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Κοινοβουλευτική Επιτροπή  

Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 

Τετάρτη, 02 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11.45 π.μ. 

 

 

Νομοθετική εργασία: 

11.45 π.μ. – Α 6. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2021. 

 (Πρόταση νόμου της κας Αννίτας Δημητρίου, Προέδρου Βουλής των 

Αντιπροσώπων) 

(Αρ. Φακ. 23.02.062.160-2021) 

Έναρξη της κατ’άρθρον συζήτησης.  

(Αντίγραφο αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμο επισυνάπτεται.) 

 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η ΣΕΠΚΒΟ χαιρετίζει την πρωτοβουλία της βουλής για την 
εισαγωγή του αδικήματος της γυναικοκτονίας στον Ποινικό Κώδικα, και σας υποβάλλουμε τα 
σχόλια/ εισηγήσεις μας, ως ακολούθως: 
 

Άρθρο 206 –(1)(β) Γυναικοκτονία – Η θανάτωση γυναίκας ως αποτέλεσμα- 
(β) βασανισμού και μισογυνισμού που εκπηγάζουν από μίσος και καταφρόνηση προς το 

γυναικείο φύλο· 
 

Σχόλια/ εισήγηση: 
Εισήγηση όπως διαγραφεί η φράση «που εκπηγάζουν από μίσος και καταφρόνηση προς το 
γυναικείο φύλο», καθώς η οποιαδήποτε επεξήγηση/ ερμηνεία περιορίζει το έργο της 

Κατηγορούσας Αρχής ως προς την απόδειξη διάπραξης του ποινικού αδικήματος. 

http://www.familyviolence.gov.cy/
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Άρθρο 206 –(1)(ζ) Γυναικοκτονία – Η θανάτωση γυναίκας ως αποτέλεσμα- 
(ζ) σχέσης εξάρτησης, εμπιστοσύνης ή επιρροής, η οποία καθιστά το θύμα ευάλωτο κατά τρόπο 
που αυτό να καθίστται ανίκανο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον κίνδυνο ή την 
επίθεση · 
Σχόλια/ εισήγηση: 
Εισήγηση όπως διαγραφεί η φράση «κατά τρόπο που αυτό να καθίστται ανίκανο να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τον κίνδυνο ή την επίθεση ·», και να προστεθεί η πιο κάτω φράση ως ακολούθως, 
(ζ) σχέσης εξάρτησης, εμπιστοσύνης ή επιρροής, η οποία καθιστά το θύμα ευάλωτο, όπως αυτή 

ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 2 - Ερμηνεία του περί της Πρόληψης και της 
Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί 
Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2021 (115(I)/2021)· 
 
 
 

Εισήγηση δημιουργίας νέου άρθρου στο 206 –(1) Γυναικοκτονία – Η θανάτωση γυναίκας 
ως αποτέλεσμα- 

Δεδομένου ότι, η εν λόγω πρόταση νόμου τροποποίησης του Ποινικού Κώδικα βασίζεται στον 
ορισμό της γυναικοκτονίας, όπως αυτή ορίζεται στη Διακήρυξη της Βιέννης για τις γυναικοκτονίες, 
του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ (ECOSOC), θεωρείται χρήσιμο για την 
κυπριακή πραγματικότητα, η δημιουργία νέου άρθρου, ως ακολούθως, 
Η θανάτωση γυναίκας ως αποτέλεσμα- 
(ι)  προίκας ή/και περιουσιακών διαφωνιών/ συγκρούσεων· 
 
 
 

Άρθρο 206 –(2) Γυναικοκτονία – Για σκοπούς του παρόντος άρθρου- 
«ερωτικός σύντροφος» σημαίνει πρώην ή νυν σύζυγο ή σύντροφο, ανεξαρτήτως του εάν αυτός 
έχει μοιραστεί ή μοιράζεται την ίδια κατοικία με το θύμα· και 
Σχόλια/ εισήγηση: 

Εισήγηση όπως διαγραφεί ολόκληρη η φράση διότι δεν μπορεί να δίνονται διαφορετικές ερμηνείες 
σε διαφορετικούς νόμους που αναφέρονται στο ίδιο πράγμα. Ως εκ τούτου, να γίνει η πιο κάτω 
πρόσθεση, παίρνοντας αυτούσια τους ορισμούς «ενδοοικογενειακή βία» και «μέλος οικογένειας» 
οι οποίοι, μεταξύ άλλων, καλύπτουν και την έννοια του ερωτικού συντρόφου, όπως αυτή ορίζεται 
στο Άρθρο 2 - Ερμηνεία του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των 
Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2021 
(115(I)/2021), ως ακολούθως, 
 

«ενδοοικογενειακή βία» σημαίνει- 
(α) πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά προσώπου που προκαλεί βλάβη σε μέλος της οικογένειάς 
του και περιλαμβάνει βία που ασκείται με σκοπό την επίτευξη σεξουαλικής επαφής χωρίς τη 
συγκατάθεση του θύματος και τον περιορισμό της ελευθερίας του, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 
του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία των Θυμάτων) Νόμου, 
(β) επιπροσθέτως των προβλεπόμενων στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία 
των Θυμάτων) Νόμο αδικημάτων, αδίκημα βίας κατά γυναίκας όταν αυτό διαπράττεται εναντίον 
προσώπου από μέλος της οικογένειας του, είτε διαμένει είτε διέμενε με αυτό στο παρελθόν, 
ανεξαρτήτως του κατά πόσο μοιράζεται ή έχει μοιρασθεί την ίδια στέγη με το θύμα· 
 

«μέλος οικογένειας» έχει την έννοια που δίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Βίας 
στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία των Θυμάτων) Νόμου, ανεξαρτήτως του εάν τα μέλη 
μοιράζονται ή μοιράζονταν το ίδιο σπίτι ή στέγη και περιλαμβάνει σύντροφο, πρώην σύντροφο και 
σύμβιο, ανεξαρτήτως του εάν αυτά συζούσαν κατά τον χρόνο διάπραξης του αδικήματος∙ 

http://www.familyviolence.gov.cy/
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Σουσάνα Παύλου 
Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Πρόληψης και Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΕΠΚΒΟ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοιν.: - Πρόεδρο Βουλής 
- Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
- Επίτροπο Νομοθεσίας 
- Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 
- Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας 
- Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο 
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