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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2004

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βίας στην Οικογένεια

τίτλος.

(Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

119(Ι) του 2000

2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Βίας στην Οικογένεια

212(Ι) του 2004.

(Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμους του 2000 και 2004 (που
στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Βίας στην
Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμοι του 2000 έως
2015.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 6
του βασικού
νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της
παραγράφου (η) του εδαφίου (2) αυτού με άνω τελεία και
με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας
παραγράφου (θ):

2

«(θ) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανήλικο πρόσωπο-

(i)

φιλοξενείται σε στέγη προστασίας είτε είναι το
ίδιο θύμα βίας είτε είναι μάρτυρας σε υπόθεση
βίας στην οικογένεια ή

(ii)

έπειτα από καταγγελία του γονέα του, διαμένει
σε κατοικία άλλη από την οικογενειακή του
κατοικία,

προβαίνει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις,
ώστε όλα τα ανήλικα μέλη της οικογένειας σε σχέση με την
οποία έχει υποβληθεί καταγγελία στην Αστυνομία για
διάπραξη αδικήματος βίας με την οποία προκαλείται
ψυχική βλάβη ή σε σχέση με την οποία υπάρχει εύλογη
υπόνοια για τη διάπραξη αδικήματος βίας με την οποία
προκαλείται ψυχική βλάβη, να τυγχάνουν εξέτασης από
ψυχολόγο ή από ψυχίατρο.» και

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού, από το
ακόλουθο νέο εδάφιο (6):

«(6) Ο Οικογενειακός Σύμβουλος ασκεί τις εξουσίες που
του παρέχουν οι παράγραφοι (ζ) και (θ) του εδαφίου (2)
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του παρόντος άρθρου, χωρίς να είναι αναγκαία η
συγκατάθεση του προσώπου ή των προσώπων που
έχουν τη γονική μέριμνα για το εν λόγω ανήλικο πρόσωπο
και αναφέρει ακολούθως την περίπτωση στην Αστυνομία,
νοουμένου ότι πληροφορείται άμεσα και γραπτώς για το
γεγονός αυτό ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.».

