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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2860 της 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί της Αντιμετώπισης της Βίας, της Ανάρμοστης Συμπεριφοράς και Συναφών 

Αδικημάτων στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 5(1) του 1994 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αντιμετώπισης της Βίας, Συνοπτικός 

της Ανάρμοστης Συμπεριφοράς και Συναφών Αδικημάτων στους Αθλητικούς τίτ')Μ<ί· 
Χώρους Νόμος του 1994. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ερμηνεία, 
έννοια— 

«αγωνιστικός χώρος» σημαίνει το χώρο όπου με βάση τους κανονισμούς 
παιδιάς του αντίστοιχου αθλήματος διεξάγεται ο αθλητικός αγώνας και 
περιλαμβάνει το χώρο που έχει ειδικά περιφραχθεί προς τούτο· 

«αθλητικός χώρος» σημαίνει οποιοδήποτε χώρο στον οποίο διεξάγονται 
αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικοί αγώνες οποιουδήποτε είδους και 
περιλαμβάνει τον αγωνιστικό χώρο. 

3. Οποιοδήποτε πρόσωπο δημόσια, μέσα σε αθλητικό χώρο ή στην αμέσως Απαγόρευση 
γειτνιάζουσα περιοχή και χωρίς νόμιμη αιτία φέρει ή χρησιμοποιεί επιθετικό μεταφοράς 
όπλο ή όργανο ή άλλο αντικείμενο που πιθανόν να χρησιμοποιηθεί σε όπλων κλπ. 
πράξεις βίας ή κατά τρόπο που διεγείρει τρόμο ή προκαλεί βλάβη σε άλλο \ 
πρόσωπο είναι ένοχο πλημμελήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης δύο 
ετών, το δε όπλο ή όργανο ή αντικείμενο κατάσχεται. 

(9) V 
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Παράνομη 
είσοδος σε 
αθλητικό 
χώρο. 

Μέθη και 
επήρεια 
ναρκωτικών 
ουσιών. 

Παρακώλυση 
ομαλής 
διεξαγωγής 
αθλητικού 
αγώνα. 

θραύση ή 
ρίψη αντι

κειμένων. 

Εξύβριση. 

Συμπλοκή.' 

4. Οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται μέσα σε αγωνιστικό χώρο χωρίς άδεια 
ή νόμιμη δικαιολογία για την οποία φέρει το βάρος της αποδείξεως θεωρείται 
ότι εισέρχεται προς το σκοπό διάπραξης αδικήματος και είναι ένοχο 
πλημμελήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

5.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο μέσα σε αθλητικό χώρο ή στην αμέσως 
γειτνιάζουσα περιοχή διατελεί σε κατάσταση μέθης ή βρίσκεται υπό την 
επήρεια ναρκωτικών ουσιών και συμπεριφέρεται οχλαγωγικώς ή ατάκτως, 
είναι ένοχο πλημμελήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης ενός έτους. 

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο μέσα σε αθλητικό χώρο ή στην αμέσως 
γειτνιάζουσα περιοχή διατελεί σε κατάσταση μέθης ή βρίσκεται υπό την 
επήρεια ναρκωτικών ουσιών μπορεί να συλληφθεί χωρίς δικαστικό ένταλμα. 

6. Οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς εύλογη αιτία προκαλεί θόρυβο ή ταραχή 
μέσα σε αθλητικό χώρο ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή, με τρόπο που 
ενδέχεται να παρακωλύσει την ομαλή διεξαγωγή του αθλητικού αγώνα ή 
αθλητικής εκδήλωσης ή να προκαλέσει διασάλευση της ειρήνης είναι ένοχο 
πλημμελήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών. 

7. Οποιοδήποτε πρόσωπο σε αθλητικό χώρο σκόπιμα θραύει ή ρίπτει 
οποιοδήποτε αντικείμενο είναι ένοχο πλημμελήματος και υπόκειται σε ποινή 
φυλάκισης ενός έτους. 

8. Οποιοδήποτε πρόσωπο μέσα σε αθλητικό χώρο ή στην αμέσως γειτνι
άζουσα περιοχή εξυβρίζει άλλο πρόσωπο με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει 
παριστάμενο πρόσωπο σε επίθεση είναι ένοχο πλημμελήματος και υπόκειται 
σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών. 

9. Οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει σε συμπλοκή ή επιτίθεται με οποιο
δήποτε τρόπο εναντίον οποιουδήποτε προσώπου μέσα σε αθλητικό χώρο ή 
εκτός αθλητικού χώρου, η οποία όμως επίθεση ή συμπλοκή οφείλεται ή 
συνδέεται με το αθλητικό γεγονός, είναι ένοχο πλημμελήματος και υπόκειται 
σε ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

Ορισμοί 
παράνομης 
συνάθροισης 
και οχλα
γωγίας μέσα 
ή κοντά σε 
αθλητικό 
χώρο. 

10.—(1) Παράνομη είναι η συνάθροιση πέντε ή περισσότερων προσώπων 
κοντά ή μέσα σε αθλητικό χώρο με πρόθεση να διαπράξουν κάποιο ποινικό 
αδίκημα ή πέντε ή περισσότερων προσώπων, που έχουν συναθροιστεί μέσα ή 
κοντά σε αθλητικό χώρο με πρόθεση να παρακολουθήσουν ή να πάρουν μέρος 
σε αθλητικό αγώνα ή άλλη αθλητική εκδήλωση, και που συμπεριφέρονται με 
τρόπο που προκαλεί στα πρόσωπα που βρίσκονται στην περιοχή, εύλογο φόβο 
ότι θέλουν να διασαλεύσουν την ειρήνη ή την ομαλή διεξαγωγή του 
αθλητικού αγώνα ή της αθλητικής εκδήλωσης ή ότι με τη συνάθροιση τους 
άσκοπα και χωρίς αποχρώντα λόγο θέλουν να προκαλέσουν άλλα πρόσωπα σε 
διασάλευση της ειρήνης ή παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής του 
αθλητικού αγώνα ή της εκδήλωσης. 

(2) Η συνάθροιση είναι παράνομη και αν ακόμη άρχισε ως νόμιμη, αν οι 
συμμετέχοντες σ' αυτή, συμπεριφέρονται για κοινό σκοπό όπως περιγράφεται 
πιο πάνω. 

(3) Από τη στιγμή που παράνομη συνάθροιση άρχισε να επιτελεί το σκοπό 
είτε δημόσιας είτε ιδιωτικής φύσεως, για τον οποίο συνήλθε, με διασάλευση 
της ειρήνης και προς τρόμο του κοινού ή των θεατών η συνάθροιση 
χαρακτηρίζεται ως οχλαγωγία, οι δε συναθροισμένοι λογίζονται οχλαγωγικώς 
συναθροισμένοι. 
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11. Οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει σε παράνομη συνάθροιση μέσα σε 
αθλητικό χώρο ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή είναι ένοχο πλημμε
λήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης ενός έτους. 

12. Οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει σε οχλαγωγία μέσα σε αθλητικό 
χώρο ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή είναι ένοχο πλημμελήματος και 
υπόκειται σε φυλάκιση ενός έτους. 

13. Ο Έπαρχος ή στην απουσία του οποιοσδήποτε αστυνομικός βαθμού 
Υπαστυνόμου ή ανώτερου, ο οποίος διαπιστώνει ότι δώδεκα ή περισσότερα 
πρόσωπα είναι οχλαγωγικώς συναθροισμένα μέσα σε αθλητικό χώρο ή στην 
αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή ή ο οποίος διαβλέπει ότι επίκειται οχλαγωγία 
δώδεκα ή περισσότερων προσώπων, μπορεί να προβεί σε προκήρυξη ή να 
μεριμνήσει για την έκδοση προκήρυξης, εν ονόματι της Δημοκρατίας, κατά 
τον τύπο που κρίνει σκόπιμο, με την οποία να διατάσσει τους οχλαγωγούς ή 
τους συναθροισμένους για το σκοπό αυτό όπως διαλυθούν ειρηνικά και 
απομακρυνθούν από τον αθλητικό αγώνα ή την αθλητική εκδήλωση ή τον 
αθλητικό χώρο ή τη γύρω περιοχή. 

14. Εάν εκδοθεί προκήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 13 με την οποία 
διατάσσονται αυτοί που συμμετέχουν σε οχλαγωγία ή που έχουν συναθροιστεί 
για το σκοπό αυτό να διαλυθούν, οποιοσδήποτε συμμετέχει ή εξακολουθεί να 
συμμετέχει στην οχλαγωγία ή τη συνάθροιση, μετά την παρέλευση εύλογου 
χρονικού διαστήματος από την προκήρυξη είναι ένοχος πλημμελήματος και 
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

15. Οποιοδήποτε πρόσωπο με βίαιο τρόπο ματαιώνει ή παρακωλύει την 
έκδοση της προκήρυξης που προβλέπεται στο άρθρο 13 είναι ένοχο πλημμε
λήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, οποιοδήποτε δε 
πρόσωπο εν γνώσει του γεγονότος ότι η προκήρυξη ματαιώθηκε με αυτό τον 
τρόπο συμμετέχει ή εξακολουθεί να συμμετέχει στην οχλαγωγία ή τη 
συνάθροιση, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης δύο ετών. 

16. Οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει σε οχλαγωγία και παράνομα κατε
δαφίζει ή καταστρέφει ή αρχίζει να κατεδαφίζει ή να καταστρέφει οποιο
δήποτε κτίριο ή εγκατάσταση ή εξοπλισμό του αθλητικού χώρου ή οποια
δήποτε άλλη περιουσία μέσα ή κοντά σε αθλητικό χώρο είναι ένοχο 
κακουργήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης επτά ετών. 

17. Οποιοδήποτε πρόσωπο που συμμετέχει σε οχλαγωγία και παράνομα 
προκαλεί βλάβη ή ζημιά σε περιουσία που αναφέρεται στο άρθρο 16 είναι 
ένοχο κακουργήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών. 

18. Οποιοδήποτε πρόσωπο που συμμετέχει σε οχλαγωγία και παράνομα και 
με τη βία ματαιώνει, διακόπτει, παρεμποδίζει ή παρακωλύει την έναρξη, 
διεξαγωγή ή λήξη οποιουδήποτε αθλητικού αγώνα ή αθλητικής εκδήλωσης ή 
παράνομα και με τη βία εισέρχεται σε αθλητικό χώρο με σκοπό την τέλεση 
οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις είναι ένοχο πλημμελήματος και 
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης τριών ετών. 

19. Ο Έπαρχος ή στην απουσία του οποιοσδήποτε αστυνομικός βαθμού 
Υπαστυνόμου ή ανώτερου ο οποίος έχει στην κατοχή του στοιχεία ή 
πληροφορίες ή διαβλέπει ότι ο αθλητικός αγώνας ή εκδήλωση πιθανόν να 
καταστεί σκηνή εκδήλωσης βίας ή ανάρμοστης συμπεριφοράς μπορεί να 
προβεί σε προκήρυξη ή να μεριμνήσει για την έκδοση προκήρυξης, εν 

Ποινή 
συμμετοχής 
σε παράνομη 
συνάθροιση. 
Ποινή συμ

μετοχής σε 
οχλαγωγία. 

Προκήρυξη 
για διάλυση 
οχλαγωγίας. 

Οχλαγωγία 
μετά την 
προκήρυξη. 

Ματαίωση ή 
παρακώλυση 
προκήρυξης. 

Καταστροφή ή 
κατεδάφιση 
αθλητικών 
εγκαταστά

Πρόκληση 
βλάβης ή 
ζημιάς σε 
αθλητικούς 
χώρους κλπ. 

Ματαίωση 
αθλητικού 
αγώνα ή 
εκδήλωσης. 

Αποκλεισμός 
από αγώνες 
κλπ. 
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ονόματι της Δημοκρατίας, κατά τον τύπο που κρίνει σκόπιμο με την οποία να 
διατάσσεται ο αποκλεισμός ή η απαγόρευση της εισόδου στον αθλητικό 
αγώνα ή εκδήλωση γνωστών ή πιθανών ταραχοποιών ή ανθρώπων που 
βρίσκονται κάτω από την επίδραση οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών ή 
ανθρώπων που έχουν προηγούμενα τιμωρηθεί για παρόμοια αδικήματα. 

Ποινή απο- 20. Επιπλέον προς οποιαδήποτε ποινή που προβλέπεται από τον παρόντα 
κλεισμούή Νόμο το Δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ποινή αποκλεισμού ή απαγόρευσης 
εισοδουο^ης ττ1ζ εισόδου σε αθλητικούς αγώνες, αθλητικές εκδηλώσεις και αθλητικούς 
αθλητικούς χώρους, 
χώρους. 


