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1.  Εισαγωγή 

Στις 16 Ιουνίου 2015, η Κύ̟ρος υ̟έγραψε τη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώ̟ης για την 

Πρόληψη και την Κατα̟ολέµηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας. 

Για να ̟ροχωρήσει η Κύ̟ρος στην κύρωση της Σύµβασης, έγινε µελέτη του ̟αρόντος 

νοµοθετικού ̟λαισίου σε σύγκριση µε τις α̟αιτήσεις ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τις ̟ρόνοιες του 

κειµένου της Σύµβασης. Η µελέτη αυτή α̟οδεικνύεται ως εργαλείο το ο̟οίο διευκολύνει την 

διαδικασία νοµοθετικών και ̟ολιτικών ̟ροσαρµογών αλλά ε̟ίσης, θα διευκολύνει την 

γρηγορότερη και την α̟οτελεσµατικότερη εµ̟λοκή των αρµόδιων φορέων – κυρίως σε σχέση µε 

τις ενέργειες του Υ̟ουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξεως και τον συντονισµό των 

υ̟ολοί̟ων φορέων.  Ε̟ίσης, µέσω της µελέτης έχει ανα̟τυχθεί µια σφαιρική αντίληψη του 

υφιστάµενου νοµοθετικού ̟λαισίου και των νοµοθετικών αναγκών και α̟αιτήσεων, οι ο̟οίες 

θα ̟ρέ̟ει να ληφθούν υ̟όψη. 

Ο σκο̟ός της  µελέτης ήταν η ̟αραγωγή µιας συγκριτικής τεχνικής µελέτης νοµοθετικών 

αναγκών ό̟ως ̟ροκύ̟τουν α̟ό την Σύµβαση. ∆ηλαδή µια χαρτογράφηση η ο̟οία 

̟εριλαµβάνει τις σχετικές νοµοθεσίες ̟ου υ̟άρχουν, ̟ου χρειάζονται τρο̟ο̟οίηση και ̟ου 

α̟αιτούνται α̟ό την Σύµβαση, ανά θεµατική κατηγορία (Ψυχολογική, Σωµατική, Σεξουαλική, 

Ηλεκτρονική/ ∆ιαδικτυακή βία). 

Μεθοδολογία Μελέτης:  

Η µελέτη διεξήχθη µέσω λε̟τοµερούς ε̟ισκό̟ησης υφιστάµενων νοµοθεσιών οι ο̟οίες 

σχετίζονται µε τις θεµατικές και τις ̟ρόνοιες της Σύµβασης, καθώς και ε̟ισκό̟ηση του κειµένου 

της Σύµβασης, µε σκο̟ό την συγγραφή ενός συγκριτικού ̟ίνακα ο ο̟οίος θα ̟αρουσιάζει τις 

σχετικές νοµοθεσίες ̟ου υ̟άρχουν, τις νοµοθεσίες ̟ου χρειάζονται τρο̟ο̟οίηση και τις 

ανάγκες και α̟αιτήσεις ̟ου α̟αιτούνται α̟ό την Σύµβαση. Για σκο̟ούς της µελέτης, ̟έραν 

των υφιστάµενων σχετικών νοµοθεσιών, αξιο̟οιήθηκαν διάφορες σχετικές εκθέσεις, είτε 

ερευνητικές είτε εκθέσεις α̟ό ανεξάρτητους θεσµούς ό̟ως του Γραφείου της Ε̟ιτρό̟ου 

∆ιοικήσεως, αλλά και η έκθεση της Τεχνικής Ε̟ιτρο̟ής για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 

για τη Σύµβαση,  οι ο̟οίες αφορούν την ουσία του θέµατος για τη Βία κατά των Γυναικών και 

την ενδοοικογενειακή βία.  

Πιο κάτω ̟αρατίθεται µια ̟εριγραφή της Σύµβασης, στοιχεία ̟ου αφορούν τη Βία κατά των 

Γυναικών στην Κύ̟ρο, µια σύντοµη ̟εριγραφή σε σχέση µε την έλλειψη υ̟οδοµών για την 

̟λήρη εφαρµογή της Σύµβασης στην Κύ̟ρο και η γενική εισήγηση σε σχέση µε τα βήµατα ̟ου 

θα ̟ρέ̟ει η Κύ̟ρος να ακολουθήσει ώστε να καλύψει τα σχετικά νοµοθετικά κενά ̟ου 

α̟ο̟νέουν α̟ό τη Σύµβαση. Ακολούθως, θα αναλυθεί το κάθε άρθρο της Σύµβασης ξεχωριστά 

̟αραθέτοντας εισηγήσεις ανά άρθρο. Να σηµειωθεί ότι η µελέτη αφορά όλα τα κεφάλαια µέχρι 

και το VII αφού τα ε̟όµενα κεφάλαια ̟ου ακολουθούν αφορούν άλλες διαδικασίες.  

Τέλος, έχει δηµιουργηθεί ένα ξεχωριστό κείµενο το ο̟οίο καταγράφονται συνο̟τικά όλα τα 

κεφαλαία ξεχωριστά, ανά άρθρο και εισήγηση.   
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2. Η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώ̟ης για την Πρόληψη και την 

Κατα̟ολέµηση της Βίας κατά των Γυναικών και της 

Ενδοοικογενειακής Βίας 

Η Βία κατά των Γυναικών είναι ένα ̟αγκόσµιο φαινόµενο. Η Ε̟ιτρο̟ή για την Εξάλειψη των 

∆ιακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW Ε̟ιτρο̟ή) της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για 

την Εξάλειψη όλων των Μορφών ∆ιακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW), µε τη γενική της 

Σύσταση για τη Βία κατά των Γυναικών Νο 19 (1992) βοήθησε  στην αναγνώριση της βίας µε 

βάση το φύλο κατά των γυναικών ως µια µορφή διάκρισης  κατά των γυναικών. Στη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, το 1993, υιοθετήθηκε η διακήρυξη ̟ου αφορά την εξάλειψη 

της βίας κατά των γυναικών, η ο̟οία έθεσε τα θεµέλια για τη διεθνή δράση για τη Βία κατά των 

γυναικών. Το 1995, υιοθετήθηκε η ∆ιακήρυξη του Πεκίνου και η Πλατφόρµα ∆ράσης του 

Πεκίνου (Beijing Declaration and Platform for Action)  η ο̟οία αναγνώρισε την εξάλειψη της 

βίας κατά των γυναικών ως έναν α̟ό τους στρατηγικούς στόχους, µεταξύ άλλων, ̟ου αφορούν 

την ισότητα των φύλων. Το 2006, ο Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών δηµοσίευσε µια 

σε βάθος µελέτη για όλες τις µορφές της βίας κατά των γυναικών, µε την ο̟οία καταγράφει τα 

σχετικά διεθνή νοµικά ̟λαίσια ̟ου αφορούν τη Βία κατά των γυναικών, καθώς ταυτόχρονα 

α̟αριθµεί «καλές ̟ρακτικές» ̟ου έχουν δείξει κά̟οια ε̟ιτυχία στην αντιµετώ̟ιση αυτού του 

ζητήµατος. Η τελευταία νοµική δράση ̟ου αφορά την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών 

και της ενδοοικογενειακής βίας είναι η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώ̟ης για την 

Πρόληψη και την Κατα̟ολέµηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, 

η ο̟οία τέθηκε σε εφαρµογή την 1η Αυγούστου του 2014.  

Η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώ̟ης για την Πρόληψη και την Κατα̟ολέµηση της Βίας 

κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, γνωστή ως η Σύµβαση της 

Κωνσταντινού̟ολης, στοχεύει στην ̟ρόληψη και την κατα̟ολέµηση της βίας κατά των 

γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Η Σύµβαση α̟οτελεί το ̟ρώτο διεθνές δεσµευτικό 

νοµικό ̟λαίσιο για την ̟ρόληψη της βίας, την ̟ροστασία των θυµάτων και την τιµωρία των 

δραστών. Παράλληλα, ̟εριορίζει τις διαφορές ̟ου υ̟άρχουν ανάµεσα στα νοµοθετικά ̟λαίσια 

και στις ̟ολιτικές των κρατών-µελών του Συµβουλίου της Ευρώ̟ης. Η Σύµβαση,  το̟οθετεί το 

θέµα της βίας κατά των γυναικών στο ευρύτερο θεωρητικό ̟λαίσιο της ανισότητας των φύλων 

και της έλλειψης σεβασµού ̟ρος τα ανθρώ̟ινα δικαιώµατα και την αξιο̟ρέ̟εια των γυναικών 

και ως εκ τούτου ε̟ικεντρώνεται σε όλες τις µορφές βίας. Αυτό είναι εξαιρετικής σηµασίας και 

α̟οτελεί µια ευκαιρία ανάληψης δράσης για την Κύ̟ρο αφού το ̟αρόν νοµικό και θεωρητικό 

̟λαίσιο εστιάζεται κυρίως στον τοµέα της ενδοοικογενειακής βίας. Η Κύ̟ρος είναι η 38η χώρα 

̟ου υ̟έγραψε την εν λόγω Σύµβαση στις 16 Ιουνίου 2015, ενώ 18 χώρες την έχουν ήδη 

ε̟ικυρώσει. 

Με την υ̟ογραφή αλλά και µεταγενέστερα την κύρωση της Σύµβαση της Κωνσταντινού̟ολης, 

το κράτος δεσµεύεται να λάβει τα αναγκαία µέτρα ̟ου θα ̟ροωθήσουν την ̟ροστασία των 
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δικαιωµάτων των γυναικών, καθώς οι γυναίκες είναι τα άµεσα θύµατα της ενδοοικογενειακής 

βίας.   

Το ̟εριεχόµενο της Σύµβασης χωρίζεται σε τέσσερις κύριες θεµατικές όσον αφορά τους στόχους 

καθώς και τις αλλαγές στην νοµοθεσία και στα ̟ολιτικά µέτρα ̟ου ζητά α̟ό τα κράτη µέλη. 

Αυτές είναι1: 

1. Η ̟ρόληψη 

2. Η ̟ροστασία 

3. Η δίωξη 

4. Οι ολοκληρωµένες ̟ολιτικές όσον αφορά την Βία κατά των γυναικών  

(̟εριλαµβανοµένης και της ενδοοικογενειακής).2 

 

 

                                                      
1 Council of Europe, Istanbul Convention: Action against violence against women and domestic violence. "The Convention in Brief". 
 http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/the-convention-in-brief 

2 Council of Europe, Istanbul Convention: Action against violence against women and domestic violence. "The Convention in Brief". 

http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/the-convention-in-brief 

 

1. Πρόληψη 

Η Σύµβαση α̟αιτεί α̟ό τις κυβερνήσεις ̟ου την έχουν κυρώσει ό̟ως 

• Προωθήσουν την αλλαγή νοοτρο̟ίας και συµ̟εριφοράς, 

• Λάβουν υ̟όψη τις ανάγκες των ευ̟αθών ατόµων το̟οθετώντας στο ε̟ίκεντρο τα 

ανθρώ̟ινα δικαιώµατα, 

• Ενθαρρύνουν όλους τους ̟ολίτες αλλά ιδιαίτερα τους άντρες και τα αγόρια, να 

̟ρολαµβάνουν τη βία, 

• ∆ιασφαλίζουν ότι οι ̟ολιτισµικές και θρησκευτικές αξίες δεν χρησιµο̟οιούνται ως άλλοθι 

άσκησης βίας, 

• Προωθούν ̟ρογράµµατα και δράσεις ̟ου χειραφετούν τις γυναίκες.  

Κά̟οια µέτρα ̟ρόληψης ̟εριλαµβάνουν την:  

• Αύξηση της ευαισθητο̟οίησης 

• Εκ̟αίδευση των ̟ολιτών  

• Εκ̟αίδευση των ε̟αγγελµατιών 

• Προλη̟τική ̟αρέµβαση και ̟ρογράµµατα αντιµετώ̟ισης 
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2. Προστασία  

Η ̟αροχή της καλύτερης δυνατής ̟ροστασίας και υ̟οστήριξης στα θύµατα είναι ουσιώδους 

σηµασίας για την ̟ρόληψη ̟εραιτέρω βίας και τη βοήθεια στην σωµατική, ψυχολογική και 

κοινωνική τους ανάνηψη. Η Σύµβαση ̟εριλαµβάνει µια σειρά ̟ροστατευτικών µέτρων, ό̟ως: 

• Καθιέρωση έκτακτων α̟αγορευτικών µέτρων για την α̟οµάκρυνση των δραστών α̟ό 

την οικογενειακή εστία και ̟εριοριστικές ή ̟ροστατευτικές εντολές , διατάγµατα 

δικαστηρίων αλλά και εκχώρηση εξουσίας  στην αστυνοµία να α̟οµακρύνει τον θύτη 

ενδοοικογενειακής βίας α̟ό το σ̟ίτι του ή της, καθώς η αστυνοµία ̟ρέ̟ει να είναι σε 

θέση να διασφαλίζει την ̟ροστασία και ασφάλεια του θύµατος,  

• ∆ιασφάλιση ότι οι ε̟ιζώντες είναι ενήµεροι για τα δικαιώµατά τους και ξέρουν ̟ού και 

̟ώς να λάβουν βοήθεια, 

• Παροχή εξειδικευµένων υ̟ηρεσιών υ̟οστήριξης, 

• Ενθάρρυνση αναφοράς της βίας α̟ό µάρτυρες και ε̟αγγελµατίες, 

• Προστασία και υ̟οστήριξη των ̟αιδιών ̟ου είναι µάρτυρες βίας. 

Οι εξειδικευµένες υ̟ηρεσίες ̟ρέ̟ει να: 

• Είναι άµεσες, βραχυ̟ρόθεσµες και µακρο̟ρόθεσµες, 

• Καλύ̟τουν ολόκληρη τη χώρα, 

• Είναι ̟ροσβάσιµες σε όλους τους ε̟ιζώντες και τα ̟αιδιά τους (και σε γλώσσα ̟ου 

καταλαβαίνουν), 

• Έχουν ικανό ̟ροσω̟ικό και ε̟αρκείς ̟όρους και χρηµατοδότηση, 

• Μ̟ορούν να χειραφετούν τους ε̟ιζώντες. 
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3. Δίωξη 

Η Σύµβαση εισάγει µια ̟οικιλία αστικών και ̟οινικών νοµικών µέτρων για να συµ̟ληρώσει 

υ̟άρχοντα κενά στη νοµοθεσία τα ο̟οία συναντούν ̟ολλά θύµατα διαφόρων µορφών βίας 

κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας όταν ζητούν δικαιοσύνη. Τα κενά αυτά 

̟οικίλουν α̟ό ̟ρογράµµατα α̟οζηµίωσης ̟ου α̟ουσιάζουν και θέµατα γύρω α̟ό τα 

δικαιώµατα κηδεµονίας µέχρι το γεγονός ότι ̟ολλές µορφές βίαιης συµ̟εριφοράς δεν 

θεωρούνται έγκληµα σε ̟ολλά κράτη µέλη. Με βάση τα κενά ̟ου εντο̟ίζονται η Σύµβαση 

εισάγει τα ̟ιο κάτω για α̟οτελεσµατική δίωξη.  

• Πολιτικές αγωγές και διορθωτικά µέτρα. 

Ο στόχος αυτής της ̟ρόβλεψης είναι να ε̟ιτρέ̟ει αστικά ένδικα µέσα ̟ου δίνουν τη 

δυνατότητα στα δικαστήρια να σταµατήσουν µια συγκεκριµένη συµ̟εριφορά και να δώσουν 

τη δυνατότητα στα θύµατα να κάνουν αίτηση για δικαστικές εντολές ό̟ως ̟ροσωρινά µέτρα, 

α̟αγορευτικά µέτρα, ̟εριοριστικά µέτρα και εντολές µη ̟αρενόχλησης. Οι εντολές αυτές είναι 

σηµαντικά ̟ροστατευτικά µέτρα καθώς ̟ρολαµβάνουν το δράστη για ̟αράδειγµα, α̟ό το να 

̟λησιάσει τα θύµατα στο σ̟ίτι τους και τη γύρω ̟εριοχή. Σε ̟ερι̟τώσεις ενδοοικογενειακής 

βίας οι εντολές αυτές µ̟ορούν να δώσουν στο θύµα ̟ιο µακροχρόνια ̟ροστασία ̟ου δεν 

διατίθεται µέσω εντολών ̟ροστασίας έκτακτης ανάγκης. 

• Α̟οζηµίωση 

Η Σύµβαση ̟εριγράφει το δικαίωµα α̟οζηµίωσης για ζηµιές ̟ου υφίστανται τα θύµατα ως 

α̟οτέλεσµα ο̟οιουδή̟οτε α̟ό τα αδικήµατα ̟ου καλύ̟τονται. Είναι ̟ρωτίστως ο δράστης 

̟ου έχει ευθύνη για ζηµιές και α̟οκατάσταση, µε τα Μέρη να έχουν µια ε̟ικουρική υ̟οχρέωση 

να το κάνουν σε ̟ερι̟τώσεις ̟ου το θύµα έχει υ̟οστεί σοβαρό σωµατικό τραυµατισµό ή βλάβη 

στην υγεία. Είναι για αυτό το λόγο ̟ου η Σύµβαση ζητά α̟ό τα Μέρη να ̟οινικο̟οιήσουν µια 

ευρεία ̟οικιλία ειδών βίας, ̟ου ̟εριλαµβάνει την ψυχολογική βία, ̟αρενοχλητική ̟αρακολούθηση, 

σεξουαλική βία, συµ̟εριλαµβανοµένου του βιασµού, σεξουαλική ̟αρενόχληση, καταναγκαστικό γάµο, 

ακρωτηριασµό γυναικείων γεννητικών οργάνων, αναγκαστική έκτρωση και αναγκαστική στείρωση, 

εγκλήµατα φερόµενα ως «εγκλήµατα τιµής». 

Εφόσον τα ̟αρα̟άνω αδικήµατα νοµοθετηθούν µέσα στα εθνικά συστήµατα, τα µέλη κράτη θα 

̟ρέ̟ει να λάβουν και µια σειρά α̟ό µέτρα για να εξασφαλίσουν την α̟οτελεσµατική 

διερεύνηση ο̟οιουδή̟οτε ισχυρισµού  βίας κατά των γυναικών και  ενδοοικογενειακής βίας. 

Ε̟ίσης, ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει σεβασµός για τα δικαιώµατα των θυµάτων κατά την διεξαγωγή 

όλων  των δικαστικών διαδικασιών και των διαδικασιών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για τις υ̟οθέσεις 

ενδοοικογενειακής βίας. 
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4. Ολοκληρωμένες πολιτικές 

Η Σύµβαση έχει ως αρχή ότι κανένας οργανισµός ή ίδρυµα δεν µ̟ορεί  α̟ό µόνο του να 

ασχοληθεί µε τα ̟εριστατικά βίας κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. Αντίθετα, 

µια α̟οτελεσµατική αντιµετώ̟ιση α̟αιτεί µια συντονισµένη δράση και διατµηµατική 

συνεργασία α̟ό όλους τους αρµόδιους φορείς. Ως εκ τούτου, η Σύµβαση ζητά α̟ό τα κράτη 

µέλη να εφαρµόσουν ολοκληρωµένες και συντονισµένες ̟ολιτικές ̟ου αφορούν κρατικούς 

φορείς, ΜΚΟ, καθώς και τις εθνικές, ̟εριφερειακές και το̟ικές αρχές. Ο βασικός στόχος είναι οι 

̟ολιτικές για την ̟ρόληψη και κατα̟ολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας να ̟ραγµατο̟οιούνται σε όλα τα ε̟ί̟εδα της κυβέρνησης και α̟ό 

όλους τους σχετικούς οργανισµούς και ιδρύµατα. Αυτό µ̟ορεί, για ̟αράδειγµα, να γίνει µε την 

κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου δράσης ̟ου να καθορίζει για κάθε οργανισµό ένα 

συγκεκριµένο ρόλο ̟ου ̟ρέ̟ει να αναλάβει και συγκεκριµένα καθήκοντα να εκ̟ληρώσει. 
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3.  Βία Κατά των Γυναικών στην Κύ̟ρο 

Ιστορικά η βία κατά των γυναικών, α̟οτελεί  και στην Κύ̟ρο, ό̟ως και ̟αγκόσµια, έναν 

α̟οδεκτό τρό̟ο υ̟οταγής των γυναικών3 4 5 6 καθώς εκδηλώνει «τις άνισες σχέσεις εξουσίας 

µεταξύ ανδρών και γυναικών, οι ο̟οίες οδήγησαν στην κυριαρχία ε̟ί των γυναικών και στις 

διακρίσεις εναντίον τους α̟ό τους άνδρες και στην ̟ρόληψη της ̟λήρους ανέλιξης των 

γυναικών»7.  

Στην Κύ̟ρο, σύµφωνα µε στατιστικές της αστυνοµίας, υ̟άρχει µια αυξητική τάση όσον αφορά 

αναφορές ̟εριστατικών βίας στην οικογένεια α̟ό 719 το 2011 σε 777 το 2013. Η  ̟λειοψηφία 

των ̟εριστατικών αφορούσαν σωµατική βία (72.7%), ακολουθούν η ψυχολογική βία (24.5%) 

και  η σεξουαλική βία.  

Τα τελευταία 10 χρόνια, υ̟ήρξαν ̟έραν των 30 δολοφονιών γυναικών α̟ό συντρόφους ή 

̟ρώην συντρόφους. Ε̟ι̟λέον, υ̟άρχει µια συγκλονιστική αύξηση των κρουσµάτων βιασµού 

και σεξουαλικής ε̟ίθεσης, έστω και αν αυτές είναι µεταξύ των λιγότερο αναφερόµενων 

εγκληµάτων στην Κύ̟ρο. Α̟ό τα διαθέσιµα στοιχεία βλέ̟ουµε ότι υ̟άρχει µια συγκλονιστική 

αύξηση των ̟οσοστών αναφοράς για βιασµούς κατά τις τελευταίες 2 δεκαετίες.  Α̟ό το 2010 

µέχρι το 2013 καταγράφηκαν 117 βιασµοί και 7 α̟ό̟ειρες βιασµών. Παρά την αύξηση των 

καταγγελιών σεξουαλικής βίας, η Κύ̟ρος έχει α̟ό τα χαµηλότερα ̟οσοστά καταδικών στην 

Ευρώ̟η και οι ̟οινές είναι ανε̟αρκείς και µη α̟οτρε̟τικές. Ε̟ίσης είµαστε α̟ό τις µόνες 

χώρες στην ΕΕ , στις ο̟οίες  δεν υ̟άρχουν εξειδικευµένες υ̟ηρεσίες στήριξης και ̟ροστασίας 

θυµάτων σεξουαλικής βίας . 

Η κύρια αιτία  της βίας κατά των γυναικών είναι η έµφυλη ανισότητα, καθώς δηµιουργεί τις 

συνθήκες για την άσκηση βίας. Αυτό έχει άµεσες ε̟ι̟τώσεις στην υγεία των γυναικών, στην 

ικανότητά τους για εργασία και ̟αραγωγή ενός αξιο̟ρε̟ούς  εισοδήµατος, στην ̟ρόσβασή 

τους στην εκ̟αίδευση και στη διά βίου µάθηση, στην ε̟αρκή τους στέγαση και στη σωµατική 

τους ασφάλεια και αυτονοµία. Oι ε̟ι̟τώσεις αυτές α̟οτελούν ̟αράγοντες κινδύνου, καθώς 

εµ̟οδίζουν τις γυναίκες να ξεφύγουν α̟ό τη βία και να ζήσουν µια ανεξάρτητη ζωή. 

Ε̟οµένως, η Βία κατά των γυναικών ̟ου είναι ένα ̟ολύ̟λευρο θέµα ̟ου σχετίζεται µε 

̟οικίλους τοµείς ̟ολιτικής και θα ̟ρέ̟ει να αντιµετω̟ιστεί συστηµικά, µε µέτρα για την 

                                                      
3 Outlaw, Maureen. “No One Type of Intimate Partner Abuse: Exploring Physical and Non-Physical Abuse Among Intimate 

Partners.” Journal of Family Violence 24(4) (2009): 263-272. 
4 Loseke Donileen R., et al. Current controversies on family violence. UK: Sage Publications Press, 2005. 
5 World Health Organization (WHO). The world health report 2002- Reducing Risks, Promoting Healthy Life. Geneva: World Health 

Organization, 2002.  

http://www.who.int/whr/2002/en/whr02_en.pdf?ua=1 
6 Κέντρο Ερευνών και Ανά̟τυξης Intercollege. ‘Έρευνα µε θέµα «Βία στην Κυ̟ριακή Οικογένεια», για τη Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή για την 

Πρόληψη και Κατα̟ολέµηση της Βίας στην οικογένεια.’ Λευκωσία, 2000. 
7 Maynard, Mary and Winn, Jan.  “Women, Violence and Male Power” In Introducing Women’s Studies edited by Victoria Robinson, 

and Diane Richardson. 221-247. Macmillan Press (2nd Revised edition),1997. 

 



9 
 

̟ροώθηση της οικονοµικής ανά̟τυξης, της ένταξης στην αγορά εργασίας και της εκ̟αίδευσης, 

της υγείας και της καλής ̟οιότητας ζωής και της δηµιουργίας ενεργών ̟ολιτών.  

Στην Κύ̟ρο, ̟αρά το ε̟αρκές νοµικό ̟λαίσιο όσον αφορά στην ισότητα των φύλων, οι 

γυναίκες υστερούν σε σχέση µε τους άνδρες σε όλους τους τοµείς. Μερικά ̟αραδείγµατα αυτών 

των ανισοτήτων διαφαίνονται α̟ό το ότι οι γυναίκες υ̟οεκ̟ροσω̟ούνται στα κέντρα λήψης 

α̟οφάσεων, υ̟άρχει µεγάλη µισθολογική διαφορά µεταξύ των φύλων καθώς οι γυναίκες 

α̟ασχολούνται κυρίως σε θέσεις µερικής ή ολικής  α̟ασχόλησης µε χαµηλότερο µισθό, είναι 

εκείνες ̟ου εξακολουθούν να φέρουν δυσανάλογα την ευθύνη της φροντίδας των ̟αιδιών και 

άλλων εξαρτωµένων µελών της οικογένειας, εµφανίζουν λιγότερο καλή κατάσταση υγείας και 

̟οιότητας ζωής και αντιµετω̟ίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας, ανεξαρτήτως ηλικίας ή 

κοινωνικής οµάδας. Με άλλα λόγια, η ̟ρόληψη της βίας κατά των γυναικών ενα̟όκειται στην 

αντιµετώ̟ιση της ανισότητας (̟ου είναι ξεκάθαρη α̟ό τα ̟ροαναφερόµενα ̟αραδείγµατα) και 

της άµεσης ή έµµεσης υ̟οταγής των γυναικών. 

Αυτές οι ̟ρακτικές ̟ου οφείλονται σε εδραιωµένες αντιλήψεις αντανακλούν τις υ̟άρχουσες  

αξίες και αρχές γύρω α̟ό τους έµφυλους ρόλους, καθώς α̟εικονίζουν την ανδροκρατούµενη 

κοινωνία ̟ου «το̟οθετεί τον άνδρα σε θέση εξουσίας µέσα στην ευρύτερη κοινωνία  και τη 

γυναίκα σε υ̟οδεέστερη θέση»8. Αυτές οι αντιλήψεις, σύµφωνα µε την Πα̟αδάκη9, οδηγεί στην 

κατ’ εξακολούθηση ̟αραµονή των γυναικών ̟ίσω α̟ό κλειστές ̟όρτες, χωρίς να τους 

̟αρέχεται καµία ̟ροστασία α̟ό τις αρµόδιες αρχές. Ό̟ως ̟ροκύ̟τει, η κάθε µορφή βίας κατά 

των γυναικών, είναι το α̟οτέλεσµα του κοινωνικά κατασκευασµένου ρόλου των φύλων. Ως εκ 

τούτου, το κράτος έχει την ευθύνη να ̟αρέχει τις αναγκαίες υ̟οδοµές και υ̟ηρεσίες ̟ου θα 

βοηθήσει στην ̟ρόληψη αλλά και στην ̟ροστασία των θυµάτων α̟ό όλες τις µορφές βίας. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή Πρόληψης και Κατα̟ολέµησης της Βίας στην Οικογένεια. ‘Έκταση, Συχνότητα, Μορφές Και Ε̟ι̟τώσεις Της 
Ενδοοικογενειακής Βίας Κατά Των Γυναικών Στην Κύ̟ρο.’ Λευκωσία: Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή Πρόληψης και Κατα̟ολέµησης της Βίας 
στην Οικογένεια, 2014. 
9 Πα̟αδάκη, Μαρία. “Η συµβολή του Κοινωνικού Λειτουργού στην αντιµετώ̟ιση της συντροφικής κακο̟οίησης στις υ̟ηρεσίες 

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας.” Στο Οι Πρακτικές Εφαρµογές της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα και στην Κύ̟ρο, ε̟ιµέλεια α̟ό 

Πάρλαλης Κ. Σταύρος, 227-245. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο, 2011. 
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4.  Η έλλειψη υ̟οδοµών για την εφαρµογή της Σύµβασης στην Κύ̟ρο. 

Ό̟ως έχει ήδη τονιστεί, η Βία κατά των γυναικών α̟οτελεί µια α̟ό τις συχνότερες µορφές βίας 

στην Κύ̟ρο, αλλά και ̟αγκοσµίως, και η κατα̟ολέµηση του φαινοµένου αυτού µ̟ορεί να γίνει 

µόνο όταν υ̟άρχει ̟ραγµατική ̟ολιτική βούληση. Με την υ̟ογραφή της Σύµβασης της 

Κωνσταντινού̟ολης η Κύ̟ρος δείχνει αρχικά την ̟ολιτική  βούληση του Κράτος ως ̟ρος την 

̟ρόληψη και κατα̟ολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, 

εντούτοις ̟αραµένουν αρκετά κενά ως ̟ρος  την α̟ουσία υ̟οδοµών και την έλλειψη 

συγκεκριµένων νοµικών ̟λαισίων ̟ου δυστυχώς κάνει αδύνατη την ε̟ικύρωσή της και κατά 

συνέ̟εια και την εφαρµογή της. Οι κύριες δοµικές  ελλείψεις ̟ου εντο̟ίζονται είναι οι 

ακόλουθες:  

1. Α̟ουσία ολοκληρωµένου νοµικού ̟λαισίου και ̟ρακτικών για τη ̟ρόληψη και 

κατα̟ολέµηση της βίας κατά των γυναικών. 

Η Κύ̟ρος διαθέτει ένα εκτενές νοµικό ̟λαίσιο για την αντιµετώ̟ιση της βίας στην οικογένεια, 

το ο̟οίο έχει α̟οτελέσει τη βάση για κάθε δράση σχετικά µε την ενδοοικογενειακή βία µέχρι 

σήµερα. Εντούτοις, αυτό θέτει το εξής  σοβαρό ̟ρόβληµα: ο όρος «βία στην οικογένεια» ό̟ως 

ορίζεται α̟ό τον νόµο είναι ουδέτερος ως ̟ρος το φύλο και καλύ̟τει τη βίαιη συµ̟εριφορά 

̟ου ασκείται α̟ό ο̟οιοδή̟οτε µέλος της οικογένειας ̟ρος ο̟οιοδή̟οτε άλλο µέλος της 

οικογένειας αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες του φύλου όσον αφορά τη βία. Ε̟ι̟λέον, ο όρος 

«οικογενειακή βία» δεν υ̟ογραµµίζει το γεγονός ότι η Βία κατά των γυναικών ̟ροέρχεται 

κατά κύριο λόγο α̟ό τον υ̟οδεέστερο κοινωνικό τους ρόλο. Έτσι, είναι ̟ροφανές ότι η 

ενδοοικογενειακή βία στην ̟ραγµατικότητα δεν αναγνωρίζεται ούτε ορίζεται ως µορφή βίας 

κατά των γυναικών. 

Συγκεκριµένα, στους Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) Νόµους, 

η “βία στην οικογένεια” ορίζεται ως,   

«ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη, ̟αράλειψη ή συµ̟εριφορά µε την ο̟οία ̟ροκαλείται σωµατική, σεξουαλική ή ψυχική 

βλάβη σε ο̟οιοδή̟οτε µέλος της οικογένειας α̟ό άλλο µέλος της οικογένειας και ̟εριλαµβάνει και τη βία 

̟ου ασκείται µε σκο̟ό την ε̟ίτευξη σεξουαλικής ε̟αφής χωρίς την συγκατάθεση του θύµατος, καθώς 

ε̟ίσης και τον ̟εριορισµό της ελευθερίας τους»10 

Ο ορισµός αυτός, αδυνατεί να αναδείξει τον έµφυλο χαρακτήρα της ενδοοικογενειακής βίας 

̟ου στην ̟ραγµατικότητα ε̟ηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες (και τα ̟αιδιά) και α̟οτελεί 

συνέ̟εια των «άνισων σχέσεων εξουσίας µεταξύ ανδρών και γυναικών»11. Κατά συνέ̟εια η 

ενδοοικογενειακή βία δεν αναγνωρίζεται ως µορφή βίας κατά των γυναικών. Αυτό δηµιούργει  

                                                      
10 Οι Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) Νόµοι του 2000 και του 2004. 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2000_1_119/full.html 
11 Anderson, Kristin, L. “Gender, Status, and Domestic Violence: An Integration of Feminist and Family Violence Approaches”. 

Journal of Marriage and Family 59(3) (1997): 655-669.  

doi: https://irenemarshiajones.files.wordpress.com/2012/10/domestic-violence-article-2.pdf 
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µια  αλληλένδετη σειρά α̟ό ̟ροβλήµατα όσον αφορά τα µέτρα και τις ̟ρακτικές για την 

αντιµετώ̟ιση των θυµάτων α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες, αλλά και τον τρό̟ο διεξαγωγής 

διαφόρων διατµηµατικών διαδικασιών α̟ό τους ίδιους τους οργανισµούς ̟ου ασχολούνται µε 

θέµατα βίας στην Κύ̟ρο. 

Το ουδέτερο ̟ρος το φύλο νοµικό ̟λαίσιο της Κύ̟ρου έχει ως α̟οτέλεσµα την «έλλειψη 

ε̟ίγνωσης σχετικά µε τη δυναµική της ενδοοικογενειακής βίας και των δεσµών της µε την 

(αν)ισότητα των φύλων και µε τις κοινωνικές νόρµες και τα στερεότυ̟α»12.Εντούτοις, έχει άµεσο 

αντίκτυ̟ο στις διαδικασίες και υ̟ηρεσίες ̟ου αφορούν την ̟ροστασία και την υ̟οστήριξη των 

θυµάτων της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς οι ανάγκες των ανδρών και των γυναικών 

θυµάτων βίας, είναι εντελώς διαφορετικές λόγω των κοινωνικο̟ολιτικών και ιστορικά άνισων 

σχέσεων εξουσίας ̟ου έχουν τα δύο φύλα. 

O έµφυλος αυτός χαρακτήρας της ενδοοικογενειακής βίας είναι και στατιστικά α̟οδεδειγµένος 

καθώς σύµφωνα µε την στατιστική υ̟ηρεσία Αστυνοµίας Κύ̟ρου, η ̟λειονότητα των θυµάτων 

κατά την ̟ερίοδο 2011-2015 όσον αφορά το φύλο ήταν γυναίκες µε ̟οσοστό της τάξεως του 

65%, ̟ου ανέρχεται στο 81%, εάν συµ̟εριλάβουµε κορίτσια και αγόρια ηλικίας κάτω των 18 

ετών13. Ενώ η ̟λειονότητα των θυτών κατά την ίδια ̟ερίοδο α̟οτελείται α̟ό άνδρες και το 

̟οσοστό ανέρχεται στο 77,4%14. Ως ε̟ακόλουθο, η ουδέτερη ως ̟ρος το φύλο νοµοθεσία δεν 

µ̟ορεί να υ̟ερασ̟ίσει τα δικαιώµατα των θυµάτων βίας καθώς δεν αντανακλά τις εµ̟ειρίες 

των ε̟ιζώντων, ̟ου ό̟ως είδαµε κατά κύριο λόγο είναι γυναίκες, αλλά δυστυχώς ̟ολλές φορές 

δίνει «̟ροτεραιότητα στην σταθερότητα της οικογένειας» και «υ̟όκειται σε αλλοιώσεις α̟ό 

τους βίαιους θύτες»15. 

2. Α̟ουσία συστήµατος συλλογής εθνικών δεδοµένων για την έκταση της 

ενδοοικογενειακής βίας. 

Παρόλο ̟ου οι Περί Βίας στην Οικογένεια Νόµοι διευκολύνουν την καταγγελία βίαιων 

̟εριστατικών και ̟ροβλέ̟ουν τον διορισµό Οικογενειακού Συµβούλου ̟ου θα µεσολαβεί 

µεταξύ των θυµάτων και των υ̟ηρεσιών, εντούτοις δεν εξασφαλίζουν την α̟αραίτητη 

̟ροστασία στο θύµα α̟ό µια δευτερογενή θυµατο̟οίηση, καθώς δεν υ̟άρχει µια έγκυρη βάση 

δεδοµένων για το ιστορικό ενδεχοµένων ̟εριστατικών βίας κατά του θύµατος.  

Η Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή για την Πρόληψη και Κατα̟ολέµηση της Βίας στην Οικογένεια, 

̟ου συντονίζει την ̟αρακολούθηση της βίας στην οικογένεια, δηµοσίευσε το 2009 ένα Εθνικό 

                                                      
12 Καϊλή, Χριστίνα, και Παύλου, Σουσάνα. ‘∆ράση κατά της ενδοοικογενειακής βίας ανα̟τύσσοντας ένα σύστηµα στήριξης των 

θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας.’ Λευκωσία: Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, 2011. (Σελ.7) 
13 Αστυνοµία Κύ̟ρου. "Στατιστικά Στοιχεία." 

http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/833E1616E2E1A6F7C2257F92001F3192?OpenDocument. 
14 Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής. ‘Στατιστικά Στοιχεία Για Την Εγκληµατικότητα - Βία Στην Οικογένεια - Αναφερόµενα Περιστατικά Βίας 

Στην Οικογένεια Κατά Είδος Α̟ό Το 2011 Μέχρι Το 2015.’ Αστυνοµία Κύ̟ρου, 2016. (Σελ.3)  

http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/833E1616E2E1A6F7C2257F92001F3192/$file/FamilyAbuse%20greek.pdf. 
15 United Nations Division for the Advancement of Women, Good Practices in Legislation on Violence against Women Report of the Expert 

Group Meeting, Vienna, Austria, 26-28 May, 2008. (Page 16) 

http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw_legislation_2008/Report%20EGMGPLVAW%20(final%2011.11.08).pdf 
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Σχέδιο ∆ράσης για την Πρόληψη και Κατα̟ολέµηση της Βίας στην Οικογένεια (2010-2015), το 

ο̟οίο συµ̟εριλάµβανε ανάµεσα σε άλλους στρατηγικούς στόχους, την δηµιουργία µιας βάσης 

δεδοµένων  ̟ου θα καταγράφει δεδοµένα α̟ό όλες τις υ̟ηρεσίες ̟ρώτης γραµµής, στο ̟λαίσιο 

της αρχής της «υ̟οχρεωτικής αναφοράς». 

Ο κύριος στόχος της δηµιουργίας µιας βάσης δεδοµένων είναι να βοηθήσει στην οµαδο̟οίηση 

των ̟ληροφοριών γύρω α̟ό τα ̟εριστατικά ενδοοικογενειακής βίας ̟ου θα βοηθήσουν:  

• στη δηµιουργία ενός ̟ροφίλ για τα θύµατα και τους θύτες, 

• στην καταγραφή της συχνότητας εµφάνισης της ενδοοικογενειακής βίας για καλύτερη 

κατανόηση των ̟αραγόντων, ̟ου οδηγεί στην ύ̟αρξη της, 

• στον ̟ροσδιορισµό των οµάδων ̟ου διατρέχουν άµεσο κίνδυνο,  

• στην ανά̟τυξη συγκεκριµένων ̟ρογραµµάτων ̟αρέµβασης,  

• στη συνεχή ̟αρακολούθηση και αξιολόγηση της α̟οτελεσµατικότητας των 

δραστηριοτήτων για την ̟ρόληψη της βίας, αλλά και για την  ̟αρέµβαση16. 

Ε̟ίσης, η δηµιουργία ενός συστήµατος συλλογής δεδοµένων, θα βοηθήσει στη διατµηµατική 

συνεργασία και τον συντονισµό µεταξύ όλων των εµ̟λεκόµενων υ̟ηρεσιών και οργανισµών 

ό̟ως ΜΚΟ, υ̟ηρεσιών υγείας, υ̟ηρεσιών κοινωνικής ευηµερίας, της αστυνοµίας, και άλλων 

καθώς θα  διευκολύνει την λήψη συγκεκριµένων ̟ολιτικών για την ̟ροστασία των θυµάτων και 

την κατα̟ολέµηση της βίας κατά των γυναικών, ανάλογα µε τις αρµοδιότητες της κάθε 

υ̟ηρεσίας. 

Ας σηµειωθεί ακόµη ότι στην Κύ̟ρο, ̟αρόλο ̟ου στατιστικά δεδοµένα για την ΒΚΓ 

συλλέγονται α̟ό την  Αστυνοµία17 και τον Σύνδεσµο για την Πρόληψη και Αντιµετώ̟ιση της 

Βίας στην Οικογένεια, δεν υ̟άρχει µια συντονισµένη ̟ολιτική ανίχνευσης της έµφυλης βίας, 

̟ου να εµ̟εριέχει ολόκληρο τον ̟ληθυσµό18. Να σηµειωθεί εδώ ̟ως  αυτό το ̟ρόβληµα 

συνδέεται άµεσα και µε το φαινόµενο της «̟ρόωρης λήξης»19 των υ̟οθέσεων ενδοοικογενειακής 

βίας ̟ου ̟αρατηρείται στην Κύ̟ρο20. Ο κύριος λόγος των µειωµένων αριθµών καταγγελιών 

̟εριστατικών βίας αλλά και της διακο̟ής της ̟οινικής διαδικασίας, είναι η ευάλωτη θέση των 

γυναικών και η µειωµένη εµ̟ιστοσύνη τους στο σύστηµα δικαιοσύνης21. Κατά συνέ̟εια, η Βία 

                                                      
16 Godfrey St. Bernard. DATA COLLECTION SYSTEM FOR DOMESTIC VIOLENCE. The Economic Commission for Latin America 

and the Caribbean (ECLAC) Sub regional Headquarters for the Caribbean,2002. (Page 9)   

http://www.cepal.org/mujer/noticias/noticias/7/14217/lccarg691i.pdf 
17 Αστυνοµία Κύ̟ρου. "Στατιστικά Στοιχεία." 

http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/833E1616E2E1A6F7C2257F92001F3192?OpenDocument. 
18 Ε̟ίτρο̟ος ∆ιοικήσεως. ’Το̟οθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων αναφορικά µε την ανάγκη δηµιουργίας 
µηχανισµού έγκαιρης και συντονισµένης διυ̟ηρεσιακής ̟αρέµβασης σε ̟ερι̟τώσεις σοβαρού κινδύνου βίας κατά των γυναικών.’ (∆ράσης 
2/2015) Λευκωσία, 2015.  
19 Ο όρος «̟ρόωρη λήξη» αναφέρεται στον Αγγλικό όρο «Attrition» αναφέρεται στη διαδικασία µε την ο̟οία ̟ερι̟τώσεις χάνονται 

α̟ό τη νοµική διαδικασία, και, ε̟οµένως, δεν οδηγούνται σε ̟οινική καταδίκη. Βλ. Kelly, Liz and Lovett, Jo. ‘Different Systems, 

similar outcomes? Tracking attrition in reported rape cases in eleven countries’, European Briefing, Child and Woman Abuse Studies Unit, 

2009. 
20 Καϊλή, Χριστίνα, και Παύλου, Σουσάνα. ‘∆ράση κατά της ενδοοικογενειακής βίας ανα̟τύσσοντας ένα σύστηµα στήριξης των 

θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας.’ Λευκωσία: Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, 2011. (Σελ.11) 
21 Ibid. 
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κατά των Γυναικών ̟αραµένει «αόρατη στο σύστηµα δηµόσιας διοίκησης, ε̟ειδή είναι δύσκολο 

να εντο̟ιστούν ̟ερι̟τώσεις ακόµη και σε ολόκληρο το σύστηµα ̟οινικής δικαιοσύνης».  

Συνε̟ώς, η α̟ουσία µιας κεντρικής βάσης δεδοµένων α̟οτελεί ένα µεγάλο εµ̟όδιο για την 

̟ροστασία των θυµάτων, α̟ό µία δευτερογενή θυµατο̟οίηση αλλά και την ̟αρακολούθηση 

των θυτών α̟ό τις αρµόδιες αρχές καθώς δεν υ̟άρχει ένας συνεχής διασταυρούµενος έλεγχος 

για τυχόν ̟ροηγούµενες ̟αραβιάσεις του θύτη. 

3. Α̟ουσία διατµηµατικής συνεργασίας  

Συνεχίζοντας, για την κατα̟ολέµηση της βίας κατά των γυναικών και την αντιµετώ̟ιση των 

̟αραγόντων ̟ου τις καθιστούν ευάλωτες στην βία, χρειάζεται η συνεργασία εξειδικευµένων 

υ̟ηρεσιών. Αυτές θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνουν όλες τις υ̟ηρεσίες ̟ου βρίσκονται στην ̟ρώτη 

γραµµή ό̟ως τα τηλεφωνικά κέντρα άµεσης βοήθειας, τα καταφύγια, τις νοµικές υ̟ηρεσίες, την 

αστυνοµία, τις υ̟ηρεσίες κοινωνικής ευηµερίας, τις υ̟ηρεσίες υγείας και τους ΜΚΟ. Στην 

Ε̟εξηγηµατική Έκθεση της Σύµβασης της Κωνσταντινού̟ολης δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην 

ανάγκη ύ̟αρξης διατµηµατικής συνεργασίας, η ο̟οία είναι κρίσιµη για την διεκ̟εραίωση των 

αναγκαίων ενεργειών για την άµεση ̟αροχή βοήθειας και ̟ροστασίας στα θύµατα. Στα κράτη 

̟ου έχουν κατορθώσει µια τέτοια συνεργασία22, φάνηκε να είναι ̟ολύ α̟οτελεσµατική στην 

κατα̟ολέµηση και ̟ρόληψη της θυµατο̟οίησης και της δευτερογενούς θυµατο̟οίησης,   

Συγκεκριµένα, οι θετικές ε̟ιδράσεις µια διατµηµατικής συνεργασίας, σύµφωνα µε ̟ολλα̟λές 

έρευνες23 είναι: 

• Η ε̟ίτευξη λειτουργικού και ε̟οικοδοµητικού συντονισµού και η  α̟οφυγή  

αντιφάσεων µεταξύ των ̟ολιτικών/µέτρων, των ̟ρογραµµάτων ή των ̟αρεµβάσεων 

̟εριστατικών βίας. Με τον τρό̟ο αυτό  θα ε̟ιτευχθεί µια ̟ιο α̟οτελεσµατική κατανοµή 

των ̟όρων µεταξύ των υ̟ηρεσιών. 

• Η α̟οτελεσµατική συνεργασία µεταξύ των υ̟ηρεσιών, καθώς θα γίνεται ένας ̟ιο 

α̟οτελεσµατικός ̟ροσδιορισµός των κενών ̟ου υ̟άρχουν (για ̟αράδειγµα, έµ̟ειρο 

εξειδικευµένο ̟ροσω̟ικό σε κυβερνητικές υ̟ηρεσίες ̟ου ασχολούνται µε υ̟οθέσεις 

βίας24) καθώς και καλύτερη ενσωµάτωση νέων ̟ρακτικών στις αρµόδιες υ̟ηρεσίες. 

• Η ευκολότερη ̟ρόσβαση στις υ̟ηρεσίες αυτές α̟ό τα θύµατα, ως α̟οτέλεσµα µιας 

σωστής και ενηµερωµένης αξιο̟οίησης των διαθέσιµων οικονοµικών ̟όρων, δεξιοτήτων 

αλλά και ̟ληροφοριών ̟ου ̟ροσφέρονται α̟ό κάθε υ̟ηρεσία. 

                                                      

22 Ε̟ίτρο̟ος ∆ιοικήσεως.’Το̟οθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων αναφορικά µε την ανάγκη δηµιουργίας 

µηχανισµού έγκαιρης και συντονισµένης διυ̟ηρεσιακής ̟αρέµβασης σε ̟ερι̟τώσεις σοβαρού κινδύνου βίας κατά των γυναικών.’ (∆ράσης 

2/2015) Λευκωσία, 2015. 
23 Atkinson, Mary, Jones, Megan, and Lamont, Emily. Multi-agency Working and Its Implications for Practice: a Review of the Literature. 

Reading: CfBT, 2007. 

http://www.nfer.ac.uk/nfer/publications/MAD01/MAD01.pdf. 
24 Καϊλή, Χριστίνα, και Παύλου, Σουσάνα. ‘∆ράση κατά της ενδοοικογενειακής βίας ανα̟τύσσοντας ένα σύστηµα στήριξης των 

θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας.’ Λευκωσία: Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, 2011.(Σελ.14). 
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• Η µεγαλύτερη ευκολία αντιµετώ̟ισης και ε̟ίλυσης ̟ροβληµάτων σε  ̟ολιτικές/µέτρα 

̟ου υ̟άρχουν καθώς θα υ̟άρχει σταθερή ε̟ικοινωνία µεταξύ των εµ̟λεκόµενων 

υ̟ηρεσιών. 

• Η αυξανόµενη κατανόηση και εµ̟ιστοσύνη µεταξύ των υ̟ηρεσιών, µε α̟οτέλεσµα να 

αναλαµβάνουν ̟ερισσότερες ευθύνες και να είναι ̟ιο ̟ρόθυµες να λαµβάνουν 

καινοτόµες α̟οφάσεις ̟ου θα βελτιώσουν  τα α̟οτελέσµατα διαχείρισης tων 

υ̟οθέσεων. 

4. Α̟ουσία εξειδικευµένων υ̟ηρεσιών για την αντιµετώ̟ιση ̟εριστατικών 

ενδοοικογενειακής βίας. 

Το Κυ̟ριακό νοµικό ̟λαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία, ̟ρονοεί και α̟αριθµεί τις 

αρµοδιότητες των Υ̟ηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας (ΥΚΕ) καθώς και τις αρµοδιότητες των 

Οικογενειακών Συµβούλων. Ο νόµος είναι συγκεκριµένος σχετικά µε τις διαδικασίες ̟ου 

αφορούν ̟εριστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ό̟ως για ̟αράδειγµα την καταγγελία, την 

υ̟οστήριξη θυµάτων κ.λ̟., καθώς και την ευθύνη του «οικογενειακού συµβούλου» των ΥΚΕ να 

̟αρέχει ψυχολογική υ̟οστήριξη στα θύµατα, ̟ρακτική βοήθεια (οικονοµική και άλλη), 

̟ληροφορίες σχετικά µε τις υ̟ηρεσίες των ΥΚΕ, ̟ληροφορίες σχετικά µε τις υ̟ηρεσίες άλλων 

δηµοσίων οργανισµών και µη κυβερνητικών οργανώσεων και ̟ληροφορίες σχετικά µε τα 

δικαιώµατα των θυµάτων25. 

Εντούτοις, ̟αρόλο ̟ου θεωρητικά υ̟άρχει µια δοµή όσον αφορά τις διαδικασίες για την 

αντιµετώ̟ιση ̟εριστατικών βίας, δυστυχώς υ̟άρχει µια µεγάλη αδυναµία στον τοµέα του 

συντονισµού και οργάνωσης σε σχέση µε την κατάσταση ετοιµότητας για άµεση αντα̟όκριση 

στα ̟εριστατικά βίας, καθώς και στη στελέχωση και στην κατάρτιση των Οικογενειακών 

Συµβούλων. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε έρευνα του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών 

Κοινωνικού Φύλου, ένα α̟ό τα µεγαλύτερα ̟ροβλήµατα είναι η έλλειψη κατάρτισης εκ µέρους 

των οικογενειακών συµβούλων, έτσι ώστε να µ̟ορούν να ̟αρέχουν την κατάλληλη βοήθεια 

στα θύµατα26. Ο Κυβερνητικός Εκ̟ρόσω̟ος ανέφερε σχετικά: 

«Τα ̟εριστατικά Ενδοοικογενειακής Βίας, χρήζουν ειδικής αντιµετώ̟ισης και είναι σοβαρό µειονέκτηµα να 

ορίζονται οικογενειακοί σύµβουλοι, υ̟άλληλοι των υ̟ηρεσιών κοινωνικής ευηµερίας, έτσι ώστε να υ̟άρχει 

µεγαλύτερος αριθµός οικογενειακών συµβούλων. Η ̟οιότητα της υ̟ηρεσίας αµφισβητείται όταν υ̟άρχει 

έλλειψη τεχνογνωσίας».  

Εντούτοις, ̟αρόλο ̟ου θεωρητικά υ̟άρχει µια δοµή όσον αφορά τις διαδικασίες για την 

αντιµετώ̟ιση ̟εριστατικών βίας, ̟αράλληλα υ̟άρχει και µια µεγάλη αδυναµία στον τοµέα 

του συντονισµού και οργάνωσης σε σχέση µε την κατάσταση ετοιµότητας για άµεση 

αντα̟όκριση στα ̟εριστατικά βίας, καθώς ε̟ίσης και στη στελέχωση και κατάρτιση των 

Οικογενειακών Συµβούλων. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε έρευνα του Μεσογειακού Ινστιτούτου 

                                                      
25 Καϊλή, Χριστίνα, και Παύλου, Σουσάνα. ‘∆ράση κατά της ενδοοικογενειακής βίας ανα̟τύσσοντας ένα σύστηµα στήριξης των 

θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας.’ Λευκωσία: Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, 2011.(Σελ.14). 
26 Ibid  
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Μελετών Κοινωνικού Φύλου ένα α̟ό τα µεγαλύτερα ̟ροβλήµατα είναι η έλλειψη κατάρτισης 

εκ µέρους των οικογενειακών συµβούλων, για να µ̟ορούν να ̟αρέχουν την κατάλληλη 

βοήθεια στα θύµατα27. 

Στη συνέχεια, οι όροι εντολής  για τους συµβούλους οικογενειακής βίας, δεν ορίζονται ούτε α̟ό 

τους Νόµους Περί Βίας στην Οικογένεια ούτε α̟ό το Εγχειρίδιο ∆ιατµηµατικών ∆ιαδικασιών 

µε α̟οτέλεσµα ̟ολλοί α̟ό αυτούς τους συµβούλους (ιδιαίτερα υ̟άλληλοι σε ε̟ιφυλακή οι 

ο̟οίοι καλούνται α̟ό την αστυνοµία για την αντιµετώ̟ιση ̟εριστατικών εκτός των τακτικών 

ωρών εργασίας τους) να είναι α̟λώς υ̟άλληλοι των ΥΚΕ χωρίς να κατέχουν την αναγκαία 

τεχνογνωσία, κατάρτιση και ̟είρα στην αντιµετώ̟ιση ̟εριστατικών ενδοοικογενειακής βίας. 

Ε̟ι̟ρόσθετα, ένα άλλο ̟ρόβληµα ̟ου ̟ροέκυψε και εξακολουθεί να υφίσταται, είναι η έλλειψη 

̟ροσω̟ικού και η συχνή µεταφορά των Οικογενειακών Συµβούλων σε νέες θέσεις, µε 

α̟οτέλεσµα οι ΥΚΕ να µην µ̟ορούν να ̟αρέχουν στα θύµατα την α̟αραίτητη συστηµατική 

και µακροχρόνια υ̟οστήριξη, καθώς δεν γίνεται ε̟αρκής και συνεχής ̟αρακολούθηση των 

̟εριστατικών. Το γεγονός αυτό , έχει και αντίκτυ̟ο στην αξιο̟ιστία των υ̟ηρεσιών και στην 

έλλειψη  εµ̟ιστοσύνης εκ µέρους των θυµάτων ̟ρος αυτές. Ε̟ίσης, ̟αρόλο ̟ου υ̟άρχει η 

νοµική ευθύνη για ύ̟αρξη υ̟ηρεσιών, υ̟άρχει µεγάλη έλλειψη έµ̟ειρου, ε̟αγγελµατικού και 

σταθερού ̟ροσω̟ικού στις κρατικές υ̟ηρεσίες ̟ου ασχολούνται µε τα ̟εριστατικά 

ενδοοικογενειακής βίας. 

Σύµφωνα µε έρευνα για την διερεύνηση των αντιλήψεων των λειτουργών/ε̟αγγελµατιών 

υγείας σχετικά µε την ενδοοικογενειακή βία στην Κύ̟ρο28 συνήθως, οι 

λειτουργοί/ε̟αγγελµατίες έχουν την τάση να ρίχνουν την ευθύνη στο θύµα. Αυτό είναι ̟άρα 

̟ολύ σηµαντικό γιατί δείχνει τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο µεταφράζεται το φαινόµενο της 

ενδοοικογενειακής βίας στην κυ̟ριακή ̟ραγµατικότητα29. Αυτό είναι ε̟ίσης και α̟οτέλεσµα 

της έλλειψης συστηµατικής εκ̟αίδευσης ε̟αγγελµατικού ̟ροσω̟ικού, ̟ου ασχολούνται µε την 

ενδοοικογενειακή βία, σε όλους τις υ̟ηρεσίες, συµ̟εριλαµβανοµένης της Αστυνοµίας, των ΥΚΕ 

και των Υ̟ηρεσιών Υγείας. 

Συµ̟ερασµατικά, ̟αρά το γεγονός ότι οι ΥΚΕ είναι υ̟εύθυνες για όλες τις ̟τυχές υ̟οστήριξης 

και βοήθειας των θυµάτων, ό̟ως ορίζεται α̟ό τον νόµο, δεν αντιµετω̟ίζουν το θέµα της 

ενδοοικογενειακής βίας ως ζήτηµα ̟ροτεραιότητας και δεν φέρνουν εις ̟έρας το καθήκον τους, 

το ο̟οίο και είναι να κρατούν τις γυναίκες ασφαλείς α̟ό ̟εριστατικά βίας. Για αυτό είναι 

α̟αραίτητη και µια µονάδα έκτακτης ανάγκης για τα ̟εριστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ̟ου 

θα ̟αρέχει ένα φάσµα ολοκληρωµένων, συντονισµένων και εξειδικευµένων υ̟ηρεσιών υψηλής 

                                                      
27 Καϊλή, Χριστίνα, και Παύλου, Σουσάνα. ‘∆ράση κατά της ενδοοικογενειακής βίας ανα̟τύσσοντας ένα σύστηµα στήριξης των 

θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας.’ Λευκωσία: Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, 2011. 
28 Α̟οστολίδου, Μάρθα, και Παγιάτσου, Μαρίνα. ‘Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τη Βία στην Οικογένεια, για τη Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή για 

την Πρόληψη και Κατα̟ολέµηση της Βίας στην Οικογένεια.’ Λευκωσία, 2008.  

http://www.familyviolence.gov.cy/upload/publications 
29 Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή Πρόληψης και Κατα̟ολέµησης της Βίας στην Οικογένεια. ‘Έκταση, Συχνότητα, Μορφές Και Ε̟ι̟τώσεις 

Της Ενδοοικογενειακής Βίας Κατά Των Γυναικών Στην Κύ̟ρο.’ Λευκωσία: Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή Πρόληψης και Κατα̟ολέµησης της 

Βίας στην Οικογένεια, 2014. 
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̟οιότητας για γυναίκες, το ο̟οίο θα ̟εριλαµβάνει, µεταξύ άλλων νοµική βοήθεια, 

συµβουλευτικές υ̟ηρεσίες, ψυχοκοινωνική υ̟οστήριξη και υγειονοµικές υ̟ηρεσίες.  
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5.  Εισήγηση  

Είναι ξεκάθαρο ότι το Κυ̟ριακό κράτος εντατικο̟οιεί τις ̟ροσ̟άθειες του για την ̟ροώθηση 

της ισότητας µέσω αριθµού µέτρων και νοµοθεσιών. Στο ̟λαίσιο αυτών των ̟ροσ̟αθειών, 

αναγνωρίζεται και η υ̟ογραφή της Σύµβασης της Κωνσταντινού̟ολης α̟ό το Κράτος και τα 

διαβήµατα ̟ου ακολουθούνται ως ̟ρος την κύρωση της Σύµβασης ό̟ως για ̟αράδειγµα η 

̟αρούσα µελέτη ̟ου αφορά την χαρτογράφηση και αξιολόγηση νοµοθετικών αναγκών και 

α̟αιτήσεων ̟ου ̟ροκύ̟τουν για την κύρωση της Σύβασης.  

Με βάση τη µελέτη ̟ου διενεργήθηκε έχουµε φτάσει στο συµ̟έρασµα ότι αρκετές α̟ό τις 

̟ρόνοιες της Σύµβασης καλύ̟τονται (είτε µερικώς ή ̟λήρως) α̟ό διαφορετικούς νόµους και 

µέτρα συµ̟εριλαµβανοµένου και του Ποινικού Κώδικα. Παρατηρούνται όµως και ̟ολλά κενά 

ειδικότερα όσο αφορά τις ̟ολλα̟λές µορφές βίας κατά των γυναικών αλλά και την 

ενδοοικογενειακή βία ̟αρά το γεγονός ότι ο Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και 

Προστασία Θυµάτων) Νόµος α̟οτελεί ένα αρκετά ολοκληρωµένο νοµοθετικό ̟λαίσιο. Κενά 

̟αρατηρηθήκαν ε̟ίσης ως ̟ρος την υλο̟οίηση ̟ολλών νοµοθεσιών και στην µη ενεργο̟οίηση 

̟ολλών ̟ρονοιών.  

Η Σύµβαση έρχεται να καλύψει όλα τα νοµοθετικά κενά ̟ου έχουν εντο̟ιστεί. Είναι για αυτό 

το λόγο ̟ου εισήγηση µας είναι η υιοθέτηση ενός αυτούσιου νοµοθετικού ̟λαισίου ̟ου να 

αφορά τη Βία κατά των Γυναικών εξ ολοκλήρου. Νοµοθετικά κενά ̟ου αφορούν υφιστάµενες 

νοµοθεσίες ό̟ως για ̟αράδειγµα τους Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία 

Θυµάτων) Νόµους µ̟ορούν να τρο̟ο̟οιηθούν ώστε να είναι συµβατά µε την Σύµβαση. Η 

δηµιουργία ενός ξεχωριστού, αυτούσιου νοµοθετικού ̟λαισίου ̟ου να αφορά όλες τις µορφές 

βίας κατά των γυναικών όχι µόνο θα καλύψει τα νοµοθετικά κενά, δοµές και µέτρα ̟ου 

αφορούν τη Βία κατά των Γυναικών αλλά θα ̟εράσει και το ̟ολιτικό µήνυµα για   µηδενική 

ανοχή της βίας κατά των γυναικών.         
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6.  Κεφάλαιο Ι – Σκο̟οί, ορισµοί, ισότητα και µη διάκριση, 

γενικές υ̟οχρεώσεις 
 
 

Άρθρο 3 – Ορισµοί 

Για το σκο̟ό της ̟αρούσας Σύµβασης:  

α. ως «βία κατά των γυναικών» νοείται η ̟αραβίαση των ανθρω̟ίνων δικαιωµάτων και 

µια µορφή διάκρισης κατά των γυναικών και θα εννοούνται όλες οι ̟ράξεις βίας  µε  βάση  το  

φύλο  ̟ου  έχει  ή  µ̟ορεί  να  έχει  ως  α̟οτέλεσµα,  σωµατική, σεξουαλική  ψυχολογική  ή  

οικονοµική  βλάβη  ή  ̟όνο  στις  γυναίκες, ̟εριλαµβανοµένων  των  α̟ειλών  για  τέτοιες  

̟ράξεις,  του  εξαναγκασµού  ή  της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε στο δηµόσιο ή τον 

ιδιωτικό βίο,  

β. ως «ενδοοικογενειακή βία» θα νοούνται όλες οι ̟ράξεις σωµατικής, σεξουαλικής, 

ψυχολογικής  ή  οικονοµικής  βίας  ̟ου  συµβαίνουν  εντός  της  οικογένειας  ή  της οικιακής  

µονάδας  ή  ανάµεσα  σε  ̟ρώην  ή  νυν  συζύγους ή  συντρόφους,  είτε  ο αυτουργός διαµένει ή 

διέµενε στην ίδια κατοικία µε το θύµα είτε όχι,  

γ. ως «φύλο»  νοούνται  οι  κοινωνικά  δηµιουργηµένοι  ρόλοι, συµ̟εριφορές, 

δραστηριότητες και ιδιότητες ̟ου µια δεδοµένη κοινωνία θεωρεί κατάλληλα για τους άνδρες 

και τις γυναίκες,  

δ. ως «βία µε βάση το φύλο κατά των γυναικών» θα νοείται η βία ̟ου καταφέρεται 

εναντίον  µιας  γυναίκας  ε̟ειδή  είναι  γυναίκα  ή  ̟ου  ε̟ηρεάζει  δυσανάλογα  τις γυναίκες, 

ε.  ως «θύµα»  θα  νοείται  ο̟οιοδή̟οτε  φυσικό  ̟ρόσω̟ο  υ̟όκειται  σε  τύ̟ους 

συµ̟εριφοράς ̟ου ̟ροσδιορίζονται στα σηµεία α και β,  

στ.  «γυναίκες» ̟εριλαµβάνει και κορίτσια ηλικίας κάτω των 18 ετών. 

Στο νοµοθετικό ̟λαίσιο της Κύ̟ρου δεν αναγνωρίζεται η «Βία κατά των Γυναικών» ό̟ως 

ορίζεται α̟ό το άρθρο 3 (α) της Σύµβασης.  

Όσον αφορά την ̟αράγραφο (β) του Άρθρου 3, υ̟άρχει συγκεκριµένη νοµοθεσία για τη βία 

στην οικογένεια. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και 

Προστασία Θυµάτων) Νόµων 2000 ως 2015 (Νόµοι 119(Ι) του 2000, 212(Ι) του 2004 και 172(Ι) 

του 2015): 

 «βία στην οικογένεια» σηµαίνει ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη, ̟αράλειψη ή συµ̟εριφορά µε την ο̟οία 

̟ροκαλείται σωµατική, σεξουαλική ή ψυχική βλάβη σε ο̟οιοδή̟οτε µέλος της οικογένειας α̟ό άλλο µέλος 

της οικογένειας και ̟εριλαµβάνει και τη βία ̟ου ασκείται µε σκο̟ό την ε̟ίτευξη σεξουαλικής ε̟αφής χωρίς 

την συγκατάθεση του θύµατος, καθώς ε̟ίσης και τον ̟εριορισµό της ελευθερίας του».  



19 
 

 «Μέλος της οικογένειας» σηµαίνει άνδρα και γυναίκα ̟ου έχουν συνάψει νόµιµο γάµο ανεξάρτητα αν ο 

γάµος υφίσταται ή όχι, ή συζούν ή συζούσαν ως αντρόγυνο· γονείς των ανωτέρω ̟ροσώ̟ων· τέκνα ή/και 

εγγόνια των ανωτέρω ̟ροσώ̟ων ή κάθε ̟ρόσω̟ο το ο̟οίο διαµένει µε τα ανωτέρω ̟ρόσω̟α.  

Σύµφωνα µε έκθεση του Γραφείου της Ε̟ιτρό̟ου ∆ιοικήσεως και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων,30 

η κυ̟ριακή νοµοθεσία σχετικά µε την ενδοοικογενειακή βία έχει αξιολογηθεί ως ε̟αρκής και το 

ευρύ ̟εδίο εφαρµογής της έχει αναφερθεί ως ̟ρότυ̟ο βέλτιστης ̟ρακτικής. Ταυτόχρονα όµως, 

η νοµοθεσία είναι τυφλή ως ̟ρος το φύλο, αφού οι ̟ολιτικές και τα µέτρα για την  

κατα̟ολέµηση της ενδοοικογενειακής βίας δεν λαµβάνουν υ̟όψη τη διάσταση του φύλου και 

τις σχέσεις εξουσίας µεταξύ των φύλων ̟ου διακυβεύονται µε την ύ̟αρξη βίας κατά των 

γυναικών. Γι’ αυτό τον λόγο εµ̟ειρογνώµονες σε θέµατα βίας κατά των γυναικών έχουν 

ε̟ικρίνει τη σχετική νοµοθεσία.  

Ε̟ι̟ρόσθετα, υ̟οστηρίζεται ότι αυτή η ουδέτερη ως ̟ρος το φύλο νοµοθεσία όχι µόνο 

υ̟όκειται σε αλλοιώσεις α̟ό βίαιους ̟αραβάτες, αλλά έχει δώσει ε̟ίσης ̟ροτεραιότητα στη 

σταθερότητα της οικογένειας έναντι των δικαιωµάτων των (κατά κύριο λόγο γυναικών) 

θυµάτων, καθώς δεν αντανακλά ή δεν ̟ραγµατεύεται συγκεκριµένα τις εµ̟ειρίες γυναικών α̟ό 

̟εριστατικά βίας ̟ου έχουν δια̟ραχθεί εναντίον τους. Έτσι, η ουδέτερη ως ̟ρος το φύλο 

νοµοθεσία δεν ξεχωρίζει τις διαφορές και τις συγκεκριµένες ανάγκες ανδρών και γυναικών, δεν 

αναγνωρίζει ότι οι εµ̟ειρίες των ανδρών και των γυναικών όσον αφορά τη βία διαφέρουν, 

ούτε ̟ροσδιορίζει την ύ̟αρξη τέτοιας µορφής βίας ως εκδήλωση των ιστορικά άνισων σχέσεων 

εξουσίας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Φαίνεται, δηλαδή, να ̟αραγνωρίζει και κατά συνέ̟εια 

να αδυνατεί να α̟οτρέψει το ̟ραγµατικό γεγονός, ̟ου χαρακτηρίζει και την κυ̟ριακή 

κοινωνία, ότι η βία εντός της οικογένειας στρέφεται κυρίως εναντίον των γυναικών. 

Όσον αφορά την οικονοµική βία ̟ου καλύ̟τεται α̟ό τη Σύµβαση στον ορισµό της βίας κατά 

των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι τέτοιος ορισµός 

δεν καλύ̟τεται στον ορισµό της «βίας στην οικογένεια» στη σχετική εθνική νοµοθεσία. 

Ταυτόχρονα, σύµφωνα µε σχετική Παγκύ̟ρια έρευνα31, η οικονοµική βία α̟οτελεί την ̟ρώτη 

σε συχνότητα εµφάνισης µορφή βίας  ̟ου βιώνεται α̟ό τις γυναίκες στην Κύ̟ρο.  

Εισήγηση:  

- Ενσωµάτωση των ορισµών ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το άρθρο 3 της Σύµβασης στο 

νοµοθετικό ̟λαίσιο της Κύ̟ρου.  

- Τρο̟ο̟οίηση των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) 

Νόµων για τον εκσυγχρονισµό του ορισµού της ενδοοικογενειακής βίας, ώστε να 

                                                      
30 Ε̟ίτρο̟ος ∆ιοικήσεως. ’Το̟οθέτηση Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων αναφορικά µε την ανάγκη δηµιουργίας 
µηχανισµού έγκαιρης και συντονισµένης διυ̟ηρεσιακής ̟αρέµβασης σε ̟ερι̟τώσεις σοβαρού κινδύνου βίας κατά των γυναικών.’ (∆ράσης 

2/2015) Λευκωσία, 2015.  
http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/index_new/index_new?OpenForm 
31 Α̟οστολίδου, Μάρθα, και Παγιάτσου, Μαρίνα. ‘Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τη Βία στην Οικογένεια, για τη Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή για 
την Πρόληψη και Κατα̟ολέµηση της Βίας στην Οικογένεια.’ Λευκωσία, 2008. 
http://www.familyviolence.gov.cy/upload/publications   
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συµ̟εριλαµβάνει και την οικονοµική βία και να καλύ̟τει και βία ανάµεσα σε ̟ρώην  ή  

νυν  συζύγους ή  συντρόφους,  είτε  ο αυτουργός διαµένει ή διέµενε στην ίδια κατοικία 

µε το θύµα είτε όχι. 

 

Άρθρο 4 – Θεµελιώδη δικαιώµατα, ισότητα και µη διάκριση 

1. Τα Μέρη  θα  λάβουν  τα  νοµοθετικά  και  άλλα  µέτρα  για να  ̟ροωθούν  και  να 

̟ροστατεύουν το δικαίωµα όλων, ιδιαίτερα των γυναικών, να ζουν χωρίς βία τόσο σε δηµόσιο 

όσο και σε ιδιωτικό ε̟ί̟εδο.  

2. Τα Μέρη καταδικάζουν όλες τις µορφές διάκρισης κατά των γυναικών και λαµβάνουν, χωρίς 

καθυστέρηση, τα α̟αραίτητα νοµοθετικά και άλλα µέτρα για να τις α̟οτρέψουν, 

συγκεκριµένα:  

–   ενσωµατώνοντας  στο  εθνικό  τους  σύνταγµα  ή  άλλη κατάλληλη  νοµοθεσία την 

αρχή  της  ισότητας  ανάµεσα  σε  γυναίκες  και  άνδρες  και  διασφαλίζοντας  την ̟ρακτική 

εφαρµογή της αρχής αυτής,  

–  α̟αγορεύοντας τις διακρίσεις κατά των γυναικών, ̟εριλαµβάνοντας και τη χρήση 

κυρώσεων, ό̟ου χρειάζεται,  

–  καταργώντας νόµους και ̟ρακτικές ̟ου µερολη̟τούν κατά των γυναικών.  

3. Η εφαρµογή των διατάξεων της ̟αρούσας Σύµβασης α̟ό τα Μέρη, συγκεκριµένα των 

µέτρων για την ̟ροστασία των δικαιωµάτων των θυµάτων, θα διασφαλίζεται χωρίς καµία 

διάκριση λόγω φύλου, γένους, φυλής, χρώµατος, γλώσσας, θρησκείας, ̟ολιτικής ή  άλλης  

ά̟οψης,  εθνικής  ή  κοινωνικής  καταγωγής,  σχέσης  µε  εθνική  µειονότητα, ̟εριουσίας,  

γέννησης,  σεξουαλικού  ̟ροσανατολισµού, ταυτότητας  φύλου,  ηλικίας, κατάστασης  υγείας,  

ανα̟ηρίας,  οικογενειακής  κατάστασης,  µεταναστευτικής  ή ̟ροσφυγικής κατάστασης, ή 

άλλης κατάστασης.  

4. Ειδικά µέτρα ̟ου είναι α̟αραίτητο να ληφθούν για την ̟ρόληψη και την ̟ροστασία των 

γυναικών α̟ό βία µε βάση το φύλο δεν θα θεωρούνται διάκριση σύµφωνα µε τους όρους της 

̟αρούσας Σύµβασης. 

Το 1995, στην ιστορική Παγκόσµια ∆ιάσκεψη του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, ̟ου οδήγησε στην 

υιοθέτηση της Πλατφόρµας ∆ράσης και της ∆ιακήρυξης του Πεκίνου, η «Βία κατά των 

Γυναικών» ορίστηκε ως «κάθε ̟ράξη βίας βασισµένη στο φύλο, η ο̟οία ̟ροκαλεί ή ενδέχεται να 

̟ροκαλέσει σωµατική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή ̟όνο στις γυναίκες, συµ̟εριλαµβανοµένων 

α̟ειλών ̟ραγµατο̟οίησης τέτοιων ̟ράξεων, εξαναγκασµού η αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε 

στη δηµόσια είτε στην ιδιωτική ζωή». Στις µορφές ̟ου µ̟ορεί να λάβει η Βία κατά των Γυναικών 

̟εριλήφθηκε και «η σωµατική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία ̟ου συµβαίνει εντός της οικογένειας». 
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Παράλληλα, διατυ̟ώθηκε η θέση ότι η Βία κατά των Γυναικών «α̟οτελεί εκδήλωση των ιστορικά 

άνισων σχέσεων εξουσίας µεταξύ ανδρών και γυναικών» και ο τοµέας αυτός αναγνωρίστηκε ως ένας 

α̟ό τους κυριότερους, στους ο̟οίους α̟αιτείτο η ανάληψη ε̟είγουσας δράσης, ώστε να 

ε̟ιτευχθεί ο στόχος της ισότητας των φύλων. Ε̟ιβεβαιώθηκε, συνε̟ώς, η θέση ̟ου είχε 

νωρίτερα εκφράσει η Ε̟ιτρο̟ή των Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των Μορφών 

∆ιακρίσεων εις βάρος των Γυναικών32, ότι η Βία κατά των Γυναικών, στη δηµόσια ή την 

ιδιωτική σφαίρα, συµ̟εριλαµβανοµένης και της ενδοοικογενειακής βίας, συνιστά «βία µε βάση 

το φύλο» και, άρα, διάκριση λόγω φύλου. Ε̟ι̟ρόσθετα, έχει καταστεί σαφές ότι η έµφυλη βία 

̟αραβιάζει, βλά̟τει ή µηδενίζει την α̟όλαυση α̟ό τις γυναίκες των ανθρώ̟ινων δικαιωµάτων 

και των θεµελιωδών ελευθεριών τους, συµ̟εριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων στη ζωή, την 

ασφάλεια, την ελευθερία, την αξιο̟ρέ̟εια και τη φυσική και συναισθηµατική ακεραιότητα33, 

ενώ έχει, συγχρόνως, αντίκτυ̟ο στην κοινωνία ευρύτερα, αφού α̟οτελεί εµ̟όδιο στην ενεργή 

κοινωνική συµµετοχή της γυναίκας34.  

Η Σύµβαση συνδέει ξεκάθαρα το ̟ρόβληµα της βίας κατά των γυναικών µε το ̟ρόβληµα των 

διακρίσεων λόγω φύλου. Στην Κύ̟ρο έχουν γίνει ̟ολλά θετικά νοµοθετικά βήµατα ως ̟ρος την 

ισότητα, µέσω της δηµιουργίας του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, το 

διορισµό της Ε̟ιτρό̟ου Ισότητας, υιοθέτηση νοµοθεσιών για την ισότητα στην α̟ασχόληση, 

την ισοµισθία και τη σεξουαλική ̟αρενόχληση, µεταξύ άλλων. Ένα άλλο νοµοθετικό θετικό 

βήµα ήταν η κύρωση της Σύµβασης για την Κατα̟ολέµηση κάθε µορφής ∆ιάκρισης κατά των 

Γυναικών (CEDAW) µε τον ̟ερί της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε 

µορφής ∆ιάκρισης σε βάρος της Γυναίκας (Κυρωτικός) Νόµο του 1985 η ο̟οία όµως δεν 

υλο̟οιείται ε̟αρκώς, ειδικά όσον αφορά ειδικά µέτρα για γυναίκες (άρθρο 4).  

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την Γενική Σύσταση 25 της Ε̟ιτρο̟ής CEDAW ̟ου ερµηνεύει τις 

υ̟οχρεώσεις του κράτους ̟ου α̟ορρέουν α̟ό το άρθρο 4: «τα συµβαλλόµενα κράτη θα ̟ρέ̟ει 

να ̟εριλαµβάνουν, στα συντάγµατά τους ή στην εθνική τους νοµοθεσία, διατάξεις ̟ου 

ε̟ιτρέ̟ουν τη θέσ̟ιση ̟ροσωρινών ειδικών µέτρων.» Με βάση τη ε̟εξηγηµατική έκθεση της 

Σύµβασης, η ̟αράγραφος 4 του άρθρου 4 της Σύµβασης ορίζει ότι τα ειδικά µέτρα ̟ου 

α̟οσκο̟ούν στην ̟ρόληψη και την ̟ροστασία των γυναικών α̟ό τη βία µε βάση το φύλο και 

το ο̟οίο δεν αντιµετω̟ίζουν οι άνδρες, δεν συνιστούν µορφή διάκρισης ή ̟αραβίαση της 

αρχής της ισότητας. 

 

                                                      
32 UN Committee on the Elimination and Discrimination Against Women (CEDAW), CEDAW General Recommendations No. 19: 

Violence Against Women, 11th sess, UN Doc A/47/38, (adopted in 1992) Article 1.  

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf 
33 Βλ. ενδεικτικά, Eur-lex, European Union Law. ‘Χάρτη ̟ορείας για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών 2006-2010.’(COM2006/92) 
Παρ. 4.    
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:c10404    
34 Βλ. ενδεικτικά: Council of the European Union. ’Council conclusions on Combating Violence Against Women, and the Provision of 

Support Services for Victims of Domestic Violence.’ 3206th Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council meeting, 

Brussels, 2012. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/134081.pdf 
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Εισήγηση:  

- Πλήρη, ολοκληρωµένη και  α̟οτελεσµατική εφαρµογή του ̟ερί της Σύµβασης των 

Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε µορφής ∆ιάκρισης σε βάρος της Γυναίκας 

(Κυρωτικός) Νόµου του 1985. 

- Ρητή αναφορά σε ειδικά µέτρα για την ̟ρόληψη και ̟ροστασία των γυναικών α̟ό τη 

βία µε βάση το φύλο στο νοµοθετικό ̟λαίσιο για την Βία κατά των Γυναικών. 

- Τρο̟ο̟οίηση των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) 

Νόµων για αναγνώριση των γυναικών ως ευάλωτης οµάδας, ώστε να ε̟ιτρέ̟ει τη λήψη 

ειδικών µέτρων για την ̟ρόληψη και ̟ροστασία των γυναικών θυµάτων 

ενδοοικογενειακής βίας. 

 

Άρθρο 5 – Υ̟οχρεώσεις του κράτους και δέουσα ε̟ιµέλεια 

1. Τα  Μέρη  θα  α̟οφεύγουν  να  εµ̟λακούν  σε  ο̟οιαδή̟οτε  ̟ράξη  βίας  κατά  των 

γυναικών και θα διασφαλίζουν ότι οι κρατικές αρχές, αξιωµατούχοι, φορείς, ιδρύµατα και όσοι 

άλλοι δρουν για λογαριασµό του Κράτους ενεργούν σε συµµόρφωση µε την ̟αρούσα 

υ̟οχρέωση.  

2. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά και άλλα µέτρα για να ασκήσουν τη δέουσα 

ε̟ιµέλεια ώστε να εµ̟οδίσουν, να ερευνήσουν,  να τιµωρήσουν και να ̟αρέχουν α̟οζηµίωση 

για ̟ράξεις βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης και 

δια̟ράττονται α̟ό άτοµα εκτός του Κράτους 

Η ευθύνη του κράτους για αντιµετώ̟ιση της βίας εναντίον των γυναικών αναλύεται και 

κωδικο̟οιείται στην υ̟οχρέωσή του να καταβάλλει τη δέουσα ε̟ιµέλεια για α̟οτρο̟ή 

̟ράξεων βίας,  ̟ροστασία των θυµάτων και  τιµωρία των δραστών. Θα ̟ρέ̟ει, στα ̟λαίσια 

αυτά, ένα κράτος να λαµβάνει µέτρα ̟ου να εγγυώνται τη φυσική και σωµατική ακεραιότητα 

της γυναίκας και των ̟αιδιών της, καθώς και να διασφαλίζει ότι τους ̟αρέχεται ασφαλές µέρος 

διαµονής, στήριξη για τα ̟αιδιά, νοµική βοήθεια και α̟οζηµίωση ανάλογη µε τη ζηµία ̟ου 

υ̟έστησαν και την ̟αραβίαση των δικαιωµάτων τους, ενώ ̟αράλληλα θα ̟ρέ̟ει να 

εγκαθιδρύει α̟οτελεσµατικές διερευνητικές, νοµικές και δικαστικές διαδικασίες και 

υ̟οστηρικτικές και θερα̟ευτικές δοµές για τα θύµατα.35 

Η «αρχή της δέουσας ε̟ιµέλειας», ό̟ως κοινώς ονοµάζεται, θεωρεί ότι τα κράτη είναι υ̟όλογα 

για ̟αραβιάσεις των ανθρω̟ίνων δικαιωµάτων ̟ου δια̟ράττονται όχι µόνο α̟ό το ∆ηµόσιο ή 

α̟ό ∆ηµόσιους φορείς και άτοµα, αλλά και α̟ό µη κρατικούς φορείς και άτοµα. Η Βία κατά 

                                                      

35 Α̟όφαση, A.T. v. Hungary, CEDAW Communication No. 2/2003, U.N. Doc. CEDAW/C/32/D/2/2003 (2005) 

https://www.law.georgetown.edu/rossrights/docs/cases/MsATHungary.html 
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των Γυναικών δια̟ράττεται ̟ιο συχνά α̟ό µη κρατικούς φορείς και άτοµα - για ̟αράδειγµα,  

στενό συγγενή ή οικεία άτοµα36 . 

Η «αρχή της δέουσας ε̟ιµέλειας» είναι κρίσιµης σηµασίας για τη διαµόρφωση και καλλιέργεια 

ευθύνης λογοδοσίας. Όταν το κράτος έχει την ευθύνη λογοδοσίας έχει ευθύνη για τη βία ̟ου 

δια̟ράττεται α̟ό µη κρατικούς φορείς και άτοµα. Το δηµόσιο διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει ότι η 

Βία κατά των Γυναικών, ανεξάρτητα α̟ό το ̟οιος τη δια̟ράττει, α̟οτελεί ̟αραβίαση των 

ανθρω̟ίνων δικαιωµάτων. Η «αρχή της δέουσας ε̟ιµέλειας» έχει καταφέρει να φέρει σε ρήξη 

την τεχνητή διαίρεση «δηµόσιου / ιδιωτικού τοµέα» και τη διχοτόµηση µεταξύ κρατικών και µη 

κρατικών φορέων, αφού ̟λέον τα Κράτη όχι µόνο ε̟ιτρέ̟εται, αλλά είναι ̟λέον υ̟οχρεωµένα 

να εισέλθουν στην λεγόµενη «ιδιωτική σφαίρα», ό̟ου στις ̟ερισσότερες ̟ερι̟τώσεις η Βία κατά 

των Γυναικών συµβαίνει. 

Η «αρχή της δέουσας ε̟ιµέλειας» υ̟ογραµµίζεται α̟ό διάφορα διεθνή όργανα. Η Γενική 

Σύσταση Αρ. 19 (1992) της Σύµβασης για την Εξάλειψη όλων των Μορφών ∆ιακρίσεων κατά 

των Γυναικών  ("CEDAW"), η Ε̟ιτρο̟ή και η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών (1993) 

καθώς και η ∆ήλωση για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών υ̟ογραµµίζουν ότι τα 

Κράτη είναι υ̟εύθυνα για τις ιδιωτικές ̟ράξεις της Βίας κατά των Γυναικών και αν α̟οτύχουν 

θα ενεργήσουν µε τη δέουσα ε̟ιµέλεια για την ̟ρόληψη, ̟ροστασία, διερεύνηση, τιµωρία και 

αντιµετώ̟ιση της37. Αυτό το σηµείο ε̟αναλήφθηκε στην Πλατφόρµα ∆ράσης της Παγκόσµιας 

∆ιάσκεψης του Πεκίνου για τις Γυναίκες και σε µια σειρά α̟ό ̟εριφερειακά και διεθνή 

έγγραφα και δικαστικές α̟οφάσεις38. 

Η Ευθύνη του Κράτους τονίζεται και υ̟ογραµµίζεται α̟ό τον ̟ερί της Σύµβασης των 

Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε µορφής ∆ιάκρισης σε βάρος της Γυναίκας 

(Κυρωτικός) Νόµο του 1985.  Συγκεκριµένα το άρθρο 2 τονίζει ότι: 

 «Τα Κράτη Μέρη καταδικάζουν τις διακρίσεις κάθε µορφής σε βάρος των γυναικών συµφωνούν να 

ε̟ιδιώξουν, µε όλα τα κατάλληλα µέσα και χωρίς καθυστέρηση, ̟ολιτική εξάλειψης των διακρίσεων σε 

βάρος των γυναικών και, γι' αυτό το σκο̟ό, αναλαµβάνουν: 

(α) να ενσωµατώσουν την αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών στα εθνικά τους συντάγµατα ή σε άλλη 

κατάλληλη νοµοθεσία, αν δεν έχει ήδη ενσωµατωθεί σ' αυτά, και να εξασφαλίσουν, µε νοµικά και άλλα 

κατάλληλα µέσα, την ̟ρακτική υλο̟οίηση της αρχής αυτής. 

                                                      

36 United Nations. The Secretary-General’s in-depth study on all forms of violence against women, 61st  sess,  Agenda Item 60 (a), UN Doc 

A/61/122/Add.1 (6 July 2006) para. 112. 
37 UN CEDAW, CEDAW General Recommendation 19: Violence against women, 11th sess, (adopted in 1992), UN Doc 

HRI\GEN\1\Rev.1 at 84 (Revise in 1994) para. 9. United Nations,  UN Declaration on the Elimination of Violence against Women. GA 

Res 48/104 , UN Doc A/RES/48/104 (23 February 1994, Article 4.c. of 20 December 1993). See also:  UN CEDAW, CEDAW General 

Recommendation 28: Core Obligations of State under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women,  UN Doc CEDAW/C/GC/28 (16 December 2012) 
38 United Nations, UN Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, September  4 to 15, 1995, Beijing Declaration and 

Platform for Action approved at the 16th plenary session held on September 15, 1995. A/CONF.177/20/Rev.1, para. 1245b.  

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20E.pdf 
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(β) να υιοθετήσουν κατάλληλα νοµοθετικά και άλλα µέτρα, ̟εριλαµβανοµένων και κυρώσεων ό̟ου είναι 

̟ρόσφορο, ̟ου να α̟αγορεύουν κάθε διάκριση σε βάρος των γυναικών. 

(γ) να καθιερώσουν νοµική ̟ροστασία των δικαιωµάτων των γυναικών ̟άνω σε ίση βάση µε τους άνδρες 

και να εξασφαλίσουν µέσω αρµοδίων εθνικών δικαστηρίων και άλλων δηµοσίων φορέων την 

α̟οτελεσµατική ̟ροστασία των γυναικών έναντι ο̟οιασδή̟οτε ̟ράξης διάκρισης. 

(δ) να α̟έχουν α̟ό την ανάληψη ο̟οιασδή̟οτε ενέργειας ή ̟ρακτικής. 

διακρίσεων σε βάρος γυναικών και να εξασφαλίζουν ότι οι δηµόσιες αρχές και οργανισµοί θα ενεργούν 

σύµφωνα µε την υ̟οχρέωση αυτή. 

(ε) να ̟άρουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών α̟ό µέρους 

ο̟οιουδή̟οτε ̟ροσώ̟ου, οργανισµού ή ε̟ιχείρησης. 

(στ) να ̟άρουν όλα τα κατάλληλα µέτρα, ̟εριλαµβανοµένων και των νοµοθετικών, για τρο̟ο̟οίηση ή 

κατάργηση ισχυόντων νόµων, κανονισµών εθίµων και ̟ρακτικής τα ο̟οία συνιστούν διάκριση σε βάρος 

των γυναικών.  

(ζ) να καταργήσουν όλες τις εθνικές ̟οινικές διατάξεις ̟ου συνιστούν διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. 

Εισήγηση: 

- Πλήρη, ολοκληρωµένη και  α̟οτελεσµατική εφαρµογή του Άρθρου 2 του ̟ερί της 

Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε µορφής ∆ιάκρισης σε βάρος της 

Γυναίκας (Κυρωτικός) Νόµου του 1985. 

 

Άρθρο 6 – Πολιτικές ευαισθητο̟οιηµένες ως ̟ρος τη διάσταση του φύλου  

Τα Μέρη θα αναλάβουν να συµ̟εριλάβουν τη διάσταση του φύλου στην εφαρµογή και την  

αξιολόγηση  της  ε̟ίδρασης  των διατάξεων  της  ̟αρούσας Σύµβασης  και  να ̟ροωθήσουν  και  

να  εφαρµόσουν  α̟οτελεσµατικά  ̟ολιτικές  ισότητας  ανάµεσα  στις γυναίκες και τους άνδρες 

και την χειραφέτηση των γυναικών. 

Στην Κύ̟ρο ̟ολιτικές ισότητας ̟ροωθούνται ήδη α̟ό τα Εθνικό Σχέδια ∆ράσης για την 

Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (ΕΣ∆Ι). Ε̟ίσης, στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Πρόληψη και 

Κατα̟ολέµηση της Βίας στην Οικογένεια (2010-2013) γίνεται αναφορά σε δράσεις µε σκο̟ό την 

ενδυνάµωση των γυναικών, την εξάλειψη των στερεοτύ̟ων των φύλων και την ̟ροώθηση της 

ισότητας των φύλων µε ιδιαίτερη έµφαση στο εκ̟αιδευτικό σύστηµα.   

Ωστόσο, στην Κύ̟ρο, ̟αρά το ε̟αρκές νοµικό ̟λαίσιο για την ̟ροώθηση της ισότητας των 

φύλων, οι γυναίκες υστερούν σε σχέση µε τους άνδρες σε όλους τους τοµείς. Οι γυναίκες υ̟ό-

εκ̟ροσω̟ούνται στη λήψη δηµόσιων και ̟ολιτικών α̟οφάσεων, υ̟άρχει ̟ολύ µεγάλη 
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µισθολογική διαφορά µεταξύ των φύλων και οι γυναίκες α̟ασχολούνται κυρίως σε θέσεις 

µερικής α̟ασχόλησης µε χαµηλότερο µισθό, ενώ ̟αράλληλα οι γυναίκες εξακολουθούν να 

φέρουν δυσανάλογα την ευθύνη της φροντίδας των ̟αιδιών και άλλων εξαρτώµενων µελών της 

οικογένειας, εµφανίζουν λιγότερο καλή κατάσταση υγείας και ̟οιότητας ζωής και 

αντιµετω̟ίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κοινωνικής οµάδας. 

Η ανισότητα των γυναικών α̟οτελεί τόσο αφορµή όσο και συνέ̟εια της βίας κατά των 

γυναικών. Καθώς η ανισότητα των γυναικών δηµιουργεί τις συνθήκες για την άσκηση βίας 

κατά των γυναικών, έχει ε̟ίσης άµεσες ε̟ι̟τώσεις στην υγεία των γυναικών, στην ικανότητά 

τους για εργασία και ̟αραγωγή ενός ανεξάρτητου εισοδήµατος, στην ̟ρόσβασή τους στην 

εκ̟αίδευση και στη διά βίου µάθηση, στην ε̟αρκή τους στέγαση και στη σωµατική τους 

ασφάλεια και αυτονοµία.  

Κατά συνέ̟εια, η ̟ροώθηση ̟ολιτικών ευαισθητο̟οιηµένων ως ̟ρος τη διάσταση του φύλου  

α̟οτελεί ένα ̟ολύ σηµαντικό κοµµάτι της ̟ρόληψης της βίας. Η Βία κατά των Γυναικών είναι 

ένα ̟ολύ̟λευρο θέµα ̟ου σχετίζεται µε ̟οικίλους τοµείς ̟ολιτικής και ̟ρέ̟ει να 

αντιµετω̟ιστεί συστηµατικά µε µέτρα για την ̟ροώθηση της οικονοµικής ανά̟τυξης, της 

ένταξης στην αγορά εργασίας και της εκ̟αίδευσης, της υγείας και της καλής ̟οιότητας ζωής και 

της δηµιουργίας ενεργών ̟ολιτών µεταξύ άλλων. 

Παρά τα ανωτέρω, η ισότητα των φύλων δεν έχει ̟ροωθηθεί ιδιαιτέρως στις ̟ροσ̟άθειες 

̟ρόληψης της βίας κατά των γυναικών. Σε όλες τις µορφές της ̟ρόληψης, η ανισότητα των 

φύλων και η ̟ατριαρχία δεν τίθενται ̟οτέ υ̟ό άµεση αµφισβήτηση, ενώ ταυτόχρονα λίγες έως 

καθόλου δράσεις υλο̟οιούνται σε σχέση µε τη διάσταση του φύλου σε όλα τα ε̟ί̟εδα. Φαίνεται 

ότι υ̟άρχει ελάχιστη ενηµέρωση και κατανόηση ως ̟ρος την αλληλεξάρτηση µεταξύ βίας και 

ανισότητας, σε συνδυασµό µε έλλειψη ̟ολιτικής βούλησης για την αντιµετώ̟ιση του ζητήµατος 

συνολικά. 

Εισήγηση: 

- Υιοθέτηση νοµοθεσίας ̟ου αφορά την ένταξη της διάστασης του φύλου ««gender 

mainstreaming»  ̟ου θα ε̟ιβάλει στην κυβέρνηση να ορίζει στόχους και να σχεδιάζει  

στρατηγική ώστε να εντάσσει τη διάσταση του φύλου σε όλες τις δηµόσιες ̟ολιτικές, 

µέτρα και δράσεις. Τα θέµατα ισότητας των φύλων είναι ζητήµατα ̟ου ̟ρέ̟ει να 

ληφθούν υ̟όψη οριζοντίως σε όλες τις ̟ολιτικές του κράτους και ειδικότερα στην 

οικονοµική ̟ολιτική (φορολογία, κοινωνικές ασφαλίσεις και ̟αροχές, κρατικό 

̟ροϋ̟ολογισµό/«gender budgeting»). 

- Το κάθε Υ̟ουργείο/Κρατικός Φορέας ̟ρέ̟ει να ε̟ιδιώξει να εξασφαλίσει ̟όρους για 

υλο̟οίηση των δράσεων ̟ου εµ̟ί̟τουν στο ΕΣ∆Ι µέσω του ετήσιου ̟ροϋ̟ολογισµού 

τους. 
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7.  Κεφάλαιο ΙΙ – Ενιαίες ̟ολιτικές και συλλογή δεδοµένων 

 

Άρθρο 7 – Περιεκτικές και συντονισµένες ̟ολιτικές 

1. Τα Μέρη θα ̟άρουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά και άλλα µέτρα για να υιοθετήσουν και να 

εφαρµόσουν α̟οτελεσµατικές, ̟εριεκτικές και συντονισµένες ̟ολιτικές για όλο το Κράτος  

̟εριλαµβάνοντας  όλα  τα  σχετικά  µέτρα  για  την  ̟ρόληψη  και  την κατα̟ολέµηση όλων 

των µορφών βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας  Σύµβασης  και  θα  

̟ροσφέρουν  µια  ολιστική  α̟άντηση  στη  βία  κατά  των γυναικών.  

2. Τα Μέρη θα διασφαλίσουν ότι οι ̟ολιτικές ̟ου αναφέρονται στην  ̟αράγραφο 1 το̟οθετούν  

τα  δικαιώµατα  του  θύµατος  στο  κέντρο  όλων  των µέτρων και εφαρµόζονται µέσω µιας  

α̟οτελεσµατικής  συνεργασίας ανάµεσα  στους  σχετικούς φορείς, ιδρύµατα και οργανισµούς.  

3. Τα µέτρα  ̟ου  θα ληφθούν σύµφωνα µε το ̟αρόν άρθρο θα ̟εριλαµβάνουν, ό̟ου 

χρειάζεται, όλους τους σχετικούς ̟αράγοντες, ό̟ως κυβερνητικούς φορείς, εθνικά, 

̟εριφερειακά και το̟ικά κοινοβούλια και αρχές, τα εθνικά ιδρύµατα ανθρω̟ίνων 

δικαιωµάτων και οργανισµούς της κοινωνίας των ̟ολιτών. 

Το άρθρο ̟ροβλέ̟ει την αναγκαιότητα συντονισµένης ενιαίας ̟ολιτικής για όλες τις µορφές 

βίας κατά των γυναικών και κατ’ ε̟έκταση την ύ̟αρξη Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης (ΕΣ∆) για όλες 

τις µορφές Βίας κατά των Γυναικών. Σηµειώνεται ότι υ̟άρχει Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης µόνο για 

την ενδοοικογενειακή βία [Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Πρόληψη και Κατα̟ολέµηση της 

Βίας στην Οικογένεια (2010-2015)], το ο̟οίο ετοιµάστηκε α̟ό την Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή για 

την Πρόληψη και Κατα̟ολέµηση της Βίας στην Οικογένεια και υιοθετήθηκε α̟ό το Υ̟ουργικό 

Συµβούλιο. Παράλληλα, υ̟άρχει και το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ισότητα µεταξύ 

Γυναικών και Ανδρών (2014-2017) ̟ου συµ̟εριλαµβάνει και κά̟οιες δράσεις για την ̟ρόληψη 

και κατα̟ολέµηση της βίας κατά των γυναικών, ενώ ταυτόχρονα δεν υ̟άρχει καµία ̟ολιτική ή 

στρατηγικός σχεδιασµός ως ̟ρος την κατα̟ολέµηση όλων των µορφών βίας κατά των 

γυναικών. 

Ο σκο̟ός του ΕΣ∆ για την ενδοοικογενειακή βία είναι να ̟αρακολουθεί το ̟ρόβληµα της βίας 

στην οικογένεια στην Κύ̟ρο, να ̟ροβαίνει στην ενηµέρωση και διαφώτιση του κοινού και των 

ε̟αγγελµατιών µε διάφορα µέσα, ̟εριλαµβανοµένων ειδικών συνεδρίων, ε̟ιµορφωτικών 

̟ρογραµµάτων και σεµιναρίων, να ̟ροωθεί ε̟ιστηµονικές έρευνες σχετικές µε τη βία στην 

οικογένεια, να ̟ροωθεί τις υ̟ηρεσίες για την αντιµετώ̟ιση όλων των ̟τυχών του ̟ροβλήµατος 

της βίας στην οικογένεια και συγκεκριµένα της υ̟οστήριξης και της ̟ροστασίας των θυµάτων, 

να ̟αρακολουθεί την α̟οτελεσµατικότητα των σχετικών υ̟ηρεσιών ̟ου λειτουργούν, καθώς 

και την εφαρµογή και τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας.  

Η έγκριση του ΕΣ∆ µ̟ορεί να θεωρηθεί ως ένα βήµα ̟ρος την ανάληψη δράσης για την 

κατα̟ολέµηση της ενδοοικογενειακής βίας στην Κύ̟ρο. Εντούτοις, υ̟άρχουν ̟εριορισµοί ̟ου 
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αµφισβητούν τη δυνατότητα ̟λήρους εφαρµογής του ΕΣ∆. Ο σοβαρότερος α̟ό αυτούς τους 

̟εριορισµούς είναι, ̟ρώτον, η έλλειψη συγκεκριµένων χρονοδιαγραµµάτων για την εφαρµογή 

των ̟ροβλε̟όµενων δράσεων και, δεύτερον, η µη διάθεση συγκεκριµένου ̟ροϋ̟ολογισµού για 

την εφαρµογή του.  

Ένας ακόµα ̟εριορισµός ̟ου εντο̟ίζεται όσον αφορά το ΕΣ∆, είναι το γεγονός ότι η ευθύνη 

για την εφαρµογή του ενα̟όκειται στη Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή για την Πρόληψη και 

Κατα̟ολέµηση της Βίας στην Οικογένεια (Σ.Ε), η ο̟οία α̟οτελεί ε̟ίσης τον αρµόδιο φορέα για 

τον συντονισµό της εφαρµογής του ΕΣ∆. Πάρα τα ̟ιο ̟άνω, η ΣΕ δεν έχει τον ανάλογο 

̟ροϋ̟ολογισµό ούτε το ανθρώ̟ινο δυναµικό για τη  σωστή και ολοκληρωµένη υλο̟οίηση του. 

Παρότι η εσωτερική αξιολόγηση είναι σηµαντική, είναι ε̟ίσης καίριας σηµασίας η αξιολόγηση 

α̟ό εξωτερικό αξιολογητή για έναν ̟ιο αντικειµενικό και κριτικό έλεγχο σχετικά µε την 

εφαρµογή και τον αντίκτυ̟ο των ̟ροτεινόµενων δράσεων.  

Μια σοβαρή έλλειψη του ΕΣ∆ σχετικά µε την οικογενειακή βία, η ο̟οία έχει δεχθεί έντονη 

κριτική, είναι η α̟όλυτη α̟ουσία των µη κυβερνητικών οργανώσεων και των γυναικείων 

οργανώσεων στις ̟ροτεινόµενες δράσεις. ∆εδοµένης της τεράστιας συµβολής των γυναικείων 

οργανώσεων και των µη κυβερνητικών οργανώσεων ό̟ως ο Σύνδεσµος για την Πρόληψη και 

Αντιµετώ̟ιση της Βίας στην Οικογένεια όχι µόνο στην ̟αροχή υ̟ηρεσιών ̟ου δεν 

̟ροσφέρονται α̟ό το Κράτος, αλλά και στην αύξηση της ευαισθητο̟οίησης και στην διεξαγωγή 

έρευνας, η α̟ουσία τους α̟οτελεί σοβαρό µειονέκτηµα. 

Ένα άλλο σοβαρό µειονέκτηµα είναι η έλλειψη α̟οτελεσµατικής διατµηµατικής συνεργασίας 

ανάµεσα των εµ̟λεκόµενων υ̟ηρεσιών για την ̟ρόληψη και αντιµετώ̟ιση της βίας κατά των 

γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Ένα σηµαντικό ε̟ίτευγµα της Συµβουλευτικής 

Ε̟ιτρο̟ής είναι η εκ̟όνηση ενός Εγχειριδίου ∆ιατµηµατικών ∆ιαδικασιών για τη Βία στην 

Οικογένεια39 µε στόχο να διευκρινισθούν οι λειτουργίες και ο ρόλος των ε̟αγγελµατιών στη 

διαδικασία χειρισµού ̟εριστατικών βίας στην οικογένεια και το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει τις 

Υ̟ηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, τις Υ̟ηρεσίες Υγείας, τις Υ̟ηρεσίες Παιδείας, τη Νοµική 

Υ̟ηρεσία της Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας καθώς ε̟ίσης και τις σχετικές µη κυβερνητικές 

οργανώσεις. Εντούτοις, σύµφωνα µε µια εσωτερική αξιολόγηση του Εγχειριδίου, είναι σαφές ότι 

δεν ακολουθούνται όλες οι συστάσεις και οι κατευθυντήριες γραµµές και έτσι, ε̟ί του ̟αρόντος, 

το Εγχειρίδιο αναθεωρείται σύµφωνα µε τις συστάσεις της αξιολόγησης. Παρόλα αυτά, ακόµα 

και µε αναθεωρηµένες και βελτιωµένες διατµηµατικές διαδικασίες, καµία συνεργασία δεν θα 

̟ροσφέρει σηµαντικό όφελος αν δεν είναι διαθέσιµοι οι α̟αραίτητοι ̟όροι και δοµές για την 

̟αροχή στήριξης και ̟ροστασίας στα θύµατα.  

Σε ε̟ί̟εδο νοµοθεσίας, τονίζεται ότι, η υφιστάµενη νοµοθεσία για την ̟ρόληψη και 

κατα̟ολέµηση της βίας στην οικογένεια δεν ̟ρονοεί ο̟οιαδή̟οτε συνεργασία µε ΜΚΟ. 

                                                      

39 Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή για την Πρόληψη και Κατα̟ολέµηση της Βίας στην Οικογένεια.  ‘Εγχειρίδιο ∆ιατµηµατικών ∆ιαδικασιών 

για το Χειρισµό Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια.’Λευκωσία, 2002. 

http://www.familyviolence.gov.cy/upload/downloads/egxeiridio_diatmimatikon_diadikasion_200206.pdf  
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Συνεργασία µε ΜΚΟ και κοινωνία των ̟ολιτών ̟ροβλέ̟εται όµως στον Περί της Πρόληψης 

και της Κατα̟ολέµησης της Σεξουαλικής Κακο̟οίησης, της Σεξουαλικής Εκµετάλλευσης 

Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόµο του 2014 (91(Ι)/2014) και στον ̟ερί της 

Θέσ̟ισης Ελάχιστων Προτύ̟ων σχετικά µε τα ∆ικαιώµατα, την Υ̟οστήριξη και την Προστασία 

Θυµάτων της Εγκληµατικότητας Νόµο του 2016 (N. 51(I)/2016). 

Εισήγηση:  

- Σχεδιασµός και υιοθέτηση εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης µε α̟οτελεσµατικές, 

̟εριεκτικές και συντονισµένες ̟ολιτικές και δράσεις για την ̟ρόληψη και 

κατα̟ολέµηση όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το  

̟εδίο εφαρµογής της Σύµβασης. 

- Υιοθέτηση διατµηµατικών διαδικασιών σε µορφή κανονισµών µε σκο̟ό την 

α̟οτελεσµατική αντιµετώ̟ιση της βίας κατά των γυναικών α̟ό όλες τις εµ̟λεκόµενες 

υ̟ηρεσίες, ̟ου θα ̟ροβλέ̟ουν και τη στενή συνεργασία µε οργανισµούς της κοινωνίας 

των ̟ολιτών. 

 

Άρθρο 8 – Οικονοµικοί ̟όροι 

Τα Μέρη θα ̟αραχωρήσουν κατάλληλους οικονοµικούς και ανθρώ̟ινους ̟όρους για την 

ε̟αρκή εφαρµογή των ενιαίων ̟ολιτικών, µέτρων και ̟ρογραµµάτων για να α̟οτρέψουν και 

να κατα̟ολεµήσουν όλες τις µορφές βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της 

̟αρούσας Σύµβασης, ̟εριλαµβανοµένων και εκείνων ̟ου διεξάγονται α̟ό µη κυβερνητικούς 

οργανισµούς και την κοινωνία των ̟ολιτών. 

Η υ̟οχρέωση ̟ου α̟ορρέει α̟ό το Άρθρο 8 είναι η κατανοµή συγκεκριµένων και κατάλληλων 

οικονοµικών και ανθρώ̟ινων ̟όρων για δράσεις ̟ου υλο̟οιούνται τόσο α̟ό τις δηµόσιες 

αρχές τόσο και α̟ό οργανώσεις της κοινωνίας των ̟ολιτών (ΜΚΟ).  

Το ̟αρών νοµοθετικό ̟λαίσιο, οι ̟ερί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία 

Θυµάτων) Νόµοι [Ν.119(Ι)/2000]  [Ν.212(Ι)/2004] και [Ν.172(Ι)/2015] ̟εριέχουν (κά̟οια) 

̟ρόνοια σε σχέση µε τους οικονοµικούς ̟όρους ̟ου αφορά συγκεκριµένα τη Συµβουλευτική 

Ε̟ιτρο̟ή για την ̟ρόληψη και κατα̟ολέµηση της ενδοοικογενειακής βίας καθώς και για 

Ταµείο Θυµάτων Βίας για σκο̟ούς αντιµετώ̟ισης άµεσων αναγκών και ενίσχυσης των 

θυµάτων βίας. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ο ̟ροϋ̟ολογισµός της Συµβουλευτικής 

Ε̟ιτρο̟ής έχει µειωθεί σταδιακά α̟ό το 2010 και σήµερα ανέρχεται στις €43.350 (2016) και 

αφορά κυρίως α̟οδοχές ̟ροσω̟ικού. Ε̟ίσης, το Ταµείο Θυµάτων Βίας δεν έχει ακόµη 

ενεργο̟οιηθεί. 

Ό̟ως αναφέρθηκε ̟ιο ̟άνω (Άρθρο 8) υ̟άρχει έλλειψη συγκεκριµένων ̟ροϋ̟ολογισµών για 

την εφαρµογή των ̟ροβλε̟όµενων δράσεων των εθνικών σχεδίων δράσης για τη βία στην 

οικογένεια και την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών. 
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Ε̟ι̟λέον, εφόσον η ̟αρούσα νοµοθεσία και το εθνικό σχέδιο δράσης καλύ̟τουν συγκεκριµένα 

την ενδοοικογενειακή βία και όχι άλλες µορφές βίας κατά των γυναικών, τα κονδύλια ̟ου 

διατίθενται α̟ό το κράτος είναι συγκεκριµένα για δράσεις ̟ου αφορούν την ενδοοικογενειακή 

βία, µε την εξαίρεση του ΕΜΓ∆ ̟ου µ̟ορεί να α̟ελευθερώσει κονδύλια για δράσεις σε σχέση µε 

τη Βία κατά των Γυναικών γενικότερα.  

Εισήγηση: 

- Το κράτος ̟ρέ̟ει να ̟αραχωρήσει τους κατάλληλους οικονοµικούς και ανθρώ̟ινους 

̟όρους για την ολοκληρωµένη και α̟οτελεσµατική εφαρµογή των ̟ολιτικών, µέτρων 

και δράσεων για την ̟ρόληψη και κατα̟ολέµηση όλων των µορφών βίας ̟ου 

καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της Σύµβασης. 

 

Άρθρο 9 – Μη κυβερνητικοί οργανισµοί και κοινωνία των ̟ολιτών  

Τα Μέρη θα αναγνωρίσουν, θα ενθαρρύνουν και θα υ̟οστηρίξουν, σε όλα τα ε̟ί̟εδα, το έργο 

των σχετικών µη κυβερνητικών οργανισµών και της κοινωνίας των ̟ολιτών ̟ου δρουν στην 

κατα̟ολέµηση της βίας κατά των γυναικών και θα καθιερώσουν ουσιαστική συνεργασία µε 

τους οργανισµούς αυτούς. 

 

Πέραν όµως των ̟ιο ̟άνω, το συγκεκριµένο άρθρο δίνει έµφαση στη σηµαντική συνεισφορά 

των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), ̟ου ιστορικά ̟ροσφέρουν διάφορες υ̟ηρεσίες 

̟ρος τα θύµατα βίας ό̟ως στέγαση, νοµική και ψυχολογική στήριξη, έρευνα, εκ̟αίδευση  κ.α. 

για την ̟ρόληψη και κατα̟ολέµηση όλων των µορφών βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό τη Σύµβαση.  

Ως εκ τούτου, α̟αιτεί α̟ό τα µέρη της Σύµβασης να αναγνωρίσουν το έργο τους, για 

̟αράδειγµα, αξιο̟οιώντας την εµ̟ειρία τους και εξασφαλίζοντας τη συµµετοχή τους ως 

ισότιµους συνεργάτες στη διατµηµατική συνεργασία και στο σχεδιασµό και υλο̟οίηση 

συντονισµένων, ολιστικών ̟ολιτικών και ̟ρακτικών ό̟ως ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 7. 

Θετικό είναι το γεγονός ότι η Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή α̟οτελείται α̟ό εµ̟ειρογνώµονες ̟ου 

̟ροέρχονται α̟ό τον ιδιωτικό τοµέα, ό̟ως ε̟ίσης το γεγονός ότι οι ΜΚΟ και γυναικείες 

οργανώσεις είναι µέλη του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και ως εκ 

τούτου εµ̟λέκονται στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ισότητα Αδρών και Γυναικών (2014-

2017).   

Σε ε̟ί̟εδο νοµοθεσίας, τονίζεται ότι, η υφιστάµενη νοµοθεσία για την ̟ρόληψη και 

κατα̟ολέµηση της βίας στην οικογένεια δεν ̟ρονοεί ο̟οιαδή̟οτε συνεργασία µε ΜΚΟ. 

Συνεργασία µε ΜΚΟ και κοινωνία των ̟ολιτών ̟ροβλέ̟εται όµως στον Περί της Πρόληψης 

και της Κατα̟ολέµησης της Σεξουαλικής Κακο̟οίησης, της Σεξουαλικής Εκµετάλλευσης 

Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόµο του 2014 (91(Ι)/2014) και στον ̟ερί της 

Θέσ̟ισης Ελάχιστων Προτύ̟ων σχετικά µε τα ∆ικαιώµατα, την Υ̟οστήριξη και την Προστασία 

Θυµάτων της Εγκληµατικότητας Νόµο του 2016 (N. 51(I)/2016). 
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Εισήγηση:   

- Οι µη κυβερνητικοί οργανισµοί (ΜΚΟ), οι ο̟οίοι δυνάµει του καταστατικού τους έχουν 

εντολή να δραστηριο̟οιούνται στους τοµείς των ανθρω̟ίνων δικαιωµάτων ή των 

δικαιωµάτων των γυναικών ή ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών ή στη βία στην 

οικογένεια και οι ο̟οίοι ̟αρέχουν ο̟οιεσδή̟οτε υ̟οστηρικτικές υ̟ηρεσίες να 

αναγνωριστούν στο νοµοθετικό ̟λαίσιο ως εµ̟λεκόµενοι φορείς.  

- Το νοµοθετικό ̟λαίσιο σε σχέση µε τη Βία κατά των Γυναικών και τη βία στην 

οικογένεια να ε̟ιτρέ̟ει τη σύναψη µνηµονίων συνεργασίας µεταξύ κρατικών 

υ̟ηρεσιών και ΜΚΟ. 

- Το κράτος να διαβουλεύεται και να εµ̟λέκει τους ΜΚΟ στο σχεδιασµό και υλο̟οίηση 

̟ολιτικών, µέτρων και ̟ρογραµµάτων για την ̟ρόληψη και κατα̟ολέµηση της βίας 

κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.  

 

Άρθρο 10- Συντονιστικός φορέας 

1. Τα Μέρη θα ορίσουν ή θα δηµιουργήσουν έναν  ή ̟ερισσότερους ε̟ίσηµους φορείς 

υ̟εύθυνους  για  το  συντονισµό,  την  εφαρµογή,  την  ̟αρακολούθηση  και  την αξιολόγηση 

των ̟ολιτικών και των µέτρων για την ̟ρόληψη και την κατα̟ολέµηση όλων των µορφών βίας 

̟ου καλύ̟τονται α̟ό την ̟αρούσα Σύµβαση. Οι φορείς αυτοί θα συντονίζουν τη συλλογή 

δεδοµένων ό̟ως αναφέρεται στο Άρθρο 11, θα αναλύουν και θα κοινο̟οιούν τα α̟οτελέσµατά 

της.  

2. Τα Μέρη θα διασφαλίσουν ότι οι φορείς ̟ου έχουν οριστεί ή δηµιουργηθεί  σύµφωνα µε το  

̟αρόν άρθρο λαµβάνουν ̟ληροφορίες  γενικής  φύσεως  για  τα µέτρα  ̟ου λαµβάνονται 

σύµφωνα µε το Κεφάλαιο VIII. 

3. Τα Μέρη θα διασφαλίσουν ότι οι φορείς ̟ου έχουν οριστεί ή δηµιουργηθεί σύµφωνα µε το  

̟αρόν  άρθρο  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  ε̟ικοινωνήσουν  α̟ευθείας  και  να ενθαρρύνουν 

τις σχέσεις τους µε τους οµολόγους τους στα άλλα Μέρη. 

 

Σύµφωνα µε την ε̟εξηγητική έκθεση της Σύµβασης, ο συντονιστικός φορέας θα ̟ρέ̟ει να είναι 

κυβερνητική υ̟ηρεσία ̟ου θα έχει εκτελεστικές εξουσίες και αρµοδιότητες. Το θέµα της 

δηµιουργίας, ή ανάθεση σε υ̟άρχουσα υ̟ηρεσία του ρόλου του ε̟ίσηµου συντονιστικού φορέα 

συνδέεται και µε τον καθορισµό του Υ̟ουργείου ̟ου θα είναι αρµόδιο για τη Σύµβαση.  

Εισήγηση:  

- Το Υ̟ουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξης να είναι το αρµόδιο υ̟ουργείο για την 

εφαρµογή της Σύµβασης, λόγω του ευρύτερου ρόλου και ευθύνης του σε θέµατα ̟ου 

αφορούν την ισότητα των φύλων στην Κύ̟ρο. Προτείνουµε ε̟ίσης, τη δηµιουργία ενός 

νέου σώµατος εντός του Υ̟ουργείου ∆ικαιοσύνης, το ο̟οίο να στελεχωθεί µε 
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εξειδικευµένο ̟ροσω̟ικό για συντονισµό όλων των ̟ολιτικών και δράσεων για την 

κατα̟ολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. 

 

Άρθρο 11 – Συλλογή δεδοµένων και έρευνα 

1. Για τους σκο̟ούς της εφαρµογής της Σύµβασης, τα Μέρη θα αναλάβουν:  

α. να συγκεντρώσουν αναλυτικά σχετικά στατιστικά δεδοµένα σε τακτά διαστήµατα για  

̟ερι̟τώσεις κάθε µορφής βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας 

Σύµβασης,  

 β. να υ̟οστηρίξουν την έρευνα στο τοµέα όλων των µορφών βίας ̟ου καλύ̟τεται α̟ό 

το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης για να µελετήσουν τα βαθύτερα αίτια  και  

α̟οτελέσµατα,  τα  ̟οσοστά  εµφάνισης  και  καταδίκης,  καθώς  και  την α̟οτελεσµατικότητα  

των  µέτρων  ̟ου  λαµβάνονται  για  την  εφαρµογή  της ̟αρούσας Σύµβασης.  

 2. Τα Μέρη θα ̟ροσ̟αθήσουν να διεξάγουν έρευνες µε βάση τον ̟ληθυσµό σε τακτικά 

διαστήµατα για να αξιολογήσουν την εξά̟λωση και τις τάσεις όλων των µορφών βίας ̟ου 

καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης.  

 3. Τα Μέρη θα ̟αρέχουν στην οµάδα ειδικών, ό̟ως  αναφέρεται  στο Άρθρο  66  της ̟αρούσας 

Σύµβασης, τις ̟ληροφορίες ̟ου συγκέντρωσαν σύµφωνα µε το άρθρο αυτό για να εγείρουν τη 

διεθνή συνεργασία και να ενεργο̟οιήσουν τη διεθνή συγκριτική αξιολόγηση.  

 4. Τα Μέρη θα διασφαλίσουν ότι οι ̟ληροφορίες ̟ου συγκεντρώνονται σύµφωνα µε το ̟αρόν 

άρθρο είναι διαθέσιµες για το κοινό. 

Η νοµική βάση για τη συλλογή και δηµοσίευση των ε̟ίσηµων στατιστικών στην Κύ̟ρο 

̟αρέχεται α̟ό τον ̟ερί Στατιστικής Νόµο 15 (Ι) του 2000. Ο νόµος αυτός, ο ο̟οίος 

αντικατέστησε τον ̟ροηγούµενο του 1968, είναι ̟λήρως εναρµονισµένος µε το σχετικό 

Ευρω̟αϊκό κεκτηµένο και νοµοθεσία για τα στατιστικά δεδοµένα. Α̟οτελεί τη νοµική βάση για 

τη συλλογή, ̟αραγωγή και διάδοση των στατιστικών ̟ληροφοριών και ̟εριλαµβάνει γενικές 

διατάξεις ̟ου διέ̟ουν το στατιστικό σύστηµα στην Κύ̟ρο. Ε̟ίσης, καθορίζει τις αρµοδιότητες 

της Στατιστικής Υ̟ηρεσίας και ε̟ανα̟ροσδιορίζει το ρόλο της ως του αρµόδιου οργανισµού  

για την ̟αραγωγή των ε̟ίσηµων στατιστικών. 

Μέχρι σήµερα δεν υ̟ήρξε κανένα ρυθµιστικό ̟λαίσιο (κανονισµοί ή νοµοθεσία) σε εθνικό 

ε̟ί̟εδο ̟ου να διέ̟ει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για ο̟οιαδή̟οτε µορφή βίας κατά 

των γυναικών. Η κάθε κυβερνητική υ̟ηρεσία συλλέγει στατιστικά στοιχεία για τη Βία κατά των 

Γυναικών ξεχωριστά και έχει τους δικούς τους κανονισµούς ̟ου διέ̟ουν τη διαδικασία 

συλλογής στοιχείων.  Οι κύριες υ̟ηρεσίες ̟ου συλλέγουν στατιστικά στοιχεία για τη Βία κατά 

των Γυναικών είναι:  
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Αστυνοµία: Η Αστυνοµία έχει το ̟ιο ανε̟τυγµένο σύστηµα συλλογής δεδοµένων σε σχέση µε 

τη Βία κατά των Γυναικών συµ̟εριλαµβανοµένης της ενδοοικογενειακής βίας και των 

σεξουαλικών εγκληµάτων. Όσο αφορά το χειρισµό υ̟οθέσεων ̟ου αφορούν την 

ενδοοικογενειακή βία ή/και την κακο̟οίηση των ̟αιδιών, η Αστυνοµία ακολουθεί τη σχετική 

νοµοθεσία, εγκυκλίους του Αρχηγού της Αστυνοµίας καθώς και άλλες ε̟ίσηµες διαδικασίες 

ό̟ως την κωδικο̟οίηση των διαδικασιών και ̟ροσδιορισµό/ καθορισµό υ̟οχρεώσεων και 

ευθυνών. Το Γραφείο της Αστυνοµίας για την κατα̟ολέµηση της Ενδοοικογενειακής Βίας και 

Παιδικής Κακο̟οίησης διατηρεί ηλεκτρονικό µητρώο όλων των ̟εριστατικών 

ενδοοικογενειακής βίας ̟ου αναφέρονται στην Αστυνοµία σε όλη  την Κύ̟ρο. Τα σχετικά 

στατιστικά στοιχεία εκδίδονται και δηµοσιεύονται σε ετήσια βάση.   

∆ικαστικό σύστηµα (Γενικός Εισαγγελέας): Το 1998, λόγω της αύξησης της ενδοοικογενειακής 

βίας και των ̟ερι̟τώσεων κακο̟οίησης  ̟αιδιών, εισήχθηκε στην Κύ̟ρο το σύστηµα 

υ̟οχρεωτικής αναφοράς στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Ο κύριος στόχος της 

υ̟οχρεωτικής αναφοράς ήταν η Εισαγγελία να ενεργεί ανάλογα και να ενηµερώνει άλλες 

θεσµοθετηµένες υ̟ηρεσίες για το ̟ώς να αντιµετω̟ίζουν την κάθε ̟ερί̟τωση, ανάλογα µε τη 

φύση της ̟ράξης βίας. Ένας άλλος στόχος της υ̟οχρεωτικής αναφοράς ήταν η ̟αρακολούθηση 

της βίας στην οικογένεια µέσα α̟ό την ανά̟τυξη ενός κέντρου για τη συλλογή και την 

ανάλυση δεδοµένων. Ένας ε̟ι̟λέον σηµαντικός στόχος της υ̟οχρεωτικής αναφοράς είναι η 

ανταλλαγή ̟ληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων φορέων και να ενισχυθεί η δι-υ̟ηρεσιακή 

συνεργασία σε ̟ερι̟τώσεις βίας στην οικογένεια. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, ο µηχανισµός 

υ̟οχρεωτικής υ̟οβολής εκθέσεων δεν έχει ακόµα εξελιχθεί σε έναν ενιαίο µηχανισµό συλλογής 

δεδοµένων. 

Υ̟ηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας (ΥΚΕ): Τα δεδοµένα ̟ου καταγράφονται ως ̟ερι̟τώσεις 

οικογενειακής βίας ενηµερώνονται σε συνεχή βάση. Ωστόσο, τα δεδοµένα ̟ου συλλέγονται α̟ό 

τις ΥΚΕ είναι ̟εριορισµένα και υ̟άρχουν µόνο σε έντυ̟η µορφή.  

 

Υ̟ηρεσίες Υγείας: Το Υ̟ουργείο Υγείας δεν διαθέτει σύστηµα συλλογής δεδοµένων για τη Βία 

κατά των Γυναικών και δεν συµβάλλει στο σύστηµα υ̟οχρεωτικής υ̟οβολής αναφορών, ό̟ως 

̟εριγράφεται ̟αρα̟άνω. 

 

Σύνδεσµος για την Πρόληψη και Κατα̟ολέµηση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ):  

Ο ΣΠΑΒΟ είναι ένας ΜΚΟ, ̟ου λειτουργεί γραµµή βοήθειας για τη βία στην οικογένεια, ένα 

συµβουλευτικό κέντρο, καθώς και ένα καταφύγιο για τις γυναίκες και τα ̟αιδιά, θύµατα 

ενδοοικογενειακής βίας. Τα δεδοµένα ̟ου έχει ο ΣΠΑΒΟ στη διάθεση του,  συλλέγονται µέσω 

της ̟αροχής των ̟ιο ̟άνω υ̟ηρεσιών. Αυτά τα δεδοµένα καταγράφονται σε τυ̟ο̟οιηµένο 

ερωτηµατολόγιο, όταν οι υ̟οθέσεις φτάνουν στον ΣΠΑΒΟ  και στη συνέχεια, καταγράφονται 

σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, η ο̟οία ενηµερώνεται σε µηνιαία βάση. 

 

Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή για την Πρόληψη και Κατα̟ολέµηση της Βίας στην Οικογένεια: Η 

Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή α̟οτελεί ένα συντονιστικό όργανο για την ̟αρακολούθηση της βίας 



33 
 

στην οικογένεια και για ̟ολλά χρόνια βρισκόταν στην ̟ρώτη γραµµή των ̟ροσ̟αθειών για τη 

δηµιουργία µιας κεντρικής βάσης δεδοµένων στο ̟λαίσιο του Γραφείο Γενικού Εισαγγελέα 

,στην ο̟οία όλες οι σχετικές κυβερνητικές υ̟ηρεσίες και οργανισµοί θα έ̟ρε̟ε να συµβάλουν 

στη βάση της αρχής της «υ̟οχρεωτικής αναφοράς». Τα δεδοµένα ̟ου συλλέγονται α̟ό την 

Αστυνοµία, τις Υ̟ηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, και τον Σύνδεσµο  για την Πρόληψη και 

Αντιµετώ̟ιση της Βίας στην Οικογένεια τίθενται στη διάθεση της Συµβουλευτικής Ε̟ιτρο̟ής 

για την Πρόληψη και Κατα̟ολέµηση της Βίας και δηµοσιεύονται στον δικτυακό τό̟ο της 

Ε̟ιτρο̟ής στη διεύθυνση { www.familyviolence.gov.cy/cgibin/hweb?-

V=statistics&_FSECTION=10160&-dstatistics.html&-

Sr&_VSECTION=10160&VCATEGORY=0000    

Κυ̟ριακή Στατιστική Υ̟ηρεσία: Η Στατιστική Υ̟ηρεσία είναι υ̟εύθυνη για την σύνθεση και 

̟αροχή όλων των στατιστικών εκθέσεων µε βάση τη συλλογή δεδοµένων. Η ετήσια έκθεση 

σχετικά µε τις στατιστικές για ̟οινικά αδικήµατα βασίζονται σε στοιχεία α̟ό τρεις ̟ηγές: την 

Αστυνοµία, τα ∆ικαστήρια και τις Φυλακές. Η έκθεση καλύ̟τει και «Σοβαρό Έγκληµα», ό̟ως 

αναφέρονται στην Αστυνοµία και ̟εριλαµβάνει τη Βία κατά των Γυναικών (οικογενειακή βία 

και σεξουαλικά αδικήµατα). 

Το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κατα̟ολέµηση της Βίας στην Οικογένεια (2010-2013) 

̟ροβλέ̟ει τη δηµιουργία ενός ενο̟οιηµένου συστήµατος συλλογής δεδοµένων για την 

α̟όκτηση συγκρίσιµων και αξιό̟ιστων δεδοµένων µεταξύ όλων των κρατικών φορέων και 

υ̟ηρεσιών. Η Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή για την Πρόληψη και Κατα̟ολέµηση της Βίας στην 

Οικογένεια είναι υ̟εύθυνη για το συντονισµό της ̟ροσ̟άθειας αυτής.  

Ο κύριος στόχος της δηµιουργίας µιας βάσης δεδοµένων είναι να βοηθήσει στην οµαδο̟οίηση 

των ̟ληροφοριών γύρω α̟ό τα ̟εριστατικά ενδοοικογενειακής βίας ̟ου θα βοηθήσουν:  

• στη δηµιουργία ενός ̟ροφίλ για τα θύµατα και τους θύτες, 

• στην καταγραφή της συχνότητας εµφάνισης της ενδοοικογενειακής βίας για καλύτερη 

κατανόηση των ̟αραγόντων, ̟ου οδηγεί στην ύ̟αρξη της, 

• στον ̟ροσδιορισµό των οµάδων ̟ου διατρέχουν άµεσο κίνδυνο,  

• στην ανά̟τυξη συγκεκριµένων ̟ρογραµµάτων ̟αρέµβασης,  

• στην συνεχή ̟αρακολούθηση και αξιολόγηση της α̟οτελεσµατικότητας των 

δραστηριοτήτων για την ̟ρόληψη της βίας, αλλά και για την  ̟αρέµβαση.   

Ε̟ίσης, η δηµιουργία ενός συστήµατος συλλογής δεδοµένων, θα βοηθήσει στη διατµηµατική 

συνεργασία και τον συντονισµό µεταξύ όλων των εµ̟λεκόµενων υ̟ηρεσιών και οργανισµών 

ό̟ως ΜΚΟ, υ̟ηρεσιών υγείας, υ̟ηρεσιών κοινωνικής ευηµερίας, της αστυνοµίας, και άλλων 

καθώς θα  διευκολύνει την λήψη συγκεκριµένων ̟ολιτικών για την ̟ροστασία των θυµάτων και 

την κατα̟ολέµηση της βίας κατά των γυναικών, ανάλογα µε τις αρµοδιότητες της κάθε 

υ̟ηρεσίας. 
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Στα ̟λαίσια του Εθνικού Σχέδιο ∆ράσης για την Κατα̟ολέµηση της Βίας στην Οικογένεια, η 

Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή σε συνεργασία µε τη Στατιστική Υ̟ηρεσία ετοιµάζει ̟ρόταση για τη 

δηµιουργία ενός κεντρικού αρχείου συλλογής/ ε̟εξεργασίας βασικών στατιστικών δεδοµένων 

̟ου αφορούν τη βία στην οικογένεια µέσο Κοινού Πληροφοριακού ∆ελτίου. 

Το Στρατηγικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2014-2017 ̟ροβλέ̟ει 

ε̟ίσης την δηµιουργία ενός ενιαίου συστήµατος λήψης δεδοµένων µεταξύ των αρµόδιων 

υ̟ηρεσιών συγκεκριµένα για όλες τις µορφές βίας κατά των γυναικών. Ένας αρχικός 

̟ροϋ̟ολογισµός ύψους €20.000 έχει δεσµευτεί για το σκο̟ό αυτό, αν και δεν υ̟άρχει ακόµη 

καµία ένδειξη για την ̟ρόοδο ̟ου έχει γίνει στον τοµέα αυτό. 

Μια άλλη ̟ηγή για την εύρεση στοιχείων σχετικών µε  τις ̟ραγµατικές διαστάσεις του 

φαινοµένου είναι η Παγκύ̟ρια έρευνα ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε α̟ό τη Συµβουλευτική 

Ε̟ιτρο̟ή για την Πρόληψη και Κατα̟ολέµηση της Βίας στην Οικογένεια µε τίτλο, «Έκταση, 

Συχνότητα, Φύση και Συνέ̟ειες της Ενδοοικογενειακής Βίας κατά των Γυναικών στην 

Κύ̟ρο»40. 

Παρά τις ̟ροαναφερθείσες ̟ροσ̟άθειες, η ̟ραγµατική έκταση του φαινοµένου της βίας κατά 

των γυναικών στην Κύ̟ρο δεν είναι γνωστή. Σύµφωνα µε το Γραφείο της Ε̟ιτρό̟ου 

∆ιοικήσεως, φαίνεται να γίνεται υ̟οεκτίµηση, για ̟αράδειγµα, του «µεγέθους της σεξουαλικής 

βίας και α̟οδίδεται κυρίως στην έλλειψη συστηµατικής καταγραφής και ανίχνευσης των 

̟εριστατικών σεξουαλικής βίας ό̟ως ισχύει και για άλλες µορφές έµφυλης βίας».41 Ό̟ως είναι 

̟ροφανές έχουν γίνει σοβαρές ̟ροσ̟άθειες για τη συλλογή και δηµιουργία κοινών στατιστικών 

στοιχείων, τα ο̟οία να είναι διαθέσιµα στο κοινό.  

Εισήγηση: 

Ο συντονιστικός φορέας (δες άρθρο 10) να συντονίσει τη δηµιουργία µιας κοινής βάσης 

δεδοµένων για την οµαδο̟οίηση των ̟ληροφοριών γύρω α̟ό τα ̟εριστατικά βίας κατά των 

γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας ̟ου θα έχει ως σκο̟ό:  

• τη δηµιουργία ενός ̟ροφίλ για τα θύµατα και τους θύτες, 

• την καταγραφή της συχνότητας εµφάνισης της ενδοοικογενειακής βίας για καλύτερη 

κατανόηση των ̟αραγόντων, ̟ου οδηγεί στην ύ̟αρξη της, 

• τον ̟ροσδιορισµό των οµάδων ̟ου διατρέχουν άµεσο κίνδυνο,  

• την ανά̟τυξη συγκεκριµένων ̟ρογραµµάτων ̟αρέµβασης,  

• την συνεχή ̟αρακολούθηση και αξιολόγηση της α̟οτελεσµατικότητας των 

δραστηριοτήτων για την ̟ρόληψη της βίας, αλλά και για την  ̟αρέµβαση.   

                                                      
40 Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή Πρόληψης και Κατα̟ολέµησης της Βίας στην Οικογένεια. ’Η Έκταση, Συχνότητα, Μορφές Και Ε̟ι̟τώσεις 

Της Ενδοοικογενειακής Βίας Κατά Των Γυναικών Στην Κύ̟ρο.’ Λευκωσία, 2014. 

http://www.familyviolence.gov.cy/upload/research/erevna_2012oct_viol-ag-women_nov2014.pdf 
41 Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων. ‘Το̟οθέτηση της Ε̟ιτρό̟ου ∆ιοικήσεως και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων ως για 

την Πρόληψη και Ποινική Μεταχείριση της Σεξουαλικής Βίας κατά των Γυναικών καθώς και την Παροχή Στήριξης στα Θύµατα.’ (Α/∆ 9/2014) 

Λευκωσία, 2014. 
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Ε̟ίσης, η δηµιουργία ενός συστήµατος συλλογής δεδοµένων, θα βοηθήσει στη διατµηµατική 

συνεργασία και τον συντονισµό µεταξύ όλων των εµ̟λεκόµενων υ̟ηρεσιών και οργανισµών 

ό̟ως ΜΚΟ, υ̟ηρεσιών υγείας, υ̟ηρεσιών κοινωνικής ευηµερίας, της αστυνοµίας, και άλλων 

καθώς θα  διευκολύνει την λήψη συγκεκριµένων ̟ολιτικών για την ̟ροστασία των θυµάτων και 

την κατα̟ολέµηση της βίας κατά των γυναικών, ανάλογα µε τις αρµοδιότητες της κάθε 

υ̟ηρεσίας. 
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8.  Κεφάλαιο ΙΙΙ – Πρόληψη 
 
 
Άρθρο 12 – Γενικές υ̟οχρεώσεις 

1. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα µέτρα για να ̟ροωθήσουν τις αλλαγές στις κοινωνικές 

και ̟ολιτιστικές µορφές συµ̟εριφοράς των γυναικών και των ανδρών µε σκο̟ό την εξάλειψη 

̟ροκαταλήψεων, εθίµων, ̟αραδόσεων και άλλων ̟ρακτικών ̟ου βασίζονται στην ιδέα της 

κατωτερότητας των γυναικών ή σε τυ̟ο̟οιηµένους ρόλους για γυναίκες και άνδρες. 

2. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά και άλλα µέτρα για να α̟οτρέψουν όλες τις 

µορφές βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης α̟ό 

ο̟οιοδή̟οτε φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο.  

3. Ο̟οιαδή̟οτε µέτρα ληφθούν σύµφωνα µε το κεφάλαιο αυτό θα λάβουν υ̟όψη και θα 

αντιµετω̟ίσουν τις ειδικές ανάγκες των ατόµων ̟ου έγιναν ευ̟αθή α̟ό συγκεκριµένες 

συνθήκες και θα το̟οθετούν τα ανθρώ̟ινα δικαιώµατα όλων των θυµάτων στο ε̟ίκεντρό τους. 

4. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα µέτρα για να ενθαρρύνουν όλα τα µέλη της κοινωνίας, 

ειδικά τους άνδρες και τα αγόρια, να συνεισφέρουν ενεργά στην ̟ρόληψη όλων των µορφών 

βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης.  

5. Τα Μέρη θα διασφαλίσουν ότι η κουλτούρα, τα έθιµα, η θρησκεία, η ̟αράδοση ή η 

ε̟ονοµαζόµενη «τιµή» δεν θα θεωρούνται δικαιολογία για ο̟οιεσδή̟οτε ̟ράξεις βίας ̟ου 

καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης.  

6. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα µέτρα για να ̟ροωθήσουν ̟ρογράµµατα και 

δραστηριότητες για την χειραφέτηση των γυναικών 

 

Το άρθρο αυτό ̟εριλαµβάνει µια σειρά γενικών ̟ρολη̟τικών µέτρων ̟ου θέτουν τα θεµέλια 

και αντι̟ροσω̟εύουν τις βασικές αρχές για τις συγκεκριµένες υ̟οχρεώσεις ̟ου 

̟εριλαµβάνονται στα ε̟όµενα άρθρα του ̟αρόντος κεφαλαίου. Οι υ̟οχρεώσεις ̟ου 

̟εριέχονται στην ̟αράγραφο 1, βασίζονται στην ̟ε̟οίθηση του νοµοθέτη ότι τα υφιστάµενα 

̟ρότυ̟α των γυναικών και των ανδρών ε̟ηρεάζονται συχνά α̟ό ̟ροκαταλήψεις για τα φύλα. 

Ε̟οµένως, τα κράτη µέλη οφείλουν να λάβουν τα α̟αραίτητα µέτρα για  ̟ροώθηση αλλαγής 

νοοτρο̟ίας και στάσεων ̟ρος τα φύλα ως µέτρο ̟ρόληψης ενάντια της βίας κατά των 

γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.   

Η ̟αράγραφος 3 α̟αιτεί α̟ό τα κράτη να λάβουν τα αναγκαία µέτρα ̟έραν του άρθρου 4 για 

την αρχή της µη διάκρισης. Α̟αιτεί θετικές δράσεις για να διασφαλιστεί ότι ο̟οιαδή̟οτε 

̟ρολη̟τικά µέτρα υιοθετηθούν, θα λαµβάνουν υ̟όψη όλες τις γυναίκες 

συµ̟εριλαµβανοµένων ευάλωτων γυναικών ό̟ως οι έγκυες, γυναίκες µε ̟αιδιά, γυναίκες µε 
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ανα̟ηρίες (συµ̟εριλαµβανοµένων και αυτών µε ψυχικές ή νοητικές ανα̟ηρίες), άτοµα ̟ου 

ζουν σε αγροτικές ή α̟οµακρυσµένες ̟εριοχές, χρήστες ναρκωτικών, γυναίκες στην ̟ορνεία/ 

εκδιδόµενες γυναίκες, άτοµα µε διαφορετικό εθνικό ή εθνοτικό υ̟όβαθρο,  µετανάστριες 

(συµ̟εριλαµβανοµένων των µεταναστριών χωρίς χαρτιά και των ̟ροσφύγων),  λεσβίες, 

αµφισεξουαλικά άτοµα, τρανσεξουαλικά άτοµα, καθώς και οροθετικά άτοµα, άστεγοι/ες, 

άτοµα,  ̟αιδιά και  ηλικιωµένοι/ες. 

Η ̟αράγραφος 6 ̟ροωθεί τον σχεδιασµό ειδικών ̟ρογραµµάτων και δραστηριοτήτων για την 

ενδυνάµωση των γυναικών σε όλες τις ̟τυχές της ζωής, συµ̟εριλαµβανοµένης της ̟ολιτικής 

και της οικονοµικής ενδυνάµωσης. Η ̟αράγραφος αυτή στοχεύει στην αντιµετώ̟ιση του 

κύκλου την ανισότητας, εφόσον η ύ̟αρξη ̟ερισσότερων γυναικών στα κέντρα λήψης των 

α̟οφάσεων θα έχει θετικό αντίκτυ̟ο στις ζωές των γυναικών. Η υ̟οχρέωση  για λήψη 

α̟αραίτητων µέτρων στοχεύει την ευρύτερη ε̟ίτευξη της ισότητας των φύλων ̟ου θα έχει ως 

α̟οτέλεσµα  και τη µείωση της βίας.  

Εισήγηση: 

- Συνδέεται µε τα Άρθρα 4-6. 

 

Άρθρο 13 – Αύξηση της ευαισθητο̟οίησης  

1. Τα Μέρη θα ̟ροωθήσουν ή θα διεξάγουν, σε τακτική βάση και σε όλα τα ε̟ί̟εδα, εκστρατείες 

ή ̟ρογράµµατα για την αύξηση της ευαισθητο̟οίησης, σε συνεργασία µε εθνικά ιδρύµατα 

ανθρω̟ίνων δικαιωµάτων και φορείς ισότητας, την κοινωνία των ̟ολιτών και µη 

κυβερνητικούς οργανισµούς, ιδιαίτερα γυναικείες οργανώσεις, ό̟ου χρειάζεται, για να 

αυξήσουν  την συνειδητο̟οίηση  και  την  κατανόηση  α̟ό  το  ευρύ κοινό των διαφορετικών 

τρό̟ων εκδήλωσης όλων των µορφών βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της 

̟αρούσας Σύµβασης, τις συνέ̟ειές τους στα ̟αιδιά και την ανάγκη ̟ρόληψης τέτοιας βίας.  

2. Τα Μέρη  θα  διασφαλίσουν  την  ευρεία  διάδοση  στο ευρύ κοινό ̟ληροφοριών για τα µέτρα 

̟ου διατίθενται για την ̟ρόληψη ̟ράξεων βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της 

̟αρούσας Σύµβασης. 

Το Άρθρο 13 εξασφαλίζει ότι η κοινωνία θα είναι ̟λήρως ενηµερωµένη για όλες τις µορφές βίας 

̟ου αντιµετω̟ίζουν οι γυναίκες αλλά και τις διάφορες µορφές ̟ου µ̟ορεί να ̟άρει η 

ενδοοικογενειακή βία. Με αυτό τον τρό̟ο η κοινωνία θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τέτοιες 

µορφές βίας, ό̟ως ε̟ίσης θα µ̟ορούν  να ε̟έµβουν, να στηρίξουν και να βοηθήσουν θύµατα 

βίας άτοµα  ̟ου είναι φίλες/ οι, συνεργάτιδες/ες, γείτονες/ ισσες, ό̟ου είναι δυνατό. Εννοείται 

ότι τέτοια ̟ρογράµµατα και εκστρατείες ̟ρέ̟ει να γίνονται σε συστηµατική βάση και να 

σχεδιάζονται κάτω α̟ό το φακό του φύλου. Οι εκστρατείες µ̟ορούν να ̟εριλαµβάνουν 

διάφορες µορφές και να δίνουν ε̟ίσης έµφαση στις αρνητικές συνέ̟ειες ̟ου η Βία κατά των 

Γυναικών και η ενδοοικογενειακή βία έχουν στα ̟αιδία.  
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Τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται αυξηµένες ̟ροσ̟άθειες εκ µέρους των κυβερνητικών 

αρχών και των µη-κυβερνητικών οργανώσεων για την αύξηση της ευαισθητο̟οίησης σχετικά µε 

την Βία κατά των Γυναικών και τις συνέ̟ειές της. Για ̟αράδειγµα, η Κύ̟ρος κατά την 

Προεδρία της Ευρω̟αϊκής Ένωσης το 2012 είχε ως ̟ροτεραιότητα την κατα̟ολέµηση της 

ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών και οργάνωσε ̟ανευρω̟αϊκό συνέδριο για το 

θέµα. 

Ε̟ίσης, η Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή για την Πρόληψη και Κατα̟ολέµηση της Βίας στην 

Οικογένεια έχει δηµοσιεύσει διάφορα έντυ̟α και άλλο ̟ληροφοριακό υλικό 

συµ̟εριλαµβανοµένου ενός εντύ̟ου σχετικά µε την κυ̟ριακή νοµοθεσία για την 

ενδοοικογενειακή βία, το ο̟οίο αναλύει τις σηµαντικότερες ̟τυχές του νόµου. Αφίσες, 

φυλλάδια και άλλο υλικό έχουν ε̟ίσης δηµοσιευτεί και διαδοθεί ευρέως µεταξύ των αρµόδιων 

αρχών και του κοινού.  

Ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας (ΕΜ∆Γ) του Υ̟ουργείου ∆ικαιοσύνης 

και ∆ηµοσίας Τάξεως έχει διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, χρηµατοδοτώντας αρκετά έργα ̟ου 

εφαρµόστηκαν α̟ό γυναικείες οργανώσεις και µη κυβερνητικές οργανώσεις µε σκο̟ό τη 

διαφώτιση και την αύξηση της ευαισθητο̟οίησης του κοινού σχετικά µε το ζήτηµα της βίας 

κατά των γυναικών (κυρίως της ενδοοικογενειακής βίας) συµ̟εριλαµβανοµένης της έρευνας, 

εκ̟αιδευτικών εργαστηρίων, ενηµερωτικών σεµιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων κ.λ̟.  

Το Γραφείο της Ε̟ιτρό̟ου ∆ιοικήσεως και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων σε συνεργασία µε το 

Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου και τη Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή για την 

Πρόληψη και Κατα̟ολέµηση της Βίας στην Οικογένεια, υλο̟οίησε Ευρω̟αϊκό ̟ρόγραµµα  µε 

στόχο την µηδενική ανοχή στη Βία κατά των Γυναικών. Στο ̟λαίσιο του ̟ρογράµµατος 

υλο̟οιήθηκε σειρά εκ̟αιδευτικών εργαστηρίων ̟ρος ε̟αγγελµατίες  κρατικών και µη 

κυβερνητικών υ̟ηρεσιών για τη Βία κατά των Γυναικών. Ε̟ι̟λέον, οργανώθηκε ̟αγκύ̟ρια 

ενηµερωτική εκστρατεία µέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, αφίσεων/̟ανό (banners) κ.α. µε 

οµάδα στόχου τους άνδρες και µήνυµα «Οι άντρες λέµε όχι στη Βία κατά των Γυναικών». Παρά 

τα θετικά βήµατα, ̟ερισσότερες εκστρατείες θα ̟ρέ̟ει να οργανωθούν και να υλο̟οιηθούν 

ό̟ου θα γίνεται η σύνδεση µεταξύ της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών και της βίας κατά 

των γυναικών.  

Περαιτέρω, θα ̟ρέ̟ει να µετρηθεί ο αντίκτυ̟ος των δράσεων ενηµέρωσης και 

ευαισθητο̟οίησης µε µετρήσιµους δείκτες. Ε̟ίσης, υ̟άρχει γενικότερη έλλειψη 

εµ̟ειρογνωµοσύνης σε συνδυασµό µε έλλειψη ε̟αρκούς χρηµατοδότησης ̟ρος τις γυναικείες 

οργανώσεις, εµ̟οδίζοντας την ύ̟αρξη ̟ραγµατικού αντίκτυ̟ου σε ̟ρογράµµατα ̟ολιτικής 

δράσης ή στην ευρύτερη κοινωνία.   
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Εισήγηση: 

- Η δέσµευση του κράτους για τη συστηµατική ενηµέρωση και ευαισθητο̟οίηση του 

κοινού για την ̟ρόληψη της βίας κατά των γυναικών σε στενή συνεργασία µε την 

κοινωνία των ̟ολιτών ̟ρέ̟ει να αναφέρεται ρητά στο νοµοθετικό ̟λαίσιο για τη Βία 

κατά των Γυναικών.   

- Τέτοιες δράσεις µ̟ορούν να σχεδιάζονται α̟ό τον φορέα συντονιστή, τον ΕΜ∆Γ, ΜΚΟ 

και άλλες κυβερνητικές υ̟ηρεσίες µέσω, ε̟ίσης, Ευρω̟αϊκών κονδυλίων.  

 

Άρθρο 14 – Εκ̟αίδευση  

1. Τα Μέρη θα ̟ροβούν,  ό̟ου  χρειάζεται,  στις  α̟αραίτητες  ενέργειες  για  να 

συµ̟εριλάβουν εκ̟αιδευτικό υλικό για ζητήµατα ό̟ως η ισότητα ανάµεσα σε γυναίκες και 

άνδρες, µη γενικευµένοι ρόλοι των δύο φύλων, αµοιβαίος σεβασµός, διευθέτηση διενέξεων  

χωρίς  βία  στις  δια̟ροσω̟ικές  σχέσεις, βία µε βάση  το φύλο κατά  των γυναικών και  το 

δικαίωµα της  ̟ροσω̟ικής  ακεραιότητας,  ̟ροσαρµοσµένο  στην εξελισσόµενη δυνατότητα των 

µαθητών, σε ε̟ίσηµα εκ̟αιδευτικά ̟ρογράµµατα και σε όλα τα ε̟ί̟εδα της εκ̟αίδευσης.  

2. Τα Μέρη θα ̟ροβούν στις α̟αραίτητες ενέργειες για να ̟ροωθήσουν τις αρχές ̟ου 

αναφέρονται στην ̟αράγραφο 1 σε ανε̟ίσηµες εκ̟αιδευτικές εγκαταστάσεις, καθώς και  σε  

αθλητικές, ̟ολιτιστικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και στα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σοβαρές ̟ροσ̟άθειες (̟οσοτικά αλλά και ̟οιοτικά) ̟ρος 

υλο̟οίηση δράσεων και ̟ρογραµµάτων για την ισότητα των φύλων στον τοµέα της 

εκ̟αίδευσης. 

Το Υ̟ουργείο Παιδείας και Πολιτισµού συνεχίζει την υλο̟οίηση του Σχεδίου ∆ράσης για την 

Έµφυλη Ισότητα για τα έτη 2014-2017 και για το σκο̟ό αυτό λειτουργεί ειδική ∆ιατµηµατική 

Ε̟ιτρο̟ή, στην ο̟οία συµµετέχουν εκ̟ρόσω̟οι όλων των τµηµάτων και υ̟ηρεσιών του Υ.Π.Π 

και η ο̟οία συντονίζει όλα τα θέµατα ισότητας φύλου ̟ου αφορούν δράσεις του Υ̟ουργείου. 

Έχουν ανα̟τυχθεί δράσεις οι ο̟οίες α̟οτελούν καλές ̟ρακτικές, ό̟ως ̟.χ. η συµ̟ερίληψη της 

διάστασης του φύλου στα Νέα Αναλυτικά Προγράµµατα, και η λειτουργία ∆ικτύου ενάντια στη 

Βία στο Υ̟ουργείο, συνεργασίες µε διάφορους φορείς και οργανισµούς, καθώς και 

̟ρογράµµατα στις σχολικές οµάδες. 

Παράλληλα όµως, εντο̟ίζονται δράσεις για τις ο̟οίες δεν έχει ακόµη ε̟ιτευχθεί σηµαντική 

̟ρόοδος, ό̟ως: 

• Η συστηµατική ε̟ιµόρφωση εκ̟αιδευτικών στα θέµατα ισότητας των φύλων 

Οι ̟ρωτοβουλίες ̟ου ανα̟τύχθηκαν α̟ό το Υ̟ουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) όσον 

αφορά την ε̟ιµόρφωση εκ̟αιδευτικών σε θέµατα ισότητας, ̟αρόλο ότι έχουν αυξηθεί σε σχέση 
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µε το ̟αρελθόν, ̟αραµένουν σ̟οραδικές, χωρίς να υ̟άρχει  συστηµατική ε̟ιµόρφωση σε µια 

σωρεία θεµάτων ̟ου αφορούν την ισότητα έτσι ώστε οι εκ̟αιδευτικοί να λαµβάνουν µία 

ολοκληρωµένη εικόνα του όλου ζητήµατος. Κατ’ ε̟έκταση ένας ̟ιο ξεκάθαρος και 

συστηµατικός ̟ρογραµµατισµός είναι αναγκαίος. Ε̟ι̟λέον, στην ̟αραδοσιακά ̟ατριαρχική 

Κυ̟ριακή κοινωνία το συνέδριο ως εργαλείο ενηµέρωσης για τους εκ̟αιδευτικούς δεν είναι 

ικανό α̟ό µόνο του να συνεισφέρει ε̟αρκώς στην αλλαγή αντιλήψεων ̟ου δοµούνται α̟ό 

µικρή ηλικία. Αντίθετα, αυτό ̟ου χρειάζεται είναι ̟εραιτέρω ̟αροχή βιωµατικών 

εργαστηρίων,  όχι α̟λώς ενηµέρωσης, αλλά και ανά̟τυξης της κριτικής σκέψης του 

εκ̟αιδευτικού σε θέµατα φύλου. Ε̟ι̟ρόσθετα, ό̟ως έχει ήδη αναφερθεί για την ̟ροηγούµενη 

δράση, η συµµετοχή των εκ̟αιδευτικών στα ̟ρογράµµατα ε̟ιµόρφωσης για θέµατα ισότητας 

και διαφυλικών σχέσεων ̟ρέ̟ει να γίνεται σε υ̟οχρεωτική βάση.  

• Προώθηση της ̟εριεχτικής σεξουαλικής αγωγής στα Αναλυτικά Προγράµµατα 

Ζητήµατα ό̟ως υγιείς διαφυλικές σχέσεις και  σεξουαλική δια̟αιδαγώγηση των νέων είναι 

καίριας σηµασίας για α̟οφυγή ̟ροβληµάτων ό̟ως ανε̟ιθύµητες εγκυµοσύνες και διακο̟ές 

εγκυµοσύνης στην εφηβεία, σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα και HIV/AIDS, σεξουαλικά 

̟ροβλήµατα, σεξουαλική κακο̟οίηση, ανα̟αραγωγή και διαιώνιση στερεοτύ̟ων σε σχέση µε 

τα δύο φύλα, Βία κατά των Γυναικών και στιγµατισµό ̟εριθωριο̟οιηµένων οµάδων. Για το 

σκο̟ό αυτό ̟ρέ̟ει να δίδεται ε̟αρκής χρόνος για διαφώτιση και καλύτερη κατανόηση αυτών 

των ζητηµάτων α̟ό τους νέους και τις νέες καθώς και ̟εραιτέρω συνεργασία των 

εκ̟αιδευτικών αρχών µε φορείς της κοινωνίας των ̟ολιτών, οι ο̟οίοι έχουν εξειδίκευση στα 

̟ιο ̟άνω ζητήµατα. Ε̟ι̟λέον, έχει δια̟ιστωθεί ότι για τη δευτέρα και τρίτη λυκείου η Αγωγή 

Υγείας δεν θα τυγχάνει διδακτικού χρόνου, ̟ράγµα ̟ου στερεί τους εφήβους α̟ό ένα 

σηµαντικό εργαλείο το ο̟οίο βοηθά στην ε̟ίτευξη υγιέστερων σχέσεων σε µια ηλικία ό̟ου 

̟ολλοί ξεκινούν την ερωτική και σεξουαλική τους ζωή. 

Ως εκ τούτου, στα ̟λαίσια της  Εθνικής Στρατηγικής για την Κατα̟ολέµηση της Σεξουαλικής 

Κακο̟οίησης και Εκµετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας («ΕΣ») το 

Υ̟ουργείο Παιδείας και Πολιτισµού έχει αναλάβει να ̟ροβεί σε «Ε̟αγγελµατική Μάθηση» των 

εκ̟αιδευτικών και των λειτουργών του Υ̟ουργείου για ̟ροώθηση του στόχου της Προστασίας 

των Παιδιών α̟ό τη Σεξουαλική Εκµετάλλευση, τη Σεξουαλική Κακο̟οίηση και την Παιδική 

Πορνογραφία. 

Με εξαίρεση τα ανωτέρω, α̟ουσιάζει σχεδόν εντελώς η εκ̟αίδευση για τη Βία κατά των 

Γυναικών και ̟ιο συγκεκριµένα εκ̟αίδευση σε σχέση µε τη Βία κατά των Γυναικών και η 

σύνδεση µε την ανισότητα των φύλων. Τέτοιες δράσεις συνήθως υλο̟οιούνται α̟ό ΜΚΟ µε τη 

στήριξη ευρω̟αϊκών ̟ρογραµµάτων και δεν γίνονται σε συστηµατική βάση λόγω έλλειψης 

οικονοµικών ̟όρων.   

Όσον αφορά την ̟ροώθηση της ισότητας των φύλων σε ανε̟ίσηµες εκ̟αιδευτικές 

εγκαταστάσεις, καθώς και σε αθλητικές, ̟ολιτιστικές εγκαταστάσεις,  εγκαταστάσεις  
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ψυχαγωγίας και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, δεν υ̟άρχει ε̟ίσηµη ̟ολιτική του κράτους 

̟ρος αυτή την κατεύθυνση.  

Πέρα α̟ό κά̟οια µεµονωµένη οικονοµική στήριξη ̟ου δόθηκε σε ΜΚΟ για την υλο̟οίηση 

εκ̟αιδευτικών εργαστηρίων για δηµοσιογράφους σχετικά µε το θέµα, γενικότερα κατά την 

̟ροαναφερθείσα ̟ερίοδο, α̟ουσίαζε η υλο̟οίηση εξειδικευµένων εκ̟αιδευτικών 

̟ρογραµµάτων, εργαστηρίων και διαλέξεων σε συστηµατική βάση µε σκο̟ό την 

ευαισθητο̟οίηση των ιδιοκτητών και λειτουργών των ΜΜΕ. 

Εισήγηση:  

- Ένταξη του Άρθρου 14 στο νοµοθετικό ̟λαίσιο για την  ̟ρόληψη και κατα̟ολέµηση της 

βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας συµ̟εριλαµβανοµένης και της 

υ̟οχρέωσης του κράτους να εντάξει θέµατα ισότητας των φύλων και βίας κατά των 

γυναικών στα αναλυτικά ̟ρογράµµατα όλων των εκ̟αιδευτικών βαθµίδων.  

- Οριζόντια ένταξη της διάστασης του φύλου στα αναλυτικά εκ̟αιδευτικά ̟ρογράµµατα 

α̟ό την ∆ηµοτική εκ̟αίδευση για την κατάρριψη των έµφυλων στερεότυ̟ων και των 

̟ροκαταλήψεων.  

- Ε̟ίσης, η ένταξη του θέµατος της ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών στα αναλυτικά 

̟ρογράµµατα ̟ροϋ̟οθέτει και την εντατική εκ̟αίδευση των εκ̟αιδευτών για το θέµα, 

ώστε να είναι σε θέση να υλο̟οιήσουν την ύλη ̟ου αφορά την ισότητα των φύλων.  

 

Άρθρο 15- Εκ̟αίδευση Ε̟αγγελµατιών  

1. Τα Μέρη θα ̟αρέχουν ή θα ενισχύσουν την κατάλληλη εκ̟αίδευση για τους σχετικούς 

ε̟αγγελµατίες ̟ου ασχολούνται µε τα θύµατα ή τους δράστες όλων των ̟ράξεων βίας ̟ου 

καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης, για την ̟ρόληψη και τον 

εντο̟ισµό τέτοιας βίας, την ισότητα ανάµεσα σε γυναίκες και άνδρες, τις ανάγκες και τα 

δικαιώµατα των θυµάτων, καθώς και για το ̟ώς να εµ̟οδίσουν ε̟ακόλουθη θυµατο̟οίηση. 

2. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την εκ̟αίδευση ̟ου αναφέρεται στην ̟αράγραφο 1 να 

̟εριλαµβάνει εκ̟αίδευση σε συντονισµένη συνεργασία ̟ολλα̟λών φορέων για να ε̟ιτρέ̟ει 

τον ολοκληρωµένο και κατάλληλο χειρισµό των ̟αρα̟οµ̟ών σε ̟ερι̟τώσεις βίας ̟ου 

καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης.  

 

Η ε̟εξηγηµατική έκθεση της Σύµβασης τονίζει ότι είναι ζωτικής σηµασίας ό̟ου οι 

ε̟αγγελµατίες έρχονται σε τακτική ε̟αφή µε θύµατα ή δράστες να είναι κατάλληλα 

εκ̟αιδευµένοι για όλες τις µορφές βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της 

Σύµβασης. Η εκ̟αίδευση θα ̟ρέ̟ει, τουλάχιστον, να καλύ̟τει θέµατα ό̟ως  ̟ρόληψη και 

ανίχνευση όλων των µορφών βίας, ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών, ανάγκες και 

δικαιώµατα των θυµάτων, καθώς και  ̟ρόληψη και α̟οτρο̟ή δευτερογενούς θυµατο̟οίησης.  
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Είναι για αυτό το λόγο, ̟ου η ̟αράγραφος 1 του άρθρου 15 ε̟ιβάλλει την υ̟οχρέωση στα 

συµβαλλόµενα µέρη να ̟αρέχουν ή να ενισχύσουν την κατάλληλη εκ̟αίδευση σε σχετικούς 

ε̟αγγελµατίες.  Ε̟ιβάλλεται η συστηµατική κατάρτιση ώστε οι ε̟αγγελµατίες να α̟οκτήσουν 

τα κατάλληλα εργαλεία για τον εντο̟ισµό και τη διαχείριση των υ̟οθέσεων  βίας, σε ̟ρώιµο 

στάδιο, και να λάβουν ̟ρολη̟τικά µέτρα αναλόγως, µε την ̟ροώθηση της ευαισθησίας και των 

δεξιοτήτων ̟ου α̟αιτούνται για να αντα̟οκρίνονται α̟οτελεσµατικά.  

Η δεύτερη ̟αράγραφος αφορά την διατµηµατική συνεργασία και  τη διατµηµατική εκ̟αίδευση 

ώστε οι ε̟αγγελµατίες να α̟οκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες και να µ̟ορούν να 

συνεργάζονται µε όλους/ες τους/ τις ε̟αγγελµατίες α̟ό όλους τους σχετικούς τοµείς.  

Οι ̟ερί Βίας στην Οικογένεια Νόµοι δεν ̟εριέχουν συγκεκριµένο άρθρο ως ̟ρος την 

εκ̟αίδευση των ε̟αγγελµατιών. Πρέ̟ει να σηµειωθεί ότι η νοµοθεσία ̟ρονοεί γενικά «την 

ενηµέρωση και διαφώτιση του κοινού και των ε̟αγγελµατιών µε διάφορα µέσα, 

̟εριλαµβανοµένων ειδικών συνεδρίων, ε̟ιµορφωτικών ̟ρογραµµάτων και σεµιναρίων». 

Τέτοιες δραστηριότητες εµ̟ί̟τουν στα καθήκοντα της Συµβουλευτικής Ε̟ιτρο̟ής. Αυτή η 

έλλειψη εντο̟ίστηκε και α̟ό την έκθεση της Τεχνικής Ε̟ιτρο̟ής για την Ισότητα Ανδρών και 

Γυναικών για τη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώ̟ης (ΣτΕ) για την Πρόληψη και 

Κατα̟ολέµηση της Βίας κατά των Γυναικών και την Ενδοοικογενειακή Βία.42 Συγκεκριµένα, 

ό̟ως αναφέρεται στην εν λόγω έκθεση «Εντο̟ίζονται αρκετές ελλείψεις σε ̟ρογράµµατα ̟ου 

στοχεύουν στην εκ̟αίδευση ε̟αγγελµατιών ̟ου ασχολούνται µε τις υ̟οθέσεις 

ενδοοικογενειακής βίας ̟ολύ ̟ερισσότερο για όλες τις µορφές βίας. Εκ̟αιδεύσεις γίνονται α̟ό 

Αστυνοµική Ακαδηµία, Κυ̟ριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΚΑ∆∆), Υ̟ουργείο 

Παιδείας και Πολιτισµού, Ε̟ίτρο̟ο ∆ιοικήσεως και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων κ.ά», και 

̟ρονοούνται µέσα α̟ό εθνικά σχέδια δράσης.  

Ε̟ίσης, στην Ενδιάµεση Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Υλο̟οίησης Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης 

για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2007-20013, ε̟ισηµάνθηκε ότι υ̟άρχει µεγάλη έλλειψη 

έµ̟ειρου, ε̟αγγελµατικού και σταθερού ̟ροσω̟ικού στις κρατικές υ̟ηρεσίες ̟ου ασχολούνται 

µε τα ̟εριστατικά βίας κατά των γυναικών. Ό̟ως τονίζει η έκθεση, αυτό είναι α̟οτέλεσµα της 

έλλειψης συστηµατικής εκ̟αίδευσης ε̟αγγελµατικού ̟ροσω̟ικού σε όλες τις υ̟ηρεσίες ̟ου 

ασχολούνται µε τη Βία κατά των Γυναικών σε όλους τους τοµείς. Εκ̟αιδευτικά εργαστήρια και 

̟ρογράµµατα για ε̟αγγελµατίες διοργανώνονται ̟εριστασιακά α̟ό εκ̟αιδευτές  γυναικείων 

οργανώσεων και ΜΚΟ. ∆υστυχώς, όµως, αυτό δεν µ̟ορεί να αντικαταστήσει την ανάγκη για 

τακτική και συστηµατική ενδοϋ̟ηρεσιακή και διατµηµατική εκ̟αίδευση. Ε̟ίσης, α̟ουσιάζει η 

διάσταση του φύλου  στην ̟αροχή υ̟ηρεσιών και υ̟άρχει έλλειψη κατανόησης των βασικών 

αιτιών  της βίας κατά των γυναικών ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τις ανισότητες  µεταξύ ανδρών και 

γυναικών σε όλους τους τοµείς.   

                                                      

42 Τεχνική Ε̟ιτρο̟ή για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών. ’Έκθεση της Τεχνικής Ε̟ιτρο̟ής για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών για τη 

Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώ̟ης για την Πρόληψη και Κατα̟ολέµηση της Βίας κατά των Γυναικών και την Ενδοοικογενειακή Βία.’ 

Λευκωσία, 2014. 
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Εισήγηση: 

- Ένταξη συστηµατικής και υ̟οχρεωτικής ενδοϋ̟ηρεσιακής και διατµηµατικής 

εκ̟αίδευσης και κατάρτισης  όλων των εµ̟λεκόµενων ε̟αγγελµατικών στο νοµοθετικό 

̟λαίσιο για την ̟ρόληψη και κατα̟ολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας. 

 

Άρθρο 16 – Προλη̟τική ̟αρέµβαση και ̟ρογράµµατα αντιµετώ̟ισης  

1. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να καθιερώσουν ή να 

υ̟οστηρίξουν ̟ρογράµµατα ̟ου στοχεύουν στην εκ̟αίδευση των δραστών ενδοοικογενειακής 

βίας ώστε να υιοθετήσουν µη βίαιη συµ̟εριφορά στις δια̟ροσω̟ικές σχέσεις µε σκο̟ό την 

̟ρόληψη ̟εραιτέρω βίας και την αλλαγή των βίαιων µορφών συµ̟εριφοράς. 

2. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να καθιερώσουν ή να 

υ̟οστηρίξουν ̟ρογράµµατα ̟ου στοχεύουν στο να α̟οτρέψουν τους δράστες, και ιδιαίτερα 

τους δράστες σεξουαλικών εγκληµάτων, α̟ό το να ε̟αναλάβουν το αδίκηµα. 

3. Με τη λήψη των µέτρων ̟ου αναφέρονται στις ̟αραγράφους 1 και 2, τα Μέρη θα 

διασφαλίσουν ότι η ασφάλεια, η υ̟οστήριξη και τα ανθρώ̟ινα δικαιώµατα των θυµάτων είναι 

̟ρωταρχικής σηµασίας και ότι, ό̟ου χρειάζεται, τα ̟ρογράµµατα αυτά καθιερώνονται και 

εφαρµόζονται σε στενό συντονισµό µε εξειδικευµένες υ̟ηρεσίες υ̟οστήριξης για τα θύµατα. 

 

Οι ̟ερί Βίας στην Οικογένεια Νόµοι δεν ̟εριέχουν συγκεκριµένο άρθρο ως ̟ρος την 

Προλη̟τική ̟αρέµβαση και ̟ρογράµµατα αντιµετώ̟ισης. Πρέ̟ει όµως να αναφερθεί ότι το 

άρθρο 25 (1) της νοµοθεσίας µε τίτλο «Κηδεµονία ή αναστολή φυλάκισης µε ειδικούς όρους» 

δίνει την εξουσία στο ∆ικαστήριο να δεχθεί αίτηµα του θύτη να τον θέσει υ̟ό κηδεµονία 

δυνάµει του ̟ερί Κηδεµονίας και Άλλων Τρό̟ων Μεταχείρισης Αδικο̟ραγούντων Νόµου, µε 

τον ειδικό όρο ότι θα υ̟οβληθεί σε θερα̟ευτική αγωγή αυτοελέγχου α̟ό ειδικούς ή µε άλλους 

όρους ̟ου το ∆ικαστήριο θα κρίνει αναγκαίους, για να α̟οφευχθεί η ε̟ανάληψη ̟ράξεων 

βίας.  

Ο Σύνδεσµος για την Πρόληψη και Αντιµετώ̟ιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) 

εφαρµόζει σχετικά ̟ρογράµµατα ̟αρέµβασης µε το όνοµα «Αγά̟η χωρίς Πόνο», µε την 

οικονοµική στήριξη του Κράτους και σχετίζεται συγκεκριµένα µε τη Βία στην Οικογένεια και 

όχι άλλες µορφές έµφυλης βίας. Τα ̟ρογράµµατα έχουν σχεδιαστεί για τους θύτες της 

ενδοοικογενειακής βίας αλλά και για τα θύµατα της βίας. Το ̟ρώτο ̟ου σχετίζεται άµεσα µε το 

άρθρο της Σύµβασης, α̟ευθύνεται σε άνδρες µε βίαιη συµ̟εριφορά και έχει σχεδιαστεί µε 

σκο̟ό να τους βοηθήσει να αναλάβουν την ευθύνη για τον θυµό και τη συµ̟εριφορά τους, να 

αλλάξει τη στάση και τις αντιλήψεις τους α̟έναντι στη βία αυτού του είδους και έτσι να 

εµ̟οδίσει την ε̟ανεµφάνιση της βίαιης συµ̟εριφοράς. Έτσι, το ̟ρόγραµµα διαθέτει 

̟ρολη̟τικό χαρακτήρα, αλλά και στοιχεία θερα̟είας, µε την έννοια ότι έχει ως στόχο να 



44 
 

εµ̟οδίσει τις αρνητικές σκέψεις και τα συναισθήµατα ̟ου µ̟ορεί να οδηγήσουν σε βίαιες 

συµ̟εριφορές. Σύµφωνα µε το Σύνδεσµο, το ̟ρόγραµµα έχει αξιολογηθεί εσωτερικά µε τη 

χρήση ερωτηµατολογίων και έχει ̟ετύχει θετικά α̟οτελέσµατα ως ̟ρος την αλλαγή της 

συµ̟εριφοράς και τη δηµιουργία αυτοεκτίµησης. Μέχρι σήµερα όµως δεν έχει υ̟άρξει 

εξωτερικός έλεγχος και αξιολόγηση του ̟ρογράµµατος. Κατά την εξωτερική αξιολόγηση θα 

̟ρέ̟ει να αξιολογηθούν κάτω α̟ό ̟ιο θεωρητικό υ̟όβαθρο γίνονται τα ̟ρογράµµατα, κατά 

̟όσο η ενδοοικογενειακή βία  εξετάζεται κάτω α̟ό το φακό του φύλου και στα ̟λαίσια της βίας 

κατά των γυναικών, µεταξύ ̟ολλών άλλων ̟ου αφορά και τους/τις ε̟αγγελµατίες ̟ου τα 

υλο̟οιούν και την εκ̟αίδευση ̟ου οι ίδιοι/ες έχουν λάβει, τα ̟οσοστά των θυτών ̟ου 

ε̟ανέλαβαν βία, µεταξύ ̟ολλών άλλων.  

Εισήγηση: 

- Η υ̟οχρέωση για ανά̟τυξη και υλο̟οίηση ̟ρογραµµάτων ̟ου στοχεύουν στην 

εκ̟αίδευση των δραστών βίας κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας να 

ενταχθεί στο νοµοθετικό ̟λαίσιο για την ̟ρόληψη και κατα̟ολέµηση της βίας κατά των 

γυναικών. 

- Αξιολόγηση των υφιστάµενων Θερα̟ευτικών Προγραµµάτων για δράστες 

ενδοοικογενειακής βίας για ̟ιθανή βελτίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 

αυτού. 

 

Άρθρο 17 – Συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης 

1 Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τον ιδιωτικό τοµέα, τον τοµέα ̟ληροφορικής και ε̟ικοινωνιών και 

τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µε τον δέοντα σεβασµό για την ελευθερία της έκφρασης και την 

ανεξαρτησία τους, να συµµετέχουν στην ανά̟τυξη και την εφαρµογή ̟ολιτικών και στον 

καθορισµό οδηγιών και ̟ροτύ̟ων αυτορρύθµισης για την ̟ρόληψη της βίας κατά των 

γυναικών και την ενίσχυση του σεβασµού για την αξιο̟ρέ̟ειά τους. 

2 Τα Μέρη θα ανα̟τύξουν και θα ̟ροωθήσουν, σε συνεργασία µε ̟αράγοντες του ιδιωτικού 

τοµέα, δεξιότητες ανάµεσα σε ̟αιδιά, γονείς και εκ̟αιδευτές για το ̟ώς να αντιµετω̟ίσουν το 

̟εριβάλλον ̟ληροφόρησης και ε̟ικοινωνιών ̟ου ̟αρέχει ̟ρόσβαση σε τα̟εινωτικό 

̟εριεχόµενο σεξουαλικής ή βίαιης φύσεως ̟ου µ̟ορεί να είναι ε̟ιβλαβές. 

 

Τα ΜΜΕ ̟αίζουν τεράστιο ρόλο για την α̟οδόµηση και α̟οκόµιση, διαµόρφωση αντιλήψεων,  

α̟όψεων και συµ̟εριφορών µέσω των ̟ρογραµµάτων ̟ου ̟ροβάλλουν. Μέσω της 

δηµιουργίας συντονιστικού φορέα (βλ. Άρθρο 10), ο συντονιστής µ̟ορεί να καλεί τον ιδιωτικό 

τοµέα και τα ΜΜΕ για κοινές δράσεις, για την ανά̟τυξη κωδικών δεοντολογίας, καλών 

̟ρακτικών και εφαρµογή ̟ολιτικών για την ̟ρόληψη της βίας κατά των γυναικών.  

Για ̟αράδειγµα, συνεργασία µε την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύ̟ρου, την Ε̟ιτρο̟ή 

∆εοντολογίας ∆ηµοσιογράφων, το Σύνδεσµο Εκδοτών Κύ̟ρου και το Σύνδεσµο Ηλεκτρονικών 
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Μέσων Ενηµέρωσης για την υιοθέτηση και εφαρµογή του νέου Κώδικα ∆εοντολογίας σε 

συνδυασµό µε  εκ̟αίδευση και ενηµέρωση δηµοσιογράφων και για την ευαισθητο̟οίηση τους 

όσον αφορά την Βία κατά των Γυναικών και το ρόλο των ΜΜΕ στην κατα̟ολέµηση της. 

Εισήγηση  

- Το νοµοθετικό ̟λαίσιο σε σχέση µε τη Βία κατά των Γυναικών και την ενδοοικογενειακή 

βία να ̟εριλαµβάνει  ̟ρόνοια σύµφωνα µε την ο̟οία ο συντονιστής να µ̟ορεί να καλεί 

τον ιδιωτικό τοµέα και τα ΜΜΕ για κοινές δράσεις, για την ανά̟τυξη κωδικών 

δεοντολογίας, καλών ̟ρακτικών και εφαρµογή ̟ολιτικών για την ̟ρόληψη της βίας 

κατά των γυναικών. 

- Ο συντονιστής να εµ̟λέκει τον ιδιωτικό τοµέα και τα ΜΜΕ στο σχεδιασµό και 

υλο̟οίηση ̟ολιτικών, µέτρων και ̟ρογραµµάτων για την ̟ρόληψη και κατα̟ολέµηση 

της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.  
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9.  Κεφάλαιο IV – Προστασία και υ̟οστήριξη 
 
 

Άρθρο 18 – Γενικές υ̟οχρεώσεις  

1. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να ̟ροστατεύσουν όλα τα 

θύµατα α̟ό ̟εραιτέρω ̟ράξεις βίας.  

2. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα, σύµφωνα µε την εσωτερική 

νοµοθεσία, για να διασφαλίσουν ότι υ̟άρχουν οι κατάλληλοι µηχανισµοί ̟ου ̟αρέχουν 

α̟οτελεσµατική συνεργασία ανάµεσα σε όλους τους σχετικούς κρατικούς φορείς, 

̟εριλαµβανοµένης της δικαστικής εξουσίας, των εισαγγελικών αρχών, των φορέων ε̟ιβολής 

του νόµου, των το̟ικών και ̟εριφερειακών αρχών καθώς και µη κυβερνητικούς οργανισµούς 

και άλλους σχετικούς οργανισµούς και οντότητες, για την ̟ροστασία και την υ̟οστήριξη 

θυµάτων και µαρτύρων όλων των µορφών βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της 

̟αρούσας Σύµβασης, ̟εριλαµβανοµένης και της ̟αρα̟οµ̟ής σε γενικές και εξειδικευµένες 

υ̟ηρεσίες υ̟οστήριξης ό̟ως αναφέρονται λε̟τοµερώς στα Άρθρα 20 και 22 της ̟αρούσας 

Σύµβασης. 

3. Τα Μέρη θα διασφαλίσουν ότι τα µέτρα ̟ου λαµβάνονται σύµφωνα µε το κεφάλαιο αυτό θα:  

–βασίζονται στην κατά φύλο κατανόηση της βίας κατά των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας και θα ε̟ικεντρώνονται στα ανθρώ̟ινα δικαιώµατα και την ασφάλεια 

του θύµατος 

– βασίζονται σε µια ενιαία ̟ροσέγγιση ̟ου λαµβάνει υ̟όψη τη σχέση ανάµεσα σε 

θύµατα, δράστες, ̟αιδιά και το ευρύτερο κοινωνικό τους ̟εριβάλλον, – στοχεύουν στην 

α̟οφυγή ε̟ακόλουθης θυµατο̟οίησης  

– στοχεύουν στη χειραφέτηση και την οικονοµική ανεξαρτησία των γυναικών ̟ου είναι 

θύµατα βίας, – ε̟ιτρέ̟ουν, ό̟ου χρειάζεται, να εντάσσεται στον ίδιο χώρο µια σειρά υ̟ηρεσιών 

̟ροστασίας και υ̟οστήριξης, 

– αντιµετω̟ίζουν τις συγκεκριµένες ανάγκες ευ̟αθών ατόµων, ̟εριλαµβανοµένων και 

̟αιδιών θυµάτων και θα είναι διαθέσιµα για αυτά.  

4 Η ̟αροχή υ̟ηρεσιών δεν θα εξαρτάται στην ̟ροθυµία του θύµατος να ασκήσει δίωξη ή να 

καταθέσει κατά ο̟οιουδή̟οτε δράστη.  

5. Τα Μέρη θα λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για να ̟αρέχουν ̟ροξενική και άλλη ̟ροστασία 

και υ̟οστήριξη στους υ̟ηκόους τους και άλλα θύµατα δικαιούνται τέτοια ̟ροστασία σύµφωνα 

µε τις υ̟οχρεώσεις τους βάσει της διεθνούς νοµοθεσίας. 
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Μαζί µε τη διατµηµατική  και ολοκληρωµένη ̟ροσέγγιση ̟ου ̟ροωθείται α̟ό τη Σύµβαση, το 

άρθρο 18 ̟ροα̟αιτεί ότι τα κράτη θα  διασφαλίσουν στην εθνική νοµοθεσία την ύ̟αρξη και 

̟ροσφορά κατάλληλων µηχανισµών για την α̟οτελεσµατική συνεργασία µεταξύ των 

ακόλουθων φορέων (και εννοείται ό̟ου υ̟άρχει ανάγκη και ̟ερισσοτέρων):   δικαστικό σώµα, 

εισαγγελείς, αστυνοµία, το̟ικές και ̟εριφερειακές αρχές και ΜΚΟ. Με την ̟ροσθήκη «άλλων 

σχετικών οργανώσεων" οι νοµοθέτες θέλουν να διασφαλίσουν ότι ο κατάλογος αυτός δεν είναι  

εξαντλητικός και ότι ̟ρέ̟ει να καταστεί δυνατή η συνεργασία µε ο̟οιοδή̟οτε άλλο οργανισµό 

µ̟ορεί να φανεί χρήσιµος ως ̟ρος τον σκο̟ό αυτό.  

Ο όρος «µηχανισµός» αναφέρεται σε κάθε ε̟ίσηµη ή ανε̟ίσηµη δοµή, ό̟ως για ̟αράδειγµα 

̟ρωτόκολλα συνεργασίας, καθορισµένες συναντήσεις µε τους αρµόδιους φορείς  ή ο̟οιαδή̟οτε 

άλλη µέθοδο ̟ου ε̟ιτρέ̟ει στους ε̟αγγελµατίες να συνεργαστούν µε ένα τυ̟ο̟οιηµένο τρό̟ο. 

∆εν α̟αιτεί τη δηµιουργία ενός ε̟ίσηµου φορέα ή οργανισµού.  

Η σηµασία  του άρθρου αυτού για την Κύ̟ρο είναι ότι οι το̟ικές και ̟εριφερειακές αρχές θα 

̟ρέ̟ει να εµ̟λακούν ενεργά στην ̟ροστασία και υ̟οστήριξη θυµάτων όλων των µορφών βίας 

κατά των γυναικών. Σύµφωνα µε την Τεχνική Ε̟ιτρο̟ή για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 

για την εν λόγω Σύµβαση (Τ.Ε.), οι εκτενείς υ̟ηρεσίες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στη Σύµβαση σε σχέση 

µε χειρισµό θυµάτων δεν ικανο̟οιούνται για τα θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, και ̟ολύ 

̟ερισσότερο για όλα τα θύµατα βίας. Ε̟ίσης, σύµφωνα και ̟άλι µε την Τ.Ε., ̟ροβλέ̟ονται 

διεθνείς υ̟οχρεώσεις σε σχέση µε την ̟ροστασία θυµάτων (̟αροχή ̟ροξενικής και άλλης 

̟ροστασίας και υ̟οστήριξης) υ̟ηκόων άλλων χωρών. Η αρµοδιότητα αυτή εµ̟ί̟τει στις 

Υ̟ηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας και στο Υ̟ουργείο Εξωτερικών. Παρόµοιες διαδικασίες 

εφαρµόζονται ήδη και στα ανήλικα, ασυνόδευτα ̟αιδιά.  

Εισήγηση:  

- Συνδέεται µε τα ̟ιο κάτω άρθρα (19 - 28). 

- Το Κεφάλαιο IV συνδέεται µε την ̟λήρη εφαρµογή του Περί της Θέσ̟ισης Ελάχιστων 

Προτύ̟ων σχετικά µε τα ∆ικαιώµατα, την Υ̟οστήριξη και την Προστασία Θυµάτων της 

Εγκληµατικότητας Νόµου του 2016 (51(I)/2016). 
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Άρθρο 19 – Πληροφόρηση 

1. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 

θύµατα έχουν ̟ρόσβαση σε υ̟ηρεσίες ̟ου διευκολύνουν την ανάκαµψή τους α̟ό τη βία. Τα 

µέτρα αυτά θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνουν, ό̟ου χρειάζεται, υ̟ηρεσίες ό̟ως νοµική και 

ψυχολογική συµβουλευτική, οικονοµική βοήθεια, στέγαση, εκ̟αίδευση, κατάρτιση και βοήθεια 

για εύρεση εργασίας. 

2. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 

θύµατα έχουν ̟ρόσβαση σε υγειονοµικές και κοινωνικές υ̟ηρεσίες και ότι οι υ̟ηρεσίες 

διαθέτουν τους κατάλληλους ̟όρους και οι ε̟αγγελµατίες είναι εκ̟αιδευµένοι για να 

βοηθήσουν τα θύµατα και να τα ̟αρα̟έµψουν στις κατάλληλες υ̟ηρεσίες. 

Η διάταξη αυτή δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη για ̟αροχή ̟ληροφοριών στα θύµατα 

σχετικά µε τις υ̟ηρεσίες υ̟οστήριξης και νοµικά µέτρα ̟ου έχουν στη διάθεσή τους. Αυτό 

α̟αιτεί την ̟αροχή ̟ληροφοριών σχετικά µε το είδος των υ̟ηρεσιών ̟ου έχουν στη διάθεσή 

τους και τον τρό̟ο ̟ρόσβασης σε αυτές, σε γλώσσα ̟ου να είναι κατανοητή στο θύµα και σε 

εύλογο χρόνο.  

Ο Περί της Θέσ̟ισης Ελάχιστων Προτύ̟ων σχετικά µε τα ∆ικαιώµατα, την Υ̟οστήριξη και την 

Προστασία Θυµάτων της Εγκληµατικότητας Νόµος του 2016 (51(I)/2016) ̟ροσδιορίζει τα 

δικαιώµατα των θυµάτων εγκληµατικότητας, συµ̟εριλαµβανοµένων  εγκληµάτων  έµφυλης 

βίας ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο ̟εδίο εφαρµογής της Σύµβασης. Συγκεκριµένα το άρθρο 6 του 

̟ροαναφερόµενου νόµου αναφέρεται στο δικαίωµα λήψης ̟ληροφοριών α̟ό την ̟ρώτη 

ε̟αφή µε εµ̟λεκόµενη υ̟ηρεσία: 

6. (1) Κάθε εµ̟λεκόµενη υ̟ηρεσία, κατά την ̟ρώτη της ε̟αφή µε το θύµα ̟αρέχει χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση και σε γλώσσα ̟ου το θύµα κατανοεί, συµ̟εριλαµβανοµένης της µορφής Braille και της 

νοηµατικής γλώσσας, τις ακόλουθες ̟ληροφορίες: 

(α) Το είδος της υ̟οστήριξης ̟ου µ̟ορεί να λάβει το θύµα και α̟ό ̟οιον, συµ̟εριλαµβανοµένων, κατά 

̟ερί̟τωση, βασικών ̟ληροφοριών σχετικά µε την ̟ρόσβαση σε ιατρική ̟ερίθαλψη, σε ο̟οιαδή̟οτε ειδική 

υ̟οστήριξη, συµ̟εριλαµβανοµένης της ψυχολογικής βοήθειας, και σε εναλλακτική στέγαση· 

(β) τις διαδικασίες για την καταγγελία αξιό̟οινης ̟ράξης και το ρόλο του θύµατος στο ̟λαίσιο των 

διαδικασιών αυτών· 

(γ) τον τρό̟ο και τους όρους ̟αροχής ̟ροστασίας, συµ̟εριλαµβανοµένων των µέτρων ̟ροστασίας· 

(δ) τον τρό̟ο και τους όρους υ̟ό τους ο̟οίους το θύµα µ̟ορεί να λάβει α̟οζηµίωση· 

(ε) τον τρό̟ο και τους όρους υ̟ό τους ο̟οίους το θύµα δικαιούται υ̟ηρεσίες διερµηνείας και µετάφρασης· 
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(στ) σε ̟ερί̟τωση ̟ου το θύµα κατοικεί σε κράτος µέλος εκτός της ∆ηµοκρατίας, ό̟ου τελέστηκε η 

αξιό̟οινη ̟ράξη, και η ̟ρώτη ε̟αφή µε εµ̟λεκόµενη υ̟ηρεσία ̟ραγµατο̟οιείται στη ∆ηµοκρατία τυχόν 

ειδικά µέτρα, διαδικασίες ή ρυθµίσεις ̟ου υ̟άρχουν στη διάθεσή του για την ̟ροστασία των συµφερόντων 

του στη ∆ηµοκρατία· 

(ζ) τις διαθέσιµες διαδικασίες υ̟οβολής καταγγελιών σε ̟ερί̟τωση ̟ου τα δικαιώµατα του θύµατος δεν 

γίνονται σεβαστά α̟ό την εµ̟λεκόµενη υ̟ηρεσία· 

(η) τα στοιχεία ε̟αφής του αρµόδιου λειτουργού της εµ̟λεκόµενης υ̟ηρεσίας, για σκο̟ούς ε̟ικοινωνίας 

σχετικά µε την υ̟όθεσή του· και 

(θ) τον τρό̟ο και τους όρους ε̟ιστροφής των εξόδων της συµµετοχής του στην ̟οινική διαδικασία. 

(2) (α) Η έκταση ή/και ο βαθµός λε̟τοµέρειας των ̟ληροφοριών ̟ου αναφέρονται στο εδάφιο (1) δύναται 

να ̟οικίλλει, ανάλογα µε τις ειδικές ανάγκες και την ̟ροσω̟ική κατάσταση του θύµατος και το είδος ή/και 

τη φύση της αξιό̟οινης ̟ράξης. 

(β) Κάθε εµ̟λεκόµενη υ̟ηρεσία δύναται να ̟αρέχει ̟ρόσθετες ̟ληροφορίες σε µεταγενέστερο στάδιο, 

ανάλογα µε τις ανάγκες του θύµατος και τη χρησιµότητα των ̟ληροφοριών αυτών σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας. 

(γ) Κάθε εµ̟λεκόµενη υ̟ηρεσία ή µη κυβερνητικός οργανισµός ̟αρέχει τις ̟ληροφορίες ̟ου αναφέρονται 

στο εδάφιο (1) και σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτή κρίνει ή έχει βάσιµες υ̟οψίες να ̟ιστεύει ότι ο̟οιοδή̟οτε 

̟ρόσω̟ο ενδέχεται να είναι θύµα δυνάµει των διατάξεων του ̟αρόντος Νόµου. 

Εισήγηση:  

- Παρόλο ̟ου ο Περί ∆ικαιωµάτων Θυµάτων Εγκληµατικότητας Νόµος καλύ̟τει σε 

µεγάλο βαθµό τις ανάγκες ̟ληροφόρησης των θυµάτων ό̟ως ̟ροβλέ̟ονται στη 

Σύµβαση, θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει και ̟ληροφορίες για το βαθµό και υ̟ό ̟οιους 

όρους έχει το θύµα ̟ρόσβαση σε (i) νοµικές συµβουλές, ή (ii) νοµική αρωγή, ή (iii) 

συµβουλές κάθε άλλου είδους, και στις ̟ερι̟τώσεις (i) και (ii), κατά ̟όσο έχει το σχετικό 

δικαίωµα. 

- Ε̟ι̟λέον, για την ε̟ιτυχή εφαρµογή του άρθρου αυτού θα ̟ρέ̟ει όλοι οι εµ̟λεκόµενοι 

φορείς να διαθέτουν τους κατάλληλους ̟όρους και οι ε̟αγγελµατίες να είναι 

κατάλληλα εκ̟αιδευµένοι για να βοηθήσουν τα θύµατα και να τα ̟αρα̟έµψουν στις 

κατάλληλες υ̟ηρεσίες. Μία καλή ̟ρακτική ̟ου θα βοηθήσει τις υ̟ηρεσίες και 

ε̟αγγελµατίες να εφαρµόσουν α̟οτελεσµατικά τόσο τις σχετικές ̟ρόνοιες της 

Σύµβασης αλλά και του ̟ερί ∆ικαιωµάτων Θυµάτων Εγκληµατικότητας Νόµου είναι η 

υιοθέτηση µηχανισµού αναφοράς ̟ου να καθορίζει το ̟λαίσιο συνεργασίας των 

εµ̟λεκόµενων υ̟ηρεσιών και µη κυβερνητικών οργανισµών για τη διασφάλιση της 

̟ρόσβασης των θυµάτων στα δικαιώµατα τους. 
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Άρθρο 20 – Γενικές υ̟ηρεσίες υ̟οστήριξης 

1. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 

θύµατα έχουν ̟ρόσβαση σε υ̟ηρεσίες ̟ου διευκολύνουν την ανάκαµψή τους α̟ό τη βία. Τα 

µέτρα αυτά θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνουν, ό̟ου χρειάζεται, υ̟ηρεσίες ό̟ως νοµική και 

ψυχολογική συµβουλευτική, οικονοµική βοήθεια, στέγαση, εκ̟αίδευση, κατάρτιση και βοήθεια 

για εύρεση εργασίας.  

2. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 

θύµατα έχουν ̟ρόσβαση σε υγειονοµικές και κοινωνικές υ̟ηρεσίες και ότι οι υ̟ηρεσίες 

διαθέτουν τους κατάλληλους ̟όρους και οι ε̟αγγελµατίες είναι εκ̟αιδευµένοι για να 

βοηθήσουν τα θύµατα και να τα ̟αρα̟έµψουν στις κατάλληλες υ̟ηρεσίες. 

Σύµφωνα µε την ε̟εξηγηµατική έκθεση της Σύµβασης ̟ρέ̟ει να γίνει η διάκριση µεταξύ 

γενικών υ̟ηρεσιών ̟ου α̟ευθύνονται στον ευρύτερο ̟ληθυσµό και τις εξειδικευµένες 

υ̟ηρεσίες. Γενικές υ̟ηρεσίες στήριξης συµ̟εριλαµβάνουν τη στήριξη ̟ου ̟αρέχεται α̟ό 

κρατικές υ̟ηρεσίες ό̟ως Υ̟ηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, Υ̟ηρεσίες Υγείας, Εργασίας κ.α. 

̟ου ̟ροσφέρονται µακρο̟ρόθεσµα στο ευρύτερο κοινό.  Το άρθρο 20 δεσµεύει τα κράτη να 

καλύψουν και τις ιδιαίτερες ανάγκες των θυµάτων βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο 

εφαρµογής της Σύµβασης.  

Σύµφωνά µε την Τ.Ε., αυτό ̟ου έχει εντο̟ιστεί σε σχέση µε τη στέγαση, ψυχολογική στήριξη και 

στήριξη για εξεύρεση εργασίας είναι τα ακόλουθα:  

α) Στέγαση - Τα θύµατα ενδοοικογενειακής βίας γενικά έχουν ̟ρόσβαση στις δηµόσιες 

υ̟ηρεσίες ̟ου αναφέρονται στο άρθρο αυτό εκτός α̟ό τη στέγαση, για την ο̟οία δεν υ̟άρχει 

συγκεκριµένο κρατικό ̟ρόγραµµα. Η στέγαση καλύ̟τεται α̟ό το Σύνδεσµο για την Πρόληψη 

και Κατα̟ολέµηση της Βίας στην Οικογένεια µε κρατική χορηγία.  

β) Ψυχολογική/Συµβουλευτική - Το Υ̟ουργείο Υγείας χρειάζεται ε̟ι̟λέον 

̟ροσω̟ικό/ε̟αγγελµατίες (Κλινικούς και Συµβουλευτικούς Ψυχολόγους). Υ̟άρχουν ήδη 

καταρτισµένοι λειτουργοί για να ̟ροσφέρουν ψυχολογική στήριξη στα θύµατα βίας, αλλά ο 

αριθµός είναι µικρός και δεν α̟ασχολούνται α̟οκλειστικά µε αυτό το θέµα.  

γ) Βοήθεια για εύρεση εργασίας – ∆εν υ̟άρχει ειδική µεταχείριση για τα θύµατα βίας α̟ό το 

Γραφείο Εξευρέσεως Εργασίας/Τµήµα Εργασίας – ούτε ̟ρογράµµατα κοινωνικής ε̟ανένταξης 

τους γενικότερα.  

Εισήγηση: 

- Το  άρθρο 20 να ενταχθεί στο νοµοθετικό ̟λαίσιο για τη Βία κατά των Γυναικών και την 

ενδοοικογενειακή βία για θύµατα βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της 

Σύµβασης για να τυγχάνουν ειδικής µεταχείρισης α̟ό γενικές υ̟ηρεσίες στήριξης του 

κράτους.  



51 
 

Άρθρο 21 – Βοήθεια σε ατοµικές/συλλογικές καταγγελίες 

Τα Μέρη θα διασφαλίσουν ότι τα θύµατα έχουν ̟ληροφόρηση και ̟ρόσβαση στους ισχύοντες 

το̟ικούς και διεθνείς µηχανισµούς ατοµικών/συλλογικών καταγγελιών. Τα Μέρη θα 

̟ροωθούν την ̟αροχή ευαισθητο̟οιηµένης και καλά ενηµερωµένης βοήθειας σε θύµατα ̟ου 

υ̟οβάλλουν ο̟οιεσδή̟οτε τέτοιες καταγγελίες. 

Η διάταξη αυτή ορίζει την υ̟οχρέωση των Κρατών να διασφαλίσουν ότι τα θύµατα έχουν 

̟ρόσβαση στην ̟ληροφόρηση και ̟ρόσβαση σε ̟εριφερειακούς και διεθνείς µηχανισµούς 

καταγγελιών. Ο όρος "Ισχύοντες" αναφέρεται µόνο σε εκείνους τους ̟εριφερειακούς και 

διεθνείς µηχανισµούς καταγγελιών ̟ου έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό τα συµβαλλόµενα µέρη της 

̟αρούσας Σύµβασης. Τα κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώ̟ης, είναι συµβαλλόµενα µέρη 

σε σηµαντικό αριθµό ̟εριφερειακών και διεθνών Συνθηκών για τα ανθρώ̟ινα δικαιώµατα, και 

τα ̟ερισσότερα έχουν α̟οδεχθεί τη δικαιοδοσία των αντίστοιχων οργάνων των Συνθηκών και 

των µηχανισµών καταγγελιών.  

Εξαντλώντας όλα τα εθνικά ένδικα µέσα, τα θύµατα όλων των µορφών βίας ̟ου καλύ̟τονται 

α̟ό την εν λόγω Σύµβαση µ̟ορούν να ̟ροσφύγουν σε µια σειρά υφιστάµενων ̟εριφερειακών 

και διεθνών µηχανισµών καταγγελιών. Αυτοί οι µηχανισµοί είναι ανοικτοί σε άτοµα, τα ο̟οία 

µ̟ορούν, για ̟αράδειγµα, να ̟ροσφύγουν στο Ευρω̟αϊκό ∆ικαστήριο Ανθρω̟ίνων 

∆ικαιωµάτων ή στην Ε̟ιτρο̟ή CEDAW για ̟εραιτέρω ένδικα µέσα. Οι ̟ροσφυγές µ̟ορούν 

ε̟ίσης να είναι συλλογικής φύσεως, ̟ου σηµαίνει ότι είναι διαθέσιµες για οµάδες  θυµάτων – 

για ̟αράδειγµα ο µηχανισµός συλλογικών καταγγελιών στο ̟λαίσιο του Ευρω̟αϊκού 

Κοινωνικού Χάρτη. 

Το ̟ιο ̟άνω άρθρο ικανο̟οιείται ιδιαίτερα για την ενδοοικογενειακή βία σε ε̟ί̟εδο αρχικής 

̟ληροφόρησης,  η ο̟οία όµως ̟ληροφόρηση και  ̟ρόσβαση θα ̟ρέ̟ει να ε̟εκταθεί για όλες τις 

µορφές βίας και να συµ̟εριλάβει και νεοσύστατους το̟ικούς µηχανισµούς ό̟ως ̟ρονοεί το 

άρθρο 18.  Ε̟ίσης, δεν είναι ξεκάθαρο κατά ̟όσο η ̟ληροφόρηση γίνεται και για τους διεθνείς 

και ̟εριφερειακούς µηχανισµούς καταγγελιών ως ̟εραιτέρω ένδικων µέσων.  

Εισήγηση:  

- Η ̟ληροφόρηση για το δικαίωµα ̟ροσφυγής σε το̟ικούς και διεθνείς µηχανισµούς 

ατοµικών/συλλογικών καταγγελιών συνδέεται µε τις υ̟οχρεώσεις ̟ου α̟ορρέουν α̟ό 

το άρθρο 19 της Σύµβασης και το δικαίωµα ̟ρέ̟ει να αναφέρεται ρητά στο νοµοθετικό 

̟λαίσιο. 

- Η Νοµική Υ̟ηρεσία καθώς και ΜΚΟ ̟ου ̟αρέχουν νοµική βοήθεια να είναι σε θέση να 

̟αρέχουν βοήθεια σε θύµατα ̟ου υ̟οβάλλουν ο̟οιεσδή̟οτε τέτοιες καταγγελίες. 
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Άρθρο 22 – Εξειδικευµένες υ̟ηρεσίες υ̟οστήριξης 

1. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να ̟αρέχουν ή να 

φροντίσουν, σε κατάλληλη γεωγραφική κατανοµή, άµεσες, βραχυ̟ρόθεσµες και 

µακρο̟ρόθεσµες εξειδικευµένες υ̟ηρεσίες υ̟οστήριξης σε ο̟οιοδή̟οτε θύµα έχει υ̟οστεί 

ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ̟ράξεις βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας 

Σύµβασης.  

2. Τα Μέρη θα ̟αρέχουν ή θα µεριµνήσουν για εξειδικευµένες υ̟ηρεσίες υ̟οστήριξης 

γυναικών για όλες τις γυναίκες ̟ου είναι θύµατα βίας και τα ̟αιδιά τους. 

Το συγκεκριµένο άρθρο α̟αιτεί α̟ό τα κράτη µέρη της Σύµβασης τη δηµιουργία ενός 

εξειδικευµένου τοµέα υ̟οστήριξης γυναικών θυµάτων βίας και των θυµάτων 

ενδοοικογενειακής βίας, µε σκο̟ό να διασφαλιστεί το ̟ολύ̟λοκο έργο της στήριξης και 

ενδυνάµωσης των θυµάτων µέσω της βέλτιστης υ̟οστήριξης και βοήθειας, οι ο̟οίες θα 

µεριµνούν για τις ειδικές ανάγκες τους. Σηµαντικό είναι ότι οι ε̟αγγελµατίες ̟ου ̟ροσφέρουν 

υ̟ηρεσίες είτε είναι ΜΚΟ είτε κυβερνητικές υ̟ηρεσίες, ̟ρέ̟ει να έχουν ως βάση τους τη γνώση 

για την έµφυλη βία.   

Τα κράτη µέρη ̟ρέ̟ει να εξασφαλίσουν ότι τέτοιες υ̟ηρεσίες ̟αρέχουν ̟λήρη γεωγραφική 

κάλυψη (και συνε̟ώς τέτοιες υ̟ηρεσίες ̟ρέ̟ει να καλύ̟τουν  όλη τη Κύ̟ρο) και να είναι σε 

θέση να αντιµετω̟ίσουν τις διάφορες µορφές βίας ̟ου καλύ̟τει η Σύµβαση. Τα είδη 

υ̟οστήριξης ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνουν τουλάχιστον την ̟αροχή στέγης και ασφαλή διαµονή, 

άµεση ιατρική υ̟οστήριξη, τη συλλογή ιατροδικαστικών α̟οδεικτικών στοιχείων σε 

̟ερι̟τώσεις βιασµού και σεξουαλικής ε̟ίθεσης, βραχυ̟ρόθεσµη και µακρο̟ρόθεσµη 

ψυχολογική υ̟οστήριξη, τη νοµική στήριξη, 24 ώρες τηλεφωνικές γραµµές βοήθειας για τα 

θύµατα και ειδικές υ̟ηρεσίες για τα ̟αιδιά θύµατα ή µάρτυρες. 

To Κυ̟ριακό νοµικό ̟λαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία, ̟ρονοεί και α̟αριθµεί τις 

αρµοδιότητες των Υ̟ηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας (ΥΚΕ) καθώς και τις αρµοδιότητες των 

Οικογενειακών Συµβούλων. Ο νόµος είναι συγκεκριµένος σχετικά µε τις διαδικασίες ̟ου 

αφορούν ̟εριστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ό̟ως για ̟αράδειγµα την καταγγελία, την 

υ̟οστήριξη θυµάτων κ.λ̟., καθώς και την ευθύνη του «οικογενειακού συµβούλου» των ΥΚΕ να 

̟αρέχει ψυχολογική υ̟οστήριξη στα θύµατα, ̟ρακτική βοήθεια (οικονοµική και άλλη), 

̟ληροφορίες σχετικά µε τις υ̟ηρεσίες των ΥΚΕ, ̟ληροφορίες σχετικά µε τις υ̟ηρεσίες άλλων 

δηµοσίων οργανισµών και µη κυβερνητικών οργανώσεων και ̟ληροφορίες σχετικά µε τα 

δικαιώµατα των θυµάτων. 

Εντούτοις, ̟αρόλο ̟ου θεωρητικά υ̟άρχει µια δοµή όσον αφορά τις διαδικασίες για την 

αντιµετώ̟ιση ̟εριστατικών βίας, δυστυχώς υ̟άρχει µια µεγάλη αδυναµία στον τοµέα του 

συντονισµού και οργάνωσης σε σχέση µε την κατάσταση ετοιµότητας για άµεση αντα̟όκριση 

στα ̟εριστατικά βίας, καθώς και στη στελέχωση και στην κατάρτιση των Οικογενειακών 

Συµβούλων. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε έρευνα του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών 
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Κοινωνικού Φύλου43, ένα α̟ό τα µεγαλύτερα ̟ροβλήµατα είναι η έλλειψη κατάρτισης εκ 

µέρους των οικογενειακών συµβούλων, έτσι ώστε να µ̟ορούν να ̟αρέχουν την κατάλληλη 

βοήθεια στα θύµατα. Σηµειώνει ε̟ίσης, ότι τίθεται ως ̟ρόβληµα το γεγονός ότι όλοι οι 

Λειτουργοί Κοινωνικών Υ̟ηρεσιών ορίζονται ως Οικογενειακοί Σύµβουλοι για υ̟οθέσεις βίας 

στην οικογένεια και συνε̟ώς δεν υ̟άρχει εξειδίκευση.  

Εισήγηση: 

- Η υ̟οχρέωση για ̟αροχή εξειδικευµένων υ̟ηρεσιών συνδέεται άµεσα µε το Άρθρο 15 - 

Εκ̟αίδευση Ε̟αγγελµατιών.  

- Να ενταχθούν οι υ̟οχρεώσεις για ενίσχυση εξειδικευµένων υ̟ηρεσιών και δηµιουργία 

δοµών για ̟αροχή στήριξης στα θύµατα όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών ̟ου 

καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της Σύµβασης στο νοµοθετικό ̟λαίσιο. 

- Συνδέεται µε τα Άρθρα 23-26. 

 

Άρθρο 23 – Καταφύγια 

Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να φροντίσουν για τη 

δηµιουργία κατάλληλων, εύκολα ̟ροσβάσιµων καταφυγίων σε ε̟αρκή αριθµό για την ̟αροχή 

ασφαλούς στέγασης και την ενεργή ̟ροσέγγιση των θυµάτων, ειδικά για τις γυναίκες και τα 

̟αιδιά τους. 

Το άρθρο αυτό, σύµφωνα µε την ε̟εξηγηµατική έκθεση της Σύµβασης, α̟αιτεί α̟ό τα κράτη τη 

δηµιουργία κατάλληλων, ̟ροσβάσιµων καταφυγίων τόσο αριθµητικά τόσο και ̟οιοτικά για 

την κατάλληλη ̟αροχή ̟ροστασίας και στήριξης. Ο σκο̟ός των καταφυγίων είναι να 

εξασφαλιστεί η άµεση 24ωρη ̟ρόσβαση σε ασφαλή στέγαση για τα θύµατα, ιδίως τις γυναίκες 

και τα ̟αιδιά, ̟ου δεν είναι ̟λέον ασφαλείς στο σ̟ίτι. 

Οι Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) Νόµοι του 2000  ως 2015 

(Νόµοι 119(Ι) του 2000 , 212(Ι) του 2004 και 172(Ι)/2015) ̟ροβλέ̟ουν την ίδρυση και λειτουργία 

καταφυγίων σύµφωνα µε το Άρθρο 31: 

31. Ε̟ιτρέ̟εται η ίδρυση και λειτουργία στέγης για ̟αροχή ασφαλούς διαµονής θυµάτων βίας και σε 

̟ερί̟τωση ό̟ου στέγη ̟ροστασίας λειτουργεί δυνάµει ̟ιστο̟οιητικού καταλληλότητας ̟ου εκδίδει ο 

Υ̟ουργός δυνάµει του άρθρου αυτού, τα θύµατα βίας ̟ου διαµένουν σ’ αυτή τυγχάνουν νοµικής 

̟ροστασίας α̟ό ο̟οιαδή̟οτε ενόχληση. 

  

                                                      

43 Καϊλή, Χριστίνα, και Παύλου, Σουσάνα. ‘∆ράση κατά της ενδοοικογενειακής βίας ανα̟τύσσοντας ένα σύστηµα στήριξης των 

θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας.’ Λευκωσία: Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, 2011. 
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Στην Κύ̟ρο σήµερα υ̟άρχουν τα ακόλουθα καταφύγια :  

- Καταφύγια γυναικών 

Υ̟άρχουν δύο καταφύγια για τα θύµατα της ενδοοικογενειακής βίας στην Κύ̟ρο και τα δύο 

είναι ̟ροσβάσιµα 24/7 και δωρεάν. Τα καταφύγια διευθύνονται α̟ό τον ΣΠΑΒΟ και 

βρίσκονται στην Λευκωσία και στην Πάφο, µε το δεύτερο να λειτουργεί  α̟ό τον Σε̟τέµβριο 

του 2014 και να βρίσκεται σε χώρο ̟ου ̟αραχωρήθηκε α̟ό το Υ̟ουργείο Συγκοινωνιών και 

Έργων. Αυτή τη στιγµή, µε την ε̟ιχορήγηση του EEA Grants/Norwegian Funds, κρατική 

χρηµατοδότηση, µε ̟όρους του ΣΠΑΒΟ και άλλων ̟όρων, βρίσκεται υ̟ό ανέγερση καινούργιο 

καταφύγιο για θύµατα ενδοοικογενειακής βίας του ΣΠΑΒΟ, στη Λευκωσία. Αναµένεται ότι η 

ανέγερση θα ολοκληρωθεί το 2016, και θα µ̟ορεί να φιλοξενεί 24 γυναίκες και ̟αιδιά. Τα δύο 

υ̟άρχοντα καταφύγια θυµάτων βίας έχουν στο σύνολο τους 17 κρεβάτια, µε 9 διαθέσιµα στο 

καταφύγιο στη Λευκωσία, και 8 στην Πάφο. Το 2014, στα καταφύγια των γυναικών στη 

Λευκωσία και Πάφο φιλοξενήθηκαν 32 γυναίκες και 40 ̟αιδιά. 

Η ̟ροσωρινή στέγαση (8 εβδοµάδες), ό̟ως λειτουργείται α̟ό τον ΣΠΑΒΟ, δεν είναι ε̟αρκής 

και δεν µ̟ορεί ̟ρακτικά να ̟αρέχει την αναγκαία ολοκληρωµένη υ̟οστήριξη και 

ενδυνάµωση, αφού τα θύµατα αντιµετω̟ίζουν ̟ολλα̟λά ̟ροβλήµατα ̟ου σχετίζονται µε την 

υγεία και την ασφάλεια τους, την οικονοµική τους κατάσταση και την ασφάλεια των ̟αιδιών 

τους. Πρέ̟ει να δηµιουργηθούν εξο̟λισµένοι χώροι, ώστε να αντιµετω̟ιστούν οι 

βραχυ̟ρόθεσµες και µακρο̟ρόθεσµες ανάγκες των γυναικών, ώστε οι υ̟ηρεσίες ̟ου 

̟ροσφέρονται να ̟ροσφέρουν τα α̟αραίτητα εργαλεία στις γυναίκες για να κτίσουν τα 

θεµέλια της ζωής τους. Τέτοιου είδους καταφύγια κατέχουν κεντρικό ρόλο στη διατµηµατική 

συνεργασία.  

Εισήγηση: 

Η υ̟οχρέωση του κράτους για δηµιουργία καταφυγίων για θύµατα βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό 

το ̟εδίο εφαρµογής της Σύµβασης να ενταχθεί στο νοµοθετικό ̟λαίσιο για τη Βία κατά των 

Γυναικών. 

- Ε̟έκταση υφιστάµενων καταφυγίων για να καλύ̟τουν τις ̟ραγµατικές ανάγκες των 

θυµάτων και δηµιουργία καταφυγίων ̟αγκύ̟ρια. 

- Το κράτος θα ̟ρέ̟ει να διαθέσει τους κατάλληλους οικονοµικούς ̟όρους (Άρθρο 8) για 

δηµιουργία καταφυγίων για όλες τις µορφές βίας κατά των γυναικών ̟ου καλύ̟τονται 

α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της Σύµβασης 

- Υιοθέτηση κανονισµών µε τις ελάχιστες ̟ροδιαγραφές για τη λειτουργία καταφυγίων.  
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Άρθρο 24 – Τηλεφωνικές γραµµές βοήθειας 

Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να δηµιουργήσουν δωρεάν  

τηλεφωνικές  γραµµές βοήθειας  για  όλο  το  κράτος  σε  εικοσιτετράωρη  βάση (24/7) ώστε να 

̟αρέχουν συµβουλές σε όσους καλούν, µε εµ̟ιστευτικότητα ή µε τον δέοντα  σεβασµό  για  την  

ανωνυµία  τους,  σε  σχέση µε  όλες  τις  µορφές  βίας  ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής 

της ̟αρούσας Σύµβασης. 

Τηλεφωνικές γραµµές βοήθειας για θύµατα βίας κατά των γυναικών ή/και ενδοοικογενειακής 

βίας δεν ̟ρονοούνται α̟ό το νοµοθετικό µας ̟λαίσιο.  Εντούτοις λειτουργούν 4 τηλεφωνικές 

γραµµές στην Κύ̟ρο:    

• Γραµµές Βοήθειας Γυναικών- Εθνικές Τηλεφωνικές γραµµές για τη στήριξη γυναικών.  

Υ̟άρχει εθνική τηλεφωνική γραµµή στήριξης το 1440. Η τηλεφωνική γραµµή λειτούργησε το 

1990 και διευθύνεται α̟ό το Σύνδεσµο για την Πρόληψη και Αντιµετώ̟ιση της Βίας στην 

Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ). Τα τηλεφωνήµατα λαµβάνονται α̟ό ε̟αγγελµατίες και εκ̟αιδευµένους 

εθελοντές. ∆εν λειτουργεί 24/7, λόγω έλλειψης ε̟αρκών οικονοµικών ̟όρων, ωστόσο, είναι 

δωρεάν και ̟αρέχει υ̟οστήριξη στα αγγλικά και ελληνικά. Εντούτοις, σύµφωνα µε το 

Σύνδεσµο, είναι στα άµεσα σχέδια του Συνδέσµου η τηλεφωνική γραµµή να λειτουργήσει σε 

24ωρη βάση. Το 2014, η γραµµή εξυ̟ηρέτησης έλαβε 1.636 κλήσεις, α̟ό τις ο̟οίες οι  1.374 

(84%) ήταν  α̟ό γυναίκες. 

• Άλλες γραµµές βοήθειας για τα θύµατα: 

- Η Γραµµή του Πολίτη (1460)  λειτουργεί δωρεάν σε  24ωρη  βάση και µ̟ορούν να την 

καλέσουν και θύµατα βίας κατά των γυναικών και ενδοοικογενειακής βίας µεταξύ 

άλλων. Η γραµµή αυτή διευθύνεται α̟ό την Αστυνοµία και συνδέεται µε λειτουργούς 

των Υ̟ηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας.  

- Γραµµή Βοήθειας για Εξαφανισµένα Παιδιά (116 000) και η Γραµµή για τη 

Συµ̟αράσταση Παιδιών και Εφήβων (116 111) ̟ου λειτουργούν 24/7 δωρεάν. Τις δυο 

αυτές γραµµές λειτουργούν α̟ό κοινού ο ΣΠΑΒΟ και η ΜΚΟ «Hope for Children». 

Εισήγηση:  

- Η υ̟οχρέωση του κράτους για ̟αροχή τηλεφωνικών γραµµών βοήθειας ̟ου θα 

λειτουργούν σε  εικοσιτετράωρη  βάση (24/7) ̟ρέ̟ει να ενταχθεί στο νοµοθετικό 

̟λαίσιο για τη Βία κατά των Γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία. 

- Το κράτος θα ̟ρέ̟ει να διαθέσει τους κατάλληλους οικονοµικούς ̟όρους (Άρθρο 8) για 

δηµιουργία γραµµή βοήθειας για όλες τις µορφές βίας κατά των γυναικών ̟ου 

καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της Σύµβασης.   

- Νοείται ότι τα άτοµα ̟ου θα α̟αντούν τις τηλεφωνικές γραµµές ̟ρέ̟ει να 

εκ̟αιδευτούν κατάλληλα για όλες τις µορφές έµφυλης βίας καθώς και για θέµατα 
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ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών για να είναι σε θέση να εξυ̟ηρετήσουν τα 

θύµατα (συνδέεται µε το Άρθρο 15). 

 

Άρθρο 25 – Υ̟οστήριξη για θύµατα σεξουαλικής βίας 

Τα µέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να φροντίσουν για τη 

δηµιουργία  κατάλληλων,  εύκολα  ̟ροσβάσιµων  κέντρων  ̟αρα̟οµ̟ής  θυµάτων βιασµού  ή  

σεξουαλικής  βίας,  σε  ε̟αρκή  αριθµό,  για  την  ̟αροχή  ιατρικής  και ιατροδικαστικής  

εξέτασης,  υ̟οστήριξης  τραυµάτων  και  ̟αροχή  συµβουλευτικών υ̟ηρεσιών για τα θύµατα. 

∆εν υ̟άρχουν εξειδικευµένα κέντρα ̟αρα̟οµ̟ής θυµάτων βιασµού ή σεξουαλικής βίας και 

υ̟ηρεσίες στήριξης για θύµατα σεξουαλικής βίας. Ό̟ως αναφέρει και η Ε̟ίτρο̟ος ∆ιοικήσεως 

και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων στην το̟οθέτηση της για την ̟ρόληψη και ̟οινική µεταχείριση 

της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών44: 

Η έλλειψη συνεχούς και ̟ροσω̟ικής στήριξης ̟ου να αντα̟οκρίνεται στις εξατοµικευµένες ανάγκες του 

θύµατος σε συνδυασµό µε την διαρκή ε̟αφή του µε τις αστυνοµικές και διωκτικές αρχές α̟οθαρρύνουν και 

τραυµατίζουν τα θύµατα, τα ο̟οία χάνουν τελικά την εµ̟ιστοσύνη τους στο σύστηµα δικαιοσύνης. 

Η ̟ρόσβαση σε υ̟ηρεσίες στήριξης α̟ό εξειδικευµένους ε̟αγγελµατίες µ̟ορεί να α̟οτελέσει καταλυτικό 

̟αράγοντα στην α̟όφαση του θύµατος να καταγγείλει το ̟εριστατικό στις διωκτικές αρχές αλλά και στην 

ε̟ιµονή του να συνεχίσει µέχρι το τέλος της ̟οινικής διαδικασίας. Τα θύµατα σεξουαλικής βίας, ό̟ως 

λέχθηκε, βιώνουν έντονα αισθήµατα ντρο̟ής και χρειάζονται ̟ολλή ενθάρρυνση, ώστε να ̟ροχωρήσουν σε 

καταγγελία νιώθοντας  σίγουρες ότι δεν θα αντιµετω̟ιστούν αρνητικά και δεν θα τους ε̟ιρριφθούν ευθύνες 

(“victim blaming”). 

Οι γυναίκες ̟ου υ̟έστησαν σεξουαλική βία θα ̟ρέ̟ει να τυγχάνουν ενηµέρωσης για όλο το φάσµα 

φυσιολογικών σωµατικών ε̟ι̟τώσεων και αντιδράσεων συµ̟εριφοράς ̟ου αναµένεται να έχουν και θα 

̟ρέ̟ει να τους ̟ροσφέρεται συναισθηµατική και κοινωνική στήριξη. Σχετικές είναι οι ̟ρόνοιες της 

Οδηγίας για τα θύµατα εγκληµατικών ενεργειών, ό̟ου ̟ρονοείται µια σειρά υ̟ηρεσιών φροντίδας και 

στήριξης των θυµάτων. 

Μία σηµαντική ̟ρωτοβουλία είναι η εφαρµογή ̟ρωτοκόλλου α̟ό το Υ̟ουργείο Υγείας στις 

Πρώτες Βοήθειες, σε όλες τις ̟όλεις και σε 24ωρη βάση, ̟ου καθορίζει τις διαδικασίες ̟ου 

ακολουθούνται στα κρατικά νοσηλευτήρια για θύµατα σεξουαλικής βίας και βιασµού.  

Παρολαυτά, κρίνεται ε̟ιβεβληµένη η δηµιουργία εξειδικευµένων κέντρων για τα θύµατα 

βιασµού και σεξουαλικής βίας, τα ο̟οία θα λειτουργούν ̟ολυθεµατικά και διατµηµατικά µε 

την εµ̟λοκή όλων των υ̟ηρεσιών συµ̟εριλαµβανοµένων των Υ̟ηρεσιών Ψυχικής Υγείας, των 

Ιατρικών Υ̟ηρεσιών, των Υ̟ηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας, και την Αστυνοµία µε στόχο την 

                                                      
44 Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων. ΄Το̟οθέτηση της Ε̟ιτρό̟ου ∆ιοικήσεως και Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων ως 

Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων για την Πρόληψη και Ποινική Μεταχείριση της Σεξουαλικής Βίας κατά των Γυναικών 

καθώς και την Παροχή Στήριξης στα Θύµατα.’ (Α/∆ 9/2014) Λευκωσία, 2014. 

http://www.ombudsman.gov.cy/ombudsman/ombudsman.nsf/index_new/index_new?OpenForm  
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̟αροχή ολοκληρωµένης και ̟εριεκτικής υ̟οστηρικτικής φροντίδας ̟ρος τα θύµατα µε βάση τις 

σχετικές κατευθυντήριες γραµµές του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας.45  

Εισήγηση: 

- Ένταξη της υ̟οχρέωσης δηµιουργίας εξειδικευµένων υ̟ηρεσιών για τα θύµατα βιασµού 

και υ̟ηρεσίες στήριξης για θύµατα σεξουαλικής βίας στο νοµοθετικό ̟λαίσιο. 

- Το κράτος θα ̟ρέ̟ει να διαθέσει τους κατάλληλους οικονοµικούς ̟όρους (Άρθρο 8) για 

δηµιουργία εξειδικευµένων υ̟ηρεσιών για τα θύµατα βιασµού και υ̟ηρεσίες στήριξης 

για θύµατα σεξουαλικής βίας. 

- Εφαρµογή του ̟ερί της Θέσ̟ισης Ελάχιστων Προτύ̟ων σχετικά µε τα ∆ικαιώµατα, την 

Υ̟οστήριξη και την Προστασία Θυµάτων της Εγκληµατικότητας Νόµου του 2016 

(51(I)/2016). 

 

Άρθρο 26 – Προστασία και υ̟οστήριξη για ̟αιδιά µάρτυρες 

1.  Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι  

στην ̟αροχή  υ̟ηρεσιών  ̟ροστασίας  και  υ̟οστήριξης  σε  θύµατα,  λαµβάνονται ε̟αρκώς  

υ̟όψη  τα  δικαιώµατα  και  οι  ανάγκες  των  ̟αιδιών  µαρτύρων  όλων  των µορφών βίας ̟ου 

καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης.  

2.  Τα µέτρα ̟ου λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό θα ̟εριλαµβάνουν ψυχολογική  

συµβουλευτική αναλόγως της ηλικίας για τα ̟αιδιά µάρτυρες όλων των µορφών βίας ̟ου 

καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης και θα δίδεται η δέουσα 

̟ροσοχή για το συµφέρον των ̟αιδιών. 

Κρίνουµε ότι σε νοµοθετικό ε̟ί̟εδο, οι ανάγκες των  ̟αιδιών  µαρτύρων  όλων  των µορφών 

βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης καλύ̟τονται.  

Σύµφωνα µε τους ̟ερί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) Νόµους του 

2000 , 2004 και 2015 Άρθρο (3): 

Πράξη ή συµ̟εριφορά η ο̟οία συνιστά βία, µε βάση τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού, ή αδίκηµα, µε 

βάση τα άρθρα 174, 175 και 177 του Ποινικού Κώδικα όταν δια̟ράττεται στην ̟αρουσία ανήλικου µέλους 

της οικογένειας, θεωρείται βία η ο̟οία ασκείται εναντίον του εν λόγω ανηλίκου εφόσον δύναται να 

̟ροκαλέσει σ’ αυτό ψυχική βλάβη. Η εν λόγω ̟ράξη ή συµ̟εριφορά συνιστά αδίκηµα τιµωρούµενο µε 

βάση το εδάφιο (4) του άρθρου αυτού. 

Ο Περί της Θέσ̟ισης Ελάχιστων Προτύ̟ων σχετικά µε τα ∆ικαιώµατα, την Υ̟οστήριξη και την 

Προστασία Θυµάτων της Εγκληµατικότητας Νόµος του 2016 (51(I)/2016) ̟ροβλέ̟ει ειδικά 

                                                      
45 World Health Organization (WHO). ‘Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence.’ Geneva, 2003. 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/med_leg_guidelines/en/  
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µέτρα ̟ροστασίας για το ̟αιδί θύµα ή/και µάρτυρα βίας, συµ̟εριλαµβανοµένης της έµφυλης 

βίας, στα άρθρα 17 και 23. 

Εισήγηση: 

- Εφαρµογή των Άρθρων 17 και 23 του ̟ερί της Θέσ̟ισης Ελάχιστων Προτύ̟ων σχετικά 

µε τα ∆ικαιώµατα, την Υ̟οστήριξη και την Προστασία Θυµάτων της Εγκληµατικότητας 

Νόµου του 2016 (51(I)/2016). 

 

Άρθρο 27 – Αναφορά 

Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα µέτρα για να ενθαρρύνουν ο̟οιοδή̟οτε άτοµο υ̟ήρξε 

µάρτυρας σε ̟ερι̟τώσεις ̟ράξεων βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της 

̟αρούσας Σύµβασης ή το ο̟οίο έχει βάσιµους λόγους να ̟ιστεύει ότι µια τέτοια ̟ράξη µ̟ορεί 

να δια̟ραχθεί ή ότι και άλλες ̟ράξεις βίας αναµένονται, να το αναφέρει στους αρµόδιους 

οργανισµούς και αρχές.  

Το κοινό δεν είναι υ̟οχρεωµένο να αναφέρει ̟ερι̟τώσεις βίας στην οικογένεια και ε̟αφίεται 

στην ευαισθητο̟οίηση του κάθε ̟ολίτη αν θα το ̟ράξει. 

Σύµφωνα µε την ε̟εξηγηµατική έκθεση της Σύµβασης, ̟ρέ̟ει να ενθαρρύνεται η αναφορά 

̟εριστατικών βίας α̟ό ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόσω̟ο, ̟ου είναι µάρτυρας βίας ή έχει βάσιµους λόγους 

να υ̟ο̟τεύεται ότι µια ̟ράξη βίας, η ο̟οία καλύ̟τεται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας 

Σύµβασης, µ̟ορεί να δια̟ραχθεί ή έχει δια̟ραχθεί. Ο νοµοθέτης ̟ροσ̟αθεί να αναδείξει το 

σηµαντικό ρόλο ̟ου άτοµα - φίλοι, γείτονες, µέλη της οικογένειας, συνάδελφοι,  δάσκαλοι ή 

άλλα µέλη της κοινότητας – µ̟ορούν να έχουν στην α̟οσιώ̟ηση της βίας. Είναι ευθύνη του 

κράτους να καθορίζει σε ̟οιές αρµόδιες αρχές, τέτοιες υ̟οψίες µ̟ορούν να αναφερθούν.  

Όσον αφορά τη σεξουαλική κακο̟οίηση και εκµετάλλευση ̟αιδιών, σύµφωνα µε τον Περί της 

Πρόληψης και της Κατα̟ολέµησης της Σεξουαλικής Κακο̟οίησης, της Σεξουαλικής 

Εκµετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόµο του 2014 (91(Ι)/2014), για  

̟αράληψη  ο̟οιουδή̟οτε να καταγγείλει ̟ερί̟τωση ̟ου ̟εριέρχεται σε γνώση του, ό̟ου 

εµ̟λέκεται ̟αιδί σε αδικήµατα ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το Νόµο, ̟ροβλέ̟εται ̟οινή φυλάκισης 

µέχρι δεκα̟έντε (15) έτη ή  χρηµατική ̟οινή µέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και οι δύο 

αυτές ̟οινές. 

Σύµφωνα µε την έκθεση της Τεχνικής Ε̟ιτρο̟ής γίνονται ̟ροσ̟άθειες και εκστρατείες ̟ρος 

αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα όσο αφορά την ενδοοικογενειακή βία.  

Εισήγηση: 

- Περισσότερα ̟ρέ̟ει να γίνουν στον τοµέα της ενηµέρωσης του κοινού σε σχέση τόσο για 

την ενδοοικογενειακή βία όσο και για την Βία κατά των Γυναικών.  
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- Η αύξηση λήψης αναφοράς είτε α̟ό τις τηλεφωνικές γραµµές είτε µε άλλο τρό̟ο, µετά ή 

και κατά την διάρκεια τέτοιων εκστρατειών θα ήταν ένας ενδεικτικός δείκτης 

αξιολόγησης της ε̟ιτυχίας τους. 

 

Άρθρο 28 – Αναφορά α̟ό ε̟αγγελµατίες 

Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες 

εµ̟ιστευτικότητας ̟ου ε̟ιβάλλονται α̟ό την εσωτερική νοµοθεσία σε ορισµένους 

ε̟αγγελµατίες δεν α̟οτελούν εµ̟όδιο στην ̟ιθανότητα, υ̟ό κατάλληλες συνθήκες, της 

αναφοράς στους αρµόδιους οργανισµούς ή αρχές εάν έχουν ε̟αρκείς λόγους να ̟ιστεύουν ότι 

µια σοβαρή ̟ράξη βίας ̟ου καλύ̟τεται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης έχει 

δια̟ραχθεί και άλλες σοβαρές ̟ράξεις βίας αναµένονται. 

Με βάση το ̟αρόν άρθρο τα κράτη ̟ρέ̟ει να εξασφαλίζουν ότι οι ε̟αγγελµατίες δεσµεύονται 

α̟ό τους κανόνες ̟ερί ε̟αγγελµατικού α̟ορρήτου (ό̟ως, για ̟αράδειγµα, οι γιατροί και οι 

ψυχίατροι), οι ο̟οίοι έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν µια υ̟όθεση βίας στις αρµόδιες 

οργανώσεις ή αρχές εάν έχουν εύλογους λόγους να ̟ιστεύουν ότι µια ̟ράξη βίας ̟ου 

καλύ̟τεται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης έχει δια̟ραχθεί και ότι 

αναµένονται ̟εραιτέρω σοβαρές ̟ράξεις βίας.  

Παρόλο ̟ου το άρθρο αυτό δεν ε̟ιβάλλει την υ̟οχρέωση των ε̟αγγελµατιών να 

το  αναφέρουν, τους δίνει τη δυνατότητα να το ̟ράξουν χωρίς να ̟αραβούν το ε̟αγγελµατικό 

α̟όρρητο. Τέτοια θέµατα εµ̟ιστευτικότητας και η ̟αραβίαση αυτών µ̟ορούν να διέ̟ονται ̟χ 

α̟ό κώδικες δεοντολογίας. 

Το άρθρο αυτό στοχεύει να άρει το εµ̟όδιο του κανόνα της εµ̟ιστευτικότητας, ούτως ώστε µε 

την αναφορά σοβαρών ̟ράξεων βίας, να ̟ροστατεύεται η ζωή και η σωµατική ακεραιότητα 

των θυµάτων.  

Ο όρος «υ̟ό κατάλληλες συνθήκες» σηµαίνει ότι τα µέρη µ̟ορούν να ̟ροσδιορίσουν τις 

καταστάσεις ή ̟ερι̟τώσεις στις ο̟οίες το άρθρο αυτό ισχύει.  

Ο όρος «ορισµένους ε̟αγγελµατίες» θέλει να καλύψει ο̟οιοδή̟οτε αριθµό  ε̟αγγελµατιών των 

ο̟οίων οι εργασίες τους ̟εριλαµβάνουν την ε̟αφή µε τις γυναίκες, άνδρες και ̟αιδιά ̟ου 

µ̟ορεί να είναι θύµατα ο̟οιασδή̟οτε α̟ό τις µορφές βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο 

εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης. 

Το 1998, λόγω των αυξηµένων ̟εριστατικών ενδοοικογενειακής βίας και κακο̟οίησης ̟αιδιών 

̟ου ̟αρατηρήθηκαν, υιοθετήθηκε/εισήχθη στην Κύ̟ρο ένα σύστηµα υ̟οχρεωτικής αναφοράς 

στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Ο κύριος σκο̟ός αυτού του συστήµατος υ̟οχρεωτικής 

αναφοράς ήταν έτσι ώστε να ε̟ιτρέ̟ει στην Εισαγγελία να ενεργεί αναλόγως και να 

ενηµερώνει τις υ̟όλοι̟ες αρµόδιες υ̟ηρεσίες για το ̟ώς να ̟ροχωρήσουν µε την υ̟όθεση βίας. 

Αυτό θα εξαρτάται και µε το είδος της βίαιης ̟ράξης ̟ου διε̟ράχθη. Ένας άλλος στόχος της 
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υ̟οχρεωτικής αναφοράς είναι η συστηµατική ̟αρακολούθηση της ενδοοικογενειακής βίας 

µέσα α̟ό την ανά̟τυξη ενός κέντρου συλλογής και ανάλυσης των δεδοµένων των διαφόρων 

̟εριστατικών. Ένας ε̟ι̟λέον στόχος της υ̟οχρεωτικής αναφοράς είναι η ανταλλαγή 

̟ληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων υ̟ηρεσιών µε σκο̟ό την βελτίωση της διατµηµατικής 

συνεργασίας στα ̟εριστατικά ενδοοικογενειακής βίας. 

Λόγω της υ̟οχρεωτικής αναφοράς, όλες οι αρµόδιες υ̟ηρεσίες ̟ρέ̟ει να αναφέρουν το κάθε 

̟εριστατικό ενδοοικογενειακής βίας εντός διαστήµατος ε̟τά ηµερών στο Γραφείο του Γενικού 

Εισαγγελέα. Το ̟εριεχόµενο της αναφοράς εξαρτάται α̟ό το ρόλο και τις αρµοδιότητες ̟ου 

έχει η κάθε υ̟ηρεσία. Για τον λόγο αυτό, δεν υ̟άρχει ένα συγκεκριµένο ̟ρότυ̟ο ή ένα ενιαίο 

ερωτηµατολόγιο για τη συλλογή των δεδοµένων. 

Σύµφωνα µε την ̟αρούσα κατάσταση, µόνο η Αστυνοµία και οι Υ̟ηρεσίες Κοινωνικής 

Ευηµερίας υ̟ακούουν στις οδηγίες του µηχανισµού της υ̟οχρεωτικής αναφοράς. Ε̟ίσης, 

̟αρόλο ̟ου το Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα είναι ένα κεντρικό σηµείο αναφοράς ό̟ου 

όλα τα δεδοµένα και οι ̟ληροφορίες ̟ου αφορούν την ενδοοικογενειακή βία θα έ̟ρε̟ε να 

καταγράφονται και να αναλύονται, αυτό δεν έχει γίνει στην ̟ράξη. Σύµφωνα µε τον 

εκ̟ρόσω̟ο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, τα δεδοµένα ̟αραµένουν αχρησιµο̟οίητα 

λόγω της µη ύ̟αρξης ενός διορισµένου ατόµου ̟ου θα έχει ως βασική αρµοδιότητα την 

συλλογή, ανάλυση, και την σύνταξη εκθέσεων για τα ̟εριστατικά και την κατάσταση 

της  ενδοοικογενειακή βίας στην Κύ̟ρο. Ε̟ι̟λέον, ο µηχανισµός της υ̟οχρεωτικής αναφοράς 

δεν φάνηκε να ενισχύει τη διατµηµατική συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων υ̟ηρεσιών.46 

Ε̟αγγελµατίες του ιδιωτικού τοµέα, συµβουλεύονται να κάνουν αναφορά στο Γενικό 

Εισαγγελέα, αλλά δεν έχουν υ̟οχρέωση. Ε̟αφίεται στην ε̟αγγελµατική τα τους δεοντολογία.  

Το κοινό δεν είναι υ̟οχρεωµένο να αναφέρει ̟ερι̟τώσεις βίας στην οικογένεια και ε̟αφίεται 

στην ευαισθητο̟οίηση του κάθε ̟ολίτη αν θα το ̟ράξει. 

Εισήγηση:  

- Η υ̟οχρέωση αναφοράς ̟ρέ̟ει να ενταχθεί στο νοµοθετικό ̟λαίσιο για όλες τις µορφές 

βίας κατά των γυναικών και να καλύ̟τει όλους τους ε̟αγγελµατίες ̟ου ̟ιθανό να 

έρχονται σε ε̟αφή µε γυναίκες, άνδρες και ̟αιδιά ̟ου µ̟ορεί να είναι θύµατα 

ο̟οιασδή̟οτε α̟ό τις µορφές βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της 

̟αρούσας Σύµβασης. Το νοµοθετικό ̟λαίσιο θα ̟ρέ̟ει να δίνει τη δυνατότητα 

ο̟οιουδή̟οτε ε̟αγγελµατία του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα να το ̟ράξει χωρίς να 

̟αρέβη το ε̟αγγελµατικό α̟όρρητο. Τέτοια θέµατα εµ̟ιστευτικότητας και η ̟αραβίαση 

αυτών µ̟ορούν να διέ̟ονται ̟χ α̟ό κώδικες δεοντολογίας.  

                                                      

46 Panayiotopoulos, Christos. ”Mandatory reporting of domestic violence cases in Cyprus; barriers to the effectiveness of mandatory 

reporting and issues for future practice.”, European Journal of Social Work 14:3 (2011):379-402. 

doi: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13691457.2010.490936 
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10.  Κεφάλαιο V – Ουσιαστικό δίκαιο 
 

 Άρθρο 29 – Πολιτικές αγωγές και διορθωτικά µέτρα  

1 Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να ̟αρέχουν στα θύµατα τα 

κατάλληλα διορθωτικά µέτρα κατά του δράστη. 

2 Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να ̟αρέχουν στα θύµατα, 

σύµφωνα µε τις γενικές αρχές της διεθνούς νοµοθεσίας, κατάλληλα διορθωτικά µέτρα έναντι 

των κρατικών αρχών ̟ου α̟έτυχαν στο καθήκον τους να λάβουν τα α̟αραίτητα ̟ρολη̟τικά ή 

̟ροστατευτικά µέτρα εντός του ̟εδίου των αρµοδιοτήτων τους. 

Βάσει του άρθρου 29 (1) της Σύµβασης, τα συµβαλλόµενα κράτη ̟ρέ̟ει να λάβουν µέτρα για 

να ̟αρέχουν στα θύµατα ε̟αρκή/κατάλληλα ένδικα µέσα αστικού δικαίου (διορθωτικά 

µέτρα) κατά του δράστη.  Η Ε̟εξηγηµατική Έκθεση α̟αριθµεί τα ένδικα µέτρα ̟ου δύναται 

ασκηθούν ό̟ως:  ασφαλιστικά µέτρα, ̟εριοριστικά και α̟αγορευτικά διατάγµατα, διατάγµατα 

µη κακο̟οίησης τα ο̟οία ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 53 της Σύµβασης, ή έκτακτα διατάγµατα 

̟ροστασίας τα ο̟οία ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 52 της Σύµβασης.   

Στην κυ̟ριακή έννοµη τάξη τα αστικά αδικήµατα  κωδικο̟οιούνται και θεσµοθετούνται α̟ό 

τον ̟ερί Αστικών Αδικηµάτων Νόµο Κεφ. 148 και σκο̟ός  έγερσης αγωγής στο αστικό δίκαιο 

είναι η α̟οκατάσταση της ζηµίας ή α̟ώλειας ̟ου υ̟έστη ο ενάγων/ουσα ως ζηµιωθείς/ήσα.  

Σχετικά µε τη Σύµβαση αδικήµατα, ̟ου καλύ̟τει ο εν λόγω Νόµος, είναι το αδίκηµα της 

ε̟ίθεσης (Αρθ.26) και το αδίκηµα της  ̟αράvoµης κατακράτησης ̟ρoσώ̟oυ (άρθρο. 29).  

Συγκεκριµένα: 

« 26.-(1) Ε̟ίθεση συvίσταται στηv εκ ̟ρoθέσεως χρήση κάθε είδoυς βίας κατά τoυ ̟ρoσώ̟oυ άλλoυ, είτε µε 

κτύ̟ηµα, ε̟αφή, µετακίvηση είτε άλλως ̟ως, είτε άµεσα είτε έµµεσα, χωρίς τη συvαίvεση τoυ, ή µε τη 

συvαίvεση τoυ αv η συvαίvεση για αυτό λήφθηκε µε α̟άτη, ή κατό̟ι α̟ό̟ειρας ή α̟ειλής µε ̟ράξη ή 

χειρovoµία χρήσης τέτoιας βίας κατά τoυ ̟ρoσώ̟oυ άλλoυ αv τo ̟ρόσω̟o ̟oυ α̟o̟ειράται ή α̟ειλεί τη 

χρήση βίας ̟ρoκαλεί στov άλλo ̟ε̟oίθηση η o̟oία εδραιώvεται σε εύλoγη αιτία, ότι αυτός έχει κατά τov εv 

λόγω χρόvo τηv ̟ρόθεση και τηv ικαvότητα για ̟ραγµάτωση τoυ σκo̟oύ τoυ. 

(2) Για τoυς σκo̟oύς τoυ άρθρoυ αυτoύ, η έκφραση "χρήση βίας" ̟εριλαµβάvει και τη χρήση θερµότητας, 

φωτός, ηλεκτρικής εvέργειας, αερίoυ, oσµής ή o̟oιασδή̟oτε άλλης oυσίας ή ̟ράγµατoς, αv 

χρησιµo̟oιoύvται σε τέτoιo βαθµό ώστε vα ̟ρoκαλείται ζηµιά.» 

 «29.Παράvoµη κατακράτηση ̟ρoσώ̟oυ συvίσταται στηv ̟αράvoµη oλoσχερή στέρηση της ελευθερίας 

̟ρoσώ̟oυ για o̟oιαδή̟oτε χρovική ̟ερίoδo µε φυσικά µέσα ή µε ε̟ίδειξη εξoυσίας: 

Νoείται ότι o̟oιoσδή̟oτε γovέας, κηδεµόvας ή δάσκαλoς δύvαται ̟ρoσωριvά vα στερήσει τo τέκvo, τov 

κηδεµovευόµεvo ή τo µαθητή, αvτίστoιχα, α̟ό τηv ελευθερία τoυ για τόσo χρόvo ως ήθελε είvαι εύλoγα 

αvαγκαίoς για σωφρovισµό τoυ.» 
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Σηµειώνεται, ε̟ίσης, ότι βάσει του Άρθρου 67 του εν λόγω Νόµου «δεv συvιστά κώλυµα σε αγωγή 

για αστικό αδίκηµα τo ότι τα γεγovότα ε̟ί τωv o̟oίωv στηρίζεται η αγωγή συvιστoύv έγκληµα ή ̟oιvικό 

αδίκηµα βάσει τωv διατάξεωv o̟oιoυδή̟oτε voµoθετήµατoς», ενώ βάσει του Άρθρου 10(1)  σε 

̟ερί̟τωση αγωγής εναντίον συζύγου  «… καθέvας α̟ό τoυς συζύγoυς θα έχει τo ίδιo δικαίωµα vα 

εγείρει αγωγή εvαvτίov τoυ άλλoυ για αστικό αδίκηµα, ωσάv vα µηv ήταv συζευγµέvoι».  

Παράλληλα µε τις ανωτέρω ̟ρόνοιες του ̟ερί Αστικών Αδικηµάτων Νόµου, 

ο  ̟ερί Θέσ̟ισης Ελάχιστων Προτύ̟ων  σχετικά  µε  τα  ∆ικαιώµατα,  την  Υ̟οστήριξη  και  την

Προστασία  Θυµάτων  της  Εγκληµατικότητας Νόµος Ν.51(Ι)/2016, ο ο̟οίος ψηφίστηκε 

̟ρόσφατα για σκο̟ούς εναρµόνισης µε την σχετική Ευρω̟αϊκή  Οδηγία 2012/29/ΕΕ, ̟ρονοεί 

στο άρθρο 15(1) για δικαίωµα θυµάτων σε α̟οζηµίωση:  « Άνευ ε̟ηρεασµού ο̟οιουδή̟οτε άλλου 

ένδικου µέσου ή θερα̟είας ̟ου ̟ροβλέ̟εται δυνάµει των διατάξεων ο̟οιουδή̟οτε άλλου νόµο ή 

κανονισµών, ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόσω̟ο είναι θύµα κατά την έννοια του ̟αρόντος Νόµου έχει αγώγιµο δικαίωµα 

α̟οζηµιώσεων έναντι του δράστη, για ο̟οιαδή̟οτε αξιό̟οινη ̟ράξη ̟ου δια̟ράχθηκε σε βάρος του και ο 

δράστης υ̟έχει αντίστοιχη αστική ευθύνη για την καταβολή ειδικών και γενικών α̟οζηµιώσεων ̟ρος το 

θύµα».  

Αν και ο ανωτέρω Νόµος του 2016 δεν διέ̟ει ειδικά τις γυναίκες  θύµατα  βίας , εντούτοις , 

ενσωµατώνει στο άρθρο 2 τον  ορισµό  της  «βίας  µε βάση το  φύλο», η ο̟οία συµ̟εριλαµβάνει 

µεταξύ άλλων βία στο ̟λαίσιο στενών σχέσεων (άρθρο (α)), σεξουαλική βία, 

συµ̟εριλαµβανόµενων του βιασµού, της σεξουαλικής ε̟ίθεσης και της σεξουαλικής 

̟αρενόχλησης   (άρθρο 2 (β)) και διάφορες µορφές ε̟ιβλαβών ̟ρακτικών, 

συµ̟εριλαµβανοµένων του αναγκαστικού γάµου, του ακρωτηριασµού των γεννητικών 

οργάνων και των λεγοµένων «εγκληµάτων τιµής» (άρθρο (ε)). Ε̟ίσης το άρθρο 2 ̟εριλαµβάνει 

και τη «βία στο ̟λαίσιο στενής σχέσης» η ο̟οία ορίζεται ως « βία ̟ου ασκείται α̟ό ̟ρόσω̟ο το 

ο̟οίο είναι ή υ̟ήρξε σύζυγος ή σύντροφος του θύµατος ή είναι άλλο µέλος της οικογένειας του, ανεξάρτητα 

αν ο δράστης µοιράζεται ή έχει µοιρασθεί την ίδια στέγη µε το θύµα, και ̟εριλαµβάνει σωµατική, ψυχική ή 

συναισθηµατική βλάβη ή οικονοµική ζηµία».  

Κρίνεται ως ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι τώρα υ̟άρχει ρητή ̟ρόνοια στον ανωτέρω Νόµο 

του 2016, βάσει της ο̟οίας µια γυναίκα θύµα βίας, συµ̟εριλαµβανοµένης και 

ενδοοικογενειακής, µ̟ορεί ̟λέον να κινηθεί νοµικά εναντίον του θύτη για διεκδίκηση  ειδικών 

και γενικών α̟οζηµιώσεων για α̟οκατάσταση σωµατικής, ψυχικής ή συναισθηµατικής βλάβης 

ή οικονοµικής ζηµίας.  

Το άρθρο 29 (2) της Σύµβασης ̟ρονοεί ότι τα κράτη µέρη ̟ρέ̟ει να ̟αράσχουν στα θύµατα 

ε̟αρκή ένδικα µέσα αστικού δικαίου (διορθωτικά µέτρα) κατά των κρατικών αρχών, οι 

ο̟οίες α̟έτυχαν στο καθήκον τους να λάβουν τα α̟αραίτητα ̟ρολη̟τικά ή ̟ροστατευτικά 

µέτρα εντός του ̟εδίου των αρµοδιοτήτων τους. Το καθήκον των κρατικών αρχών 

̟εριλαµβάνει ασφαλώς και την  υ̟οχρέωση για ε̟ιµελή ̟ρόληψη, διερεύνηση και τιµωρία 

̟ράξεων βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό τη Σύµβαση και ο̟οιαδή̟οτε α̟οτυχία στην τέλεση του 

καθήκοντος αυτού συνε̟άγεται νοµική ευθύνη του κράτους. Στόχος των διορθωτικών µέτρων 

αστικού δικαίου κατά του κράτους είναι η  αντιµετώ̟ιση της α̟οτυχίας αυτής. 
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Το  άρθρο 172 του Συντάγµατος ̟ρονοεί ότι « Η ∆ηµοκρατία ευθύνεται δια ̟άσαν ζηµιογόνον άδικον 

̟ράξιν ή ̟αράλειψιν των υ̟αλλήλων ή αρχών της ∆ηµοκρατίας εν τη ασκήσει των καθηκόντων αυτών ή 

κατ’ ε̟ίκλησιν ασκήσεως των καθηκόντων αυτών. Νόµος θέλει καθορίσει τα ̟ερί της ευθύνης της 

∆ηµοκρατίας». Εντούτοις, ε̟ειδή δεν έχει θεσ̟ιστεί Νόµος ̟ου να καθορίζει τα ̟ερί της ευθύνης 

της ∆ηµοκρατίας, ό̟ως ̟ροβλέ̟εται α̟ό το Σύνταγµα, εφαρµόζεται ο Περί Αστικών 

Αδικηµάτων Νόµος, για αγωγές εναντίον ̟ράξεων ή και ̟αραλείψεων του κράτους ή και των 

υ̟αλλήλων του  ε̟’ ονόµατι ή και εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας δυνάµει 

το άρθρου 57 του ̟ερί ∆ικαστηρίων Νόµου (Ν.14/1960). Η ευθύνη του κράτους  για ε̟ιµελή 

̟ρόληψη, διερεύνηση και τιµωρία ̟ράξεων βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό τη Σύµβαση δεν 

καθορίζεται α̟ό την υφιστάµενη νοµοθεσία και ως εκ τούτου δεν δίνεται στα θύµατα βίας, 

ό̟ως ορίζονται στην Σύµβαση, δικαίωµα έγερσης αγωγής για α̟οζηµίωση ή α̟οκατάσταση 

ζηµιάς ̟ου υ̟έστη το θύµα/ενάγουσα α̟ό την ̟αράβαση του καθήκοντος των κρατικών 

αρχών/εναγοµένων. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο. 5 του ̟ερί Αστικών Αδικηµάτων Νόµου Κεφ. 148 «Καµιά 

αγωγή δεv εγείρεται δυνάµει τωv διατάξεων τoυ Νόµου αυτού σε σχέση µε ̟ράξη Κυβέρνησης, δηλαδή, 

ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη ̟oυ ̟ροκαλεί βλάβη ή ζηµιά σε ̟ρόσω̟ο, τo ο̟οίο κατά τo χρόνο της τέλεσης της 

̟ράξης δεv είναι ̟ολίτης της ∆ηµοκρατίας, και η o̟oία ̟ράξη τελέστηκε α̟ό εκ̟ρόσω̟ο τωv ̟ολιτικών ή 

στρατιωτικών αρχών της ∆ηµοκρατίας και είτε ̟ροηγουµένως εξουσιοδοτήθηκε ή µεταγενέστερα εγκρίθηκε 

α̟ό τη ∆ηµοκρατία». Συνε̟ώς, σύµφωνα µε την εν λόγω ̟ρόνοια, ένα θύµα βίας, ό̟ως 

̟ροβλέ̟εται στην Σύµβαση,  ακόµη και αν δύναται να κινηθεί νοµικά εναντίον της 

∆ηµοκρατία για διορθωτικά µέτρα για ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη ̟ροκάλεσε βλάβη ή ζηµία, θα 

µ̟ορεί να το ̟ράξει µόνο αν είναι ̟ολίτης της Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας. Κάτι τέτοιο είναι 

ξεκάθαρα αντίθετο µε το ̟νεύµα και τις ̟ρόνοιες της Σύµβασης, στην ο̟οία τα θύµατα ̟ρέ̟ει 

να έχουν ̟ρόσβαση σε διορθωτικά µέτρα κατά των αρχών του Κράτους, ̟ου α̟έτυχαν στο 

καθήκον τους, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι ̟ολίτες του εν λόγω Κράτους. 

Γενικά δεν υ̟άρχει ένα ξεκάθαρο νοµικό ̟λαίσιο για την ευθύνη του Κράτους και την 

εφαρµογή των κανόνων του δικαίου των αστικών αδικηµάτων στην ευθύνη του Κράτους, µε 

α̟οτέλεσµα αυτό να ε̟ηρεάζει τη σωστή εφαρµογή της Σύµβασης και κατ’ ε̟έκταση τα 

δικαιώµατα των θυµάτων ό̟ως ̟ροβλέ̟ονται σε αυτή.    

Εισήγηση:  

- Πρέ̟ει να υ̟άρχει ρητή ̟ρόνοια για την υ̟οχρέωση και καθήκον των κρατικών αρχών 

για ε̟ιµελή ̟ρόληψη, διερεύνηση και τιµωρία ̟ράξεων βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό τη 

Σύµβαση και την νοµική ευθύνη του κράτους για ο̟οιαδή̟οτε α̟οτυχία στην τέλεση 

του καθήκοντος αυτού. Η νοµική ευθύνη του κράτους δεν ̟ρέ̟ει να ̟εριορίζεται στους 

υ̟ηκόους της Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας.   

- Συνδέεται µε το άρθρο 5 της Σύµβασης 
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Άρθρο 30 – Α̟οζηµίωση  

1. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα  

θύµατα  έχουν  το  δικαίωµα  να  διεκδικήσουν  α̟οζηµίωση  α̟ό  τους  δράστες  για 

ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τα αδικήµατα δια̟ιστώνονται σύµφωνα µε την ̟αρούσα Σύµβαση.  

2. Κατάλληλη  κρατική  α̟οζηµίωση  θα  δίδεται  σε  εκείνους  ̟ου  έχουν  υ̟οστεί  σοβαρό  

σωµατικό  τραυµατισµό  ή  βλάβη  στην  υγεία  τους,  στο  βαθµό  ̟ου  η  βλάβη  δεν καλύ̟τεται 

α̟ό άλλες ̟ηγές ό̟ως δράστης, ασφάλεια ή υγειονοµικές και κοινωνικές ̟αροχές ̟ου 

χρηµατοδοτούνται α̟ό το κράτος. Αυτό δεν α̟οκλείει τα Μέρη α̟ό το να διεκδικήσουν 

ε̟ιστροφή για α̟οζηµίωση ̟ου δόθηκε α̟ό το δράστη, εφόσον δόθηκε η ανάλογη βαρύτητα 

στην ασφάλεια του θύµατος.  

3. Τα  µέτρα  ̟ου  λαµβάνονται  σύµφωνα  µε  την  ̟αράγραφο  2  θα  διασφαλίζουν  την 

̟αροχή α̟οζηµίωσης εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. 

Όσον αφορά το άρθρο. 30 (1), το δικαίωµα του θύµατος να διεκδικήσει α̟οζηµίωση καλύ̟τεται 

α̟ό το νοµοθετικό µας ̟λαίσιο.  Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ποινικού Κώδικα το ∆ικαστήριο 

δύναται να ε̟ιβάλει ̟οινή καταβολής α̟οζηµίωσης µεταξύ άλλων.  

Ε̟ίσης ο Περί Θέσ̟ισης Ελάχιστων Προτύ̟ων σχετικά µε τα ∆ικαιώµατα, την Υ̟οστήριξη και 

την Προστασία  θυµάτων της Εγκληµατικότητας Νόµος του 2016 κάνει ρητή αναφορά στο 

δικαίωµα του θύµατος να  διεκδικήσει α̟οζηµίωση  στο άρθρο 15: 

15. – (1) Άνευ ε̟ηρεασµού ο̟οιουδή̟οτε άλλου ένδικου µέσου η θερα̟είας ̟ου ̟ροβλέ̟εται δυνάµει των 

διατάξεων ο̟οιουδή̟οτε άλλου νόµου ή κανονισµών, ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόσω̟ο είναι θύµα κατά την έννοια του 

̟αρόντος Νόµου έχει αγώγιµο δικαίωµα α̟οζηµιώσεων έναντι του δράστη, για ο̟οιαδή̟οτε αξιό̟οινη 

̟ράξη ̟ου δια̟ράχθηκε σε βάρος του και ο δράστης υ̟έχει αντίστοιχη αστική ευθύνη για την καταβολή 

ειδικών και γενικών α̟οζηµιώσεων ̟ρος το θύµα. 

(2) Σε ̟ερί̟τωση θανάτου του θύµατος, αγώγιµο δικαίωµα για α̟οζηµίωση έχουν τα µέλη της οικογένειας 

του θύµατος, ό̟ως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 2.  

Παρόλο ̟ου το Άρθρο 30 (1) αναγνωρίζει ότι είναι ο δράστης ̟ου έχει την κύρια ευθύνη για 

ο̟οιαδή̟οτε α̟οζηµίωση στο θύµα για αδικήµατα ̟ου καλύ̟τονται α̟ό τη Σύµβαση, η 

̟αράγραφος (2) ορίζει µια ε̟ικουρική υ̟οχρέωση του κράτους να α̟οζηµιώσει το θύµα σε 

̟ερι̟τώσεις σοβαρής σωµατικής βλάβης ή σοβαρής βλάβης στην υγεία του θύµατος. Ε̟ίσης η 

υ̟οχρέωση του κράτους ισχύει µόνο σε ̟ερι̟τώσεις ό̟ου η α̟οζηµίωση «δεν καλύ̟τεται α̟ό 

άλλες ̟ηγές ό̟ως δράστης, ασφάλεια ή υγειονοµικές και κοινωνικές ̟αροχές ̟ου 

χρηµατοδοτούνται α̟ό το κράτος». 
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Λαµβάνοντας υ̟όψη τα ̟ιο ̟άνω, θεωρούµε ότι δεν έ̟ρε̟ε να τεθεί ε̟ιφύλαξη στην 

̟αράγραφο (2) του άρθρου αυτού. ∆εδοµένου ότι όλες οι άλλες ̟ηγές α̟οζηµίωσης ̟ρέ̟ει να 

εξαντληθούν ̟ροτού τεθεί σε ισχύει η υ̟οχρέωση του κράτους, η οικονοµική ε̟ιβάρυνση δεν θα 

̟ρέ̟ει να είναι α̟αγορευτική. Περαιτέρω, το δικαίωµα για α̟οζηµίωση καλύ̟τεται α̟ό το 

Περί Α̟οζηµίωσης Θυµάτων Βίαιων Εγκληµάτων (Τρο̟ο̟οιητικός) Νόµος του 2006 ̟ου 

διαβάζεται µαζί µε τον ̟ερί Α̟οζηµίωσης Θυµάτων Βίαιων Εγκληµάτων Νόµο του 1997. Με 

τον νόµο αυτό το κράτος αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο όριο 

α̟οζηµίωσης για θύµατα βίαιων εγκληµάτων ̟ου δια̟ράττονται στο έδαφός του, σε ̟ερί̟τωση 

̟ου ̟λήρους α̟οζηµίωση δεν είναι διαθέσιµη α̟ό άλλες ̟ηγές. 

Εισήγηση: 

- Συνιστούµε την άρση της εν λόγω ε̟ιφύλαξης και την ̟λήρη εφαρµογή του ̟ερί 

Α̟οζηµίωσης Θυµάτων Βίαιων Εγκληµάτων Νόµου του 1997 για θύµατα αδικηµάτων 

̟ου καλύ̟τονται α̟ό τη Σύµβαση. 

 

Άρθρο 31 – Κηδεµονία, δικαιώµατα ε̟ικοινωνίας και ασφάλεια  

1. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι, στον  

καθορισµό  των  δικαιωµάτων  κηδεµονίας  και  ε̟ικοινωνίας  µε  τα  ̟αιδιά,  τα ̟εριστατικά 

βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης λαµβάνονται υ̟όψη. 

 2. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι η 

άσκηση ο̟οιωνδή̟οτε δικαιωµάτων ε̟ικοινωνίας ή κηδεµονίας δεν θέτει σε κίνδυνο τα 

δικαιώµατα και την ασφάλεια του θύµατος ή των ̟αιδιών. 

Στο κυ̟ριακό δίκαιο οι σχέσεις Γονέων και Τέκνων, ̟εριλαµβανοµένων της γονικής µέριµνας47 

και ε̟ικοινωνίας48, ρυθµίζονται α̟ό τους ̟ερί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόµους του 1990 

έως 1998 και η λήψη ο̟οιασδή̟οτε α̟όφασης σχετικά  µε αυτές α̟οσκο̟εί στο συµφέρον του 

τέκνου. Το άρθρο 18 της εν λόγω νοµοθεσίας ̟ρονοεί για τις συνέ̟ειες  κακής άσκησης της 

γονικής µέριµνας, η ο̟οία µ̟ορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση της και ανάθεση της σε «ε̟ίτρο̟ο» 

(το ̟ρόσω̟ο στο ο̟οίο ανατίθεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, η άσκηση της γονικής 

µέριµνας εν όλω ή εν µέρει). Συγκεκριµένα: 

«18.-(1) Αν ο ̟ατέρας ή η µητέρα ̟αραβαίνουν τα καθήκοντα ̟ου τους ε̟ιβάλλει το λειτούργηµα τους για 

την ε̟ιµέλεια του ̟ροσώ̟ου του τέκνου ή τη διοίκηση της ̟εριουσίας του, ή αν ασκούν το λειτούργηµα 

αυτό καταχρηστικά ή δεν είναι σε θέση να αντα̟οκριθούν σ’ αυτό, το ∆ικαστήριο, εφόσον το ζητήσει ο 

άλλος γονέας ή ο ∆ιευθυντής, µ̟ορεί να διατάξει ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόσφορο µέτρο. 

                                                      
47 Ο Περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόµος του 1990 (N. 216/1990). Άρθρο 6. 
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/1990_1_216/full.html 
48 Στο ίδιο, Άρθρο 17. 
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(2) Το ∆ικαστήριο µ̟ορεί να αφαιρέσει α̟ό τον ένα γονέα την άσκηση της γονικής µέριµνας, εν όλω ή εν 

µέρει, ή να την αναθέσει α̟οκλειστικά στον άλλο ή, αν συντρέχουν και στο ̟ρόσω̟ο αυτού οι ̟ροϋ̟οθέσεις 

του εδαφίου (1), να αναθέσει την ε̟ιµέλεια του τέκνου εν όλω ή εν µέρει σε Ε̟ίτρο̟ο. 

(3) Η αφαίρεση εν όλω ή εν µέρει της ε̟ιµέλειας του ̟ροσώ̟ου του τέκνου και α̟ό τους δυο γονείς και η 

ανάθεση της σε ε̟ίτρο̟ο διατάσσονται α̟ό το ∆ικαστήριο µόνο όταν άλλα µέτρα δεν έφεραν α̟οτέλεσµα ή 

όταν κρίνεται ότι δεν ε̟αρκούν για να α̟οτρέψουν κίνδυνο της σωµατικής, ̟νευµατικής ή ψυχικής υγείας 

του τέκνου. 

(4) Το ∆ικαστήριο α̟οφασίζει την ανάθεση στον ε̟ίτρο̟ο ύστερα α̟ό έλεγχο του ήθους, των βιοτικών 

συνθηκών και της εν γένει καταλληλότητας του. Η συναίνεση του ε̟ιτρό̟ου α̟οτελεί α̟αραίτητη 

̟ροϋ̟όθεση. 

(5) Η ανάθεση της ε̟ιτρο̟είας γίνεται κατά ̟ροτίµηση σε συγγενικά ̟ρόσω̟α. 

(6) Το ∆ικαστήριο ορίζει την έκταση της γονικής µέριµνας ̟ου ̟αραχωρεί στον ε̟ίτρο̟ο και τους όρους 

της άσκησης της.»  

Ε̟ίσης, το άρθρο  21 του εν λόγω Νόµου ̟ρονοεί για αφαίρεση γονικής µέριµνας α̟ό γονέα 

µετά α̟ό αίτηση του άλλου γονέα ή του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Υ̟ηρεσιών Κοινωνικής 

Ευηµερίας στο ∆ικαστήριο, αν ο γονέας αυτός καταδικάστηκε για αδίκηµα ̟ου αφορά τη ζωή, 

την υγεία ή τα ήθη του τέκνου. 

Υ̟ογραµµίζεται, ε̟ι̟ρόσθετα, ότι το άρθρο 3 των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και 

Προστασία Θυµάτων) Νόµων του 2000 ως 2015 (Νόµοι 119(Ι)/2000, 212(Ι)/2004  και 172 

(Ι)/2015 ) ̟ρονοεί ότι ̟ράξη ή συµ̟εριφορά η ο̟οία συνιστά βία (ό̟ως σωµατική, σεξουαλική 

ή ψυχική βλάβη σε ο̟οιοδή̟οτε µέλος της οικογένειας α̟ό άλλο µέλος της οικογένειας, 

̟εριλαµβανοµένης και βίας ̟ου ασκείται µε σκο̟ό την ε̟ίτευξη σεξουαλικής ε̟αφής χωρίς τη 

συγκατάθεση του θύµατος, καθώς ε̟ίσης και τον ̟εριορισµό της ελευθερίας του) όταν 

δια̟ράττεται στην ̟αρουσία ανήλικου µέλους της οικογένειας, θεωρείται βία η ο̟οία ασκείται εναντίον του 

εν λόγω ανηλίκου εφόσον δύναται να ̟ροκαλέσει σ' αυτό ψυχική βλάβη.  

∆εν υ̟άρχει όµως ̟ρόνοια στην κυ̟ριακή νοµοθεσία ̟ου να διασφαλίζει ότι η άσκηση 

ο̟οιωνδή̟οτε δικαιωµάτων ε̟ικοινωνίας ή κηδεµονίας δεν ̟ρέ̟ει να θέτει σε κίνδυνο τα 

δικαιώµατα και την ασφάλεια του θύµατος/γονέα  του ̟αιδιού ή των ̟αιδιών, ό̟ως ̟ρονοείται στο 

άρθρο. 31. 2 της Σύµβασης. 

Εισήγηση:   

- Οι υφιστάµενες ̟ρόνοιες στην κυ̟ριακή νοµοθεσία ̟ου διασφαλίζουν ότι η άσκηση 

ο̟οιωνδή̟οτε δικαιωµάτων ε̟ικοινωνίας ή κηδεµονίας δεν ̟ρέ̟ει να θέτει σε κίνδυνο 

τα δικαιώµατα και την ασφάλεια των ̟αιδιών, ̟ρέ̟ει να ευθυγραµµιστούν µε τις 

̟ρόνοιες της Σύµβασης, ούτως ώστε να ̟εριλαµβάνουν και ρητή ̟ρόνοια ̟ου να 

διασφαλίζει ότι η άσκηση ο̟οιωνδή̟οτε δικαιωµάτων ε̟ικοινωνίας ή κηδεµονίας δεν 
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̟ρέ̟ει να θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώµατα και την ασφάλεια του θύµατος/γονέα  του ̟αιδιού ή 

των ̟αιδιών. 

 

Άρθρο 32 – Αστικές συνέ̟ειες αναγκαστικών γάµων 

Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα  µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι γάµοι 

̟ου συνά̟τονται αναγκαστικά µ̟ορούν να ακυρωθούν ή να διαλυθούν χωρίς να τίθενται 

̟εριττά οικονοµικά ή διοικητικά εµ̟όδια για το θύµα. 

Το άρθρο αυτό ̟ρονοεί για τις νοµικές συνέ̟ειες των αναγκαστικών γάµων και α̟αιτεί ό̟ως οι 

γάµοι αυτοί είναι ακυρώσιµοι.  Όσο αφορά τους αναγκαστικούς γάµους γενικότερα δείτε 

άρθρα 37 και 59. 

Οι αναγκαστικοί γάµοι καλύ̟τονται α̟ό τον Ποινικό Κώδικα, τον Περί Γάµου Νόµο του 2003 

(τελευταία τρο̟ο̟οίηση Ν.66(Ι)/2009), και τον Νόµο Περί Εµ̟ορίας Προσώ̟ων [ο Περί της 

Πρόληψης και της Κατα̟ολέµησης της Εµ̟ορίας και Εκµετάλλευσης Προσώ̟ων και της 

Προστασίας των Θυµάτων Νόµος του 2014 (N. 60(I)/2014)] 

Σύµφωνα µε τον Περί Γάµων Νόµο του 2003 άρθρο 14 (̟αράγραφος 1,2,4) σε ̟ερί̟τωση των 

̟ιο κάτω ο γάµος µ̟ορεί να ακυρωθεί εάν:  

«14. (1) Για τη σύναψη γάµου α̟αιτείται η ελεύθερη συναίνεση των ̟ροσώ̟ων ̟ου θα 

συνάψουν το γάµο. 

(2) ∆εν υ̟άρχει ελεύθερη συναίνεση των ̟ροσώ̟ων ̟ου θα συνάψουν το γάµο ό̟ως α̟αιτεί το 

εδάφιο (1) του ̟αρόντος άρθρου, αν ο̟οιοδή̟οτε α̟ό αυτά: 

(α) είναι ανίκανο για σύναψη γάµου ̟ρόσω̟ο µέσα στην έννοια του εδαφίου (3) του 

̟αρόντος άρθρου, ή  

(β) τελεί υ̟ό ̟λάνη σχετικά µε την ταυτότητα του ̟ροσώ̟ου του άλλου ̟ροσώ̟ου, ή 

(γ) έχει εξαναγκαστεί να συνάψει το γάµο µε α̟ειλή, ό̟ως καθορίζεται στο εδάφιο (4) 

του ̟αρόντος άρθρου.» 

« (4) Για τους σκο̟ούς της ̟αραγράφου (γ) του εδαφίου (2) α̟ειλή συνιστά: 

(α) κάθε ενέργεια, ̟ράξη ή ̟αράλειψη ̟ου δύναται να ε̟ιφέρει φόβο στο µέσο λογικό 

άνθρω̟ο, ότι θα εκτεθεί σε άµεσο και σηµαντικό κίνδυνο η ζωή, η τιµή, η ελευθερία, η 

σωµατική ακεραιότητα ή η ̟εριουσία του ή εκείνη των µελών της οικογένειας του, και εκ 

του φόβου αυτού δίδει τη συγκατάθεση του για τέλεση γάµου. (β) κάθε νόµιµη, ̟αράνοµη 

ή εναντίον των χρηστών ηθών ενέργεια ή ̟ράξη ή δήλωση ̟ου ε̟ιφέρει φόβο στο µέσο 

λογικό άνθρω̟ο και ως εκ του λόγου αυτού α̟οσ̟άται η συγκατάθεση του ενός ή και των 

δύο ̟ροσώ̟ων για τέλεση γάµου.»  
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Περαιτέρω, σύµφωνα µε το ίδιο νόµο, άρθρο 16 ο γάµος ̟αύει να είναι ακυρώσιµος:  

«(α) Αν, ̟αρά το ότι τελέσθηκε χωρίς την ελεύθερη συναίνεση των ̟ροσώ̟ων στη σύναψή του, 

ακολουθήσει ελεύθερη και ̟λήρης συναίνεση των συζύγων,   

(β) αν, ̟αρά το ότι συνάφθηκε α̟ό ανίκανο για σύναψη γάµου ̟ρόσω̟ο, το εν λόγω ̟ρόσω̟ο 

αναγνωρίσει το γάµο, αν και όταν καταστεί ικανό για σύναψη γάµου ̟ρόσω̟ο, 

(γ) αν, ̟αρά το ότι συνάφθηκε χωρίς συγκατάθεση των ̟ροσώ̟ων ̟ου έχουν τη γονική 

µέριµνα, δοθεί εκ των υστέρων η γρα̟τή συγκατάθεσή τους, 

(δ) αν, ̟αρά το ότι συνάφθηκε εξαιτίας ̟λάνης σχετικά µε την ταυτότητα του ̟ροσώ̟ου του 

άλλου συζύγου, το ̟λανηθέν ̟ρόσω̟ο αναγνωρίσει το γάµο µετά τη δια̟ίστωση της ̟λάνης, 

(ε) αν, ̟αρά το ότι τελέσθηκε ως α̟οτέλεσµα εξαναγκασµού ο̟οιουδή̟οτε ̟ροσώ̟ου στο γάµο 

το εξαναγκασθέν ̟ρόσω̟ο αναγνωρίσει το γάµο µετά ̟ου θα ̟αρέλθει η α̟ειλή.» 

Θεωρούµε το άρθρο 16 ̟ροβληµατικό, αφού δεν έχουµε αντιληφθεί τη λογική του νοµοθέτη. 
∆εν υ̟άρχουν ο̟οιεσδή̟οτε ασφαλιστικές δικλίδες για το θύµα.  ∆ηλαδή για ̟αράδειγµα εάν 
α̟οκτήσουν ̟αιδιά ̟όσο ελεύθερη θα µ̟ορεί να είναι η συγκατάθεση της µητέρας για να 
̟αραµείνει στον γάµο;  

Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε το άρθρο 22 (β) του ̟ερί Γάµου Νόµο δίνεται το 

δικαίωµα για αγωγή: 

α) α̟ό εκάτερον των συζύγων σε ̟ερί̟τωση γάµου ̟ου είναι ακυρώσιµος γιατί δεν υ̟ήρξε 

ελεύθερη συναίνεση, «ή κατά τα διαλαµβανόµενα στην ̟αράγραφο (α) του εδαφίου (2) του εν 

λόγω άρθρου, ή ε̟ί τω ότι δεν υ̟ήρξε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 

15»· 

«(β) α̟ό σύζυγο ̟ου ̟λανήθηκε σε σχέση µε την ταυτότητα του άλλου συζύγου, ή ̟ου 

εξαναγκάστηκε στη σύναψη γάµου, αλλά όχι α̟ό τους κληρονόµους τους, σε ̟ερί̟τωση γάµου 

̟ου είναι ακυρώσιµος κατά τα διαλαµβανόµενα είτε στην ̟αράγραφο (β) είτε στην ̟αράγραφο 

(γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 14» του εν λόγω νοµοθετικού ̟λαισίου. 

Όµως, όσο αφορά το συγκεκριµένο άρθρο είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η νοµική δράση, 

ό̟ως αυτή α̟αιτείται µε βάση τη συγκεκριµένη διάταξη της Σύµβασης  δεν ̟ρέ̟ει να συνιστά 

υ̟ερβολική οικονοµική και διοικητική ε̟ιβάρυνση στο θύµα. ∆ηλαδή, οι διαδικασίες ̟ου 

έχουν συσταθεί για την ακύρωση ή τη διάλυση ενός αναγκαστικού γάµου δεν ̟ρέ̟ει µην 

̟αρουσιάζουν ανυ̟έρβλητες δυσκολίες ή έµµεσα να οδηγήσουν σε οικονοµική δυσκολίες το 

θύµα. Ε̟ι̟λέον, η µορφή της λήξης και ακύρωσης του γάµου δεν θα ̟ρέ̟ει να θίγει τα 

δικαιώµατα του θύµατος . Αυτό δεν φαίνεται να καλύ̟τεται α̟ό τον Περί Γάµο Νόµο του 2003 

̟αρά το δικαίωµα ̟ου δίνει για αγωγή. 
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 Εισήγηση: 

- Να τρο̟ο̟οιηθεί ο Περί Γάµου Νόµος ώστε να συνάδει µε το άρθρο 32 της Σύµβασης. 

-  Να εξεταστεί το ενδεχόµενο ̟αροχής Νοµικής Αρωγής σε θύµατα εξαναγκαστικών γάµων για 

ακύρωση ή διάλυση τους. Οι αιτήσεις για ̟αροχή Νοµικής Αρωγής για θύµατα 

εξαναγκαστικών γάµων ̟ρέ̟ει να εξετάζονται κατά ̟ροτεραιότητα.  

- Να υ̟άρξει ̟ρόνοια ώστε να εξετάζονται ενδελεχώς α̟ό εξειδικευµένους συµβούλους κατά 

̟όσο όντως το θύµα είναι σε θέση να δώσει την εκ των υστέρων ελεύθερα την συναίνεση του ή 

ότι όντως έχει ̟αρέλθει η α̟ειλή. 

 

Άρθρο 33 – Ψυχολογική βία 

Τα µέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι η 

σκό̟ιµη ενέργεια ̟ρόκλησης σοβαρής φθοράς στην ψυχολογική ακεραιότητα ενός ατόµου 

µέσω εξαναγκασµού ή α̟ειλών ̟οινικο̟οιείται. 

Η ψυχολογική βία ό̟ως ορίζεται α̟ό τη Σύµβαση καλύ̟τει κάθε εκ ̟ροθέσεως συµ̟εριφορά 

̟ου βλά̟τει σοβαρά την ψυχολογική ακεραιότητα άλλου ατόµου µέσω εξαναγκασµού ή 

α̟ειλών. Η ερµηνεία της λέξης "εκ ̟ροθέσεως" ε̟αφίεται στο εθνικό δίκαιο, αλλά η α̟αίτηση 

για εκ ̟ροθέσεως συµ̟εριφοράς σχετίζεται µε όλα τα στοιχεία του αδικήµατος. 

Η έκταση της ̟αράβασης ̟εριορίζεται σε εκ ̟ροθέσεως συµ̟εριφορά η ο̟οία βλά̟τει σοβαρά 

τη ψυχολογική ακεραιότητα ενός ατόµου και µ̟ορεί να γίνει µε διάφορους τρό̟ους και 

µεθόδους. Η Σύµβαση δεν ορίζει τι σηµαίνει σοβαρή βλάβη και ξεκαθαρίζει ότι για να 

καλύ̟τεται α̟ό τη διάταξη αυτή, το αδίκηµα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει τη χρήση εξαναγκασµού 

ή α̟ειλών. Ε̟ι̟ρόσθετα, η διάταξη αυτή αναφέρεται σε συστηµατική συµ̟εριφορά και όχι σε 

µία µεµονωµένη ̟ράξη και µ̟ορεί να συνυ̟άρχει ταυτόχρονα µε άλλες µορφές βίας , ό̟ως η 

σωµατική και η σεξουαλική. 

Σύµφωνα µε τους Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) Νόµους του 

2000 ως2015: 

Άρθρο 3.–(1) Βία, για τους σκο̟ούς του Νόµου αυτού, σηµαίνει ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη, ̟αράλειψη ή 

συµ̟εριφορά µε την ο̟οία ̟ροκαλείται σωµατική, σεξουαλική ή ψυχική βλάβη σε ο̟οιοδή̟οτε µέλος της 

οικογένειας α̟ό άλλο µέλος της οικογένειας και ̟εριλαµβάνει και τη βία ̟ου ασκείται µε σκο̟ό την 

ε̟ίτευξη σεξουαλικής ε̟αφής χωρίς τη συγκατάθεση του θύµατος, καθώς ε̟ίσης και τον ̟εριορισµό της 

ελευθερίας του. 

Η ψυχολογική βία δεν καλύ̟τεται α̟ό την νοµοθεσία µας ό̟ως αυτή ορίζεται α̟ό τη Σύµβαση,  

αφού α̟ουσιάζει η αναφορά σε εξαναγκασµό και α̟ειλές και δεν καλύ̟τεται η ψυχολογική βία 

̟ου δια̟ράττεται εκτός της οικογένειας.   
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Εισήγηση: 

- Να τρο̟ο̟οιηθούν  οι Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) 

Νόµοι του 2000  ως 2015 (Νόµοι 119(Ι) του 2000,  212(Ι) του 2004 και 172(Ι)/2015) ώστε 

να ο ορισµός της ψυχολογικής βίας να καλύ̟τεται ό̟ως αυτός ορίζεται στη Σύµβαση. 

- Να ενταχθεί το άρθρο στη νοµοθεσία για τη Βία κατά των Γυναικών. 

 

Άρθρο 34 - Παρενοχλητική ̟αρακολούθηση 

Τα µέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι η 

σκό̟ιµη ε̟αναλαµβανόµενη ενασχόληση µε α̟ειλητική ενέργεια ̟ου α̟ευθύνεται ̟ρος 

κά̟οιο άλλο άτοµο, ̟ροκαλώντας του φόβο για την ασφάλειά του, ̟οινικο̟οιείται. 

Το άρθρο αυτό ορίζει το αδίκηµα της ̟αρενοχλητικής ̟αρακολούθησης, η ο̟οία ορίζεται ως η 

σκό̟ιµη ε̟αναλη̟τική α̟ειλητική συµ̟εριφορά ̟ου α̟ευθύνεται σε άλλο ̟ρόσω̟ο, 

̟ροκαλώντας την ή τον να φοβάται για την ασφάλειά του/της. Η Σύµβαση ̟ροσδιορίζει µε 

σαφήνεια την ̟αρενοχλητική ̟αρακολούθηση ώστε να ̟εριλαµβάνει ανε̟ιθύµητη  

ε̟ικοινωνία ή ̟αρακολούθηση είτε αυτή είναι ̟ρόσω̟ο µε ̟ρόσω̟ο, είτε µέσω τηλεφώνου, 

ηλεκτρονικού υ̟ολογιστή ή µέσω ο̟οιουδή̟οτε διαθέσιµου µέσου ε̟ικοινωνίας. 

Η ̟αρενοχλητική ̟αρακολούθηση δεν καλύ̟τεται α̟ό την νοµοθεσία µας και δεν α̟οτελεί 

̟οινικό αδίκηµα.  

Εισήγηση  

- Να ̟ροωθηθεί το σχετικό νοµοσχέδιο ̟ου ετοιµάζεται α̟ό την Νοµική Υ̟ηρεσία για τη 

ρύθµιση της ̟ροστασίας ̟ροσώ̟ων α̟ό ̟αρενόχληση και ̟αρενοχλητική 

̟αρακολούθηση ή και να ενταχθεί το άρθρο στη νοµοθεσία για τη Βία κατά των 

Γυναικών.  

 

Άρθρο 35 – Σωµατική βία 

Τα µέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι 

σκό̟ιµες ̟ράξεις σωµατικής βίας ενάντια σε άλλο άτοµο, ̟οινικο̟οιούνται. 

Αυτό το άρθρο ̟οινικο̟οιεί ο̟οιαδή̟οτε εσκεµµένη ̟ράξη φυσικής βίας εναντίον άλλου 

̟ροσώ̟ου ανεξάρτητα α̟ό το ̟λαίσιο στο ο̟οίο εντάσσεται. Ο όρος "σωµατική βία" 

αναφέρεται σε σωµατική βλάβη ̟ου υ̟έστη ως α̟οτέλεσµα άµεσης και  ̟αράνοµης σωµατικής 

βίας . Περιλαµβάνει , ε̟ίσης, τη βία ̟ου οδηγεί στο θάνατο του θύµατος. 

Σύµφωνα µε τους ̟ερί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) Νόµους του 

2000 ως 2015: 
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Άρθρο 3.–(1) Βία, για τους σκο̟ούς του Νόµου αυτού, σηµαίνει ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη, ̟αράλειψη ή 

συµ̟εριφορά µε την ο̟οία ̟ροκαλείται σωµατική, σεξουαλική ή ψυχική βλάβη σε ο̟οιοδή̟οτε µέλος της 

οικογένειας α̟ό άλλο µέλος της οικογένειας και ̟εριλαµβάνει και τη βία ̟ου ασκείται µε σκο̟ό την 

ε̟ίτευξη σεξουαλικής ε̟αφής χωρίς τη συγκατάθεση του θύµατος, καθώς ε̟ίσης και τον ̟εριορισµό της 

ελευθερίας του. 

Ε̟ίσης, η βαριά σωµατική βλάβη καλύ̟τεται α̟ό τον Ποινικό Κώδικα ως εξής: 

Άρθρο 228 (Π.Κ.):  Ό̟οιος, µε σκο̟ό ακρωτηριασµού, ̟αραµόρφωσης, ̟ρόκλησης ανα̟ηρίας ή βαριάς 

σωµατικής βλάβης σε άλλο ή µε σκο̟ό αντίστασης εναντίον της νόµιµης σύλληψης ή κράτησης 

ο̟οιουδή̟οτε ̟ροσώ̟ου ή α̟οτρο̟ής αυτής— 

(α) µε ο̟οιοδή̟οτε µέσο τραυµατίζει ̟αράνοµα ή ̟ροκαλεί βαριά σωµατική βλάβη σε άλλο· ή 

(β) α̟ο̟ειράται ̟αράνοµα να ̟λήξει µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο άλλο, µε κάθε είδους βλήµα ή µε µαχαίρι ή µε 

άλλο ε̟ικίνδυνο ή ε̟ιθετικό ό̟λο 

Άρθρο 231 (Π.Κ.): Ό̟οιος ̟ροκαλεί ̟αράνοµα βαριά σωµατική βλάβη σε άλλο είναι ένοχος 

κακουργήµατος και υ̟όκειται σε φυλάκιση ε̟τά χρόνων ή σε χρηµατική ̟οινή ή και στις δύο αυτές ̟οινές. 

Άρθρο 243 (Π.Κ): Ό̟οιος δια̟ράττει ε̟ίθεση ̟ου ̟ροκαλεί ̟ραγµατική σωµατική βλάβη, είναι ένοχος 

̟ληµµελήµατος και υ̟όκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων. 

Άρθρο 203 (Π.Κ): Κάθε ̟ρόσω̟ο το ο̟οίο εκ ̟ροµελέτης ε̟ιφέρει το θάνατο άλλου ̟ροσώ̟ου µε 

̟αράνοµη ̟ράξη ή ̟αράλειψη, είναι ένοχο του κακουργήµατος του φόνου εκ ̟ροµελέτης. 

Θεωρείται ότι υ̟άρχει ε̟αρκής κάλυψη της σωµατικής βίας α̟ό την υφιστάµενη νοµοθεσία. 

Εισήγηση: 

- Θεωρείται ότι υ̟άρχει ε̟αρκής κάλυψη της σωµατικής βίας α̟ό σχετικές ̟ρόνοιες του 

Ποινικού Κώδικα και των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία 

Θυµάτων) Νόµων του 2000  ως 2015 . 

- Να ενταχθεί η σωµατική βία στον ορισµό της βίας κατά των γυναικών σύµφωνα µε το 

Άρθρο 3 της Σύµβασης. 
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Άρθρο 36 – Σεξουαλική βία, ̟εριλαµβανοµένου του βιασµού 

1. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι 

ακόλουθες σκό̟ιµες συµ̟εριφορές ̟οινικο̟οιούνται:  

α. συµµετοχή χωρίς συγκατάθεση σε κολ̟ική, ̟ρωκτική ή εκ του στόµατος διείσδυση 

σεξουαλικής φύσεως στο σώµα άλλου ατόµου µε ο̟οιοδή̟οτε όργανο του σώµατος ή 

αντικείµενο,  

β. συµµετοχή χωρίς συγκατάθεση σε άλλες ̟ράξεις σεξουαλικής φύσεως µε κά̟οιο 

άτοµο, 

 γ. εξαναγκασµός άλλου ατόµου να συµµετέχει χωρίς συγκατάθεση σε ̟ράξεις 

σεξουαλικής φύσεως µε τρίτο άτοµο. 

2. Η συγκατάθεση θα ̟ρέ̟ει να ̟αραχωρείται εθελοντικά ως α̟οτέλεσµα της ελεύθερης 

βούλησης του ατόµου ̟ου αξιολογείται στο ̟λαίσιο των ̟εριστάσεων.  

3. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι 

διατάξεις τη ̟αραγράφου 1 ισχύουν ε̟ίσης και για ̟ράξεις ̟ου δια̟ράχθηκαν κατά ̟ρώην  ή  

νυν  συζύγων  ή  συντρόφων  ό̟ως  αναγνωρίζονται  α̟ό  την  εσωτερική νοµοθεσία. 

Η σηµασία της Σύµβασης έγκειται, συν τοις άλλοις, στο ότι ο βιασµός ̟αρουσιάζεται ως θέµα 

έλλειψης σεβασµού στα ανθρώ̟ινα δικαιώµατα και την ανθρώ̟ινη αξιο̟ρέ̟εια των γυναικών 

και συνε̟ώς ως µορφή διάκρισης και όχι ως έγκληµα ενάντια στα ήθη της κοινωνίας ό̟ως 

ισχύει στον εθνικό µας νόµο. 

Στον Κυ̟ριακό Ποινικό Κώδικα, ο βιασµός, η άσεµνη ε̟ίθεση και η ̟ροαγωγή διαφθοράς 

γυναίκας µε α̟ειλές, δόλο ή χορήγηση φαρµάκων κατατάσσονται στα ̟οινικά αδικήµατα 

εναντίον των ηθών.  

Άρθρο 144 (Π.Κ):  ό̟οιος ανέρχεται σε ̟αράνοµη συνουσία µε γυναίκα, χωρίς τη συναίνεσή της ̟αθούσας 

ή µε τη συναίνεσή της εφόσον η συναίνεση για αυτό δόθηκε υ̟ό το κράτος βίας ή φόβου σωµατικής βλάβης 

ή ̟ροκειµένου για ̟αντρεµένη γυναίκα, µε την ̟λαστο̟ροσω̟ία του συζύγου της, είναι ένοχος 

κακουργήµατος το ο̟οίο καλείται βιασµός. 

Άρθρο 145 (Π.Κ): ό̟οιος διενεργεί το ̟οινικό αδίκηµα του βιασµού, υ̟όκειται στην ̟οινή της φυλάκισης 

διά βίου. 

Το αδίκηµα του βιασµού συµ̟ληρώνεται στο ̟οινικό µας  δίκαιο µε τις ̟ρόνοιες των Περί της 

Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) Νόµων 2000 ως 2015, οι ο̟οίοι 

εισάγουν στον ̟οινικό µας κώδικα το αδίκηµα του βιασµού α̟ό σύζυγο.   

Άρθρο 5 του Ν.119(Ι)/2000: Παρά τις διατάξεις ο̟οιουδή̟οτε νόµου, τα αδικήµατα του βιασµού, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 144 και 145 του Ποινικού Κώδικα και της α̟ό̟ειρας βιασµού, σύµφωνα µε το άρθρο 



73 
 

146 του Ποινικού Κώδικα, δύναται να θεωρηθεί ότι έχουν δια̟ραχθεί α̟ό σύζυγο εναντίον συζύγου, αν, µε 

βάση τα δεδοµένα της υ̟όθεσης, θα στοιχειοθετούνταν τα αδικήµατα αυτά, σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο δράστης και 

το θύµα δεν ήταν συζευγµένοι, και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. 

Ο Ποινικός µας Κώδικας ̟ρονοεί και για τη διά̟ραξη άσεµνης ε̟ίθεσης και για την ̟ροαγωγή 

διαφθοράς γυναίκας µε α̟ειλές, δόλο ή χορήγηση φαρµάκων σε διαφορετικά άρθρα µε 

διαφορετικές ̟οινές. Στη Σύµβαση όλα τα ̟ροαναφερόµενα αδικήµατα, εµ̟εριέχονται στο ίδιο 

άρθρο το ο̟οίο τιτλοφορείται «Σεξουαλική βία, συµ̟εριλαµβανοµένου του βιασµού». 

Άρθρο 151 (Π.Κ.): Ό̟οιος ̟αράνοµα και άσεµνα ε̟ιτίθεται εναντίον γυναίκας, είναι ένοχος 

κακουργήµατος και υ̟όκειται σε ̟οινή φυλάκισης ̟ου δεν υ̟ερβαίνει τα ̟έντε χρόνια. 

Άρθρο 159 (Π.Κ.): Ό̟οιος ή ό̟οια- 

(α) µε α̟ειλές ή µε εκφοβισµό ο̟οιουδή̟οτε είδους, ̟ροάγει γυναίκα σε ̟αράνοµη σαρκική ε̟αφή µε άντρα 

ή άντρα σε ̟αράνοµη σαρκική ε̟αφή µε άντρα, είτε στη ∆ηµοκρατία είτε αλλού ή 

(β) µε ψευδείς ̟αραστάσεις ̟ροάγει γυναίκα σε ̟αράνοµη σαρκική ε̟αφή µε άντρα ή άντρα σε ̟αράνοµη 

σαρκική ε̟αφή µε άντρα, είτε στη ∆ηµοκρατία είτε αλλού ή 

(γ) χορηγεί σε γυναίκα ή ̟ροκαλεί τη γυναίκα να ̟άρει ο̟οιοδή̟οτε φάρµακο ή άλλο ̟ράγµα µε σκο̟ό να 

ναρκώσει τη γυναίκα ή να εξουδετερώσει τη δύναµη της για αντίσταση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε 

άντρα, συγκεκριµένο ή όχι να έρθει σε ̟αράνοµη συνουσία µε αυτή· ή 

(δ) χορηγεί σε άντρα ή ̟ροκαλεί τον άντρα να ̟άρει ο̟οιοδή̟οτε φάρµακο ή άλλο ̟ράγµα µε σκο̟ό να 

ναρκώσει τον άντρα ή να εξουδετερώσει τη δύναµή του για αντίσταση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε 

άντρα, συγκεκριµένο ή µη να έρθει σε ̟αράνοµη συνουσία µε αυτό, είναι ένοχος ̟ληµµελήµατος: 

Νοείται ότι, κανένας δεν καταδικάζεται για ̟οινικό αδίκηµα δυνάµει του άρθρου αυτού βάσει της µαρτυρίας 

ενός µόνο µάρτυρα, εκτός αν η µαρτυρία αυτή ενισχύεται σε ουσιώδες σηµείο της α̟ό άλλο ενοχο̟οιητικό 

α̟οδεικτικό στοιχείο για τον κατηγορούµενο. 

Η γενική ̟οινή ̟ληµµελήµατος στον Ποινικό Κώδικα είναι φυλάκιση δύο ετών.   

Σύµφωνα µε την Ε̟εξηγηµατική Έκθεση της Σύµβασης της Κωνσταντινού̟ολης, το άρθρο 36 

̟εριλαµβάνει, όχι µόνο βιασµό, αλλά και σεξουαλική βία, η ο̟οία κλασικά στο εθνικό δίκαιο 

κατηγοριο̟οιείται ως άσεµνη ε̟ίθεση (τιµωρούµενη µε 5 χρόνια φυλάκιση). 

Για να θεωρηθεί βιασµός, είναι σηµαντικό να υ̟άρχει ̟ρόθεση εκ µέρους του δράστη η ο̟οία 

̟ρέ̟ει να εκδηλώνεται σε όλα τα στάδια του αδικήµατος (the requirement of intentional 

conduct relates to all the elements of the offence), αλλά ό̟ως ε̟ισηµαίνεται στην 

Ε̟εξηγηµατική Έκθεση το τι συνιστά ̟ρόθεση αφήνεται να ερµηνευθεί α̟ό το εθνικό δίκαιο 

εκάστης χώρας.   
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Το άρθρο 36(1)(α) της Σύµβασης κατηγοριο̟οιεί ως βιασµό τη διείσδυση µε µέρος του σώµατος 

ή µε ο̟οιοδή̟οτε αντικείµενο του κόλ̟ου, στόµατος ή ̟ρωκτού άλλου ατόµου, διευρύνοντας 

ακόµα ̟ερισσότερο τον ορισµό του βιασµού.  Η σύµβαση όµως θέτει και τον ̟εριορισµό ότι για 

να δια̟ραχθεί το αδίκηµα θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει το στοιχείο της σεξουαλικής φύσης.  Η 

υ̟ο̟αράγραφος (β) του άρθρου 36(1) συµ̟εριλαµβάνει ο̟οιαδή̟οτε µη συναινετική ̟ράξη 

σεξουαλικής φύσης η ο̟οία υ̟ολεί̟εται της διείσδυσης.  Η υ̟ο̟αράγραφος (γ) αφορά τα 

αδικήµατα, στα ο̟οία η γυναίκα εξαναγκάζεται α̟ό το δράστη να εµ̟λακεί σε µη συναινετικές 

̟ράξεις σεξουαλικής φύσης µε τρίτο άτοµο.   

Όσον αφορά την ελεύθερη συναίνεση, η ίδια η Σύµβαση α̟αιτεί κατά την ανάλυση του τι 

συνιστά ελεύθερη συναίνεση να λαµβάνεται υ̟όψη το σύνολο των ̟εριστάσεων εκάστης 

υ̟όθεσης. 

Ό̟ως φαίνεται, η Σύµβαση καθορίζει τα συστατικά στοιχεία του αδικήµατος του βιασµού και 

της σεξουαλικής βίας, αλλά αφήνει ένα «̟εριθώριο εκτίµησης» στα κράτη-µέλη ως ̟ρος την 

ερµηνεία ορισµένων συστατικών στοιχείων, αλλά σύµφωνα µε την Ε̟εξηγηµατική Έκθεση κατά 

την ανάλυση των συστατικών στοιχείων του βιασµού τα κράτη µέλη θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσδώσουν 

ιδιαίτερη σηµασία στη νοµολογία του Ευρω̟αϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων.   

Βιασµός στο Ευρω̟αϊκό ∆ικαστήριο Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων 

M.C. v. Bulgaria (39272/98) 4/3/2004:  

Ο̟οιαδή̟οτε άκαµ̟τη ̟ροσέγγιση για την ̟οινική δίωξη των σεξουαλικών αδικηµάτων, ό̟ως 

για ̟αράδειγµα η α̟αίτηση για φυσική αντίσταση αφήνει ορισµένους τύ̟ους βιασµού 

ατιµώρητους θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη σεξουαλική αυτονοµία του ατόµου. 

Ο̟οιαδή̟οτε διείσδυση σεξουαλικής φύσης χωρίς τη συγκατάθεση του θύµατος συνιστά βιασµό 

και η συγκατάθεση θα ̟ρέ̟ει να δίνεται εκούσια, ως α̟οτέλεσµα της ελεύθερης βούλησης του 

ατόµου, ιδωµένης υ̟ό το σύνολο των ̟εριστάσεων. 

Εισήγηση: 

- Τρο̟ο̟οίηση του ορισµού του βιασµού σύµφωνα µε το άρθρο 36 της Σύµβασης στον 

Ποινικό Κώδικα και στους Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία 

Θυµάτων) Νόµους του 2000  ως 2015 (Νόµοι 119(Ι) του 2000 , 212(Ι) του 2004 και 172(Ι) 

του 2015). 

- Να ενταχθεί η σεξουαλική βία ό̟ως ορίζεται στη Σύµβαση σε νοµοθεσία για τη Βία κατά 

των Γυναικών. 
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Άρθρο 37 – Αναγκαστικός γάµος 

1. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι 

σκό̟ιµη  ̟ράξη  εξαναγκασµού  ενός  ενήλικα  ή  ενός  ̟αιδιού  να  συνάψει  γάµο 

̟οινικο̟οιείται.  

2. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι 

σκό̟ιµη ̟ράξη µεταφοράς ενός ενήλικα ή ενός ̟αιδιού στην ε̟ικράτεια ενός Μέρους ή 

Κράτους διαφορετικού α̟ό εκείνο ̟ου διαµένει µε σκο̟ό τον εξαναγκασµό αυτού του ενήλικα 

ή του ̟αιδιού να συνάψει γάµο, ̟οινικο̟οιείται. 

Το ̟αρών νοµοθετικό ̟λαίσιο ̟ου ̟εριλαµβάνει το άρθρο 150 του Ποινικού ∆ικαίου 

(ΚΕΦ.154), και τον Περί Γάµου Νόµο 104(I)/2003, (άρθρο 14), ̟εριέχει ένα ευρύ φάσµα 

νοµοθετικών µέτρων και ̟ροϋ̟οθέσεων ̟ου ̟οινικο̟οιούν την σκό̟ιµη ̟ράξη εξαναγκασµού 

ενός ενήλικα ή ενός ̟αιδιού σε γάµο.   

Το άρθρο 150 του Ποινικού ∆ικαίου ορίζει τον εξαναγκασµό σε γάµο ως ακολούθως: 

«Ό̟οιος µε τη χρήση εξαναγκασµού ̟είθει άλλο να ̟αντρευτεί, ̟αρά τη θέληση του, είναι ένοχος 

̟ληµµελήµατος» ενώ το Άρθρο 14 του ̟ερί Γάµου Νόµου 104(I) του 2003 οριοθετεί το ελάχιστο όριο 

ηλικίας για γάµο στα 18 έτη και ορίζει ότι για τι σύναψη γάµου «α̟αιτείται η ελεύθερη συναίνεση των 

̟ροσώ̟ων ̟ου θα συνάψουν το γάµο».  

Ε̟ίσης, ο νόµος ορίζει ότι δεν µ̟ορεί να θεωρηθεί ως ελεύθερη συναίνεση των ̟ροσώ̟ων ̟ου 

θα συνάψουν  γάµο εάν κά̟οιο α̟ό αυτά «τελεί υ̟ό ̟λάνη σχετικά µε την ταυτότητα του 

̟ροσώ̟ου του άλλου ̟ροσώ̟ου», «είναι ανίκανο κατά το χρόνο τέλεσης του γάµου να 

αντιληφθεί και εκτιµήσει την ̟ράξη του ούτως ώστε να συναινέσει στο γάµο, λόγω νοητικής 

διαταραχής ή ανε̟άρκειας, ή λόγω εγκεφαλικής ή άλλης ̟άθησης ή ασθένειας, ή λόγω 

εξάρτησης α̟ό εξαρτησιογόνες ουσίες»  ή «έχει εξαναγκαστεί να συνάψει το γάµο µε α̟ειλή». 

Ό̟ου α̟ειλή συνιστά η «κάθε ενέργεια, ̟ράξη ή ̟αράλειψη ̟ου δύναται να ε̟ιφέρει φόβο στο 

µέσο λογικό άνθρω̟ο, ότι θα εκτεθεί σε άµεσο και σηµαντικό κίνδυνο η ζωή, η τιµή, η 

ελευθερία, η σωµατική ακεραιότητα ή η ̟εριουσία του ή εκείνη των µελών της οικογένειας του, 

και εκ του φόβου αυτού δίδει τη συγκατάθεση του για τέλεση γάµου» καθώς και «κάθε νόµιµη, 

̟αράνοµη ή εναντίον των χρηστών ηθών ενέργεια ή ̟ράξη ή δήλωση ̟ου ε̟ιφέρει φόβο στο 

µέσο λογικό άνθρω̟ο και ως εκ του λόγου αυτού α̟οσ̟άται η συγκατάθεση του ενός ή και των 

δύο ̟ροσώ̟ων για τέλεση γάµου». 

Εισήγηση: 

- Θεωρείται ότι υ̟άρχει ε̟αρκής κάλυψη του αναγκαστικού γάµου στο νοµοθετικό 

̟λαίσιο. 

- Να ενταχθεί το αδίκηµα του αναγκαστικού γάµου ό̟ως ορίζεται στη Σύµβαση σε 

νοµοθεσία για τη Βία κατά των Γυναικών.  
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Άρθρο 38 – Ακρωτηριασµός γυναικείων γεννητικών οργάνων 

Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα  µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι 

ακόλουθες σκό̟ιµες συµ̟εριφορές ̟οινικο̟οιούνται:  

α. εκτοµή,  ακρωτηριασµός  ή  άλλου  τύ̟ου  ̟εριτοµή  στο  σύνολο  ή σε ο̟οιοδή̟οτε 

µέρος των µεγάλων χειλέων, των µικρών χειλέων ή της κλειτορίδας µιας γυναίκας,  

β. εξαναγκασµός ή η υ̟οκίνηση να υ̟οβληθεί µια γυναίκα σε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις 

̟ράξεις ̟ου αναφέρονται στο σηµείο α,  

γ. ̟ροτρο̟ή, εξαναγκασµός ή υ̟οκίνηση να υ̟οβληθεί ένα κορίτσι σε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό 

τις ̟ράξεις ̟ου αναφέρονται στο σηµείο α. 

Στο κυ̟ριακό νοµοθετικό ̟λαίσιο  ο ακρωτηριασµός γυναικείων γεννητικών οργάνων  

καλύ̟τεται α̟ό τον Ποινικό Κώδικα και συγκεκριµένα το  άρθρο 233Α, το ο̟οίο ορίζει 

και ̟οινικο̟οιεί τον ακρωτηριασµό γυναικείων γεννητικών οργάνων µε φυλάκιση 

µέχρι ̟έντε έτη (Κυ̟ριακός Ποινικός  Κώδικας , ΚΕΦ. 154, τελευταία τρο̟ο̟οίηση 

43(Ι)/ 2016 ).Σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο ο ακρωτηριασµός γυναικείων γεννητικών 

οργάνων ορίζεται ως «η ̟ερικο̟ή, ή ο µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο ακρωτηριασµός 

ολόκληρου ή µέρους του µεγάλου χείλους (labia majora) ή του µικρού χείλους (labia 

minora) του αιδοίου ή της κλειτορίδας γυναίκας». Η συγκατάθεση εκ µέρους της 

γυναίκας στην ο̟οία εκτελούνται οι ̟ράξεις δεν συνιστά υ̟εράσ̟ιση, ούτε 

ελαφρυντικό στην ε̟ιµέτρηση της ̟οινής. Ε̟ίσης, «τα ∆ικαστήρια της ∆ηµοκρατίας 

έχουν αρµοδιότητα να εκδικάζουν αδίκηµα, κατά ̟αράβαση των διατάξεων του 

̟αρόντος άρθρου, ̟ου δια̟ράττεται α̟ό ̟ολίτη ή µη της ∆ηµοκρατίας και 

δια̟ράττεται εντός ή εκτός της ∆ηµοκρατίας» (Αρθ.233Α(4)). Το άρθρο 233Α, δηλώνει 

ότι «η βοήθεια, ̟ροτρο̟ή, συµβουλή ή ̟ρόκληση της εκτέλεσης α̟ό τρίτο ̟ρόσω̟ο, 

ο̟οιασδή̟οτε α̟ό αυτές τις ̟ράξεις στο σώµα γυναίκας» καθιστά ̟οινικό αδίκηµα το 

ο̟οίο τιµωρείται µε ̟οινή φυλάκισης. 

Η µόνη ̟ερί̟τωση ό̟ου ο νόµος δεν καταδικάζει ̟ράξεις ακρωτηριασµού είναι όταν 

εκτελεστεί α̟ό ιατρό και «η εκτέλεσή τους είναι αναγκαία, είτε για τη φυσική υγεία της 

γυναίκας, είτε εκτελούνται σε γυναίκα ̟ου βρίσκεται σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο τοκετού, ή 

µετά α̟ό αυτό, και σχετίζονται µε τον τοκετό». Νοείται ότι οι ̟ιο ̟άνω ̟ράξεις 

εκτελούνται µόνον κατό̟ιν γνωµάτευσης δύο άλλων ιατρών. 

Ο ακρωτηριασµός γυναίκειων γεννητικών οργάνων καλύ̟τεται άµεσα και α̟ό τον 

Περί Παιδιών Νόµο καθώς δηλώνει ότι η/ο Ε̟ίτρο̟ος για την Προστασία των Παιδιών 

έχει δικαίωµα να ̟αρέµβει µε σκο̟ό να ̟ροστατεύσει και να εκ̟ροσω̟ήσει τα 

συµφέροντα του ̟αιδιού. Ε̟ι̟λέον, ο Περί Παιδιών Νόµος, Κεφ. 352, α̟αγορεύει τη 
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κακοµεταχείριση/βαναυσότητα (cruelty) των ̟αιδιών κάτω των 16. Σύµφωνα µε το 

άρθρο 54 του ̟αρόντος νόµου, κακοµεταχείριση/βαναυσότητα (cruelty) ορίζεται ως «η 

εσκεµµένη ε̟ίθεση, η κακοµεταχείριση, η ̟αραµέληση,  η εγκατάλειψη, η έκθεση ̟ου 

είναι ̟ιθανό να ̟ροκαλέσει την άσκο̟η ταλαι̟ωρία στα ̟αιδιών ή βλάβης της υγείας, 

συµ̟εριλαµβανοµένων τραυµατισµό ή α̟ώλεια της όρασης, ακοής, της σωµατικής 

ακεραιότητας ή οργάνου » ( Περί Παιδιών Νόµος, Κεφ. 352). 

Η νοµοθετική διάταξη 3(Γ) του Περί Προσφύγων Νόµου του 2000( Ν. 6(Ι)/2000, 

τελευταία τρο̟ο̟οίηση Ν. 59(Ι)/2014)  ̟εριλαµβάνει  στις ̟ράξεις δίωξης , µεταξύ 

άλλων, ̟ράξεις σωµατικής ή ψυχικής βίας, συµ̟εριλαµβανοµένων ̟ράξεων σεξουαλικής 

βίας, καθώς και ̟ράξεις ̟ου στοχεύουν το φύλο ή τα ̟αιδιά. Ως εκ τούτου,  ε̟ιτρέ̟ει σε 

µια γυναίκα ή ένα κορίτσι ̟ου είτε έχει υ̟οβληθεί σε ακρωτηριασµό γυναικείων 

γεννητικών οργάνων ή φοβάται ότι θα αναγκαστεί να υ̟οστεί ακρωτηριασµό 

γυναικείων γεννητικών οργάνων όταν ε̟ιστρέψει στη χώρα καταγωγής της, να 

υ̟οβάλει αίτηση για καθεστώς  ̟ρόσφυγα. Μια γυναίκα ή ένα κορίτσι µ̟ορεί να 

ζητήσει άσυλο µε βάση το γεγονός ότι ανήκει σε µια συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα, 

στην ο̟οία  ασκείται η ̟ράξη του ακρωτηριασµού γυναικείων γεννητικών οργάνων. 

Ε̟ίσης, ένα ακόµα θέµα ̟ου ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί σε σχέση µε έµφυλες διαδικασίες είναι 

αυτές ̟ου ακολουθούνται για ε̟ιβεβαίωση του ακρωτηριασµού γυναικείων γενετικών 

οργάνων ως µορφή βασανιστηρίου. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Περί Προσφύγων 

Νόµου: 

Άρθρο 15.- (1) Αιτητής, ο ο̟οίος ισχυρίζεται, κατά το χρόνο εκδήλωσης της υ̟οβολής αίτησης για 

αναγνώρισή του ως ̟ρόσφυγα ή κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του α̟ό τον αρµόδιο λειτουργό, ότι 

υ̟έστη βασανιστήρια στη χώρα ιθαγένειάς του, ̟αρα̟έµ̟εται για εξέταση α̟ό ιατρό. Σε ̟ερί̟τωση άρνησης 

του αιτητή να υ̟οβληθεί σε ιατρική εξέταση, ο ισχυρισµός του θα αγνοείται, εκτός αν δοθούν 

ικανο̟οιητικές εξηγήσεις για τους λόγους της άρνησής του. 

Ο ακρωτηριασµός γυναικείων γενετικών οργάνων θα ̟ρέ̟ει να θεωρείται ως ικανο̟οιητικός 

λόγος για άρνηση σε υ̟οβολή ιατρικών εξετάσεων. 

Εισήγηση: 

- Το άρθρο 38 καλύ̟τεται ε̟αρκώς α̟ό το ισχύον νοµοθετικό ̟λαίσιο. 

- Συνδέεται µε το άρθρο 60. 
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Άρθρο 39 – Αναγκαστική άµβλωση και στείρωση 

Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι 

ακόλουθες σκό̟ιµες συµ̟εριφορές ̟οινικο̟οιούνται: 

α.  ̟ραγµατο̟οίηση άµβλωσης σε µια γυναίκα χωρίς την ̟ροηγούµενη και 

ενηµερωµένη συγκατάθεσή της, 

β.  ̟ραγµατο̟οίηση χειρουργικής ε̟έµβασης ̟ου έχει σκο̟ό ή α̟οτέλεσµα τον 

τερµατισµό της δυνατότητας µιας γυναίκας για φυσική ανα̟αραγωγή χωρίς την ̟ροηγούµενη 

ενηµερωµένη συγκατάθεσή της ή κατανόηση α̟ό εκείνη της διαδικασίας. 

Ο Ποινικός Κώδικας αναφέρεται σε α̟ό̟ειρα άµβλωση ως εξής: 

Άρθρο 167 (Π.Κ):  Ό̟οιος, µε σκο̟ό να ε̟ιφέρει α̟οβολή σε ο̟οιαδή̟οτε γυναίκα, ̟ου κυοφορεί ή όχι, 

χορηγεί ̟αράνοµα σε αυτή ή ̟ροκαλεί ώστε αυτή να ̟άρει δηλητήριο ή άλλο ε̟ιβλαβές ̟ράγµα ή 

χρησιµο̟οιεί βία ο̟οιουδή̟οτε είδους, ή ο̟οιουδή̟οτε άλλου µέσου, είναι ένοχος κακουργήµατος και 

υ̟όκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων. 

Ο ορισµός της α̟ό̟ειρας άµβλωσης δεν αναφέρεται στην ̟ροηγούµενη και ενηµερωµένη 

συγκατάθεση της γυναίκας. Πιθανό αυτό να οφείλεται στο ότι στην Κυ̟ριακή νοµοθεσία δεν 

αναγνωρίζεται το δικαίωµα ελεύθερης ε̟ιλογής ο̟οιασδή̟οτε γυναίκας για τερµατισµό 

εγκυµοσύνης (ό̟ως εξάλλου αναγνωρίζεται α̟ό τον ̟ερί της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών 

για την Εξάλειψη κάθε µορφής ∆ιάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας (Κυρωτικός) Νόµο του 1985.  

Η ̟αράγραφος β. καλύ̟τεται έµµεσα α̟ό τον Περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των 

∆ικαιωµάτων των Ασθενών Νόµο του 2004 (N. 1(I)/2005) ο ο̟οίος κατοχυρώνει τα δικαιώµατα 

των ασθενών ̟ου αφορούν την υγειονοµική ̟ερίθαλψη καθώς και την σύσταση 

α̟οτελεσµατικού µηχανισµού για την ̟αρακολούθηση του σεβασµού των δικαιωµάτων αυτών. 

Μια σηµαντική α̟αίτηση ̟ου ορίζεται α̟ό τον ̟αρών Νόµο του 2004 για την ̟αροχή 

υγειονοµικής ̟ερίθαλψης είναι η συγκατάθεση του ασθενούς: 

11.-(1) Προϋ̟όθεση για την ̟αροχή φροντίδας υγείας είναι η συγκατάθεση του ασθενούς ̟ου δίδεται 

ύστερα α̟ό ολοκληρωµένη ιατρική ̟ληροφόρηση, ̟ου ̟αρέχεται α̟ό τον ̟αροχέα υ̟ηρεσιών υγείας στον 

ασθενή, σε κατάλληλο χρόνο και κατά τρό̟ο καταλη̟τό α̟ό τον ασθενή, ούτως ώστε ο τελευταίος να µ̟ορεί 

να αντιλαµβάνεται τις ̟ληροφορίες ̟ου του ̟αρέχονται και να α̟οφασίζει ελεύθερα και ανε̟ηρέαστα:  

Ε̟ίσης, ο/η κάθε ασθενής, µετά α̟ό µια ολοκληρωµένη ιατρική ̟ληροφόρηση, ̟ρέ̟ει να δώσει 

γρα̟τή ή ̟ροφορική συγκατάθεση, νοουµένου ότι η ̟ροφορική συγκατάθεση θα διατυ̟ωθεί 

γρα̟τώς το συντοµότερο δυνατό.  

Ο Νόµος του 2004, ̟ροβλέ̟ει µόνο τρεις εξαιρετικές ̟ερι̟τώσεις ό̟ου µ̟ορεί να ̟αρασχεθεί 

ιατρική ̟ερίθαλψη, χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενούς. 
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3.-(1) Όταν ο ασθενής δεν είναι σε θέση, λόγω της ̟νευµατικής ή φυσικής του κατάστασης, να εκφράσει τη 

βούλησή του και είναι α̟αραίτητη άµεση ̟αροχή φροντίδας υγείας, η συγκατάθεσή του θεωρείται 

δεδοµένη, εκτός εάν είναι ̟ρόδηλο α̟ό ̟ροηγουµένως εκφρασθείσες ε̟ιθυµίες ότι θα αρνείτο. 

(2) Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία, λόγω της κατάστασης του ασθενούς, διοριστεί κατά νόµο ή θα έ̟ρε̟ε να 

διοριστεί ̟ρόσω̟ο του ο̟οίου η συγκατάθεση είναι αναγκαία και η ̟αροχή φροντίδας υγείας ε̟είγει, η 

φροντίδα υγείας µ̟ορεί να ̟αρασχεθεί, εάν η συγκατάθεση δεν µ̟ορεί να εξασφαλιστεί έγκαιρα, εκτός εάν 

είναι ̟ρόδηλο ότι, υ̟ό τις συνθήκες, το εν λόγω ̟ρόσω̟ο θα αρνείτο: 

Νοείται ότι, όταν η συγκατάθεση του ̟ροσώ̟ου ̟ου διορίστηκε κατά νόµο είναι αναγκαία, ο ασθενής 

εµ̟λέκεται στη διαδικασία στο βαθµό ̟ου η ικανότητά του και οι συνθήκες το ε̟ιτρέ̟ουν. 

(3) Ό̟ου, σύµφωνα µε το νόµο, ανήλικος δεν έχει την ικανότητα να συγκατατεθεί σε λήψη φροντίδας 

υγείας, η φροντίδα υγείας ̟αρέχεται µόνο µε την εξουσιοδότηση του γονέα ή άλλου ̟ροσώ̟ου, το ο̟οίο 

δυνάµει του νόµου δύναται να ̟αράσχει τέτοια εξουσιοδότηση και εφαρµόζονται κατ΄αναλογία οι 

διατάξεις του εδαφίου (2): 

Νοείται ότι, η γνώµη του ανήλικου λαµβάνεται υ̟όψη ως α̟οφασιστικός ̟αράγοντας του ο̟οίου η σηµασία 

αυξάνεται ανάλογα µε την ηλικία και το βαθµό ωριµότητας.  

Ένα εξίσου σηµαντικό δικαίωµα, συµφυές µε την α̟αίτηση για συγκατάθεση, είναι το δικαίωµα 

των ασθενών στην ̟ληροφόρηση. Κάθε ασθενής έχει δικαίωµα σε µια ̟λήρη ιατρική 

̟ληροφόρηση ̟ου ̟εριλαµβάνει: 

α) διάγνωση της ιατρικής κατάστασης του ασθενούς και ̟ρόγνωση αυτής, εάν τούτο είναι 

εφικτό· 

β) ̟εριγραφή του σκο̟ού, του ε̟ιδιωκόµενου οφέλους και της ̟ιθανότητας ε̟ιτυχίας της 

̟ροτεινόµενης θερα̟είας·  

γ) τους κινδύνους ̟ου εµ̟εριέχονται στην ̟ροτεινόµενη θερα̟εία, 

συµ̟εριλαµβανοµένων των ̟αρενεργειών, του ̟όνου και της δυσφορίας·  

δ) την ̟ιθανότητα ε̟ιτυχίας και τους κινδύνους των διαφόρων µορφών θερα̟είας ή µη 

θερα̟είας. 

Εισήγηση: 

- Ο ορισµός της α̟ό̟ειρας άµβλωσης στον Ποινικό Κώδικα να τρο̟ο̟οιηθεί και να 

αναφέρεται ρητά στην ̟ροηγούµενη και ενηµερωµένη συγκατάθεση της γυναίκας ό̟ως 

εξάλλου αναγνωρίζεται α̟ό τον Περί της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την 

Εξάλειψη κάθε µορφής ∆ιάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας (Κυρωτικός) Νόµο του 1985. 

- Η αναγκαστική άµβλωση και στείρωση ό̟ως ορίζεται στη Σύµβαση να ενταχθεί σε  

νοµοθεσία για τη Βία κατά των Γυναικών ανεξάρτητα µε τις ̟ρόνοιες για ̟ροηγούµενη 

συγκατάθεση και ̟ληροφόρηση στον Περί της Κατοχύρωσης και της Προστασίας των 

∆ικαιωµάτων των Ασθενών Νόµο του 2004 (N. 1(I)/2005).  
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Άρθρο 40 – Σεξουαλική ̟αρενόχληση 

Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι 

ο̟οιαδή̟οτε µορφή µη ε̟ιθυµητής λεκτικής, µη λεκτικής ή σωµατικής συµ̟εριφοράς 

σεξουαλικής φύσεως µε σκο̟ό ή α̟οτέλεσµα την ̟αραβίαση της αξιο̟ρέ̟ειας ενός ατόµου,  

ιδιαίτερα  όταν  δηµιουργεί  ένα  εκφοβιστικό, εχθρικό,  υ̟οβαθµιστικό, τα̟εινωτικό ή 

̟ροσβλητικό κλίµα, υ̟όκειται σε ̟οινικές ή άλλες νοµικές κυρώσεις. 

Σύµφωνα µε τον Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Α̟ασχόληση και στην 

Ε̟αγγελµατική Εκ̟αίδευση Νόµο του 2002 (N. 205(I)/2002) και τρο̟ο̟οιητικό Νόµο 40(Ι) 

2006, η Σεξουαλική Παρενόχληση ορίζεται ως η ο̟οιαδή̟οτε ανε̟ιθύµητη α̟ό τον α̟οδέκτη 

της συµ̟εριφορά σεξουαλικής φύσης ̟ου εκφράζει λόγω ή έργω και έχει ως σκο̟ό ή 

α̟οτέλεσµα την ̟ροσβολή της αξιο̟ρέ̟ειας ενός ̟ροσώ̟ου, ιδίως όταν δηµιουργεί ένα 

εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, τα̟εινωτικό ή ε̟ιθετικό ̟εριβάλλον, κατά την 

α̟ασχόληση ή την ε̟αγγελµατική εκ̟αίδευση ή κατάρτιση ή κατά την ̟ρόσβαση σε 

α̟ασχόληση ή ε̟αγγελµατική εκ̟αίδευση ή κατάρτιση.  

Παρενόχληση, σύµφωνα ̟άντα µε την Κυ̟ριακή Νοµοθεσία, σηµαίνει ανε̟ιθύµητη α̟ό τον 

α̟οδέκτη της, συµ̟εριφορά σχετιζόµενη µε το φύλο ενός ̟ροσώ̟ου, η ο̟οία έχει ως σκο̟ό ή 

α̟οτέλεσµα την ̟ροσβολή της αξιο̟ρέ̟ειας ενός ̟ροσώ̟ου, ιδίως όταν δηµιουργεί ένα 

εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, τα̟εινωτικό ή ε̟ιθετικό ̟εριβάλλον. Α̟αγορεύεται ε̟ίσης, 

ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη, ο̟οιουδή̟οτε φυσικού ή νοµικού ̟ροσώ̟ου, είτε µεµονωµένη, είτε 

ε̟αναλαµβανόµενη, η ο̟οία συνιστά ̟αρενόχληση ή σεξουαλική ̟αρενόχληση ή α̟οτελεί 

άµεση ή έµµεση δυσµενή µεταχείριση εξαιτίας της.  

Εισήγηση: 

- Παρόλο ̟ου το νοµοθετικό ̟λαίσιο για την σεξουαλική ̟αρενόχληση στο χώρο 

εργασίας καλύ̟τεται ικανο̟οιητικά α̟ό τον Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και 

Γυναικών στην Α̟ασχόληση Νόµο, η Σύµβαση ξεκαθαρίζει ότι η εφαρµογή της 

διάταξης αυτής δεν ̟ρέ̟ει να ̟εριοριστεί στο χώρο εργασίας αλλά να καλύ̟τει και 

σεξουαλική ̟αρενόχληση εκτός του εργασιακού χώρου.  

- Να ενταχθεί η σεξουαλική ̟αρενόχληση ό̟ως ορίζεται στη Σύµβαση σε νοµοθεσία για 

τη Βία κατά των Γυναικών. 
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Άρθρο 41 – Βοήθεια ή εξώθηση και α̟ό̟ειρα 

1. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να καθιερώσουν ως 

αδίκηµα, όταν δια̟ράττεται σκό̟ιµα, τη βοήθεια ή την εξώθηση στη διά̟ραξη των αδικηµάτων 

̟ου καθιερώθηκαν σύµφωνα µε τα Άρθρα 33, 34, 35, 36, 37, 38.α και 39 της ̟αρούσας 

Σύµβασης.  

2. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να καθιερώσουν ως 

αδικήµατα, όταν δια̟ράττονται σκό̟ιµα,  τις  ̟ροσ̟άθειες  για  διά̟ραξη  των αδικηµάτων  

̟ου καθιερώθηκαν  σύµφωνα  µε  τα Άρθρα  35,  36,  37,  38.α  και  39  της ̟αρούσας Σύµβασης. 

Το άρθρο 41.1 της Σύµβασης ̟ρονοεί την λήψη νοµοθετικών ή άλλων µέτρων α̟ό τα 

συµβαλλόµενα κράτη, για να διασφαλίσουν ότι η εκ ̟ροθέσεως βοήθεια και υ̟οκίνηση για 

διά̟ραξη των αδικηµάτων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στη Σύµβαση στα άρθρα 33-39 (Άρθρο.33 

ψυχολογική βία, άρθρο 34 ̟αρενοχλητική ̟αρακολούθηση, άρθρο 35 σωµατική βία, άρθρο 36 

σεξουαλική βία, συµ̟εριλαµβανοµένου βιασµού, άρθρο  37 εξαναγκασµός σε γάµο, άρθρο 38 

ακρωτηριασµός γυναικείων γεννητικών οργάνων, άρθρο 39 εξαναγκαστική άµβλωση και 

εξαναγκαστική στείρωση)  υ̟όκεινται σε νοµικές κυρώσεις. 

Στην κυ̟ριακή έννοµη τάξη, το άρθρο 20 του Ποινικού Κώδικα (Κεφ. 154) ̟ρονοεί ότι  

̟ρόσω̟ο ̟ου ̟αρέχει βοήθεια ή συµβουλή ή ̟αρακινεί ή ̟ροάγει άλλον για διά̟ραξη 

̟οινικού αδικήµατος δύναται να διωχθεί ως αυτουργός.  Περαιτέρω, στην  ̟ερί̟τωση  ̟ου 

̟ρόσω̟ο συµβουλεύει ή ̟ροάγει άλλον για διά̟ραξη ̟οινικού αδικήµατος, «ο υ̟αίτιος δύναται 

να διωχτεί είτε ως αυτουργός του ̟οινικού αδικήµατος είτε σε ̟οινικό αδίκηµα της ̟αροχής συµβουλής ή 

της ̟ροαγωγής για διά̟ραξη τέτοιου αδικήµατος. 

Καταδίκη για το αδίκηµα της ̟αροχής συµβουλής ή της ̟ροαγωγής για διά̟ραξη ̟οινικού αδικήµατος, 

συνε̟άγει ίδιες συνέ̟ειες α̟ό κάθε ά̟οψη, καθώς και καταδίκη για διά̟ραξη τέτοιου αδικήµατος. 

Εκείνος ̟ου ̟ροάγει άλλο στη διενέργεια ̟ράξης ή ̟αράλειψης τέτοιας φύσης ώστε, αν γινόταν α̟ό τον 

ίδιο θα διενεργείτο α̟ό αυτό κά̟οιο ̟οινικό αδίκηµα, είναι ένοχος ̟οινικού αδικήµατος του ίδιου είδους και 

υ̟όκειται στην ίδια ̟οινή, ό̟ως αν είχε διενεργήσει ο ίδιος τέτοια ̟ράξη ή ̟αράλειψη δύναται να διωχτεί 

δε ό̟ως αν είχε διενεργήσει το ίδιος τέτοια ̟ράξη ή ̟αράλειψη.»49 

Ε̟ι̟ρόσθετα το άρθρο 22 Π.Κ. ̟ροβλέ̟ει: 

«22. Αν κά̟οιος δια̟ράξει µε τη συµβουλή άλλου ̟οινικό αδίκηµα, είναι αδιάφορο αν το ̟οινικό αδίκηµα 

̟ου δια̟ράχτηκε είναι ̟ράγµατι το ίδιο ή διαφορετικό α̟ό εκείνο το ο̟οίο του εδόθηκε η συµβουλή ή αν 

δια̟ράχτηκε µε τον τρό̟ο ̟ου υ̟οδείχτηκε ή µε διαφορετικό τρό̟ο, νοουµένου ότι σε κάθε µια α̟ό τις 

̟ερι̟τώσεις ̟ου συνιστούν τα ̟εριστατικά, το ̟οινικό αδίκηµα ̟ου δια̟ράχτηκε, είναι ̟ιθανή συνέ̟εια 

εκτέλεσης της συµβουλής. 

                                                      
49 Ο Περί Ποινικού Κώδικα Νόµος (ΚΕΦ.154). Άρθρο 20. 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_154/full.html 
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Σε κάθε µια ̟ερί̟τωση, εκείνος ̟ου ̟αρέχει τη συµβουλή θεωρείται ότι συµβούλευσε τον άλλο για 

διά̟ραξη του ̟οινικού αδικήµατος ̟ου ̟ράγµατι δια̟ράχτηκε.» 

Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι τόσο ο Ποινικός Κώδικας, όσο και η κυ̟ριακή νοµοθεσία γενικά δεν 

καλύ̟τουν ̟λήρως τα αδικήµατα ̟ου ̟ρονοούνται στην Σύµβαση, µε α̟οτέλεσµα αυτό να 

ε̟ηρεάζει και την εφαρµογή του άρθρο 41.1 της Σύµβασης, εφόσον δεν είναι δυνατή η λήψη 

ο̟οιωνδή̟οτε µέτρων για δίωξη του υ̟αίτιου ως αυτουργού για εκ ̟ροθέσεως ̟αροχή 

βοήθειας και υ̟οκίνηση, αν δεν ̟ρονοείται ̟ρώτα δίωξη για την καθ΄ αυτή διά̟ραξη των 

αδικηµάτων. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι δεν υ̟άρχει ̟ρόνοια στον Π.Κ. για το αδίκηµα της 

̟αρενοχλητικής ̟αρακολούθησης ή της εξαναγκαστικής στείρωσης, τα ο̟οία ̟ροβλέ̟ονται στο 

άρθρο 34 και 39 τη Σύµβασης αντίστοιχα, ενώ ̟ρόνοια για ψυχολογική βία υ̟άρχει στους ̟ερί 

Βία τους Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία) Νόµους του 2000 ως 2015 χωρίς 

όµως να αντα̟οκρίνεται ̟λήρως στην αντίστοιχη ̟ρόνοια της Σύµβασης (άρθρο 33 -Βλ. 

ανωτέρω ανάλυση άρθρο 33.).  

Παράλληλα το άρθρο 41.2 της Σύµβασης ̟ρονοεί ότι τα συµβαλλόµενα κράτη θα λάβουν τα 

α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα, για να διασφαλίσουν ότι η εκ ̟ροθέσεως ̟ροσ̟άθεια 

διά̟ραξης των αδικηµάτων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στα άρθρα 35-39 υ̟όκεινται σε κυρώσεις. Ο 

Ποινικός Κώδικας καλύ̟τει ρητά: 

- α̟ό̟ειρα βιασµού (άρθρο 146),  

- α̟ό̟ειρα συνουσίας δια της βίας (άρθρο 173),  

- α̟ό̟ειρα άµβλωσης (άρθρο 167)  

- α̟ό̟ειρα διαφθοράς νεαρής γυναίκας ηλικίας κάτω των 13 ετών (άρθρο 153(2)),  

- α̟ό̟ειρα διαφθοράς νεαρής γυναίκας ηλικίας κάτω των 16 ετών (άρθρο 154),  

- α̟ό̟ειρα διαφθοράς γυναίκας  µε µειωµένο νοητικό (άρθρο 155). 

 

Ε̟ίσης, ορίζει την α̟ό̟ειρα στο άρθρο 366 ως εξής: 

«366. Ό̟οιος ̟ροτίθεται να δια̟ράξει ̟οινικό αδίκηµα, αρχίζει να θέτει την ̟ρόθεση του σε εφαρµογή µε 

µέσα ̟ου είναι ̟ρόσφορα για την ̟ραγµάτωση της και φανερώνει τέτοια ̟ρόθεση µε κά̟οια έκδηλη ̟ράξη, 

αλλά δεν ̟ραγµατώνει την ̟ρόθεση του σε τέτοιο βαθµό ώστε να δια̟ράξει το ̟οινικό αδίκηµα, θεωρείται 

ότι α̟ο̟ειράται να το δια̟ράξει. 

Είναι αδιάφορο, εκτός καθόσον αφορά στην ̟οινή, κατά ̟όσο ο υ̟αίτιος διενήργησε οτιδή̟οτε το ο̟οίο 

ήταν αναγκαίο εκ µέρους του για συµ̟λήρωση της διά̟ραξης του ̟οινικού αδικήµατος ή κατά ̟όσο η 

̟λήρης ̟ραγµάτωση της ̟ρόθεσης του α̟οτρά̟ηκε λόγω ̟εριστατικών ανεξάρτητων α̟ό τη βούληση του 

ή κατά ̟όσο υ̟αναχώρησε εκούσια α̟ό την ̟εραιτέρω ε̟ιδίωξη της ̟ρόθεσης του. 

Είναι αδιάφορο ότι, λόγω ̟εριστατικών ̟ου δεν είναι γνωστά στον υ̟αίτιο, η ̟ραγµάτωση του ̟οινικού 

αδικήµατος ήταν εξ αντικειµένου αδύνατος.» 

Ε̟ίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 367 Π.Κ. «ό̟οιος α̟ο̟ειράται να δια̟ράξει κακούργηµα ή ̟ληµµέληµα, 

είναι ένοχος ̟ληµµελήµατος εκτός αν ̟ρονοείται διαφορετικά». 
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Σύµφωνα µε τα ̟ιο ̟άνω, εφόσον ο Ποινικός Κώδικας ̟εριλαµβάνει τα αδικήµατα του 

εξαναγκασµού σε γάµο (άρθρο 150 Π.Κ), του ακρωτηριασµού γυναικείων γεννητικών οργάνων  

(άρθρο 233Α Π.Κ.),  της άσεµνης ε̟ίθεσης (άρθρο 151 Π.Κ.), της κοινής ε̟ίθεσης (άρθρο 242 

Π.Κ.) και της βαριάς σωµατικής βλάβης (άρθρο 167), κατ’ ε̟έκταση καλύ̟τεται και η α̟ό̟ειρα 

διά̟ραξής τους. Η α̟ουσία όµως συγκεκριµένης ̟ρόνοιας για το αδίκηµα της αναγκαστικής 

στείρωσης, το ο̟οίο ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 39 της Σύµβασης, στο κυ̟ριακό δίκαιο,  

συνε̟άγεται µη ̟ρόνοια κυρώσεων για α̟ό̟ειρα διά̟ραξής του. 

Εισήγηση:  

- Ευθυγράµµιση των ορισµών των αδικηµάτων ̟ου καλύ̟τει η κυ̟ριακή νοµοθεσία µε 

τις αντίστοιχες ̟ρόνοιες της Σύµβασης και ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟ονται ρητά νοµικές 

κυρώσεις για την εκ ̟ροθέσεως βοήθεια και υ̟οκίνηση για διά̟ραξη ή α̟ό̟ειρα 

διά̟ραξης των εν λόγω αδικηµάτων τότε να γίνουν οι α̟αραίτητες τρο̟ο̟οιήσεις για 

̟ερίληψη τους. 

 

Άρθρο 42 –  Α̟αράδεκτες  δικαιολογίες  για  εγκληµατικές  ενέργειες, ̟εριλαµβανοµένων 

και εγκληµάτων ̟ου δια̟ράχθηκαν στο όνοµα της ε̟ονοµαζόµενης «τιµής» 

 1. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αιτητά νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι, σε 

̟οινικές  διαδικασίες ̟ου ξεκινούν µετά τη διά̟ραξη ο̟οιασδή̟οτε α̟ό τις ̟ράξεις βίας ̟ου 

καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης, η κουλτούρα, τα  έθιµα,  η  

θρησκεία,  η  ̟αράδοση  ή  η  ε̟ονοµαζόµενη «τιµή»  δεν  θα  θεωρούνται δικαιολογία για τις 

̟ράξεις αυτές. Αυτό καλύ̟τει, συγκεκριµένα, ισχυρισµούς ότι το θύµα  έχει  ̟αραβεί  

̟ολιτιστικούς,  θρησκευτικούς,  κοινωνικούς  ή  ̟αραδοσιακούς κανόνες ή έθιµα αρµόζουσας 

συµ̟εριφοράς. 

 2. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι η 

υ̟οκίνηση, α̟ό ο̟οιοδή̟οτε άτοµο, ενός ̟αιδιού να δια̟ράξει ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ̟ράξεις 

̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 1 δεν θα µειώσει την ̟οινική ευθύνη του ατόµου αυτού για 

τις ̟ράξεις ̟ου δια̟ράχθηκαν 

∆εν υ̟άρχει καµία ̟ρόνοια για τα λεγόµενα εγκλήµατα «τιµής» στο Ποινικό ∆ίκαιο ή σε 

ο̟οιαδή̟οτε άλλη νοµοθεσία, συµ̟εριλαµβανοµένου των Περί Βίας στην Οικογένεια 

(Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) Νόµων του 2000 ως 2015 (Νόµοι 119(Ι) του 2000 , 212(Ι) 

του 2004 και 172(Ι) του 2015). Τα ∆ικαστήρια κρίνουν τους ελαφρυντικούς ̟αράγοντες ανάλογα 

µε το ̟ώς ̟αρουσιάζονται α̟ό τον δικηγόρο υ̟εράσ̟ισης.  
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Εισήγηση: 

- Ένταξη του  άρθρο 42 της Σύµβασης σε νοµοθεσία για τη Βία κατά των Γυναικών.  

- Τρο̟ο̟οίηση των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) 

Νόµων του 2000 ως  2015 (Νόµοι 119(Ι) του 2000 , 212(Ι) του 2004 και 172(Ι) του 2015).  

ώστε να ενταχθεί το συγκεκριµένο Άρθρο. 

 

Άρθρο 43 – Ισχύς των ̟οινικών αδικηµάτων 

Αδικήµατα ̟ου καθιερώνονται  σύµφωνα  µε  την  ̟αρούσα Σύµβαση  θα  ισχύουν ανεξάρτητα 

α̟ό τη φύση της σχέσης ανάµεσα στο θύµα και το δράστη. 

Στη Κυ̟ριακή νοµοθεσία το είδος της σχέσης µεταξύ θύµατος και δράστη δεν εµ̟οδίζουν την 

εφαρµογή ο̟οιωνδή̟οτε αδικηµάτων ό̟ως καθορίζονται στη Σύµβαση.   

Οι Περί Βίας στην Οικογένεια Νόµοι  ̟οινικο̟οιούν ̟ράξεις βίας ̟ου τελούνται α̟ό ένα µέλος 

της οικογένειας ̟ρος ένα άλλο. Ε̟ι̟ρόσθετα, ο συγκεκριµένος Νόµος ̟ροβλέ̟ει ιδιαίτερα 

αυξηµένες ̟οινές για αδικήµατα του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 141, 152, 153(1) και (2), 154, 155, 

171, 172, 173(2), 231, 234, 242) όταν ο δράστης και θύµα είναι µέλη οικογένειας ό̟ως ορίζεται 

στον Νόµο.50 Περαιτέρω, ̟οινικο̟οιείται ο βιασµός εντός γάµου µε την ίδια ̟οινή ό̟ως ο 

βιασµός. 

 Εισήγηση: 

- Παρόλο ̟ου το άρθρο 43 καλύ̟τεται ε̟αρκώς α̟ό την Κυ̟ριακή νοµοθεσία, να γίνει 

ρητή αναφορά σε νοµοθεσία για τη Βία κατά των Γυναικών. 

 

 

 

 

  

                                                      

50 Ως µέλη της οικογένειας ορίζονται άντρας και γυναίκα ̟ου: 

(α) έχουν τελέσει γάµο ή συζούν ή συζούσαν ως αντρόγυνο 

(β) γονείς των ̟ροσώ̟ων ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο (α)· 

(γ) τέκνα των ̟ροσώ̟ων ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο (α) ανεξάρτητα αν αυτά είναι φυσικά ή υιοθετηµένα τέκνα του ενός ή 
και των δύο εν λόγω ̟ροσώ̟ων καθώς και τα εγγόνια των ̟ροσώ̟ων ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο (α)· 

(δ) κάθε ̟ρόσω̟ο το ο̟οίο διαµένει µε ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα ̟ιο ̟άνω ̟ρόσω̟α· 
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Άρθρο 44 – ∆ικαιοδοσία 

1. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να ορίσουν  τη 

δικαιοδοσία για ο̟οιοδή̟οτε αδίκηµα καθιερώνεται µε την ̟αρούσα Σύµβαση, όταν το 

αδίκηµα δια̟ράττεται:  

α. στην ε̟ικράτειά τους ή,  

β. ̟άνω σε ̟λοίο ̟ου φέρει τη σηµαία τους ή,  

γ. ̟άνω σε αερο̟λάνο ̟ου υ̟όκειται στη νοµοθεσία τους ή,  

δ. α̟ό έναν α̟ό τους υ̟ηκόους τους ή,  

ε. α̟ό άτοµο του ο̟οίου η συνήθης κατοικία βρίσκεται στην ε̟ικράτειά τους.  

2. Τα Μέρη θα ̟ροσ̟αθήσουν να ̟άρουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να 

ορίσουν  τη  δικαιοδοσία  για  ο̟οιοδή̟οτε  αδίκηµα  καθιερώνεται  σύµφωνα  µε  την ̟αρούσα 

Σύµβαση στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου το αδίκηµα δια̟ράττεται ενάντια σε έναν α̟ό τους  υ̟ηκόους  

τους  ή  ένα  άτοµο  του  ο̟οίου  η  συνήθης  κατοικία  βρίσκεται  στην ε̟ικράτειά τους.  

3. Για τη δίωξη των αδικηµάτων ̟ου καθιερώνεται σύµφωνα µε τα Άρθρα 36, 37, 38 και 39 της 

̟αρούσας Σύµβασης, τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να 

διασφαλίσουν ότι η δικαιοδοσία τους δεν µειώνεται µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι οι ̟ράξεις 

̟οινικο̟οιούνται στην ε̟ικράτεια ό̟ου δια̟ράχθηκαν.  

4. Για τη δίωξη των αδικηµάτων ̟ου καθιερώνονται σύµφωνα µε τα Άρθρα 36, 37, 38 και 39 της 

̟αρούσας Σύµβασης, τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να 

διασφαλίσουν ότι η δικαιοδοσία τους αναφορικά µε τα σηµεία δ και ε της ̟αραγράφου 1 δεν 

µειώνεται µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι η δίωξη µ̟ορεί να ξεκινήσει µόνο µετά την αναφορά του 

αδικήµατος α̟ό το θύµα ή την υ̟οβολή των ̟ληροφοριών α̟ό το Κράτος του τό̟ου ό̟ου 

δια̟ράχθηκε το αδίκηµα.  

5. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να ορίσουν  τη 

δικαιοδοσία για τα αδικήµατα ̟ου καθιερώθηκαν σύµφωνα µε την ̟αρούσα Σύµβαση, σε 

̟ερι̟τώσεις ό̟ου ένας υ̟οτιθέµενος δράστης βρίσκεται στην ε̟ικράτειά τους και δεν τον ή την 

εκδώσουν σε άλλο Μέρος, µόνο µε βάση την εθνικότητά του ή της.  

6. Όταν ̟ερισσότερα Μέρη α̟ό ένα διεκδικούν δικαιοδοσία για ένα υ̟οτιθέµενο αδίκηµα ̟ου 

καθιερώθηκε σύµφωνα µε την ̟αρούσα Σύµβαση, τα Μέρη ̟ου εµ̟λέκονται, ό̟ου χρειάζεται, 

θα συνεννοούνται µεταξύ τους µε σκο̟ό να καθορίσουν την ̟ιο κατάλληλη δικαιοδοσία  για τη 

δίωξη. 
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7. Χωρίς να θίγονται οι γενικοί κανόνες του διεθνούς δικαίου η ̟αρούσα Σύµβαση δεν εξαιρεί  

καµία  ̟οινική  δικαιοδοσία  ̟ου  ασκείται  α̟ό ένα  Μέρος  σύµφωνα  µε  την εσωτερική του 

νοµοθεσία 

Η υφιστάµενη κυ̟ριακή νοµοθεσία ̟ρονοεί για δικαιοδοσία εκδίκασης  ̟οινικών αδικηµάτων,  

τα ο̟οία δια̟ράττονται: 

- στην ε̟ικράτεια της Κυ̟ριακής ∆ηµοκρατίας, ή 

- ̟άνω σε ̟λοίο υ̟ό Κυ̟ριακή σηµαία, ή 

- ̟άνω σε αερο̟λάνο ̟ου υ̟όκειται σε κυ̟ριακή Νοµοθεσία,  

- α̟ό ή εναντίον ο̟οιοδή̟οτε ̟ροσώ̟ου, συµ̟εριλαµβανοµένων Κύ̟ριων ̟ολιτών και 

̟ροσώ̟ων, των ο̟οίων η συνήθης διαµονή βρίσκεται στην Κύ̟ρο. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 20 των Περί ∆ικαστηρίων Νόµων 14/1960 έως 119 

(Ι)/2014 το Κακουργιοδικείο έχει δικαιοδοσία να εκδικάζει όλα τα αδικήµατα τιµωρούµενα 

α̟ό τον Ποινικό Κώδικα (σχετική ̟ρόνοια υ̟άρχει και στο άρθρο. 5 Π.Κ), ό̟ως ε̟ίσης και 

αδικήµατα  ̟ου τελέστηκαν κατά ̟αράβαση  των Περί  Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και 

Προστασία Θυµάτων) Νόµων (εφόσον α̟οτελούν ειδικό ̟οινικό νοµοθέτηµα), τα o̟oία 

διε̟ράχθησαν: 

        «(α) εvτός τωv oρίωv της ∆ηµoκρατίας, ή 

  (β) εvτός τωv Κυριάρχωv Περιoχώv τωv Βάσεωv υ̟ό Κυ̟ρίoυ εvαvτίov ή εv σχέσει ̟ρoς Κύ̟ριov, ή 

  (γ) εις oιαvδή̟oτε ξέvηv χώραv υ̟ό ̟oλίτoυ της ∆ηµoκρατίας εvώ oύτoς διετέλει εv τη υ̟ηρεσία της 

∆ηµoκρατίας, ή 

  (δ) ε̟ί ̟λoίoυ ή αερo̟λάvoυ εγγεγραµµέvoυ εv τη ∆ηµoκρατία, ή 

  (ε) εις τoιαύτα άλλα µέρη και υ̟ό τoιαύτας ̟εριστάσεις δι' ας δυvατόv vα γίvη ̟ρόβλεψις διά vόµoυ.» 

Στην ανωτέρω ̟ρόνοια δεν υ̟άρχει ο̟οιοσδή̟οτε ̟εριορισµός σχετικά µε την υ̟ηκοότητα ή 

συνήθη διαµονή του θύτη ή του θύµατος. 

Σύµφωνα όµως µε το άρθρο 44.1 της Σύµβασης τα συµβαλλόµενα κράτη υ̟οχρεώνονται να 

ασκήσουν δίωξη κατά υ̟ηκόων τους και κατά ̟ροσώ̟ων, των ο̟οίων η συνήθης διαµονή βρίσκεται 

στην ε̟ικράτειά τους, ̟ου δια̟ράττουν αδικήµατα κατά ̟αράβαση της εν λόγω Σύµβασης, 

ανεξάρτητα α̟ό το αν δια̟ράχθηκαν εκτός της ∆ηµοκρατίας. Παράλληλα το Αρθ. 44.2 της Σύµβασης 

̟ροβλέ̟ει την λήψη νοµοθετικών µέτρων α̟ό τα συµβαλλόµενα κράτη για θεµελίωση 

δικαιοδοσίας διερεύνησης αδικηµάτων ̟ου δια̟ράττονται κατά ̟αράβαση της εν λόγω 

Σύµβασης, εναντίον υ̟ηκόων ή ̟ροσώ̟ων, των ο̟οίων η συνήθης διαµονή βρίσκεται στην Κύ̟ρο, 

ανεξάρτητα α̟ό το αν τα αδικήµατα δια̟ράχθηκαν εκτός της ∆ηµοκρατίας. 
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Εντούτοις, δεν υ̟άρχει στο κυ̟ριακό δίκαιο ευρεία δικαιοδοσία διερεύνησης ̟ράξεων ̟ου 

δια̟ράττονται στο εξωτερικό α̟ό ή εναντίον ̟ολιτών ή/ και ̟ροσώ̟ων, των ο̟οίων η συνήθης 

διαµονή βρίσκεται στην Κύ̟ρο. Εξαίρεση α̟οτελούν:  

(α) η ̟ερί̟τωση διά̟ραξης ̟οινικών αδικηµάτων α̟ό ̟ολίτη της ∆ηµοκρατίας στο εξωτερικό, 

εφόσον αυτός/η βρίσκεται στη υ̟ηρεσία της ∆ηµοκρατίας, ό̟ως ̟ρονοούν τα άρθρο. 20 (γ) των 

Περί ∆ικαστηρίων Νόµων 14/1960 έως 119 (Ι)/2014 και  Αρθ.5 (γ) του Ποινικού Κώδικα 

(β) η διά̟ραξη αδικήµατος στο εξωτερικό α̟ό ̟ολίτη της ∆ηµοκρατίας, αν το αδίκηµα 

τιµωρείται στη ∆ηµοκρατία µε φυλάκιση ̟ου υ̟ερβαίνει τα δύο χρόνια και η ̟ράξη ή η 

̟αράλειψη ̟ου συνιστά το αδίκηµα, είναι ε̟ίσης αξιό̟οινη ̟ράξη σύµφωνα µε το νόµο της χώρας 

ό̟ου αυτό δια̟ράχτηκε, ό̟ως ̟ρονοεί το άρθρο 5.1 (δ) του Ποινικού Κώδικα, και 

(γ) η διά̟ραξη αδικήµατος στο εξωτερικό α̟ό ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόσω̟ο, σύµφωνα µε το Άρθρο. 

5.1 (ε) του Ποινικού Κώδικα, µεταξύ άλλων, αν είναι ένα α̟ό τα αδικήµατα για τα ο̟οία, 

δυνάµει ο̟οιασδή̟οτε ∆ιεθνής Συνθήκης ή Σύµβασης ̟ου δεσµεύει τη ∆ηµοκρατία, 

εφαρµόζεται ο νόµος της ∆ηµοκρατίας (άρθρο 5.1 (ε) (v) του Ποινικού Κώδικα). 

(δ) η διά̟ραξη αδικήµατος του ακρωτηριασµού γυναικείων γεννητικών οργάνων αφού 

σύµφωνα µε το άρθρο 233Α (4), τα ∆ικαστήρια της ∆ηµοκρατίας έχουν αρµοδιότητα να 

εκδικάζουν το εν λόγω αδίκηµα, ̟ου δια̟ράττεται α̟ό ̟ολίτη ή µη της ∆ηµοκρατίας και 

δια̟ράττεται εντός ή εκτός της ∆ηµοκρατίας. 

Σχετικά µε τα άρθρο 44 (1)  και  44(2) , υ̟άρχει γνωµάτευση α̟ό την Νοµική Υ̟ηρεσία 

σύµφωνα µε την ο̟οία, θα ̟ρέ̟ει να τρο̟ο̟οιηθεί ο Ποινικός Κώδικας, ούτως ώστε να 

̟ροβλέ̟εται ότι τα κυ̟ριακά ∆ικαστήρια θα έχουν δικαιοδοσία να δικάζουν ̟οινικά 

αδικήµατα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στη Σύµβαση, τα ο̟οία διε̟ράχθησαν α̟ό ή εναντίον 

ο̟οιουδή̟οτε ̟ροσώ̟ου ̟ου έχει τη συνήθη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία και ανεξάρτητα α̟ό 

το αν δια̟ράχθηκαν εκτός της ∆ηµοκρατίας και αν α̟οτελούν αδίκηµα στη χώρα ό̟ου 

δια̟ράχθηκαν.  

Το άρθρο  44.3 της Σύµβασης ̟ρονοεί ότι όσον αφορά τα σοβαρότερα αδικήµατα ̟ου καλύ̟τει 

η Σύµβαση, ήτοι σεξουαλική βία, συµ̟εριλαµβανοµένου του βιασµού, αναγκαστικός γάµος, 

ακρωτηριασµός γυναικείων γεννητικών οργάνων, αναγκαστική έκτρωση και αναγκαστική 

στείρωση (άρθρα 36 έως 39) δεν ακολουθείται η α̟αίτηση τoυ διττού αξιό̟οινου. ∆ηλαδή 

έχοντας ως στόχο τη διευκόλυνση κίνησης ̟οινικής διαδικασίας, για αδικήµατα ̟ου συνήθως  

δια̟ράττονται εκτός της ε̟ικράτειας των συµβαλλόµενων κρατών, άρετε η α̟αίτηση ότι η 

διά̟ραξη των αδικηµάτων ̟οινικο̟οιείται τόσο στη χώρα ό̟ου δια̟ράχθηκε όσο και την χώρα 

στην ο̟οία διώκεται. Ε̟ι̟ρόσθετα, το άρθρο 44.4 ̟ρονοεί την λήψη νοµοθετικών µέτρων α̟ό 

τα συµβαλλόµενα κράτη για να διασφαλίσουν τη δικαιοδοσία τους αναφορικά µε αδικήµατα 

̟ου δια̟ράττονται α̟ό υ̟ηκόους τους ή ̟ρόσω̟α, των ο̟οίων η συνήθης διαµονή βρίσκεται 

στην Κύ̟ρο,  χωρίς να υ̟όκειται στην ̟ροϋ̟όθεση ότι η δίωξη τους µ̟ορεί να ξεκινήσει µόνο 
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µε την καταγγελία του αδικήµατος α̟ό το θύµα ή τη υ̟οβολή ̟ληροφοριών α̟ό το κράτος, 

στην ε̟ικράτεια του ο̟οίου δια̟ράχθηκε το αδίκηµα. 

Τα άρθρα 44 (3) και 44 (4) έχουν τεθεί σε ε̟ιφύλαξη, γιατί σύµφωνα µε την γνωµάτευση της 

Νοµικής Υ̟ηρεσίας η ̟αράγραφος αυτή ε̟ιβάλλει ότι τα κράτη µέλη θα έχουν δικαιοδοσία 

εκδίκασης των ̟οινικών αδικηµάτων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στα άρθρα 36, 37, 38 και 39, ακόµα και 

αν οι ̟ράξεις δια̟ράχτηκαν α̟ό µη ̟ολίτη και δεν είναι ̟οινικά κολάσιµες στη χώρα ό̟ου 

δια̟ράχθηκαν, καθότι σύµφωνα µε το άρθρο 5 Ποινικού Κώδικα, δεν υ̟άρχει τέτοια 

δικαιοδοσία στα κυ̟ριακά δικαστήρια. 

Τα άρθρα 44 (4), 44 (5), 44 (6) και 44 (7) θα ̟ρέ̟ει να διερευνηθούν α̟ό την Νοµική Υ̟ηρεσία 

κατά ̟όσο συνάδουν µε την Νοµοθεσία µας ή αν χρειάζεται ο̟οιαδή̟οτε τρο̟ο̟οίηση. 

Εισήγηση:  

- Άρση της ε̟ιφύλαξης για το άρθρο 44.3 και τρο̟ο̟οίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας, 

ώστε να µην υ̟άρχει η ̟ροϋ̟όθεση του  διττού αξιό̟οινου για τα σοβαρότερα 

αδικήµατα ̟ου καλύ̟τει η Σύµβαση στα άρθρα 36-39. 

- ∆ιερεύνηση α̟ό την Νοµική Υ̟ηρεσία κατά ̟όσο είναι δυνατή η τρο̟ο̟οίηση της 

υφιστάµενης νοµοθεσίας για να συνάδει µε τις ̟ρόνοιες του άρθρο 44.4, ούτως ώστε να 

̟ροχωρήσει η άρση της ε̟ιφύλαξης για το εν λόγω άρθρο. 

- Περαιτέρω διερεύνηση α̟ό την Νοµική Υ̟ηρεσία κατά ̟όσο τα άρθρα 44 (5), 44 (6) και 

44 (7) συνάδουν µε την Νοµοθεσία µας ή αν χρειάζεται ο̟οιαδή̟οτε τρο̟ο̟οίηση. 

 

Άρθρο 45 – Κυρώσεις και µέτρα  

1. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 

αδικήµατα ̟ου καθιερώθηκαν σύµφωνα µε την ̟αρούσα Σύµβαση είναι αξιό̟οινα µε  

α̟οτελεσµατικές,  ανάλογες  και  α̟οτρε̟τικές κυρώσεις, λαµβάνοντας  υ̟όψη  τη σοβαρότητά  

τους.  Οι  κυρώσεις  αυτές  θα  ̟εριλαµβάνουν,  αναλόγως,  ̟οινές  ̟ου αφορούν στέρηση της 

ελευθερίας ̟ου µ̟ορεί να οδηγήσει σε έκδοση.  

2. Τα Μέρη µ̟ορούν να υιοθετήσουν άλλα µέτρα σε σχέση µε τους δράστες, ό̟ως:  

-  ̟αρακολούθηση ή ε̟ιτήρηση των ατόµων ̟ου καταδικάστηκαν,  

  - στέρηση των γονικών δικαιωµάτων, εάν το συµφέρον του ̟αιδιού, ̟ου µ̟ορεί να 

̟εριλαµβάνει  την  ασφάλεια  του  θύµατος,  δεν µ̟ορεί να διασφαλιστεί µε άλλο τρό̟ο. 

Το άρθρο 45 α̟αιτεί α̟ό τα µέρη να καθορίσουν κυρώσεις για αδικήµατα ̟ου καλύ̟τονται 

α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της Σύµβασης ̟ου να είναι ανάλογες µε τη σοβαρότητα των 

αδικηµάτων και ̟ου να είναι «α̟οτελεσµατικές, αναλογικές και α̟οτρε̟τικές». Το είδος του 

αδικήµατος ̟ου αξίζει ̟οινή φυλάκισης αφήνεται στα συµβαλλόµενα µέρη. 
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Σύµφωνα µε τους Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) Νόµους του 

2000 ως 2015: 

Άρθρο. 3(4) Ο̟οιοσδή̟οτε ασκεί βία µε βάση το εδάφιο (1) δια̟ράττει αδίκηµα δυνάµει του 

Νόµου αυτού, ̟ου τιµωρείται, εκτός α̟ό την ̟ερί̟τωση της κοινής ε̟ίθεσης ̟ου τιµωρείται µε 

δύο χρόνια φυλάκιση και στην ̟ερί̟τωση ̟ου σε άλλο ή στον ̟αρόντα Νόµο ̟ροβλέ̟εται 

αυστηρότερη ̟οινή, µε ̟οινή φυλάκισης µέχρι ̟έντε χρόνια ή µε χρηµατική ̟οινή µέχρι 

τρεις χιλιάδες λίρες ή και µε τις δύο ̟οινές. 

Ό̟ως ̟εριγράφεται ̟ιο κάτω (βλ. άρθρο 46) οι Περί Βίας στην Οικογένεια Νόµοι ̟ροβλέ̟ουν  

ιδιαίτερα αυξηµένες ̟οινές για διάφορα αδικήµατα του Ποινικού Κώδικα όταν ο δράστης και 

θύµα είναι µέλη οικογένειας ό̟ως ορίζεται α̟ό το συγκεκριµένο Νόµο. Τα αδικήµατα του 

Ποινικού Κώδικα (άρθρα 141, 152, 153(1) και (2), 154, 155, 171, 172, 173(2), 231, 234, 242) 

θεωρούνται, για τους σκο̟ούς του Νόµου αυτού, αυξηµένης σοβαρότητας και το ∆ικαστήριο, 

και δύναται να ε̟ιβάλει αυξηµένες ̟οινές. 

Όµως το άρθρο 25 (1) του ίδιου Νόµου δίνει τη δυνατότητα του ∆ικαστηρίου «αντί να ε̟ιβάλει 

στον κατηγορούµενο ο̟οιαδή̟οτε άλλη ̟οινή, να δεχθεί αίτηµα του να τον θέσει υ̟ό 

κηδεµονία… µε τον ειδικό όρο ότι θα υ̟οβληθεί σε θερα̟ευτική αγωγή αυτοελέγχου α̟ό 

ειδικούς ή µε άλλους όρους ̟ου το ∆ικαστήριο θα κρίνει αναγκαίους, για να α̟οφευχθεί η 

ε̟ανάληψη ̟ράξεων βίας.» Η α̟όφαση αυτή αφήνεται στη κρίση του ∆ικαστηρίου. Ε̟ίσης, το 

άρθρο 25 (2) δίνει τη δυνατότητα στο ∆ικαστήριο να ε̟ιβάλει στον κατηγορούµενο ̟οινή 

φυλάκισης µε αναστολή υ̟ό ειδικού όρους.  

Σύµφωνα µε µια έκθεση51 ̟ου αναλύει τις ̟οινικές έρευνες των ̟εριστατικών 

ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια του 2005, µόνο το 38% των ̟εριστατικών ̟ου 

καταγράφηκαν α̟ό το δικαστήριο κατέληξαν σε καταδίκη (το 66% αυτών των ̟εριστατικών 

ολοκληρώθηκε στο δικαστήριο) και το 34% των ̟εριστατικών κατέληξαν σε αθώωση. 

Α̟οθαρρυντική, ε̟ίσης, είναι και η φύση των ̟οινών ̟ου ε̟ιβάλλονται στους θύτες 

ενδοοικογενειακής βίας. Η ̟λειοψηφία των ̟οινών ̟ου ε̟ιβλήθηκαν ήταν ̟ρόστιµα (σε 

̟οσοστό 74%), φυλάκιση ή/και αναστολή της ̟οινής (σε ̟οσοστό 21%) και δικαστική 

ε̟ιτήρηση (σε ̟οσοστό 5%). Ε̟οµένως, υ̟άρχει σαφής και συντρι̟τική ̟ροτίµηση στην 

ε̟ιβολή χρηµατικών ̟ροστίµων και οικονοµικών εγγυήσεων. Γενικά οι ̟οινές είναι έως 5 ετών 

φυλάκιση ή χρηµατική ̟οινή ή συνδυασµός των δύο. Σύµφωνα µε τον Βέη, το ελάχιστο 

χρηµατικό ̟ρόστιµο ̟ου έχει ε̟ιβληθεί είναι ̟ερί̟ου 50 ευρώ και το µέγιστο ̟ερί̟ου 3.850 

ευρώ. Όσον αφορά στις ̟οινές φυλάκισης, η µέγιστη ̟οινή ήταν 12 χρόνια και η ελάχιστη µόλις 

10 ηµέρες. Η µέση ̟οινή φυλάκισης κατά τη διάρκεια της υ̟ό µελέτη ̟εριόδου ήταν 6 µήνες και 

το µέσο χρηµατικό ̟ρόστιµο ήταν ̟ερί̟ου 500 ευρώ.52 

                                                      
51 Βέης, Κώνσταντίνος. ‘Η ̟οινική εξέλιξη ̟εριστατικών βίας στην οικογένεια: ̟ροεκτάσεις και ζητήµατα ̟ου εγείρονται.’ 

Ε̟ιθεώρηση Κυ̟ριακού Και Ευρω̟αϊκού ∆ικαίου 11 (2010):102-126. ∆ικαιονοµία-Νοµικές εκδόσεις. 

52 Βέης, Κώνσταντίνος. ‘Η ̟οινική εξέλιξη ̟εριστατικών βίας στην οικογένεια: ̟ροεκτάσεις και ζητήµατα ̟ου 
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Είναι ̟ροφανές ότι οι ̟οινές ̟ου ε̟ιβάλλονται δεν λειτουργούν ως α̟οτρε̟τικά µέτρα για 

τους θύτες και δεν έχουν ̟ρολη̟τική λειτουργία σε ευρύτερο κοινωνικό ε̟ί̟εδο. Ε̟ι̟ροσθέτως, 

αν λάβουµε υ̟όψη την ̟ροστασία του θύµατος, η ο̟οία α̟οτελεί κεντρικό σηµείο της 

κυ̟ριακής νοµοθεσίας σχετικά µε την ενδοοικογενειακή βία, οι ̟οινές ̟ου ε̟ιβάλλονται δεν 

θεωρούνται ε̟αρκείς για τη διασφάλιση της ̟ροστασίας του θύµατος α̟ό τους άµεσους 

κινδύνους ̟ου διατρέχει α̟ό τον θύτη. Η ̟ροτίµηση ̟ρος τα χρηµατικά ̟ρόστιµα µ̟ορεί 

ε̟ίσης να ε̟ηρεάσει, άµεσα ή έµµεσα, το θύµα, ιδίως όταν το θύµα και ο θύτης είναι ακόµα 

νόµιµα ̟αντρεµένοι. 

Ε̟ι̟ρόσθετα, δεν ̟ροβλέ̟εται στη νοµοθεσία µας ̟αρακολούθηση και ε̟ιτήρηση των ατόµων 

̟ου έχουν καταδικαστεί. . Συνε̟ώς, τα θέµα αυτό θα ̟ρέ̟ει να συµ̟εριληφθεί στο νοµοθετικό 

µας ̟λαίσιο µέσω τρο̟ο̟οίησης των Περί Βίας στην Οικογένεια Νόµων ή/και ένταξη του σε 

ένα ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο ̟ου θα καλύ̟τει όλες τις µορφές βίας ̟ου καλύ̟τει η Σύµβαση. 

Στην ̟ερί̟τωση ενσωµάτωσης του 45(2) στη νοµοθεσία µας, η αρµοδιότητα της 

̟αρακολούθησης και ε̟ιτήρησης θα ̟ρέ̟ει να αναληφθεί/α̟οδοθεί α̟ό την/στην Αστυνοµία. 

Η στέρηση των γονικών δικαιωµάτων στο ̟λαίσιο των δικαιωµάτων και συµφέρον του ̟αιδιού 

καλύ̟τεται α̟ό τους ̟ερί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόµους του 1999 έως 1998.  

21.-(1) Το ∆ικαστήριο ύστερα α̟ό αίτηση του άλλου γονέα ή του ∆ιευθυντή  µ̟ορεί να αφαιρέσει α̟ό γονέα 

την άσκηση της γονικής µεριµνάς αν αυτός καταδικάστηκε για αδίκηµα ̟ου αφορά τη ζωή, την υγεία ή τα 

ήθη του τέκνου.  

(2) Το ∆ικαστήριο µ̟ορεί σ' αυτή την ̟ερί̟τωση, εκτιµώντας τις ̟εριστάσεις να αφαιρέσει α̟ό το γονέα τη 

γονική  µέριµνα και για τα υ̟όλοι̟α τέκνα του, ύστερα α̟ό αίτηση του άλλου γονέα ή του ∆ιευθυντή.  

Εισήγηση: 

- Nα τρο̟ο̟οιηθεί η νοµοθεσία ούτως ς ώστε όταν ο γονέας έχει καταδικαστεί για 

αδικήµατα σοβαρής βίας ό̟ως ορίζεται στους Περί Βίας στην Οικογένεια Νόµους και 

στον Ποινικό Κώδικα να του αφαιρούνται αυτόµατα τα γονικά δικαιώµατα, 

λαµβάνοντας υ̟όψη το συµφέρον του ̟αιδιού. 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                           
εγείρονται.’ Ε̟ιθεώρηση Κυ̟ριακού Και Ευρω̟αϊκού ∆ικαίου 11 (2010):102-126. ∆ικαιονοµία-Νοµικές εκδόσεις. 
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Άρθρο 46 – Ε̟ιβαρυντικές ̟εριστάσεις 

Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι 

ακόλουθες συνθήκες, εφόσον δεν α̟οτελούν ήδη µέρος των συστατικών στοιχείων του 

αδικήµατος, µ̟ορούν, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της εσωτερικής νοµοθεσίας, να 

ληφθούν υ̟όψη ως ε̟ιβαρυντικές ̟εριστάσεις για τον ̟ροσδιορισµό της ̟οινής σε σχέση µε τα 

αδικήµατα ̟ου καθιερώνονται σύµφωνα µε την ̟αρούσα Σύµβαση: 

α. το αδίκηµα δια̟ράχθηκε κατά ̟ρώην ή νυν συζύγου ή συντρόφου ό̟ως 

αναγνωρίζεται α̟ό την εσωτερική νοµοθεσία, α̟ό µέλος της οικογένειας, άτοµο ̟ου συζεί µε το 

θύµα ή άτοµο ̟ου έχει κάνει κατάχρηση της εξουσίας του,  

β. το αδίκηµα, ή τα σχετιζόµενα αδικήµατα, δια̟ράχθηκαν κατ’ εξακολούθηση, 

γ. το αδίκηµα δια̟ράχθηκε εναντίον ατόµου ̟ου είχε καταστεί ευάλωτο α̟ό 

συγκεκριµένες συνθήκες, 

δ. το αδίκηµα δια̟ράχθηκε ενάντια ή ̟αρουσία ενός ̟αιδιού, 

ε. το αδίκηµα δια̟ράχθηκε α̟ό δύο ή ̟ερισσότερα άτοµα ̟ου ενήργησαν µαζί, 

στ. του αδικήµατος ̟ροηγήθηκαν ή το αδίκηµα συνοδεύτηκε α̟ό ακραία ε̟ί̟εδα βίας, 

            ζ. το αδίκηµα δια̟ράχθηκε µε τη χρήση ή την α̟ειλή ό̟λου, 

η. το αδίκηµα οδήγησε σε σοβαρή σωµατική ή ψυχολογική βλάβη για το θύµα, 

θ. ο δράστης είχε ̟ροηγουµένως καταδικαστεί για ̟αρόµοια αδικήµατα. 

Όσον αφορά το άρθρο 46(α) ό̟ως αναφέρθηκε ̟ιο ̟άνω (βλ. άρθρο 43), οι Περί Βίας στην 

Οικογένεια Νόµοι ̟ροβλέ̟ουν ιδιαίτερα αυξηµένες ̟οινές για διάφορα αδικήµατα του 

Ποινικού Κώδικα όταν ο δράστης και θύµα είναι µέλη οικογένειας ό̟ως ορίζεται α̟ό το 

συγκεκριµένο Νόµο. Τα αδικήµατα του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 141, 152, 153(1) και (2), 154, 

155, 171, 172, 173(2), 231, 234, 242) θεωρούνται, για τους σκο̟ούς του Νόµου αυτού, αυξηµένης 

σοβαρότητας και το ∆ικαστήριο, και δύναται να ε̟ιβάλει αυξηµένες ̟οινές. 

Τα αδικήµατα του Ποινικού Κώδικα στα ο̟οία αναφέρεται είναι τα εξής: 

Αδικήµατα Άρθρο Ποινή  

(α)  Άσεµνη ε̟ίθεση εναντίον γυναίκας.  151  Η φυλάκιση 

αυξάνεται α̟ό δύο 

σε ̟έντε χρόνια.  
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(β)  Άσεµνη ε̟ίθεση εναντίον άντρα.  152  Η φυλάκιση 

αυξάνεται α̟ό δύο 

σε ̟έντε χρόνια.  

(γ)  ∆ιαφθορά νεαρής γυναίκας ηλικίας κάτω των 

δεκατριών χρόνων.  

153(1)  Ισόβια φυλάκιση (η 

̟οινή ̟αραµένει ως 

έχει).  

(δ)  Α̟ό̟ειρα διαφθοράς νεαρής γυναίκας 

ηλικίας κάτω των δεκατριών χρόνων.  

153(2)  Η φυλάκιση 

αυξάνεται α̟ό τρία 

σε ε̟τά χρόνια.  

(ε)  ∆ιαφθορά νεαρής γυναίκας ηλικίας 

δεκατριών χρόνων µέχρι δεκαέξι.  

154  Η φυλάκιση 

αυξάνεται α̟ό δύο 

σε δέκα χρόνια.  

(στ)  ∆ιαφθορά γυναίκας ηλίθιας ή µε µειωµένο 

νοητικό.  

155  Η φυλάκιση 

αυξάνεται α̟ό δύο 

σε δώδεκα χρόνια.  

(ζ)  Συνουσία µεταξύ αρρένων.  171  Η φυλάκιση 

αυξάνεται α̟ό ̟έντε 

σε δέκα χρόνια.  

(η)  Συνουσία δια βίας.  172  Η φυλάκιση 

αυξάνεται α̟ό 

δεκατέσσερα χρόνια 

σε ισόβια φυλάκιση.  

(θ)  Α̟ό̟ειρες.  173(2)  Η φυλάκιση 

αυξάνεται α̟ό ε̟τά 

σε δέκα χρόνια.  

(ι)  Βαριά σωµατική βλάβη.  231  Η φυλάκιση 

αυξάνεται α̟ό ε̟τά 

σε δέκα χρόνια ή 

ε̟ιβάλλεται η 

̟ροβλε̟όµενη 

χρηµατική ̟οινή ή 

και οι δύο ̟οινές.  

(ια)  Τραυµατισµός και ανάλογες ̟ράξεις.  234  Η φυλάκιση 

αυξάνεται α̟ό τρία 
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σε ̟έντε χρόνια.  

(ιβ)  Κοινή ε̟ίθεση.  242  Η φυλάκιση 

αυξάνεται α̟ό ένα 

σε δύο χρόνια ή 

ε̟ιβάλλεται η 

̟ροβλε̟όµενη 

χρηµατική ̟οινή ή 

και οι δύο ̟οινές.  

 

Σχετικά µε το άρθρο 46(δ) της Σύµβασης, όσον αφορά αδικήµατα ̟ου δια̟ράττονται εις βάρος 

ενός ̟αιδιού ή υ̟ό την ̟αρουσία ενός ̟αιδιού, οι Περί Βίας στην Οικογένεια Νόµοι 

ξεκαθαρίζουν ότι ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη ή συµ̟εριφορά η ο̟οία συνιστά βία ή αδίκηµα σύµφωνα 

µε συγκεκριµένα άρθρα του Ποινικού Κώδικα, όταν δια̟ράττεται στην ̟αρουσία ανήλικου 

µέλους της οικογένειας, θεωρείται βία η ο̟οία ασκείται ̟άνω του. Αδικήµατα του Ποινικού 

Κώδικα (άρθρα 141, 152, 153(1) και (2), 154, 155, 171, 172, 173(2), 231, 234, 242) θεωρούνται 

αυξηµένης σοβαρότητας α̟ό το ∆ικαστήριο, και δύναται να ε̟ιβάλει αυξηµένες ̟οινές. 

Ε̟ίσης, ο ̟ρόσφατος Νόµος ̟ου αναθεωρεί το νοµικό ̟λαίσιο ̟ου διέ̟ει την ̟ρόληψη και 

κατα̟ολέµηση της σεξουαλικής κακο̟οίησης και σεξουαλικής εκµετάλλευσης ̟αιδιών και της 

̟αιδικής ̟ορνογραφίας (Ν. 91(1)/2014)53 αυξάνει τις ̟ροβλε̟όµενες ̟οινές για τα αδικήµατα 

σεξουαλικής φύσης µε θύµατα ανήλικους.  

Όσον αφορά αδικήµατα εις  βάρος ατόµων ̟ου έχουν καταστεί ευάλωτα α̟ό συγκεκριµένες 

συνθήκες, η Ε̟εξηγηµατική Έκθεση ̟εριλαµβάνει στα ευάλωτα άτοµα έγκυες γυναίκες ή 

γυναίκες µε µικρά ̟αιδιά, άτοµα µε ανα̟ηρίες, άτοµα ̟ου ζουν σε αστικές ̟εριοχές, γυναίκες 

στην ̟ορνεία, άτοµα εθισµένοι στα ναρκωτικά, άτοµα α̟ό άλλη εθνική ή εθνοτική καταγωγή, 

µετανάστες/τριες συµ̟εριλαµβανοµένων και αυτών χωρίς χαρτιά και ̟ρόσφυγες, άτοµα 

ΛΟΑΤ, άτοµα οροθετικά, άστεγους, ̟αιδιά και ηλικιωµένους.      

Για τις ε̟ιβαρυντικές ̟εριστάσεις ̟ου αναφέρονται στο 46β, 46γ, 46ε, 46στ, 46ζ, και 46θ, ̟αρόλο 

̟ου δεν αναφέρονται όλες ρητά στη νοµοθεσία της Κύ̟ρου, µε βάση νοµολογία µ̟ορούν να 

ληφθούν υ̟όψη α̟ό το ∆ικαστήριο, εφόσον δεν α̟οτελούν ήδη µέρος των συστατικών 

στοιχείων του αδικήµατος. Μέχρι σήµερα αυτό ε̟αφίεται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστή.  

  

                                                      
53  Ο Περί της Πρόληψης και της Κατα̟ολέµησης της Σεξουαλικής Κακο̟οίησης, της Σεξουαλικής Εκµετάλλευσης Παιδιών και της 

Παιδικής Πορνογραφίας Νόµος του 2014 (Ν. 91 (Ι)/2014)   

http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/2014_1_91.html 
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Εισήγηση: 

- Όλες οι ε̟ιβαρυντικές ̟εριστάσεις ̟ου αναφέρονται στο Άρθρο 46 της Σύµβασης να 

συµ̟εριληφθούν σε νοµοθεσία για τη Βία κατά των Γυναικών, ώστε οι δικαστές να τις 

λαµβάνουν υ̟όψη σε ̟οινικές διαδικασίες ̟ου αφορούν αδικήµατα ̟ου καλύ̟τονται 

α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της Σύµβασης.  

Άρθρο 47 – Ποινές ̟ου ε̟ιβλήθηκαν α̟ό άλλο Μέρος 

Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα ̟ου ̟ροβλέ̟ουν την ̟ιθανότητα να 

ληφθούν υ̟όψη οι τελικές ̟οινές ̟ου ε̟ιβλήθηκαν α̟ό άλλο Μέρος σε σχέση µε τα αδικήµατα 

̟ου καθιερώθηκαν σύµφωνα µε την ̟αρούσα Σύµβαση κατά τον ̟ροσδιορισµό της ̟οινής 

Ο σκο̟ός του άρθρου αυτού είναι οι ̟ροηγούµενες ̟οινές ̟ου ε̟ιβλήθηκαν α̟ό άλλο 

συµβαλλόµενο Κράτος σε σχέση µε τα αδικήµατα ̟ου καθορίζονται α̟ό την Σύµβαση, να 

λαµβάνονται υ̟όψη κατά τον ̟ροσδιορισµό της ̟οινής, αναγνωρίζοντας µε αυτό τον τρό̟ο 

ότι ε̟αναλαµβανόµενη αξιό̟οινη συµ̟εριφορά α̟οτελεί ε̟ιβαρυντικό ̟αράγοντα.    

Σύµφωνα µε την τρο̟ο̟οίηση του ̟ερί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου (ΚΕΦ.155) για σκο̟ούς 

εναρµόνισης µε το κοινοτικό δίκαιο54, υ̟άρχει σχετική ̟ρόνοια για συνεκτίµηση 

̟ροηγούµενων καταδικών  ̟ου εκδόθηκαν α̟ό ̟οινικά δικαστήρια κρατών µελών της ΕΕ στο 

άρθρο 80.  Συγκεκριµένα:  

« 80Α.(1)  Το ∆ικαστήριο κατά την ε̟ιµέτρηση της ̟οινής ή σε ο̟οιοδή̟οτε άλλο στάδιο της ̟οινικής 

διαδικασίας δύναται, µεταξύ άλλων, να λαµβάνει υ̟όψη και να συνεκτιµά ̟ροηγούµενες καταδικαστικές 

α̟οφάσεις για ̟ράξεις ̟ου συνιστούν αδίκηµα σύµφωνα και µε τους νόµους της ∆ηµοκρατίας οι ο̟οίες 

εκδόθηκαν κατά του κατηγορουµένου α̟ό δικαστήρια ̟ου ασκούν ̟οινική δικαιοδοσία σε άλλα κράτη µέλη 

και για τις ο̟οίες διατίθενται ε̟αρκείς κατά την κρίση του ∆ικαστηρίου ̟ληροφορίες, κατά τον ίδιο τρό̟ο 

και στο βαθµό ̟ου θα µ̟ορούσε να λάβει υ̟όψη και να συνεκτιµήσει ̟ροηγούµενες καταδικαστικές 

α̟οφάσεις ̟ου εκδόθηκαν α̟ό ∆ικαστήρια στη ∆ηµοκρατία» 

Τονίζεται ωστόσο, ότι η ε̟ιµέτρηση ̟ροηγούµενων καταδικών ̟εριορίζεται σε καταδίκες ̟ου 

ε̟ιβλήθηκαν α̟ό δικαστήρια ̟ου ασκούν ̟οινική δικαιοδοσία µόνο σε κράτη µέλη της ΕΕ και 

η Νοµική Υ̟ηρεσία θα ̟ρέ̟ει να διερευνήσει κατά ̟όσο µ̟ορούν να ληφθούν νοµοθετικά ή 

άλλα µέτρα ̟ου να ̟ροβλέ̟ουν την ̟ιθανότητα ε̟ιµέτρησης ̟ροηγούµενων καταδικών ̟ου 

ε̟ιβλήθηκαν α̟ό άλλα συµβαλλόµενα κράτη στην Σύµβαση, τα ο̟οία ό̟ως δεν είναι κράτη 

µέλη της ΕΕ. 

  

                                                      
54 Συγκεκριµένα µε την, Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή. ‘Έκθεση της Ε̟ιτρο̟ής ̟ρος το Ευρω̟αϊκό κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την 
εφαρµογή α̟ό τα κράτη µέλη της α̟όφασης-̟λαισίου 2008/675/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2008, για τη συνεκτίµηση των 
καταδικαστικών α̟οφάσεων µεταξύ των κρατών µελών της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ε̟’ ευκαιρία νέας ̟οινικής διαδικασίας.’ Βρυξέλες, 2014. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0312 
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Εισήγηση:  

- Η Νοµική Υ̟ηρεσία θα ̟ρέ̟ει να διερευνήσει κατά ̟όσο µ̟ορούν να ληφθούν 

νοµοθετικά ή άλλα µέτρα ̟ου να ̟ροβλέ̟ουν την ̟ιθανότητα ε̟ιµέτρησης 

̟ροηγούµενων καταδικών ̟ου ε̟ιβλήθηκαν α̟ό άλλα συµβαλλόµενα κράτη στην 

Σύµβαση, τα ο̟οία ό̟ως δεν είναι κράτη µέλη της ΕΕ. 

 

Άρθρο 48 – Α̟αγόρευση υ̟οχρεωτικών διαδικασιών για εναλλακτικούς τρό̟ους ε̟ίλυσης 

των διαφορών ή ε̟ιβολή ̟οινής 

1 Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να α̟αγορεύσουν τις 

υ̟οχρεωτικές   διαδικασίες   εναλλακτικών   τρό̟ων   ε̟ίλυσης   διαφορών, ̟εριλαµβανοµένης 

της διαµεσολάβησης και του συµβιβασµού, σε σχέση µε όλες τις µορφές βίας ̟ου καλύ̟τεται 

α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης.  

2 Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι  

εάν διαταχθεί η καταβολή ̟ροστίµου, θα ληφθεί υ̟όψη η δυνατότητα του δράστη να αναλάβει 

τις οικονοµικές του ή της υ̟οχρεώσεις α̟έναντι στο θύµα. 

Σύµφωνα µε την ε̟εξηγηµατική έκθεση της Σύµβασης, ειδικότερα στο οικογενειακό δίκαιο, οι 

µέθοδοι ε̟ίλυσης διαφορών είναι µια εναλλακτική λύση αφού θεωρείται ότι γίνεται καλύτερη 

εξυ̟ηρέτηση των οικογενειακών σχέσεων ούτως ώστε να ε̟ιλυθούν οι διαφορές τους.  Σε 

ορισµένα συστήµατα, οι διαδικασίες εναλλακτικής ε̟ίλυσης διαφορών ή ε̟ιβολή ̟οινής, ό̟ως 

η διαµεσολάβηση ή συνδιαλλαγής χρησιµο̟οιούνται ε̟ίσης στο ̟οινικό δίκαιο. 

Αν και οι νοµοθέτες της Σύµβασης δεν αµφισβητούν τα ̟λεονεκτήµατα αυτών των 

εναλλακτικών  µεθόδων, την ίδια στιγµή τονίζουν και τις αρνητικές συνέ̟ειες ̟ου µ̟ορούν να 

έχουν αυτές οι µέθοδοι στις ̟ερι̟τώσεις βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της 

̟αρούσας σύµβασης, ειδικότερα  εάν η συµµετοχή σε αυτές τις εναλλακτικές µεθόδους ε̟ίλυσης 

διαφορών είναι υ̟οχρεωτική και αντικαθιστά τη δικαστική διαδικασία. Τα θύµατα βίας δεν 

µ̟ορούν να είναι ισότιµα µε τους δράστες σε διεργασίες εναλλακτικών ε̟ιλύσεων διαφορών. 

Λόγω της φύσης των αδικηµάτων αυτών, ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο της Σύµβασης, τα 

θύµατα ̟ολλές φορές έχουν ένα αίσθηµα ντρο̟ής, ανικανότητας και  ευ̟άθειας, ενώ ο δράστης 

α̟ο̟νέει µια αίσθηση δύναµης και κυριαρχίας. Για να α̟οφευχθεί η εκ νέου ιδιωτικο̟οίηση 

της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας κατά των γυναικών και για να µ̟ορέσει το θύµα να 

̟ροσφύγει στη δικαιοσύνη, ενώ̟ιον του δικαστηρίου, η ̟αράγραφος 1 α̟αιτεί α̟ό τα κράτη 

να α̟αγορεύσει στο εθνικό τους δίκαιο την υ̟οχρεωτική συµµετοχή σε ο̟οιεσδή̟οτε 

διαδικασίες εναλλακτικής ε̟ίλυσης διαφορών. 
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Στην Κύ̟ρο δεν ε̟ιβάλλεται ο̟οιαδή̟οτε υ̟οχρεωτική εναλλακτική διαδικασία ό̟ως για 

̟αράδειγµα τη ∆ιαµεσολάβηση σε Οικογενειακές Υ̟οθέσεις για τις µορφές βίας ̟ου 

καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της Σύµβασης αυτής.  

Η δεύτερη ̟αράγραφος του άρθρου 48 α̟οσκο̟εί στην ̟ρόληψη άλλης ακούσιας συνέ̟ειας 

̟ου µ̟ορεί να έχει στο θύµα η λήψη νοµικών µέτρων. Πολλοί α̟ό τους δράστες των 

αδικηµάτων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τη Σύµβαση είναι µέλη της οικογένειας του θύµατος ̟ου 

̟ολλές φορές είναι και  το µοναδικό στήριγµα της οικογένειας. Αυτό έχει ως α̟οτέλεσµα, ο 

θύτης, να είναι η µόνη ̟ηγή ενός ενδεχοµένως ̟εριορισµένου οικογενειακού εισοδήµατος. Η 

καταβολή ενός ̟ροστίµου στο δράστη µ̟ορεί, κατά συνέ̟εια, να ε̟ηρεάσει το οικογενειακό 

εισόδηµα ή την ικανότητά του θύτη να ̟ληρώσει το ε̟ίδοµα διατροφής και να οδηγήσει σε 

οικονοµικές δυσκολίες το θύµα. Ένα τέτοιο µέτρο µ̟ορεί έτσι να ̟αρουσιάσει µια έµµεση 

τιµωρία ̟ρος το θύµα. Ως εκ τούτου, η ̟αράγραφος αυτή α̟αιτεί α̟ό τα κράτη να 

διασφαλίσουν  ότι ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόστιµο ε̟ιβάλλει στο δράστη να καταβάλει  δεν θα οδηγήσει 

έµµεσα σε οικονοµική δυσκολία το θύµα. Πρέ̟ει να σηµειωθεί ότι αυτή η ̟αράγραφος δεν 

̟ρέ̟ει να ε̟ηρεάζει τις διατάξεις του Άρθρου 45 το ο̟οίο ̟ροβλέ̟ει ότι η ̟οινές ̟ου 

καταβάλλονται στο θύτη ̟ρέ̟ει να είναι α̟οθαρρυντικές και ισότιµες µε τη βλάβη ̟ου υ̟έστη 

το θύµα.  

Εισήγηση: 

- Να αναφέρεται ρητά σε νοµοθεσία για τη Βία κατά των Γυναικών ότι ο̟οιοδή̟οτε 

̟ρόστιµο ε̟ιβάλλεται στο δράστη α̟ό το δικαστήριο να µην οδηγήσει έµµεσα σε 

οικονοµική δυσκολία το θύµα. 

- Να τρο̟ο̟οιηθούν οι ̟ερί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) 

Νόµων του 2000 ως  2015 (Νόµοι 119(Ι) του 2000 , 212(Ι) του 2004 και 172(Ι) του 2015), 

ούτως ώστε να αναφέρεται ρητά ότι ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόστιµο ε̟ιβάλλεται στο δράστη α̟ό 

το δικαστήριο να µην οδηγήσει έµµεσα σε οικονοµική δυσκολία το θύµα. 
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11.  Κεφάλαιο VI – Έρευνα, δίωξη, ̟οινική δικονοµία και 

̟ροστατευτικά µέτρα 
 

Άρθρο 49 – Γενικές υ̟οχρεώσεις 

1. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι  

οι  έρευνες και οι δικαστικές  διαδικασίες  σε  σχέση µε  όλες  τις  µορφές βίας  ̟ου καλύ̟τονται  

α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης διεξάγονται χωρίς αδικαιολόγητες 

καθυστερήσεις ενώ λαµβάνονται υ̟όψη τα δικαιώµατα του θύµατος σε όλα τα στάδια της 

̟οινικών διώξεων.  

2. Τα Μέρη  θα λάβουν  τα  α̟αραίτητα  νοµοθετικά  ή άλλα µέτρα, σύµφωνα µε  τις 

θεµελιώδεις αρχές των ανθρω̟ίνων δικαιωµάτων και λαµβάνοντας υ̟όψη την κατά φύλο 

κατανόηση της βίας, για να διασφαλίσουν την α̟οτελεσµατική έρευνα και δίωξη των 

αδικηµάτων ̟ου καθιερώνονται µε την ̟αρούσα Σύµβαση. 

Σκο̟ός του άρθρου 49 (1) της Σύµβασης είναι να εξασφαλίσει ότι οι έρευνες και δικαστικές 

διαδικασίες σε σχέση µε όλες τις µορφές της βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της 

̟αρούσας Σύµβασης ̟ραγµατο̟οιούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, λαµβάνοντας ̟άντα 

υ̟όψη τα δικαιώµατα του θύµατος σε όλα τα στάδια των ̟οινικών διώξεων. 

Το άρθρο 15 των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία) Νόµων του 2000 ως 

2015 ̟ρονοεί ότι για ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη βίας µε βάση τους εν λόγω νόµους , οι ανακρίσεις θα 

διεξάγονται και οι υ̟οθέσεις θα εκδικάζονται χωρίς καθυστέρηση. Ε̟ίσης, ̟εριλαµβάνει 

̟ρόνοιες για ̟ροστασία του θύµατος κατά την έρευνα ό̟ως η λήψη κατάθεσης α̟ό αστυνοµικό 

του ιδίου φύλου (άρθρο 9) ή χρήση ο̟τικογραφηµένης κατάθεσης (άρθρο 10).  Σηµειώνεται 

ωστόσο ότι οι ̟ρόνοιες των νόµων αυτών καλύ̟τουν µόνο ̟εριστατικά ενδοοικογενειακής βίας. 

Οι ̟ρόνοιες του άρθρου 49(1) της Σύµβασης, συµ̟ληρώνονται α̟ό το άρθρο 49(2), σύµφωνα µε 

το ο̟οίο τα συµβαλλόµενα κράτη ̟ρέ̟ει να διασφαλίσουν την α̟οτελεσµατική έρευνα και 

δίωξη των αδικηµάτων ̟ου καλύ̟τει η Σύµβαση, σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές των 

ανθρω̟ίνων δικαιωµάτων και λαµβάνοντας υ̟όψη την κατά φύλο κατανόηση της βίας.  

Ο Περί της Θέσ̟ισης Ελάχιστων Προτύ̟ων σχετικά µε τα ∆ικαιώµατα, την Υ̟οστήριξη και την 

Προστασία Θυµάτων της Εγκληµατικότητας Νόµος του 2016 (N. 51(I)/2016), ̟εριέχει 

αναλυτικές ̟ρόνοιες για ̟ροστασία των θυµάτων βίας, κατά την έρευνα και ̟οινική 

διαδικασία. Ιδιαίτερης σηµασίας για τους σκο̟ούς της ̟αρούσας Σύµβασης κρίνεται το άρθρο 

4 (1)  (ζ) και (η) αφού κάθε εµ̟λεκόµενη υ̟ηρεσία και ή κυβερνητικός οργανισµός κατά την 

εφαρµογή του ̟ερί της Θέσ̟ισης Ελάχιστων Προτύ̟ων σχετικά µε τα ∆ικαιώµατα, την 

Υ̟οστήριξη και την Προστασία Θυµάτων της Εγκληµατικότητας Νόµου «διασφαλίζει ότι 

̟αρέχεται σε ̟ρόσω̟ο  ̟ου υ̟έστη βία µε βάση το φύλο ειδική υ̟οστήριξη και ̟ροστασία λόγω του 
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υψηλού κινδύνου δευτερογενούς και ε̟αναλαµβανόµενης θυµατο̟οίησης, εκφοβισµού και αντεκδίκησης 

̟ου συνδέονται µε τέτοιου είδους βία» και «σε ̟ερί̟τωση ̟ου η βία δια̟ράττεται στο ̟λαίσιο στενής 

σχέσης, ̟αρέχει ειδικά µέρα ̟ροστασίας στο θύµα ειδικότερα στην ̟ερί̟τωση γυναίκας η ο̟ούς είναι 

εξαρτηµένη α̟ό το δράστη οικονοµικά, κοινωνικά ή όσον αφορά το δικαίωµα διαµονής της». 

Εισήγηση:  

- Να ε̟εκταθεί η ̟ρόνοια για την χωρίς καθυστέρηση διεξαγωγή ανακρίσεων και 

εκδίκαση υ̟οθέσεων για ̟εριστατικά ενδοοικογενειακής βίας ούτως ώστε να καλύ̟τει 

όλες τις µορφές βίας κατά των γυναικών. 

 

Άρθρο 50 – Άµεση αντα̟όκριση, ̟ρόληψη και ̟ροστασία 

    1 Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι 

αρµόδιες υ̟ηρεσίες ε̟ιβολής του νόµου αντα̟οκρίνονται σε όλες τις µορφές βίας ̟ου  

καλύ̟τονται  α̟ό  το  ̟εδίο  εφαρµογής  της  ̟αρούσας Σύµβασης  εγκαίρως  και καταλλήλως 

̟ροσφέροντας την αρµόζουσα και άµεση ̟ροστασία στα θύµατα.  

    2 Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι 

αρµόδιες υ̟ηρεσίες ε̟ιβολής του νόµου ασχολούνται εγκαίρως και καταλλήλως µε την 

̟ρόληψη και την ̟ροστασία κατά όλων των µορφών βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο  

εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης, ̟εριλαµβανοµένης της υιοθέτησης ̟ρολη̟τικών 

λειτουργικών µέτρων και της συλλογής α̟οδεικτικών στοιχείων. 

Η ̟αράγραφος 1 α̟αιτεί α̟ό τις υ̟ηρεσίες ε̟ιβολής του νόµου να αντα̟οκρίνονται εγκαίρως  

και καταλλήλως  σε όλες τις µορφές βίας ̟ου  καλύ̟τονται  α̟ό  το  ̟εδίο  εφαρµογής  της  

̟αρούσας Σύµβασης, ̟ροσφέροντας ε̟αρκή και άµεση ̟ροστασία στα θύµατα, ενώ η 

̟αράγραφος 2 καλεί τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες να υιοθετήσουν ̟ρολη̟τικά µέτρα και άµεση 

συλλογή α̟οδεικτικών στοιχείων. 

Το άρθρο αυτό α̟ευθύνεται κυρίως στην αστυνοµία και τα δικαιώµατα και υ̟οχρεώσεις της σε 

σχέση µε τη Βία κατά των Γυναικών. Η συµµόρφωση µε την υ̟οχρέωση αυτή ̟εριλαµβάνει, για 

̟αράδειγµα, τα εξής: 

- Το δικαίωµα της αστυνοµίας να εισέλθει σε ο̟οιοδή̟οτε χώρο ό̟ου βρίσκεται άτοµο σε 

κίνδυνο. 

- Την ̟αροχή συµβουλών α̟ό την αστυνοµία στα θύµατα µε κατάλληλο τρό̟ο. 

- Άµεση ακρόαση των θυµάτων, α̟ό ειδικά εκ̟αιδευµένο ̟ροσω̟ικό, σε εγκαταστάσεις ̟ου 

είναι ειδικά σχεδιασµένες για τη δηµιουργία µιας σχέσης εµ̟ιστοσύνης µεταξύ  θύµατος και 

Αστυνοµίας. 
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- Την εξασφάλιση ε̟αρκούς αριθµού γυναικών αστυνοµικών συµ̟εριλαµβανοµένων σε θέσεις 

ευθύνης. 

Η Αστυνοµία έχει το δικαίωµα άµεσης ̟αρέµβασης σε χώρο ό̟ου βρίσκεται άτοµο σε κίνδυνο. 

Όµως στην ̟ράξη σε ̟ερι̟τώσεις βίας στην οικογένεια, ̟ολύ συχνά το δικαίωµα αυτό 

συνδέεται µε την συγκατάθεση ή/και καταγγελία του θύµατος.  Κατά συνέ̟εια, ε̟ηρεάζεται η 

ικανότητα της Αστυνοµίας να συλλέξει α̟οδεικτικά στοιχεία και να ̟ροβεί σε έγκαιρη 

αξιολόγηση κινδύνου µε α̟οτέλεσµα να τεθεί το θύµα ευάλωτο για ε̟αναθυµατο̟οίηση ή 

σοβαρής µορφής βίας.  

Η ̟αροχή συµβουλών στα θύµατα α̟ό την Αστυνοµία και άλλες εµ̟λεκόµενες υ̟ηρεσίες 

καλύ̟τεται ε̟αρκώς α̟ό τον Περί της Θέσ̟ισης Ελάχιστων Προτύ̟ων σχετικά µε τα 

∆ικαιώµατα, την Υ̟οστήριξη και την Προστασία Θυµάτων της Εγκληµατικότητας Νόµο του 

2016 (Ν.51(I)/2016). Ο νόµος αυτός ̟εριλαµβάνει εκτενή αναφορά στις υ̟οχρεώσεις της 

Αστυνοµίας για ατοµική αξιολόγηση του θύµατος µε σκο̟ό, µεταξύ άλλων, τον ̟ροσδιορισµό 

των ειδικών αναγκών ̟ροστασίας του. 

Όσον αφορά την εκ̟αίδευση ε̟αγγελµατιών, η νοµοθεσία µας κάνει γενική αναφορά σε 

εκ̟αιδεύσεις κρατικών λειτουργών. Για ̟αράδειγµα, στους Περί Βίας στην Οικογένεια Νόµους 

αναφέρεται ότι η Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή για την Πρόληψη και Κατα̟ολέµηση της Βίας στην 

Οικογένεια θα ̟ροβαίνει στην ενηµέρωση και διαφώτιση των ε̟αγγελµατιών µε διάφορα µέσα 

(άρθρο 7(β)).  Ο Περί Προστασίας ∆ικαιωµάτων θυµάτων Εγκληµατικότητας Νόµος ̟ροβλέ̟ει 

στο Άρθρο 24 τη γενική και ειδική εκ̟αίδευση και κατάρτιση κρατικών λειτουργών ̟ου 

έρχονται σε ε̟αφή µε θύµατα. Τέλος, το άρθρο 54 του Περί της Πρόληψης και της 

Κατα̟ολέµησης της Σεξουαλικής Κακο̟οίησης Παιδιών Νόµου αναφέρει ότι «οι εµ̟λεκόµενες 

υ̟ηρεσίες έχουν υ̟οχρέωση να ̟ροωθούν την τακτική κατάρτιση των υ̟αλλήλων ̟ου 

ενδέχεται να έλθουν σε ε̟αφή µε ̟αιδιά, θύµατα κακο̟οίησης ή εκµετάλλευσης, 

̟εριλαµβανοµένων των αστυνοµικών ̟ου εργάζονται στην ̟ρώτη γραµµή, µε σκο̟ό να τους 

διευκολύνουν να εντο̟ίζουν τα θύµατα και τα δυνητικά θύµατα σεξουαλικής κακο̟οίησης ή 

εκµετάλλευσης». 

Όσον αφορά το δικαίωµα του θύµατος να ̟ροβεί σε καταγγελία ή να λαµβάνει ο̟οιαδή̟οτε 

βοήθεια α̟ό την Αστυνοµία ή άλλη εµ̟λεκόµενη υ̟ηρεσία, α̟ό άτοµο του ίδιου φύλου, 

καλύ̟τεται α̟ό το Άρθρο. 9  των Περί Βίας στην Οικογένεια Νόµων ως εξής: 

 9.Σε ̟ερί̟τωση καταγγελίας η κατάθεση του θύµατος λαµβάνεται α̟ό αστυνοµικό του ίδιου φύλου, εκτός 

αν ζητηθεί διαφορετικά α̟ό το θύµα ή τον οικογενειακό σύµβουλο όταν το θύµα είναι ανήλικο ̟ρόσω̟ο. 

Και α̟ό τον Περί Προστασίας ∆ικαιωµάτων θυµάτων Εγκληµατικότητας Νόµο: 

22 (2) (δ) κάθε συνέντευξη θύµατος σεξουαλικής βίας, βίας µε βάση το φύλο ή βίας στο ̟λαίσιο στενών 

σχέσεων, διεξάγεται α̟ό ̟ρόσω̟ο του ίδιου µε το θύµα φύλου, εφόσον το ε̟ιθυµεί το θύµα, εφόσον δεν 

θίγεται η ̟ορεία της ̟οινικής διαδικασίας. 
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23 (3) Με την ε̟ιφύλαξη των δικαιωµάτων της υ̟εράσ̟ισης του κατηγορούµενου, οι διωκτικές αρχές 

διασφαλίζουν ότι, στο ̟λαίσιο ̟οινικής διαδικασίας, οι συνεντεύξεις µε το ̟αιδί θύµα –  

(γ) διεξάγονται, εφόσον είναι αναγκαίο, α̟ό ε̟αγγελµατία εκ̟αιδευµένο ̟ρος το σκο̟ό αυτό ή µε τη 

βοήθειά του και α̟ό ̟ρόσω̟ο του ιδίου µε το ̟αιδί φύλου· 

Εισήγηση: 

- Παρόλο ̟ου οι διατάξεις του άρθρο 50 καλύ̟τονται εν µέρη α̟ό υφιστάµενες 

νοµοθεσίες, θα ̟ρέ̟ει να ενταχθεί εξολοκλήρου σε νοµοθεσία για τη Βία κατά των 

Γυναικών, ούτως ώστε να καλύ̟τει θύµατα όλων των µορφών βίας ̟ου καλύ̟τονται 

α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της Σύµβασης. 

 

 Άρθρο 51 – Αξιολόγηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου 

1. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι η  

αξιολόγηση  του  κινδύνου  φονικότητας,  της  σοβαρότητας  της  κατάστασης  και  του 

κινδύνου ε̟αναλαµβανόµενης βίας διεξάγεται α̟ό όλες τις σχετικές αρχές ώστε να 

διαχειριστούν  τον  κίνδυνο  και  εάν  είναι  α̟αραίτητο να  ̟αρέχουν  συντονισµένη ασφάλεια 

και υ̟οστήριξη.  

2. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι η 

αξιολόγηση ̟ου αναφέρεται στην ̟αράγραφο 1 λαµβάνει δεόντως υ̟όψη, σε όλα τα στάδια  

της  έρευνας  και  της  εφαρµογής  ̟ροστατευτικών  µέτρων,  το  γεγονός  ότι  οι αυτουργοί των 

̟ράξεων βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης έχουν στην 

κατοχή τους ή έχουν ̟ρόσβαση σε ̟υροβόλα ό̟λα. 

Το άρθρο 51 της Σύµβασης δίνει έµφαση στην ασφάλεια του θύµατος ̟ου έχει υ̟οστεί 

ο̟οιοδή̟οτε τύ̟ο βίας. Η ασφάλεια του θύµατος α̟οτελεί υψίστης ̟ροτεραιότητας σε κάθε 

διαδικασία ̟ου ̟αρέχεται α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες.  Ως εκ τούτου, η Σύµβαση τονίζει την 

υ̟οχρέωση ̟ου έχουν όλες οι αρµόδιες αρχές, χωρίς αυτές να ̟εριορίζονται στην Αστυνοµία, 

να δηµιουργήσουν ένα τυ̟ο̟οιηµένο σχέδιο δράσης το ο̟οίο θα ̟ροϋ̟οθέτει την 

διατµηµατική συνεργασία µεταξύ τους αλλά και µια α̟οτελεσµατική διαχείριση και 

αξιολόγηση του κινδύνου ̟ου διατρέχει το θύµα (νοείται ότι κάθε ̟ερί̟τωση/υ̟όθεση ̟ρέ̟ει 

να εξετάζεται ξεχωριστά).  

Το νοµικό ̟λαίσιο στην Κύ̟ρο δεν ̟ρονοεί κανέναν µηχανισµό αξιολόγησης και διαχείρισης 

του κινδύνου για ̟ιθανή θυµατο̟οίηση ή/και ε̟αναθυµατο̟οίηση.  

Συγκεκριµένα, οι Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) Νόµοι του 

2000 ως  2015 ̟ρονοούν την ύ̟αρξη,  

α) Οικογενειακού Συµβούλου ̟ου έχει ως αρµοδιότητες, να «δέχεται ̟αρά̟ονα σχετικά 

µε ̟ιθανή άσκηση βίας και να διεξάγει τις αναγκαίες έρευνες, να συµβουλεύει και να 
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µεσολαβεί για την α̟άµβλυνση ̟ροβληµάτων της οικογένειας ̟ου ̟ιθανόν να 

οδήγησαν ή δυνατό να οδηγήσουν στην άσκηση βίας» ̟αρόλα αυτά δεν ̟ρονοεί ούτε 

αναφέρεται συγκεκριµένα σε κά̟οια διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου για την 

θυµατο̟οίηση ή/και θυµατο̟οίηση του ̟αρα̟ονούµενου αλλά ̟εριορίζεται µόνο 

στην διερεύνηση της «οικονοµικής κατάστασης της οικογένειας γενικά και του δράστη 

ειδικά στην ̟ερί̟τωση ̟ου ενδέχεται να εκδοθεί διάταγµα α̟οκλεισµού» και γύρω α̟ό 

«τη διαµονή του κατηγορούµενου ή της οικογένειάς του σε ̟ερί̟τωση έκδοσης 

διατάγµατος α̟οκλεισµού».[3]  (άρθρο 6) 

β) Συµβουλευτική Ε̟ιτρο̟ή µε σκο̟ό την ̟ρόληψη και κατα̟ολέµηση της βίας στην 

οικογένεια ̟ου έχει ως γενικές αρµοδιότητες την ε̟ιµόρφωση και την ενηµέρωση των 

ε̟αγγελµατιών ̟ου χειρίζονται τις υ̟οθέσεις αυτές και ταυτόχρονα να αξιολογεί την 

α̟οτελεσµατικότητα των αρµόδιων υ̟ηρεσιών αλλά και το αν τηρούνται οι νοµοθεσίες 

των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) Νόµων του 2000 

ως 2015 Παρόλα αυτά, η Ε̟ιτρο̟ή  δεν έχει εκτελεστική εξουσία ̟αρά µόνο 

συµβουλευτική, µε α̟οτέλεσµα το κράτος να είναι η µόνη υ̟εύθυνη δύναµη για το εάν 

θα υιοθετήσει και υλο̟οιήσει τις εισηγήσεις και ̟ροτάσεις της Ε̟ιτρο̟ής (άρθρο 7). 

γ) Πολυθεµατική οµάδα «µε µέλη ̟ρόσω̟α τα ο̟οία κατέχουν τα αναγκαία ̟ροσόντα 

και την αναγκαία ̟είρα για την ̟αροχή συµβουλών, α̟όψεων, γνωµατεύσεων, καθώς 

και κάθε άλλης βοήθειας, αναφορικά µε την καλύτερη µεταχείριση ανηλίκων ή άλλων 

̟ροσώ̟ων τα ο̟οία είναι θύµατα βίας».  (άρθρο 8) 

 

Παρά τα ̟ιο ̟άνω, δεν υ̟άρχει µια κοινή στρατηγική ή ένας µηχανισµός ̟ου να 

χρησιµο̟οιείται για την αξιολόγηση κινδύνου του θύµατος α̟ό τις υ̟ηρεσίες, αλλά ούτε και 

διατµηµατική συνεργασία για την διεκ̟εραίωση των αναγκαίων ενεργειών για την άµεση 

̟αροχή βοήθειας και την ̟ροστασία των θυµάτων α̟ό τους σχετικούς φορείς.  

Η  δεύτερη ̟αράγραφος του συγκεκριµένου άρθρου, ε̟εκτείνει την υ̟οχρέωση  των κρατών να 

εξασφαλίσουν ότι η αξιολόγηση του κινδύνου ̟ου αναφέρεται στην ̟ρώτη ̟αράγραφο του 

̟αρόντος άρθρου θα λαµβάνει υ̟όψη αξιό̟ιστες ̟ληροφορίες σχετικά µε την κατοχή 

̟υροβόλων ό̟λων α̟ό δράστες. Η κατοχή ̟υροβόλων ό̟λων α̟ό τους δράστες α̟οτελεί όχι 

µόνο ένα ισχυρό µέσο για να ασκήσει έλεγχο ε̟ί των θυµάτων, αλλά ε̟ίσης αυξάνει τον 

κίνδυνο της ανθρω̟οκτονίας. Η Κύ̟ρος δεν α̟οτελεί εξαίρεση σε ̟εριστατικά 

ενδοοικογενειακή βίας ̟ου δια̟ράχθηκαν µε τη χρήση ό̟λων. Για το λόγο αυτό, οι νοµοθέτες 

θεωρούν α̟αραίτητο και υ̟οχρεώνουν τα Κράτη να εξασφαλίσουν ότι σε κάθε εκτίµηση του 

κινδύνου θα ̟ρέ̟ει να λαµβάνεται υ̟όψη, σε όλα τα στάδια της έρευνας και της εφαρµογής 

των ̟ροστατευτικών µέτρων, η (νόµιµη ή ̟αράνοµη) κατοχή ή  ̟ρόσβαση σε ό̟λα, 

̟ροκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των θυµάτων.  

                                                      
[3] Οι όροι αναφοράς για τους Συµβούλους οικογενειακής βίας δεν ορίζονται ούτε α̟ό τον Νόµο Περί Βίας στην 

Οικογένεια ούτε α̟ό το Εγχειρίδιο ∆ιατµηµατικών ∆ιαδικασιών µε α̟οτέλεσµα ̟ολλοί α̟ό αυτούς τους συµβούλους 
να είναι α̟λώς υ̟άλληλοι των ΥΚΕ χωρίς να κατέχουν την αναγκαία τεχνογνωσία, κατάρτιση και ̟είρα στην 
αντιµετώ̟ιση ̟εριστατικών ενδοοικογενειακής βία. 
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Σύµφωνα µε την Τεχνική Ε̟ιτρο̟ή, στην Κύ̟ρο, δεν υ̟άρχει καµία συγκεκριµένη νοµοθεσία 

̟ου να εστιάζεται στον έλεγχο για τυχόν κατοχή ό̟λου α̟ό δράστη ενδοοικογενειακής βίας. 

Σύµφωνα µε την Αστυνοµία Κύ̟ρου, στην ̟ερί̟τωση κατόχου/ιδιοκτήτη ό̟λου, εκτιµάται ότι 

̟ρακτικά υ̟άρχουν τρό̟οι αφαίρεσης/κατάσχεσης του ό̟οιου ̟υροβόλου ό̟λου, αλλά 

χρειάζεται και εξεύρεση τρό̟ου άµεσης νόµιµης αφαίρεσης του ό̟λου α̟ό την Αστυνοµία, 

̟ράγµα ̟ου ενδεχοµένως να ̟ροϋ̟οθέτει σχετική νοµική ρύθµιση. Στην ̟ερί̟τωση αυτουργού 

̟ου έχει ̟ρόσβαση σε ̟υροβόλο ό̟λο ̟ου ανήκει σε άλλο ̟ρόσω̟ο (συγγενή/φίλο) 

υφίστανται ̟ρόσθετα ̟ροβλήµατα στην αφαίρεση τέτοιου ό̟λου, και τούτο θα ̟ρέ̟ει να τύχει 

ειδικής ρύθµισης.  

Εισήγηση: 

- Να ενταχθεί σχετική ̟ρόνοια για αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου σε νοµοθεσία 

για τη Βία κατά των Γυναικών. 

- Εφαρµογή του άρθρου 8 των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία 

Θυµάτων) Νόµων του 2000 ως  2015 (Νόµοι 119(Ι) του 2000 , 212(Ι) του 2004 και 172(Ι) 

του 2015 για ενεργο̟οίηση των ̟ολυθεµατικών οµάδων. 

 

Άρθρο 52 – Έκτακτα α̟αγορευτικά µέτρα 

Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι 

αρµόδιες αρχές έχουν την εξουσία να διατάξουν, σε ̟ερι̟τώσεις άµεσου κινδύνου, έναν δράστη 

ενδοοικογενειακής βίας να εγκαταλείψει την κατοικία του θύµατος ή του ατόµου ̟ου βρίσκεται 

σε κίνδυνο για αρκετό χρονικό διάστηµα και να α̟αγορεύσουν στο δράστη να εισέλθει στην 

κατοικία ή να ε̟ικοινωνήσει µε το θύµα ή το άτοµο ̟ου βρίσκεται  σε  κίνδυνο.  Τα  µέτρα  ̟ου  

λαµβάνονται  σύµφωνα  µε  το  ̟αρόν  άρθρο  θα δίνουν  ̟ροτεραιότητα  στην  ασφάλεια  των  

θυµάτων  ή  των  ατόµων  ̟ου  διατρέχουν κίνδυνο. 

Στα ̟λαίσια των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) Νόµων 

υ̟άρχουν σχετικές ̟ρόνοιες ̟ου καλύ̟τουν το θέµα ασφάλειας των θυµάτων ή των ατόµων 

̟ου διατρέχουν κίνδυνο (βλ. άρθρο 53). Ο νόµος, ωστόσο, δεν ̟ροβλέ̟ει έκτακτα µέτρα ό̟ως 

αυτά ορίζονται στη Σύµβαση και ̟εριγράφονται στην Ε̟εξηγηµατική Έκθεση (σελ. 44). Η 

διάταξη αυτή καθιερώνει την υ̟οχρέωση του κράτους και των αρµόδιων αρχών να 

εξασφαλίσουν την άµεση σωµατική α̟όσταση µεταξύ του θύµατος και του δράστη χωρίς να 

̟ρέ̟ει το θύµα να εγκαταλείψει την οικογενειακή κατοικία, λαµβάνοντας υ̟όψη ότι συχνά 

συνοδεύεται α̟ό µικρά ̟αιδιά.  

Θεωρούµε ότι το άρθρο 22 των Περί Βίας στην Οικογένεια Νόµων, οι ο̟οίοι ̟ροβλέ̟ουν την 

έκδοση ̟ροσωρινού διατάγµατος α̟οκλεισµού υ̟ό̟του ή α̟οµάκρυνσης θύµατος, δεν 

α̟οτελεί έκτακτο µέτρο ό̟ως αυτό ορίζεται α̟ό τη Σύµβαση γιατί αδυνατεί να ̟αρέχει άµεση 

̟ροστασία και ασφάλεια στο θύµα λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας για έκδοση του. Για την 

α̟οτελεσµατική και άµεση ̟ροστασία του θύµατος σε ̟ερι̟τώσεις α̟οδεδειγµένης βίας (µε 

άµεση ̟αρέµβαση στης Αστυνοµίας), υ̟άρχει ανάγκη έκτακτων µέτρων (̟.χ. 
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̟ροσω̟οκράτησης του θύτη για τουλάχιστον µία εβδοµάδα) ούτως ώστε να δοθεί ο 

α̟αραίτητος χρόνος στο θύµα να ̟ροχωρήσει µε τη διαδικασία έκδοσης ̟ροσωρινού 

διατάγµατος. 

Εισήγηση: 

- Τρο̟ο̟οίηση των Περί βίας στην Οικογένεια Νόµων ώστε να δίνεται η εξουσία στις 

αρµόδιες αρχές (̟.χ. στην Αστυνοµία) για άµεση α̟οµάκρυνση ή α̟οκλεισµού του θύτη 

µέχρι το θύµα να ̟ροχωρήσει µε τη διαδικασία έκδοσης ̟ροσωρινού διατάγµατος . 

 

Άρθρο 53 – Περιοριστικά ή ̟ροστατευτικά µέτρα  

1. Τα Μέρη θα λάβουν α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι 

κατάλληλες ̟εριοριστικές ή ̟ροστατευτικές εντολές διατίθενται για τα θύµατα όλων των 

µορφών βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης.  

2. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι 

̟εριοριστικές ή ̟ροστατευτικές εντολές ̟ου αναφέρονται στην ̟αράγραφο 1:  

- είναι διαθέσιµες για άµεση ̟ροστασία και χωρίς ̟εριττά οικονοµικά ή διοικητικά     εµ̟όδια 

για το θύµα,  

– έχουν εκδοθεί για συγκεκριµένη ̟ερίοδο ή έως ότι τρο̟ο̟οιηθούν ή α̟οσυρθούν,  

– ό̟ου είναι α̟αραίτητο, έχουν εκδοθεί σε ex parte (µονοµερή) βάση ̟ου έχει άµεση   ισχύ,  

– διατίθενται ανεξάρτητα α̟ό, ή µαζί µε, άλλες νοµικές διαδικασίες,  

– ε̟ιτρέ̟εται να ̟αρουσιαστούν σε ε̟όµενες νοµικές διαδικασίες.  

3. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι  

̟αραβιάσεις  των  ̟εριοριστικών  ή  ̟ροστατευτικών  εντολών  ̟ου  εκδόθηκαν σύµφωνα  µε  

την  ̟αράγραφο 1 θα υ̟όκεινται  σε  α̟οτελεσµατικές,  αναλογικές  και α̟οτρε̟τικές ̟οινικές 

ή άλλες νοµικές κυρώσεις. 

Η ̟ρώτη ̟αράγραφος ̟ροβλέ̟ει κατάλληλα ̟εριοριστικά ή ̟ροστατευτικά µέτρα για τα 

θύµατα όλων των µορφών βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της Σύµβασης. 

Ε̟ι̟λέον, θεσ̟ίζει µια σειρά κριτηρίων για τέτοια µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι εξυ̟ηρετούν 

το σκο̟ό τους και ̟ροσφέρουν µε α̟οτελεσµατικό τρό̟ο την ̟ροστασία του θύµατος α̟ό 

̟εραιτέρω ̟ράξεις βίας. 

Περιοριστικά και ̟ροστατευτικά µέτρα ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τους Περί Βίας στην Οικογένεια 

(Πρόληψη και Προστασία) Νόµους του 2000 ως 2015. Συγκεκριµένα, η νοµοθεσία ̟ροβλέ̟ει τα 

̟ιο κάτω ̟ροστατευτικά µέτρα: 
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- Άρθρο 21 - ∆ιάταγµα α̟οµάκρυνσης ανήλικου 

- Άρθρο 22 – Προσωρινό διάταγµα α̟οκλεισµού υ̟ό̟του ή α̟οµάκρυνσης θύµατος. 

- Άρθρο 23 – ∆ιάταγµα α̟οκλεισµού 

Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου αυτού  ̟εριέχει µια σειρά α̟ό ̟ροδιαγραφές για διατάγµατα 

̟ροστασίας ή/και α̟οκλεισµού. Η ̟ρώτη α̟αιτεί ό̟ως τα διατάγµατα ̟ροσφέρουν άµεση 

̟ροστασία και να είναι διαθέσιµα χωρίς αδικαιολόγητη οικονοµική ή διοικητική ε̟ιβάρυνση 

στα θύµατα. Αυτό σηµαίνει ότι το διάταγµα θα ̟ρέ̟ει να τεθεί σε ισχύ αµέσως µετά α̟ό την 

έκδοση του α̟ό το ∆ικαστήριο και να είναι διαθέσιµο χωρίς χρονοβόρες δικαστικές 

διαδικασίες.  

Το άρθρο 22 των Περί Βίας στην Οικογένεια Νόµων δεν έχει α̟οτελεσµατική εφαρµογή γιατί 

αδυνατεί να ̟αρέχει άµεση ̟ροστασία και ασφάλεια στο θύµα λόγω της χρονοβόρας 

διαδικασίας για έκδοση ̟ροσωρινού διατάγµατος. Για την α̟οτελεσµατική και άµεση 

̟ροστασία του θύµατος σε ̟ερι̟τώσεις α̟οδεδειγµένης βίας (µε άµεση ̟αρέµβαση στης 

Αστυνοµίας), υ̟άρχει ανάγκη έκτακτων µέτρων (̟.χ. ̟ροσω̟οκράτησης του θύτη για 

τουλάχιστον µία εβδοµάδα), ούτως ώστε να δοθεί ο α̟αραίτητος χρόνος στο θύµα να 

̟ροχωρήσει µε τη διαδικασία έκδοσης ̟ροσωρινού διατάγµατος. 

Όσον αφορά την έκδοση ̟ροσωρινού διατάγµατος σε ex parte (µονοµερή) βάση µε άµεση ισχύ, 

εισήγηση µας είναι ό̟ως εφαρµοστεί το άρθρο 22 των Περί της Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη 

και Προστασία Θυµάτων) Νόµων, ο̟ότε το ∆ικαστήριο, µετά α̟ό αίτηµα µέλους της 

οικογένειας, ή της αστυνοµίας, ή του κατηγόρου, ή του Οικογενειακού Συµβούλου, ή άλλου 

̟ροσώ̟ου ̟ου ενεργεί για λογαριασµό ο̟οιουδή̟οτε α̟ό αυτούς, θα µ̟ορεί να εκδίδει τα εν 

λόγω διατάγµατα α̟οκλεισµού υ̟ό̟του.  

Ε̟ι̟λέον, η δυνατότητα έκδοσης ̟ροσωρινού ή άλλου ̟εριοριστικού ή άλλου διατάγµατος δεν 

̟ρέ̟ει να συνδέεται µε ̟ιθανή ε̟ίσηµη καταγγελία του θύµατος και την καταχώριση ̟οινικής 

δίωξης εναντίον υ̟ό̟του. Για ̟αράδειγµα, σε χώρες ό̟ου υ̟άρχουν ̟εριοριστικά και 

̟ροστατευτικά µέτρα, έρευνες έχουν δείξει ότι ̟ολλά θύµατα διστάζουν να αιτηθούν για αυτά 

ε̟ειδή δεν είναι έτοιµες να ̟ροβούν σε ̟οινικές διαδικασίες εναντίον του υ̟ό̟του. 

Όσον αφορά την ̟αράγραφο 3 του άρθρου ̟ου ̟ροβλέ̟ει α̟οτελεσµατικές, αναλογικές και 

α̟οτρε̟τικές κυρώσεις για κάθε ̟αραβίαση ̟εριοριστικών και ̟ροστατευτικών µέτρων, το 

άρθρο 23 (7) των Περί της Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) Νόµων 

̟ροβλέ̟ει ̟οινή φυλάκισης µέχρι δύο έτη.  
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Εισήγηση: 

- Εφαρµογή του άρθρο 22 των Περί της Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία 

Θυµάτων) Νόµων, ο̟ότε το ∆ικαστήριο, µετά α̟ό αίτηµα µέλους της οικογένειας, ή της 

αστυνοµίας, ή του κατηγόρου, ή του Οικογενειακού Συµβούλου, ή άλλου ̟ροσώ̟ου ̟ου 

ενεργεί για λογαριασµό ο̟οιουδή̟οτε α̟ό αυτούς, θα µ̟ορεί να εκδίδει τα εν λόγω 

διατάγµατα α̟οκλεισµού υ̟ό̟του. 

- Ένταξη των ̟ρονοιών του Άρθρου 53 σε νοµοθεσία για τη Βία κατά των Γυναικών ώστε 

να καλύ̟τονται θύµατα όλων των µορφών βίας ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο 

εφαρµογής της Σύµβασης.  

 

Άρθρο 54 – Έρευνες και α̟οδεικτικά στοιχεία  

Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι, σε όλες 

τις αστικές ή ̟οινικές διαδικασίες, τα α̟οδεικτικά στοιχεία ̟ου σχετίζονται µε το σεξουαλικό 

ιστορικό και τη συµ̟εριφορά του θύµατος θα ε̟ιτρέ̟ονται µόνο όταν είναι σχετικά και 

α̟αραίτητα. 

Πολλές φορές α̟οδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τo σεξουαλικό ιστορικό και τη συµ̟εριφορά 

ενός θύµατος α̟οτελούν αντικείµενα εκµετάλλευσης σε ̟οινικές διαδικασίες µε σκο̟ό να 

δυσφηµιστούν τα στοιχεία ̟ου ̟αρουσιάστηκαν α̟ό το θύµα και να αµφισβητηθεί η αξιο̟ιστία 

του θύµατος, ιδιαίτερα σε ̟ερι̟τώσεις σεξουαλικής βίας και βιασµού.   

Στο άρθρο 54 οι νοµοθέτες τονίζουν ότι ο̟οιεσδή̟οτε ̟ροηγούµενες σεξουαλικές συµ̟εριφορές 

του θύµατος δεν µ̟ορούν να θεωρηθούν ως δικαιολογία για ̟ράξεις βίας κατά των γυναικών 

και της ενδοοικογενειακής βίας ε̟ιτρέ̟οντας την α̟αλλαγή του δράστη ή µείωση της ευθύνης 

του. 

Στην Κύ̟ρο η α̟οδεκτότητα της σεξουαλικής ιστορίας του θύµατος στο δικαστήριο εξαρτάται 

σε µεγάλο βαθµό  α̟ό τη διακριτική ευχέρεια του δικαστή και δεν υ̟άρχουν σχετικοί κανόνες 

̟ου να τη ρυθµίζουν.  

Εισήγηση: 

- Να ενταχθεί το Άρθρο 54 σε νοµοθεσία για τη Βία κατά των Γυναικών ώστε η 

α̟οδεκτότητα α̟οδεικτικών στοιχείων ̟ου σχετίζονται µε τη σεξουαλική ιστορία και 

συµ̟εριφορά του θύµατος σε όλες τις αστικές ή ̟οινικές διαδικασίες να µην εξαρτάται 

εξ’ ολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια του δικαστή. 
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Άρθρο 55 - Ex parte (µονοµερείς) και ex officio (αυτε̟άγγελτες) διαδικασίες 

 1 Τα Μέρη θα διασφαλίσουν ότι οι έρευνες ή η δίωξη αδικηµάτων ̟ου καθιερώθηκαν µε τα 

Άρθρα 35, 36, 37, 38 και 39 της ̟αρούσας Σύµβασης δεν θα εξαρτώνται εξ’ ολοκλήρου α̟ό µια 

αναφορά ή καταγγελία ̟ου υ̟εβλήθη α̟ό το θύµα εάν το αδίκηµα διε̟ράχθη ολόκληρο ή εν 

µέρει στην ε̟ικράτειά του και οι διαδικασίες µ̟ορεί να εξακολουθήσουν ακόµη και αν το θύµα 

α̟οσύρει τη δήλωση ή την καταγγελία του ή της.  

 2 Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν, 

σύµφωνα  µε τους όρους ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την εσωτερική τους  νοµοθεσία,  τη δυνατότητα 

κρατικοί και µη-κρατικοί οργανισµοί και σύµβουλοι ενδοοικογενειακής βίας να βοηθούν ή/και 

αν υ̟οστηρίζουν τα θύµατα, κατ' αίτηµά τους, κατά τη διάρκεια των ερευνών  και  των  

δικαστικών  διαδικασιών  σχετικά  µε  όλα  τα  αδικήµατα  ̟ου καθιερώνονται σύµφωνα µε την 

̟αρούσα Σύµβαση. 

Ο σκο̟ός των διατάξεων του άρθρου 55 είναι να διευκολύνει τη διεξαγωγή ̟οινικών ερευνών 

και διαδικασιών α̟ό τις αρµόδιες αρχές χωρίς να το̟οθετείται το βάρος στο θύµα. ∆ηλαδή, η 

̟αράγραφος 1 θέτει την υ̟οχρέωση στα κράτη να εξασφαλίσουν ότι οι έρευνες δεν θα 

εξαρτώνται εξ’ ολοκλήρου στην καταγγελία και στην µαρτυρία του θύµατος. Ε̟ι̟λέον οι 

διαδικασίες ̟ου βρίσκονται σε εξέλιξη µ̟ορούν να συνεχιστούν ακόµα και σε ̟ερι̟τώσεις ̟ου 

το θύµα α̟οσύρει την καταγγελία του. Η συγκεκριµένη ̟αράγραφος τονίζει ότι οι ̟οινικές 

έρευνες και διαδικασίες ̟ου αφορούν τα αδικήµατα σχετικά µε τα άρθρα 35-39 είναι 

υ̟οχρέωση και ευθύνη του κράτους και των αρµοδίων αρχών. Η διάταξη αυτή υ̟οχρεώνει την 

Αστυνοµία να ενεργεί µε τέτοιο τρό̟ο ώστε να συλλέγει α̟οδεικτικά στοιχεία ό̟ως µαρτυρίες, 

ιατρικά στοιχεία κ.α. ̟ροκειµένου η υ̟όθεση να µη βασίζεται στην µαρτυρία του θύµατος. Το 

συγκεκριµένο άρθρο είναι εξαιρετικής σηµασίας για τα δεδοµένα της Κύ̟ρου αφού σύµφωνα 

µε έρευνα55 υ̟άρχει υψηλό ̟οσοστό ̟ρόωρης λήξης (attrition) σε υ̟οθέσεις βίας στην 

οικογένεια λόγω α̟όσυρσης καταγγελιών α̟ό τα θύµατα56.   

Η α̟ουσία υ̟οστηρικτικού συστήµατος για θύµατα βίας κατά τη διάρκεια των ερευνών  και  

των δικαστικών  διαδικασιών συνδέεται άµεσα µε την ̟ρόωρη λήξη και α̟όσυρση καταγγελιών 

α̟ό θύµατα.  Η ̟αράγραφος 2 διασφαλίζει το υ̟οστηρικτικό σύστηµα για τα θύµατα βίας  α̟ό 

κρατικούς φορείς και µη κυβερνητικούς οργανισµούς.  

Εισήγηση: 

- Ένταξη της ̟αραγράφου 1 σε νοµοθεσία για τη Βία κατά των Γυναικών και 

τρο̟ο̟οίηση των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) 

Νόµων του 2000 ως 2015 (Νόµοι 119(Ι) του 2000 , 212(Ι) του 2004 και 172(Ι) του 2015), 

                                                      
55Βέης, Κώνσταντίνος. ‘Η ̟οινική εξέλιξη ̟εριστατικών βίας στην οικογένεια: ̟ροεκτάσεις και ζητήµατα ̟ου εγείρονται.’ 

Ε̟ιθεώρηση Κυ̟ριακού Και Ευρω̟αϊκού ∆ικαίου 11 (2010):102-126. ∆ικαιονοµία-Νοµικές εκδόσεις  
56Ibid. (βλ. σελ.67) 
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ώστε να διευκολύνει τη διεξαγωγή ̟οινικών ερευνών και διαδικασιών α̟ό τις αρµόδιες 

αρχές χωρίς να το̟οθετείται το βάρος στο θύµα. 

- Ε̟ι̟λέον, να ενταχθεί η ̟αράγραφος 2 σε νοµοθεσία για τη Βία κατά των Γυναικών και 

τρο̟ο̟οίηση των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) 

Νόµων του 2000 ως 2015, ώστε ο̟οιαδή̟οτε οργάνωση, ίδρυµα, σωµατείο ή µη 

κυβερνητική οργάνωση, η ο̟οία έχει στο καταστατικό της ως σκο̟ό την στήριξη και 

̟ροστασία θυµάτων των αδικηµάτων ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της 

Σύµβασης  να µ̟ορεί, εφόσον το θύµα συναινεί σε αυτό, να βοηθά και να στηρίζει το 

θύµα κατά τη διάρκεια της ̟οινικής διαδικασίας. 

 

Άρθρο 56—Μέτρα ̟ροστασίας 

1. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να ̟ροστατεύσουν τα 

δικαιώµατα  και  τα  συµφέροντα  των  θυµάτων,  ̟εριλαµβανοµένων  των  ειδικών αναγκών  

τους  ως  µάρτυρες,  σε  όλα  τα  στάδια  των  ερευνών  και  των  δικαστικών διαδικασιών και 

ιδιαίτερα:  

(α) φροντίζοντας για  την  ̟ροστασία  τους,  καθώς  και  για την  ̟ροστασία  των 

οικογενειών  και  των  µαρτύρων  τους,  α̟ό  εκφοβισµό,  αντί̟οινα  και ε̟αναλαµβανόµενη 

θυµατο̟οίηση,  

(β) διασφαλίζοντας ότι τα θύµατα ενηµερώνονται, τουλάχιστον σε ̟ερι̟τώσεις ό̟ου τα  

θύµατα  και  η  οικογένεια  µ̟ορεί  να  διατρέχουν  κίνδυνο,  όταν  ο  δράστης α̟οδράσει ή 

αφεθεί ̟ροσωρινά ή οριστικά ελεύθερος,  

(γ) ενηµερώνοντάς  τα,  σύµφωνα  µε  τις  συνθήκες  ̟ου  ̟ροβλέ̟ονται  α̟ό  την 

εσωτερική νοµοθεσία, για τα δικαιώµατά τους και τις υ̟ηρεσίες ̟ου έχουν στη διάθεσή τους και 

την ̟αρακολούθηση ̟ου γίνεται στις καταγγελίες τους, για τις κατηγορίες, τη γενική ̟ρόοδο 

της έρευνας ή των δικαστικών διαδικασιών και το ρόλο τους σε αυτές, καθώς και για το 

α̟οτέλεσµα της υ̟όθεσής τους,  

(δ) ̟αρέχοντας στα θύµατα τη δυνατότητα, µε τρό̟ο σύµφωνο µε τους διαδικαστικούς 

κανόνες της εσωτερικής νοµοθεσίας, να ακουστούν, να ̟αρέχουν στοιχεία και να 

̟αρουσιάσουν  τις  α̟όψεις,  τις  ανάγκες  και  τις  ανησυχίες  τους,  άµεσα  ή  µέσω ενδιάµεσου 

και να ληφθούν υ̟όψη,  

(ε) ̟αρέχοντας  στα  θύµατα  τις  κατάλληλες  υ̟ηρεσίες  υ̟οστήριξης  ώστε  τα 

δικαιώµατα  και  τα  συµφέροντά  τους  να  ̟αρουσιάζονται  δεόντως  και  να λαµβάνονται 

υ̟όψη,  

(στ) διασφαλίζοντας ότι µ̟ορούν να υιοθετηθούν  µέτρα  για  την  ̟ροστασία  του 

α̟ορρήτου και της εικόνας του θύµατος,  
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(ζ) διασφαλίζοντας ότι η ε̟ικοινωνία ανάµεσα στα θύµατα και τους δράστες εντός των 

χώρων του δικαστηρίου και της υ̟ηρεσίας ε̟ιβολής του νόµου α̟οφεύγεται ό̟ου είναι δυνατό,  

(η) ̟αρέχοντας  στα  θύµατα  ανεξάρτητους  και  ικανούς  διερµηνείς  όταν  τα  θύµατα 

είναι µέρη σε δικαστικές διαδικασίες ή όταν ̟αρέχουν στοιχεία,  

(θ) δίνοντας στα θύµατα τη δυνατότητα να καταθέσουν, σύµφωνα µε τους κανόνες ̟ου  

̟ροβλέ̟ονται  α̟ό  την  εσωτερική  τους  νοµοθεσία, στην  αίθουσα  του δικαστηρίου  χωρίς  να  

̟αρίστανται  ή  τουλάχιστον  χωρίς  την  ̟αρουσία  του υ̟οτιθέµενου  δράστη,  ιδιαίτερα  µε  

τη  χρήση  κατάλληλων  τεχνολογιών ε̟ικοινωνίας, ό̟ου διατίθενται.      

2. Σε ένα ̟αιδί θύµα και ένα ̟αιδί µάρτυρα ̟ράξεων βίας κατά γυναικών και 

ενδοοικογενειακής βίας, θα ̟αρέχονται, ό̟ου χρειάζεται, ειδικά µέτρα ̟ροστασίας 

λαµβάνοντας υ̟όψη το συµφέρον του ̟αιδιού. 

Η διάταξη αυτή εµ̟νέεται α̟ό το άρθρο 31, ̟αράγραφος 1 της Σύµβασης για την Προστασία 

των Παιδιών α̟ό τη Σεξουαλική Εκµετάλλευση και Σεξουαλική κακο̟οίηση (Σύµβαση 

Λανζαρότε). Η ̟αράγραφος 1 της Σύµβασης Λανζαρότε ̟εριέχει ένα µη εξαντλητικό κατάλογο 

των διαδικασιών ̟ου α̟οσκο̟ούν στην ̟ροστασία των θυµάτων όλων των µορφών βίας ̟ου 

καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της ̟αρούσας Σύµβασης σε όλα τα στάδια των ̟οινικών 

ερευνών και διαδικασιών. 

Η διατάξεις του άρθρου 56 καλύ̟τονται ε̟αρκώς α̟ό τις ̟ιο κάτω νοµοθεσίες: 

- Ο Περί της Πρόληψης και της Κατα̟ολέµησης της Σεξουαλικής Κακο̟οίησης, της 

Σεξουαλικής Εκµετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόµος του 2014 

(Ν.91(Ι)/2014). 

- Ο Περί της Θέσ̟ισης Ελάχιστων Προτύ̟ων σχετικά µε τα ∆ικαιώµατα, την Υ̟οστήριξη 

και την Προστασία Θυµάτων της Εγκληµατικότητας Νόµος του 2016 (Ν.51(I)/2016). 

- Οι Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) Νόµοι του 2000 ως  

2015 (Νόµοι 119(Ι) του 2000 , 212(Ι) του 2004 και 172(Ι) του 2015).Ο Περί Προστασίας 

Μαρτύρων Νόµος του 2001 (Ν. 95(I)/2001). 

Εισήγηση: 

- Παρόλο ̟ου οι ̟ρόνοιες του άρθρου 56 καλύ̟τονται ε̟αρκώς α̟ό υφιστάµενες 

νοµοθεσίες συνιστούµε ό̟ως το άρθρο ενταχθεί σε συγκεκριµένη νοµοθεσία για τη Βία 

κατά των Γυναικών. 
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Άρθρο 57 – Νοµική βοήθεια  

Τα Μέρη θα ̟αρέχουν το δικαίωµα νοµικής αρωγής και δωρεάν νοµικής βοήθειας στα θύµατα 

σύµφωνα µε τους όρους ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την εσωτερική τους νοµοθεσία. 

Σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις, είναι δύσκολο για τα θύµατα να έχουν ̟ρόσβαση στα ένδικα µέσα, λόγω 

του υψηλού κόστους.  Για το λόγο αυτό, η Σύµβαση θεωρεί  α̟αραίτητη την υ̟οχρέωση των 

κρατών να ̟αρέχουν το δικαίωµα σε νοµική βοήθεια και σε δωρεάν νοµική βοήθεια για τα 

θύµατα υ̟ό τους όρους ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την εσωτερική τους νοµοθεσία. 

Στην Κύ̟ρο καλύ̟τεται το δικαίωµα νοµικής αρωγής α̟ό τον Περί Νοµικής Αρωγής Νόµο του 

2002 (Ν.165(Ι)2002) ̟ου εφαρµόζεται σε διαδικασίες ̟αραβίασης Ανθρω̟ίνων ∆ικαιωµάτων 

και σε Οικογενειακές υ̟οθέσεις, µεταξύ άλλων. 

Η νοµική αρωγή µε βάση τον Περί Νοµικής Αρωγής Νόµο ̟εριλαµβάνει συµβουλή , βοήθεια 

και αντι̟ροσώ̟ευση. 

Ωστόσο, για την εξασφάλιση δωρεάν νοµικής αρωγής λαµβάνεται υ̟όψη το κατά ̟όσο η 

οικονοµική κατάσταση του/της αιτητή/ριας και, στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο/η αιτητής/ριας είναι 

εξαρτώµενο µέλος οικογένειας, η οικονοµική κατάσταση της οικογένειας του/της , δεν του/της 

ε̟ιτρέ̟ει να εξασφαλίσει νοµική αρωγή. 

Εισήγηση:  

- Κάθε θύµα, ανεξάρτητα α̟ό την ̟ροθυµία του να συνεργαστεί µε τις διωκτικές αρχές, για την 

̟οινική έρευνα, δίωξη ή δίκη, έχει δικαίωµα άµεσης ̟ρόσβασης σε νοµικές συµβουλές σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας και σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν έχει ε̟αρκείς ̟όρους έχει δικαίωµα σε 

δωρεάν νοµική αρωγή.  

- Αιτήσεις για νοµική αρωγή σε σχέση µε αδικήµατα ̟ου καλύ̟τονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής 

της Σύµβασης να εξετάζονται µε ̟ροτεραιότητα και να εξετάζεται η οικονοµική κατάσταση του 

θύµατος µόνο και όχι της οικογένειας. 

- Ε̟ι̟λέον, ο̟οιαδή̟οτε οργάνωση, ίδρυµα, σωµατείο ή µη κυβερνητική οργάνωση, η ο̟οία έχει 

στο καταστατικό της ως σκο̟ό την στήριξη και ̟ροστασία θυµάτων των αδικηµάτων ̟ου 

̟ροβλέ̟ονται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της Σύµβασης να µ̟ορεί, εφόσον το θύµα συναινεί σε 

αυτό, να βοηθά και να στηρίζει το θύµα κατά τη διάρκεια της ̟οινικής διαδικασίας.  
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Άρθρο 58 – Χρόνος ̟αραγραφής 

Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά και άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι  ο  

χρόνος  ̟αραγραφής  για  την  έναρξη  ο̟οιωνδή̟οτε  νοµικών  διαδικασιών αναφορικά µε τα 

αδικήµατα ̟ου καθιερώνονται σύµφωνα µε τα Άρθρα 36, 37, 38 και 39 της ̟αρούσας Σύµβασης 

θα συνεχίζεται για µια χρονική ̟ερίοδο ̟ου είναι ε̟αρκής και ανάλογη µε τη βαρύτητα του εν 

λόγω αδικήµατος, για να ε̟ιτρέ̟εται η ε̟αρκής κίνηση των διαδικασιών αφού το θύµα 

ενηλικιωθεί. 

Σύµφωνα µε την ε̟εξηγηµατική έκθεση, το άρθρο 58 ̟ροβλέ̟ει ότι ο χρόνος ̟αραγραφής για 

την έναρξη νοµικών διαδικασιών συνεχίζει να τρέχει για ένα ε̟αρκές χρονικό διάστηµα ούτως 

ώστε να ε̟ιτρέψει στο θύµα να κινήσει νοµικές διαδικασίες , εφόσον έχει ενηλικιωθεί.. Ως εκ 

τούτου, η υ̟οχρέωση αυτή ισχύει σε σχέση µε θύµατα ̟αιδιά, τα ο̟οία συχνά αδυνατούν, για 

διάφορους λόγους, να αναφέρουν τα αδικήµατα ̟ου δια̟ράττονται εναντίον τους ̟ριν 

φτάσουν στην ενηλικίωση. Οι νοµοθέτες ̟εριόρισαν την εφαρµογή της αρχής αυτής στα 

αδικήµατα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στα άρθρα 36 , 37 , 38 και 39, για τα ο̟οία υ̟άρχει δικαιολογία 

για την ε̟έκταση του χρόνου ̟αραγραφής. 

Ο χρόνος ̟αραγραφής για την έναρξη αστικών νοµικών διαδικασιών ρυθµίζεται α̟ό τον Περί 

Παραγραφής Αγώγιµων ∆ικαιωµάτων Νόµο του 2012 (Ν. 66(I)/2012). Παράλληλα όµως, το 

άρθρο 36 ̟αράγραφος 1, του Περί της Πρόληψης και της Κατα̟ολέµησης της Σεξουαλικής 

Κακο̟οίησης, της Σεξουαλικής Εκµετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας 

Νόµου του 2014 (Ν. 91(Ι)/2014) αναφέρει ότι:  

(6) Ανεξάρτητα α̟ό τις διατάξεις του ̟ερί Παραγραφής Αγώγιµων ∆ικαιωµάτων Νόµου, ό̟ως αυτός 

εκάστοτε τρο̟ο̟οιείται ή αντικαθίσταται, το αγώγιµο δικαίωµα του ̟αιδιού θύµατος δεν ̟αραγράφεται. 

Εισήγηση:  

- O χρόνος ̟αραγραφής του αγώγιµου δικαιώµατος ̟ρέ̟ει να ε̟εκταθεί για όλα τα 

αδικήµατα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στα άρθρα 36, 37, 38 και 39 της Σύµβασης, ̟ροκειµένου 

να δοθεί ε̟αρκής χρόνος στα θύµατα να ξε̟εράσουν το τραύµα τους και να έχουν τη 

δυνατότητα να υ̟οβάλουνε καταγγελία. 

- Να ενταχθεί το άρθρο 58 σε νοµοθεσία για τη Βία κατά των Γυναικών.  
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12.  Κεφάλαιο VII – Μετανάστευση και άσυλο 
 
 Άρθρο 59 – Καθεστώς διαµονής 

1. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 

θύµατα το ο̟οίων το καθεστώς διαµονής εξαρτάται α̟ό εκείνο του/της συζύγου ή συντρόφου 

ό̟ως  αναγνωρίζεται α̟ό την εσωτερική νοµοθεσία, σε ̟ερί̟τωση λύσης του γάµου ή της 

σχέσης, λαµβάνουν σε ̟ερί̟τωση ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών, κατό̟ιν αίτησης, αυτόνοµη 

άδεια διαµονής ανεξάρτητα α̟ό τη διάρκεια του γάµου ή της σχέσης. Οι όροι ̟ου σχετίζονται 

µε την ̟αραχώρηση και τη διάρκεια της αυτόνοµης άδειας διαµονής καθορίζονται α̟ό την 

εσωτερική νοµοθεσία.  

2. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 

θύµατα µ̟ορούν να ̟ετύχουν διακο̟ή των διαδικασιών α̟έλασης ̟ου ξεκίνησαν σε σχέση µε 

καθεστώς διαµονής ̟ου εξαρτάται α̟ό εκείνο του/της συζύγου ή συντρόφου ό̟ως 

αναγνωρίζεται α̟ό την εσωτερική νοµοθεσία, για να τους δώσουν τη δυνατότητα να 

υ̟οβάλλουν αίτηση για αυτόνοµη άδεια διαµονής. 

3. Τα Μέρη θα εκδώσουν ανανεώσιµη άδεια διαµονής σε θύµατα, σε µία α̟ό τις ̟αρακάτω δύο 

̟ερι̟τώσεις ή και στις δύο: α στην ̟ερί̟τωση ̟ου η αρµόδια αρχή θεωρήσει ότι η διαµονή τους 

είναι α̟αραίτητη λόγω της ̟ροσω̟ικής τους κατάστασης, β στην ̟ερί̟τωση ̟ου η αρµόδια 

αρχή θεωρήσει ότι η ̟αραµονή τους είναι α̟αραίτητη για το σκο̟ό της συνεργασίας τους µε τις 

αρµόδιες αρχές για την έρευνα ή τις ̟οινικές διαδικασίες.  

4. Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 

θύµατα αναγκαστικού γάµου ̟ου µεταφέρθηκαν σε άλλη χώρα µε σκο̟ό το γάµο και ̟ου, ως 

α̟οτέλεσµα, έχασαν το καθεστώς διαµονής τους στη χώρα ό̟ου κατοικούν συνήθως, µ̟ορούν 

να το ε̟ανακτήσουν. 

 

Μελέτες και έρευνες δείχνουν ότι ο εκφοβισµός για α̟έλαση ή α̟ώλεια του καθεστώτος 

διαµονής είναι ένα ̟ολύ ισχυρό εργαλείο ̟ου χρησιµο̟οιείται α̟ό τους δράστες, ώστε τα 

θύµατα βίας κατά των γυναικών και  ενδοοικογενειακής βίας να µη ζητήσουν βοήθεια α̟ό τις 

αρχές ή να α̟οµακρυνθούν α̟ό το δράστη.  

Φαίνεται ότι τα ̟ερισσότερα κράτη µέρη ̟ροα̟αιτούν α̟ό συζύγους ή συντρόφους να 

̟αραµείνουν ̟αντρεµένοι ή σε µια σχέση για ένα χρονικό διάστηµα ̟ου κυµαίνεται α̟ό ένα 

έως τρία έτη ώστε να α̟οκτήσουν αυτόνοµο καθεστώς διαµονής.  Ως α̟οτέλεσµα, ̟ολλά α̟ό τα 

θύµατα, των ο̟οίων το καθεστώς ̟αραµονής εξαρτάται α̟ό εκείνο του δράστη, ̟αραµένουν σε 

σχέσεις ό̟ου είναι αναγκασµένοι/ες να υ̟οµείνουν καταστάσεις κακο̟οίησης και βίας για 

µεγάλη χρονική ̟ερίοδο. 
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Με βάση τον Νόµο Περί του ∆ικαιώµατος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των 

Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να ∆ιαµένουν Ελεύθερα στη ∆ηµοκρατία, σε ̟ερί̟τωση 

υ̟ηκόου τρίτης χώρας ̟ου είναι σύζυγος Ευρω̟αίου ̟ολίτη, «Το διαζύγιο ή η ακύρωση του γάµου, 

δε συνε̟άγεται α̟ώλεια του δικαιώµατος διαµονής των µελών της οικογένειας του ̟ολίτη της Ένωσης, τα 

ο̟οία δεν είναι υ̟ήκοοι κράτους µέλους, αν τούτο υ̟αγορεύεται α̟ό ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, 

̟εριλαµβανοµένης της ̟ερί̟τωσης ̟ου το µέλος της οικογένειας κατέστη θύµα βίας στην οικογένεια ό̟ως 

αυτό καθορίζεται στον ̟ερί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) Νόµο, ενόσω 

υφίστατο ο γάµος (άρθρο 26.2.γ).» Παρατηρείται, δηλαδή, το ̟αράδοξο η νοµοθεσία να ̟αρέχει 

̟ροστασία, αντίστοιχη αυτής ̟ου κατοχυρώνεται στο άρθρο 59 της Σύµβασης της 

Κωνσταντινού̟ολης, στις συζύγους Ευρω̟αίους ̟ολιτών, αλλά όχι και στις µετανάστριες 

συζύγους Κυ̟ρίων ̟ολιτών, µε την εξαίρεση µεταναστριών συζύγων Κυ̟ρίων ̟ολιτών µε 

̟αιδιά.  Όσον αφορά τις µετανάστριες χωρίς χαρτιά, θύµατα ο̟οιασδή̟οτε µορφής βίας, δεν 

υ̟άρχει νοµοθεσία ̟ου να τις καλύ̟τει. Σηµειώνεται ότι οι µετανάστριες χωρίς χαρτιά είναι 

ακόµη ̟ιο ευάλωτες, και ως εκ τούτου ̟ιθανόν να µην αναφέρουν ̟εριστατικά βίας λόγω 

φόβου α̟έλασης.  

Πρέ̟ει να σηµειωθεί ότι δεν υ̟άρχει νοµοθεσία ̟ου να καλύ̟τει άλλες µορφές βίας κατά των 

γυναικών µεταναστριών όµως για ̟αράδειγµα εκβιασµό, βιασµό κτλ εκτός γάµου.  

Όσον αφορά τις µετανάστριες οικιακές εργαζόµενες ̟ου αντιµετω̟ίζουν βία στο χώρο 

εργασίας τους (σε οικία) ό̟ου ε̟ίσης είναι και ο χώρος διαµονής, αυτές καλύ̟τονται α̟ό τους 

Περί Βίας στην Οικογένεια Νόµους [άρθρο 2. (δ) ], οι ο̟οίοι ορίζουν ως «"µέλος της 

οικογένειας" […] «κάθε ̟ρόσω̟ο το ο̟οίο διαµένει µε ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα ̟ιο ̟άνω 

̟ρόσω̟α». Αυτή η ̟ρόνοια όµως, δεν ενεργο̟οιείται όταν ̟ρόκειται για οικιακή εργαζόµενη 

µετανάστρια. 

Οι Περί Αλλοδα̟ών και Μετανάστευσης Κανονισµοί ̟αρέχουν την εξουσία στον Υ̟ουργό 

Εσωτερικών να χορηγεί ειδική άδεια σε ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόσω̟ο, αν αυτό κρίνεται θεµιτό 

[Κανονισµός 15 ̟αρ. (1)(β) και (4)]. Συνε̟ώς αιτήµατα ̟ου αφορούν τέτοιες ̟ερι̟τώσεις 

εξετάζονται  α̟ό το Υ̟ουργείο έκαστη ̟ερί̟τωση ξεχωριστά, και λαµβάνεται α̟όφαση.  

Αν το άτοµο αυτό α̟οδειχθεί θύµα εµ̟ορίας ̟ροσώ̟ων, θα τύχει χειρισµού βάσει του 

Ν.60(Ι)/2014 και θα λάβει άδεια ̟αραµονής ως θύµα.  

Τέλος, όσον αφορά τις διατάξεις της ̟αραγράφου 4, ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί ότι οι αναγκαστικοί 

γάµοι καλύ̟τονται α̟ό τον Ποινικό Κώδικα, τον Περί Γάµων Νόµο [ο Περί Γάµου Νόµος του 

2003 (Ν.104(I)/2003)], και τον Νόµο Περί Εµ̟ορίας Προσώ̟ων [ο Περί της Πρόληψης και της 

Κατα̟ολέµησης της Εµ̟ορίας και Εκµετάλλευσης Προσώ̟ων και της Προστασίας των 

Θυµάτων Νόµος του 2014 (N. 60(I)/2014)]. Ωστόσο καµία νοµοθεσία, ̟ολιτική ή ̟ρακτική δεν 

καλύ̟τει την ̟ιο ̟άνω ̟αράγραφο. Σύµφωνα µε την έκθεση της Τεχνικής Ε̟ιτρο̟ής, το 

Υ̟ουργείο Εσωτερικών ε̟ιχειρηµατολόγησε ως ̟ρος το ̟ιο ̟άνω άρθρο ότι: «Είναι ̟ολύ 

γενικό το άρθρο αυτό και δεν ̟εριλαµβάνει ο̟οιεσδή̟οτε ασφαλιστικές δικλείδες για 

αντιµετώ̟ιση τυχόν καταχρήσεων και ε̟ειδή ήδη το καθεστώς ̟αραµονής των αλλοδα̟ών στη 
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∆ηµοκρατία, συµ̟εριλαµβανοµένων των ατόµων των ο̟οίων το καθεστώς διαµονής εξαρτάται 

α̟ό εκείνο του/της συζύγου, ρυθµίζεται α̟ό ευρω̟αϊκές οδηγίες και την εσωτερική νοµοθεσία, 

το Υ̟ουργείο Εσωτερικών θεωρεί ότι ̟ρέ̟ει να τεθεί ε̟ιφύλαξη για την εφαρµογή του άρθρου 

αυτού».  

Θεωρούµε ότι λανθασµένα δόθηκε το ̟ιο ̟άνω ε̟ιχείρηµα γιατί υ̟ερισχύει η καχυ̟οψία ̟ερί 

κατάχρησης αντί υ̟οψιών για ̟ερι̟τώσεις Βίας κατά των Γυναικών ως ̟αραβίαση 

ανθρώ̟ινου δικαιώµατος.   

Εισήγηση:  

- Συνιστούµε την άρση της εν λόγω ε̟ιφύλαξης και την ̟λήρη ένταξη του άρθρου 59 σε 

νοµοθεσία για τη Βία κατά των Γυναικών ανεξαρτήτως του καθεστώς  νοµιµότητας της 

µετανάστριας.  

- Εφαρµογή των Περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) Νόµων 

του 2000 ως  2015 (Νόµοι 119(Ι) του 2000 , 212(Ι) του 2004 και 172(Ι) του 2015)για να 

διασφαλιστούν τα δικαιώµατα των οικιακών εργαζοµένων.  

 

Άρθρο 60 – Αιτήµατα ασύλου µε βάση το φύλο  

1 Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι η βία 

κατά γυναικών µε βάση το φύλο µ̟ορεί να αναγνωριστεί ως µορφή διωγµού στο ̟λαίσιο της 

ερµηνείας του Άρθρου 1, Α (2) της Σύµβασης του 1951 σχετικά µε το Καθεστώς των Προσφύγων 

και ως µορφή σοβαρής βλάβης ̟ου ε̟ιζητά συµ̟ληρωµατική/βοηθητική ̟ροστασία.  

2 Τα Μέρη θα διασφαλίσουν ότι καθένας α̟ό τους λόγους της Σύµβασης ερµηνεύεται 

λαµβάνοντας υ̟όψη την ισότητα των φύλων και ότι ό̟ου έχει καθιερωθεί ότι η εκδίωξη για την 

ο̟οία υφίσταται φόβος οφείλεται σε έναν ή ̟ερισσότερους α̟ό αυτούς τους λόγους, οι 

αιτούντες θα ̟ρέ̟ει να λαµβάνουν την ιδιότητα του ̟ρόσφυγα σύµφωνα µε τα σχετικά 

ισχύοντα κείµενα. 

3 Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να ανα̟τύξουν διαδικασίες 

υ̟οδοχής σε σχέση µε το φύλο και υ̟ηρεσίες υ̟οστήριξης για τους αιτούντες άσυλο καθώς και 

οδηγίες ανάλογα µε το φύλο και διαδικασίες ασύλου σε σχέση µε το φύλο, ̟εριλαµβανοµένου 

του καθορισµού του καθεστώτος ̟ρόσφυγα και την αίτηση για διεθνή ̟ροστασία. 

 

Υ̟άρχει ε̟αρκής κάλυψη της ̟αραγράφου 1 στην κυ̟ριακή νοµοθεσία µε τον ̟ερί 

Προσφύγων Νόµο του 2000 (N. 6(I)/2000).  Ε̟ίσης, η Κύ̟ρος έχει ως στόχο να µεταφέρει στην 

εθνική νοµοθεσία και τις οδηγίες της ΕΕ για τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και 

ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς ̟ροστασίας και σχετικά µε τις α̟αιτήσεις για την υ̟οδοχή 

των αιτούντων διεθνή ̟ροστασία (2013). Οι οδηγίες ̟εριέχουν διατάξεις σχετικές µε το άρθρο 

60 της Σύµβασης. 
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Πρακτικά, συνήθως οι άνδρες σύζυγοι (ως αρχηγοί των οικογενειών τους) υ̟οβάλουν αίτηση εκ 

µέρους όλων των εξαρτωµένων τους συµ̟εριλαµβανοµένου και των γυναικών συζυγών τους. Ο 

Περί Προσφύγων Νόµος άρθρο 11(4)(α) τονίζει ότι «Ο αιτητής δικαιούται να υ̟οβάλει αίτηση εξ 

ονόµατος των εξαρτώµενων α̟ό αυτόν ̟ροσώ̟ων, νοουµένου ότι οι εξαρτώµενοι ενήλικες 

συναινούν στην κατάθεση της αίτησης εξ ονόµατός τους.» 

Η ̟ροαναφερόµενη συναίνεση ζητείται κατά το χρόνο υ̟οβολής της αίτησης ή, το αργότερο, 

κατά την ̟ροσω̟ική συνέντευξη µε τον εξαρτώµενο ενήλικα.  Στην ̟ράξη, ̟αρόλο ̟ου τις 

̟ερισσότερες φορές γίνονται ξεχωριστές συνεντεύξεις και ζητείται η συναίνεση,  κά̟οιες φορές 

το συγκεκριµένο άρθρο δεν ενεργο̟οιείται και ̟αραµένει στην διακριτική ευχέρεια του/ της 

εξεταστή/ τριας να ζητήσει την εν λόγω συναίνεση.  

Το ̟ιο ̟άνω άρθρο θα καταργηθεί και  αντικατασταθεί µε το ̟ιο κάτω άρθρο όταν γίνει η 

µεταφορά στην κυ̟ριακή νοµοθεσία της Οδηγίας της ΕΕ για τις κοινές διαδικασίες για τη 

χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς ̟ροστασίας (2013):  

Άρθρο 7 (2). Τα κράτη µέλη µ̟ορούν να ̟ροβλέ̟ουν ότι ο αιτών µ̟ορεί να υ̟οβάλει αίτηση εξ ονόµατος 

των εξαρτώµενων α̟ό αυτόν ̟ροσώ̟ων. Σε αυτές τις ̟ερι̟τώσεις, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 

εξαρτώµενοι ενήλικες να συναινούν στην κατάθεση της αίτησης εξ ονόµατός τους ή, εάν αυτό δεν ισχύει, να 

µ̟ορούν να υ̟οβάλουν την αίτησή τους αυτο̟ροσώ̟ως. 

Μέχρι την αντικατάσταση, θα µ̟ορούσαν να γίνουν βελτιώσεις  κατά τη χρονική στιγµή ̟ου 

υ̟οβάλλεται η αίτηση για να διασφαλιστεί η ̟ρόσβαση στη διαδικασία όλων των  γυναικών 

̟ου µ̟ορεί να έχουν ανεξάρτητο  αίτηµα α̟ό αυτό του συζύγου τους: 

- Για να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες θα λάβουν τις α̟αραίτητες ̟ληροφορίες ώστε να µ̟ορούν 

να υ̟οβάλουν ξεχωριστή αίτηση και να ενηµερωθούν ότι  η δίωξη λόγω φύλου α̟οτελεί λόγο 

για να υ̟οβάλουν αίτηση για άσυλο.  

- Ότι οι γυναίκες θα λάβουν ολοκληρωµένη ενηµέρωση για το δικαίωµα τους σε ξεχωριστή 

αίτηση α̟ό το σύζυγο τους και τις συνέ̟ειες σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν υ̟οβάλουν ξεχωριστή 

αίτηση, ειδικότερα εάν υ̟άρχει βάσιµος λόγος αίτηση ασύλου.  

Για την τρίτη ̟αράγραφο δεν υ̟άρχουν νοµοθετικά µέτρα σε σχέση µε έµφυλες διαδικασίες 

υ̟οδοχής ή έµφυλες υ̟ηρεσίες στήριξης.  Οι έµφυλες διαδικασίες συνέντευξης ακολουθούνται 

σε κά̟οιο βαθµό, ό̟ως για ̟αράδειγµα ο εξεταστής/ τρια και µεταφραστής/ τρια να είναι το 

ίδιο φύλο µε το άτοµο ̟ου υ̟οβάλει αίτηση για άσυλο.  Όµως ό̟ως αναφέρθηκε και ̟ιο ̟άνω, 

υ̟άρχει η Οδηγία της ΕΕ για τις συνθήκες υ̟οδοχής (2013) η ο̟οία δεν έχει µεταφερθεί στο 

εθνικό δίκαιο. Η Οδηγία  στο κεφάλαιο IV ̟εριέχει διατάξεις σχετικά µε τα ευάλωτα άτοµα 

(άρθρο 21 (Γενική αρχή)  και άρθρο 22 (Αξιολόγηση των ειδικών αναγκών υ̟οδοχής των 

ευάλωτων ̟ροσώ̟ων) ό̟ου εµ̟ί̟τουν και οι γυναίκες αιτούντες άσυλο. Ταυτόχρονα το άρθρο 

18 (3): τονίζει ότι «τα κράτη µέλη λαµβάνουν υ̟όψη το φύλο και την ηλικία-συγκεκριµένες ανησυχίες 

και την κατάσταση των ευάλωτων ̟ροσώ̟ων σε σχέση µε τους αιτούντες εντός των χώρων και των 
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κέντρων φιλοξενίας  [...]» και η ̟αράγραφος 4 του ιδίου άρθρου τονίζει ότι «Τα κράτη µέλη 

λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την ̟ρόληψη της ε̟ίθεσης και της βίας µε βάση το φύλο, 

συµ̟εριλαµβανοµένης της σεξουαλικής ε̟ίθεσης και ̟αρενόχλησης, στους χώρους και τα κέντρα 

φιλοξενίας  [...]».   

Ε̟ίσης, ένα ακόµα θέµα ̟ου ̟ρέ̟ει να σηµειωθεί σε σχέση µε έµφυλες διαδικασίες είναι αυτές 

̟ου ακολουθούνται για ε̟ιβεβαίωση του ακρωτηριασµού γυναικείων γενετικών οργάνων ως 

µορφή βασανιστηρίου. Σύµφωνα µε το Άρθρο 15 του Περί Προσφύγων Νόµο: 

Άρθρο 15.- (1) Αιτητής, ο ο̟οίος ισχυρίζεται, κατά το χρόνο εκδήλωσης της υ̟οβολής αίτησης για 

αναγνώρισή του ως ̟ρόσφυγα ή κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του α̟ό τον αρµόδιο λειτουργό, ότι 

υ̟έστη βασανιστήρια στη χώρα ιθαγένειάς του, ̟αρα̟έµ̟εται για εξέταση α̟ό ιατρό. Σε ̟ερί̟τωση άρνησης 

του αιτητή να υ̟οβληθεί σε ιατρική εξέταση, ο ισχυρισµός του θα αγνοείται, εκτός αν δοθούν 

ικανο̟οιητικές εξηγήσεις για τους λόγους της άρνησής του. 

Ο ακρωτηριασµός γυναικείων γενετικών οργάνων θα ̟ρέ̟ει να θεωρείται ως ικανο̟οιητικός 

λόγος για άρνηση σε υ̟οβολή ιατρικών εξετάσεων.  

Εισήγηση: 

- Άµεση ψήφιση των νόµων ̟ου αφορούν την µεταφορά των Οδηγιών της ΕΕ για τις 

κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς ̟ροστασίας 

και σχετικά µε τις α̟αιτήσεις για την υ̟οδοχή των αιτούντων διεθνή ̟ροστασία (2013). 

- Να υιοθετηθούν έµφυλες διαδικασίες υ̟οδοχής σε µορφή κανονισµών και να 

δηµιουργηθούν έµφυλες υ̟ηρεσίες στήριξης για γυναίκες αιτούντες ασύλου ̟ου έχουν 

υ̟οστεί ο̟οιαδή̟οτε µορφή βίας ̟ου καλύ̟τεται α̟ό το ̟εδίο εφαρµογής της 

Σύµβασης. 

 

Άρθρο 61 – Μη ε̟ανα̟ροώθηση 

 1 Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα σεβασµού της αρχής της µη 

ε̟ανα̟ροώθησης σύµφωνα µε τις υ̟άρχουσες υ̟οχρεώσεις βάσει της διεθνούς νοµοθεσίας.  

2 Τα Μέρη θα λάβουν τα α̟αραίτητα νοµοθετικά ή άλλα µέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα 

θύµατα βίας κατά γυναικών ̟ου χρειάζονται ̟ροστασία, ανεξάρτητα α̟ό την κατάσταση ή το 

καθεστώς διαµονής, δεν θα ε̟ιστρέφονται σε καµία ̟ερί̟τωση σε ο̟οιαδή̟οτε χώρα ό̟ου θα 

διέτρεχε κίνδυνο η ζωή τους ή ό̟ου µ̟ορεί να υ̟οβληθούν σε βασανιστήρια ή α̟άνθρω̟η ή 

τα̟εινωτική µεταχείριση ή τιµωρία. 

 

Το άρθρο αυτό ̟εριλαµβάνεται στην εθνική νοµοθεσία και συγκεκριµένα στον ̟ερί 

Προσφύγων Νόµο του 2000 (N. 6(I)/2000). Σύµφωνα µε το άρθρο 4 «Πρόσφυγας ή αιτητής δεν 

α̟ελαύνεται σε χώρα ή δεν α̟οστέλλεται στα σύνορα χώρας ό̟ου, λόγω φύλου, φυλής, θρησκείας, 

ιθαγένειας, ιδιότητας µέλους συγκεκριµένου κοινωνικού συνόλου ή ̟ολιτικών αντιλήψεων, η ζωή ή η 
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ελευθερία του θα τεθεί σε κίνδυνο ή θα υ̟οβληθεί σε βασανιστήρια ή α̟άνθρω̟η ή εξευτελιστική 

µεταχείριση ή καταδίωξη». 

Σηµαντικό όµως είναι να αναφερθεί ότι εάν στην ̟ράξη δεν γίνεται ξεχωριστή συνέντευξη στις 

γυναίκες συζύγους (βλ. άρθρο 60), ώστε να ̟ροσδιοριστεί κατά ̟όσο η ίδια έχει βάσιµους 

λόγους για άσυλο µε βάση το φύλο, υ̟άρχει η ̟ερί̟τωση α̟έλασης τους µε α̟οτέλεσµα να µη 

διασφαλιστούν  οι γυναίκες θύµατα βίας ̟ου χρειάζονται ̟ροστασία.   

Εισήγηση: 

- Παρόλο ̟ου το άρθρο 61 καλύ̟τεται ε̟αρκώς α̟ό το άρθρο. 4 του ̟ερί Προσφύγων 

Νόµο του 2000 (N. 6(I)/2000), η διάταξη αυτή θα ̟ρέ̟ει να ενταχθεί σε νοµοθεσία για τη 

Βία κατά των Γυναικών. 
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