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Ό περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμος τοϋ 1981 εκδίδεται 
διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα

τίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 70 του 19®1ί 
Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΪΚΑΤΑΣΦΑΣΙΕΩΣ ΚΑΤΑΙΔΙΙΚΑΣΘΕΙΝΤΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1981 
fH Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηιφί'ζει ώς ακολούθως:) 
1. Ό παρών 'Νόίμος θα άναφέρηται ώς ό περί 'Αποΐκαταστάσεως Συνοπτικός 

Καταδυκασθέντων Νόίμος του 1981. . τίτλ°ζ· 
<2. Έ ν τω παρόντι Νόιμω, έκτος εάν &Κ του κευμένου. πρσκύπτη 'Ερμηνεία, 

αντίθετος έννοιο-
«ιΔιίκαοιτήριον» σηίμαίνει άριμόδιον διίκαστήριον,, περιλαμβάνει 

Ιδέ και στρατιωτι'κόν δικαστήριον κάθιδρυθέν δυνάμει τών περί 
"Στρατιωτικού Ποινικού Κωδικός και Δϋκονοιμίας Νοήμων του 4ο τοϋ 1964 
1964 €ως 1967' 70 τοϋ 1964 

77 τοϋ 1965 
28 τοϋ 1967. 

'«ιΔηιμοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δηιμοκρατίαν. 
3wH(il·) Τηρουμένων των διαίτάξιεων του εδαφίου (2), πρόσωπον τι Άποχατα-

καταδϋκαοίθένν προ ή μετά τήν εναρξιν της ισχύος του! παρόντος σταβέντα 
Νάμου, δι* οίονδίγποτΕ ποινιΚόν άδίΚηίμα οσάκις συντρέχουν αϊ άκό 1tP*°"1ta 

λουθοι προϋποθέσεις, ήτοι— λειφθεΐσαι 
((a) Άναφορικώς προς την καταδϋκην ταύτην, δεν επεβλήθη εις καταδίκαι. 

)αότόν οίαδήίποίτε ποινή ή|τις δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου 
ASthroiKXeiteL τήν ό^οκατϋάστασιν' καΐ 

(β) άναφοριικώς προς μεταγίενεστέραν καταδίκην διαρκούσης 
Ιτης περιόδου αποκαταστάσεως ή όποια συμφώνως προς το 
(άρθρον 6 εφαρμόζεται διά τήν πρώτη.ν ώς άνω άναφερο
ιμένην καταδίκην, δέν έπε©λήθη; ε'Ίς αυτόν οιαδήποτε ποινή 
Τ|!τις δυνάμει του παρόντος Νόιμου άίποίκλείει τήν άίττοκατά-
στοίσιν, 

μετά τήν λήίξιν της περιόδου άπακαταοτάσίεως ή όποια εφαρμόζεται 
(συΐμπθρϋλαμβανοιμ&νης τυχόν οιασδήποτε παρατάσεως ή οποία 
συμφώνως προς το εδάφιον (4) τοΟ άρθρου 6 εφαρμόζεται αρχικώς 
ε!ίς τήν πρώτη ν προανοάρερθεΐσαν καταδίκην) ή, οσάκις ή ώς άνω . . . 
περίοδος αποκαταστάσεως έληξε προ της ενάρξεως της Ισχύος τοΰ 
παρόντος Νόιμου, μετά τήΐν έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόιμου, 
ό καταδικασθείς θεωρείται διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου 
ώς άπο'καταΌτσΒεϊς έν σχέσει προς τήν πρώτη.ν προαναφερθείσα ν 
κοίταδϋκην, ή δέ καταδίκη, αϋτη: διά τους προαναφερθέντος άσκοπους 
θεωρείται ώς έξαλειφθεΐσα. 

1(2) Καταδικασθείς δέν θεωρείται ώς αποκατασταθείς διά τους 
σκοίπούς του παρόντος Νό;μου έν σχέσει προς κοοτάδίκην, έκτος έάν 
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ούτος έξέτυσεν ή άλλως πως συνεμορφώθη πιρός την ιέπυβληίθεϊσο:ν 
<χϋτω ποινήν εν σχέσει προς την καταδί'κην ταύτην· εν τούτοις οί 
ακόλουθοι λόγοι δεν κωλύουν άπο'κοπάσταΌιν— 

('(α) Παράλειψις πληιρωμής χρηματικής τίνος ποινής ή έτερου 
ιτινός χρηματιίκοΟ1 ποσού δπερ διετάχθη; να ίκαταΦληθή έπι 
τη καταδίίκη, ή παράδασις δρου τινός αναληφθείσης υπο
χρεώσεως περί τηρηΊσεως της τάξεως καΐ επιδείξεως καλής 
συμπεριφοράς' 

(β) παράβασις οιουδήποτε δρου ή| υποχρεώσεως ή οποία εφαρ
μόζεται έν σχέσει προς ποινήν διά την όποίοτν ό καταδι
κασθείς υπόκειται εις νέαν ποινϋκήν μεταχείρισιν διά το 
ιποινϋκόν άδϋκημά δι' δ έΗτεβληΊθηΐ αυτή,, ή έν περιπτώσει 
Ιάνασταλείσης ποινής φυλακίσεως, διά την ποινήν ταύτην 
|((άδιαφόρως τοΟ έάν οδτος δντως, 'έν πάση περιπτώσει, 
Ιέίτυχε τής τοιαύτης μεταχειρίσεως): 

,(γ) παράλειψις συμμορφώσεως προς οιανδήποτε ύπσχρέωσιν 
ίέΗπΙβαλλομένην ύπό διατάγματος επιτηρήσεως έν αναφορά 
ιπρός άνοίστοολεΐσαν ποινήν. 

1(3) Έν τω παρόντι Νόμω ό δρος «ποινή» περιλαμβάνει και παν 
κατά την ποινιΐκήν μεταίχείρισιν προσώπου τινός εκδιδόμενο ν δϋκα
στικόν διάταγμα, πλην— 

(α) ιΔυατάγιματος φυλακίσεως ή οιουδήποτε έτέιρου διατάγματος 
(έ'κδιδομένου λόγω παραλείψεως πληρωμής οιασδήποτε χρη
ματικής ποινής ή έτέιρου χρηίματοκου ποσού δπερ διετάχθη 
νά καταΐδληθή επί1 τη καταδίίκη ή λόγω ανεπαρκείας του 
(προϊόντος τής κατασχέσεως προς έξόφλησιν οιασδήποτε τοι
αύτης χρηματικής ποινής ή έτερου χρηματικού ποσού4 

Ι(β) διατάγματος διά τήν ποινι'κήν μεταχείρισιν προσώπου1 τινός 
  (έν σχέσει ττρός (άνασταλεΐοίαν ποινήν φυλαΐκίσεως. 

ί(4) Έ ν τω παρόντι 'Νόμω ό δρος '«ικαταδίΙκη» μεθ'* οιωνδήποτε 
φραστικών παραλλαγών, περιλαμβάνει 'και—· 

'.(α) ιΚαταδϋκην Ιύπό Δικαστηρίου ιέίκτός τής (Δημοκρατίας· 
(β) οιονδήποτε δικαστιΚόν (πόρισμα '(Ιπλήν του» δια^ιστουντος 

ίφρενοπάθειαν πορίσματος) ιέν οιαδήποτε ποινική διαδικασία 
ίή διαδικασία ίκάθ'ήν τίθεται Ιύπό ίφροντίΐδα άνήλϋκος δυνάμει 

κ 1 5 7 του άρθρου 12 του περί Άδικοπροογρύντων 'Ανηλίκων Νόμου 
94τοθΐ972 ή του άρθίρου 64 του' περί Παιδιών Νόμου, 
Κεφ. 352 κ α [ > ανεξαρτήτως τών διατάξεων του άρθρου Π του περί 'Κηδεμονίας 
Κ&Μ62 * 'Αδυκοπρατγούντων ΙΝόμου; ί(ΐκάθ' δ καταδίκη, προσώπου τεθέντος ύπό 

κη|δεμονίαν !η Ιάπαλλαγέντος δέν θεωρείται ώ ς 'καταίδϋκη:); οιανδήποτε 
κοίταδΟκην Ιέν σχέσει π ρ ο ς τήν Οποίαν εξεδόθη· δ ι ά τ α γ μ α δυνάμει του 
ώ ς ιάνω .Νόμου θέτον τον Καταδικασθέντα ιύπό κηδεμονίαν ή Ιάπαλ
λάσιαον αυτόν άνευ δρων ή ύπό δρους θΐεωρεΓται καταδίκη διά τους 
σκσπούς του παρόντος Νόμου καϊ το περί οδ ό λ ό γ ο ς πρόσωπον 
δύναται νά !ά)πο!καταστα!θή έν οΐχέ'σει προς τήν ιέν λ ό γ ω ΐκοίταδίικην 
και ή καταδίκης εξαλείφεται δ ιά τους ίέν λ ό γ ω οίκοπούς. 

Συνέπειαι 4^i(il) Τηρουμένων των δ ιατάξεων των ά ρ θ ρ ω ν 7 «αί· 8, π α ς δστις 
drtoKotra αποκαθίστατα ι δ ι ά τους "σκοπούς τ ο υ παρόντος (Νόμου ίέν σχέσει προς 
στάσεως. οι'οτνΛδήΗτοτε 'καταδϋκην Ιθεωρεΐται ίεναντι του ιΝάμ'ου ώς μηδέποτε δια

π ρ ά ξ α ς , 'κατηγορηθείς , διωχθείς ή Καταδικασθείς δ ι ά το ποινικόν 
άδΟκηίμα, τ ό άντϋκεΟμενον της καταδίκης ' ανεξαρτήτως δε τών δια
τάξεων οίουίδή'ίποτε 'Νόμου ή( νομικού* «κανόνας, ίάλλά τηρουμένων των 
ανωτέρω— 

1(a) Έ ν οιαδήποτε διαδ ικασία Ιένώπιον οιασδήποτε διχαστικής 
Ιάρχής άσκούσης: διΚαιοδοΐσίαν Ιέν τή Δημοκρατία, ουδέν άπο
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Ιδευκτι/κόν οτοιχεΐσν θά ε ίναι Ιάποδεκτόν έπι σκοπώ άποδεί
ΐξ'εως 6τ ι οδτος διέπραξε, 'κατηγορήθη, |έδιώ|χ|θη; ή κατεδι
ΐκάσθη· δ ι ' οιονδήποτε ποινϋκόν αδίκημα crop (απετέλεσε το 
'άντικείμενον le€,<x\e«ρθεί*σης (καταδίκης* και! 

'(β) έν οΐαδήιποτε τοιαύτη διαδικασία οδτος δεν δύναται να έιρω
τ η θ ή , κ α ι Ιεάν ερωίτηθή,, δεν υποχρεούται να άιταντή>ση, εις 
ο'ίανδήποίτε Ιέρώτησιν, ίάφορώσαν εις το παρελθόν αύτοΟ' μη 
δυναμένην νά άίπαντη|θή άνευ της !έκ μέρους άύτοΟ παρα
δοχής ή; αναφοράς εις τ ίνα ιέξαλειφθεΐσαν ικαταδίκη.ν ή εις 
!θίαδή!πΌτε σχετικά /προς ταύτην περιστατικά, 

1(2) Τηιρουμένων των διατάξεων οιουδήποτε διατάγματος εκδιδο
μένου δυνάμει του· ίέδαφίου (4) , οσάκις Ιέν οιαδήποτε διαδικασία 
ενώπιον ετέρας ή δικαστικής αρχής υποβάλλεται έρωιτησις επιζη
τούσα πληιροίφορίαν έν σχέσει προς προη,γουμένας καταδίΙκας, ποινικά 
αδικήματα, ουμπεριφοράν Ψ\· περιστατικά αυτού ή τρίτου τινός προ
σώπου*— 

(α) Ή έρώτησις δέον να θεωρήται ώς μη άφαρώσα ε'ίς έξαλει
φθείσας Καταδίκας η εις οιαδήποτε σχετικά π.ρός έξαλει
φθείσας ίκαταδίΐκας περιστατικά, ή δε προς αυτήν 'άπάντησις 
δύναται νά διαμορφουται αναλόγως' και 

Ι (β) 6 ερωτώμενος Ιέν τη απαντήσει αύτοι) ούδεΙμίαν θά ύπέχη 
νο'μϋκήν εύθύνην 'και ουδόλως νομικώς θά επηρεάζεται δυ
ισμενώς συνεπεία, οιασδήποτε, αρνήσεως παραδοχής ή άποχα
λύψεως ί έξαλε ι^ε ίοης καταδίκης ήί οιωνδήποτε σχετικών 
προς ιέξαλειφθεΐσαν καταδύκην περιστατικών. 

ι(3) Τηρουμένων των διατάξεων οιουδήποτε διατάγματος, εκδιδο
μένου δυνάμει το0

! εδαφίου* '(4)1— 
)(α) Πάσα Ιύποχρέωσις επιβαλλομένη! !ύφ' οιουδήποτε προσώπου 

ύφ* σίασιδήποτε νομικής προβλέψεως ή ύπό των προνοιών 
Οιασδήποτε συμφωνίας προς άποκάλυψιν ε'ις οιονδήποτε έτε
ρον πρόσωπον οιωνδήποτε θεμάτων ουδόλως επεκτείνεται 
(ώστε νά Ιάπαιτή παρ' αύτου τήν άποκάλυψιν Εξαλειφθείσης 
τινός ίκαταδίΙκης ή οιωνδήποτε σχετικών προς ιέξαλειφθεΐσαν 
ΚαϊτάδίΚην περιστατικών ι (ανεξαρτήτως εάν ή καταδίκη 
Ιάφοιρα εις αυτόν ίη εΊς ε'τειρον πρόσωπον); κα ι 

)(β) καταδίκη; τ ις ήτις έχει εξαλειφθεί ή οιαδήποτε σχετικά προς 
ταότηΐν περιστατικά,, ή οιαδήποτε άρνησις ιάποΚαλύψεως εξά
λειφθείσης καταδίκης ή) οιωνδήποτε σχετικών περϋΟτατίκών, 
ουδόλως συνιστά 'βάσιμον λόγον (απολύσεως ή αποκλεισμού 
προσώπου τινός ίέξ οιασδήποτε θέσεως, επαγγέλματος, απα
σχολήσεως ή (εργασίας, ή δυσμενούς έΊπηρεασμου αύτου ικαθ' 
οιονδήποτε τρόπον ε

!
1ς οιανδήποτε Ιαπασχόλησιν ή έργασίαν. 

4. Το 'Υπουργϋκόν Σ υμδούλιον κέκτηται έξουσΐάν δ ιά ^Κανονισμών, 
δημοσιευομένων ειίς τήν.ίέπίισημον εφημερίδα της ΙΔημοΚρατίαςι— 

1(a) Νά προνοή,,. ώς τούτο ήθελε κρίνει ορθόν,, περί αποκλεισμού 
ή διαφοροποιήσεως της ιέφαρμογής έΐκατέρας ή; (αμφοτέρων 
τών τταραγράφων (α) κ α ι (β) του ιέδαφίου (2). Ιέν ισχέσει 
ττρός 'έίρωτήσεις ίύπο^αλλοιμένας Ιύπό τοιαύτας ιτεριστάσεις 
(ως ήθελε ίκαίθορισθη· 

Ι (β) νά προνοή περί τοιούτων εξαιρέσεων έικ τών διατάξεων του 
Ιέδαφίου 1(3), οίας τούτο ήθελε κρίνει όρθάς,. διά τοιαύτας 
περιπτώσεις Ιή. κοττηγορίας πτερϋπτώσεων ίκαί ιέν σχέισει προς 
Καταδικας τοιούτου 'είδους ώς ήθελε 'καθορισθή. 

(5)ί Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 7, 
οίονίδήπΌτε έκ τών ακολούθων συνιστά περιστατιίκόν οίχετυκόν προς 
καταδίκην, ήτοι— 
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Περίοδος 
αποκατα
στάσεως δια 
συγκεκρι
μένος ποινάς. 

(α), το ά&ίκη,μα ή τά αδικήματα άτινα απετέλεσαν τό άντικεί
'μενον της καταδίκης' 

(.β) ή συνιστώσα τό αδίκημα ή τά αδικήματα πραξις' και 
(y)\ πάσα διαδικασία προκαταρκτική της καταδίκης, πάσα ποινή 

επιβαλλομένη· έν σχέσει προς την κατα&ίκην, πάσα διαδι
κασία (Ικατ* έφεσιν ή άλλως πώς) δια τήν άναίθεώρηισιν της 
καταδίκης ή οιασδήποτε τοιαύτης ποινής και παν δ,τι έγέ
νετο συιμφώνως ή κατ' έφαρμογήν οιασδήποτε τοιαύτης 
"ποινής. 

(6) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 7 
διαδικασία διεξαγοίμένη ενώπιον δικαστικής αρχής» περιλαμβάνει, 
επιπροσθέτως προς την διαδικασίαν ενώπιον παντός Δικαστηρίου, 
ικαί διαδικασίαν διεξαγομένην ενώπιον παιντός οργάνου εντεταλμένου 
διά τήν άπονομήν της δικαιοσύνης, συλλογικού* οργάνου ή προσώπου 
'έχοντος έξουσίαν— 

(α) /Δυνάμει οιουδήποτε νομοθετήματος, εθίμου ή πρακτικής' 
[(β); [δυνάμει των κανόνων των διεπόντων σΐονδήποτε συνεταιρι

σμόν, ίδρυμα, επάγγελμα, άπασχόλησιν ή έργασίαν" ή 
(γ) δυνάμει οιασδήποτε διατάξεως ή συμφωνίας πιρσίβλεπούσης 

διαιτησίαν άναφσρικώς προς ζητήματα απορρέοντα έξ 
αυτής, 

νά άποφαίνηται περί παντός ζητήματος έπηρεάζοντος τά δικαιώ
ματα, προνόμια, υποχρεώσεις ή εύθύνας παντός προσώπου ή νά δέ
χεται αποδεκτά μέσα αποδείξεως έπηρεάζοντα την άπόφασιν ίέπί 
του τοιούτου ζητήματος. 

5.—(11) Αί πουναί αΐτινες άποικλείουν τήν άποκατάστασιν δυνάμει 
του παρόντος Νόμου είναι— 

(α) Ποινή: φυλακίσεως διά βίου" 
(β) ποινή φυλαΐκίσεως υπερβαίνουσα τά δύο ετη;, 

•πάσα δε έτερα ποινή αποτελεί ποινήν υποικειμένην ειίς έξάλειψιν δυ
νάιιει του παρόντος Νόμου. 

(2)1 Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ή περίοδος αποκατα
στάσεως ή εφαρμοστέα διά τίνα ποινήν 'ΚαΒαριζοιμένην έν τη πρώτη 
στήλη του κατωτέρω Πίναίκος εϊναι ή περίοδος ή καθοριζομένη έν 
τή δευτέρα στήλη του Πίνακος ή αντιστοιχούσα προς τήν ποινήν 
ταύτην, ή, 'οσάκις ή ποινή επεβλήθη εις πρόσωπον ηλικίας κάτω 
τών δεκαοκτώ ετών κατά τήν ήμέιραν τής άποΓγγελίας της καταδί
κης, τό ήμισυ τής έν λόγω περιόδου' αυτή, υπολογίζεται άπό τής 
ημέρας άποαγγελίας τής καταδίκης έν σχέσει προς τήν οποίαν επε
βλήθη1 ή ποινή. 

Π Ι Ν ί Α Ξ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ Μ Ε Ι Ω Σ Ι Σ ΑΥΤΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ 
__ · Περίοδος 

Ποινή! αποκαταστάσεως 

Ποινή φυλακίσεως υπερβαίνουσα τό εν έτος Εννέα έτη 
ιάλλ ουχί τά δύο έτη 

Ποινή φυλακίσεως υπερβαίνουσα τους έξ μήνας Ε π τ ά έτη 
ίάλλ' ουχί τό έν έτος 

Ποινή φυλακίσεως ·μή υπερβαίνουσα τους έξ Πέντε έτη 
ιμήνας 

Χρηματική ποινή ή σΐαδήποτε έτερα ποινή ύπο Πέντε έτη 
:κευμένη εΊς άποκατάστασιν δυνάμει του πα
ρόντος 'Νόμου1 
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(3) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων τοΰ εδαφίου (2) πάς όστις κατε
δικάσθη εις φυλάκισιν ύπερβαίνουσαν τά δύο ετη αλλ' ούχι τα 
τέσσαρα ετη. δύναται να άποκατασταθή δια διατάγματος του Επαρ
χιακού Δικαστηρίου της 'Επαρχίας εν τη όποια διαμένει κατόπιν 
αιτήσεως του ύποΐβαλλομένης μετά παρελευσιν δώδεκα ετών άπό 
της ημερομηνίας της απαγγελίας της καταδίκης εν σχέσει προς τήν 
όποιον επεβλήθη ή ποινή. 

(4) Ή εφαρμοστέα περίοδος αποκαταστάσεως είίς τάς περιπτώ
σεις έκδό.σεως διατάγματος δυνάμει τοΟ όποιου πρόσωπον τι άπαλ
λάττεται απολύτως δι' άδίκη'μά τι είναι εξάμηνος αρχομένη από της 
ήμειροίμηνίας της απαγγελίας της καταδίικης. 

(5) 'Οσάκις εν σχέσει προς τίνα καταδίκην πρόσωπον τι απαλλάσ
σεται υπό τον σρον να τηρή την τάξιν και να έίπιδεικνύη καλήν συμ
περιφοράν, ή τίθεται 6πό κηδεμονίαν, ή εφαρμοστέα περίοδος απο
καταστάσεως δια τήν ποινήν είναι μονοετής άρχοιμένη από της ημε
ρομηνίας της απαγγελίας της καταδίκης ή περίοδος αρχομένη; άπό 
της ως άνω ήιμερομηνίας και λήγουσα δταν το διάταγιμα της ύπό 
δρον απαλλαγής ή τό διάταγμα κηδεμονίας ή, αναλόγως της περι
πτώσεως, ή αναληφθείσα ύίποχρέωσις τηρήσεως της τάξεως και επι
δείξεως καλής συμπεριφοράς παύση ή έπαυσε νά Ισχύη, οιαδήποτε 
τούτων ήθελεν εΐναι ή μακροτέρα πειρίοδος. 

(6)' 'Οσάκις εν σχέσει προς τίνα καταδίκην επεβλήθη οΙαδήποτε 
των έξης ποινών, ήτοι— 

|(α) Διάταγμα κηδεμονίας δυνάμει του άρθρου 12(1 )ι(β) του κ εφ. 157 
περί Άδικοίπραγούντων 'Ανηλίκων Νόίμου* 94τοθΐ972. 

(β)! διάταγμα δυνάμει του άρθρου 12(1) 11 (γ) του περί 'Αδικο
πιραγούντων 'Ανηλίκων Νόμου θέτον τον καταδικασθέντα 
ύπό τήν φροντίδα Ικανού προσώπου, 

ή εφαρμοστέα περίοδος αποκαταστάσεως διά τήν ποινήν εΐναι μο
νοετής αρχομένη άπό της ημερομηνίας απαγγελίας της καταδίκης 
ή περίοδος άρχο>μένη άπό της ώς άνω ή>μερομηνίας καΐ λήγουσα 
δταν τό διάταγμα ή ή ύπσχρέωσις παύση ή έπαυσε νά ίσχύη, οιαδή
ποτε τούτων ήθελεν είναι ή μακροτέρα περίοδος. 

(7)! Έ ν περιπτώσει εκδόσεως διατάγματος παραπεμϊττοντος εΐίς τήν 
αναμορφωτική ν σχολήν δυνάμει του άρθρου 12(1)ΐ(δ) του περί Άδι Κεφ. 157 
κοπιραγούντων 'Ανηλίκων Νόμου ή του άρθίρου 64(ί1)ι(α) τοΟ περί κ4φ°35272 

Παιδιών Νόμου, ή εφαρμοστέα περίοδος άποικαταστάσεως είναι πε 22τόοΐ959. 
ρί^δος αρχομένηάπό της ήμ&ροιμηνίας εκδόσεως του διατάγματος 
παραποιμπης καΐ λήγουσα μετά παρελευσιν ενός έτους άπό της ημε
ρομηνίας καθ' ην τό διάταγμα παύει ή έπαυσε νά ίσχύη. 

(8) Όσάκις έν σχέσει προς τίνα καταδίκην εξεδόθη, διάταγμα επι
βάλλον εις τόν καταδικασθέντα οιανδήποτε στερηισιν, ανικανότητα, 
απαγόρευσαν ή παροιμοίαν κύρωσίν, ή εφαρμοστέα περίοδος αποκα
ταστάσεως εΐναι περίοδος άρχοιμένη: 'άπό της ημερομηνίας απαγγε
λίας της καταδίκης καΐ λήγουσα κατά τήν ήμερομηνίαν καθ' ην ή 
στέρησις, ή άνικανότης, ή άπαγόιρ&υσις ή ή κύρωσις, αναλόγως της 
περιπτώσεως, παύει ή έπαυσε νά ίσχύη. 

(9) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
(α) ΑΙ συναπτά! περίοδοι φυλακίσεως καΐ αϊ περίοδοι αΐτινες 

συντρέχουν εξ ολοκλήρου ή έν ιμερει (οδσαι περίοδοι φυλα
κίσεως επιβληθεΐσαι έν σχέσει προς ποινικά αδικήματα Μνε
<κα των όποιων κατεδικάσθη τις κατά τήν αυτήν διαδιΚα
σίαν) λογίζονται ώς μία περίοδος" 

(β)1 ουδόλως λαμβάνεται ύπ' δψιν οΙαδήποτε μεταγενέστερα δια
φοροητοίησις της άρχιίκώς επιβληθείσης περιόδου, γενομένη 
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Κεφ. 157 
94τοϋ1972. 

υιτο τίνος Δικαστηρίου κατά την ποινική ν μεταχείρισιν 
προσώπου τινός έν σχέσει προς oh/ασταλεΐσαν ποινήν φυλα
κίσεως* Ικαί 

(γ) ή επιβληθείσα ποινή υπό τίνος έκτος της Δημοκρατίας Δικα
στηρίου λογίζεται ώς ποινή του είδους εκείνου όπερ μνη. 
μονεύεται έν τω παρόντι αιρΒρω και δπερ αντιστοιχεί πλη
σιέστερον προς την έπίβληθεΐσαν ποινήν. 

(|10)Ι Ή έν τω παρόντι άρθρω άναφερριμένη περίοδος διαρκούσης 
της οποίας Ισχύει ή ίσχυε διάταγμα κηδεμονίας δυνάμει του περί 
'Αδικοπραγούντων Ανηλίκων Νόμου περιλαμβάνει και οιανδήποτε 
περίσδον διαρκούσηςτής οποίας Ισχύει ή ΐοίχυεν οιονδήποτε διάταγμα 
ή ύποχρέωσις έίπΐ των οποίων τυγχάνει εφαρμογής το παρόν άρθρον, 
έφ* όσον πρόκειται περί διατάγματος εκδοθέντος ή υποχρεώσεως 
επιβληθείσης αμέσως ή εμμέσως εις άντίκατάστασιν του ώς εΐρηται 
διατάγματος ή της ώς εΐρηται υποχρεώσεως. 

Το παρόν εδάφιον εφαρμόζεται έφ' οιουδήποτε προαναφερομένου 
διατάγματος ή υποχρεώσεως ώς έν τω παρόντι έδαφίω αναφέρεται. 

Ή διά τίνα 
καταδίκην 
εφαρμοστέα 
περίοδος 
άποχατα
στάσεως. 

6.—(ί\) 'Οσάκις μία μόνον ποινή επιβάλλεται έν σχέσει προς τίνα 
καταδίκη ν (Ιμή οδσα ποινή άπακλείουσα τήν άποικατάστασιν δυνάμει 
του παρόντος Νόμου), ή εφαρμοστέα περίοδος αποκαταστάσεως δια 
τήν καταδίκην, τηιρουιμένων των ακολούθων διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, είναι ή περίοδος ή εφαρμοστέα εις τήν ποινήν συμφώνως 
προς το (άρθρον 5. 

'(2) 'Οσάκις πλείονες της μιας ποιναι έπιβάλλωνται έν σχέσει προς 
τίνα καταδΟκην (κατά τήν αυτήν ή έτέραν διαδϋκασίαν) και ουδεμία 
των επιβληθεισών ποινών αποκλείει τήν άποκατάστασιν δυνάμει του 
παρόντος Νόμου, τότε, τηρουμένων των ακολούθων διατάξεων του 
ιπαρόντος άρθρου, έάν αϊ κατά τό άρθρον 5 έφαρμοστέαι εις τάς 
ποινάς ταύτας περίοδοι διαφέρουν, ή εφαρμοστέα περίοδος αποκατα
στάσεως διά τήν καταδίκην θά είναι ή μακροτέρα έξ αυτών. 

(3)ί "Ανευ επηρεασμού του εδαφίου (2), οσάκις έν σχέσει προς 
τίνα καταδίκην πρόσωπον τι απηλλάγη ύπό δρους ή ετέθη ύπό κηδε
μονίαν καΐ μετά τό πέρας της περιόδου αποκαταστάσεως της εφαρ
μοστέας διά τήν καταδίκην συμφώνως προς τό εδάφιον (!) ή (2) 
ούτος τυγχάνει ποινικής μεταχειρίσεως, συνεπεία παραβάσεως τίνος 
της ύπό δρους απαλλαγής ή κηδεμονίας, διά τό αδίκημα διά τό 
όποιον εξεδόθη τό διάταγμα της ύπό δρους απαλλαγής ή τό διάτα
γμα κηδεμονίας, έάν ή κατά τό εδάφιον (2) εφαρμοστέα περίοδος 
οίιτσκαταστάσεως διά τήν καταδίκην (λαμβανομένης ύπ' δψιν ο'ιασδή
πστε ποινής επιβαλλομένης κατά τήν ώς άνω ποινικήν τούτου μετα
χείρισιν) λήγη εΐίς χρόνον μεταγενέσΐείρον άπό εκείνον της προγε
νεστέρως εφαρμοστέας διά τήν καταδίκην περιόδου αποκαταστά
σεως, οδτος θά Θεωρήται διά τους σκοπούς του* παρόντος Νόμου ώς 
>μή αποκατασταθείς έν σχέσει προς τήν καταδίκην ταύτην, ή δέ κατα
δίκη θά θεωρήται ώς μή έξαλειψθεισα διαρκούσης οιασδήποτε πε
ριόδου προ της λήξεως της νέας περιόδου άποκαταοίτάσεως. 

(4) Τηρουμένου του εδαφίου (5), οσάκις διαρκούσης της εφαρ
μοστέας διά τίνα καταδίκην περιόδου άποικαταστάσεως— 

(α) "Ο καταδικασθείς καταδικάζειται διά μεταγενέστερον ποινι
ικόν (αδίκημα* καΙ! 

(β) εν σχέσει προς τήν μεταγενεσίτέραν καταδίκην δεν επιβάλλε
ται ®1ς τούτον ποινή άποικιλείουσα τήν αποκατάσταση/ δυνά
μει του παρόντος Νόμου, 
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εάν ή κατά τό παρόν άρβρον εφαρμοστέα περίοδος άποκαταστάοιεως 
διά την ιμίαν των καταδικών λήγη ένωρίτερον άπό την οϋτω έφαρμο
στέαν πειρίοδον διά την έτέραν τούτων, ή περίοδος άποΐκαταοτάσεως, 
ή|τις (εάν δεν ύφίστατο το παρόν εδάφιον)", θά έληγεν ένωρίτερον, θά 
παρατείνεται ούτως ώστε νά λήγη κατά τον αυτόν χρόνον ως καΐ 
ή έτερα περίοδος αποκαταστάσεως. 

(5) 'Οσάκις ή εφαρμοστέα διά τίνα καταδίκην περίοδος άποικατα
οίτάσεως είναι ή σομφώνως προς το εδάφιον (β) του άρθρου 5 προ
βλεπομένη τοιαύτη, ή περίοδος ό^ακοπκχστάσεως ή εφαρμοστέα δι' 
έτέραν τινά καταδίκην δεν θά παρατείνεται δυνάμει του εδαφίου (4) 
έν σχέσει προς την περίοδον ταύτην' έάν, δμως, έν σχέσει προς την 
πρώτην άναφερίθεΐσαν καταδίκην επεβλήθη· οιαδήποτε έτερα ποινή 
διά την όποιον προβλέπεται περίοδος αποκαταστάσεως ύφ' οίαισδή
ποτε ετέρας διατάξεως του άρθρου 5, ή διά τήν έτέραν καταδίκην 
εφαρμοστέα περίοδος άποκοτταστάσεως, ένίθα εφαρμόζεται, θά παίρα
τείνεται δυνάμει του εδαφίου (4) έν σχέσει προς τήν έφαρμοστέαν 
εις τήν ποινήν ταύτην περίοδον αποκαταστάσεως συιμφώνως προς τό 
έν λόγω άρίθρον ή, οσάκις επεβλήθησαν πλείονες της μιας ποιναί, 
έν σχέσει προς τήν μακροτέραν τών ούτω έφαίρμοστέων είΐς τάς 
ποινάς ταύτας περιόδων, ως έάν ή έν λόγω περίοδος ήτο ή εφαρμο
στέα περίοδος αποκαταστάσεως διά τήν πρώτην άναφερίθεΐσαν κατα
δίκην. 

(6) Διά τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) δεν 
θά λαμβάνεται ύπ* δψιν — 

(α) Οιαδήποτε καταδίκη διά ποινικόν αδίκημα μή δυνάμενον 
νά έκδικασθή διά κατηγορητηρίου ενώπιον κακουργιοδι
κείου" 

(β) οιαδήποτε καταδίκη άπαγγελθεΐσα ύπό αλλοδαπού τίνος 
δικαστηρίου δι' αδίκημα έν σχέσει προς τίνα πραξιν ή οποία, 
έάν ελάμβανε χώραν έν τη Δημοκρατία, ουδόλως θά άπετέ
λει ποινικόν αδίκημα δυνάμει της έν τη Δημοκρατία Ισχυ
ούσης νομοθεσίας. 

7.—(1) Ουδέν τών έν τω έδαφίω (1) του άρθρου 4 διαλαμβανο Περιορισμός 
μένων επηρεάζει— . . άπσκατα

(α) Οιονδήποτε δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας προς δυνάμει του 
μετριασμόν, άναστολήν ή μετατροπήν οιασδήποτε ποινής' παρόντος 

(β) τον έξαναγκασμόν δι' οιασδήποτε διαδικασίας προς εΐσπρα Νόμουκλιτ. 
ξιν οιασδήποτε χρηματικής ποινής ή ετέρου ποσού διατα
χθέντος δπως καταέληθή έπί έξαλειφθείση καταδίκη" 

(γ) τήν έκδοσιν οίουδήποτε διατάγματος διά σκοπούς διαδι
κασίας άφορώσης ε'ις οιανδήποτε παράβασιν δρου ή υπο
χρεώσεως εφαρμοστέας έν σχέσει προς ποινήν έπιβληθεΐσαν 
διά έξαλειφθεΐσαν καταδίκην ή 

(δ) τήν έφαρμογήν οιασδήποτε συνταγματικής νομοθετικής δια
τάξεως δυνάμει της όποιας συνεπεία οιασδήποτε καταδίκης 
προσώπου, άλλως ή ύπό μορφήν ποινής, υφίσταται τούτο 
οίοη/δήποτε στέρησιν, ανικανότητα, μή εκλογιμότητα, άσυμ
βίβαστον, περιορισμόν ή έτέραν παρομοίαν κύρωσιν ή περί
οδος της όποιας διαρκεί πέραν τής κατά τό άρθρον 6 εφαρ
μοστέας διά τήν καταδίκην περιόδου αποκαταστάσεως. 

(2) Ουδέν τών έν τω έδαφίω (Ί) του άρθρου 4 διαλαμβανομένων 
επηρεάζει τον καθορισμόν οιουδήποτε επιδίκου θέματος, ή κωλύει 
τήν άποδοχήν ή τήν αναγκαιότητα οιασδήποτε αποδείξεως αφο
ρούσης εις προηγουμένην καταδίκην προσώπου τινός ή εις σχετικά 
προς αυτήν περιστατικά — 
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(α): Έ ν οιαδήποτε ποινική διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου εν 
τη Δημοκρατία (περιλαμβανομένης οιασδήποτε εφέσεως ή 
παραπομπής ζητήματος έγειρομένου έν ποινική διαδικασία)" 

(β) έν οιαδήποτε διαδικασία ενώπιον του Στρατιο^τικου Δικα
στηρίου ή έν οιαδήποτε έφέσει κατά τοιαύτης διαδικασίας* 

(γ) έν οιαδήποτε διαδικασία άφορώση είς υίοθεσίαν ή εις κηδε
μονίαν, γάμον, έπίδλεψιν, έπιμέλειαν ή ελεγχον οιουδήποτε 
παιδός ή την μετ' αύτοΟ έπικοινωνίαν ή είς την ύψ' οιουδή
ποτε προσώπου παροχήν είς παΐδας υπηρεσιών στεγάσεως, 
επιμελείας ή εκπαιδεύσεως' 

Κεφ. 352 (δ): έν οιαδήποτε διαδικασία φροντίδος ανηλίκου δυνάμει του 
22 του 1959. περί Παιδιών Νόμου, ή έν τη έφέσει κατά της τοιαύτης δια

δικασίας, ή έν οιαδήποτε διαδικασία άφορώση ε'ις την δια 
φοροποίησιν ή άκύρωσιν διατάγματος φροντίδος ή επιτηρή
σεως δυνάμει του έν λόγω Νόμου' 

(ε), έν οιαδήποτε διαδικασία καθ* η|ν οδτος είναι διάδικος ή 
μάρτυς, νοουμένου δτι, κατά την στιγμήν καθ' ην πρόκειται 
νά άποφασισθή το έπίδικον θέμα ή ή αποδοχή ή άναγκαιό
της οιασδήποτε αποδείξεως, οδτος συναινεί είς τήν άπό
φασιν επιδίκου θέματος ή, αναλόγως της περιπτώσεως, της 
παραδοχής ή\ άναγκαιότητος της αποδείξεως ανεξαρτήτως 
των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 4. 

(3) Έάν καθ' οιονδήποτε στάδιον οιασδήποτε διαδικασίας ενώ
πιον οιασδήποτε δικαστικής αρχής έν τη Δημοκρατία (μη ούσης 
διαδικασίας επί της οποίας δεν εφαρμόζεται το άρθρον 4(1) δυνάμει 
οιασδήποτε των παραγράφων (α) εως (δ) του εδαφίου (2) ή οιου
δήποτε εκάστοτε ισχύοντος διατάγματος δυνάμει του εδαφίου (4) 
ή έφ' δσον πρόκειται περί διαδικασίας έπί της όποιας εφαρμόζεται 
το άρθρον (8) ή αρχή ίκανοποιηθη δτι ύπό το φώς οίο^νδήποτε σχε
τικών στοιχείων (περιλαμβανομένης οιασδήποτε αποδείξεως προσα
χθείσης ή δυναμένης μεταγενεστέρως νά προσαχθή ενώπιον αυτής) 
δεν δύναται νά άποδοθή δικαιοσύνη ειμή μόνον διά της αποδοχής ή 
απαιτήσεως προσαγωγής αποδείξεως σχετικής προς έξαλειφθείσας 
καταδίκας προσώπου τινός ή εις τά σχετικά προς αύτάς περιστα
τ ικά, ή έν λόγω αρχή δύναται νά άποδεχθή ή, αναλόγως της περι
πτώσεως, νά απαίτηση τήν έν λόγω άπόδειξιν ανεξαρτήτως των δια
τάξεων τοΟ εδαφίου (1) του άρθρου 4 και δύναται νά άποφασίση 

'.·.;·, πάν έπίδικον θέμα είς το όποιον άφορα ή άπόδειξις κατά παράβασιν 
εις οίον απαιτείται δαθμόν, των έν λόγω διατάξεων. 

(4) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξουσίαν δπως διά 
Κανονισμών δημοσιευομένων εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημο
κρατίας, άποκλείση τήν έφαρμογήν του εδαφίου (1) του άρθρου 4 
άναφορικώς προς οιανδήποτε διαδικασίαν, καθοριζομένην έν τοις 
Κανονισμοΐς (πλην διαδικασίας έπί της όποιας εφαρμόζεται το 
άρθρον 8) εις τοιαύτην εκτασιν και διά τοιούτους σκοπούς ως ήθε
λεν ούτω καθορισθή. 

(5) Ουδέν διάταγμα Δικαστηρίου άναφερόμενον είς οιονδήποτε 
πρόσωπον άλλως ή έν σχέσει προς καταδίκην τ ινά περιλαμβάνεται 
είς οιονδήποτε κατάλογον ή είς οιανδήποτε εκθεσιν περί των προη
γουμένων καταδικών αύτοΟ, παρεχομένην ή ύποβαλλομένην προς το 
Δικαστήριον δπερ εξετάζει τον τρόπον ποινικής μεταχειρίσεως αύτου 
δι ' οιονδήποτε ποινικόν αδίκημα. 

Άγωγαΐέπΐ 8.— (1) Το παρόν άρθρον εφαρμόζεται είς πασαν άγωγήν έπί δυσ
δυσφημήσει. φημήσει έγειρομένην μετά τήν εναρξιν της ισχύος του παρόντος 

Νόμου ύπό τίνος άποκατασταθέντος και έρειδομένην έπί της δήμο
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σιεύσεως οιουδήποτε θέματος αποδίδοντος εις τον ενάγοντα δτι διέ
πραξε, κατηγορήθη, έδιώχθη η κατεδικάσθη διά ποινικόν αδίκημα 
άποτελοΟν το άντικείμενον έξαλειφθείσης καταδίκης. 

(2) Ουδέν τών εν τω άρθρω 4(1) διαλαμβανομένων επηρεάζει 
άγωγήν εις την οποίαν εφαρμόζεται το παρόν άρθρον οσάκις το 
έπίδικον δημοσίευμα έγένετο πρίν ή έξαλειφθή ή περί ής πρόκειται 
καταδίκη, εις πασαν δε τοιαύτην περίπτωσιν ουδόλως εφαρμόζονται 
αϊ ακόλουθοι διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

(3) Τηρουμένων τών εδαφίων (5) και (6), ουδέν τών έν τω άρθρω 
4(1) διαλαμβανομένων κωλύει τον έναγόμενον, εις άγωγήν εις την 
οποίαν εφαρμόζεται το παρόν άρθρον, άπό του νά στηριχθη έφ* οιασ
δήποτε προσιτής είς τοΟτον υπερασπίσεως έρειδομένης έπΐ του δεδι
καιολογημένου ή της καλόπιστου κριτικής ή του απολύτου ή του 
υπό έπιφύλαξιν προνομίου, ή περιορίζει τά θέματα άτινα οδτος δύνα
ται νά εδραίωση προς ύποστήριξιν οιασδήποτε τοιαύτης υπερασπί
σεως. 

(4) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (3), οσάκις 
έν οιαδήποτε τοιαύτη άγωγη κατά του εναγομένου, δστις στηρίζεται 
έπι της υπερασπίσεως του υπό έπιφύλαξιν προνομίου, προβάλλεται 
ό ισχυρισμός της κακόβουλου προθέσεως, ουδέν τών έν τω άρθρω 
4(1) διαλαμβανομένων δύναται νά περιορίζη τά θέμοττα άτινα οδτος 
δύναται νά απόδειξη προς άντίκρυσιν του ισχυρισμού. 

((5) Ό εναγόμενος ιέν οιαδήποτε τοιαύτη άγωγηι δέν δικαιούται 
δυνάμει του εδαφίου (3) νά στηριχθη έπί της υπερασπίσεως του δεδι
καιολογημένου εάν ή δημοσίευσις απεδείχθη δτι έγένετο έκ κακό
βουλου προθέσεως. 

(6) Τηρουμένου του εδαφίου (7) ό ένοτγόμενος έν οιαδήποτε τοι
αύτη αγωγή δέν δικαιούται, δυνάμειτου εδαφίου (3), νά στηριχθη 
έφ* οιουδήποτε θέματος ή νά προσκόμιση ή απαίτηση την πρασαγω
γήν οιασδήποτε αποδείξεως έπί σκοπώ εδραιώσεως της υπερασπί
σεως δτι το δημοσίευμα άπετέλει άκριβοδικαίαν περιγραφήν δικα
στικής διαδικασίας έφ' δσον αποδεικνύεται δτι το δημοσίευμα περι
είχε μνείαν αποδείξεως ήίτις εκρίθη ώς απαράδεκτος έν τη διαδι
κασία δυνάμει του εδαφίου (1) τοΟ άρθρου 4. 

(7) Το εδάφιον (3) εφαρμόζεται άνευ τών ύπό του εδαφίου (1) 
επιβαλλομένων περιορισμών έν σχέσει προς — 

(α) Πασαν περιγραφήν δικαστικής διαδικασίας περιεχομένην 
είς οιουσδήποτε καλόπιστους τόμους περιέχοντας αποφάσεις 
Δικαστηρίων οι όποιοι δέν άποτελοΟν μέρος οιουδήποτε 
έτερου δημοσιεύματος και περιέχουν αποκλειστικώς περι
γραφάς διαδικασιών έν Δικαστηρίω* και 

(β) πασαν περιγραφήν ή έκθεσιν δικαστικής διαδικασίας δημο
σιευομένην καλοπίστως δι* εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς 
ή επαγγελματικούς σκοπούς, ή παρεχομένην κατά την διάρ
κειαν διαλέξεως, μαθήματος ή συζητήσεως διεξαγόμενης 
δι' οιονδήποτε τών σκοπών τούτων. 

9.—(1) Έν τω παρόντι άρθρω— Μήέξουσιοδο

«ύπηρεσιακόν μητρώον» σημαίνει μητρώον τηρούμενον διά 2 1 ^ Λ . Λ 
τους σκοπούς της υπηρεσίας οιουδήποτε Δικαστηρίου, άστυνο £ξα>1ιφ8εισών 
μικής δυνάμεως, Κυβερνητικού τμήματος, τοπικής ή ετέρας κατάδικων, 
δημοσίας αρχής έν τη Δημοκρατία ή μητρώον τι τηρούμενον, 
έν τη Δημοκρατία ή άλλαχοΟ, διά τους σκοπούς οιασδήποτε τών 
δυνάμεων ασφαλείας, άποτελοΟν έν έκατέρα περιπτώσει μη
τρώον περιέχον πληροφορίας περί καταδικασθέντων διά ποινικά 
αδικήματα προσώπων* και 
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«ειδική πληροφορία» σημαίνει πληροφορίαν καθ' ην φέρεται 
δτι εν κατονόμαζαμενον ή άλλως πως έξακριβώσιμον άποκατα
σταθέν και εν ζωή εύρισκόμενον πρόσωπον διέπραξεν ή κατηγο
ρήθη ή έδιώχθη ή κατεδικάσθη ή επεβλήθη εις αυτόν ποινή δι' 
οιονδήποτε ποινικόν αδίκημα αποτελούν το άντικείμενον έξαλει
φθείσης καταδίκης. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων οιουδήποτε δυνάμει τοΟ εδαφίου 
(5) εκδιδομένου διατάγματος, πας δστις εν τη εκτελέσει των υπη
ρεσιακών αύτοΰ* καθηκόντων έχει ή καθ' οιονδήποτε χρόνον είχε 
τήν φύλαξιν ή τήν δυνατότητα γνώσεως οιουδήποτε υπηρεσιακού 
μητρώου ή της περιεχόμενης εν αύτω πληροφορίας, είναι ένοχος 
ποινικού αδικήματος έάν, γνωρίζων ή έχων εϋλογον ύποψίαν δτι 
οκχνδήποτε ε'ιδικήν πληροφορίαν τήν οποίαν έ'λαβεν εν τη εκτελέσει 
των ως άνω καθηκόντων είναι ειδική πληροφορία, άποκαλύπτη ταύ
την ε'ις έτερον πρόσωπον άλλως ή εν τη εκτελέσει των εν λόγω καθη
κόντων. 

(3): Έν οιαδήποτε διαδικασία διά ποινικόν τι αδίκημα κατά παρά
βασιν του εδαφίου (2), θα άποτελή ύπεράσπισιν διά τον κατηγο
ρούμενον έάν απόδειξη δτι ή άποκάλυψις έγένετο — 

(α) Προς τον άποκάτασταθέντα ή εις έτερον πρόσωπον κατόπιν 
ρητής παρακλήσεως του άποκατασταθέντος' ή 

(β): προς πρόσωπον το όποιον οδτος ευλόγως έπίστευσεν δτι εΐναι 
ό αποκατασταθείς ή προς έτερον πρόσωπον κατόπιν ρητής 
παρακλήσεως προσώπου τινός το όποιον οδτος ευλόγως 
έπίστευσεν δτι είναι ό άποκοαασταθείς. 

(4) Πας, δστις λαμβάνει οιανδήποτε ε'ιδικήν πληροφορίαν εξ οιου
δήποτε υπηρεσιακού μητρώου διά δόλου, άνεντιμότητος ή δωροδο
κίας είναι ένοχος αδικήματος. 

(5) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά διατάγματος, δημο
σιευομένου είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, νά προνο
ήση, ώς τούτο θέλει κρίνει κατάλληλον, περί αποκλεισμού της άπο
καλύψεως ειδικής πληροφορίας ληφθείσης εκ τίνος υπηρεσιακού 
μητρώου εκ των διατάξεων του εδαφίου (2); είς τοιαύτας περιπτώσεις 
ή κατηγορίας περιπτώσεων ώς ήθελε καθορισθή έν τω διατάγματι. 

(6) Πας δστις ήθελεν εύρεθή ένοχος αδικήματος κατά παράβασιν 
τοΟ εδαφίου (2) υπόκειται είς χρηματική ν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
τάς διακοσίας λίρας. 

1(7) Πας δστις ήθελεν εύρεθη ένοχος αδικήματος κατά παράβασιν 
του εδαφίου (4) υπόκειται είς χρηιματικήν ποινήν μή ύπειρβαίνουσαν 
τάς τετρακοσίας λίρας ή εις φυλάκυσιν διά χρονικόν διάστημα μή 
(υπερβαίνον τους £ξ μήνας, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

(8) Ή διαδικασία λόγω αδικήματος κατά παράβασιν του εδα
φίου .(2)' δεν δύναται νά έγερίθη είίμή μόνον ύπό του Γενυκοΰ Εισαγγε
λέως της Δημοκρατίας. 

Κανονισμοί. 10. 'Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου κατατί
θενται ε>ίς τήν Βουλή ν των 'Αντιπιρόσώπων. Έάν εντός τριάκοντα ημε
ίρων άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων δι' 
ιάποΐφάσεως αύιτής δέν τροποποίηση ή άκυρώση τους οί3τω κατατε
θέντας Κανονυσιμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε οδτοι αμέσως μετά τήν 
πάραδον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφη
μερίδι της Δημοκρατίας ,καΐ τίθενται έν ίσχύι άπό της τοιαύτης δημο
ισιεύσίεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, εν δλω ή έν 'μέρει, 
ύπό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων, οδτοι δημοσιεύονται έν τη έπι
σήμω έφημειρίδι της Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω τροαϊΌίποιηΒη Cm' 
αυτής και τίθενται έν ίσχύι άπό της τοιαύτης δημοσιεύσεως. 


