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Αριθμός 4236 Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017 381 

      

Ο περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής 
Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 12(IIΙ) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΦΩΝ 
ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ Ή ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή ΤΙΜΩΡΙΑΣ (ΚΥΡΩΤΙΚΟΥΣ)  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 2002 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός       
τίτλος. 

   235 του 1990.   

35 (ΙΙΙ) του 1993 
36 (ΙΙΙ) του 2002. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων 
Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικός) (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Σύμβασης κατά των 
Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρησης ή 
Τιμωρίας (Κυρωτικό) Νόμο του 1990 και τους περί της Τροποποιήσεων της Σύμβασης κατά των 
Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρησης ή 
Τιμωρίας (Κυρωτικούς) Νόμους του 1993 και 2002 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Σύμβασης κατά 
των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή 
Τιμωρίας (Κυρωτικοί) Νόμοι του 1990 έως 2017. 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του όρου «σταθμός», οπουδήποτε 
απαντά στο κείμενο, με τον όρο «αστυνομικός σταθμός», στην ανάλογη γραμματική παραλλαγή. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

(α)   Με τη διαγραφή στην παράγραφο (β) του εδαφίου(1) του σημείου του κόμματος μεταξύ των  
λέξεων «βαρειά» και «σωματική» (πρώτη γραμμή)· 

 
(β)  με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού του σημείου του κόμματος μεταξύ των λέξεων 

«άρθρου» και «ο» (πρώτη γραμμή). 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

4. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5  του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση σ’ αυτήν του αριθμού «τρία» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «πέντε». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου.  

5. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
(α)  Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού και την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις 

«που διενεργείται» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων «από ιατρικό λειτουργό»· και 
 

(β)  με την αντικατάσταση των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (3) αυτού με τις 
ακόλουθες νέες παραγράφους, αντίστοιχα, και με την προσθήκη, αμέσως μετά, των 
ακόλουθων νέων παραγράφων (δ) και (ε): 

   
  «(α)  Σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, αν η κακοποίηση στην 

οποία υποβλήθηκε ο συλληφθείς ή ο κρατούμενος στον αστυνομικό σταθμό 
συνιστά σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία κατά την 
έννοια του άρθρου 5· 

   
   (β)    σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, αν η κακοποίηση στην 

οποία υποβλήθηκε ο συλληφθείς ή ο κρατούμενος στον αστυνομικό σταθμό 
συνιστά «βασανιστήρια» κατά την έννοια του άρθρου 3∙ 

   
   (γ)    σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά έτη, αν προκληθεί πραγματική 

σωματική βλάβη από κακοποίηση στην οποία υποβλήθηκε ο συλληφθείς ή ο 
κρατούμενος στον αστυνομικό σταθμό, η οποία κακοποίηση συνιστά σκληρή, 
απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία κατά την έννοια του άρθρου 5∙ 

   
   (δ)  σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δεκατέσσερα έτη, αν προκληθεί βαριά 

σωματική βλάβη στο βασανιζόμενο και η κακοποίηση στην οποία υποβλήθηκε ο 
συλληφθείς ή ο κρατούμενος στον αστυνομικό σταθμό συνιστά «βασανιστήρια» 
κατά την έννοια του άρθρου 3∙ 

   
   (ε)  σε ποινή φυλάκισης διά βίου, αν συνεπεία των βασανιστηρίων ή της σκληρής, 

απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας κατά την έννοια των 
άρθρων 3 και 5 επέλθει ο θάνατος του συλληφθέντος ή του κρατούμενου». 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 7. 

6.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 6 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Διεξαγωγή 
ιατρικής εξέτασης. 

 
 

7. Η ιατρική εξέταση που διεξάγεται στα πλαίσια της διερεύνησης των 
αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 5 του παρόντος Νόμου, γίνεται 
με βάση το Παράρτημα Ι του Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης και 
περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη και εξέταση για σωματική και ψυχική 
κακοποίηση: 
 

Νοείται ότι ο ιατρικός λειτουργός ετοιμάζει ακριβή γραπτή αναφορά 
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος Ι του Πρωτοκόλλου της Κωνστα-
ντινούπολης.  

 
 


