
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 455 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1965 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Αθεμίτου Κτήσεως Περιουσιακού 'Οφέλους ύπό 'Ωρισμένων Ά ξ ι 

ωμοπούχων της Πολιτείας Νόμος του 1965, τό κείμενον του όποιου ακολουθεί, 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 65 του 1965 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓ ΙΑΣ Δ Ι Ω Ξ Ε Ω Σ ΚΑΙ 
Ε Κ Δ Ι Κ Α Σ Ε Ω Σ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΑΘΕΜΙΤΟΥ Κ Τ Η Σ Ε Ω Σ ΠΕ

Ρ ΙΟΥΣ ΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΥΠΟ Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν ΑΞΙΩΜΑΤΟΥ

ΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Σ: 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Αθεμίτου Κτήσεως Συνοπτικός 
Περιουσιακού 'Οφέλους ύπό Ώρισμένων 'Αξιωματούχων της Πολι- τίτλος, 
τείας Νόμος του 1965. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη άν Ερμηνεία, 
τίθετος Μννοια— 

«υποκείμενος είς τόν παρόντα Νόμον» σημαίνει ύπουργόν η.μέ
λος της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ή τόν γενικόν έλεγκτήν ή τόν 
δοηθόν του γενικού ελεγκτού ή τόν διοικητήν ή τόν ύποδιοικητήν 
της εκδοτικής τραπέζης της Δημοκρατίας ή τόν πρόεδρον 'Επι
τροπής Δημοσίας 'Υπηρεσίας ή μέλος αυτής ή δήμαρχον ή μέλος 
δημοτικού" συμβουλίου ή πρόεδρον δημοτικής επιτροπής ή μέλος 
αυτής ή πρόεδρον επιτροπής εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή μέλος αυ
τής f) πρόεδρον οιουδήποτε συμβουλίου, αρχής, ή διοικούσης επι
τροπής νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή οργανισμού δημο
σίου δικαίου άνευ νομικής προσωπικότητος ή μέλος ά&του. 

3 .  ( 1 ) Πδς υποκείμενος είς τόν παρόντα Νόμον άθεμίτως άπο Αδίκημα 
κτήσας περιουσιακόν όφελος εΐναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται 
είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τα δέκα έτη ή είς χρηματικήν ποινήν 
μή^ ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς 
ταύτας και τό έκδικάζον τήν ύπόθεσιν δικαστήριον δύναται νά διά
ταξη την δήμευσιν παντός περιουσιακού οφέλους άθεμίτως κτηθέντος. 
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(2) Δια τούς σκοπούς του παρόντος άρθρου «άθεμίτως άποκτή
σας περιουσιακόν όφελος» θεωρείται πας υποκείμενος είς τον παρόν
τα Νόμον δστις άποκτα είτε δι* εαυτόν είτε οι* οιονδήποτε άλλο 
πρόσωπον περιουσιακόν δφελος δι' αθεμίτου εκμεταλλεύσεως της 
Ιδιότητος αύτου. 

(3) Ό ορός «περιουσιακόν δφελος» περιλαμβάνει άκίνητον και 
παν έπι τούτου έμπράγματον δικαίωμα, κινητόν πάσης φύσεως, συμ
μετοχήν καθ* οίονδήποτε τρόπον είς παντός είδους έπιχείρησιν, με
ταφορικά μέσα πάσης φύσεως, παντός είδους χρεόγραφα και είς τρά
πεζας ή νομικά πρόσωπα οιουδήποτε είδους καταθέσεις. 

4. Έάν κατά την έκδίκασιν αδικήματος έπί τη βάσει του άρθρου 
3 ό κατηγορούμενος ήθελε κληθη είς άπολογίαν, τό δικαστήριον δια
τάσσει αυτόν δπως ανεξαρτήτως οίωνδήποτε διατάξεων τοϋ περί 
Ποινικής Δικονομίας Νόμου κατάθεση εγγράφως κατάστασιν της πε
ριουσίας αύτου, της συζύγου καΐ παντός ανηλίκου τέκνου αύτου 
μετά πάσης λεπτομέρειας ώς και του τρόπου καΐ του χρόνου της 
κτήσεως παντός στοιχείου αύτης. 

5.—(1) Ουδεμία ποινική δίωξις έπί τη βάσει του παρόντος Νόμου 
χωρεΐ άνευ της έγγραφου συγκαταθέσεως του Γενικού Εισαγγε
λέως. 

(2) Ό Γενικός Είσαγγελεύς της Δημοκρατίας διατάσσει δπως χω
ρήση ποινική δίωξις έάν κατά τήν κρίσιν αύτοΟ τούτο είναι προς τό 
δημόσιον συμφέρον : 

Νοείται δτι ουδεμία ποινική δίωξις κατά βουλευτού χωρεί, άνευ 
άδειας του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου. 


