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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 
Αρ. 3980, 15.4.2005 
 

Ν. 33(Ι)/2005 
 

Ο περί της Προστασίας Ανήλικων Τέκνων Καταδικασθεισών ή Ύποπτων Μητέρων Νόµος του 
2005 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε 
το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 

 
 Αριθµός 33(Ι) του 2005 

 
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ 

ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΘΕΙΣΩΝ Ή ΥΠΟΠΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ανήλικων Τέκνων 
Καταδικασθεισών ή Ύποπτων Μητέρων Νόµος του 2005. 
 

Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενό του προκύπτει διαφορετική 
έννοια— 
 

 “κακούργηµα” σηµαίνει αδίκηµα για το οποίο νόµος δηλώνει ότι είναι 
κακούργηµα, ή για το οποίο δε δηλώνει νόµος ότι είναι πληµµέληµα και το 
αδίκηµα είναι τιµωρητέο µε ποινή φυλάκισης τριών ετών και άνω χωρίς απόδειξη 
προηγούµενης καταδίκης· 
 

 “µητέρα” σηµαίνει έγκυο ή και µητέρα ανήλικου τέκνου ηλικίας µέχρι τριών 
ετών· 
 

 “πληµµέληµα” σηµαίνει αδίκηµα για το οποίο νόµος δηλώνει ότι είναι 
πληµµέληµα ή το οποίο είναι αδίκηµα τιµωρητέο µε ποινή φυλάκισης µικρότερη 
των τριών ετών· 
 

575922787 
 “ποινή στερητική της ελευθερίας” σηµαίνει ποινή φυλάκισης, αλλά δεν 
περιλαµβάνει ποινή φυλάκισης µε αναστολή εκτέλεσης ή ενεργοποίηση ποινής 
φυλάκισης µε αναστολή. 
 

Ειδικές ρυθµίσεις για 
ποινές στερητικές της 
ελευθερίας σε σχέση 

µε µητέρες. 

3.—(1) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου, όπου σε νόµο 
προβλέπεται ποινή στερητική της ελευθερίας για οποιοδήποτε αδίκηµα, η εν 
λόγω ποινή δεν επιβάλλεται σε µητέρα, αν δε συντρέχουν στη δεδοµένη 
περίπτωση όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 
 

 (α) Το αδίκηµα είναι κακούργηµα ή είναι πληµµέληµα το οποίο κρίνεται από το 
δικαστήριο ως σοβαρό λαµβανοµένης υπόψη της φύσης του αδικήµατος σε 
συνδυασµό µε τις περιστάσεις της υπόθεσης, 
 

 (β) το αδίκηµα διαπράχθηκε µε τη χρήση βίας κατά του ατόµου και 
λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσεων της υπόθεσης το δικαστήριο κρίνει ότι η 
µητέρα αποτελεί άµεσο ή και συνεχιζόµενο κίνδυνο για την κοινωνία, και 
 

 (γ) το δικαστήριο κρίνει, λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσεων της υπόθεσης, 
ότι δεδοµένου του άµεσου ή και συνεχιζόµενου κινδύνου που η µητέρα αποτελεί 
για την κοινωνία, είναι ανεπαρκής για την προστασία της κοινωνίας, κάθε άλλη 
ποινή, κύρωση, ή µέτρο που το δικαστήριο δύναται να επιβάλει για το αδίκηµα 
δυνάµει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόµου, περιλαµβανοµένης της 
προσφοράς κοινοτικής εργασίας, και δε δικαιολογείται επίσης η έκδοση 
διατάγµατος αναστολής ποινής φυλάκισης κατά τα διαλαµβανόµενα σε 
οποιοδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόµο. 
 

 (2) Κανένα δικαστήριο δε διατάσσει την κράτηση µητέρας ύποπτης για τη 
διάπραξη πληµµελήµατος ή κακουργήµατος εκτός εάν το δικαστήριο θεωρεί το 
διερευνώµενο αδίκηµα ως σοβαρό λαµβανοµένης υπόψη της φύσης του 
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αδικήµατος σε συνδυασµό µε τις περιστάσεις της υπόθεσης. 
 

119(Ι) του 2000 
212 του 2004. 

 
 

29 του 1977 
67 του 1983 

20(Ι) του 1992 
5(Ι) του 2000 

41(Ι) του 2001 
91(Ι) του 2003. 

 

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) δεν τυγχάνουν εφαρµογής σε σχέση µε 
αδικήµατα τιµωρητέα δυνάµει του εκάστοτε σε ισχύ περί Βίας στην Οικογένεια 
(Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) Νόµου, τα οποία κατά τα διαλαµβανόµενα 
στον εν λόγω Νόµο διαπράττονται από µητέρα εναντίον ανήλικου τέκνου της, 
φυσικού ή υιοθετηµένου, ή εναντίον άλλου ανήλικου που διαµένει µαζί της ή σε 
σχέση µε αδικήµατα τιµωρητέα δυνάµει του εκάστοτε σε ισχύ περί Ναρκωτικών 
Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµου». 
 

 


