93 του 1984 
     18 του 1985 
     71 του 1985 
     89 του 1985 
     96 του 1986 
   317 του 1987 
     49 του 1988 
     64 του 1990 
   136 του 1991 
   149 του 1991 
   237 του 1991 
  42(Ι) του 1992 
  43(Ι) του1992 
102(Ι) του 1992 
  26(Ι) του 1993 
  82(Ι) του 1995 
102(Ι) του 1996 
    4(Ι) του 1997 
  53(Ι) του 1997 
  90(Ι) του 1997 
  27(Ι) του 1998 
  53(Ι) του 1998 
110(Ι) του 1998 
  34(Ι) του 1999 
146(Ι) του 1999 
  41(Ι) του 2000 
 
Ενισχυτική µαρτυρία 16. Το ∆ικαστήριο δύναται να καταδικάσει τον κατηγορούµενο µε µόνη την 

κατάθεση του θύµατος εφόσον δεν ήταν δυνατόν υπό τις περιστάσεις να 
εξασφαλιστεί ενισχυτική µαρτυρία. 
 

Κατάθεση ψυχιάτρου ή 
ψυχολόγου 

17. (1)  Αν κατά τη διάρκεια εξέτασης ανήλικου προσώπου από ψυχίατρο ή 
ψυχολόγο για σκοπούς αξιολόγησης ή ψυχοθεραπείας γίνει αναφορά από τον 
ανήλικο ότι υπέστη κακοποίηση από οποιοδήποτε πρόσωπο, η κατάθεση του 
ψυχιάτρου ή ψυχολόγου δύναται να γίνει αποδεκτή στο δικαστήριο κατ’ εξαίρεση 
του κανόνα περί εξ’ ακοής µαρτυρίας. 

(2)  Το δικαστήριο δεν καταδικάζει οποιοδήποτε πρόσωπο µε βάση µόνο τη 
µαρτυρία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, εκτός αν η µαρτυρία αυτή 
ενισχύεται σε ουσιώδη σηµεία από άλλη ανεξάρτητη µαρτυρία που µπορεί να 
περιλαµβάνει µαρτυρία εµπειρογνώµονα. 

 
Αποτροπή εκφοβισµού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. (1)  Κατά την εκδίκαση υποθέσεων για διάπραξη αδικηµάτων βίας το 
∆ικαστήριο: 

(α)    διατάσσει όπως ολόκληρη ή µέρος της υπόθεσης εκδικαστεί 
κεκλεισµένων των θυρών και 

(β)    δύναται να διατάξει όπως η κατάθεση οποιουδήποτε θύµατος βίας και 
κάθε άλλου προσώπου για το οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι 
διατρέχει οποιοδήποτε κίνδυνο ή απειλή επειδή θα καταθέσει ως 
µάρτυρας, ή ότι ενδέχεται να επηρεαστεί δυσµενώς η κατάθεσή του, 
ληφθεί στην απουσία του κατηγορούµενου αφού δώσει όλες εκείνες τις 
οδηγίες και γίνουν όλες οι αναγκαίες διευθετήσεις ούτως ώστε ο 
κατηγορούµενος να λαµβάνει γνώση της κατάθεσης του εν λόγω 
µάρτυρα και αντεξετάζει αυτόν. 

(2)  Άνευ επηρεασµού της γενικότητας του εδαφίου (1), τα µέτρα που 
αναφέρονται πιο κάτω δύνανται να χρησιµοποιηθούν για σκοπούς προστασίας 
των µαρτύρων: 

(α)  η τοποθέτηση ειδικού διαχωριστικού ή 
(β)  η χρήση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης ή 
(γ)  χρήση οποιουδήποτε άλλου µέσου ή συστήµατος 

κατά τρόπο που ο µάρτυρας να µην είναι ορατός στον κατηγορούµενο και 
αντίστροφα.  Προκειµένου να διασφαλιστούν τα δικαιώµατα του κατηγορούµενου 
θα πρέπει στις πιο πάνω περιπτώσεις να γίνουν οι κατάλληλες τεχνολογικές 
διευθετήσεις ή άλλες εγκαταστάσεις ώστε ο κατηγορούµενος να δύναται να 
παρακολουθεί ακουστικά τη διαδικασία και να δίνει οδηγίες στο δικηγόρο του. 
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Έλεγχος αντεξέτασης. 
 

19. Το ∆ικαστήριο δύναται να παρεµβαίνει στην αντεξέταση ανήλικων ή 
άλλων θυµάτων βίας και να δίνει τις κατάλληλες οδηγίες προς αποφυγή 
εκφοβισµού τους, από επιθετικό ή έντονο τρόπο υποβολής των ερωτήσεων ή από 
ερωτήσεις εµπεριέχουσες απειλές οποιασδήποτε µορφής.  
 

Εξαναγκασιµότητα 
συζύγων. 
 

20. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 14 του περί Απόδειξης Νόµου, σύζυγος 
κατηγορούµενου για αδίκηµα βίας εντός της έννοιας του παρόντος Νόµου είναι 
ικανός µάρτυρας εάν είναι το θύµα βίας και είναι ικανός και εξαναγκάσιµος 
µάρτυρας εάν το θύµα βίας είναι άλλο µέλος της οικογένειας. 
 

ΜΕΡΟΣ VI 

∆ιατάγµατα και µεταχείριση κατηγορούµενου 
∆ιάταγµα 
αποµάκρυνσης 
ανήλικου. 

21. (1)  Το ∆ικαστήριο δύναται, κατά ή µετά την εκδίκαση υπόθεσης βίας µε 
θύµα ανήλικο πρόσωπο, να διατάξει για οποιαδήποτε χρονική περίοδο ήθελε 
κρίνει αναγκαία την αποµάκρυνση του εν λόγω θύµατος και την τοποθέτησή του 
σε ασφαλές µέρος ή την ανάθεση της φροντίδας του στο ∆ιευθυντή Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευηµερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

(2)  Το ∆ικαστήριο δύναται να εκδώσει προσωρινό διάταγµα αποµάκρυνσης 
ανήλικου θύµατος εφαρµόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος 
Νόµου. 

 
Προσωρινό διάταγµα 
αποκλεισµού υπόπτου ή 
αποµάκρυνσης θύµατος. 

22. (1)  Το ∆ικαστήριο δύναται, έπειτα από αίτηση µέλους της οικογένειας ή της 
αστυνοµίας ή του κατηγόρου ή του Οικογενειακού Συµβούλου ή άλλου προσώπου 
που ενεργεί για λογαριασµό οποιουδήποτε απ’ αυτούς, να εκδώσει προσωρινό 
διάταγµα αποκλεισµού του υπόπτου ή αποµάκρυνσης ανήλικου θύµατος, µέχρις 
ότου καταχωρισθεί και εκδικαστεί ποινική υπόθεση εναντίον του κατηγορούµενου 
για ποινικό αδίκηµα βίας. 

(2)  Το ∆ικαστήριο εκδίδει το διάταγµα έπειτα από αίτηση που συνοδεύεται 
από ένορκη δήλωση του θύµατος ή, στην περίπτωση ανήλικου θύµατος, 
οποιουδήποτε προσώπου που είναι σε θέση να έχει άµεση γνώση των γεγονότων 
ή από οποιαδήποτε άλλα αποδεικτικά στοιχεία που τείνουν να αποδείξουν την 
άσκηση βίας περιλαµβανοµένων και καταθέσεων του θύµατος ή άλλων 
προσώπων σε οποιαδήποτε µορφή, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων 
αποδεικτικών στοιχείων δυνάµει αυτού ή άλλου νόµου. 

(3)  (α)  Το προσωρινό διάταγµα ισχύει για περίοδο µέχρι οκτώ ηµερών από 
την ηµέρα επίδοσής του στον ύποπτο και είναι επιστρεπτέο στο ∆ικαστήριο εντός 
της περιόδου αυτής σε ώρα και ηµέρα που θα ορίσει ο Πρωτοκολλητής. 

(β)  Κατά την ορισµένη από τον Πρωτοκολλητή ηµέρα και ώρα το ∆ικαστήριο 
ακούει τον ύποπτο ή και κάθε επηρεαζόµενο ή ενδιαφερόµενο πρόσωπο που θα 
παρουσιασθεί και αποφασίζει εάν θα τερµατίσει την ισχύ του διατάγµατος ή εάν 
θα το παρατείνει µέχρι οκτώ επιπρόσθετες ηµέρες. 

(γ)  Το ∆ικαστήριο δύναται να παρατείνει περαιτέρω την ισχύ διατάγµατος 
µέχρι και οκτώ ηµέρες σε κάθε περίπτωση, χωρίς όµως η συνολική ισχύς του 
διατάγµατος να υπερβαίνει τις εικοσιτέσσερις ηµέρες πριν από την καταχώριση 
ποινικής δίωξης εναντίον υπόπτου. 

(δ)  Το ∆ικαστήριο δύναται µετά την καταχώριση ποινικής δίωξης εναντίον 
υπόπτου να εκδώσει ή παρατείνει διάταγµα αποκλεισµού ή αποµάκρυνσης 
ανηλίκου θύµατος µε ισχύ µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. 

 
 

∆ιάταγµα αποκλεισµού. 23. (1)  Το ∆ικαστήριο δύναται να εκδώσει εναντίον προσώπου που 
κατηγορείται για διάπραξη οποιουδήποτε αδικήµατος βίας, µε βάση τον παρόντα 
Νόµο, διάταγµα, το οποίο θα ισχύει για την περίοδο και µε τους όρους που 
δυνατό να θέσει και µε το οποίο να απαγορεύει σε αυτό να εισέρχεται ή να 
παραµένει στην οικογενειακή κατοικία.  Το διάταγµα αυτό καλείται “διάταγµα 
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αποκλεισµού”. 

(2)  Για την έκδοση του διατάγµατος αποκλεισµού απαιτείται: 
(α)   Να αποδειχθεί προς ικανοποίηση του ∆ικαστηρίου ότι ο 

κατηγορούµενος έχει ιστορικό επανειληµµένων πράξεων βίας 
εναντίον µελών της οικογένειάς του ή ότι είχε δύο καταδίκες τα 
τελευταία δύο χρόνια για παρόµοια αδικήµατα ή  

(β)   η βία που ασκήθηκε να έχει προκαλέσει τέτοια πραγµατική 
σωµατική, σεξουαλική ή ψυχική βλάβη, που να θέτει σε κίνδυνο τη 
ζωή, τη σωµατική ακεραιότητα ή τη σεξουαλική ή ψυχική υγεία των 
θυµάτων ή 

(γ)   να αρνείται ο κατηγορούµενος να υποβληθεί σε θεραπευτική αγωγή 
αυτοελέγχου που επιβάλλεται ως όρος για σκοπούς εφαρµογής του 
άρθρου 33 του Ποινικού Κώδικα ή άλλως πως. 

(3)  Το ∆ικαστήριο στο διάταγµα αποκλεισµού που εκδίδει ορίζει ηµεροµηνία 
πριν από την εκπνοή της περιόδου αποκλεισµού κατά την οποία εξετάζει το 
ενδεχόµενο παράτασης ή διαφοροποίησης του διατάγµατος αυτού. 

Κατά την πιο πάνω εξέταση, το ∆ικαστήριο ακούει τις απόψεις του 
κατηγορούµενου του παραπονούµενου ή της παραπονούµενης και οποιουδήποτε 
άλλου προσώπου επηρεάζεται από την έκδοση του διατάγµατος, εκτός όπου 
αυτοί είναι ανήλικοι και δεν κρίνεται σκόπιµο να καταθέσουν εναντίον του 
κατηγορούµενου, καθώς και τις απόψεις των αρµόδιων υπηρεσιών. 

(4)  Ο κατηγορούµενος δύναται να ζητήσει αναθεώρηση ή ακύρωση του 
διατάγµατος πριν από τη λήξη της καθοριζόµενης σε αυτό περιόδου. 

(5)  ∆ιατάγµατα αποκλεισµού επιβάλλονται και αντί οποιασδήποτε άλλης 
ποινής τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου ή µαζί 
µε άλλες ποινές τις οποίες το ∆ικαστήριο έχει εξουσία να επιβάλει δυνάµει 
οποιουδήποτε άλλου νόµου. 

(6)  Το ∆ικαστήριο δεν εκδίδει διάταγµα αποκλεισµού στις περιπτώσεις όπου 
επιβάλλει ταυτόχρονα και ποινή φυλάκισης για οποιαδήποτε περίοδο µεγαλύτερη 
των έξι µηνών.  Στις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται ποινή φυλάκισης µικρότερη 
των έξι µηνών, διάταγµα αποκλεισµού δύναται να εκδοθεί ταυτόχρονα µε την 
ποινή της φυλάκισης αλλά η ισχύς θα αρχίζει µετά την αποφυλάκιση του 
κατηγορούµενου. 

(7)  Πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγµα αποκλεισµού  και ενώ 
το εν λόγω διάταγµα βρίσκεται σε ισχύ παραβαίνει οποιονδήποτε από τους όρους 
που περιλαµβάνονται σ’ αυτό διαπράττει αδίκηµα τιµωρούµενο µε φυλάκιση µέχρι 
δύο έτη.  Οι διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Νόµου για ταχεία εκδίκαση 
υποθέσεων βίας εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις διάπραξης αδικηµάτων κατά 
παράβαση των διατάξεων του εδαφίου αυτού. 

 
Συµπληρωµατικές 
διατάξεις σε σχέση µε το 
άρθρο 23 

24. (1)  Κατά την έκδοση διατάγµατος αποκλεισµού το ∆ικαστήριο λαµβάνει 
υπόψη την ιδιοκτησία της οικογενειακής κατοικίας και εκδίδει ανάλογο διάταγµα 
αναφορικά µε τη διαµονή του υπόπτου ή κατηγορούµενου ή και της οικογένειάς 
του ως ακολούθως: 

(α)   Αν ο κατηγορούµενος δεν έχει ποσοστό ιδιοκτησίας επί της 
οικογενειακής κατοικίας πέραν του ηµίσεως, το ∆ικαστήριο δεν εξετάζει 
το ζήτηµα διαµονής του κατηγορούµενου, αλλά παραπέµπει το ζήτηµα 
για εξέταση στον Οικογενειακό Σύµβουλο. 

(β)   Αν ο κατηγορούµενος έχει εξ αδιαιρέτου ποσοστό ιδιοκτησίας επί της 
οικογενειακής κατοικίας πέραν του ηµίσεως, το ∆ικαστήριο εξετάζει το 
ζήτηµα της διαµονής του κατηγορούµενου και ακολούθως δίδει τις 
οδηγίες που κρίνει αναγκαίες σχετικά µε τη διαµονή του ιδίου ή της 
οικογένειάς του ή µελών της. 

(2) Το ∆ικαστήριο, όταν δίδει οδηγίες στην περίπτωση ως η παράγραφος 
(β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εξετάζει µεταξύ άλλων τα οικονοµικά 
µέσα του κατηγορούµενου και της οικογένειάς του, σε σχέση µε τη διαµονή του 
ιδίου ή της οικογένειάς του ή οποιουδήποτε µέλους της, και παρέχει στον 
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κατηγορούµενο το δικαίωµα να αποταθεί στο ∆ικαστήριο µέσα σε τακτή 
προθεσµία και να ζητήσει την αλλαγή της διεύθυνσης της οικογενειακής κατοικίας 
για την οποία ισχύει το διάταγµα, αν εξεύρει κατάλληλη κατοικία για να 
µετακινηθεί η οικογένειά του. 

(3)  Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ο όρος “κατάλληλη κατοικία” 
σηµαίνει την κατοικία την οποία εξευρίσκει ο κατηγορούµενος για την οικογένειά 
του δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού, η οποία πρέπει να είναι τέτοια, 
ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η οµαλή συνέχιση της διαβίωσης και 
λειτουργίας της οικογένειας του κατηγορούµενου σε αυτή.  

 
Κηδεµονία ή αναστολή 
φυλάκισης µε ειδικούς 
όρους. 
46(Ι) του 1996 
 
 

 
 
   95 του 1972 
41(Ι) του 1997 

25. (1)  Το ∆ικαστήριο, αν το κρίνει σκόπιµο, δύναται, αντί να επιβάλει στον 
κατηγορούµενο οποιαδήποτε άλλη ποινή, να δεχθεί αίτηµά του να τον θέσει υπό 
κηδεµονία, δυνάµει του περί Κηδεµονίας και Άλλων Τρόπων Μεταχείρισης 
Αδικοπραγούντων Νόµου, µε τον ειδικό όρο ότι θα υποβληθεί σε θεραπευτική 
αγωγή αυτοελέγχου από ειδικούς ή µε άλλους όρους που το ∆ικαστήριο θα κρίνει 
αναγκαίους, για να αποφευχθεί η επανάληψη πράξεων βίας. 

(2)  Το ∆ικαστήριο, αν το κρίνει σκόπιµο, δύναται να επιβάλει στον 
κατηγορούµενο ποινή φυλάκισης µε αναστολή ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του 
άρθρου 5 του περί της Υφ’ Όρον Αναστολής της Εκτελέσεως Ποινής Φυλακίσεως 
εις Ορισµένας Περιπτώσεις Νόµου, και να θέσει κατά τη διάρκεια της αναστολής 
τον κατηγορούµενο υπό κηδεµονία και υπό τον ειδικό όρο ή οποιουσδήποτε 
άλλους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω.   

 
ΜΕΡΟΣ VII 

Ταµείο 
Ίδρυση 
Ταµείου 

26. (1)  Ιδρύεται Ταµείο µε την επωνυµία “Ταµείο Θυµάτων Βίας” για την επίτευξη 
και προώθηση των σκοπών του Νόµου αυτού.  Το Ταµείο θα είναι νοµικό 
πρόσωπο και µε το όνοµά του θα έχει διαρκή διαδοχή και σφραγίδα 
καθορισµένου σχήµατος και θα έχει εξουσία να αποκτά, κατέχει και διαθέτει 
περιουσία, να συµβάλλεται, να εγείρει και να υπερασπίζει αγωγές ή άλλες νοµικές 
διαδικασίες και γενικά να πράττει όλα όσα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της 
ίδρυσης, αξιοποίησης και ανάπτυξής του. 

(2)  Στο Ταµείο θα κατατίθενται όλες οι εισφορές, δωρεές, κληροδοτήµατα 
και χορηγίες. 

(3)  Όλες οι εισφορές στο Ταµείο, οποιασδήποτε µορφής, θα θεωρούνται ότι 
γίνονται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

(4)  Εκτός αν η εισφορά γίνεται για συγκεκριµένο σκοπό, η διάθεση ποσών 
που κατατίθενται στο Ταµείο θα γίνεται κατά την κρίση της Συµβουλευτικής 
Επιτροπής µε βάση τις προτεραιότητες και τα προγράµµατα που κατά καιρούς θα 
καταρτίζει. 

(5)  Από το Ταµείο αυτό θα διατίθενται ποσά για σκοπούς αντιµετώπισης 
άµεσων αναγκών, εξεύρεσης διαµονής δυνάµει του άρθρου 24 του παρόντος 
Νόµου, ενίσχυσης των θυµάτων βίας και άλλους σκοπούς που η Επιτροπή ήθελε 
κρίνει κατάλληλους και ο Υπουργός ήθελε εγκρίνει. 

 
∆ιαχείριση ταµείου 

 
 
57 του 1972 
85(Ι) του 1997. 
 
 

27. (1)  Το Ταµείο το διαχειρίζεται η Συµβουλευτική Επιτροπή η οποία θα 
συνέρχεται ειδικά ως ∆ιαχειριστής του Ταµείου. 

(2)  Το ∆ικαστήριο και ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας θα έχουν και 
θα ασκούν σε σχέση µε το Ταµείο τις ίδιες εξουσίες που έχουν σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµου ή άλλου σχετικού νόµου, ως 
εάν το Ταµείο να είναι αγαθοεργό ίδρυµα και να έχει εγγραφεί σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες του εν λόγω Νόµου. 

 
Επενδύσεις 28. (1)  Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού  η Συµβουλευτική 

Επιτροπή ενεργούσα ως ∆ιαχειριστής του Ταµείου δύναται να επενδύει και 
αξιοποιεί χρήµατα του Ταµείου µε οποιοδήποτε τρόπο θα έκρινε αναγκαίο για την 
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ενίσχυση και καλύτερη ανάπτυξή του. 

(2)  Σε περίπτωση κατά την οποία η Συµβουλευτική Επιτροπή σκοπεύει να 
χρησιµοποιήσει χρήµατα του Ταµείου για σκοπούς επένδυσης ή ανάπτυξής του 
και το ποσό το οποίο θα χρησιµοποιηθεί υπερβαίνει το µισό του συνόλου των 
καταθέσεων στο Ταµείο, τότε η Επιτροπή θα πρέπει προτού προβεί στην εν λόγω 
ενέργεια να υποβάλει την απόφασή της στον Υπουργό για έγκριση.  

 
Κανονισµοί 29. Η Συµβουλευτική Επιτροπή  ενεργούσα ως ∆ιαχειριστής του Ταµείου µε 

έγκριση του Υπουργού εκδίδει κανονισµούς για την καλύτερη λειτουργία του 
Ταµείου, περιλαµβανοµένου του τρόπου διάθεσης των πόρων και της περιουσίας 
του Ταµείου. 
 

Έλεγχος 
λογαριασµών. 
 

30. Για σκοπούς ελέγχου των λογαριασµών του Ταµείου θα εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 39 του περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµου. 
 

ΜΕΡΟΣ VIII 

Στέγη Προστασίας και Αδικήµατα 
Στέγη προστασίας, 
ίδρυση και λειτουργία. 

31. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία στέγης για παροχή ασφαλούς 
διαµονής θυµάτων βίας και σε περίπτωση όπου στέγη προστασίας λειτουργεί 
δυνάµει πιστοποιητικού καταλληλότητας που εκδίδει ο Υπουργός δυνάµει του 
άρθρου αυτού, τα θύµατα βίας που διαµένουν σ’ αυτή τυγχάνουν νοµικής 
προστασίας από οποιαδήποτε ενόχληση. 
 

Παρενόχληση θύµατος 
και άλλου προσώπου. 

32. Κατηγορούµενος ή οποιοδήποτε πρόσωπο εκ µέρους του ή και από µόνο 
του ενοχλεί ή εκφοβίζει θύµα βίας ή µάρτυρα σε υπόθεση βίας ή συγγενικό τους 
πρόσωπο σε οποιοδήποτε χώρο, κατά τρόπο που επηρεάζει ή µπορεί να 
επηρεάσει τη διερεύνηση ή εκδίκαση υπόθεσης βίας ή που προκαλεί ψυχική 
αναστάτωση σε θύµα βίας ή µάρτυρα σε υπόθεση βίας εν γνώσει του ότι 
πρόκειται για θύµα βίας ή µάρτυρα σε υπόθεση βίας, διαπράττει αδίκηµα 
τιµωρούµενο µε φυλάκιση µέχρι τρία έτη ή µε χρηµατική ποινή µέχρι χίλιες 
πεντακόσιες λίρες ή και µε τις δύο αυτές ποινές και σε περίπτωση που η 
ενόχληση ή ο εκφοβισµός γίνεται σε βάρος θύµατος που διαµένει σε στέγη το 
αδίκηµα τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι πέντε χρόνια ή µε χρηµατική ποινή µέχρι 
τρεις χιλιάδες λίρες ή και µε τις δύο αυτές ποινές.  
 

Εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου 
15. 

33. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Νόµου για ταχεία εκδίκαση 
υπόθεσης βίας εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις αδικηµάτων που 
διαπράττονται κατά παράβαση των προνοιών του άρθρου 32 του παρόντος 
Νόµου. 
 

Απαγόρευση 
αποκάλυψης ταυτότητας 
θύµατος. 

34. (1)  Όταν καταγγέλλεται αδίκηµα µε βάση τον παρόντα Νόµο, το όνοµα και η 
διεύθυνση του θύµατος βίας ή του παραπονούµενου προσώπου καθώς και του 
προσώπου εναντίον του οποίου γίνεται καταγγελία όπως και άλλα στοιχεία τα 
οποία δυνατό να οδηγήσουν στη διαπίστωση ταυτότητάς του, δεν επιτρέπεται να 
αποκαλυφθούν ή να δηµοσιευθούν από οποιοδήποτε µέσο µαζικής 
πληροφόρησης ή άλλως πως. 

(2)  Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου αυτού συνιστά αδίκηµα 
τιµωρούµενο µε φυλάκιση για περίοδο µέχρι δύο έτη ή µε χρηµατική ποινή µέχρι 
χίλιες λίρες ή και µε τις δύο αυτές ποινές. 

 
Απαγόρευση 
παράδοσης, παραλαβής 
ή δηµοσίευσης  
αντιγράφων καταθέσεων 
σε ή από τρίτους. 

35. (1)  Τηρουµένων των διατάξεων (δ) και (ε) του άρθρου 11 του παρόντος 
Νόµου απαγορεύεται η παράδοση, παραλαβή ή δηµοσίευση οποιασδήποτε 
κατάθεσης θύµατος ή µάρτυρα σε αδίκηµα βίας µε οποιοδήποτε τρόπο αυτή έχει 
ληφθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν έχει σχέση µε τη διερεύνηση, δίωξη ή 
εκδίκαση της υπόθεσης. 

(2)  Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού διαπράττει 
αδίκηµα τιµωρούµενο µε φυλάκιση µέχρι πέντε έτη ή µε χρηµατική ποινή µέχρι 
τρεις χιλιάδες λίρες ή και µε τις δύο αυτές ποινές. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΧ 

Ποικίλες ∆ιατάξεις 
Προϋπολογισµοί. 36. (1)  Η Επιτροπή καταρτίζει προϋπολογισµούς εσόδων και εξόδων για την 

πλήρη και αποτελεσµατική άσκηση και εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων της και των 
σκοπών της σύστασής της οι οποίοι εγκρίνονται από το αρµόδιο Υπουργείο και 
τηρεί πλήρη λογιστικά βιβλία. 

(2)  Τα έσοδα της Επιτροπής προέρχονται από κρατικές χορηγίες, το ύψος 
των οποίων αποφασίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο. 

(3)  Η Επιτροπή τηρεί πλήρη λογιστικά βιβλία και οι λογαριασµοί της 
υποβάλλονται προς και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας κατά 
τον ίδιο τρόπο που ελέγχονται οι λογαριασµοί στη ∆ηµόσια Υπηρεσία: 

Νοείται ότι ο Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας δύναται να προβεί σε έλεγχο 
των λογιστικών βιβλίων της Επιτροπής οποτεδήποτε ήθελε θεωρήσει τούτο 
αναγκαίο. 

 
Ετήσια  
Έκθεση. 

37. Η Επιτροπή ετοιµάζει και υποβάλλει στον Υπουργό και στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές της ως Επιτροπή. 
 

Κανονισµοί. 38. (1)  Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς για την 
καλύτερη εφαρµογή των προνοιών του Νόµου αυτού. 

(2)  Άνευ επηρεασµού της γενικότητας του εδαφίου (1), το Υπουργικό 
Συµβούλιο δύναται να ρυθµίσει µε Κανονισµούς την εγγραφή, λειτουργία και 
οτιδήποτε άλλο σχετικό µε τη στέγη προστασίας, περιλαµβανοµένης και της 
επιβολής τελών και δικαιωµάτων. 

 
∆ιαδικαστικοί 
Κανονισµοί. 

39. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο δύναται να εκδώσει ∆ιαδικαστικούς Κανονισµούς 
για την καλύτερη εφαρµογή των προνοιών των άρθρων 15, 21, 22, 23, 24 και 25 
του παρόντος Νόµου. 
 

Κατάργηση. 
47(Ι) του 1994. 

40. Από της έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου καταργείται ο περί Βίας 
στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) Νόµος, άνευ επηρεασµού 
οποιασδήποτε πράξης, ενέργειας ή διορισµού που έγινε δυνάµει του 
καταργηθέντος νόµου που θα θεωρούνται ότι έγιναν δυνάµει του παρόντος 
Νόµου. 

 
 
 
 
 


