
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
όπ *Αρ. 775 τ^ς &ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1970 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί 'Αδικημάτων Βίας (Πρόληψις) (Προσωρινοί Διατάξεις) Νόμος του 

1970 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 7 του 1970 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΩΝ Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ΠΡΟΣ ΠΡΟ

ΛΗΨΙ.Ν Δ Ι Α Π Ρ Α Ξ Ε Ω Σ Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Β Ι Α Σ 

Επειδή καίτοι ή περίπτωσις τής προληπτικής κρατήσεως προσώ Προοίμιον. 
πων προς παρεμπόδισιν τής ύπ' αυτών διαπράξεως αδικημάτων προ
βλέπεται υπό του άρθρου 11.2 (γ) του Συντάγματος, τής παραγρά
φου 1 (γ) του άρθρου 5 τής Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί Προστα
σίας τών 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών Ελευθεριών 
κυρωθείσης όπό τοΰ νόμου 39 του 1962 και του άρθρου 9 του Διεθνούς 
Συμφώνου περί 'Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων κυρωθέντος 
ύπό τοΟ νόμου 14 του 1969, και καίτοι προβλέπεται υπό τής ρηθείσης 
παραγράφου του Συντάγματος δτι τό θέμα θέλει ρυθμισθή δια νόμου, 
έν τούτοις ουδείς περί τούτου νόμος έχει άχρι τούδε ψηφισθή : 

Και επειδή αλλεπάλληλοι πρόσφατοι πράξεις βίας, τρομοκρατικοί 
ένέργειαι και έκδηλοι παρανομίαι θέτουσιν είς κίνδυνον τήν δημο-
σίαν άσφάλειαν και τάξιν : 

Και επειδή υφίστανται εϋλογοι ενδείξεις δτι αί τοιαΰται τρομοκρα
τικά! ένέργειαι. και παράνομοι πράξεις θά έξακολουθήσωσιν έάν δέν 
ληφθώσιν άμεσα μέτρα παρεμποδίσεως τούτων : 

ΚαΙ επειδή, υφισταμένων τών είρημένων ένδείξεω\, καθίσταται νυν 
άπαραίτητον δπως ένισχυθή ή υφισταμένη νομοθεσία διά διατάξεων 
σομπληρουσών τα προαναφερόμενα κενά ταύτης Και άποσκοπουσών 
είς τήν παρεμπόδισιν τής διαπράξεως τών τοιούτων πράξεο>ν και 
παρανομιών καΐ έμπέδωσιν του νόμου και τής τάξεως : 

Δ*ά ταύτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώ<; ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θά άναφέρ^αι ώς δ περί 'Αδικημάτων Βίας ΣονοπτικΑς 
(Πρό&φ|κς) (Προσωρινοί Διατάξεις) Νόμος του 1970. τίτλος. 

(15) 
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ίίντσλμα 
συλλήψεως. 

Άνακο ίνωσ ις 
ι ί ς συλλη

φθέντα 
λόγων 
συλλήψεως, 
κ.λ.π. 

ΜεταχεΙρισις 
ουλληφθέντος. 

Ερμηνεία. 2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη 
διάφορος έννοια— 

«αδίκημα βίας» περιλαμβάνει παν αδίκημα κατά της δημοσίας 
ασφαλείας ή δημοσίας τάξεως και κατά της ζωής ή σωματικής 
ακεραιότητας του προσώπου, πα ν αδίκημα καταστροφής ή βλάβης 
ή ζημίας πάσης φύσεως Ιδιοκτησίας και παν αδίκημα έλεγχου ή 
κατοχής οιασδήποτε φύσεως αντικειμένων, άπηγορευομένων ή μή, 
δι* ών δύναται νά έπιτευχθή ή διάπραξις οιουδήποτε τών αδικη
μάτων τούτων' 

«Δικαστήριον» σημαίνει τό άρμόδιον Έπαρχιακόν Δικαστήριον 
και περιλαμβάνει πάντα Πρόεδρον ή Έπαρχιακόν Δικαστήν αύτοΰ 
και «δικαστής» θά έρμηνεύηται αναλόγως" 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν 'Εσωτερικών. 

3 . Δικαστής, έπί τη ένόρκω πληροφορία δτι υφίσταται εϋλογος 
βάσις νά πιστεύηται δτι πρόσωπον προτίθεται δπως διάπραξη αδί
κημα βίας, δύναται νά έκδώση δικαστικόν ένταλμα συλλήψεως του 
προσώπου τούτου. 

4. Πάς συλληφθείς πληροφορείται κατά τήν στιγμήν της συλλή
ψεως αύτου εις καταληπτήν ύπ* αύτου γλώσσαν τους λόγους της 
συλλήψεως αύτου καΐ δικαιούται νά τύχη τών υπηρεσιών συνηγόρου 
τής εκλογής του. 

5.—(1) Ό συλληφθείς προσάγεται ενώπιον τοΟ δικαστού ώς οίον 
τέ συντομώτερον ευθύς μετά τήν σύλληψιν αύτου, πάντως δέ τό βρα
δύτερον εντός είκοσιτεσσάρων ώρών άπό τής συλλήψεως αύτου έάν 
δεν άφεθή ένωρίτερον ελεύθερος. 

(2) Ό δικαστής, ενώπιον του οποίου προσήχθη ό συλληφθείς, χω
ρεί ταχέως εις διερεύνησιν τών λόγων τής συλλήψεως εις καταληπτήν 
ύπό του συλληφθέντος γλώσσαν καί, ώς οΤόν τε συντομώτερον, πάν
τως δέ τό βραδύτερον εντός τριών ήμερων άπό τής τοιαύτης προσα
γωγής, απολύει τόν συλληφθέντα ύπό τους κατά τήν κρίσιν αύτοΰ 
καταλλήλους δρους ή διατάσσει τήν κράτησιν αύτου διά περίοδον 
μή ύπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας έάν κατά τήν κρίσιν αύτου ή 
έκδοσις τοιούτου διατάγματος καθίσταται ευλόγως αναγκαία προς 
παρεμπόδιση/ διαπράξεως τοΟ δι' δ συνελήφθη αδικήματος : 

Νοείται δτι προς άπόδειξιν προθέσεως διαπράξεως αδικήματος ώς 
προβλέπεται εις τό άρθρον 3 δέν παρίσταται ανάγκη αποδείξεως δτι 
ό συλληφθείς είναι ένοχος διαπράξεως ώρισμένης ενεργείας ή πρά
ξεως ή όποια τείνει νά απόδειξη τήν τοιαύτην πρόθεσιν, έάν ό δικα
στής Ικανοποιηθή, έκ τών περιστατικών της υποθέσεως, τών έν γένει 
σχέσεων καί επαφών του συλληφθέντος ή έξ ενδείξεων δτι είναι μέλος 
ή ανήκει ή καθ' οίονδήποτε τρόπον συνεργάζεται μετά παρανόμου 
οργανώσεως ή ενώσεως προσώπων κηρυχθείσης καί προγραφείσης 
ώς τοιαύτης έπί τή βάσει τών διατάξεων του Ποινικού Κωδικός ώς 
καί έκ τών λοιπών ενώπιον αύτου τιθεμένων στοιχείων, δτι ύφίστατο 
τοιαύτη πρόθεσις : 

Νοείται περαιτέρω δτι ό δικαστής δύναται, τή αΐτήσει του Υπουρ
γού ή τοΟ συλληφθέντος, νά άνακαλέση παν τοιούτο διάταγμα καί 
πρό τής λήξεως αύτοΰ έάν αϊ τότε Ισχύουσαι συνθήκαι δικαιολο
γώσι τήν τοιαύτην άνάκλησιν. 

(3) Πάσα άπόφασις τοΟ δικαστοΟ έπί τη βάσει τοΟ εδαφίου (2) 
υπόκειται είς ίίφεσίν άσκουμένην είτε έκ μέρους τοΟ συλληφθέντος 
εΤτε ύπό ft τη συγκαταθέσει τοΟ ΓενικοΟ Εισαγγελέως τής Δημο
κρατίας. Η τοιαύτη έφεσις ασκείται συμφώνως προς τάς διατάξεις 

Κεφ. 155. του" περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου τάς άφορώσας είς εφέσεις κατ' 
αποφάσεων του Επαρχιακού Δικαστηρίου. 

Κεφ. 154. 
3 τοΰ1962 

43 του 1963 
41 τοΟ1964 
69 του 1964 
7 0 τ ο ΰ 1 9 6 5 

5 τοΰ 1 967 
58 του 1967. 
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6. Ουδεμία αίτησις δι ' ίκδοσιν δικαστικοί) εντάλματος συλλήψεως Συγκατάθεση 
ή διατάγματος κρατήσεως προσώπου τινός δυνάμει του παρόντος Ύ™>υργοϋ. 
Νόμου υποβάλλεται εϊς τό Δικαστήριον, εΙμή κατόπιν της έγγραφου 
συγκαταθέσεως τοΟ Υπουργού. 

7. Πδν πρόσωπον συλληφθέν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος τόπος 
Νόμου κρατείται έν τοιουτω τόπω καΐ ύπό τοιούτους βρους ώς ό και βροι 
"Υπουργός ήθελε καθορίσει διά διατάγματος δημοσιευομένου έν τη κρατήσεως. 
έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

8. Ό παρών Νόμος θά ίσχύη επί Μξ μήνας άπό τής ημέρας ένάρ Λι.αρκει« 
ξεως τής ίσχύος αύτου, μετά τήν παρέλευσιν των οποίων θά θεωρήται ϊ«κ<·'

;
ος ™r» 

ώς έκπνεύσας.
 π

ΝΤ
ν τος 

Έτυπώθη έν τφ ΙυπογραψβΙω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


