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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΙΩΝ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε: L261,
6.8.2004,
σ. 0015.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
με τίτλο «Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της
29ης Απριλίου 2004 για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών
πράξεων»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Συνοπτικός
τίτλος.
51(Ι) του 1997.

1.
Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων
Βίαιων Εγκλημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται
μαζί με τον περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμο του
1997 (που στο εξής θα αναφέρεται ως ″ο βασικός νόμος″) και ο βασικός
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αποζημίωσης
Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμοι του 1997 και 2006.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2.
Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην
κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού
αυτού:
«“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·».

Αντικατάσταση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

3.
Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο
άρθρο:

«Δικαίωμα
σε αποζημιώσεις.

5. Δικαίωμα σε αποζημιώσεις δυνάμει του παρόντος
Νόμου έχουν:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας·
οι πολίτες των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης·
οι πολίτες των κρατών μερών της
Σύμβασης· και
οι πολίτες όλων των κρατών μελών του
Συμβουλίου της Ευρώπης οι οποίοι είναι
μόνιμοι
κάτοικοι
της
Κυπριακής
Δημοκρατίας.».

Προσθήκη νέου 4.
Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το
άρθρου στο
άρθρο 8 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:
βασικό νόμο.
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«Πρόσβαση στο
δικαίωμα
αποζημίωσης σε
υπόθεση
διασυνοριακού
χαρακτήρα.

9. (1) (α) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
«Αρχή Απόφασης» σημαίνει την υπηρεσία
η οποία αποφασίζει δυνάμει του παρόντος
Νόμου για την αίτηση αποζημίωσης για
βίαιο έγκλημα που έχει διαπραχθεί στη
Δημοκρατία, η οποία της διαβιβάζεται από
την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους,
στην οποία έχει τη συνήθη διαμονή του ο
αιτητής·
«Αρχή
Συνδρομής»
σημαίνει
την
υπηρεσία η οποία παραλαμβάνει και
διαβιβάζει σε αρμόδια να αποφασίζει αρχή
άλλου κράτους μέλους αίτηση για
αποζημίωση για βίαιο έγκλημα που έχει
διαπραχθεί στο εν λόγω κράτος μέλος, η
οποία υποβάλλεται από πρόσωπο που
έχει τη συνήθη διαμονή του στη
Δημοκρατία·
«υπόθεση διασυνοριακού χαρακτήρα»
σημαίνει την υπόθεση στην οποία το βίαιο
έγκλημα για το οποίο υποβάλλεται αίτηση
για αποζημίωση δυνάμει του παρόντος
Νόμου διαπράχθηκε σε κράτος μέλος άλλο
από εκείνο όπου υποβάλλεται η αίτηση για
αποζημίωση.
(β)

Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος
άρθρου Αρχή Απόφασης και Αρχή
Συνδρομής ορίζεται ο Διευθυντής.

(2) Πρόσωπο το οποίο έχει τη συνήθη διαμονή
του στη Δημοκρατία και διεκδικεί αποζημίωση για
βίαιο έγκλημα που έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως σε
άλλο κράτος μέλος δικαιούται να υποβάλει αίτηση
στην Αρχή Συνδρομής.
(3) Η Αρχή Απόφασης και η Αρχή Συνδρομής σε
υπόθεση διασυνοριακού χαρακτήρα συνεργάζονται
με τις αρμόδιες, ανάλογα με την περίπτωση, αρχές
των άλλων κρατών μελών για τη διαβίβαση και
παραλαβή αιτήσεων, για την κοινοποίηση της
απόφασης, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία ή συνδρομή σχετική με την εξέταση της
αίτησης.
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(4) Θέματα που αφορούν τη διαδικασία, την
ενημέρωση, και τη διευκόλυνση της συνεργασίας σε
υπόθεση διασυνοριακού χαρακτήρα καθορίζονται με
κανονισμούς.».

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος
Νόμου και
μεταβατική
διάταξη.
126(Ι)του 2006.

5.
(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) η ισχύς του
παρόντος Νόμου θεωρείται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2006.
(2) Σε περίπτωση υπόθεσης διασυνοριακού χαρακτήρα η αίτηση
στην Αρχή Απόφασης για αποζημίωση θύματος βίαιου εγκλήματος που
επισυνέβη μετά την 1η Ιανουαρίου 2006 και πριν από την ημερομηνία
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του περί
Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του
2006, δύναται να υποβληθεί μέσα σε δύο χρόνια από την εν λόγω
δημοσίευση.

Αρ. Φακ.: 23.01.123.2006
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