
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ 

----------------   
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
Συνοπτικός   

τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των 

Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και 

Τελούν υπό Κράτηση  Νόμος του 2005. 

  

Ερμηνεία. 2.  Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου: 

  

73(Ι) του 2004 

94(Ι) του 2005. 

«Αστυνομία Κύπρου» έχει την έννοια που αποδίδεται 

στον περί Αστυνομίας Νόμο, 

  

 

Κεφ.155. 

93 του 1972 

2 του 1975 

12 του 1975 

41 του 1978 

162 του 1989 

142 του 1991 

9 του 1992 

10(Ι) του 1996 

89(Ι) του 1997 

54(Ι) του 1998 

96(Ι) του 1998 

14(Ι) του 2001 

185(Ι) του 2003 

219(Ι) του 2004. 

«αστυνομικός σταθμός» έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο και 

περιλαμβάνει οποιοδήποτε τόπο παραλαβής 

συλληφθέντων, 
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 «καταληπτή γλώσσα» περιλαμβάνει οποιοδήποτε 

τρόπο ή μέσο επικοινωνίας σε δεδομένη περίπτωση 

είναι καταληπτό σε πρόσωπο το οποίο έχει πνευματική 

ανεπάρκεια ή σωματική αναπηρία, 

  

 «κελί» σημαίνει τον ξεχωριστό χώρο σε κρατητήριο 

όπου διαβιεί κρατούμενος, 

  

 

 

62(Ι) του 1996 

12(Ι) του 1997 

96(I) του 2005. 

«κρατητήριο» σημαίνει κτίριο και υποστατικό που έχει 

καθιδρυθεί ως αστυνομικό κρατητήριο δυνάμει των 

περί Φυλακών Νόμων και περιλαμβάνει κτίριο και 

υποστατικό που έχει καθιδρυθεί ως φυλακή δυνάμει 

των εν λόγω νόμων, 

  

 «κρατούμενος» σημαίνει πρόσωπο που 

συλλαμβάνεται από μέλος της Αστυνομίας και τελεί 

υπό κράτηση σε κρατητήριο σε οποιαδήποτε από τις 

περιπτώσεις επιτρεπόμενης στέρησης της ελευθερίας 

του ατόμου προβλέπεται στις υποπαραγράφους (β), 

(γ) και (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του 

Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

περιλαμβάνει υπόδικο και πρόσωπο που κρατείται για 

σκοπούς επιβολής ποινής, 

  

 «μέλος της Αστυνομίας» σημαίνει κάθε μέλος της 

Αστυνομίας Κύπρου. 

  

 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  
 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 
  

Δικαίωμα 

επικοινωνίας  

με δικηγόρο και 

3.- (1) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή 

κανονισμών, πρόσωπο που συλλαμβάνεται από μέλος 

της Αστυνομίας δικαιούται αμέσως μετά τη σύλληψή 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4064, 30/12/2005 163(I)/2005



3 3 

συγγενείς και 

πληροφόρησης για 

το δικαίωμα. 

του να επικοινωνήσει αυτοπροσώπως τηλεφωνικά: 

  

   (α) με δικηγόρο της δικής του επιλογής χωρίς να 

είναι παρόν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, 

   

   (β) τηρουμένων των διατάξεων  του εδαφίου (2), 

στην παρουσία μέλους της Αστυνομίας με 

οποιοδήποτε συγγενικό ή άλλο πρόσωπο της 

επιλογής του και στην περίπτωση προσώπου 

κάτω των δεκαοκτώ ετών με οποιοδήποτε από 

τους γονείς ή κηδεμόνες του, για να τους 

ενημερώσει για τη σύλληψη ή κράτησή του και 

τον αστυνομικό σταθμό ή κρατητήριο 

κράτησης ή προτιθέμενης κράτησής του, 

ανάλογα με την περίπτωση. 

   

 (2)  Στην περίπτωση της παραγράφου (β) του εδαφίου 

(1) του παρόντος άρθρου, δεν παρέχεται δικαίωμα  

επικοινωνίας αμέσως μετά τη σύλληψη, για χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δώδεκα ώρες μετά 

από αυτήν, αν υπάρχει εύλογη υποψία ότι η άσκηση 

του δικαιώματος επικοινωνίας αμέσως μετά τη 

σύλληψη με πρόσωπο που αναφέρεται στην εν λόγω 

παράγραφο δυνατόν:  

  

 (α) να οδηγήσει σε καταστροφή ή απόκρυψη 

τεκμηρίων που σχετίζονται με τη διαλεύκανση 

του αδικήματος ή  
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 (β) να εμποδίσει τη σύλληψη ή ανάκριση άλλου 

προσώπου σε σχέση με το αδίκημα ή να 

οδηγήσει σε απόδραση αυτού ή 

   

 (γ) να οδηγήσει σε διάπραξη άλλου αδικήματος ή 

σε θάνατο ή σωματική βλάβη οποιουδήποτε 

προσώπου ή 

   

 (δ) να οδηγήσει σε οτιδήποτε από τα πιο κάτω- 

   

  (i) σε βλάβη στο συμφέρον της ασφάλειας 

της Δημοκρατίας  ή της συνταγματικής 

ή της δημόσιας τάξη ή 

   

  (ii) σε επέμβαση στην απονομή της 

δικαιοσύνης: 

    

       Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν 

εφαρμόζονται στην περίπτωση συλληφθέντος που 

λόγω πνευματικής ανεπάρκειας εμπίπτει στις διατάξεις 

του άρθρου 4. 

    

   (3) Πρόσωπο που συλλαμβάνεται από μέλος της 

Αστυνομίας δικαιούται να πληροφορηθεί αμέσως μετά 

τη σύλληψή του τα  δικαιώματά του, που αναφέρονται 

στα εδάφια (1) και (2), και το σταθμό ή κρατητήριο 

κράτησης ή προτιθέμενης κράτησής του σε καταληπτή 

στο ίδιο γλώσσα. 
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 (4)  Σε περίπτωση που συλλαμβάνεται πρόσωπο το 

οποίο εμφανώς δεν είναι δυνατό, λόγω οποιασδήποτε 

πνευματικής ανεπάρκειας ή σωματικής αναπηρίας, να 

ασκήσει  χωρίς βοήθεια τα δικαιώματα επικοινωνίας  

των εδαφίων (1) και (2), ανάλογα με την περίπτωση, 

αυτό δικαιούται να τα ασκήσει με τη βοήθεια ή και στην 

παρουσία λειτουργού των Ιατρικών ή και Κοινωνικών 

Υπηρεσιών του κράτους, η οποία πρέπει να τίθεται στη 

διάθεσή του, αμέσως μόλις αυτό είναι πρακτικά δυνατό 

μετά τη σύλληψή του, χωρίς επηρεασμό του χρόνου 

που προβλέπεται για παροχή  του δικαιώματος 

επικοινωνίας σε περιπτώσεις που εμπίπτουν  στις 

διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.   

  

Δικαίωμα 

πληροφόρησης 

συγγενών για τη 

σύλληψη 

προσώπου με 

πνευματική 

ανεπάρκεια. 

4.  Αμέσως μετά τη σύλληψη προσώπου που λόγω 

οποιασδήποτε πνευματικής ανεπάρκειας εμφανώς δεν 

είναι δυνατό να αντιληφθεί ή να πληροφορηθεί ότι έχει 

τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 

δικαιώματα επικοινωνίας ή να αντιληφθεί πλήρως το 

δικαίωμα άσκησης αυτών δικαιούται όπως συγγενικό 

του πρόσωπο τύχει τηλεφωνικής ενημέρωσης σε 

καταληπτή γλώσσα, από μέλος της Αστυνομίας, 

αναφορικά με τη σύλληψη και το σταθμό ή κρατητήριο 

κράτησης ή προτιθέμενης κράτησής του. 

  

Δικαιώματα 

επικοινωνίας 

αλλοδαπών με την 

πρεσβεία τους. 

5.- (1) Σε περίπτωση σύλληψης αλλοδαπού, αυτός έχει 

επιπροσθέτως των δικαιωμάτων των άρθρων 3 και 4, 

το δικαίωμα:         
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 (α) το συντομότερο πρακτικά δυνατό μετά τη 

σύλληψη να επικοινωνήσει αυτοπροσώπως 

τηλεφωνικά, στην παρουσία μέλους της 

Αστυνομίας, με την προξενική ή διπλωματική 

αποστολή στη Δημοκρατία του κράτους του 

οποίου είναι υπήκοος, για να την ενημερώσει 

για τη σύλληψη ή κράτηση και για τον 

αστυνομικό σταθμό ή το κρατητήριο κράτησης ή 

προτιθέμενης κράτησής του και, σε περίπτωση 

που δεν υπάρχει προξενική ή διπλωματική 

αποστολή στη Δημοκρατία, με το Γραφείο του 

Επιτρόπου Διοικήσεως ή τον Εθνικό Οργανισμό 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 

Δημοκρατίας, 

   

 (β) αμέσως μετά τη σύλληψη να πληροφορηθεί τα 

πιο πάνω δικαιώματά του σε καταληπτή στον 

ίδιο γλώσσα.    

   

   (2) Σε περίπτωση που λόγω πνευματικής 

ανεπάρκειας αλλοδαπός συλληφθείς εμφανώς δεν 

είναι δυνατό να αντιληφθεί ή να πληροφορηθεί ότι έχει 

το δικαίωμα επικοινωνίας της παραγράφου (α) του 

εδαφίου (1) ή να αντιληφθεί πλήρως το δικαίωμα 

άσκησής του δικαιούται όπως η ενημέρωση της  

προξενικής ή διπλωματικής αποστολής ή του Γραφείου 

του Επιτρόπου Διοικήσεως  ή του Εθνικού 

Οργανισμού Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

ανάλογα με την περίπτωση, που αναφέρεται στο εν 

λόγω εδάφιο,  διενεργηθεί από μέλος της Αστυνομίας. 
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    (3)  Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του παρόντος 

άρθρου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του 

εδαφίου (4) του άρθρου 3. 

  

Δικαίωμα 

ενημέρωσης 

γονέων και 

κηδεμόνων σε 

σχέση με τη  

σύλληψη 

προσώπων κάτω 

των δεκαοκτώ 

ετών. 

6.-(α)  Σε περίπτωση σύλληψης προσώπου κάτω των 

δεκαοκτώ ετών, οι γονείς ή κηδεμόνες του 

συλληφθέντος δικαιούνται να ενημερωθούν σε 

καταληπτή σ’ αυτούς γλώσσα, αμέσως μετά τη 

σύλληψη ή εντός του χρόνου που προβλέπεται στο 

εδάφιο (2) του άρθρου 3, ανάλογα με τη περίπτωση, 

από μέλος της Αστυνομίας, για τη σύλληψη ή κράτηση  

και τους λόγους της,  καθώς και για τον αστυνομικό 

σταθμό ή το κρατητήριο κράτησης ή προτιθέμενης 

κράτησης του συλληφθέντος, ανάλογα με την 

περίπτωση, από μέλος της Αστυνομίας, ανεξαρτήτως 

του δικαιώματος του συλληφθέντος να τους 

ενημερώσει κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 

(β) του εδαφίου (1) και στο εδάφιο (2) του άρθρου 3. 

  

   (β)  Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α), 

σε περίπτωση σύλληψης προσώπου κάτω των 

δεκαοκτώ ετών  δυνατόν να ενημερωθούν από μέλος 

της Αστυνομίας για τη σύλληψη ή κράτηση και οι 

Κοινωνικές Υπηρεσίες του κράτους, όταν τούτο 

κρίνεται αναγκαίο προς το συμφέρον του 

συλληφθέντος. 
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Υποχρεώσεις 

μελών της 

Αστυνομίας σε 

σχέση με 

πληροφόρηση και 

ενημέρωση για  τα 

δικαιώματα. 

7. -(1) Η πληροφόρηση συλληφθέντος για τα 

δικαιώματά του, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (3) του 

άρθρου 3 και στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 5, και η ενημέρωση συγγενών και άλλων, η 

οποία αναφέρεται στο άρθρο 4, στο εδάφιο  (2) του 

άρθρου 5 και στο άρθρο 6, αποτελούν υποχρέωση 

κάθε μέλους της Αστυνομίας που διενεργεί σύλληψη. 

  

     (2) Σε περίπτωση που διενεργείται  σύλληψη εκτός 

αστυνομικού σταθμού και το μέλος της Αστυνομίας 

που τη διενεργεί δε γνωρίζει γλώσσα που να είναι 

καταληπτή στο συλληφθέντα ή στα άλλα σχετικά 

πρόσωπα, για να προβεί στην πληροφόρηση ή 

ενημέρωση που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ή δεν 

έχει τα αναγκαία μέσα, για να πράξει αυτό εκτός 

σταθμού, οφείλει αμέσως μετά την εισδοχή στο σταθμό 

να ενημερώσει για το γεγονός τον υπεύθυνο των 

ανακρίσεων σε σχέση με τις οποίες διενεργήθηκε η 

σύλληψη και ο τελευταίος υποχρεούται να προβεί 

αμέσως και, εν πάση περιπτώσει, προτού αρχίσει η 

ανάκριση του συλληφθέντος, σε όλες τις διευθετήσεις 

που είναι αναγκαίες για την εν λόγω πληροφόρηση ή 

ενημέρωση και να προβεί  ακολούθως ο ίδιος σ’ αυτή.  

  

    (3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), θεωρούνται 

αναγκαίες διευθετήσεις για την πληροφόρηση ή 

ενημέρωση του συλληφθέντος ή και άλλων 

προσώπων σε καταληπτή γλώσσα οι διευθετήσεις με 

τις οποίες εξασφαλίζονται οι υπηρεσίες προσώπου 

που μπορεί να τους μεταφέρει  σε καταληπτή σε 

αυτούς γλώσσα την πληροφόρηση και ενημέρωση που 

γίνεται από τον υπεύθυνο ανακρίσεων. 
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   (4)  Στην περίπτωση προσώπου  που έχει 

οποιαδήποτε πνευματική ανεπάρκεια ή σωματική 

αναπηρία, οι διευθετήσεις που αναφέρονται στο 

εδάφιο (3) περιλαμβάνουν τις διευθετήσεις με τις 

οποίες εξασφαλίζονται οι υπηρεσίες προσώπου το 

οποίο μπορεί να μεταφέρει στο συλληφθέντα ή στα 

σχετικά άλλα πρόσωπα τις σχετικές πληροφορίες, με 

τρόπο ή μέσο επικοινωνίας που είναι καταληπτό σε 

αυτούς, δεδομένης της ανεπάρκειας ή αναπηρίας τους. 

  

Υποχρεώσεις 

μελών της 

Αστυνομίας σε 

σχέση με την 

άσκηση των 

δικαιωμάτων. 

8. -(1)  Αποτελεί υποχρέωση κάθε μέλους της 

Αστυνομίας που διενεργεί σύλληψη να παρέχει στο 

συλληφθέντα κάθε διευκόλυνση και μέσο που είναι 

πρακτικά αναγκαίο, για να μπορεί να ασκήσει τα 

δικαιώματα επικοινωνίας που αναφέρονται στα εδάφια 

(1), (2) και (4) του άρθρου 3 και στην παράγραφο (α) 

του εδαφίου (1) του άρθρου 5, και να μεριμνά και 

διευθετεί, ώστε, όταν του ζητηθεί, να μπορούν να 

ασκηθούν τα δικαιώματα αμέσως ή σε περιπτώσεις 

που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (2) του 

άρθρου 3 να μπορούν να ασκηθούν εντός του χρόνου 

που προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο.   
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   (2)  Σε περίπτωση που διενεργείται  σύλληψη εκτός 

αστυνομικού σταθμού και το μέλος της Αστυνομίας 

που τη διενεργεί δεν έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία 

για την άσκηση των δικαιωμάτων μέσα ή 

διευκολύνσεις, οφείλει αμέσως μετά την εισδοχή στο 

σταθμό να ενημερώσει για το γεγονός αυτό τον 

υπεύθυνο των ανακρίσεων σε σχέση με τις οποίες 

διενεργήθηκε η σύλληψη και ο τελευταίος υποχρεούται 

αμέσως ή εντός του χρόνου που προβλέπεται στο 

εδάφιο (2) του άρθρου 3, ανάλογα με την περίπτωση, 

και, εν πάση περιπτώσει, προτού αρχίσει η ανάκριση 

του συλληφθέντος, να μεριμνήσει και διευθετήσει, ώστε 

να παρασχεθεί σ’ αυτόν κάθε διευκόλυνση και μέσο 

που είναι πρακτικά αναγκαίο για την άσκηση των   

δικαιωμάτων του. 

  

   (3)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι 

διευκολύνσεις και τα μέσα που πρέπει να τίθενται 

πρακτικά στη διάθεση του συλληφθέντος, ώστε να 

μπορέσει να ασκήσει τα δικαιώματά του, είναι εκείνα με 

τα οποία είναι εύλογα δυνατό να ασκηθούν τα 

δικαιώματα αυτά, δεδομένης και της φύσης και του 

βαθμού οποιασδήποτε τυχόν πνευματικής 

ανεπάρκειας ή σωματικής αναπηρίας, και 

περιλαμβάνουν:  

  

   (α)  στην περίπτωση προσώπου που εμπίπτει στις 

διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 3 τη διάθεση στο 

εν λόγω πρόσωπο άμεσης βοήθειας από τις Ιατρικές ή 

και Κοινωνικές Υπηρεσίες του κράτους, ώστε να 

ασκηθούν τα δικαιώματα με τη βοήθεια άλλου, όπως 

προβλέπεται στο εν λόγω εδάφιο και στο εδάφιο (3) 

του άρθρου 5, και 
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    (β)  σε κάθε περίπτωση  τη διάθεση στο 

συλληφθέντα, αμέσως μετά τη σύλληψη ή στην 

περίπτωση που η σύλληψη διενεργείται εκτός 

αστυνομικού σταθμού αμέσως μετά την εισδοχή του 

στο σταθμό, καταλόγου στον οποίο καταγράφεται το 

όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου όλων των δικηγόρων 

που είναι εγγεγραμμένοι στο «Μητρώο των Δικηγόρων 

που Ασκούν το Επάγγελμα».  Ο εν λόγω κατάλογος 

καταρτίζεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου 

και αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το 

συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. 

  

Υποχρέωση 

μελών της 

Αστυνομίας σε 

σχέση με τα 

δικαιώματα, 

προτού αρχίσει η 

ανάκριση. 

9.  Αποτελεί υποχρέωση κάθε ανακριτή ή υπευθύνου  

ανακρίσεων σε σχέση με τις οποίες διενεργήθηκε 

σύλληψη να μεριμνά, ώστε να μην αρχίζει η ανάκριση 

του συλληφθέντος πριν από την πληροφόρηση ή και 

ενημέρωση που αναφέρονται στο άρθρο 7 και προτού 

ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα επικοινωνίας το οποίο 

έχει ζητήσει να ασκήσει. 

  

Παρουσία του 

δικηγόρου του 

συλληφθέντος 

κατά την ανάκριση 

σε ορισμένες 

περιπτώσεις. 

10.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου 

νόμου ή κανονισμών, αν ο συλληφθείς είναι πρόσωπο 

κάτω των δεκαοκτώ χρονών ή είναι πρόσωπο που 

λόγω πνευματικής ανεπάρκειας εμπίπτει στις διατάξεις 

του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, η ανάκριση 

διεξάγεται στην παρουσία του δικηγόρου του εν λόγω 

συλληφθέντος. 
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Καταγραφές σε 

ανακριτικούς 

φακέλους. 

11. -(1) (α)  Σε κάθε περίπτωση που πρόσωπο που 

συλλαμβάνεται ζητά να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά 

του σε επικοινωνία που αναφέρεται στα εδάφια (1) και 

(2) του άρθρου 3 και στην παράγραφο (α) του εδαφίου 

(1) του άρθρου 5  ή  εμπίπτει σε σχέση με την άσκησή 

του στις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 3 ή του 

εδαφίου (3) του άρθρου 5, το γεγονός καταγράφεται 

στο σχετικό ανακριτικό φάκελο, όπως  επίσης και η 

ημερομηνία και ώρα κατά την οποία ασκήθηκε το 

δικαίωμα.  Καταγράφεται επίσης κάθε περίπτωση κατά 

την οποία δεν ασκήθηκε το δικαίωμα αμέσως μετά τη 

σύλληψη ή σε άλλο χρόνο που απαιτείται στις πιο 

πάνω διατάξεις, καθώς και οι λόγοι γι’ αυτό. Σε 

περίπτωση που συλληφθείς δε ζητά να ασκήσει τα εν 

λόγω δικαιώματά του, συμπληρώνει ειδικό έντυπο, στο 

οποίο καταγράφονται τα δικαιώματα αυτά σε 

καταληπτή στο συλληφθέντα γλώσσα, και το γεγονός 

αυτό καταγράφεται στον ανακριτικό φάκελο από τον 

υπεύθυνο των ανακρίσεων και προσυπογράφεται από 

το συλληφθέντα και, σε περίπτωση άρνησης αυτού να 

προσυπογράψει, ο εν λόγω υπεύθυνος καταγράφει το 

γεγονός της άρνησης. 

  

     (β)  Σε περίπτωση που συλληφθείς, κατά τα 

διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α), δε ζητά να 

ασκήσει τα εν λόγω δικαιώματά του, δεν αποστερείται 

του δικαιώματός του να τα ασκήσει στη συνέχεια, 

οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της κράτησής του. 
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   (2)  Σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο 

συλλαμβάνεται δεν πληροφορείται αμέσως μετά τη 

σύλληψη ή και προτού αρχίσει η ανάκρισή του τα 

δικαιώματά του σε επικοινωνία, όπως απαιτείται στο 

εδάφιο (3) του άρθρου 3 και στην παράγραφο (β) του 

εδαφίου (1) του άρθρου 5, το γεγονός καταγράφεται 

στο σχετικό ανακριτικό φάκελο μαζί με τους λόγους για 

τους οποίους δεν έγινε η εν λόγω πληροφόρηση. 

  

   (3) Σε κάθε περίπτωση σύλληψης ή κράτησης 

προσώπου στο οποίο παρέχεται δικαίωμα 

ενημέρωσης συγγενικού του προσώπου ή άλλων 

δυνάμει του άρθρου 4 και του εδαφίου (2) του άρθρου 

5 ή στου οποίου τους γονείς ή κηδεμόνες παρέχεται 

δικαίωμα για  ενημέρωση δυνάμει του άρθρου 6, το 

γεγονός καταγράφεται στον ανακριτικό φάκελο, όπως 

επίσης η ημερομηνία και ώρα κατά την οποία έγινε η 

ενημέρωση.  Καταγράφεται επίσης κάθε περίπτωση 

στην οποία δεν έγινε ενημέρωση αμέσως μετά τη 

σύλληψη ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο που απαιτούν 

οι διατάξεις τους μαζί με τους λόγους γι’ αυτό. 

  

 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ  
 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ 
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Συνεντεύξεις με 

δικηγόρο για την 

υπεράσπιση 

κρατουμένου. 

12. -(1)  Κάθε κρατούμενος δικαιούται να έχει για την 

υπεράσπισή του εμπιστευτικές συνεντεύξεις με το 

δικηγόρο του στο κρατητήριο όπου κρατείται, σε 

ιδιαίτερο χώρο εκτός οπτικού και ακουστικού πεδίου  

οποιουδήποτε μέλους της Αστυνομίας ή του  

προσωπικού της φυλακής, ανάλογα με την 

περίπτωση, και να του παραδίδει και να παραλαμβάνει 

από αυτόν κατά τη συνέντευξη εμπιστευτικές οδηγίες, 

γραπτές ή προφορικές. 

  

   (2)  Το δικαίωμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) 

δύναται να ασκείται οποιαδήποτε μέρα και ώρα και 

κάθε υπεύθυνος του κρατητηρίου ή μέλος της 

Αστυνομίας ή του προσωπικού της φυλακής έχει 

υποχρέωση να μη θέτει προσκόμματα ή κωλύματα ή 

να περιορίζει ή να παρεμποδίζει  με οποιοδήποτε 

τρόπο την άσκησή του. 

  

   (3)  Σε περίπτωση κρατουμένου κάτω των δεκαοκτώ 

ετών δικαιούνται να παρευρίσκονται στις συνεντεύξεις 

με το δικηγόρο οι γονείς ή κηδεμόνες του 

κρατουμένου. 

  

   (4)  Σε περίπτωση κρατουμένου που είναι αλλοδαπός 

ή κρατουμένου που για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν 

μπορεί να επικοινωνήσει ο δικηγόρος μαζί του σε 

καταληπτή στον κρατούμενο γλώσσα, δύναται επίσης 

να παρευρίσκεται στις συνεντεύξεις, κατόπιν αιτήματος 

του δικηγόρου, διερμηνέας ή άλλο πρόσωπο το οποίο 

πρέπει να θέτει στη διάθεση του κρατουμένου ο 

υπεύθυνος του κρατητηρίου, για να μπορεί να 

επικοινωνήσει ο δικηγόρος με τον κρατούμενο σε 

καταληπτή στον κρατούμενο γλώσσα.  
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Συνεντεύξεις με 

δικηγόρο σε σχέση 

με άλλες 

δικαστικές 

διαδικασίες. 

13. Το δικαίωμα συνεντεύξεων με δικηγόρο, που 

αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 12, παρέχεται 

και για τους σκοπούς οποιασδήποτε δικαστικής 

διαδικασίας στην οποία ο κρατούμενος είναι  ήδη 

διάδικος ή ενδεχομένως να καταστεί διάδικος και 

αναφορικά με την άσκησή του εφαρμόζονται επίσης οι 

διατάξεις του εδαφίου (2) του πιο πάνω άρθρου.   

  

Υποχρεώσεις 

υπευθύνου του 

κρατητηρίου σε  

σχέση με τα  

δικαιώματα στα 

άρθρα 11 και 12. 

14. -(1) Αποτελεί υποχρέωση του υπευθύνου κάθε 

κρατητηρίου να προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις 

και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων στα 

άρθρα 12 και 13. 

  

       (2)  Η πρόσβαση δικηγόρου σε κρατούμενο, κατά 

τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο, δύναται να 

μην επιτραπεί σε περίπτωση που ο τελευταίος έχει 

δηλώσει στο δικηγόρο του ότι δεν επιθυμεί πλέον τις 

υπηρεσίες του και έχει ειδοποιήσει περί τούτου 

γραπτώς τον υπεύθυνο του κρατητηρίου. 

  

Αποστολή και 

λήψη επιστολών. 

15. -(1) Κάθε κρατούμενος δικαιούται να αποστέλλει 

και παραλαμβάνει επιστολές ως ακολούθως: 
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    (α) Προς και από το δικηγόρο του, χωρίς να 

ανοίγονται ή διαβάζονται αυτές από 

οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας ή του 

προσωπικού της φυλακής, παρά μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες ο 

υπεύθυνος του κρατητηρίου πιστεύει για 

εύλογο λόγο ότι στο φάκελο εσωκλείεται 

παράνομο αντικείμενο και σε τέτοια 

περίπτωση η επιστολή ανοίγεται και ελέγχεται 

από μέλος της Αστυνομίας ή του προσωπικού 

της φυλακής στην παρουσία του κρατουμένου. 

   

    (β) Προς και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Γενικό 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον Επίτροπο 

Διοικήσεως και οποιαδήποτε διεθνή ή εθνική 

επιτροπή, οργανισμό ή αρχή ανθρώπινων 

δικαιωμάτων με αρμοδιότητα να εξετάζει και 

αποφασίζει για ισχυρισμούς για παραβίαση 

ανθρώπινων δικαιωμάτων ή να εξετάζει 

παράπονα σε σχέση με την κράτηση 

προσώπων, χωρίς να ανοίγονται ή 

διαβάζονται οι εν λόγω επιστολές από 

οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας ή του 

προσωπικού της φυλακής.  
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   (γ) Προς και από συγγενικά, φιλικά ή άλλα 

πρόσωπα με τα οποία είναι προς το νόμιμο 

συμφέρον του κρατουμένου να διατηρεί ή 

έρχεται σε επαφή, υπό τον όρο ότι το 

περιεχόμενό τους θα ελέγχεται από μέλος της 

Αστυνομίας ή του προσωπικού της φυλακής 

στην παρουσία του κρατουμένου και η 

επιστολή δυνατό να μη σταλεί ή παραδοθεί, 

σε περίπτωση που εξακριβώνεται ότι  

εσωκλείεται παράνομο αντικείμενο ή ότι το 

περιεχόμενό της θέτει σε κίνδυνο την 

ασφάλεια του κρατητηρίου ή των 

κρατουμένων ή άλλων προσώπων ή είναι με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγκληματικής φύσης 

ή ενδέχεται να παρεμποδίσει την ανίχνευση ή 

διερεύνηση αδικημάτων. 

   

    (2)  Αποτελεί υποχρέωση του υπευθύνου κάθε  

κρατητηρίου να προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις 

για την άσκηση του δικαιώματος που αναφέρεται στο 

εδάφιο (1) και να μεριμνά ώστε να παρέχονται σε κάθε 

κρατούμενο οι αναγκαίες διευκολύνσεις και τα μέσα για 

άσκησή του. 

  

Συναντήσεις με 

συγγενείς. 

16. -(1) Κάθε κρατούμενος και οποιοδήποτε συγγενικό  

ή άλλο πρόσωπο της επιλογής αυτού και, στην 

περίπτωση κρατουμένου κάτω των δεκαοκτώ ετών, οι 

γονείς ή κηδεμόνες αυτού δικαιούνται να συναντώνται 

καθημερινά μέχρι μία ώρα συνολικά σε ιδιαίτερο χώρο 

του κρατητηρίου, στην παρουσία μέλους της 

Αστυνομίας ή του προσωπικού της φυλακής. 
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    (2)  Στην περίπτωση αλλοδαπού κρατουμένου το 

δικαίωμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) παρέχεται και 

σε σχέση με αντιπροσώπους της προξενικής ή 

διπλωματικής αποστολής στη Δημοκρατία του κράτους 

του οποίου είναι υπήκοος και, σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει προξενική ή διπλωματική αποστολή στη 

Δημοκρατία, σε σχέση με τους αντιπροσώπους 

οποιασδήποτε διεθνούς ή εθνικής οργάνωσης ή 

οργανισμού ή αρχής ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

  

   (3)   Αποτελεί υποχρέωση του υπευθύνου κάθε  

κρατητηρίου να προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις 

για την άσκηση των δικαιωμάτων στα εδάφια (1) και 

(2) και να μεριμνά ώστε να παρέχονται  οι αναγκαίες 

διευκολύνσεις για άσκησή τους. 

  

Πληροφόρηση για 

δικαιώματα σε 

κρατουμένους, 

συγγενείς, 

κηδεμόνες, 

πρεσβείες. 

17. -(1)  Κάθε κρατούμενος πληροφορείται σε 

καταληπτή στον ίδιο γλώσσα το συντομότερο δυνατό 

μετά που τίθεται υπό κράτηση για τα δικαιώματά του 

στα άρθρα 12 μέχρι και 16. 

  

   (2)  Έχουν επίσης δικαίωμα στην πληροφόρηση που 

αναφέρεται στο εδάφιο (1): 

  

  (α) οι συγγενείς του κρατουμένου και, όταν ο 

κρατούμενος είναι κάτω των δεκαοκτώ ετών, οι 

γονείς ή κηδεμόνες του, και 
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  (β) όταν ο κρατούμενος είναι αλλοδαπός, η 

προξενική ή διπλωματική αποστολή στη 

Δημοκρατία του κράτους του οποίου είναι 

υπήκοος και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

προξενική ή διπλωματική αποστολή στη 

Δημοκρατία, το Γραφείο του Επιτρόπου 

Διοικήσεως ή ο Εθνικός Οργανισμός 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της 

Δημοκρατίας.  

   

Πληροφόρηση σε 

καταληπτή 

γλώσσα. 

18. -(1)  Η πληροφόρηση που αναφέρεται στο άρθρο 

17 αποτελεί υποχρέωση του υπευθύνου του 

κρατητηρίου, ο οποίος οφείλει να προβαίνει στις 

αναγκαίες διευθετήσεις για να γίνεται η πληροφόρηση 

σε καταληπτή στον κρατούμενο και στα άλλα 

πρόσωπα που δικαιούνται αυτής γλώσσα. 

  

      (2)  Αποτελεί επίσης υποχρέωση κάθε υπευθύνου  

κρατητηρίου να προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις, 

ώστε κάθε σημαντική επικοινωνία μεταξύ κρατουμένου 

και μέλους της Αστυνομίας ή του προσωπικού της 

φυλακής να γίνεται σε καταληπτή στον κρατούμενο 

γλώσσα. 

  

     (3)  Για τους σκοπούς των εδαφίων (1) και (2) 

εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις των εδαφίων 

(3) και (4) του άρθρου 7. 

  

Μεταχείριση και 

συνθήκες 

κράτησης. 

19. -(1) Κάθε κρατούμενος δικαιούται: 

  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4064, 30/12/2005 163(I)/2005



20 20 

     (α) σεβασμού του δικαιώματός του να μην 

υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε 

απάνθρωπη ή ταπεινωτική τιμωρία ή 

μεταχείριση  ή σε οποιασδήποτε σωματική ή 

ψυχολογική ή διανοητική βία, 

   

     (β) αξιοπρεπούς μεταχείρισης, συμπεριφοράς, 

και διαβίωσης, 

   

     (γ) να διαβιεί σε κελί λογικού μεγέθους, στο 

οποίο παρέχονται οι στοιχειώδεις ανέσεις και 

συνθήκες υγιεινής, επαρκής φωτισμός και 

εξαερισμός και κατάλληλος εξοπλισμός 

ξεκούρασης. 

   

   (2) Αποτελεί υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει  

τα δικαιώματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1). 

  

   (3)  Αποτελεί υποχρέωση κάθε υπευθύνου 

κρατητηρίου να μεριμνά για την επαρκή και κατάλληλη 

διατροφή, σωματική και διανοητική υγεία, υγιεινή, 

ασφάλεια και σωματική ακεραιότητα του κρατουμένου.   

  

Διαχωρισμός σε 

σχέση με 

ανηλίκους και  

κρατουμένους 

διαφορετικών 

φύλων. 

20. Αποτελεί υποχρέωση του υπευθύνου κάθε 

κρατητηρίου να μεριμνά ώστε: 

  

  (α) οι κρατούμενοι κάτω των δεκαοκτώ ετών να 

διαβιούν σε ξεχωριστά κελιά από τα κελιά των 

υπόλοιπων κρατουμένων. και 
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  (β) οι κρατούμενοι να διαβιούν σε ξεχωριστά κελιά 

από τα κελιά κρατουμένων του άλλου φύλου. 

   

Γυναίκες 

κρατούμενοι. 

21.  Κάθε γυναίκα κρατούμενη δικαιούται μεταχείρισης 

και συμπεριφοράς που δε συνιστά άμεση ή έμμεση 

σεξουαλική παρενόχληση ή προσβολή της ηθικής της 

αξιοπρέπειας. 

  

Εγκυμοσύνη και 

θηλασμός κατά 

την κράτηση. 

22.  Σε κάθε περίπτωση γυναίκας κρατουμένης, ο 

υπεύθυνος του κρατητηρίου υποχρεούται: 

  

 (α) αν η γυναίκα θηλάζει, να προβαίνει στις αναγκαίες 

διευθετήσεις, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να 

θηλάζει σε ιδιαίτερο χώρο στο κρατητήριο, ενόσω 

κρατείται, και, αν το επιθυμεί, να μπορεί να 

παραμένει το βρέφος μαζί της, με δικές της 

δαπάνες, στο κελί όπου  διαβιεί αυτή, 

   

 (β) να προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις, ώστε 

να της παρέχονται τα απαραίτητα είδη 

προσωπικής υγιεινής ή να μπορεί να προμηθευτεί 

αυτή, με δικά της έξοδα, απαραίτητα είδη 

προσωπικής υγιεινής της δικής της επιλογής, 

   

 (γ) αν η γυναίκα είναι έγκυος, να προβαίνει στις 

αναγκαίες διευθετήσεις, ώστε να μην επηρεάζεται 

δυσμενώς η εγκυμοσύνη ή  η υγεία αυτής ή του 

εμβρύου. 
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Δικαίωμα σε 

ιατρική εξέταση, 

περίθαλψη και 

παρακολούθηση. 

23.-  (1)  Κάθε κρατούμενος δικαιούται οποτεδήποτε, 

ενόσω τελεί υπό κράτηση, να τυγχάνει ιατρικής 

εξέτασης ή και περίθαλψης ή και παρακολούθησης 

από ιατρό της δικής του επιλογής και να επικοινωνεί 

για το σκοπό αυτό αυτοπροσώπως τηλεφωνικά μαζί 

του στην παρουσία μέλους της Αστυνομίας ή του 

προσωπικού της φυλακής, ανάλογα με την 

περίπτωση, ή, σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να 

ασκήσει το δικαίωμα δικής του επιλογής ιατρού, να 

τυγχάνει ιατρικής εξέτασης ή και περίθαλψης ή και 

παρακολούθησης που διευθετείται από τον υπεύθυνο 

του κρατητηρίου από κυβερνητικό ιατρό. 

  

      (2)  Τα έξοδα ιατρικής εξέτασης, περίθαλψης και 

παρακολούθησης από ιατρό της επιλογής του 

κρατουμένου, δυνάμει του εδαφίου (1), καταβάλλονται 

από τον κρατούμενο. 

  

Διαδικασίες σε 

σχέση με ιατρική 

εξέταση κ.λπ. 

24.-  (1)  Για τους σκοπούς του άρθρου 23,  

παραδίδεται σε κάθε κρατούμενο, αμέσως μετά που 

τίθεται υπό κράτηση, έντυπο στο οποίο καταγράφονται 

σε καταληπτή στον κρατούμενο γλώσσα τα δικαιώματά 

του που αναφέρονται στο πιο πάνω άρθρο. 

  

       (2)  Ο κρατούμενος υπογράφει ότι παρέλαβε το 

έντυπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και, σε 

περίπτωση που αρνείται να το πράξει, καταγράφεται 

το γεγονός της άρνησής του. 

  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4064, 30/12/2005 163(I)/2005



23 23 

       (3)  Κατά την παράδοση του εντύπου που 

αναφέρεται στο εδάφιο (1), το μέλος της Αστυνομίας ή 

του προσωπικού της φυλακής που παραδίδει το 

έντυπο, ανάλογα με την περίπτωση, ενημερώνει τον 

κρατούμενο σε καταληπτή στον ίδιο γλώσσα ότι 

οποτεδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του που 

αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 23 μπορεί να το 

πράξει συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το σχετικά 

διατυπωμένο για το σκοπό αυτό μέρος του εντύπου 

και παραδίδοντάς το σε μέλος της Αστυνομίας ή του 

προσωπικού της φυλακής. Ο κρατούμενος δικαιούται 

να κρατήσει αντίγραφο του μέρους του εντύπου που 

υπογράφει σε κάθε περίπτωση αιτήματός του για 

άσκηση του δικαιώματος και ενημερώνεται επίσης γι’ 

αυτό του το δικαίωμα. 

  

     (4)  Κάθε μέλος της Αστυνομίας ή του προσωπικού 

της φυλακής το οποίο παραλαμβάνει μέρος εντύπου 

που έχει συμπληρώσει και υπογράψει κρατούμενος για 

ιατρική του εξέταση ή και περίθαλψη ή και 

παρακολούθηση, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο 

(3), υποχρεούται να βεβαιώσει ότι το παρέλαβε 

υπογράφοντας αυτό και το αντίγραφο του 

κρατουμένου και καταγράφοντας την ημερομηνία και 

ώρα παραλαβής.  
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Επικοινωνία σε 

καταληπτή 

γλώσσα για 

σκοπούς ιατρικής 

εξέτασης κ.λπ. 

25.  Κάθε επικοινωνία μεταξύ κρατουμένου και μέλους 

της Αστυνομίας ή προσωπικού της φυλακής η οποία 

διεξάγεται για τους σκοπούς των άρθρων 23 και 24 

θεωρείται σημαντική επικοινωνία, με βάση το εδάφιο 

(2) του άρθρου 18, και αποτελεί υποχρέωση του 

υπευθύνου του κρατητηρίου να προβαίνει στις 

αναγκαίες διευθετήσεις, ώστε να γίνεται σε καταληπτή 

στον κρατούμενο γλώσσα, όπως απαιτεί το εν λόγω 

εδάφιο και το εδάφιο (3) του ίδιου άρθρου. 

  

Ιατρική εξέταση 

κ.λπ. από 

κυβερνητικό ή 

ιδιώτη ιατρό. 

26.-  (1)  Σε περίπτωση που κρατούμενος επιλέγει να 

εξεταστεί ή και να τύχει περίθαλψης ή και 

παρακολούθησης από κυβερνητικό ιατρό, αποτελεί 

υποχρέωση του υπευθύνου του κρατητηρίου να 

προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις για 

πραγματοποίηση των πιο πάνω το συντομότερο 

δυνατό είτε στο κρατητήριο είτε σε κρατικό νοσοκομείο, 

ανάλογα με το τι απαιτεί η κατάσταση υγείας του 

κρατουμένου. 

  

      (2)  Σε περίπτωση που κρατούμενος επιλέγει να 

εξεταστεί ή και να τύχει περίθαλψης ή και 

παρακολούθησης από μη κυβερνητικό ιατρό, αποτελεί 

υποχρέωση του υπευθύνου του κρατητηρίου να 

παρέχει κάθε διευκόλυνση για πραγματοποίηση των 

πιο πάνω  το συντομότερο δυνατό στο κρατητήριο ή, 

αν το απαιτεί η κατάσταση υγείας του κρατουμένου, για 

πραγματοποίησή τους σε κρατικό νοσοκομείο από τον 

εν λόγω ιατρό. 
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Τρόπος 

διεξαγωγής 

ιατρικής εξέτασης 

κ.λπ. 

27.-  (1)  Κάθε ιατρική εξέταση, περίθαλψη και 

παρακολούθηση, δυνάμει του παρόντος Νόμου, 

πραγματοποιείται σε ιδιαίτερο χώρο, εκτός του οπτικού 

και ακουστικού πεδίου οποιουδήποτε μέλους της 

Αστυνομίας ή του προσωπικού της φυλακής, ανάλογα 

με την περίπτωση: 

  

       Νοείται ότι κάθε ιατρική εξέταση, περίθαλψη και 

παρακολούθηση δύναται να πραγματοποιηθεί εντός 

οπτικού, αλλά όχι και ακουστικού, πεδίου μέλους  της 

Αστυνομίας ή του προσωπικού της φυλακής, ανάλογα 

με την περίπτωση, που έχει το ίδιο φύλο με τον 

κρατούμενο, όταν ο υπεύθυνος κρατητηρίου έχει 

εύλογο λόγο να πιστεύει ότι σε αντίθετη περίπτωση 

διατρέχει κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα του 

εξετάζοντος ιατρού. 

  

     (2)  Σε περίπτωση κρατουμένου κάτω των δεκαοκτώ 

ετών, δικαιούνται να παρευρίσκονται σε κάθε ιατρική 

εξέταση, περίθαλψη και παρακολούθηση οι γονείς ή 

κηδεμόνες του.  

  

     (3)  Σε περίπτωση κρατουμένου που είναι 

αλλοδαπός ή κρατουμένου με τον οποίο για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν μπορεί να επικοινωνήσει 

ιατρός σε καταληπτή στον κρατούμενο γλώσσα, 

δύναται επίσης να παρευρίσκεται κατά την ιατρική 

εξέταση, περίθαλψη και παρακολούθηση, κατόπιν 

αιτήματος του ιατρού, διερμηνέας ή άλλο πρόσωπο το 

οποίο πρέπει να θέτει στη διάθεση του κρατουμένου ο 

υπεύθυνος του κρατητηρίου, για να μπορεί να 

επικοινωνήσει ο ιατρός με τον κρατούμενο σε 

καταληπτή στον κρατούμενο γλώσσα. 
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     (4)  Τα ευρήματα κάθε ιατρικής εξέτασης 

καταγράφονται από τον εξετάζοντα ιατρό, όπως και 

οτιδήποτε του έχει λεχθεί από τον εξεταζόμενο 

κρατούμενο και αφορά θέμα άσκησης  σωματικής ή 

ψυχολογικής βίας εναντίον του από μέλος της 

Αστυνομίας ή του προσωπικού της φυλακής ή από 

κρατούμενο ή εν πάση περιπτώσει από οποιοδήποτε 

άλλο πρόσωπο. 

  

Υποχρεώσεις 

μελών της 

Αστυνομίας κ.λπ. 

σε σχέση με την 

άσκηση των 

δικαιωμάτων που 

αναφέρονται στα 

άρθρα 23 μέχρι και 

27. 

28.-  (1)  Κάθε υπεύθυνος κρατητηρίου ή μέλος της 

Αστυνομίας ή του προσωπικού της φυλακής, ανάλογα 

με την περίπτωση, έχει υποχρέωση να μη θέτει 

προσκόμματα ή κωλύματα ή να περιορίζει ή να 

παρεμποδίζει  με οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση των 

δικαιωμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 23 μέχρι και 

27. 

  

     (2)  Αποτελεί υποχρέωση του υπευθύνου κάθε 

κρατητηρίου να προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις 

και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων που 

αναφέρονται στα άρθρα 23 μέχρι και 27.  

  

Κατάλογος 

δικαιωμάτων σε 

κελιά και 

ενημέρωση για 

κανόνες 

κρατητηρίου. 

29.  Αποτελεί υποχρέωση του υπευθύνου κάθε 

κρατητηρίου να  μεριμνά, ώστε: 
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 (α) σε κάθε κελί να υπάρχει αναρτημένος  

κατάλογος με  ευανάγνωστα τα δικαιώματα που 

προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και τους 

κανόνες του κρατητηρίου στην ελληνική, 

τουρκική και αγγλική και σε οποιαδήποτε άλλη 

γλώσσα κρίνεται κατά περίπτωση αναγκαία από 

τον υπεύθυνο του κρατητηρίου, 

   

 (β) να ενημερώνεται κάθε κρατούμενος σε 

καταληπτή στον ίδιο γλώσσα το συντομότερο 

δυνατό, μετά που τίθεται υπό κράτηση, για τους 

κανόνες του κρατητηρίου, 

   

 (γ) να δίνεται σε κάθε κρατούμενο, αμέσως μετά 

που τίθεται υπό κράτηση, αντίγραφο του 

αναφερόμενου στην παράγραφο (α) καταλόγου 

σε γλώσσα καταληπτή από τον ίδιο. 

   

Κατάχρηση από 

κρατούμενο 

δικαιώματος 

ιατρικής εξέτασης 

κ.λπ. 

30.  Κρατούμενος είναι ένοχος αδικήματος και 

υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη 

ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες 

ή και στις δύο αυτές ποινές, σε περίπτωση που 

αποδεδειγμένα καταχράται το δικαίωμα ιατρικής 

εξέτασης ή και περίθαλψης ή και παρακολούθησης 

ζητώντας τη διεξαγωγή τους χωρίς να αντιμετωπίζει 

πρόβλημα υγείας που να δικαιολογεί ιατρική εξέταση ή 

και περίθαλψη ή και παρακολούθηση, με σκοπό  να 

τύχει ανέσεων ή άλλου οφέλους ή να ταλαιπωρήσει 

οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας ή του προσωπικού 

της φυλακής. 

  

  

  

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4064, 30/12/2005 163(I)/2005



28 28 

 ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 
 ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ  ΣΤΕΡΗΣΗ 

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
  

Μη επιτρεπόμενη 

από το Σύνταγμα 

σύλληψη κ.λπ. 

31.  Μέλος της Αστυνομίας είναι ένοχο ποινικού 

αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης 

του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία 

έτη, σε οποιαδήποτε των πιο κάτω περιπτώσεων 

στέρησης της ελευθερίας ατόμου:   

  

 (α) Σε περίπτωση που συλλαμβάνει, κρατεί ή 

περιορίζει άτομο και η σύλληψη, η κράτηση ή ο 

περιορισμός, ανάλογα με την περίπτωση, δεν 

εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις 

επιτρεπόμενης σύλληψης, κράτησης ή 

περιορισμού ατόμου που προβλέπονται στις 

υποπαραγράφους (α), (β), (γ), (δ), (ε), και (στ) 

της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του 

Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο, 

   

 (β) σε περίπτωση που χωρίς να έχει εκδοθεί 

σχετικό δικαστικό ένταλμα, συλλαμβάνει άτομο 

σε περίπτωση άλλη από εκείνη του αυτόφωρου 

αδικήματος του τιμωρούμενου με φυλάκιση. 
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Μη πληροφόρηση 

για τους λόγους 

σύλληψης κατά 

παράβαση του 

Συντάγματος. 

32.  Μέλος της Αστυνομίας είναι ένοχο ποινικού 

αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης 

του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 

δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 

χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές, σε περίπτωση 

που κατά παράβαση της υποπαραγράφου 4 της 

παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Συντάγματος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας αμελεί ή παραλείπει να 

πληροφορήσει συλληφθέντα κατά τη στιγμή της 

σύλληψής του για  τους λόγους της σύλληψής του σε 

καταληπτή στον ίδιο γλώσσα. 

  

 ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ  
 ΠΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΝΟΜΟ 

  

Ποινικά   

αδικήματα για 

παραβίαση 

δικαιωμάτων που 

παρέχονται 

δυνάμει του 

παρόντος Νόμου 

σε σχέση με 

συλλήψεις. 

33. Μέλος της Αστυνομίας που παραβιάζει δικαίωμα 

επικοινωνίας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του 

άρθρου 3 ή που παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου 

(2) του ίδιου άρθρου ή που παραλείπει ή αμελεί ή δεν 

τηρεί υποχρέωση που θέτει το άρθρο 26, σε 

περίπτωση που η ιατρική εξέταση σχετίζεται με τη 

μεταχείριση του συλληφθέντος κατά τη σύλληψη και/ή 

την κράτησή του, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και 

υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή 

φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε 

πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις 

δύο αυτές ποινές. 
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Πειθαρχικά 

αδικήματα, 

διαδικασίες και 

ποινές. 

34.-  (1)  Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33, 

μέλος της Αστυνομίας ή του προσωπικού της φυλακής 

ή υπεύθυνος κρατητηρίου, ανάλογα με την περίπτωση, 

που δεν τηρεί υποχρέωσή του δυνάμει των διατάξεων 

του παρόντος Νόμου ή παραβιάζει δικαίωμα που 

παρέχεται δυνάμει αυτού ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε διάταξή του είναι 

ένοχο πειθαρχικού αδικήματος. 

  

     (2)  Σε σχέση με πειθαρχικά αδικήματα δυνάμει του 

εδαφίου (1) εφαρμόζονται οι πειθαρχικές διαδικασίες 

που προβλέπονται στον εκάστοτε σε ισχύ οικείο νόμο 

και τους κανονισμούς που εκδίδονται με βάση αυτόν. 

  

Ποινική ευθύνη 

δυνάμει του περί 

της Σύμβασης 

κατά των 

Βασανιστηρίων και 

Άλλων Μορφών 

Σκληρής, 

Απάνθρωπης ή 

Εξευτελιστικής 

Μεταχείρισης ή 

Τιμωρίας 

(Κυρωτικού) 

Νόμου. 

235 του 1990 

35(ΙΙΙ) του 1993 

36(ΙΙΙ) του 2002. 

35.   Οι διατάξεις των άρθρων 33 και 34 δεν 

επηρεάζουν ή περιορίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την 

ποινική ευθύνη και τιμωρία που προβλέπεται στον 

περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και 

Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή 

Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικό) 

Νόμο για υποβολή σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, 

απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία και, 

σε περίπτωση που η παραβίαση δικαιώματος από 

υπεύθυνο κρατητηρίου ή άλλο μέλος της Αστυνομίας ή 

του προσωπικού της φυλακής συνιστά υποβολή σε 

βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή 

εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, σύμφωνα με την 

έννοια και κατά παράβαση του υπό αναφορά νόμου, ο 

υπεύθυνος κρατητηρίου ή άλλο μέλος της Αστυνομίας 

ή του προσωπικού της φυλακής είναι ένοχος ποινικού 

αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκεινται σε τιμωρία κατά τα διαλαμβανόμενα στον 

υπό αναφορά Νόμο. 
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Αγώγιμο δικαίωμα 

σε αποζημιώσεις. 

36. -(1)  Πρόσωπο του οποίου παραβιάζεται δικαίωμα 

που του παρέχει ο παρών Νόμος έχει αγώγιμο 

δικαίωμα σε αποζημιώσεις για την παραβίαση αυτή 

εναντίον του κράτους και του μέλους της Αστυνομίας ή 

του προσωπικού της φυλακής ή υπευθύνου του 

κρατητηρίου που ευθύνεται για την παραβίαση του 

δικαιώματός του και δικαιούται για την παραβίαση 

δίκαιη αποζημίωση, ανεξάρτητα από το κατά πόσο έχει 

υποστεί οποιαδήποτε πραγματική βλάβη ή ζημιά ή 

χρηματική ή άλλη απώλεια ως αποτέλεσμα αυτής. 

  

     (2)  Πρόσωπο που έχει αγώγιμο δικαίωμα δυνάμει 

του εδαφίου (1) δεν παρεμποδίζεται από το να 

διεκδικήσει αποζημιώσεις ή άλλη θεραπεία για την 

παραβίαση στη βάση αγώγιμου δικαιώματος που του 

παρέχεται ή αναγνωρίζεται δυνάμει οποιουδήποτε 

άλλου νόμου ή και να διεκδικήσει ταυτόχρονα 

θεραπεία στη βάση του αγώγιμου δικαιώματος του πιο 

πάνω εδαφίου και οποιουδήποτε άλλου αγώγιμου 

δικαιώματος. 

  

Έκταση 

εφαρμογής του 

παρόντος Νόμου. 

37.  Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται επίσης: 

  

 (α) όταν η σύλληψη γίνεται από πρόσωπο άλλο 

από μέλος της Αστυνομίας το οποίο  είναι ειδικά 

εξουσιοδοτημένο με νόμο να ασκεί εξουσίες 

σύλληψης προσώπων,   
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 (β) σε κρατούμενο σύμφωνα με την έννοια του 

άρθρου 2 ο οποίος συνελήφθη από πρόσωπο 

που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και σε 

συγγενικά αυτού πρόσωπα. 

  

 
 
 
 
ΒΣΓ/ΓΧ 
23.01.256.2003 
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