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Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δη
μοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 51(1) ΤΟΌ 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΙΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΕΙΔΗ η Δημοκρατία έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προοίμιο. 

Αποζημίωση Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων, με την οποία τα ΚράτηΜέρη της 
Σύμβασης αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν ελάχιστο όριο απο

ζημίωσης σε θύματα εγκλημάτων βίας, που διαπράττονται στην επικράτεια τους, 
στις περιπτώσεις όπου δεν παρέχεται πλήρης αποζημίωση από άλλες πηγές. 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η υποχρέωση δυνάμει της Σύμβασης υφίσταται προς όφελος 
θυμάτων τα οποία είτε είναι πολίτες των ΚρατώνΜερών της Σύμβασης είτε είναι 
πολίτες οποιουδήποτε ΚράτουςΜέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης και μόνιμοι 
κάτοικοι του Κράτους στην περιφέρεια του οποίου διαπράχθηκε το έγκλημα. 

Για όλα αυτά, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τον πιο κάτω Νόμο για 
να επεκτείνει την παροχή κοινωνικής προστασίας σε όλα τα δικαιούχα, με βάση 
τη Σύμβαση, θύματα βίας. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Συνοπτικός 
Εγκλημάτων Νόμος του 1997. τίτλος· 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια Ερμηνεία. 
"βίαιο έγκλημα" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το 

άρθρο 3· 
"Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων 
"εξαρτώμενοι" σημαίνει

(α) Το σύζυγο ή τη σύζυγο με τον ή την οποία το θύμα συζούσε ή συ

ντηρούσε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο κατά το χρόνο του βίαιου 
εγκλήματος· 

(β) τέκνο που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας· 
(γ) άγαμο άρρεν τέκνο, μεταξύ 15 και 25 χρόνων το οποίο τυγχάνει 

τακτικής εκπαίδευσης ή υπηρετεί τη θητεία του στην Εθνική Φρουρά 
δυνάμει των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 μέχρι 1995· 2 0 τ ο υ 1964 

49 του 1964 
68 του 1964 
26 του 1965 
27 του 1965 
44 του 1965 
5 του 1966 
14 του 1966 
41 του 1966 
76 του 1966 
38 του 1967 
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70 του 1967 
66 του 1968 
95 του 1968 
24 του 1975 
56 του 1975 
33 του 1976 
16 του 1977 
22 του 1978 
88 του 1979 
81 του 1981 
52 του 1984 
89 του 1986 
31 του 1989 
2 του 1992 

55(1) του 1995. 
(δ) άγαμο θήλυ τέκνο μεταξύ 15 και 23 χρόνων το οποίο τυγχάνει 

τακτικής εκπαίδευσης· και 
(ε) άγαμο τέκνο ανεξαρτήτως ηλικίας το οποίο είναι μόνιμα ανίκανο 

για αυτοσυντήρηση· 

"θύμα" σημαίνει πρόσωπο το οποίο έχει υποστεί σοβαρή σωματική βλάβη 
ή κλονισμό της υγείας του που αποδίδεται άμεσα σε ένα βίαιο έγκλημα ή το 
οποίο απεβίωσε ως αποτέλεσμα τέτοιου εγκλήματος· 

"σοβαρή σωματική βλάβη ή κλονισμός της υγείας" σημαίνει σωματική βλάβη 
ή κλονισμό της υγείας που σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση συνεπάγεται 
παραμονή σε νοσοκομείο και αποχή από την εργασία για περίοδο όχι μικρότερη 
από 8 ημέρες· 

"Σύμβαση" σημαίνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για Αποζημίωση Θυμάτων 
Βίαιων Εγκλημάτων η οποία κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με 
τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αποζημίωση Θυμάτων Βίαιων 
Εγκλημάτων (Κυρωτικό) Νόμο του 1997· 

"τέκνο" περιλαμβάνει και προγονό, τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου των 
γονέων του και νόμιμα υιοθετημένο τέκνο. 
3.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου βίαιο έγκλημα σημαίνει κάθε 

αδίκημα που διαπράττεται στην Κυπριακή Δημοκρατία εκ προθέσεως και ενέχει 
το στοιχείο της βίας και από το οποίο προκαλείται άμεσα θάνατος, σοβαρή 
σωματική βλάβη ή κλονισμός της υγείας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στον Πίνακα, από το οποίο προκαλείται άμεσα 
θάνατος, σοβαρή σωματική βλάβη ή κλονισμός της υγείας. 

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να τροποποιεί τα αδικήματα που 
Πίνακας. περιέχονται στον Πίνακα του παρόντος Νόμου προσθέτοντας ή αντικαθιστώντας 

οποιοδήποτε άλλο αδίκημα εντός της έννοιας του εδαφίου (1) με κανονισμούς 
που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με το άρθρο 8. 

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου καταβάλλονται από 
το Κράτος αποζημιώσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 6 σε θύματα 
βίαιων εγκλημάτων ή σε εξαρτώμενους από αυτά, στις περιπτώσεις όπου-

(α) Το θύμα ή οι εξαρτώμενοι δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο, να εξα7 
σφαλίσουν αποζημίωση από το δράστη· και 

(β) δεν παρέχεται αποζημίωση από άλλες πηγές, ή η αποζημίωση που παρέχεται 
είναι μικρότερη από την αποζημίωση που προνοείται στο άρθρο 6: 

2(ΙΠ) του 1997. 

Έννοια βίαιου 
εγκλήματος. 

Πίνακας. 

Περιπτώσεις 
καταβολής 
αποζημιώσεων. 
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Νοείται ότι αποζημίωση δυνάμει του παρόντος Νόμου καταβάλλεται ακόμη 
και αν ο δράστης δε δύναται να διωχθεί ή τιμωρηθεί: 

Νοείται περαιτέρω ότι, όταν η αποζημίωση που διατίθεται από άλλες πηγές 
είναι μικρότερη από την αποζημίωση όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 6 του 
παρόντος Νόμου, το Κράτος συμπληρώνει τη διαφορά. 

(2) Δεν καταβάλλεται αποζημίωση δυνάμει του παρόντος Νόμου στην περίπτωση 
όπου-

(α) Πρόσωπο κατέστη θύμα εντός της έννοιας του παρόντος Νόμου λόγω 
της δικής του εγκληματικής ενέργειας· ή 

(β) το θύμα είναι αναμιγμένο στο οργανωμένο έγκλημα, περιλαμβανομένης 
της διακίνησης ναρκωτικών, ή σε οποιοδήποτε άλλο αδίκημα με βάση 
τις διατάξεις του περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από 6ΐ(ΐ) του 1996. 
Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμου ή είναι μέλος οργάνωσης η οποία 
εμπλέκεται σε εγκλήματα βίας, ακόμα και αν το βίαιο έγκλημα του οποίου 
κατέστη θύμα είναι άσχετο με τις πιο πάνω εγκληματικές ενέργειες ή δεν 
έχει ανάμειξη· 

(γ) το βίαιο έγκλημα δεν καταγγέλθηκε στην Αστυνομία εντός πέντε ημερών 
αφ' ότου έλαβε χώρα ή, εάν δεν ήταν εύλογα δυνατό να καταγγελθεί εντός 
της περιόδου αυτής, εντός πέντε ημερών αφ' ότου ήταν εύλογα δυνατή 
η καταγγελία· 

(δ) το θύμα ή ο αιτητής κατά τη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα της Δημο

κρατίας παρέλειψε ή αρνήθηκε να συνεργασθεί πλήρως με την Αστυνομία 
ή άλλη Αρμόδια Αρχή. 

5. Δικαίωμα σε αποζημιώσεις δυνάμει του παρόντος Νόμου έχουν Δικαίωμα σε 
c < / Λ ^ αποζημιώσεις. 

(α) Οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιουδήποτε άλλου Κρά

τουςΜέρους της Σύμβασης· 
(β) οι πολίτες όλων των ΚρατώνΜελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι 

οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
6. Οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περί καταβαλλόμενες 

π τ ώ σ η  αποζημιώσεις. 

(i) Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα Δημόσια Ιατρικά Ιδρύματα 
και Υπηρεσίες μέχρι ποσού £1.000· 

(ii) επίδομα ασθενείας, σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας για εργασία, 
ίσο με το πλήρες βασικό επίδομα ασθενείας που καταβάλλεται με βάση τον 
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, για περίοδο μέχρι έξι μήνες· 4ΐ του ΐ9βο 

48 του 1982 
(iii) σύνταξη ανικανότητας, σε περίπτωση μείωσης της ικανότητας προς ιι του 1983 

εργασία, κατά ποσοστό που θα παρείχε δικαίωμα σε σύνταξη ανικανότητας 
7 του 1984 

10 του 1985 
με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο. Το ύψος της σύνταξης ιΐ6 του 1985 
ανικανότητας θα είναι ίσο, ανάλογα με το βαθμό μείωσης της ικανότητας 4 του 1987 

199 του 1987 
προς εργασία, με το αντίστοιχο ποσοστό επί της πλήρους βασικής σύ 2ΐ4του 1987 
νταξης, που καταβάλλεται με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων ^ ^ j ^ 
Ν ό μ ο · 136 του 1989 

17 του 1990 
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218 του 1991 

98(1) του 1992 
64(1) του 1993 
18(1) του 1995 
55(1) του 1996. 

Αίτηση για 
αποζημίωση. 

Κανονισμοί. 

(iv) σύνταξη στους εξαρτώμενους σε περίπτωση θανάτου του θύματος, το 
ύψος της οποίας θα είναι ίσο με το ύψος, ανάλογα με την περίπτωση, της 
πλήρους βασικής σύνταξης χηρείας ή επιδόματος ορφάνιας, που προ
βλέπονται στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο· 

(ν) έξοδα κηδείας μέχρι του ποσού του βοηθήματος κηδείας που καταβάλλεται 
με βάση τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο. 

7.(1) Η αίτηση για αποζημίωση δυνάμει του παρόντος Νόμου υποβάλλεται 
στο Διευθυντή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και εν πάση περιπτώσει 
όχι μετά την παρέλευση δύο χρόνων αφότου προκλήθηκε η σωματική βλάβη ή 
ο κλονισμός της υγείας ή επήλθε θάνατος, ανάλογα με την περίπτωση. 

(2) Η αίτηση συνοδεύεται από αστυνομική έκθεση και ιατρικό πιστοποιητικό 
και οποιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα που θα διευκολύνουν την εξέταση της. 
Ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε κατά την κρίση του επιπρόσθετα 
αποδεικτικά στοιχεία προς το σκοπό, μεταξύ άλλων, όπως εξακριβωθεί ότι δεν 
κατεβλήθη ή δε θα καταβληθεί αποζημίωση από άλλη πηγή, περιλαμβανομένης 
ένορκης δήλωσης από μέρους του αιτητή και δύναται να καλέσει τον αιτητή όπως 
υποβληθεί σε ιατρική εξέταση ή επανεξέταση. 

8.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για την 
καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό 
ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο πρέπει ή μπορεί να καθοριστεί 
ή ρυθμιστεί. 

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο κατατίθενται στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μέσα σε εξήντα ημέρες από την κατάθεση αυτή 
η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει αυτούς 
εν όλω ή εν μέρει, τότε οι Κανονισμοί αυτοί, αμέσως μετά την πάροδο της πιο 
πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. Σε περίπτωση τροποποίησης τους 
εν όλω ή εν μέρει, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως έχουν τροποποιηθεί από τη Βουλή 
και τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση αυτή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Αρθρο 3 του Νόμου) 

(Αδικήματα κατά παράβαση των πιο κάτω άρθρων του 
Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154) 

Φόνος εκ προμελέτης: 
Απόπειρα φόνου: 
Βιασμός: 
Απόπειρα βιασμού: 
Απαγωγή: 
Απαγωγή θήλεος ηλικίας κάτω των δεκαέξι ετών: 
Πράξεις που αποσκοπούν στην πρόκληση βαριάς 
σωματικής βλάβης: 
Βαριά σωματική βλάβη: 
Απόπειρα σωματικής βλάβης με εκρηκτικές ύλες: 
Κακόβουλη χορήγηση δηλητηρίου: 
Τραυματισμός: 
Επίθεση προκαλούσα σωματική βλάβη: 
Αλλες επιθέσεις: 
Αδικήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας: 
Εμπρησμός: 

(Αρθρα 203 και 204) 
(Αρθρο 214) 
(Αρθρο 144) 
(Άρθρο 146) 
(Αρθρο 148) 
(Αρθρο 149) 

(Άρθρο 228) 
(Άρθρο 231) 
(Άρθρο 232) 
(Άρθρο 233) 
(Άρθρο 234) 
(Άρθρο 243) 
(Άρθρο 244) 
(Άρθρα 245-254) 
(Άρθρο 315). 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


