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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου να μειώσει την ποινή 
που επιβλήθηκε σε υπόθεση βιασμού

Η Συμβουλευτική Επιτροπή εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια της για την πρόσφατη απόφαση
του Ανωτάτου Δικαστηρίου να μειώσει την ποινή που επιβλήθηκε σε υπόθεση βιασμού.

Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο με την απόφαση του μείωσε την ποινή των δύο 27χρονων
Ρουμάνων που καταδικάστηκαν για τον βιασμό και απαγωγή 50χρονης Βιετναμέζας από 12 σε
10 έτη, κρίνοντάς την ως «έκδηλα υπερβολική» και ότι είναι κατάλληλη περίπτωση στην οποία
το Εφετείο είναι ορθό και δίκαιο να παρέμβει.

Η  πλήρης  εφαρμογή  της  νομοθεσίας  για  την  επιβολή  ποινών  γενικά,  αλλά  ιδιαίτερα  σε
αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών, δρα αποτρεπτικά και συμβάλει δραστικά στην
καταστολή του προβλήματος της βίας κατά των γυναικών. Ο βιασμός, από μόνος του, αποτελεί
υπέρμετρη βία και δεν μπορoύν να υπάρχουν διάφορα επίπεδα βιασμού όπως δεν μπορούν να
υπάρχουν σοβαρά και λιγότερο σοβαρά περιστατικά βιασμών. Η εν λόγω δικαστική απόφαση
αποθαρρύνει για άλλη μια φορά τις γυναίκες-θύματα να απεγκλωβιστούν από τον κύκλο της
βίας και να καταγγείλουν παρόμοια περιστατικά, αλλά και αποθρασύνει αυτούς που ασκούν τη
βία, με όλα τα συνεπακόλουθα στην κυπριακή κοινωνία.

Η  Συμβουλευτική  Επιτροπή  αναγνωρίζοντας  εδώ  και  καιρό  την  ανάγκη  επιμόρφωσης/
ευαισθητοποίησης των Δικαστών για θέματα βίας κατά των γυναικών, έστειλε επιστολή προς το
Ανώτατο Δικαστήριο (Αρ.ΣΕ:1161-16 και ημερ.08.03.2016) και ζήτησε όπως πραγματοποιηθεί
συνάντηση  για  ανταλλαγή  απόψεων  με  σκοπό  τη  συνδιοργάνωση  ενός  σεμιναρίου,  με
πρόσκληση  εμπειρογνώμονα  από  το  εξωτερικό,  αναφορικά  με  την  παροχή  στήριξης  και
προστασίας  των  θυμάτων  βίας  μέσα  από  το  σύστημα  ποινικής  δικαιοσύνης.  Το Ανώτατο
Δικαστήριο απάντησε (Αρ.Φακ.:ΑΔ.5.29.02/11.2.01 και ημερ.05.04.2016) ότι το εν λόγω θέμα
«συζητήθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο έκρινε, πως τέτοια
θέματα επαφίενται κατά κύριο λόγο στην κρίση και αντίληψη του κάθε Δικαστή, και ως εκ τούτου
δεν  είναι  αναγκαία  η  περαιτέρω  ευαισθητοποίηση  των  Δικαστών  μέσω  διοργάνωσης
σεμιναρίων». 

Η  πρόσφατη απαράδεκτη απόφαση του  Ανωτάτου  Δικαστηρίου καταδεικνύει  ότι  οι  Δικαστές
έχουν και αυτοί τις δικές τους προσωπικές προκαταλήψεις, τις οποίες όμως θα πρέπει, κατά την
απονομή δικαιοσύνης να  παραμερίζουν.  Οι  Δικαστές  ως οι  απόλυτοι  προστάτες  του νόμου,
οφείλουν να απονέμουν δικαιοσύνη.  Σε τέτοιες σοβαρές υποθέσεις, ιδιαίτερα, στις οποίες είναι
σημαντική η κρίση και η αντίληψη του κάθε Δικαστή, δεν θα πρέπει αυτή η κρίση να βασίζεται
στην προκατάληψη, αλλά στις αρχές της δικαιοσύνης και της ισότητας των πολιτών ενώπιον του
νόμου. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυπριακή κυβέρνηση υπέγραψε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης
στις  16  Ιουνίου  2015 (Σύμβαση  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης  για  την  Πρόληψη  και
Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας), η οποία άνοιξε για
υπογραφή στην Κωνσταντινούπολη στις 11 Μαΐου του 2011. Η Κύπρος είναι η 38η χώρα που
υπογράφει  την  εν  λόγω  Σύμβαση. Η  βία  κατά  των  γυναικών και  η  ενδοοικογενειακή  βία
αποτελούν ποινικό αδίκημα και ταυτόχρονα αποτελούν κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Η Πολιτεία έχει υποχρέωση να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα που θα συμβάλουν
στην προάσπιση και προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Συνεπώς, τέτοιες δικαστικές
αποφάσεις και ιδιαίτερα από το Ανώτατο Δικαστήριο, δεν τιμούν κανέναν.

Η  Συμβουλευτική  Επιτροπή  τονίζει  για  άλλη  μια  φορά  την  ανάγκη  επιμόρφωσης/
ευαισθητοποίησης των Δικαστών για θέματα βίας κατά των γυναικών και είναι στη διάθεση του
Ανωτάτου Δικαστηρίου για συνεργασία σχετικά με το θέμα.
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