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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3661 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ III 

Ο περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Αλλων Μορφών Σκληρής, Απάν
θρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 36(111) του 2002 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 

ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΜΟΡΦΩΝ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ Ή ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΤΙΜΩΡΙΑΣ (ΚΥΡΩΤΙΚΟ) ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης κατά των Βασα- Συνοπτικός 

νιστηρίων και Αλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής τιτλ°5· 
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και 
θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και 235 του ΐ990. 
Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή 
Τιμωρίας (Κυρωτικό) Νόμο του 1990 και τον περί των Τροποποιήσεων της 35(ΐιΐ) του 1993. 
Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Αλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρω
πης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρησης ή Τιμωρίας (Κυρωτικό) Νόμο του 1993 
(που στο εξής θα αναφέρονται μαζί ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Σύμβασης 
κατά των Βασανιστηρίων και Αλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευ
τελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικοί) Νόμοι του 1990 έως 2002. 
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Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέων 
άρθρων. 

«Σκληρή 
Απάνθρωπη ή 
Εξευτελιστική 
μεταχείριση ή 
τιμωρία. 

Κακοποίηση σε 
Αστυνομικό 
σταθμό. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη των ακόλουθων νέων 
άρθρων 5 και 6, αμέσως μετά το άρθρο 4 αυτού: 

5.—(1) Κάθε πρόσωπο, το οποίο υποβάλλει άλλο πρόσωπο σε 
σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, είναι 
ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδί
κης του— 

(α) Σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, 
(β) σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, αν η 

πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του αδική
ματος έχει προκαλέσει πραγματική σωματική βλάβη. 

(2) Αν ο υπαίτιος της σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 
μεταχείρισης ή τιμωρίας, είναι δημόσιος λειτουργός ή πρόσωπο που 
κατά την τέλεση του αδικήματος ενεργούσε ή φαινόταν ότι ενερ
γούσε υπό επίσημη ιδιότητα, τότε υπόκειται— 

(α) Σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, 
(β) σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά έτη, αν η 

πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του αδική
ματος έχει προκαλέσει πραγματική σωματική βλάβη. 

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι όροι 'σκληρή, 
απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία', έχουν την 
έννοια, που αποδίδεται σ' αυτούς στο Άρθρο 16 της Σύμβασης. 

6.—(1) Για τους σκοπούς των άρθρων 3 και 5, πρόσωπο που 
συλλήφθηκε ή άλλως κρατήθηκε τεκμαίρεται ότι κακοποιήθηκε 
από μέλος της Αστυνομίας στον αστυνομικό σταθμό στον οποίο 
κρατήθηκε, όταν διαπιστώνεται με ιατρική εξέταση, που διενερ
γείται είτε οποτεδήποτε πριν την απόλυση του από το σταθμό, 
είτε αμέσως μετά την απόλυση του από αυτόν, ότι φέρει οποιεσ
δήποτε εξωτερικές κακώσεις, τις οποίες δεν έφερε κατά το χρόνο 
εισδοχής του στο σταθμό. 

(2) Σε περίπτωση εφαρμογής του τεκμηρίου του εδαφίου (1), τεκ
μαίρεται περαιτέρω ότι, ο υπεύθυνος του αστυνομικού σταθμού, 
και ο υπεύθυνος των τυχόν ανακρίσεων για τη διερεύνηση της υπό
θεσης, σε σχέση με την οποία έγινε η σύλληψη ή και κράτηση, ευθύ
νονται για την κακοποίηση, εκτός αν παράσχουν εύλογη εξήγηση 
για την πρόκληση των κακώσεων με τρόπο άλλο από εκείνο της 
κακοποίησης από μέλος της Αστυνομίας. 

(3) Υπεύθυνος αστυνομικού σταθμού ή υπεύθυνος ανακρίσεων, 
που ευθύνεται για κακοποίηση σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) 
του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος, και υπό
κειται σε περίπτωση καταδίκης του— 

(α) Σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, 
(β) σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, 

αν η κακοποίηση στην οποία υποβλήθηκε συλληφθείς ή 
κρατούμενος στο σταθμό συνιστά βασανιστήριο μέσα στην 
έννοια του άρθρου 3, 

(γ) σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, αν η 
κακοποίηση στην οποία υποβλήθηκε ο συλληφθείς ή κρατού
μενος στο σταθμό συνιστά σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινω
τική μεταχείριση ή τιμωρία μέσα στην έννοια του άρθρου 5.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


