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Ν. 188(Ι)/2007
Ο περί της Παρεµπόδισης και Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες
∆ραστηριότητες Νόµος του 2007 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 188(Ι) του 2007
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
∆ΗΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 19962004
ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο περί της Παρεµπόδισης και Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από
Παράνοµες ∆ραστηριότητες Νόµος του 2007.

Ερµηνεία.

2. (1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, εκτός αν προκύπτει από το κείµενο
διαφορετική έννοια:
"αδίκηµα διακίνησης ναρκωτικών" σηµαίνει οποιοδήποτε αδίκηµα το οποίο διαπράττεται
κατά παράβαση-

29 του 1977
67 του 1983
20(Ι) του 1992
5(Ι) του 2000
4(Ι) του 2001
91(Ι) του 2003
146(Ι) του 2005.

(α) Tων άρθρων 4, 5, 5Α, 6, 7, 7Α, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 25 και 26 του περί Ναρκωτικών
Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµου,

94(Ι) του 2004
265(Ι) του 2004.

(β) του άρθρου 100 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµου,

Κεφ. 154.
3 του 1962
43 του 1963
41 του 1964
69 του 1964
70 του 1965
5 του 1967

505023777

(γ) των παραγράφων (γ) και (δ) του άρθρου 20 του Ποινικού Κώδικα σε σχέση µε τη
διάπραξη οποιουδήποτε από τα αδικήµατα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β)
πιο πάνω,
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58 του 1967
44 του 1972
92 του 1972
29 του 1973
59 του 1974
3 του 1975
13 του 1979
10 του 1981
46 του 1982
86 του 1983
186 του 1986
111 του 1989
236 του 1991
6(Ι) του 1994
3(Ι) του 1996
99(Ι) του 1996
36(Ι) του 1997
40(Ι) του 1998
45(Ι) του 1998
15(Ι) του 1999
37(Ι) του 1999
38(Ι) του 1999
129(Ι) του 1999
30(Ι) του 2000
43(Ι) του 2000
77(Ι) του 2000
162(Ι) του 2000
169(Ι) του 2000
181(Ι) του 2000
27(Ι) του 2001
12(Ι) του 2002
85(Ι) του 2002
144(Ι) του 2002
145(Ι) του 2002
25(Ι) του 2003
48(Ι) του 2003
84(Ι) του 2003
164(Ι) του 2003
124(Ι) του 2004
31(Ι) του 2005
18(Ι) του 2006
130(Ι) του 2006
126(Ι) του 2007
127(Ι) του 2007.

(δ) του άρθρου 370 του Ποινικού Κώδικα σε σχέση µε τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα
αδικήµατα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) πιο πάνω και
(ε) του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα σε σχέση µε τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα
αδικήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω·
"αδικήµατα νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες" σηµαίνει τα αδικήµατα
που αναφέρονται στο άρθρο 4˙
988144636

29(ΙΙΙ) του 2001
18(ΙΙΙ) του 2005.
Κεφ. 224.
Α3 του 1960
78 του 1965
10 του 1966
75 του 1968
51 του 1971
2 του 1978
16 του 1980

“αδικήµατα χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας” σηµαίνει τα αδικήµατα που καθορίζονται
στο άρθρο 4 του περί της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την Καταπολέµηση της Χρηµατοδότησης
της Τροµοκρατίας (Κυρωτικός και άλλες διατάξεις) Νόµου.
"ακίνητη ιδιοκτησία ή περιουσία" έχει την έννοια την οποία δίνει στον όρο αυτό ο περί
Ακινήτου Ιδιοκτησίας (∆ιακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµος˙
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23 του 1982
68 του 1984
82 του 1984
86 του 1985
189 του 1986
12 του 1987
74 του 1988
117 του 1988
43 του 1990
65 του 1990
30(Ι) του 1992
90(Ι) του 1992
6(Ι) του 1993
58(Ι)του 1994
40(Ι) του 1996
31(Ι) του 1998
144(Ι) του 1999
123(Ι) του 2001
57(Ι) του 2005
5(Ι) του 2006
55(Ι) του 2006
136(Ι) του 2006
120(Ι) του 2007
121(Ι) του 2007
150(Ι) του 2007.

“άλλες δραστηριότητες” περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
α) Άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων ελεγκτών, εξωτερικών λογιστών και
φορολογικών συµβούλων, περιλαµβανοµένων συναλλαγών για λογαριασµό των πελατών
τους στο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων·
β) άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων εκ µέρους ανεξάρτητων επαγγελµατιών
νοµικών, µε εξαίρεση τις προνοµιούχες πληροφορίες, όταν συµµετέχουν είτε280908524

(i)

(ii)

273(I) του 2004
118(Ι) του 2007.

Βοηθώντας στο σχεδιασµό ή στην υλοποίηση συναλλαγών για
τους πελάτες τους σχετικά µεαα)

την αγορά και πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων,

ββ)

τη διαχείριση χρηµάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών
στοιχείων των πελατών τους,

γγ)

το άνοιγµα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασµών,
λογαριασµών ταµιευτηρίου ή λογαριασµών τίτλων,

δδ)

την οργάνωση των εισφορών των αναγκαίων για τη
δηµιουργία, λειτουργία, ή διοίκηση εταιρειών,

εε)

τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση καταπιστευµατικών
εταιρειών, επιχειρήσεων ή ανάλογων µονάδων,

113737463

ενεργώντας εξ ονόµατος και για λογαριασµό των πελατών τους
στο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών ή συναλλαγών επί
ακινήτων·

γ) κτηµατικές συναλλαγές εκ µέρους κτηµατοµεσιτών, δυνάµει του περί Κτηµατοµεσιτών
Νόµου, ως εκάστοτε ισχύει·
δ) εµπόριο προϊόντων ή αγαθών, όπως πολύτιµων λίθων και µετάλλων, εφόσον η πληρωµή
γίνεται σε µετρητά για ποσό ίσο ή µεγαλύτερο των 15.000 ευρώ ανεξάρτητα του αν η
συναλλαγή διενεργείται µε µια µόνο πράξη ή µε περισσότερες, µεταξύ των οποίων φαίνεται
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να υπάρχει κάποια σχέση·
669388830

ε) τις ακόλουθες υπηρεσίες εµπιστευµάτων και εταιρικών υπηρεσιών προς τρίτα µέρη:
(i)

Σύσταση εταιρειών ή άλλων νοµικών προσώπων·

(ii)

άσκηση καθηκόντων διευθυντή ή γραµµατέα εταιρείας, εταίρου
συνεταιρισµού ή κατόχου ανάλογης θέσης σε σχέση µε άλλα
νοµικά πρόσωπα ή νοµικούς µηχανισµούς ώστε άλλο πρόσωπο
να ασκήσει ανάλογα καθήκοντα·

(iii)

παροχή εγγεγραµµένου γραφείου, επιχειρηµατικής διεύθυνσης,
ταχυδροµικής ή διοικητικής διεύθυνσης και οποιεσδήποτε άλλες
σχετικές υπηρεσίες για εταιρεία, προσωπική εταιρεία ή κάθε
άλλο νοµικό πρόσωπο ή νοµικό µηχανισµό·

(iv)

άσκηση καθηκόντων εµπιστευµατοδόχου σε ρητά εµπιστεύµατα
ή ανάλογο νοµικό µηχανισµό ώστε άλλο πρόσωπο να ασκήσει
ανάλογα καθήκοντα· και
277520179

(v)

άσκηση καθηκόντων πληρεξούσιου µετόχου εξ ονόµατος άλλου
προσώπου, ή νοµικού µηχανισµού ώστε άλλο πρόσωπο να
ασκήσει ανάλογα καθήκοντα·

"γενεσιουργά αδικήµατα" σηµαίνει τα αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 5˙
"Γενικός Εισαγγελέας" σηµαίνει το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας·
"∆ηµοκρατία" σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία·
315369784

"δικαστήριο" σηµαίνει κακουργιοδικείο ή επαρχιακό δικαστήριο κατά την άσκηση της
ποινικής του δικαιοδοσίας και για τους σκοπούς του άρθρου 38 έχει την έννοια που δίνει
στον όρο αυτό το Μέρος IV του Νόµου αυτού˙
“εικονική τράπεζα” νοείται πιστωτικό ίδρυµα ή ίδρυµα ασχολούµενο µε ανάλογες
δραστηριότητες, που έχει συσταθεί σε χώρα στην οποία δεν έχει φυσική παρουσία,
συµπεριλαµβανοµένης πραγµατικής διεύθυνσης και διοίκησης, και το οποίο δεν συνδέεται
µε ρυθµιζόµενο χρηµατοπιστωτικό όµιλο·
Κεφ. 193.

"εµπίστευµα" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Περί Επιτρόπων Νόµο
και περιλαµβάνει και το καταπίστευµα·
"εµπίστευµα µονάδων" (unit trusts) σηµαίνει εµπίστευµα που δηµιουργείται µε σκοπό ή που
έχει ως αποτέλεσµα την παροχή σε πρόσωπα που έχουν διαθέσιµα κεφάλαια για επενδυτικές
διευκολύνσεις του δικαιώµατος να συµµετέχουν ως δικαιούχοι µε βάση το εµπίστευµα σε
κέρδη ή εισοδήµατα τα οποία προκύπτουν από την απόκτηση, διαχείριση ή διάθεση
οποιασδήποτε περιουσίας˙
“επιχειρηµατική σχέση” νοείται η επιχειρηµατική, επαγγελµατική ή εµπορική σχέση η οποία
συνδέεται µε τις εργασίες των προσώπων που διεξάγουν χρηµατοοικονοµικές ή άλλες
δραστηριότητες σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και η οποία αναµενόταν, κατά τον χρόνο
σύναψης της επαφής, ότι θα είχε κάποια διάρκεια.
552590012

"Εποπτικές Αρχές" σηµαίνει τις Αρχές οι οποίες εγκαθιδρύονται δυνάµει του άρθρου 59˙
«έσοδο» σηµαίνει οποιασδήποτε µορφής περιουσία ή οικονοµικό όφελος, που προήλθε
άµεσα ή έµµεσα από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος·
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"καθορισµένα αδικήµατα" σηµαίνει τα αδικήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3˙
"κινητή περιουσία ή κινητά" σηµαίνει οποιαδήποτε περιουσία δεν είναι ακίνητη˙
976122200

"κυβερνητικά οµόλογα" (government stocks) περιλαµβάνει οµόλογα ανάπτυξης,
βραχυπρόθεσµα κρατικά άτοκα οµόλογα, πιστοποιητικά αποταµίευσης και οποιοδήποτε
άλλο τύπο αξιόγραφου το οποίο εκδίδεται στο όνοµα συγκεκριµένου προσώπου, αλλά δεν
περιλαµβάνει αξιόγραφο ταµιευτηρίου ή άλλο αξιόγραφο που δεν εκδίδεται στο όνοµα του
κοµιστή˙
"µεµονωµένη συναλλαγή" σηµαίνει οποιαδήποτε συναλλαγή εκτός από συναλλαγή η οποία
διεξάγεται κατά τη διάρκεια καθιερωµένης επιχειρηµατικής σχέσης που συνάπτεται από
πρόσωπο το οποίο ενεργεί στα πλαίσια χρηµατοοικονοµικής ή άλλης δραστηριότητας˙
"µέρισµα" περιλαµβάνει τόκους, κάθε µορφής εισόδηµα προερχόµενο από αξιόγραφα και
οποιοδήποτε εισόδηµα προερχόµενο από διανοµή κερδών σε σχέση µε µονάδες σε
εµπίστευµα µονάδων˙
"µέσα" σηµαίνει οποιαδήποτε περιουσία η οποία έχει χρησιµοποιηθεί ή σκοπός της είναι να
χρησιµοποιηθεί ολικά ή µερικά για τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος˙
"Μονάδα" σηµαίνει τη Μονάδα Καταπολέµησης Αδικηµάτων Συγκάλυψης η οποία
εγκαθιδρύεται δυνάµει του άρθρου 54˙
737447023

“Οδηγία της Ε.Ε.” σηµαίνει την Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας·
"οµόλογα" περιλαµβάνει µετοχές (shares), χρεόγραφα εταιρειών (debentures) και άλλα
αξιόγραφα νοµικού προσώπου, ανεξάρτητα αν αυτά συνιστούν ή όχι επιβάρυνση επί των
περιουσιακών στοιχείων του εν λόγω νοµικού προσώπου˙
"πελάτης" σηµαίνει πρόσωπο το οποίο επιδιώκει να συνάψει επιχειρηµατική σχέση ή να
διεξάγει µεµονωµένη συναλλαγή µε άλλο πρόσωπο το οποίο διεξάγει χρηµατοοικονοµική ή
άλλη δραστηριότητα στην ή από τη ∆ηµοκρατία˙
"περάτωση ποινικής διαδικασίας" µαζί µε τις φραστικές παραλλαγές του όρου σηµαίνειΚεφ. 155.
93 του 1972
2 του 1975
12 του 1975
41 του 1978
162 του 1989
142 του 1991
9(Ι) του 1992
10(Ι) του 1996
89(Ι) του 1997
54(Ι) του 1998
96(Ι) του 1998
19(Ι) του 2001
185(Ι) του 2003
219(Ι) του 2004
57(Ι) του 2007.

α) Την ανάκληση του κατηγορητηρίου δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 91 του περί
Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου·

45208394

β) την αναστολή της δίωξης δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 154 του περί Ποινικής
∆ικονοµίας Νόµου·
γ) την αθώωση του κατηγορουµένου είτε από το πρωτόδικο δικαστήριο είτε από το
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Ανώτατο ∆ικαστήριο κατόπιν έφεσης·
δ) την απονοµή χάριτος από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας·
ε) την επιβολή ποινής για διάπραξη καθορισµένου αδικήµατος χωρίς να εκδοθεί διάταγµα
δήµευσης· ή
στ) την πλήρη συµµόρφωση προς διάταγµα δήµευσης είτε µε την πληρωµή του οφειλόµενου
ποσού είτε µε την έκτιση ποινής φυλάκισης αντί της πληρωµής του ποσού·
284216761

"περιουσία" σηµαίνει κινητή και ακίνητη περιουσία, οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτές˙
“πιστωτικό ίδρυµα” νοείται κάθε πιστωτικό ίδρυµα κατά την έννοια του άρθρου 4(1) της
Οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου
2006 σχετικά µε την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων·
14 του 1960
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987
49 του 1988
64 του 1990
136 του 1991
149 του 1991
237 του 1991
42(Ι) του 1992
43(Ι) του 1992
102(Ι) του 1992
26(Ι) του 1993
82(Ι) του 1995
102(Ι) του 1996
4(Ι) του 1997
53(Ι) του 1997
90(Ι) του 1997
27(Ι) του 1998
53(Ι) του 1998
110(Ι) του 1998
34(Ι) του 1999
146(Ι) του 1999
41(Ι) του 2000
32(Ι) του 2001
40(Ι) του 2002
80(Ι) του 2002
140(Ι) του 2002
206(Ι) του 2002
17(Ι) του 2004
165(Ι) του 2004
268(Ι) του 2004
21(Ι) του 2006
99(Ι) του 2007.

"ποινική διαδικασία" σηµαίνει οποιαδήποτε ποινική διαδικασία µε την έννοια που δίνει στον
όρο αυτό ο περί ∆ικαστηρίων Νόµος·
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"πολιτική διαδικασία" σηµαίνει οποιαδήποτε διαδικασία αστικής φύσεως που δεν είναι
ποινική˙
267814218

“πολιτικώς εκτεθειµένα πρόσωπα” είναι τα φυσικά πρόσωπα, που διαµένουν σε άλλο
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες και στα οποία έχει ή είχε ανατεθεί
σηµαντικό δηµόσιο λειτούργηµα και οι άµεσοι στενοί συγγενείς τους ή τα πρόσωπα που
είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες των προσώπων αυτών·
“πραγµατικός δικαιούχος” νοείται το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία
τελικά κατέχουν ή ελέγχουν τον πελάτη ή/και το φυσικό πρόσωπο για λογαριασµό του
οποίου διεξάγεται συναλλαγή ή δραστηριότητα. Ως πραγµατικός δικαιούχος νοείται
τουλάχιστον:
α) Όσον αφορά τις εταιρείες(i)

Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία τελικά
κατέχουν ή ελέγχουν την εταιρεία, κατέχοντας, αµέσως ή εµµέσως,
ή ελέγχοντας επαρκές ποσοστό των µετοχών ή των δικαιωµάτων
ψήφου της εν λόγω εταιρείας, µεταξύ άλλων, µέσω µετοχών στον
κοµιστή. ποσοστό ύψους 10% συν µία µετοχή θεωρείται ότι πληροί
το κριτήριο αυτό,

(ii)

το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν κατ’
άλλο τρόπο έλεγχο στη διαχείριση και διοίκηση της εταιρείας·
652654170

β) στην περίπτωση νοµικών οντοτήτων, όπως τα ιδρύµατα, και νοµικών µηχανισµών, όπως
εµπιστεύµατα, που διοικούν ή διανέµουν κεφάλαια:
(i)

Όταν οι µελλοντικοί δικαιούχοι έχουν προσδιορισθεί ήδη, το
φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται το 10% ή
περισσότερο των περιουσιακών στοιχείων νοµικού µηχανισµού ή
νοµικής οντότητας·

(ii)

όταν τα άτοµα που αποτελούν δικαιούχους του νοµικού
µηχανισµού ή της νοµικής οντότητας δεν έχουν προσδιορισθεί
ακόµη, η κατηγορία προσώπων προς το συµφέρον της οποίας έχει
κυρίως συσταθεί ή δρα ο νοµικός µηχανισµός ή η νοµική
οντότητα·

(iii)

το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στο
10% ή περισσότερο των περιουσιακών στοιχείων νοµικού
µηχανισµού ή νοµικής οντότητας·
178737342

"Συµβουλευτική Αρχή" σηµαίνει τη Συµβουλευτική Αρχή Καταπολέµησης Αδικηµάτων
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες ∆ραστηριότητες και Χρηµατοδότησης της
Τροµοκρατίας η οποία εγκαθιδρύεται δυνάµει του άρθρου 56·
“Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες” περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
(α) Αποδοχή καταθέσεων από το κοινό·
(β) δανεισµός χρηµάτων στο κοινό·
(γ) χρηµατοδοτική µίσθωση, περιλαµβανοµένης και χρηµατοδότησης µε ενοικιαγορά·
496178746

(δ) υπηρεσίες διακίνησης χρηµάτων·
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(ε) έκδοση και διαχείριση µέσων πληρωµής, όπως πιστωτικές κάρτες, ταξιδιωτικές επιταγές,
επιταγές τραπεζίτη και ηλεκτρονικού χρήµατος·
(στ) έκδοση εγγυήσεων και ανάληψη υποχρεώσεων·
(ζ) διεξαγωγή συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό άλλου προσώπου που
έχουν σχέση µε44281780

(i)

Αξίες ή τίτλους της χρηµαταγοράς περιλαµβανοµένων επιταγών,
συναλλαγµατικών, γραµµατίων και οµόλογα καταθέσεων·

(ii)

ξένο συνάλλαγµα·

(iii)

προθεσµιακούς χρηµατοδοτικούς τίτλους ή τίτλους µε δικαίωµα
επιλογής (options) ·

(iv)

τίτλους που αφορούν συνάλλαγµα και επιτόκια·

(v)

αξιόγραφα·
336190938

(η) συµµετοχή σε εκδόσεις αξιογράφων και παροχή συναφών υπηρεσιών·
(θ) παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τη
βιοµηχανική στρατηγική και συναφή θέµατα και παροχή συµβουλών καθώς και υπηρεσιών
στον τοµέα της συγχώνευσης και της αγοράς επιχειρήσεων·
(ι) διαµεσολάβηση στη χρηµαταγορά·
(ια) επενδυτικές υπηρεσίες, περιλαµβανοµένων της εµπορίας και διευθέτησης εµπορίας
επενδύσεων, της διαχείρισης επενδύσεων, των συµβουλών για επενδύσεις και της ίδρυσης
και λειτουργίας σχεδίων συλλογικών επενδύσεων. Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, o
όρος "επένδυση" περιλαµβάνει ασφάλειες ζωής επί µακροπρόθεσµης βάσης συνδεδεµένες ή
µη µε επενδυτικά σχέδια·
(ιβ) υπηρεσίες ασφαλούς φύλαξης·

339308679

(ιγ) φύλαξη και διαχείριση αξιογράφων·
(ιδ) οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες και δραστηριότητες144(Ι) του 2007.

200(Ι) του 2004.

(i)

Που καθορίζονται στο Μέρος Ι και ΙΙΙ του Τρίτου Παραρτήµατος
του περί των Επενδυτικών Υπηρεσιών και ∆ραστηριοτήτων και
Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµου, ως εκάστοτε ισχύει και που
παρέχονται σε σχέση µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα οποία
απαριθµούνται στο Μέρος ΙΙΙ του ιδίου Παραρτήµατος·

(ii)

που καθορίζονται στα άρθρα 41 και 100 του περί του Ανοικτού
Τύπου Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες
(ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεµάτων Νόµου, ως εκάστοτε
ισχύει·
630919814

(ιε) διαµεσολάβηση για σύναψη ασφαλειών ζωής·
“Χώρες Eυρωπαϊκού Oικονοµικού Xώρου” σηµαίνει Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης ή άλλο Κράτος που είναι συµβαλλόµενο µέρος στην συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό
Οικονοµικό Χώρο η οποία υπογράφηκε στο Πόρτο στις 2 Μαΐου 1992 και προσαρµόστηκε
από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις17 Μαΐου 1993 ως η
συµφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται.
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(2) Οι λέξεις και οι φράσεις που εκτίθενται στην πρώτη στήλη ερµηνεύονται στα άρθρα του
παρόντος Νόµου τα οποία εκτίθενται στη δεύτερη στήλη:
Αξία δωρεάς
Αξία περιουσίας
Απαγορευµένη δωρεά

13
13
13

∆ιάταγµα αποκάλυψης πληροφοριών
∆ιάταγµα εξωτερικού
∆ιάταγµα επιβάρυνσης
∆ιάταγµα δήµευσης
∆ιάταγµα κατακράτησης
∆ιάταγµα παγοποίησης
∆ιάταγµα πώλησης οµολόγων
Επιβαρυντικό διάταγµα ή διάταγµα επιβάρυνσης
Έσοδα από τη διάπραξη καθορισµένου αδικήµατος

45
37
15
8
32
14
18
15
7

Εταιρεία
Έφεση
Οικογένεια του κατηγορουµένου
Οικονοµική κατάσταση του κατηγορουµένου
Παρέµβαση σε σχέση µε περιουσία
Πληροφορία
Προβαίνει σε δωρεά
Προνοµιούχα χρέη
Προνοµιούχα πληροφορία

21
37
50
50
14
44
13
13
44

Ρευστοποιήσιµη περιουσία
Χρηµατική ποινή

40693342

395051956

268438518

13
8(2).

(3) Κάθε αναφορά στον παρόντα Νόµο σε αδικήµατα περιλαµβάνει και αδικήµατα που
διαπράχθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου, αλλά τα δικαστήρια
δεν έχουν υποχρέωση να ασκήσουν οποιαδήποτε από τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτά
από τον παρόντα Νόµο σε σχέση µε ποινική υπόθεση για διάπραξη καθορισµένου
αδικήµατος η οποία καταχωρήθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου.
Καθορισµένα
αδικήµατα.

3. Ο Νόµος αυτός εφαρµόζεται σε σχέση µε αδικήµατα που αναφέρονται πιο κάτω και τα
οποία για σκοπούς του Νόµου αυτού θα καλούνται καθορισµένα αδικήµατα:
(α) Αδικήµατα νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες˙
(β) γενεσιουργά αδικήµατα.

Αδικήµατα
νοµιµοποίησης
εσόδων από
παράνοµες
δραστηριότητες.

776391625

4. (1) Κάθε πρόσωπο το οποίο ενώ (α) γνωρίζει ή (β) όφειλε να γνωρίζει ότι οποιασδήποτε
µορφής περιουσία αποτελεί έσοδο από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος, προβαίνει σε
οποιασδήποτε από τις πιο κάτω ενέργειες:

(i)

Μετατρέπει, µεταβιβάζει, ή µετακινεί τέτοια περιουσία µε σκοπό να αποκρύψει ή, να
συγκαλύψει την παράνοµη προέλευσή της ή να παράσχει µε οποιοδήποτε τρόπο
βοήθεια σε πρόσωπο το οποίο είναι αναµιγµένο στη διάπραξη του γενεσιουργού
αδικήµατος για να προβεί το πρόσωπο αυτό σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω
πράξεις και ενέργειες ή άλλως ενεργεί για να αποφύγει τις νοµικές συνέπειες των
πράξεων και ενεργειών του˙

(ii)

αποκρύπτει ή συγκαλύπτει την αληθή φύση, την πηγή, τον τόπο, τη διάθεση, την
κίνηση, τα δικαιώµατα σε σχέση µε περιουσία ή µε την κυριότητα αυτή˙

(iii)

αποκτά, κατέχει ή χρησιµοποιεί τέτοια περιουσία˙
55693924
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(iv)

συµµετέχει, συµπράττει, συνεργάζεται, συνωµοτεί για να διαπραχθεί, ή αποπειράται
να διαπράξει και παρέχει συνδροµή και βοήθεια, καθοδήγηση ή συµβουλή στη
διάπραξη οποιωνδήποτε από τα αδικήµατα που αναφέρονται πιο πάνω˙

(v)

παρέχει πληροφορίες σχετικά µε έρευνες που γίνονται για νοµιµοποίηση εσόδων
γενεσιουργού αδικήµατος µε σκοπό να δυνηθεί το πρόσωπο που αποκόµισε όφελος
από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος να διατηρήσει τα έσοδα ή τον έλεγχο των
εσόδων από τη διάπραξη του εν λόγω αδικήµατος,

διαπράττει αδίκηµα τιµωρούµενο µε φυλάκιση δεκατεσσάρων ετών ή µε χρηµατική ποινή
µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500000) ή και µε τις δύο αυτές ποινές στην περίπτωση (α)
πιο πάνω, και µε φυλάκιση πέντε ετών ή µε χρηµατική ποινή µέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ
(50000) ή και µε τις δύο αυτές ποινές στην περίπτωση (β) πιο πάνω.
(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1):
245802164

Γενεσιουργά
αδικήµατα.

(α)

∆εν έχει καµιά σηµασία κατά πόσο το γενεσιουργό αδίκηµα υπόκειται ή όχι στη
δικαιοδοσία των Κυπριακών ∆ικαστηρίων·

(β)

τα αδικήµατα νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες δύνανται να
διαπραχθούν και από τους δράστες γενεσιουργών αδικηµάτων·

(γ)

η γνώση, πρόθεση ή σκοπός που απαιτούνται ως στοιχεία αδικηµάτων που
αναφέρονται στο εδάφιο (1) δύνανται να συναχθούν από αντικειµενικές πραγµατικές
περιστάσεις.

5. Γενεσιουργά αδικήµατα είναι:
(α)

Τα ποινικά αδικήµατα τα τιµωρούµενα µε ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει το ένα
έτος, ως αποτέλεσµα των οποίων προήλθαν έσοδα, τα οποία δύνανται να
αποτελέσουν αντικείµενο αδικήµατος νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 4·

(β)

αδικήµατα χρηµατοδότησης τροµοκρατίας όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 των Περί
της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την Καταπολέµηση της Χρηµατοδότησης της
Τροµοκρατίας (Κυρωτικός και άλλες διατάξεις) Νόµων του 2001 και 2005, καθώς
και η συλλογή χρηµάτων για χρηµατοδότηση προσώπων ή οργανώσεων που
συνδέονται µε την τροµοκρατία·

(γ)

αδικήµατα διακίνησης ναρκωτικών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος
Νόµου.

278932034

29(ΙΙΙ) του 2001
18(ΙΙΙ) του 2005.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ∆ΗΜΕΥΣΗΣ,
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ
Α. ∆ιατάγµατα ∆ήµευσης
Έρευνα για
διαπίστωση αν ο
κατηγορούµενος
είχε έσοδα.

6. (1) ∆ικαστήριο το οποίο έχει καταδικάσει πρόσωπο για καθορισµένο αδίκηµα προτού
επιβάλει ποινή προβαίνει σε έρευνα για να διαπιστώσει αν o κατηγορούµενος απεκόµισε
οποιαδήποτε έσοδα από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος ακολουθώντας τη
διαδικασία που καθορίζει το παρόν Μέρος του Νόµου ή τη διαδικασία που αναφέρεται στο
Μέρος VI.
(2) Για να ακολουθηθεί η διαδικασία που καθορίζει το Μέρος αυτό αποφασίζει ο Γενικός
Εισαγγελέας ο οποίος και υποβάλλει σχετική αίτηση στο ∆ικαστήριο. Το ∆ικαστήριο
δύναται να εκδώσει διάταγµα δήµευσης αν ακολουθηθεί η διαδικασία δυνάµει του Μέρους
αυτού ή να επιβάλει ανάλογη χρηµατική ποινή αν ακολουθηθεί η διαδικασία δυνάµει του
Μέρους VΙ.

Υπολογισµός

7. (1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου-

Copyright © Leginet Ltd 2002-2008. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally
embedded signatures against unauthorized use
εσόδων από τη
διάπραξη
γενεσιουργού
αδικήµατος.

(α) Λογίζονται ως έσοδα του κατηγορουµένου από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος
όλες οι πληρωµές οι οποίες καταβλήθηκαν σ’ αυτόν ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο είτε
πριν είτε µετά την έναρξη της ισχύος του Νόµου αυτού σε σχέση µε τη διάπραξη
γενεσιουργού αδικήµατος, ανεξάρτητα αν αυτό έχει διαπραχθεί από τον ίδιο τον
κατηγορούµενο ή από άλλο πρόσωπο˙
306678652

(β) τα έσοδα του κατηγορουµένου από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος είναι το
σύνολο των πληρωµών ή αµοιβών οι οποίες έχουν καταβληθεί σ’ αυτόν ή το προϊόν του
γενεσιουργού αδικήµατος ή έσοδα όπως ο όρος αυτός ερµηνεύεται στο άρθρο 2 του
παρόντος Νόµου.
(2) Το ∆ικαστήριο, για να διαπιστώσει κατά πόσο ο κατηγορούµενος απεκόµισε έσοδα από
τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος και για να υπολογίσει το ύψος των εσόδων του από
την εν λόγω διάπραξη, δύναται, εκτός αν στη συγκεκριµένη περίπτωση καταδειχθεί το
αντίθετο, να υποθέσει ότι—
(α) Οποιαδήποτε περιουσία απέκτησε ο κατηγορούµενος µετά τη διάπραξη του εν λόγω
αδικήµατος ή απέκτησε ή µεταβιβάστηκε σε αυτόν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των
τελευταίων έξι ετών πριν από την έναρξη της ποινικής διαδικασίας εναντίον του αποτελεί
έσοδο, πληρωµή ή αµοιβή από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος από αυτόν το
νωρίτερο που θα κρίνει το δικαστήριο ότι την απέκτησε˙
(β) κάθε δαπάνη του κατηγορουµένου κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου έχει γίνει
από τα έσοδα του κατηγορουµένου από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος ή πληρωµές
ή αµοιβές οι οποίες καταβλήθηκαν σε αυτόν σε σχέση µε τη διάπραξη από τον ίδιο
γενεσιουργού αδικήµατος˙
(γ) οποιαδήποτε περιουσία απέκτησε ο κατηγορούµενος σύµφωνα µε την παράγραφο (α) την
παρέλαβε ελεύθερη από επιβαρύνσεις και συµφέροντα άλλων προσώπων για σκοπούς
υπολογισµού της αξίας της.
(3) Οι πρόνοιες του εδαφίου (2) δεν εφαρµόζονται αν(α) Αποδειχθεί ότι δεν ισχύουν στην περίπτωση του κατηγορουµένου ή

29530107

(β) το δικαστήριο κρίνει ότι θα υπήρχε σοβαρός κίνδυνος αδικίας εις βάρος του
κατηγορουµένου αν εφαρµόζονταν.
(4) Σε περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο δεν εφαρµόζει τις πρόνοιες του εδαφίου (2),
εκθέτει τους λόγους του για την απόφασή του αυτή.
(5) Για σκοπούς υπολογισµού των εσόδων του κατηγορουµένου από τη διάπραξη
γενεσιουργού αδικήµατος, αν σε προηγούµενη περίπτωση εκδόθηκε εναντίον του διάταγµα
δήµευσης, το δικαστήριο δε θεωρεί έσοδα από διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος τα έσοδα
τα οποία θα καταδειχθεί ότι λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισµό του ποσού το οποίο
αναφέρεται στο προηγούµενο διάταγµα.
∆ιάταγµα
δήµευσης.

8. (1) Σε περίπτωση όπου το δικαστήριο µετά τη διεξαγωγή έρευνας δυνάµει του Μέρους
αυτού διαπιστώσει ότι ο κατηγορούµενος απεκόµισε έσοδα, προτού επιβάλει ποινή είτε για
το αδίκηµα για το οποίο έχει καταδικαστεί είτε για άλλα αδικήµατα τα οποία το δικαστήριο
δύναται να λάβει υπόψη στην επιβολή της ποινής(α) Εκδίδει διάταγµα δήµευσης για την είσπραξη του ποσού των εσόδων όπως αυτά
υπολογίζονται και εξακριβώνονται δυνάµει του άρθρου 7˙
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(β) εκδίδει διάταγµα δήµευσης µέσων˙
και ακολούθως επιβάλλει οποιαδήποτε από τις ποινές τις οποίες έχει αρµοδιότητα να
επιβάλει.
(2) Η έκδοση διατάγµατος δήµευσης δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε πρόνοια άλλων
νόµων η οποία περιορίζει την αρµοδιότητα του δικαστηρίου στην επιβολή χρηµατικών
ποινών.
880201816

∆ιαδικασία
εκτέλεσης
διατάγµατος
δήµευσης.
Πίνακας.
Κεφ. 155.

9. (1) Χωρίς να επηρεάζονται οι εξουσίες του δικαστηρίου που αναφέρονται στα άρθρα 17
µέχρι 19, οι συνέπειες του διατάγµατος δήµευσης είναι οι ίδιες µε τις συνέπειες της επιβολής
χρηµατικής ποινής και ο Πίνακας του άρθρου 128 του περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου
αντικαθίσταται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου µε τον ακόλουθο:
ΠΙΝΑΚΑΣ
Πρώτη στήλη
Ποσό που δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ
……………
Ποσό που υπερβαίνει τα 100 ευρώ αλλά όχι τα
………
200 ευρώ
…
Ποσό που υπερβαίνει τα 200 ευρώ αλλά όχι τα … … …
1000 ευρώ
Ποσό που υπερβαίνει τα 1000 ευρώ αλλά όχι τα
……
2000 ευρώ
Ποσό που υπερβαίνει τα 2000 ευρώ αλλά όχι τα 4000
…
ευρώ
…
Ποσό που υπερβαίνει τα 4000 ευρώ αλλά όχι τα 10000
…
ευρώ
…
Ποσό που υπερβαίνει τα 10000 ευρώ αλλά όχι τα 20000
…
ευρώ
Ποσό που υπερβαίνει τα 20000 ευρώ αλλά όχι τα 40000
…
ευρώ
Ποσό που υπερβαίνει τα 40000 ευρώ αλλά όχι τα
…
100000 ευρώ
Ποσό που υπερβαίνει τα 100000 ευρώ αλλά όχι τα 200000 …
ευρώ
Ποσό που υπερβαίνει τα 200000 ευρώ αλλά όχι τα 500000 …
ευρώ
Ποσό που υπερβαίνει τα 500000 ευρώ αλλά όχι τα δύο
εκατοµµύρια ευρώ … …
Ποσό που υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια ευρώ
………

∆εύτερη Στήλη
7 ηµέρες
14 ηµέρες
30 ηµέρες
60 ηµέρες
90 ηµέρες
958008468

6 µήνες
9 µήνες
12 µήνες
18 µήνες
2 έτη
3 έτη
5 έτη
10 έτη.
772623181

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και στην περίπτωση
έκδοσης διατάγµατος δήµευσης δυνάµει του άρθρου 28 όπου o κατηγορούµενος είχε
διαφύγει και εµφανίστηκε σε µεταγενέστερο στάδιο.
Εκτέλεση
διατάγµατος
δήµευσης µέσων.

10. Η εκτέλεση διατάγµατος για τη δήµευση µέσων γίνεται µε κατάσχεση ακολουθώντας
τυχόν οδηγίες του δικαστηρίου ανάλογα µε το είδος του µέσου.

∆ιαδικασία για
την έκδοση
διατάγµατος
δήµευσης.

11. (1) Η κατηγορούσα αρχή παρουσιάζει, µαζί µε την αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα για
έρευνα δυνάµει του άρθρου 6 ή δυνάµει των άρθρων 35 ή 36 ή εντός της προθεσµίας την
οποία καθορίζει το δικαστήριο, έκθεση ισχυρισµών στην οποία εκτίθενται γεγονότα και
στοιχεία σχετικά µε την έρευνα για τη διαπίστωση τυχόν εσόδων του κατηγορουµένου από
τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος ή µε τον υπολογισµό των εν λόγω εσόδων και, αν ο
κατηγορούµενος, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, παραδεχθεί
την ορθότητα του περιεχοµένου της εν λόγω έκθεσης ή µέρους της, το δικαστήριο για τους
σκοπούς της εν λόγω έρευνας και για σκοπούς υπολογισµού δύναται να εκλάβει την εν λόγω
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παραδοχή ως αναµφισβήτητη απόδειξη των γεγονότων και στοιχείων στα οποία αναφέρεται.
(2) Μετά την παρουσίαση από την κατηγορούσα αρχή της έκθεσης γεγονότων και
στοιχείων, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου (1), το δικαστήριο, αφού ικανοποιηθεί ότι
αντίγραφό της επιδόθηκε στον κατηγορούµενο, τον καλεί να δηλώσει κατά πόσο
παραδέχεται οποιουσδήποτε από τους ισχυρισµούς της έκθεσης και να υποβάλει έκθεση
σχετικά µε όσους δεν παραδέχεται (η οποία θα καλείται "έκθεση αντίκρουσης ισχυρισµών")
στην οποία να υποδεικνύει τα στοιχεία και τους λόγους επί των οποίων προτίθεται να
στηρίξει την υπόθεσή του τόσο για αντίκρουση των ισχυρισµών της κατηγορούσας αρχής
όσο και σχετικά µε το ποσό το οποίο διαπιστώθηκε ότι δύναται να ληφθεί από τη
ρευστοποιήσιµη περιουσία του. Η έκθεση αντίκρουσης ισχυρισµών υποβάλλεται µέσα στη
χρονική περίοδο την οποία καθορίζει το δικαστήριο ή µέσα σε τρεις ηµέρες από την επίδοση
στον κατηγορούµενο της έκθεσης γεγονότων και στοιχείων της κατηγορούσας αρχής.
(3) Η παράλειψη του κατηγορουµένου να συµµορφωθεί προς οποιαδήποτε από τις οδηγίες
του δικαστηρίου λογίζεται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως παραδοχή όλων των
ισχυρισµών που περιλαµβάνονται στην έκθεση.
372175037

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία στην έκθεση αντίκρουσης ισχυρισµών περιλαµβάνονται
ισχυρισµοί σχετικά µε το ποσό το οποίο διαπιστώθηκε ότι δύναται να ληφθεί κατά την
έκδοση του διατάγµατος δήµευσης και η κατηγορούσα αρχή αποδέχεται όλους τους
ισχυρισµούς ή µερικούς από αυτούς ή µέρος τους, το δικαστήριο δύναται για τους σκοπούς
της πιο πάνω διαπίστωσης να θεωρήσει την εκ µέρους της κατηγορούσας αρχής αποδοχή
αναµφισβήτητη απόδειξη των ισχυρισµών στους οποίους αναφέρεται.
(5) Η αποδοχή ισχυρισµών είτε αυτή αφορά τον κατηγορούµενο είτε την κατηγορούσα
αρχή γίνεται προφορικά ενώπιον του δικαστηρίου, εκτός αν το δικαστήριο διατάξει
διαφορετικά.
(6) Η παραδοχή στην οποία προβαίνει ο κατηγορούµενος για τους σκοπούς του παρόντος
άρθρου δε δύναται να γίνει δεκτή ως µαρτυρία σε οποιαδήποτε άλλη ποινική διαδικασία.
(7) Το δικαστήριο δύναται να ορίσει ηµεροµηνία για τη διεξαγωγή της έρευνας και να την
αναβάλει οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.
(8) Το δικαστήριο εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση για όλα τα θέµατα της έρευνας.
880831480

Ποσό που
ανακτάται
δυνάµει
διατάγµατος
δήµευσης.

12. (1) Τηρουµένων των προνοιών του εδαφίου (2), το ποσό το οποίο πρέπει να ανακτηθεί
µε την έκδοση διατάγµατος δήµευσης είναι το ποσό το οποίο το δικαστήριο υπολογίζει ότι
αντιπροσωπεύει τα έσοδα του κατηγορουµένου από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος.
(2) Αν το δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι κατά την έκδοση του διατάγµατος το ποσό το οποίο
θα ήταν δυνατό να ρευστοποιηθεί είναι µικρότερο του ποσού το οποίο το δικαστήριο
υπολόγισε ως αντιπροσωπευτικό των εσόδων του κατηγορουµένου από τη διάπραξη
γενεσιουργού αδικήµατος, το ποσό το οποίο, σύµφωνα µε το διάταγµα δήµευσης, πρέπει να
ανακτηθεί είναι το ποσό το οποίο, κατά την άποψη του δικαστηρίου, δύναται στην
πραγµατικότητα να εξασφαλισθεί από τη ρευστοποιήσιµη περιουσία. Στην περίπτωση αυτή
αναφέρεται στο διάταγµα και το ποσό το οποίο έπρεπε να ανακτηθεί ως αντιπροσωπευτικό
των εσόδων του κατηγορουµένου από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος.
(3) Σε περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο καταλήξει στο συµπέρασµα ότι το ποσό το
οποίο δύναται να ληφθεί από τη ρευστοποιήσιµη περιουσία είναι µικρότερο από το ποσό το
οποίο θα έπρεπε να ληφθεί, δύναται να εκδώσει για τη διαφορά µεταξύ των δύο ποσών
διάταγµα είτε για τη διαγραφή της διαφοράς είτε για την αναστολή της είσπραξης της, το
οποίο, κατά τη γνώµη του και λαµβανοµένων υπόψη των λόγων της διαφοράς, κρίνει δίκαιο
και σκόπιµο.

Ρευστοποιήσιµη
περιουσία,

13. (1) Στον παρόντα Νόµο, τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), "ρευστοποιήσιµη
περιουσία" σηµαίνει-
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προνοµιούχα χρέη
και
απαγορευµένες
δωρεές.

(α) Περιουσία την οποία έχει ο κατηγορούµενος˙ και
(β) περιουσία την οποία έχει άλλο πρόσωπο προς το οποίο ο κατηγορούµενος άµεσα ή
έµµεσα προέβη σε απαγορευµένη από τον παρόντα Νόµο δωρεά.
120426118

(2) Στην έννοια της ρευστοποιήσιµης περιουσίας δεν περιλαµβάνεται οποιαδήποτε
περιουσία η οποία υπόκειται σε κατάσχεση µε βάση διάταγµα δικαστηρίου το οποίο
εκδόθηκε σε ποινική υπόθεση.
(3) Για τους σκοπούς των άρθρων 11 και 12 το ποσό το οποίο δύναται, κατά την έκδοση
του διατάγµατος δήµευσης, να εξασφαλισθεί είναι(α)

Το σύνολο των αξιών όλης της ρευστοποιήσιµης περιουσίας την οποία έχει ο
κατηγορούµενος κατά την έκδοση του διατάγµατος˙

(β)

πλέον το σύνολο όλων των αξιών των κατά την έκδοση του διατάγµατος
απαγορευµένων από το Νόµο δωρεών˙

(γ)

µείον το σύνολο των υποχρεώσεων οι οποίες, κατά την έκδοση του διατάγµατος,
έχουν, σύµφωνα µε το εδάφιο (6), προτεραιότητα.
42450308

(4) Τηρουµένων των ακόλουθων προνοιών του παρόντος άρθρου, αξία περιουσίας, εκτός
από µετρητά, είναι(α)

Η αγοραία αξία της περιουσίας, όταν αυτή ανήκει αποκλειστικά σε ένα πρόσωπο˙

(β)

σε περίπτωση κατά την οποία και άλλο πρόσωπο έχει συµφέρον στην εν λόγω
περιουσία, η αγοραία αξία της περιουσίας µείον το ποσό το οποίο απαιτείται για την
ικανοποίηση του συµφέροντος του άλλου προσώπου και την ακύρωση οποιασδήποτε
επιβάρυνσης, εξαιρουµένης επιβάρυνσης µε βάση επιβαρυντικό διάταγµα.

(5) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αναφορά στην αξία δωρεάς σηµαίνει
την αξία της περιουσίας στην ανοικτή αγορά κατά το χρόνο της έκδοσης του διατάγµατος
δήµευσης ή κατά το χρόνο της δωρεάς, αν η αξία της τότε ήταν µεγαλύτερη από την αξία
της κατά την έκδοση του διατάγµατος δήµευσης.
541453421

(6) Για τους σκοπούς του εδαφίου (3) οι υποχρεώσεις του κατηγορουµένου οι οποίες έχουν
προτεραιότητα έναντι άλλων είναι(α)

Οι υποχρεώσεις για την καταβολή χρηµατικών ποινών οι οποίες επιβλήθηκαν πριν
από την έκδοση του διατάγµατος δήµευσης ή άλλων ποσών πληρωτέων δυνάµει
διατάγµατος του δικαστηρίου το οποίο εκδόθηκε πριν από την έκδοση του
διατάγµατος δήµευσης˙

(β)

η υποχρέωσή του για την πληρωµή ποσών τα οποία θα περιλαµβάνονται µεταξύ των
προνοµιούχων χρεών του κατηγορουµένου, αν κατά την έκδοση του διατάγµατος
δήµευσης κηρυσσόταν σε πτώχευση ή, προκειµένου περί εταιρείας, αν διαταζόταν η
διάλυσή της˙

(γ)

οποιαδήποτε άλλη καλόπιστη απαίτηση εναντίον του κατηγορουµένου την οποία το
δικαστήριο κρίνει κατάλληλη για να της δοθεί προτεραιότητα µε την επιβολή των
όρων που το δικαστήριο κρίνει δίκαιους υπό τις περιστάσεις

και "Προνοµιούχα χρέη" στο εδάφιο αυτό σηµαίνει686717033
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(i)

Σχετικά µε πτώχευση, τα χρέη τα οποία πληρώνονται κατά προτεραιότητα, σύµφωνα
µε τις πρόνοιες του άρθρου 38 του περί Πτωχεύσεως Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου
νόµου, ως εάν ήταν η ηµεροµηνία έκδοσης του διατάγµατος δήµευσης η ηµεροµηνία
έκδοσης του διατάγµατος παραλαβής˙

(ii)

σχετικά µε διάλυση εταιρείας, τα χρέη τα οποία πληρώνονται κατά προτεραιότητα,
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 300 του περί Εταιρειών Νόµου ή οποιουδήποτε
άλλου νόµου, ως εάν ήταν η ηµεροµηνία έκδοσης του διατάγµατος δήµευσης η
ηµεροµηνία έκδοσης του διατάγµατος διάλυσης της εταιρείας˙

(iii)

σχετικά τόσο µε πτώχευση φυσικού προσώπου όσο και µε διάλυση εταιρείας, οι
απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του παρόντος εδαφίου.

Κεφ. 5.
49 του 1985
197 του 1986
156(Ι) του 1999.
Κεφ. 113.
9 του 1968
7 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
41(Ι) του 1994
15(Ι) του 1995
21(Ι) του 1997
82(Ι) του 1999
149(Ι) του 1999
2(Ι) του 2000
135(Ι) του 2000
151(Ι) του 2000
76(Ι) του 2001
70(Ι) του 2003
167(Ι) του 2003
92(Ι) του 2004
24(Ι) του 2005
129(Ι) του 2005
130(Ι) του 2005
98(Ι) του 2006
124(Ι) του 2006
70(Ι) του 2007
71(Ι) του 2007
131(Ι) του 2007.

(7) Οι δωρεές, περιλαµβανοµένων και των δωρεών που έγιναν πριν από την έναρξη της
ισχύος του παρόντος Νόµου, που θεωρούνται απαγορευµένες από τον Νόµο αυτό είναι11607348

(α)

Όσες έγιναν από τον κατηγορούµενο κατά τα τελευταία έξι έτη πριν από την έναρξη
της ποινικής διαδικασίας εναντίον του˙ ή

(β)

όσες έγιναν από τον κατηγορούµενο οποτεδήποτε και αφορούν περιουσία-

(γ)

(i)

Την οποία αποδέχτηκε ο κατηγορούµενος ως δωρεά σε σχέση µε γενεσιουργό
αδίκηµα το οποίο διέπραξε ο ίδιος ή άλλο πρόσωπο˙ ή

(ii)

η οποία εξολοκλήρου ή µερικώς αντιπροσωπεύει άµεσα ή έµµεσα περιουσία
την οποία αποδέχτηκε σε σχέση µε γενεσιουργό αδίκηµα το οποίο διέπραξε ο
ίδιος ή άλλο πρόσωπο ή

όσες έγιναν από τον κατηγορούµενο µετά την έναρξη της ποινικής διαδικασίας
εναντίον του.
692392945

(8) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου ο κατηγορούµενος λογίζεται ότι προβαίνει σε
δωρεά και σε περίπτωση που άµεσα ή έµµεσα µεταβιβάζει περιουσία µε αντάλλαγµα
σηµαντικά χαµηλότερο της πραγµατικής αξίας της περιουσίας κατά το χρόνο της
µεταβίβασης. Στην περίπτωση αυτή οι προηγούµενες πρόνοιες του παρόντος άρθρου
εφαρµόζονται ως εάν προέβη o κατηγορούµενος στη δωρεά εκείνου του µέρους της
περιουσίας το οποίο σε σύγκριση µε την αξία ολόκληρης της περιουσίας αντιπροσωπεύει το
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ποσοστό της διαφοράς µεταξύ της αξίας του ανταλλάγµατος το οποίο δέχτηκε για τη
µεταβίβασή της και της πραγµατικής αξίας της περιουσίας κατά το χρόνο της µεταβίβασης.
Β. Προσωρινά ∆ιατάγµατα
∆ιάταγµα
Παγώµατος,
ακύρωση ή
τροποποίησή του
και διορισµός
παραλήπτη.

14. (1) Το δικαστήριο έχει την εξουσία να εκδίδει διάταγµα παγώµατος σε περίπτωση κατά
την οποία-

(α)

Έχει αρχίσει και δεν έχει περατωθεί ή επίκειται η έναρξη εντός της ∆ηµοκρατίας
ποινικής διαδικασίας εναντίον προσώπου για διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος, ή
έχει γίνει αίτηση από το Γενικό Εισαγγελέα δυνάµει των άρθρων 28, 35 ή 36 του
Νόµου αυτού˙ ή

(β)

η Μονάδα κατέχει πληροφορία βάσει της οποίας δηµιουργείται εύλογη υποψία ότι
πρόσωπο δύναται να κατηγορηθεί για διάπραξη αδικήµατος συγκάλυψης˙ και

(γ)

το δικαστήριο είναι ικανοποιηµένο ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι-

871166527

(ii)

Στην περίπτωση αίτησης δυνάµει του άρθρου 36 πληρούνται οι διατάξεις του
εδαφίου (3) του ίδιου άρθρου˙ και

(ii)

το αναφερόµενο στις παραγράφους (α) και (β) πρόσωπο έχει αποκοµίσει
οποιοδήποτε όφελος από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος.

(2) Το διάταγµα παγώµατος το οποίο εκδίδεται δυνάµει του εδαφίου (1) απαγορεύει τη
συναλλαγή µε οποιοδήποτε τρόπο σε ρευστοποιήσιµη περιουσία. Η απαγόρευση υπόκειται
σε όρους ή εξαιρέσεις που το δικαστήριο επιβάλλει ή καθορίζει στο διάταγµα.
108954668

(3) Το διάταγµα παγώµατος δύναται να επηρεάζει(α)

Ολόκληρη τη ρευστοποιήσιµη περιουσία την οποία έχει συγκεκριµένο πρόσωπο,
ανεξάρτητα αν αυτή περιγράφεται ή όχι στο διάταγµα˙ και

(β)

τη ρευστοποιήσιµη εκείνη περιουσία την οποία έχει συγκεκριµένο πρόσωπο η οποία
µεταβιβάστηκε σ' αυτό µετά την έκδοση του διατάγµατος.

(4) Οι πρόνοιες του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται σε σχέση µε περιουσία η οποία
βαρύνεται µε διάταγµα επιβάρυνσης το οποίο έχει εκδοθεί δυνάµει του άρθρου 15.
(5) Το διάταγµα παγώµατος-

760763585

(α)

Εκδίδεται κατόπιν µονοµερούς αίτησης (ex parte) του Γενικού Εισαγγελέα˙ και

(β)

περιλαµβάνει πρόνοια για την επίδοση ειδοποίησης προς όλα τα επηρεαζόµενα από
το διάταγµα πρόσωπα.

(6) Το διάταγµα παγώµατος(α)

∆ύναται να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί αναφορικά µε την περιουσία που
επηρεάζεται˙
647316813

(β)

ακυρώνεται µετά την περάτωση της ποινικής διαδικασίας εναντίον του
κατηγορουµένου για τα αδικήµατα για τα οποία κατηγορείται˙

(γ)

ακυρώνεται αν αίτηση δυνάµει του άρθρου 35 (Επανεξέταση υπόθεσης) ή του
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άρθρου 36 (Αναθεώρηση υπολογισµού εσόδων) δεν υποβληθεί σε εύλογο κατά τη
γνώµη του δικαστηρίου χρόνο.
(7) Το δικαστήριο δύναται οποτεδήποτε µετά την έκδοση του διατάγµατος παγώµατος να
διορίσει παραλήπτη(α)

Για να θέσει υπό την κατοχή και τον έλεγχό του ρευστοποιήσιµη περιουσία˙ και

(β)

για να διαχειρίζεται ή άλλως πως να συναλλάσσεται σε σχέση µε την εν λόγω
περιουσία, σύµφωνα µε τις οδηγίες του δικαστηρίου.

649217188

(8) Το δικαστήριο δύναται κατά το διορισµό του παραλήπτη να επιβάλει τους όρους που
κρίνει αναγκαίους και να διατάξει οποιοδήποτε πρόσωπο στην κατοχή του οποίου βρίσκεται
περιουσία για την οποία έχει διορίσει o παραλήπτης να την παραδώσει σε αυτόν.
(9) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητά της, η
φράση "συναλλάσσεται σε σχέση µε περιουσία" περιλαµβάνει(α)

Πληρωµή έναντι χρέους µε σκοπό τη µείωσή του και

(β)

τη µετακίνηση ή µεταφορά της περιουσίας εκτός της ∆ηµοκρατίας.
96335887

(10) Μετά την έκδοση διατάγµατος παγώµατος η ρευστοποιήσιµη περιουσία δύναται να
κατασχεθεί µε σκοπό να παρεµποδιστεί η µετακίνηση ή µεταφορά της εκτός Κύπρου.
(11) Περιουσία η οποία κατάσχεται δυνάµει του εδαφίου (10) πιο πάνω υπόκειται στις
οδηγίες του δικαστηρίου.
(12) Το ∆ικαστήριο δεν ασκεί τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάµει του άρθρου αυτού(α)

Αν ικανοποιηθεί ότι η προώθηση της διαδικασίας ή αίτησης καθυστερεί χωρίς να
υπάρχει εύλογη αιτία˙ ή

(β)

αν ο Γενικός Εισαγγελέας δηλώσει ότι δε σκοπεύει να προωθήσει την εν λόγω
διαδικασία ή αίτηση.

84020316

∆ιάταγµα
επιβάρυνσης και
ακύρωση ή
τροποποίησή του.

15. (1) Το δικαστήριο έχει την εξουσία να εκδίδει διάταγµα επιβάρυνσης τόσο πριν όσο και
µετά την έκδοση διατάγµατος δήµευσης, αλλά το διάταγµα επιβάρυνσης εκδίδεται πριν από
την έκδοση διατάγµατος δήµευσης µόνο αν(α)

Έχει αρχίσει και δεν έχει περατωθεί ή επίκειται η έναρξη εντός της ∆ηµοκρατίας
ποινικής διαδικασίας εναντίον προσώπου για διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος, ή
έχει γίνει αίτηση από το Γενικό Εισαγγελέα δυνάµει των άρθρων 28, 35 ή 36 του
Νόµου αυτού˙ ή

(β)

η Μονάδα κατέχει πληροφορία βάσει της οποίας δηµιουργείται εύλογη υποψία ότι
πρόσωπο δύναται να κατηγορηθεί για διάπραξη αδικήµατος νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες˙ και

(γ)

το δικαστήριο είναι ικανοποιηµένο ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι71345448

(i)

Στην περίπτωση αίτησης δυνάµει του άρθρου 36 πληρούνται οι διατάξεις του
εδαφίου (3) του ίδιου άρθρου˙ και

(ii)

το αναφερόµενο στις παραγράφους (α) και (β) πρόσωπο έχει αποκοµίσει
όφελος από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος.

(2) Το διάταγµα το οποίο εκδίδεται δυνάµει του εδαφίου (1) καλείται διάταγµα επιβάρυνσης
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ή επιβαρυντικό διάταγµα και ανεξαρτήτως των προνοιών άλλων νόµων δηµιουργεί
επιβάρυνση επί ρευστοποιήσιµης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στο διάταγµα, µε
σκοπό την εξασφάλιση καταβολής προς τη ∆ηµοκρατία(α)

Ποσού ίσου µε την αξία της περιουσίας η οποία επιβαρύνεται µε το διάταγµα στις
περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν έχει εκδοθεί διάταγµα δήµευσης· και

(β)

σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ποσού το οποίο δεν υπερβαίνει το δυνάµει του
διατάγµατος δήµευσης πληρωτέο ποσό.

445734798

(3) Επιβαρυντικό διάταγµα εκδίδεται κατόπιν µονοµερούς αίτησης (ex parte) του Γενικού
Εισαγγελέα.
(4) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (6), επιβάρυνση δυνάµει επιβαρυντικού
διατάγµατος δύναται να επιβληθεί µόνο(α)

Επί συµφέροντος το οποίο ο κατηγορούµενος έχει σε ρευστοποιήσιµη περιουσία είτε
του είδους που περιγράφεται στο εδάφιο (5) πιο κάτω είτε δυνάµει εµπιστεύµατος˙

(β)

επί συµφέροντος το οποίο έχει άλλο πρόσωπο σε ρευστοποιήσιµη περιουσία είτε του
είδους που περιγράφεται στο εδάφιο (5) πιο κάτω είτε δυνάµει εµπιστεύµατος και
προς το οποίο ο κατηγορούµενος έχει προβεί σε δωρεά απαγορευµένη από το Νόµο
αυτό.
750972509

(5) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (12), τα είδη περιουσίας που αναφέρονται στο
εδάφιο (4) είναι(α)

Ακίνητη περιουσία˙

(β)

τα ακόλουθα οµόλογα:
(i)

Κυβερνητικά οµόλογα˙

(ii)

οµόλογα οποιουδήποτε νοµικού προσώπου που συστάθηκε στη ∆ηµοκρατία˙

(iii)

οµόλογα νοµικού προσώπου που συστάθηκε εκτός της ∆ηµοκρατίας και τα
οποία είναι εγγεγραµµένα σε µητρώο το οποίο τηρείται στη ∆ηµοκρατία˙

237542092

(γ)

µερίδιο σε εµπίστευµα µονάδων για το οποίο τηρείται µητρώο των µεριδιούχων
οπουδήποτε εντός της ∆ηµοκρατίας˙

(δ)

καταθέσεις σε δικαστήριο.

(6) Όταν το δικαστήριο εκδίδει διάταγµα επιβάρυνσης επί συµφέροντος σε είδος περιουσίας
από τα αναφερόµενα στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (5), δύναται να διατάξει
όπως η επιβάρυνση επεκταθεί και καλύψει συµφέρον επί µερίσµατος ή επί τόκου πληρωτέον
σε σχέση µε την εν λόγω περιουσία.
508485198

(7) Το δικαστήριο δύναται µε διάταγµά του να ακυρώσει ή να τροποποιήσει επιβαρυντικό
διάταγµα και εν πάση περιπτώσει ακυρώνει επιβαρυντικό διάταγµα µετά την περάτωση της
ποινικής διαδικασίας για το αδίκηµα ή κατόπιν κατάθεσης στο δικαστήριο του ποσού η
πληρωµή του οποίου εξασφαλίστηκε µε την έκδοση του επιβαρυντικού διατάγµατος ή αν οι
αιτήσεις δυνάµει των άρθρων 35 ή 36 δε γίνουν µέσα σε εύλογο κατά τη γνώµη του
δικαστηρίου χρόνο.
(8) Το δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγµα επιβάρυνσης χωρίς όρους ή µε την επιβολή
όρων σχετικά µε την επίδοση γνωστοποίησης στα πρόσωπα τα οποία έχουν οποιοδήποτε
συµφέρον στην επηρεαζόµενη περιουσία ή σχετικά µε το χρόνο εκτέλεσης της επιβάρυνσης
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ή σχετικά µε άλλα θέµατα.
(9) Η έκδοση επιβαρυντικού διατάγµατος σε σχέση µε τα περιουσιακά στοιχεία (β), (γ) και
(δ) του εδαφίου (5) έχει όλες ή µερικές από τις πιο κάτω συνέπειες, τις οποίες καθορίζει το
δικαστήριο, το οποίο δύναται να επιβάλει τους όρους ή να δώσει τις οδηγίες που κρίνει
αναγκαίες ή συµπληρωµατικές της συνέπειας ή των συνεπειών που έχει ορίσει(α)

Τη δηµιουργία επιβάρυνσης υπέρ της ∆ηµοκρατίας στην περιουσία για την οποία
εκδίδεται το διάταγµα µε την πληρωµή του ποσού που αναφέρεται στο εδάφιο (1) µε
προτεραιότητα του συµφέροντος της ∆ηµοκρατίας έναντι όλων των χρεών και
υποχρεώσεων του κατηγορουµένου που δεν αποτέλεσαν αντικείµενο προγενέστερου
επιβαρυντικού διατάγµατος στα ίδια περιουσιακά στοιχεία ή άλλων επιβαρύνσεων
που δε δηµιουργήθηκαν πριν από την έκδοση του διατάγµατος µε οποιοδήποτε
νοµικό τρόπο˙

(β)

την απαγόρευση µεταβιβάσεων, πωλήσεων, πληρωµών ή άλλων συναλλαγών σε
σχέση µε το αντικείµενο του διατάγµατος, χωρίς να επηρεάζεται η εκτέλεση
αποφάσεων ή διαταγµάτων του δικαστηρίου που εκδόθηκαν πριν από την έκδοση
του διατάγµατος˙

(γ)

την απαγόρευση πληρωµής µερισµάτων στο χρεώστη σε σχέση µε το αντικείµενο
του διατάγµατος˙

(δ)

στην περίπτωση εµπιστεύµατος µονάδων, την απαγόρευση οποιασδήποτε απόκτησης
των µονάδων ή συναλλαγής σε σχέση µε τις µονάδες από οποιοδήποτε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που ασκεί αρµοδιότητα βάσει του εµπιστεύµατος:

691200315

Νοείται ότι µετά την επίδοση του διατάγµατος σε οποιοδήποτε πρόσωπο δυνάµει του
εδαφίου αυτού δηµιουργείται υποχρέωση του προσώπου αυτού να συµµορφωθεί προς το
περιεχόµενο του διατάγµατος και περαιτέρω, αν το πρόσωπο αυτό τηρεί οποιοδήποτε
µητρώο σχετικά µε την εγγραφή µεταβίβασης ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή σχετική µε το
αντικείµενο του διατάγµατος, οφείλει να προβεί σε όλες τις καταχωρήσεις ή τροποποιήσεις
σ' αυτή που είναι επακόλουθο του διατάγµατος.

Κεφ. 6.
11 του 1965
161 του 1989
228 του 1989
51(Ι) του 1999
134(Ι) του 1999
58(Ι) του 2003
66(Ι) του 2004
138(Ι) του 2006.

(10) Επιβαρυντικό διάταγµα το οποίο εκδόθηκε σε σχέση µε ακίνητη περιουσία κατατίθεται
στο επαρχιακό κτηµατολογικό γραφείο της επαρχίας όπου βρίσκεται η περιουσία που
επηρεάζεται και ακολούθως εφαρµόζονται µε ανάλογες αναπροσαρµογές οι πρόνοιες των
άρθρων 57, 60 και 61 του περί Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου, ως εάν-

593921661

(α)

Το επιβαρυντικό διάταγµα αποτελούσε απόφαση του ∆ικαστηρίου για χρέος· και

(β)

η κατάθεση του διατάγµατος αποτελούσε εγγραφή της απόφασης του δικαστηρίου για
χρέος.

(11) Κάθε διάταγµα το οποίο τροποποιεί ή ακυρώνει επιβαρυντικό διάταγµα επί ακινήτου
περιουσίας κατατίθεται στο επαρχιακό κτηµατολογικό γραφείο της επαρχίας όπου βρίσκεται
η περιουσία που επηρεάζεται και o Επαρχιακός Κτηµατολογικός Λειτουργός τροποποιεί ή
διαγράφει, ανάλογα µε την περίπτωση, τη σχετική καταχώριση στο µητρώο το οποίο
τηρείται µε βάση τις πρόνοιες του άρθρου 60 του περί Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου.
(12)(α) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται µε Κανονισµούς να τροποποιεί το εδάφιο (5) µε
την προσθήκη ή αφαίρεση περιουσιακών στοιχείων τα οποία, κατά τη γνώµη του, έπρεπε να
Copyright © Leginet Ltd 2002-2008. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally
embedded signatures against unauthorized use
είχαν προστεθεί ή διαγραφεί, νοουµένου ότι σε περίπτωση προσθήκης νέου περιουσιακού
στοιχείου η εν λόγω προσθήκη δε συνεπάγεται άλλες τροποποιήσεις του Νόµου.
220657527

99 του 1989
227 του 1990
27(Ι) του 1992.

(β) Κανονισµοί που εκδίδονται µε βάση το εδάφιο αυτό κατατίθενται στη Βουλή των
Αντιπροσώπων για έγκριση και ακολούθως εφαρµόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (2) του
άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισµών που
Εκδίδονται µε Εξουσιοδότηση Νόµου, Νόµου.

(13) Το ∆ικαστήριο δεν ασκεί τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάµει του άρθρου αυτού-

Ακύρωση
διατάγµατος
παγώµατος και
επιβάρυνσης.

(α)

Αν ικανοποιηθεί ότι η προώθηση της διαδικασίας ή αίτησης καθυστερεί χωρίς να
υπάρχει εύλογη αιτία˙ ή

(β)

αν ο Γενικός Εισαγγελέας δηλώσει ότι δε σκοπεύει να προωθήσει τη διαδικασία ή
αίτηση.

16. (1) Το δικαστήριο ακυρώνει διατάγµατα τα οποία εκδόθηκαν πριν από την έκδοση
διατάγµατος δήµευσης µε βάση τις πρόνοιες των άρθρων 14 και 15, αν η επικείµενη ποινική
διαδικασία δεν έχει αρχίσει µέσα σε λογική χρονική περίοδο ή µέσα στη χρονική περίοδο
την οποία το δικαστήριο όρισε το ίδιο το διάταγµα.
273250222

(2) Όταν οι εξουσίες οι οποίες παρέχονται δυνάµει των άρθρων 14 και 15 ασκούνται πριν
αρχίσει η ποινική διαδικασία, τότε(α)

η αναφορά στον κατηγορούµενο που γίνεται στον παρόντα Νόµο ερµηνεύεται ως
αναφορά στο πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του
άρθρου 14 και στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 15·

(β)

η αναφορά στη ρευστοποιήσιµη περιουσία που γίνεται στον παρόντα Νόµο
ερµηνεύεται ως εάν είχε αρχίσει ποινική διαδικασία εναντίον του προσώπου το οποίο
αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 14 και στην παράγραφο
(α) του εδαφίου (1) του άρθρου 15 για τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος αµέσως
πριν από την έκδοση του σχετικού διατάγµατος δυνάµει των άρθρων 14 και 15.

(3) Σε περίπτωση έκδοσης διατάγµατος δήµευσης, τα διατάγµατα παγώµατος ή επιβάρυνσης
περιουσίας που έχουν εκδοθεί δυνάµει των άρθρων 14 και 15 του παρόντος Νόµου,
ακυρώνονται από το ∆ικαστήριο µόνο µετά την πλήρη ικανοποίησή του δυνάµει του
διατάγµατος οφειλόµενου ποσού.
Γ. Άλλα µέτρα
∆ιορισµός
παραλήπτη µετά
την έκδοση
διατάγµατος
δήµευσης.

504571259

17. (1) Μετά την έκδοση διατάγµατος δήµευσης για το οποίο δεν έχει καταχωρισθεί έφεση
και το οποίο παραµένει ανεκτέλεστο, το δικαστήριο δύναται µε αίτηση της κατηγορούσας
αρχής να ασκήσει τις ακόλουθες εξουσίες:

(α)

Να προβεί στο διορισµό παραλήπτη για τη ρευστοποίηση της περιουσίας˙

(β)

να εξουσιοδοτήσει τον εν λόγω παραλήπτη ή τον παραλήπτη που διορίζεται δυνάµει
των προνοιών του εδαφίου (7) του άρθρου 14 ή δυνάµει άλλων προνοιών σχετικά µε
την έκδοση επιβαρυντικών διαταγµάτων(i)

Να εκτελέσει οποιαδήποτε επιβάρυνση η οποία έχει επιβληθεί δυνάµει του
άρθρου 15 επί ρευστοποιήσιµης περιουσίας ή επί τόκων ή µερισµάτων
πληρωτέων σε σχέση µε την περιουσία αυτή˙ και
80810785

(ii)

να θέσει υπό την κατοχή του οποιαδήποτε άλλη ρευστοποιήσιµη περιουσία η
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οποία δεν υπόκειται σε επιβάρυνση µε την επιβολή όρων και εξαιρέσεων, αν
το δικαστήριο το κρίνει σκόπιµο˙
(γ)

να διατάξει οποιοδήποτε πρόσωπο στην κατοχή του οποίου
ρευστοποιήσιµη περιουσία να την παραδώσει στον εν λόγω παραλήπτη˙

βρίσκεται

(δ)

να εξουσιοδοτήσει τον εν λόγω παραλήπτη να ρευστοποιήσει ρευστοποιήσιµη
περιουσία µε τον τρόπο που το δικαστήριο ορίζει˙

(ε)

να διατάξει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει συµφέρον επί ρευστοποιήσιµης
περιουσίας να πληρώσει στον παραλήπτη οποιαδήποτε ποσά σχετικά µε οποιοδήποτε
συµφέρον το οποίο έχει ο κατηγορούµενος ή ο δωρεοδόχος απαγορευµένης δωρεάς
και ακολούθως το δικαστήριο δύναται, αφού γίνει η πληρωµή, να διατάξει να
µεταβιβαστεί, παραχωρηθεί ή διαγραφεί οποιοδήποτε συµφέρον στην περιουσία.
228984296

(2) Οι παράγραφοι (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (1) δεν εφαρµόζονται σχετικά µε περιουσία η
οποία επηρεάζεται από επιβάρυνση η οποία έχει δηµιουργηθεί µε βάση τις πρόνοιες του
άρθρου 15.
(3) Το δικαστήριο ασκεί τις εξουσίες που του παρέχουν η υποπαράγραφος (i) της
παραγράφου (β) και οι παράγραφοι (δ) και (ε) του εδαφίου (1), µόνο αν πεισθεί ότι δόθηκε η
εύλογη ευκαιρία σε όλα τα πρόσωπα τα οποία έχουν συµφέρον στην περιουσία που
επηρεάζεται να υποβάλουν τις απόψεις τους στο δικαστήριο.

31(Ι) του 1992.
∆ιάταγµα
πώλησης
οµολόγων.

(4) Παραλήπτης διοριζόµενος δυνάµει του παρόντος άρθρου έχει τις ίδιες εξουσίες, στην
έκταση που αυτές δε συγκρούονται µε πρόνοιες του παρόντος Νόµου, που θα είχε αν
διοριζόταν για σκοπούς πώλησης, διάθεσης ή ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων
βαρυνόµενων µε επιβαρυντικό διάταγµα για την ικανοποίηση χρέους σε πολιτική υπόθεση,
σύµφωνα µε τον περί Επιβαρυντικών ∆ιαταγµάτων Νόµο.
18. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (4), σε περίπτωση κατά την οποία
αντικείµενο του διατάγµατος επιβάρυνσης είναι η περιουσία που αναφέρεται στις
παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (5) του άρθρου 15, η διάθεση, πώληση ή
ρευστοποίηση της εν λόγω περιουσίας γίνεται µόνο µε διάταγµα του δικαστηρίου το οποίο
εκδίδεται κατόπιν αίτησης της κατηγορούσας αρχής ή του παραλήπτη ο οποίος έχει
διοριστεί δυνάµει του άρθρου 17 και το οποίο καλείται διάταγµα πώλησης οµολόγων.
(2) Το δικαστήριο, κατά την έκδοση διατάγµατος πώλησης οµολόγων, δύναται να επιβάλει
οποιουσδήποτε όρους κρίνει αναγκαίους για τη διασφάλιση των συµφερόντων όσων έχουν
συµφέρον στην πώληση των εν λόγω οµολόγων.
91287493

(3) Το δικαστήριο, προτού εκδώσει διάταγµα πώλησης οµολόγων, εξασφαλίζει τις απόψεις
όλων των ενδιαφεροµένων, περιλαµβανοµένου του Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου
Παραλήπτη, καθώς και των συµβούλων εταιρείας ή άλλου νοµικού προσώπου, µε σκοπό την
εξακρίβωση των διάφορων συµφερόντων στην υπό επιβάρυνση περιουσία τα οποία δυνατό
να επηρεάζονται από την πώληση, ρευστοποίηση ή διάθεσή της. Το δικαστήριο δύναται για
το σκοπό αυτό να δώσει οποιεσδήποτε οδηγίες κρίνει υπό τις περιστάσεις σκόπιµες και
αναγκαίες.
(4) ∆ιάταγµα πώλησης οµολόγων δύναται να εκδοθεί µόνο µετά την έκδοση διατάγµατος
δήµευσης.

31(Ι) του 1992.
∆ιάθεση του
προϊόντος της

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία αντικείµενο του επιβαρυντικού διατάγµατος είναι µετοχές
εταιρείας, η πώλησή τους γίνεται µε δηµόσιο πλειστηριασµό, εκτός αν το δικαστήριο
διατάξει διαφορετικά, και ακολούθως ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που ισχύουν και στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες το επιβαρυντικό διάταγµα εκδίδεται για χρέος σε πολιτική
υπόθεση, σύµφωνα µε τον περί Επιβαρυντικών ∆ιαταγµάτων Νόµο.
19. (1) Τα ποσά που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και τα οποία περιέρχονται στην κατοχή του
παραλήπτη, είτε αυτός διορίστηκε µε βάση τις πρόνοιες των άρθρων 14 ή 17 είτε µε σκοπό
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ρευστοποίησης
περιουσίας

την εκτέλεση επιβαρυντικού διατάγµατος, διατίθενται για λογαριασµό του κατηγορουµένου,
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του εδαφίου (4), έναντι του δυνάµει του διατάγµατος δήµευσης
πληρωτέου ποσού, το οποίο και µειώνεται ανάλογα, αφού προηγουµένως αφαιρεθούν από
αυτά τα ποσά που αναφέρονται στο εδάφιο (3).
(2) Τα ποσά που διατίθενται σύµφωνα µε το εδάφιο (1) είναι771406710

(α)

Οι εισπράξεις από την εκποίηση επιβάρυνσης η οποία έχει επιβληθεί µε βάση το
άρθρο 15·

(β)

οι εισπράξεις από τη ρευστοποίηση περιουσίας δυνάµει των προνοιών των άρθρων
14 ή 17 οι οποίες δεν προέρχονται από εκποίηση επιβάρυνσης˙

(γ)

άλλα ποσά τα οποία ανήκουν στον κατηγορούµενο.

(3) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του άρθρου 126 του περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου, τα
ποσά τα οποία αφαιρούνται από τα ποσά που αναφέρονται στο εδάφιο (2), προτού µειωθεί
το οφειλόµενο δυνάµει του διατάγµατος δήµευσης ποσό, είναι(α)

Η αµοιβή και τα έξοδα του παραλήπτη˙
367462635

(β)

τα ποσά εκείνα τα οποία η κατηγορούσα αρχή κατέβαλε δυνάµει του εδαφίου (2) του
άρθρου 24 (Παραλήπτης. Συµπληρωµατικές διατάξεις)˙

(γ)

πληρωµές τις οποίες διέταξε το δικαστήριο.

(4) Τα ποσά που αναφέρονται στο εδάφιο (2) διατίθενται ως ακολούθως:
(α)

Τα ποσά που αναφέρονται στο εδάφιο (3) πληρώνονται µε τη σειρά που
ακολουθείται στο εν λόγω εδάφιο, εκτός αν το δικαστήριο διατάξει διαφορετικά˙

(β)

το υπόλοιπο θεωρείται χρηµατική ποινή και διατίθεται για εξόφληση του πληρωτέου
δυνάµει του διατάγµατος δήµευσης ποσού˙

(γ)

αν µετά την πλήρη εξόφληση του πληρωτέου δυνάµει του διατάγµατος δήµευσης
ποσού παραµένει οποιοδήποτε υπόλοιπο, αυτό διανέµεται µεταξύ όσων είχαν
δικαιώµατα επί της περιουσίας που ρευστοποιήθηκε και µε την αναλογία την οποία
το δικαστήριο ορίζει, αφού προηγουµένως παρασχεθεί εύλογη ευκαιρία σε όλα τα
πιο πάνω πρόσωπα να εκθέσουν τις απόψεις τους ενώπιον του δικαστηρίου.

357554137

Γενικές αρχές για
την άσκηση
ορισµένων
εξουσιών.

20. Οι βασικές αρχές βάσει των οποίων ασκούνται οι εξουσίες οι οποίες παρέχονται στο
δικαστήριο δυνάµει των άρθρων 15 και 19 ή στον παραλήπτη ο οποίος έχει διοριστεί
δυνάµει των άρθρων 14 και 17 ή κατ’ ακολουθίαν επιβαρυντικού διατάγµατος είναι οι
ακόλουθες:
(α)

Σε περίπτωση κατά την οποία ρευστοποιήσιµη περιουσία βρίσκεται στην κατοχή
προσώπου προς το οποίο ο κατηγορούµενος άµεσα ή έµµεσα προέβη σε
απαγορευµένη δωρεά, ανακτάται η αξία της δωρεάς και όχι περισσότερο˙

(β)

επιτρέπεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός του κατηγορουµένου ή του δωρεοδόχου
απαγορευµένης δωρεάς, να κρατήσει ή να επανακτήσει την αξία οποιασδήποτε
περιουσίας του ανήκει˙
990001797

(γ)

παραβλέπονται τυχόν υποχρεώσεις του κατηγορουµένου ή του δωρεοδόχου
απαγορευµένης δωρεάς οι οποίες συγκρούονται µε την υποχρέωση για εξόφληση του
πληρωτέου δυνάµει του διατάγµατος δήµευσης ποσού˙

(δ)

τηρουµένων των πιο πάνω αρχών, εξοφλείται το πληρωτέο δυνάµει του διατάγµατος
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δήµευσης ποσό µε την εξασφάλιση της τρέχουσας αξίας της ρευστοποιήσιµης
περιουσίας.
Τροποποίηση
διατάγµατος
δήµευσης.

21. (1) Το δικαστήριο, αν κατόπιν αίτησης του κατηγορουµένου ή του παραλήπτη που έχει
διοριστεί δυνάµει του άρθρου 17 ή κατόπιν αίτησης για έκδοση επιβαρυντικού διατάγµατος,
ικανοποιηθεί ότι η ρευστοποιήσιµη περιουσία δεν επαρκεί για την εξόφληση οποιουδήποτε
ποσού το οποίο οφείλεται δυνάµει διατάγµατος δήµευσης, δύναται, τηρουµένων των
προνοιών του εδαφίου (2), να τροποποιήσει το διάταγµα δήµευσης(α)

Με την αντικατάσταση του ποσού του διατάγµατος δήµευσης µε οποιοδήποτε
µικρότερο ποσό το οποίο κρίνει δίκαιο˙ και

(β)

µε την αντικατάσταση των περιόδων φυλάκισης, όπως αυτές καθορίζονται στο
άρθρο 126 του περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου και στο άρθρο 9 του παρόντος
Νόµου, σχετικά µε το ποσό το οποίο θα έπρεπε να εισπραχθεί µε βάση το διάταγµα
δήµευσης, µε οποιαδήποτε άλλη µικρότερη περίοδο ανάλογη, σύµφωνα µε τις πιο
πάνω πρόνοιες, µε το µικρότερο ποσό το οποίο θα εισπραχθεί.
471992313

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1)(α)

Σε περίπτωση κατά την οποία ρευστοποιήσιµη περιουσία ανήκει σε πτωχεύσαντα,
αυτή λογίζεται ως περιουσία της οποίας το µέρος το οποίο θα ήταν δυνατό να
διανεµηθεί µεταξύ των πιστωτών του πτωχεύσαντος δεν µπορεί να ανακτηθεί, αλλά

(β)

δε λογίζεται ως περιουσία που δεν µπορεί να ανακτηθεί οποιαδήποτε ανεπάρκεια στη
ρευστοποιήσιµη περιουσία η οποία, κατά την άποψη του δικαστηρίου, οφείλεται εξ
ολοκλήρου ή µερικώς σε πράξεις του κατηγορουµένου οι οποίες σκοπό είχαν την
προστασία περιουσίας προσώπου στο οποίο ο κατηγορούµενος άµεσα ή έµµεσα
προέβη σε απαγορευµένη δωρεά από τους κινδύνους ρευστοποίησης της δυνάµει των
προνοιών του παρόντος Νόµου.

(3) Η αίτηση για τροποποίηση του διατάγµατος δήµευσης υποβάλλεται γραπτώς,
συνοδεύεται από ένορκη δήλωση προς επιβεβαίωση των γεγονότων στα οποία στηρίζεται
και επιδίδεται στην κατηγορούσα αρχή και σε άλλα πρόσωπα που επηρεάζονται, όπως
διατάσσει το δικαστήριο.
(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου "δικαστήριο" σηµαίνει το δικαστήριο το οποίο
εξέδωσε το διάταγµα δήµευσης ή άλλο δικαστήριο µε την ίδια καθ’ ύλην δικαιοδοσία.
325520277

Πτώχευση του
κατηγορουµένου.
Κεφ. 5.
49 του 1985
197του 1986
156(Ι) του 1999.

22. (1) Όταν πρόσωπο το οποίο έχει ρευστοποιήσιµη περιουσία κηρυχθεί σε πτώχευση, για
τους σκοπούς του περί Πτωχεύσεως Νόµου εξαιρείται από την περιουσία του προσώπου
αυτού-

(α)

Περιουσία η οποία αποτελεί αντικείµενο διατάγµατος παγοποίησης το οποίο
εκδόθηκε πριν από την έκδοση του διατάγµατος δυνάµει του οποίου το εν λόγω
πρόσωπο κηρύχθηκε σε πτώχευση· και

(β)

το προϊόν της ρευστοποίησης περιουσίας µε βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (6) του
άρθρου 14 και των παραγράφων (δ) και (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 17, το οποίο
βρίσκεται στην κατοχή παραλήπτη ο οποίος διορίστηκε µε βάση τα άρθρα 14 ή 17.

(2) Όταν πρόσωπο κηρυχθεί σε πτώχευση, οι εξουσίες οι οποίες παρέχονται είτε στο
δικαστήριο δυνάµει των άρθρων 14 µέχρι 18 είτε στον παραλήπτη ο οποίος έχει διοριστεί
για τους σκοπούς των εν λόγω άρθρων δεν ασκούνται σε σχέση µε οποιαδήποτε περιουσία
του πτωχεύσαντος η οποία, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 41 του περί Πτωχεύσεως
Νόµου, υπόκειται σε διανοµή µεταξύ των πιστωτών.
553937852
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(3) Οι πρόνοιες του εδαφίου (1) δεν επηρεάζουν την εκτέλεση επιβαρυντικού διατάγµατος
το οποίο εκδόθηκε πριν από την έκδοση του διατάγµατος πτώχευσης ή εκδόθηκε σε σχέση
µε περιουσία η οποία αποτελούσε αντικείµενο διατάγµατος παγοποίησης, όταν εκδιδόταν το
διάταγµα πτώχευσης.
(4) Οι πρόνοιες του περί Πτωχεύσεως Νόµου δεν περιορίζουν µε οποιοδήποτε τρόπο την
άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στο εδάφιο (2).
(5) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίσηµος Παραλήπτης ενεργεί ως προσωρινός
παραλήπτης δυνάµει των άρθρων 9 και 10 του περί Πτωχεύσεως Νόµου και η περιουσία του
χρεώστη αποτελεί αντικείµενο διατάγµατος παγοποίησης, η διαχείριση της περιουσίας αυτής
γίνεται σύµφωνα µε οδηγίες του δικαστηρίου, χωρίς να επηρεάζεται τυχόν δικαίωµα
επίσχεσης εξόδων, περιλαµβανοµένης και της αµοιβής του παραλήπτη, τα οποία έχουν γίνει
σε σχέση µε την περιουσία αυτή.
(6) Όταν πρόσωπο το οποίο έχει κηρυχθεί σε πτώχευση άµεσα ή έµµεσα προβαίνει σε
απαγορευµένη δωρεά περιουσίας, οι πρόνοιες του άρθρου 46 του περί Πτωχεύσεως Νόµου(α)

∆εν εφαρµόζονται αναφορικά µε την εν λόγω δωρεά, αν439180731

(β)

∆ιάλυση
εταιρείας που
κατέχει
ρευστοποιήσιµη
περιουσία.

(i)

Αυτή έγινε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια που εκκρεµούσε εναντίον του
πτωχεύσαντος ποινική διαδικασία για διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος˙

(ii)

αυτή έγινε κατά τη διάρκεια εκκρεµότητας αίτησης εναντίον του
πτωχεύσαντος, δυνάµει των άρθρων 28, 35 ή 36· ή

(iii)

αν η περιουσία του δωρεοδόχου αποτελεί αντικείµενο διατάγµατος
παγοποίησης ή επιβάρυνσης, αλλά

εφαρµόζονται µετά την περάτωση της ποινικής διαδικασίας για διάπραξη
γενεσιουργού αδικήµατος, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν ρευστοποιήσεις που έχουν
γίνει µε βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόµου σε σχέση µε την περιουσία του
δωρεοδόχου.
259465277

23. (1) Όταν ρευστοποιήσιµη περιουσία ανήκει σε εταιρεία αναφορικά µε τη διάλυση της
οποίας έχει εκδοθεί διάταγµα διάλυσης ή έχει εγκριθεί σχετική απόφαση, οι αρµοδιότητες
του εκκαθαριστή ή του προσωρινού εκκαθαριστή δεν ασκούνται σε σχέση µε-

(α)

Περιουσία η οποία αποτελεί το αντικείµενο διατάγµατος παγοποίησης το οποίο
εκδόθηκε πριν από τη σχετική ηµεροµηνία, όπως αυτή ορίζεται στο εδάφιο (4)˙

(β)

το προϊόν της ρευστοποίησης περιουσίας δυνάµει του εδαφίου (6) του άρθρου 14,
της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 17 ή της παραγράφου (ε) του
εδαφίου (1) του άρθρου 17 το οποίο βρίσκεται στην κατοχή παραλήπτη που
διορίστηκε δυνάµει του άρθρου 14 ή 17:

Νοείται ότι θα πληρώνονται από τα πιο πάνω περιουσιακά στοιχεία οι δαπάνες,
περιλαµβανοµένης και της αµοιβής του εκκαθαριστή ή του προσωρινού εκκαθαριστή, οι
οποίες έχουν γίνει σχετικά µε την εν λόγω περιουσία κατά τη διάλυση της εταιρείας.
(2) Σε περίπτωση εταιρείας για τη διάλυση της οποίας έχει εκδοθεί διάταγµα διάλυσης ή έχει
εγκριθεί σχετική απόφαση, οι εξουσίες οι οποίες παρέχονται στο δικαστήριο δυνάµει των
άρθρων 14 µέχρι 18 ή στον παραλήπτη ο οποίος έχει διοριστεί µε βάση τα εν λόγω άρθρα
δεν ασκούνται για ρευστοποιήσιµη περιουσία της εταιρείας σε σχέση µε την οποία ο
εκκαθαριστής της εταιρείας θα µπορούσε να ασκήσει τις αρµοδιότητές του, αν µε την
άσκηση των πιο πάνω εξουσιών ο εκκαθαριστής808072090

(α)

Εµποδίζεται στην άσκηση των εν λόγω αρµοδιοτήτων του για σκοπούς διανοµής της
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περιουσίας της εταιρείας στους πιστωτές της ή
(β)

Κεφ. 113.
9 του 1968
7 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
41(Ι) του 1994
15(Ι) του 1995
21(Ι) του 1977
82(Ι) του 1999
149(Ι) του 1999
2(Ι) του 2000
135(Ι) του 2000
151(Ι) του 2000
76(Ι) του 2001
70(Ι) του 2003
167(Ι) του 2003
92(Ι) του 2004
24(Ι) του 2005
129(Ι) του 2005
130(Ι) του 2005
98(Ι) του 2006
124(Ι) του 2006
70(Ι) του 2007
71(Ι) του 2007
131(Ι) του 2007.

εµποδίζεται στην πληρωµή δαπανών περιλαµβανοµένης και της αµοιβής του
εκκαθαριστή ή του προσωρινού εκκαθαριστή, οι οποίες δεόντως έχουν γίνει σχετικά
µε την εν λόγω περιουσία κατά τη διάλυση της εταιρείας:

Νοείται ότι οι πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου δεν περιορίζουν µε οποιοδήποτε τρόπο
την άσκηση των πιο πάνω εξουσιών.

(3) Το εδάφιο (2) δεν επηρεάζει την εκτέλεση διατάγµατος επιβάρυνσης το οποίο εκδόθηκε
πριν από τη σχετική ηµεροµηνία ή σε σχέση µε περιουσία η οποία αποτελούσε αντικείµενο
διατάγµατος παγοποίησης κατά τη σχετική ηµεροµηνία, όπως αυτή ορίζεται στο εδάφιο (4).
(4) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου:
821370303

"εταιρεία" σηµαίνει εταιρεία η οποία διαλύεται µε βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών
Νόµου·
"σχετική ηµεροµηνία" σηµαίνει(α) Την ηµεροµηνία κατά την οποία εγκρίθηκε η απόφαση για την εθελοντική διάλυση
εταιρείας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες (i) ∆εν έχει εκδοθεί διάταγµα για τη διάλυσή της˙ ή
741619706

(ii) εκδόθηκε διάταγµα διάλυσης, αλλά, προτού καταχωριστεί η αίτηση για τη διάλυσή της
από το δικαστήριο, εγκρίθηκε απόφαση για τη διάλυσή της˙
(β) την ηµεροµηνία έκδοσης διατάγµατος για τη διάλυσή της σε όλες τις άλλες περιπτώσεις
κατά τις οποίες εκδόθηκε διάταγµα διάλυσης.
Αµοιβή και
ευθύνη
παραλήπτη.

24. (1) Παραλήπτης ο οποίος διορίζεται δυνάµει των άρθρων 14 ή 17 ή διορίζεται κατ'
ακολουθίαν επιβαρυντικού διατάγµατος δεν είναι υπεύθυνος έναντι οποιουδήποτε
προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζηµιά που προκαλείται σε αυτό από οποιαδήποτε πράξη του
σε σχέση µε περιουσία του προσώπου η οποία δεν ήταν ρευστοποιήσιµη, νοουµένου ότι ο εν
λόγω παραλήπτης(α) Θα είχε το δικαίωµα να προβεί στη συγκεκριµένη πράξη, αν η εν λόγω περιουσία ήταν
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ρευστοποιήσιµη˙
(β) είχε την πεποίθηση ή βάσιµούς λόγους να πιστεύει ότι είχε δικαίωµα να προβεί στη
συγκεκριµένη πράξη. και
287939369

(γ) η απώλεια ή ζηµιά δεν προκλήθηκε από αµέλειά του.
(2) Αν ποσά τα οποία οφείλονται σχετικά µε την αµοιβή ή τα έξοδα του παραλήπτη ο οποίος
έχει διοριστεί για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου παραµένουν απλήρωτα, επειδή δεν
υπάρχουν επαρκή διαθέσιµα ποσά για την πληρωµή της αµοιβής ή των εξόδων, σύµφωνα µε
το εδάφιο (3) του άρθρου 19 τα απλήρωτα αυτά ποσά καταβάλλονται από τη ∆ηµοκρατία.
Αποζηµιώσεις.

25. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3) το δικαστήριο δύναται να επιδικάσει
αποζηµιώσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είχε ρευστοποιήσιµη περιουσία, σε
περίπτωση κατά την οποία η ποινική διαδικασία η οποία άρχισε εναντίον του προσώπου
σχετικά µε τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος(α)

∆εν κατέληξε σε καταδίκη ή

(β)

κατέληξε σε καταδίκη, αλλά κατόπιν έφεσης η καταδίκη ακυρώθηκε, χωρίς να
αντικατασταθεί µε καταδίκη για άλλο παρόµοιο αδίκηµα.

165276765

(2) Η αξίωση για καταβολή αποζηµιώσεων υποβάλλεται µε αγωγή.
(3) Το δικαστήριο επιδικάζει αποζηµιώσεις δυνάµει του εδαφίου (Ι) πιο πάνω αν
ικανοποιηθεί ότι(α)

Υπήρξε σοβαρή παράλειψη εκ µέρους οποιουδήποτε προσώπου το οποίο έλαβε µέρος
στη διερεύνηση ή στη δίωξη του εν λόγω αδικήµατος ή αδικηµάτων και ότι η δίωξη δε
θα άρχιζε ή δε θα συνεχιζόταν, αν δεν υπήρχε η εν λόγω παράλειψη· και

(β)

ο ενάγων υπέστη ουσιαστική ζηµιά ως αποτέλεσµα οποιασδήποτε πράξης ή ενέργειας
που έγινε σε σχέση µε περιουσία του δυνάµει διατάγµατος του δικαστηρίου το οποίο
εκδόθηκε µε βάση τα άρθρα 14 µέχρι 18, και των δύο περιλαµβανοµένων.
671875417

(4) Το ποσό των αποζηµιώσεων πρέπει να είναι δίκαιο, αφού το δικαστήριο λάβει υπόψη
κατά του υπολογισµό των αποζηµιώσεων όλα τα περιστατικά της υπόθεσης.
(5) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση όπου το δικαστήριο
εκδίδει διάταγµα δήµευσης δυνάµει του άρθρου 28.
Ειδικές
υπερασπίσεις
προσώπων τα
οποία παρέχουν
βοήθεια για
διάπραξη
αδικηµάτων
νοµιµοποίησης
εσόδων και
χρηµατοδότησης
της τροµοκρατίας.

26. (1) Σε ποινική διαδικασία σχετικά µε παροχή βοήθειας για διάπραξη αδικήµατος
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες κατά παράβαση των διατάξεων του
άρθρου 4 αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούµενο, αν αποδείξει ότι σκόπευε να
αποκαλύψει στη Μονάδα την υποψία ή την πεποίθησή του ή τα γεγονότα επί των οποίων
στήριζε την υποψία ή την πεποίθησή του, σχετικά µε τη συµφωνία ή τη διευθέτηση, και ότι
η παράλειψη του να πράξει αυτό οφειλόταν σε λογική αιτία.

(2) Όταν πρόσωπο αποκαλύψει στη Μονάδα την υποψία ή την πεποίθησή του ότι ποσά ή
επενδύσεις προέρχονται από γενεσιουργό αδίκηµα ή χρησιµοποιούνται σε σχέση µε αυτό,
καθώς και οτιδήποτε άλλο επί του οποίου στηρίζει την εν λόγω υποψία ή πεποίθησή του,
τότε673746943

(α)

Η καλόπιστη αποκάλυψη δε λογίζεται ως παραβίαση οποιουδήποτε συµβατικού
περιορισµού στην αποκάλυψη πληροφοριών˙ και δεν συνεπάγεται οποιουδήποτε

Copyright © Leginet Ltd 2002-2008. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally
embedded signatures against unauthorized use
είδους ευθύνης για το εν λόγω πρόσωπο· και
(β)

(γ)

αν το εν λόγω πρόσωπο προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια κατά παράβαση του άρθρου
4 και η αποκάλυψη αναφέρεται στην εν λόγω ενέργεια, το πρόσωπο αυτό δε
διαπράττει αδίκηµα κατά παράβαση των προνοιών του εν λόγω άρθρου, αν
πληρούνται οι πιο κάτω διατάξεις:
(i)

Η εν λόγω ενέργεια έγινε µε τη συγκατάθεση του αστυνοµικού ή της Μονάδας
µετά την πιο πάνω αποκάλυψη˙ ή

(ii)

αν η ενέργεια έγινε πριν από την αποκάλυψη, η αποκάλυψη έγινε αυτοβούλως
και χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µόλις παρασχέθηκε στον πληροφοριοδότη
σχετική εύλογη ευκαιρία·

η µη εκτέλεση ή η καθυστέρηση της εκτέλεσης εντολής υπό του εν λόγω προσώπου,
µετά από γραπτές οδηγίες της Μονάδας, σχετικά µε ποσά ή επενδύσεις που
αναφέρονται πιο πάνω, δε θα λογίζεται ως παράβαση οποιασδήποτε συµβατικής ή
άλλης υποχρέωσης του εν λόγω προσώπου ή/και των εργοδοτών του.
290629923

(3) Σε περίπτωση όπου πρόσωπο κατά τον ουσιώδη χρόνο βρίσκεται υπό την εργοδοσία
άλλου προσώπου του οποίου εργασίες εποπτεύονται από µια από τις Αρχές οι οποίες
εγκαθιδρύονται δυνάµει του άρθρου 59 τα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω εφαρµόζονται σε
σχέση µε αποκαλύψεις ή προτιθέµενες αποκαλύψεις στο λειτουργό συµµόρφωσης ο οποίος
αναφέρεται στο άρθρο 69 και σύµφωνα µε τη διαδικασία την οποία ο εργοδότης ήθελε
καθιερώσει για σκοπούς τέτοιων αποκαλύψεων και θα έχουν την ίδια συνέπεια όπως και οι
αποκαλύψεις ή προτιθέµενες αποκαλύψεις στη Μονάδα.
Άλλα αδικήµατα
σε σχέση µε
διάπραξη
αδικηµάτων
νοµιµοποίησης
εσόδων από
παράνοµες
δραστηριότητες
και
χρηµατοδότησης
της τροµοκρατίας.

27. (1) Πρόσωπο το οποίο-

(α)

Γνωρίζει, ή έχει εύλογη υποψία ότι άλλο πρόσωπο ενέχεται σε διάπραξη αδικηµάτων
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας· και

(β)

οι πληροφορίες πάνω στις οποίες βασίζεται η γνώση ή η εύλογη υποψία περιήλθαν
στην αντίληψή του κατά τη διάρκεια της απασχόλησής, του επαγγέλµατος ή της
επιχείρησής του· διαπράττει αδίκηµα αν δεν αποκαλύψει τις εν λόγω πληροφορίες
στη Μονάδα µετά που περιέρχονται στην αντίληψή του, όταν αυτό είναι ευλόγως
δυνατό·
9988307

(2) Η παράλειψη αποκάλυψης πληροφορίας η οποία έχει περιέλθει σε γνώση δικηγόρου και
αποτελεί προνοµιούχα πληροφορία δε συνιστά αδίκηµα.
(3) Ποινική δίωξη εναντίον προσώπου για διάπραξη των αδικηµάτων που αναφέρονται στο
εδάφιο (1), άρχεται ύστερα από ρητή έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα.
(4) Αδίκηµα βάσει του παρόντος άρθρου τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης που δεν
υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή µε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες
ευρώ ή και µε τις δύο αυτές ποινές.
∆ιάταγµα
δήµευσης σε

28. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3) και ύστερα από αίτηση του Γενικού
Εισαγγελέα, δικαστήριο το οποίο έχει καταδικάσει πρόσωπο για γενεσιουργό αδίκηµα
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περίπτωση
θανάτου ή
διαφυγής του
κατηγορουµένου.

δύναται να εκδώσει διάταγµα δήµευσης δυνάµει του άρθρου 8 εναντίον κατηγορουµένου o
οποίος έχει διαφύγει ή αποθάνει.

(2) Ο Γενικός Εισαγγελέας παρουσιάζει, µαζί µε την αίτησή του δυνάµει του εδαφίου (1) ή
εντός της προθεσµίας την οποία ορίζει το δικαστήριο, έκθεση ισχυρισµών στην οποία
εκτίθενται γεγονότα και στοιχεία σχετικά µε την έρευνα για τη διαπίστωση τυχόν εσόδων
του κατηγορουµένου από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος ή µε τον υπολογισµό των
εν λόγω εσόδων.
829391181

(3) Το ∆ικαστήριο δεν εκδίδει διάταγµα δήµευσης δυνάµει του εδαφίου (1)(α)

Εκτός αν ικανοποιηθεί ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες
να επικοινωνήσει µαζί του· και

(β)

δόθηκε σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δυνατό να επηρεαστεί από την έκδοση
διατάγµατος δήµευσης, η ευκαιρία να παρουσιάσει τους λόγους του ενώπιον του
δικαστηρίου·

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία δικαστήριο έχει εκδώσει διάταγµα δήµευσης δυνάµει του
άρθρου αυτού και ο κατηγορούµενος εµφανίζεται σε µεταγενέστερο στάδιο ενώπιον του
δικαστηρίου για σκοπούς επιβολής ποινής σε σχέση µε το ίδιο αδίκηµα, το εδάφιο (1) του
άρθρου 8 του Νόµου αυτού δεν εφαρµόζεται στην έκταση που η εµφάνιση αφορά το ίδιο
αδίκηµα.
Εξουσία
ακύρωσης
διατάγµατος
δήµευσης σε
περίπτωση
επιστροφής του
κατηγορουµένου
που είχε διαφύγει.

376248478

29. (1) Το άρθρο αυτό εφαρµόζεται στις περιπτώσεις όπου το δικαστήριο έχει εκδώσει
διάταγµα δήµευσης δυνάµει του άρθρου 28 σε σχέση µε κατηγορούµενο ο οποίος είχε
διαφύγει και ο οποίος έχει µεταγενέστερα επιστρέψει.

(2) Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση του κατηγορούµενου, και αφού ακούσει τις απόψεις
του Γενικού Εισαγγελέα, δύναται να ακυρώσει το διάταγµα δήµευσης αν ήθελε τούτο κρίνει
σκόπιµο και δίκαιο.
Τροποποίηση
διατάγµατος
δήµευσης το
οποίο εκδόθηκε
δυνάµει του
άρθρου 28.

30. (1) Το άρθρο αυτό εφαρµόζεται στις περιπτώσεις όπου το δικαστήριο έχει εκδώσει
διάταγµα δήµευσης δυνάµει του άρθρου 28 σε σχέση µε κατηγορούµενο ο οποίος είχε
διαφύγει και ο οποίος έχει µεταγενέστερα επιστρέψει.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο κατηγορούµενος ισχυρίζεται ότι(α)

Η αξία των εσόδων από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος σε σχέση µε την
περίοδο στην οποία ο υπολογισµός είχε γίνει˙ ή
907978832

(β)

το ποσό το οποίο δυνατό να ερευστοποιείτο όταν εκδόθηκε διάταγµα δήµευσης ήταν
µικρότερο από το ποσό του διατάγµατος δήµευσης,

ο κατηγορούµενος δύναται να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για εξέταση των πιο πάνω
ισχυρισµών του.
(3) Σε περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο, εν όψει της µαρτυρίας, αποδέχεται τον
ισχυρισµό του κατηγορουµένου(α)

Προβαίνει σε νέο υπολογισµό δυνάµει του άρθρου 7˙ και
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233381032

(β)
Απαγόρευση
δηµοσιοποίησης
πληροφοριών.

δύναται, αν το κρίνει δίκαιο έχοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, να
τροποποιήσει το ποσό του διατάγµατος δήµευσης.

31. (1) ∆ικαστήριο ενώπιον του οποίου διεξάγεται διαδικασία-

(α)

Για έκδοση διατάγµατος κράτησης δυνάµει του περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου
εναντίον προσώπου για το οποίο υπάρχει µαρτυρία ότι έχει διαπράξει καθορισµένο
αδίκηµα δυνάµει του άρθρου 3· ή

(β)

για έκδοση προσωρινών διαταγµάτων δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού
εναντίον προσώπου για το οποίο υπάρχει µαρτυρία ότι έχει διαπράξει καθορισµένο
αδίκηµα, εφόσον δεν έχει αρχίσει εντός της ∆ηµοκρατίας ποινική διαδικασία εναντίον
του προσώπου αυτού για διάπραξη του εν λόγω αδικήµατος,

δύναται να διατάξει όπως η εν λόγω διαδικασία διεξαχθεί στην απουσία εκπροσώπων του
Τύπου και µέσων µαζικής ενηµέρωσης ή άλλων µη απευθείας ενδιαφεροµένων ή
επηρεαζοµένων από τη διαδικασία προσώπων και να απαγορεύσει τη δηµοσιοποίηση
πληροφοριών σχετικά µε την εν λόγω διαδικασία.
182894647

(2) Πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε δηµοσιοποίηση πληροφοριών κατά παράβαση οδηγιών
του δικαστηρίου δυνάµει του εδαφίου (1), διαπράττει αδίκηµα τιµωρούµενο µε φυλάκιση
ενός έτους ή µε χρηµατική ποινή δύο χιλιάδων ευρώ (2000) ή και µε τις δύο αυτές ποινές.
(3) Ποινική δίωξη δυνάµει του άρθρου αυτού δεν άρχεται χωρίς τη ρητή έγκριση του
Γενικού Εισαγγελέα.
∆. ∆ιατάγµατα κατακράτησης και δήµευσης περιουσίας
εναντίον απόντος υπόπτου
∆ιάταγµα
κατακράτησης
περιουσίας
απόντος ύποπτου.

32. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) και ύστερα από αίτηση του Γενικού
Εισαγγελέα, ∆ικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγµα κατακράτησης περιουσίας υπόπτου ο
οποίος βρίσκεται εκτός της δικαιοδοσίας της ∆ηµοκρατίας ή έχει αποθάνει.
(2) ∆ικαστήριο εκδίδει διάταγµα κατακράτησης περιουσίας δυνάµει του εδαφίου (1), αφού
ικανοποιηθεί από ένορκη δήλωση ή άλλη µαρτυρία ότι494693160

(α)

Υπάρχει εκ πρώτης όψεως απόδειξη εναντίον του υπόπτου για διάπραξη
καθορισµένου αδικήµατος και

(β)

η περιουσία του υπόπτου δυνατό να µετατραπεί ή να µεταβιβαστεί ή µετακινηθεί
εκτός δικαιοδοσίας της ∆ηµοκρατίας µε σκοπό την απόκρυψη ή συγκάλυψη της
παράνοµης προέλευσης της.

(3) Το διάταγµα κατακράτησης ισχύει για έξι µήνες αλλά το δικαστήριο δύναται να
παρατείνει την ισχύ του µέχρι ενός έτους αν συντρέχουν εύλογες αιτίες.
∆ιάταγµα
δήµευσης
περιουσίας
εναντίον απόντος
υπόπτου.

33. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) και ύστερα από αίτηση του Γενικού
Εισαγγελέα, δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγµα δήµευσης περιουσίας εναντίον
υπόπτου ο οποίος βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας ή έχει αποθάνει.

265779554

(2) Το δικαστήριο εκδίδει διάταγµα δήµευσης δυνάµει του εδαφίου (1), αν ο ύποπτος δεν
παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια ισχύος του διατάγµατος
κατακράτησης βάσει του άρθρου 32 και εφόσον ικανοποιηθεί ότιCopyright © Leginet Ltd 2002-2008. All rights reserved.
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(α)

Η κατηγορούσα αρχή κατέβαλε εύλογες προσπάθειες για ανεύρεσή του· και

(β)

δόθηκε η ευκαιρία σε οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο πρόσωπο το οποίο δυνατό να
επηρεαστεί από την έκδοση διατάγµατος δήµευσης, να εκθέσει αν το επιθυµεί ενώπιον
του δικαστηρίου οποιεσδήποτε απόψεις έχει σχετικά µε την έκδοση του διατάγµατος.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο έχει εκδώσει διάταγµα δήµευσης δυνάµει
του άρθρου αυτού και ο ύποπτος προσάγεται σε µεταγενέστερο στάδιο ενώπιον του
δικαστηρίου σε σχέση µε το καθορισµένο αδίκηµα για το οποίο εκδόθηκε το διάταγµα
δήµευσης, το Μέρος ΙΙ του Νόµου αυτού δεν εφαρµόζεται σε σχέση µε το εν λόγω
καθορισµένο αδίκηµα, εφαρµόζονται όµως τηρουµένων των αναλογιών οι διατάξεις του
Μέρους ΙΙΙ.
Αποζηµίωση
απόντος υπόπτου
εναντίον του
οποίου εκδόθηκε
διάταγµα
κατακράτησης ή
δήµευσης της
περιουσίας του.

34. (1) Το άρθρο αυτό εφαρµόζεται στις περιπτώσεις όπου-

270574569

(α)

Το δικαστήριο έχει εκδώσει διάταγµα κατακράτησης δυνάµει του άρθρου 32 ή
δήµευσης δυνάµει του άρθρου 33 εναντίον υπόπτου ο οποίος ήταν εκτός
δικαιοδοσίας της ∆ηµοκρατίας· και

(β)

ο ύποπτος στη συνέχεια δικάζεται για το καθορισµένο αδίκηµα ή αδικήµατα και
αθωώνεται.

(2) Το δικαστήριο από το οποίο ο κατηγορούµενος αθωώνεται ακυρώνει το διάταγµα
κατακράτησης ή δήµευσης.
(3) Ύστερα από αγωγή του προσώπου που είχε περιουσία, το δικαστήριο δύναται να
επιδικάσει αποζηµιώσεις στο πρόσωπο αυτό αν ικανοποιηθεί ότι το εν λόγω πρόσωπο
υπέστη ζηµιά ως αποτέλεσµα του διατάγµατος κατακράτησης ή δήµευσης που εκδόθηκε,
δυνάµει του άρθρου 32 ή 33 ανάλογα µε την περίπτωση.
989526927

(4) Το ποσό της αποζηµίωσης πρέπει να είναι δίκαιο, αφού το δικαστήριο λάβει υπόψη
κατά τον υπολογισµό των αποζηµιώσεων όλα τα περιστατικά της υπόθεσης.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ — ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΕΥΣΗΣ
Επανεξέταση
υπόθεσης.

35. (1) Στις περιπτώσεις όπου(α)

Λόγω έλλειψης µαρτυρίας, το ∆ικαστήριο(i)

δεν προέβη σε έρευνα δυνάµει του άρθρου 6· ή

(ii)

προέβη σε έρευνα δυνάµει του άρθρου 6, αλλά δε διαπιστώθηκε ότι ο
κατηγορούµενος είχε έσοδα από διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος˙ και

570157647

(β)

ο Γενικός Εισαγγελέας(i)

Έχει εξασφαλίσει µαρτυρία την οποία δεν είχε κατά την ηµεροµηνία
καταδίκης του κατηγορουµένου· και

(ii)

πιστεύει ότι η µαρτυρία αυτή δυνατό να χρησιµεύσει στη διαπίστωση ότι ο
κατηγορούµενος είχε έσοδα από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος αν
γινόταν έρευνα δυνάµει του άρθρου 6 κατά την ηµεροµηνία καταδίκης του
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κατηγορουµένου,
ο Γενικός Εισαγγελέας δύναται να ζητήσει από το δικαστήριο να εξετάσει τη µαρτυρία που
έχει εξασφαλίσει σύµφωνα µε το εδάφιο (β) του άρθρου αυτού.
803302109

(2) Το δικαστήριο εκδίδει διάταγµα δήµευσης δυνάµει του άρθρου 8 αν, ύστερα από
εξέταση της µαρτυρίας που δίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 και έχοντας υπόψη όλες τις
περιστάσεις της υπόθεσης το κρίνει σκόπιµο.
(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου και αν το δικαστήριο αποφασίσει να προβεί σε
έρευνα δυνάµει του άρθρου αυτού, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του Νόµου οι
οποίες θα εφαρµόζονταν αν η έρευνα είχε διεξαχθεί κατά την ηµεροµηνία καταδίκης του
κατηγορουµένου.
(4) Αίτηση η οποία γίνεται δυνάµει του άρθρου αυτού µετά την πάροδο έξι ετών από την
ηµεροµηνία καταδίκης δεν εξετάζεται από το δικαστήριο.
(5) Το άρθρο αυτό δεν έχει εφαρµογή στην περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο είχε
επιβάλει ποινή δυνάµει του Μέρους VI.
Αναθεώρηση
υπολογισµού
εσόδων.

616258859

36. (1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Γενικός Εισαγγελέας είναι της γνώµης ότι η
πραγµατική αξία των εσόδων του κατηγορουµένου από τη διάπραξη γενεσιουργού
αδικήµατος ήταν µεγαλύτερη από την υπολογισµένη τους αξία, δύναται να ζητήσει από το
δικαστήριο να εξετάσει την µαρτυρία πάνω στην οποία βασίζει τη γνώµη του.
(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1)"υπολογισµένη αξία" σηµαίνει την αξία των εσόδων του κατηγορουµένου από τη διάπραξη
γενεσιουργού αδικήµατος όπως υπολογίζεται από το άρθρο 7 του Νόµου αυτού˙
"πραγµατική αξία" σηµαίνει την αξία των εσόδων του κατηγορουµένου από γενεσιουργό
αδίκηµα το οποίο διαπράχθηκε(α)

Κατά την περίοδο στην οποία αναφέρεται ο υπολογισµός του άρθρου 7 ή
327718198

(β)

σε προηγούµενη περίοδο.

(3) Το δικαστήριο, αφού(α)

Εξετάσει τη µαρτυρία που δίδεται δυνάµει του εδαφίου (1). και

(β)

πεισθεί ότι η πραγµατική αξία των εσόδων του κατηγορουµένου είναι µεγαλύτερη
από την υπολογισµένη αξία τους, διότι η πραγµατική αξία ήταν µεγαλύτερη από
αυτή που είχε υπολογιστεί ή διότι η αξία των εν λόγω εσόδων αυξήθηκε
µεταγενέστερα,
679851412

δύναται να προβεί σε νέο υπολογισµό του ποσού το οποίο θα πρέπει να ληφθεί από τον
κατηγορούµενο δυνάµει του άρθρου 8.
(4) Το δικαστήριο δύναται να λάβει υπόψη οποιαδήποτε πληρωµή ή αµοιβή εισέπραξε ο
κατηγορούµενος κατά ή µετά την ηµεροµηνία του υπολογισµού που γίνεται δυνάµει του
άρθρου 7, αν ο Γενικός Εισαγγελέας αποδείξει ότι οι εν λόγω πληρωµές ή αµοιβές
ελήφθησαν από τον κατηγορούµενο σε σχέση µε τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος:
Νοείται ότι για σκοπούς εφαρµογής του εδαφίου αυτού, το δικαστήριο δε δύναται να προβεί
στις υποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 7.
(5) Σε περίπτωση κατά την οποία ο νέος υπολογισµός υπερβαίνει το ποσό που είχε
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υπολογιστεί για την περίοδο στην οποία αναφέρεται το άρθρο 7, το δικαστήριο(α)

∆ύναται να αντικαταστήσει το ποσό του διατάγµατος δήµευσης µε οποιοδήποτε
µεγαλύτερο ποσό το οποίο κρίνει δίκαιο· και
351418077

(β)

σε περίπτωση αντικατάστασης του ποσού του διατάγµατος, αντικαθιστά και τις
περιόδους φυλάκισης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 128 του περί Ποινικής
∆ικονοµίας Νόµου και στο άρθρο 9 του παρόντος Νόµου.

(6) Αίτηση η οποία γίνεται δυνάµει του άρθρου αυτού µετά την πάροδο έξι ετών από την
ηµεροµηνία καταδίκης δεν εξετάζεται από το δικαστήριο.
(7) Για σκοπούς του παρόντος Μέρους "ηµεροµηνία καταδίκης" σηµαίνει(α)

Την ηµεροµηνία κατά την οποία καταδικάσθηκε ο κατηγορούµενος· ή

(β)

την ηµεροµηνία της τελευταίας καταδίκης στην περίπτωση όπου o κατηγορούµενος
εµφανίστηκε για επιβολή ποινής σε σχέση µε περισσότερες από µια καταδίκες και οι
καταδίκες αυτές δεν έγιναν όλες την ίδια ηµεροµηνία·

590319156

ΜΕΡΟΣ IV — ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Ερµηνεία
βασικών όρων.

37. Για σκοπούς του παρόντος Μέρους"διάταγµα εξωτερικού" σηµαίνει διάταγµα δικαστηρίου ξένης χώρας, το οποίο εκδίδεται για
σκοπούς των Συµβάσεων ή νοµοθεσίας που θεσπίζεται για σκοπούς εφαρµογής των
Συµβάσεων και περιλαµβάνει(α)

∆ιατάγµατα για τη δήµευση εσόδων και µέσων όπως οι όροι αυτοί ερµηνεύονται στη
Σύµβαση·
800312697

(β)

διατάγµατα για πάγωµα και κατάσχεση περιουσίας εκδιδόµενα προσωρινά για
σκοπούς µελλοντικής δήµευσης εσόδων και µέσων˙

(γ)

οποιοδήποτε διάταγµα το οποίο το Υπουργικό Συµβούλιο ήθελε, µε γνωστοποίησή
του δηµοσιευόµενη στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, περιλάβει στην
έννοια του διατάγµατος εξωτερικού˙

"δικαστήριο" σηµαίνει Πρόεδρο ή Ανώτερο Επαρχιακό ∆ικαστή του Επαρχιακού
∆ικαστηρίου Λευκωσίας˙
"έφεση" για σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου 3 του άρθρου 38 περιλαµβάνει κάθε
διαδικασία σκοπός της οποίας είναι η ακύρωση απόφασης του δικαστηρίου ή η
επανεκδίκαση της υπόθεσης ή η αναστολή της εκτέλεσής της˙
327741742

"ξένη χώρα" σηµαίνει χώρα η οποία κατά το χρόνο υποβολής αίτησης για εκτέλεση
διατάγµατος εξωτερικού είναι Συµβαλλόµενο Μέρος της Σύµβασης˙
«Σύµβαση» σηµαίνει(α)

Τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών εναντίον της Παράνοµης ∆ιακίνησης Ναρκωτικών
και Ψυχοτρόπων Ουσιών, η οποία κυρώθηκε µε τον περί της Σύµβασης των
Ηνωµένων Εθνών εναντίον της Παράνοµης ∆ιακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων
Ουσιών (Κυρωτικό) Νόµο·

(β)

τη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση
και ∆ήµευση των Εσόδων από Εγκλήµατα και Χρηµατοδότηση της Τροµοκρατίας η

49 του 1990.
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οποία κυρώθηκε µε τον περί της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα,
Κατάσχεση και ∆ήµευση των Προϊόντων των Εγκλήµατος και Χρηµατοδότησης της
Τροµοκρατίας (Κυρωτικό) Νόµο·

18(ΙΙΙ) του 1995.

48(ΙΙΙ) του 2004.

(γ)

τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών Εναντίον του ∆ιασυνοριακού Εγκλήµατος· και

(δ)

τη Συνθήκη µεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής για Αµοιβαία Νοµική Συνδροµή σε
Ποινικά Θέµατα, η οποία κυρώθηκε µε τον περί της Συνθήκης µεταξύ της
Κυβέρνησης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής για Αµοιβαία Νοµική Συνδροµή σε Ποινικά Θέµατα (Κυρωτικό)
Νόµο.

460725605

20(ΙΙΙ) του 2002.

∆ιαδικασία
εκτέλεσης
διαταγµάτων
εξωτερικού.

38. (1) Η αίτηση για εκτέλεση υποβάλλεται από τη ξένη χώρα ή για λογαριασµό της στο
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως το οποίο αφού πεισθεί ότι η αίτηση
προέρχεται από ξένη χώρα και αφορά διάταγµα εξωτερικού µε την έννοια του παρόντος
Μέρους διαβιβάζει την αίτηση στη Μονάδα η οποία την υποβάλλει στο δικαστήριο.
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3), το δικαστήριο µετά τη διαβίβαση σ’ αυτό
αίτησης ξένης χώρας εγγράφει το διάταγµα εξωτερικού για σκοπούς εκτέλεσής του.
(3) Το δικαστήριο προβαίνει στην εγγραφή διατάγµατος εξωτερικού αν ικανοποιηθεί ότι(α)

Κατά το χρόνο της εγγραφής το διάταγµα εξωτερικού ευρίσκετο σε ισχύ και ήταν
εκτελεστό και για το οποίο δεν εκκρεµεί έφεση·
353461027

Συνέπεια
εγγραφής.

(β)

σε περίπτωση που το διάταγµα εξωτερικού εκδόθηκε στην απουσία κατηγορουµένου,
ο κατηγορούµενος έλαβε έγκαιρα ειδοποίηση για τη σχετική διαδικασία για να
δυνηθεί να εµφανιστεί και να προβάλει τις θέσεις και απόψεις του·

(γ)

η εκτέλεση του εν λόγω διατάγµατος δε θα ήταν αντίθετη προς τα συµφέροντα της
δικαιοσύνης της ∆ηµοκρατίας·

(δ)

δε συντρέχουν οι λόγοι άρνησης συνεργασίας που αναφέρονται στις ∆ιεθνείς
Συµβάσεις ή ∆ιµερείς Συµφωνίες.

39. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), διάταγµα εξωτερικού το οποίο
εγγράφεται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 38 καθίσταται εκτελεστό ως εάν επρόκειτο
για διάταγµα το οποίο εξεδόθη από αρµόδιο δικαστήριο της ∆ηµοκρατίας δυνάµει των
διατάξεων του παρόντος Νόµου.
487693727

(2) Η εκτέλεση του διατάγµατος δύναται να υπόκειται σε όρο της ξένης χώρας όπως µη
επιβληθεί ποινή φυλάκισης ή άλλη στέρηση της ελευθερίας σε περίπτωση που υπάρχει
συµµόρφωση µε αυτό.
(3) Στις περιπτώσεις όπου το διάταγµα εξωτερικού αφορά δήµευση εσόδων ή περιουσίας,
είναι δυνατό, µετά την εκτέλεση του εν λόγω διατάγµατος, τα έσοδα ή η περιουσία να
διανεµηθούν µεταξύ των αρµόδιων αρχών της ξένης χώρας και της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.
Ακύρωση
εγγραφής.

40. Το δικαστήριο ακυρώνει εγγραφή διατάγµατος εξωτερικού αν αποδειχθεί ότι υπήρξε
συµµόρφωση προς το διάταγµα(α)

Με την πληρωµή του ποσού του οφειλόµενου δυνάµει του διατάγµατος· ή

(β)

µε τη φυλάκιση του προσώπου εναντίον του οποίου εκδόθηκε το διάταγµα για µη
συµµόρφωσή του προς αυτό· ή
585178732
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(γ)
∆εσµευτικότητα
διατάγµατος
εξωτερικού.

µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο που τυχόν προβλέπεται στη νοµοθεσία της ξένης χώρας.

41. (1) ∆ιάταγµα εξωτερικού δύναται να τροποποιηθεί ή αναθεωρηθεί µόνο από δικαστήριο
ή άλλη αρµόδια αρχή της ξένης χώρας που εξέδωσε το διάταγµα.
(2) Το δικαστήριο κατά την άσκηση των εξουσιών που του παρέχει το άρθρο 39 καθώς
επίσης και άλλων εξουσιών σχετικά µε την εκτέλεση διατάγµατος εξωτερικού δεσµεύεται
από τα ευρήµατα γεγονότων στην έκταση που αναφέρονται στην καταδίκη ή την απόφαση
δικαστηρίου της ξένης χώρας ή στην έκταση που η καταδίκη ή η δικαστική απόφαση
βασίζεται κατ’ αναγκαίο συµπέρασµα στα γεγονότα αυτά.

Ποσό
διατάγµατος.

42. (1) Στις περιπτώσεις όπου στο διάταγµα εξωτερικού γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένο
ποσό προς είσπραξη στο νόµισµα άλλης χώρας, το ποσό αυτό στο νόµισµα της άλλης χώρας
µετατρέπεται στο ανάλογο ποσό στο νόµισµα της ∆ηµοκρατίας χρησιµοποιώντας την
ισοτιµία που ίσχυε όταν υποβλήθηκε η αίτηση για εγγραφή.
979674398

(2) Σε καµιά περίπτωση δε θα πρέπει η αξία της δηµευθείσας περιουσίας να υπερβαίνει το
ποσό το οποίο αναφέρεται στο διάταγµα εξωτερικού προς είσπραξη.
Εφαρµογή
διατάξεων
παρόντος νόµου
στις περιπτώσεις
διατάγµατος
εξωτερικού.

43. (1) Τα άρθρα 14 µέχρι 23 αµφοτέρων περιλαµβανοµένων εφαρµόζονται και στις
περιπτώσεις διατάγµατος εξωτερικού τηρουµένων τυχόν διαφοροποιήσεων ή περιορισµών
που το Υπουργικό Συµβούλιο ήθελε καθορίσει µε Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του
παρόντος Νόµου.

(2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να περιλάβει στους Κανονισµούς οποιαδήποτε άλλη
πρόνοια την οποία κρίνει αναγκαία για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Μέρους και
ειδικότερα οτιδήποτε σχετίζεται(α)

Με την απόδειξη οποιουδήποτε γεγονότος ή πράγµατος·

(β)

µε τις περιστάσεις οι οποίες σε οποιαδήποτε ξένη χώρα δύνανται να εκληφθούν ότι
συνιστούν την έναρξη ή την περάτωση διαδικασίας έκδοσης διατάγµατος εξωτερικού.
172835350

(3) Αν κατόπιν αίτησης από ή εκ µέρους ξένης χώρας το δικαστήριο ήθελε ικανοποιηθεί ότι
στη χώρα αυτή άρχισε αλλά δεν περατώθηκε διαδικασία κατά την οποία ενδέχεται να
εκδοθεί διάταγµα εξωτερικού εκδίδει διάταγµα παγοποίησης ή επιβάρυνσης εφαρµόζοντας
τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος Νόµου (α)

Με τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο θα εφαρµόζονταν σχετικά µε διαδικασία η οποία
άρχισε στη ∆ηµοκρατία αλλά δεν περατώθηκε εναντίον προσώπου κατηγορουµένου
για διάπραξη καθορισµένου αδικήµατος·

(β)

ως εάν η αναφορά σε διάταγµα δήµευσης ήταν αναφορά σε διάταγµα εξωτερικού και
η αναφορά σε αίτηση από την κατηγορούσα αρχή ήταν αναφορά σε αίτηση από ή εκ
µέρους της ξένης χώρας·

(γ)

τηρουµένων των διαφοροποιήσεων όπως αυτές καθορίζονται στους Κανονισµούς που
εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου.
150908648

(4) Η εφαρµογή του άρθρου αυτού δεν εξαρτάται από την έκδοση Κανονισµών και µέχρις
ότου εκδοθούν Κανονισµοί τα άρθρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) θα εφαρµόζονται
χωρίς διαφοροποίηση ή περιορισµούς.
ΜΕΡΟΣ V — ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ερµηνεία όρων.

44. Για σκοπούς του παρόντος Μέρους-
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"πληροφορία" σηµαίνει κάθε µορφής προφορική ή έγγραφη επικοινωνία και περιλαµβάνει
πληροφορίες καταχωρισµένες σε ηλεκτρονικό υπολογιστή˙
"προνοµιούχα πληροφορία" σηµαίνει481520295

(α)

Επικοινωνία µεταξύ δικηγόρου και πελάτη για σκοπούς παροχής νοµικής συµβουλής
ή για την παροχή επαγγελµατικών υπηρεσιών σχετικά µε οποιαδήποτε νοµική
διαδικασία είτε αυτή άρχισε είτε όχι, η αποκάλυψη της οποίας σε οποιαδήποτε νοµική
διαδικασία προστατεύεται από το προνόµιο της εµπιστευτικότητας σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία:
Νοείται ότι επικοινωνία µεταξύ δικηγόρου και πελάτη µε σκοπό τη διάπραξη
καθορισµένου αδικήµατος δε συνιστά προνοµιούχα πληροφορία˙

(β)
∆ιάταγµα
αποκάλυψης.

οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία δε γίνεται αποδεκτή ενώπιον δικαστηρίου για
λόγους προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

45. (1) Άνευ επηρεασµού των διατάξεων άλλων Νόµων, σε σχέση µε τη λήψη πληροφοριών
ή εγγράφων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής ανακρίσεων για το ενδεχόµενο διάπραξης
αδικηµάτων, για σκοπούς έρευνας σχετικά µε τη διάπραξη καθορισµένων αδικηµάτων ή
σχετικά µε έρευνα για διακρίβωση εσόδων ή µέσων, το δικαστήριο δύναται κατόπιν
µονοµερούς αίτησης του ανακριτή της υπόθεσης να εκδώσει διάταγµα αποκάλυψης
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του παρόντος Μέρους.
882690727

(2) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου έρευνα περιλαµβάνει και έρευνα που διεξάγεται στο
εξωτερικό και ανακριτής της υπόθεσης σε σχέση µε έρευνα που διεξάγεται στο εξωτερικό
περιλαµβάνει οποιοδήποτε ανακριτή δυνάµει του σχετικού νόµου της ∆ηµοκρατίας ο οποίος
συνεργάζεται µε τον ανακριτή της υπόθεσης.
(3) Πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται διάταγµα αποκάλυψης δυνάµει του άρθρου 46 έχει
υποχρέωση να γνωστοποιεί πάραυτα στον ανακριτή και οποιαδήποτε µεταγενέστερη αλλαγή
στις πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί δυνάµει του άρθρου αυτού.
Προϋποθέσεις για
έκδοση
διατάγµατος
αποκάλυψης.

46. (1) Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου υποβάλλεται αίτηση για έκδοση διατάγµατος
αποκάλυψης δύναται, αν πεισθεί ότι συντρέχουν οι αναφερόµενες στο εδάφιο (2)
προϋποθέσεις, να εκδώσει διάταγµα το οποίο καλείται διάταγµα αποκάλυψης,
απευθυνόµενο προς το πρόσωπο το οποίο, κατά την άποψή του, έχει στην κατοχή του την
πληροφορία που αναφέρεται στην αίτηση µε το οποίο καλεί το εν λόγω πρόσωπο όπως
αποκαλύψει ή παραδώσει την πληροφορία στον ανακριτή ή σε άλλο κατονοµαζόµενο στο
διάταγµα πρόσωπο µέσα σε επτά ηµέρες ή µέσα σε άλλη µεγαλύτερη ή µικρότερη
προθεσµία την οποία ήθελε ορίσει το δικαστήριο στο διάταγµα αν ήθελε κρίνει αυτό υπό τις
περιστάσεις σκόπιµο.
(2) Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι οι ακόλουθες (α)

Η ύπαρξη εύλογης υποψίας ότι συγκεκριµένο πρόσωπο διέπραξε ή έχει ωφεληθεί από
τη διάπραξη καθορισµένου αδικήµατος·
937663316

(β)

η ύπαρξη εύλογης υποψίας ότι η εν λόγω πληροφορία είτε µόνη της είτε σε
συνδυασµό µε άλλα στοιχεία ενδέχεται να είναι ουσιαστικής σηµασίας στις έρευνες
για τις οποίες έχει υποβληθεί η αίτηση για αποκάλυψη·

(γ)

το ότι η πληροφορία δεν εµπίπτει στην κατηγορία των προνοµιούχων πληροφοριών·

(δ)

η ύπαρξη εύλογης αιτίας ότι είναι προς το δηµόσιο συµφέρον να παρασχεθεί ή να
αποκαλυφθεί η πληροφορία, λαµβανοµένου υπόψη(i)

του οφέλους το οποίο ενδέχεται να προκύψει για την έρευνα από την
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αποκάλυψη ή παροχή της εν λόγω πληροφορίας και
684793889

(ii)

των συνθηκών κατοχής της εν λόγω πληροφορίας από τον κάτοχό της.

(3) Το διάταγµα αποκάλυψης(α)

Εκδίδεται και σε σχέση µε πληροφορία που βρίσκεται στην κατοχή κρατικού
λειτουργού·

(β)

εφαρµόζεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε νοµική ή άλλη διάταξη δυνάµει της
οποίας δηµιουργείται υποχρέωση για τήρηση µυστικότητας ή επιβάλλονται
οποιοιδήποτε περιορισµοί στην αποκάλυψη πληροφορίας·

(γ)

δεν παρέχει δικαίωµα αποκάλυψης ή παράδοσης πληροφοριών οι οποίες είναι
προνοµιούχες·
644757151

(δ)
Πληροφορίες από
ηλεκτρονικό
υπολογιστή.

επιδίδεται µόνον στο πρόσωπο το οποίο έχει στην κατοχή του την πληροφορία που
αναφέρεται στην αίτηση.

47. Στις περιπτώσεις όπου η αιτούµενη πληροφορία περιέχεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
τότε(α)

Αν µε το σχετικό διάταγµα διατάσσεται η αποκάλυψή της, η εντολή εκτελείται σε
ορατή και αναγνώσιµη µορφή·

(β)

αν µε το σχετικό διάταγµα διατάσσεται η παράδοση της πληροφορίας στον ανακριτή
ή άλλο πρόσωπο, η εντολή εκτελείται ως εντολή για την παράδοση της πληροφορίας
σε ορατή, αναγνώσιµη και φορητή µορφή.
348302423

Αδικήµατα σε
σχέση µε
αποκάλυψη
πληροφοριών.

48. Κάθε πρόσωπο το οποίο αποκαλύπτει ότι έχουν διαβιβαστεί στη Μονάδα πληροφορίες ή
άλλα σχετικά στοιχεία σε σχέση µε γνώση ή εύλογη υποψία για νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες ή προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψη δυνάµενη να
παρεµποδίσει ή να επηρεάσει δυσµενώς ανακρίσεις και έρευνες που διεξάγονται σχετικά µε
τη διακρίβωση εσόδων ή µε τη διάπραξη καθορισµένων αδικηµάτων ενώ γνώριζε ή είχε
υποψίες ότι διεξάγονται οι πιο πάνω ανακρίσεις και έρευνες, είναι ένοχο αδικήµατος και
υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.

Εξαίρεση από την
απαγόρευση
αποκάλυψης
πληροφοριών.

49. (1) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του άρθρου 48 του παρόντος Νόµου, πρόσωπα που
διεξάγουν χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες σύµφωνα µε το άρθρο 2 του παρόντος
Νόµου, δύνανται να γνωστοποιούν σε άλλα πρόσωπα που ανήκουν στον ίδιο όµιλο και που
βρίσκονται σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες οι οποίες
σύµφωνα µε απόφαση της Συµβουλευτικής Αρχής Καταπολέµησης Αδικηµάτων
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες ∆ραστηριότητες και Χρηµατοδότησης της
Τροµοκρατίας έχουν καθοριστεί ότι επιβάλλουν διαδικασίες και µέτρα παρεµπόδισης της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας ισοδύναµα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας της Ε.Ε., πληροφορίες που
διαβιβάσθηκαν στη Μονάδα σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Νόµου ή ότι η Μονάδα διεξάγει
ή πιθανόν να διεξάγει έρευνα για αδικήµατα νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας:
Νοείται ότι για σκοπούς του παρόντος άρθρου, “όµιλος” σηµαίνει τον όµιλο επιχειρήσεων ο
οποίος αποτελείται από µητρική επιχείρηση, τις θυγατρικές επιχειρήσεις καθώς και
οντότητες στις οποίες η µητρική επιχείρηση ή οι θυγατρικές της κατέχουν άµεσα ή έµµεσα,
20% και άνω των δικαιωµάτων ψήφου ή του µετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. Οι όροι
µητρική επιχείρηση και θυγατρική επιχείρηση έχουν την έννοια που τους αποδίδουν τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που εκδίδονται από το Συµβούλιο
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.
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(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του άρθρου 48, πρόσωπα που ασκούν επαγγελµατικές
δραστηριότητες ελεγκτών, εξωτερικών λογιστών και ανεξάρτητων νοµικών δύνανται να
γνωστοποιούν σε άλλα πρόσωπα τα οποία ασκούν τις επαγγελµατικές δραστηριότητές τους
στο πλαίσιο του ίδιου νοµικού προσώπου ή δικτύου που λειτουργεί σε χώρες του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες οι οποίες σύµφωνα µε απόφαση της
Συµβουλευτικής Αρχής Καταπολέµησης Αδικηµάτων Νοµιµοποίησης Εσόδων από
Παράνοµες ∆ραστηριότητες και Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας έχουν καθοριστεί ότι
επιβάλλουν διαδικασίες και µέτρα παρεµπόδισης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας ισοδύναµα µε τις απαιτήσεις της
Οδηγίας της Ε.Ε., πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν στη Μονάδα σύµφωνα µε το άρθρο 27
του παρόντος Νόµου ή ότι η Μονάδα διεξάγει ή πιθανόν να διεξάγει έρευνα για αδικήµατα
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας. Ως “δίκτυο” νοείται η ευρύτερη δοµή στην οποία υπάγεται το πρόσωπο και η
οποία διαθέτει κοινή ιδιοκτησία, διεύθυνση ή σύστηµα συµµόρφωσης.
(3) Πρόσωπα που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω δύνανται να ανταλλάσσουν
µεταξύ τους πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο πελάτη και την ίδια συναλλαγή στην οποία
εµπλέκονται δύο ή περισσότερα πρόσωπα µε την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε χώρες του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες οι οποίες σύµφωνα µε απόφαση της
Συµβουλευτικής Αρχής Καταπολέµησης Αδικηµάτων Νοµιµοποίησης Εσόδων από
Παράνοµες ∆ραστηριότητες και Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας έχουν καθοριστεί ότι
επιβάλλουν διαδικασίες και µέτρα παρεµπόδισης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας ισοδύναµα µε τις απαιτήσεις της
Οδηγίας της Ε.Ε. και ότι τα πρόσωπα που ανταλλάσσουν µεταξύ τους πληροφορίες ανήκουν
στον ίδιο επαγγελµατικό κλάδο. Οι ανταλλασσόµενες πληροφορίες χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για την παρεµπόδιση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας
924861431

(4) Η γνωστοποίηση και η ανταλλαγή πληροφοριών που γίνεται σύµφωνα µε τα εδάφια (1),
(2) και (3) πιο πάνω δεν λογίζεται ως παραβίαση οποιουδήποτε συµβατικού ή άλλου
νοµικού περιορισµού στην αποκάλυψη πληροφοριών.
(5) Η γνωστοποίηση στις αρµόδιες Εποπτικές Αρχές από πρόσωπα που διεξάγουν
χρηµατοοικονοµικές και άλλες δραστηριότητες ότι πληροφορίες έχουν διαβιβαστεί στη
Μονάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του παρόντος Νόµου ή ότι η Μονάδα διεξάγει ή πιθανό
να διεξάγει έρευνα για αδικήµατα νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
και χρηµατοδότησης τροµοκρατίας, δεν συνιστά παραβίαση οποιουδήποτε συµβατικού ή
άλλου νοµικού περιορισµού στην αποκάλυψη πληροφοριών.
ΜΕΡΟΣ VI — ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
∆ιεξαγωγή
συνοπτικής
έρευνας.

50. (1) Η διαδικασία έρευνας που ακολουθείται δυνάµει του παρόντος Μέρους αποκαλείται
συνοπτική διαδικασία και αφορά τις περιπτώσεις όπου το είδος ή ύψος του οφέλους δύναται
ευχερέστερο να συναχθεί από ανάλυση της οικονοµικής κατάστασης του κατηγορουµένου
και της οικογένειάς του.
(2) Για τους σκοπούς του Μέρους οι φράσεις-

821099936

"οικονοµική κατάσταση του κατηγορουµένου" περιλαµβάνει τα εισοδήµατα του
κατηγορουµένου από οποιαδήποτε πηγή και όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία την
οποία είχε ή απέκτησε τα τελευταία έξι χρόνια πριν από την καταδίκη του˙
"οικογένεια του κατηγορουµένου" περιλαµβάνει τον πατέρα, τη µητέρα, τη σύζυγο και τους
κατιόντες του.
(3) Η έρευνα που αναφέρεται στο Μέρος αυτό διενεργείται κατόπιν αίτησης του Γενικού
Εισαγγελέα όταν το δικαστήριο το οποίο έχει καταδικάσει πρόσωπο για οποιοδήποτε
γενεσιουργό αδίκηµα πιστεύει ότι συντρέχουν λόγοι για τη διεξαγωγή έρευνας µε σκοπό την
επιβολή ανάλογης χρηµατικής ποινής σε σχέση µε τα έσοδα που ο κατηγορούµενος δυνατό
να είχε από τη διάπραξη του αδικήµατος.
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Ακολουθούµενη
διαδικασία.

51. Η συνοπτική έρευνα διεξάγεται βάσει των προϋποθέσεων του άρθρου 6 και σύµφωνα µε
τις ακόλουθες διατάξεις:
192137837

(α)

Το δικαστήριο καλεί τον κατηγορούµενο να δώσει λεπτοµέρειες για οποιοδήποτε
θέµα σχετικό µε την επιβολή της ποινής, περιλαµβανοµένης της οικονοµικής του
κατάστασης όπως και της οικονοµικής κατάστασης της οικογένειάς του. Οι
λεπτοµέρειες πρέπει να συνοδεύονται από αποδείξεις, τίτλους και άλλα έγγραφα τα
οποία επιβεβαιώνουν την ορθότητά τους˙

(β)

η εξέταση του κατηγορουµένου γίνεται από το δικαστήριο µέσω του οποίου
υποβάλλονται ερωτήσεις από την κατηγορούσα αρχή και από το δικηγόρο του
κατηγορουµένου. Το δικαστήριο δύναται να επιτρέψει, αν το κρίνει σκόπιµο, την
αντεξέταση του κατηγορουµένου από την κατηγορούσα αρχή και την επανεξέτασή
του από το δικηγόρο του˙

(γ)

ο κατηγορούµενος µετά την εξέτασή του από το δικαστήριο δύναται να καλέσει
µάρτυρες και να προσαγάγει µαρτυρία προς υποστήριξη των ισχυρισµών του.
Ακολούθως η κατηγορούσα αρχή δύναται να καλέσει µάρτυρες και να προσαγάγει
µαρτυρία προς αντίκρουση των ισχυρισµών του κατηγορουµένου˙

(δ)

οι µάρτυρες οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν µε βάση τις διατάξεις της
παραγράφου (γ) αντεξετάζονται και επανεξετάζονται ως να επρόκειτο για µάρτυρες
σε ποινική διαδικασία˙

(ε)

αν µετά το τέλος της έρευνας ο κατηγορούµενος δεν έχει δώσει επαρκείς και
ικανοποιητικές εξηγήσεις τόσο για τον τρόπο απόκτησης των διάφορων
περιουσιακών στοιχείων του ιδίου και της οικογένειάς του όσο και για οποιοδήποτε
άλλο θέµα σχετικά µε τις πρόνοιες του άρθρου 7, το δικαστήριο δύναται να υποθέσει
ότι-

87263882

(i)

Η περιουσία του ή µέρος της, η οποία αποκτήθηκε οποτεδήποτε κατά τη
διάρκεια των τελευταίων έξι ετών πριν από την έναρξη της ποινικής
διαδικασίας και για την οποία δε δόθηκαν ικανοποιητικές εξηγήσεις ή δεν
υποστηρίζονταν από ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία, έχει αποκτηθεί µε
έσοδα προερχόµενα από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος.

(ii)

η περιουσία της οικογένειάς του ή µέρος της για την οποία δε δόθηκαν
επαρκείς και ικανοποιητικές εξηγήσεις και η οποία µεταβιβάστηκε κατά τη
διάρκεια των τελευταίων έξι ετών πριν από την έναρξη της ποινικής
διαδικασίας αποτέλεσε αντικείµενο δωρεάς η οποία παρασχέθηκε από τον
κατηγορούµενο µε σκοπό την αποφυγή των συνεπειών του Νόµου˙

(στ)

το δικαστήριο, µετά τη διαπίστωση ότι ο κατηγορούµενος έχει αποκοµίσει όφελος
από τη διάπραξη γενεσιουργών αδικηµάτων και τηρουµένων των διατάξεων του
εδαφίου (3) του άρθρου 50, προβαίνει στην επιβολή χρηµατικής ποινής, χωρίς να
επηρεάζεται η εξουσία του να επιβάλει πρόσθετα και οποιαδήποτε άλλη ποινή·

(ζ)

το δικαστήριο, κατά τον υπολογισµό της χρηµατικής ποινής λαµβάνει υπόψη το
όφελος του κατηγορουµένου από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήµατος όπως αυτό
διαπιστώνεται από την πιο πάνω έρευνα˙
814666509

(η)

Ψευδείς
καταθέσεις.

για να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της προβλεπόµενης από το παρόν άρθρο
έρευνας, το δικαστήριο δύναται να εκδώσει οποιαδήποτε διαταγή, για να
εξαναγκάσει τον κατηγορούµενο ή άλλο πρόσωπο να προσέλθει και να καταθέσει ή
να παρουσιάσει οτιδήποτε σχετικό µε την έρευνα.

52. Πρόσωπο το οποίο καλείται να καταθέσει ενώπιον του δικαστηρίου σχετικά µε την
έρευνα που διεξάγεται δυνάµει του Μέρους αυτού και το οποίο εν γνώσει του παρέχει
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ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες διαπράττει αδίκηµα τιµωρούµενο µε φυλάκιση τεσσάρων
ετών.
Είσπραξη
χρηµατικής
ποινής.

53. (1) Το δικαστήριο µε σκοπό την είσπραξη της χρηµατικής ποινής δύναται, αν το κρίνει
σκόπιµο, να διορίσει παραλήπτη ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες ως εάν είχε διοριστεί
δυνάµει του άρθρου 17.
(2) Για την είσπραξη της χρηµατικής ποινής και τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου
(1), εφαρµόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 9 ως να ήταν η αναφορά που γίνεται στο άρθρο
αυτό σε διάταγµα δήµευσης αναφορά σε χρηµατική ποινή η οποία επιβάλλεται κατόπιν
έρευνας δυνάµει των προνοιών του παρόντος Μέρους.
81616342

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια άλλου νόµου σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης
ενταλµάτων για την καταβολή χρηµατικής ποινής, έρευνα η οποία διεξάγεται από το
δικαστήριο για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους λογίζεται ότι είναι και έρευνα η οποία
διεξάγεται δυνάµει του άρθρου 119 του περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου και το δικαστήριο
δεν επιβάλλει χρηµατική ποινή η οποία ενόψει των ευρηµάτων της έρευνας δε δύναται να
εισπραχθεί είτε από την περιουσία του κατηγορουµένου είτε από ακύρωση µεταβιβάσεων
και δωρεών περιουσίας σε µέλη της οικογένειάς του.
ΜΕΡΟΣ VII
ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ Α∆ΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ Α∆ΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ
Σύσταση
Μονάδας
Καταπολέµησης
Αδικηµάτων
Συγκάλυψης.

54. (1) Εγκαθιδρύεται Μονάδα Καταπολέµησης Αδικηµάτων Συγκάλυψης η οποία θα
απαρτίζεται από εκπροσώπους του Γενικού Εισαγγελέα, του Αρχηγού της Αστυνοµίας και
του ∆ιευθυντή Τµήµατος Τελωνείων τους οποίους ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Αρχηγός της
Αστυνοµίας και ο ∆ιευθυντής Τελωνείων, αντίστοιχα, ήθελαν υποδείξει.
(2) Τα µέλη της Μονάδας διορίζονται µε απόσπαση ονοµαστικά και η διάρκεια του
διορισµού τους είναι τουλάχιστο τριετής.
(3) Τα µέλη της Μονάδας θεωρούνται ως ανακριτές δυνάµει του άρθρου 4 του περί
Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου.
870793700

(4) Της Μονάδας προΐσταται εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας.
(5) Άνευ επηρεασµού των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος άρθρου, δύνανται να
δηµιουργούνται οργανικές θέσεις για τις ανάγκες τις Μονάδας, κάτω από τη Νοµική
Υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας.
Εξουσίες της
Μονάδας.

55. (1) Η Μονάδα µεταξύ άλλων(α)

Είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, ταξινόµηση, αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριών
σε σχέση µε αδικήµατα νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και
αδικήµατα χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας·

(β)

διενεργεί έρευνες όπου υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι έχει διαπραχθεί αδίκηµα
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και αδίκηµα
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας·

(γ)

συνεργάζεται µε άλλες αντίστοιχες Μονάδες του εξωτερικού, για σκοπούς
διερεύνησης αδικηµάτων νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητας
και αδικηµάτων χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας µε την ανταλλαγή πληροφοριών
και µε άλλους συναφείς τρόπους συνεργασίας·

(δ)

εκδίδει οδηγίες για την καλύτερη άσκηση των αρµοδιοτήτων της·

920681059
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(ε)

δίδει εντολή προς πρόσωπα που ασκούν χρηµατοοικονοµικές ή άλλες
δραστηριότητες για την αναστολή ή µη εκτέλεση συναλλαγής, όταν υπάρχει εύλογη
υποψία ότι η συναλλαγή σχετίζεται µε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας·

(στ)

ενηµερώνει τα πρόσωπα που ασκούν χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες
για τα αποτελέσµατα της διερεύνησης των αναφορών που έχουν υποβληθεί σ’ αυτή,
σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 69 του παρόντος Νόµου.
956260681

(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1)-

Σύσταση
Συµβουλευτικής
Αρχής.

(α)

Μέλη της Μονάδας, ύστερα από έκδοση δικαστικού διατάγµατος, δύνανται να
εισέλθουν σε οποιοδήποτε υποστατικό περιλαµβανοµένου και χρηµατοοικονοµικού
οργανισµού· και

(β)

η µονάδα δύναται, ύστερα από αίτηση στο ∆ικαστήριο, να εξασφαλίσει διάταγµα
αποκάλυψης πληροφοριών.

56. (1) Το Υπουργικό Συµβούλιο προβαίνει στη σύσταση Συµβουλευτικής Αρχής
Καταπολέµησης Αδικηµάτων Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες ∆ραστηριότητες και
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας στην οποία συµµετέχει ένας εκπρόσωπος(α)

Της Μονάδας Καταπολέµησης Αδικηµάτων Συγκάλυψης·

(β)

της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου·

(γ)

όλων των άλλων Εποπτικών Αρχών·

(δ)

του Υπουργείου Οικονοµικών·

(ε)

του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως·

981296718

448363900

(στ)

του Συνδέσµου Εµπορικών Τραπεζών·

(ζ)

του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου, του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών
Κύπρου και άλλων επαγγελµατικών σωµάτων τα οποία το Υπουργικό Συµβούλιο
ήθελε αποφασίσει˙

(η)

οποιουδήποτε άλλου Οργανισµού ή Υπηρεσίας το Υπουργικό Συµβούλιο ήθελε
αποφασίσει.

(2) Της Συµβουλευτικής Αρχής προεδρεύει ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας ή ο/η
Υπεύθυνος/η της Μονάδας Καταπολέµησης Αδικηµάτων Συγκάλυψης, ως εκπρόσωπος
τούτου.
(3) Η Αρχή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστο πέντε µέλη.
Εξουσίες της
Συµβουλευτικής
Αρχής.

608136475

57. Η Συµβουλευτική Αρχή-

(α)

Ενηµερώνει το Υπουργικό Συµβούλιο για τα µέτρα που λαµβάνονται και γενικά για
την πολιτική που εφαρµόζεται για την καταπολέµηση αδικηµάτων νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας·

(β)

συµβουλεύει το Υπουργικό Συµβούλιο για επιπρόσθετα µέτρα τα οποία πιστεύει ότι
πρέπει να ληφθούν για την καλύτερη εφαρµογή του Νόµου αυτού·
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(γ)

προάγει διεθνώς τη ∆ηµοκρατία ως χώρα η οποία συµµορφώνεται προς όλες τις
Συµβάσεις, ψηφίσµατα και αποφάσεις διεθνών οργανισµών σε σχέση µε την
καταπολέµηση αδικηµάτων νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας·

(δ)

(i)

καθορίζει τις τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου που
επιβάλλουν διαδικασίες και µέτρα παρεµπόδισης της νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας
ισοδύναµα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας της Ε.Ε.,

(ii)

για το σκοπό αυτό εφαρµόζει τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 40(4) της Οδηγίας της Ε.Ε.,

(iii)

γνωστοποιεί την εν λόγω απόφαση στις αρµόδιες εποπτικές αρχές µε σκοπό
την περαιτέρω κοινοποίηση της στα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία
τους·

883396387

ΜΕΡΟΣ VIII
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
∆ιαδικασίες για
πρόληψη
αδικηµάτων
νοµιµοποίησης
εσόδων από
παράνοµες
δραστηριότητες
και
χρηµατοδότησης
της τροµοκρατίας.

58. Πρόσωπο που διεξάγει χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες, οφείλει να
εφαρµόζει επαρκή και κατάλληλα συστήµατα και διαδικασίες σε σχέση µε τα ακόλουθα:

481383740

(α)

Τον προσδιορισµό ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιµέλειας ως προς τον
πελάτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 60-66 του παρόντος Νόµου ˙

(β)

την τήρηση αρχείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 68 του παρόντος
Νόµου˙

(γ)

την εσωτερική αναφορά και αναφορά στη ΜΟ.Κ.Α.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 69 του παρόντος Νόµου˙

(δ)

τον εσωτερικό έλεγχο, την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου µε σκοπό τη
παρεµπόδιση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας·

(ε)

την ενδελεχή εξέταση κάθε συναλλαγής που κρίνεται ότι λόγω τη φύσεως της είναι
ιδιαίτερα επιδεκτική ως προς το να συνδεθεί µε αδικήµατα νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, και ιδίως
των πολύπλοκων ή ασυνήθιστα µεγάλων συναλλαγών και όλων των ασυνήθιστων
ειδών συναλλαγών που πραγµατοποιούνται χωρίς προφανή οικονοµικό ή σαφή
νόµιµο λόγο.

(στ)

την ενηµέρωση των εργοδοτουµένων του σχετικά µε -

353620409

(i)

Τα συστήµατα και τις διαδικασίες δυνάµει των παραγράφων (α) µέχρι (ε)
του παρόντος άρθρου·

(ii)

την παρούσα νοµοθεσία·

(iii)

τις οδηγίες που εκδίδει η αρµόδια Εποπτική Αρχή, βάσει του εδαφίου (4)
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του άρθρου 59 του παρόντος Νόµου· και
925814211

(iv)

(η)

Εποπτικές Αρχές.

τις εκάστοτε οδηγίες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά µε την πρόληψη της
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας.

την τακτική εκπαίδευση των εργοδοτουµένων του πάνω σε θέµατα αναγνώρισης
και χειρισµού συναλλαγών και δραστηριοτήτων οι οποίες πιθανόν να συνδέονται
µε αδικήµατα νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας·.

59. (1) Εποπτικές Αρχές, σε σχέση µε χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες είναι(α)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σε σχέση µε τις δραστηριότητες που
καθορίζονται από τους περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµους του
2002-2005, των Περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµων του 1997-2005 και του Περί
Ιδρυµάτων Ηλεκτρονικού Χρήµατος Νόµου (Ν. 86(Ι) του 2004), ως εκάστοτε
ισχύουν·

(β)

ο Έφορος Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, σε σχέση µε τις
δραστηριότητες που καθορίζονται στον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµο, ως
εκάστοτε ισχύει ή σε οποιοδήποτε άλλο νόµο αναθέτει εποπτικές αρµοδιότητες
στον Έφορο·

(γ)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

80021381

22 του 1985
68 του 1987
190 του 1989
8 του 1992
22(Ι) του 1992
140(Ι) του 1999
140(Ι) του 2000
171(Ι) του 2000
8(Ι) του 2001
123(Ι) του 2003
124(Ι) του 2003
144(Ι) του 2003
5(Ι) του 2004
170(Ι) του 2004
230(Ι) του 2004
23(Ι) του 2005
49(Ι) του 2005
76(Ι) του 2005
29(Ι) του 2007
37(Ι) του 2007.

(i)

σε σχέση µε τις υπηρεσίες και δραστηριότητες που παρέχονται από τις
Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) όπως καθορίζονται
στον περί των Επενδυτικών Υπηρεσιών και ∆ραστηριοτήτων και
Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµο, ως εκάστοτε ισχύει και

(ii)

σε σχέση µε τις υπηρεσίες και δραστηριότητες που παρέχονται από τις
Εταιρείες ∆ιαχείρισης και τις Εταιρείες Επενδύσεων όπως καθορίζονται στον
περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές
Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεµάτων Νόµο, ως εκάστοτε ισχύει·

144(Ι) του 2007.

200(Ι) του 2004.

35(Ι) του 2002
141(Ι) του 2003
165(Ι) του 2003
69(Ι) του 2004
70(Ι) του 2004
136(Ι) του 2004
152(Ι) του 2004

(δ)

ο ΄Εφορος Ασφαλίσεων σε σχέση µε τις δραστηριότητες που καθορίζονται στον
περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων συναφών θεµάτων Νόµο,
ως εκάστοτε ισχύει.
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153(Ι) του 2004
240(Ι) του 2004
17(Ι) του 2005.
692534148

(2) Εποπτικές Αρχές σε σχέση µε άλλες δραστηριότητες είναι:
(α)

Το Συµβούλιο του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου, για τις
επαγγελµατικές δραστηριότητες ελεγκτών και εξωτερικών λογιστών·

(β)

το Συµβούλιο του Παγκύπριου ∆ικηγορικού Συλλόγου, για τις επαγγελµατικές
δραστηριότητες ανεξάρτητων επαγγελµατιών νοµικών που καθορίζονται στο
παρόντα Νόµο·

(γ)

η Μονάδα Καταπολέµησης Αδικηµάτων Συγκάλυψης, για τις επαγγελµατικές
δραστηριότητες κτηµατοµεσιτών και εµπόρων προϊόντων και αγαθών, όπως
πολύτιµων λίθων και µετάλλων, όπως αυτές καθορίζονται στο παρόντα Νόµο.
567093014

(3) Σε σχέση µε πρόσωπα τα οποία διεξάγουν χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του παρόντος Νόµου, άλλες από αυτές που αναφέρονται στα εδάφια
(1) και (2), η Εποπτική Αρχή ορίζεται µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου.
(4) Εποπτική Αρχή, για σκοπούς παρεµπόδισης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και για την επίτευξη των
σκοπών του παρόντος Νόµου, εκδίδει και απευθύνει οδηγίες προς τα πρόσωπα που
υπόκεινται στην εποπτεία της, οι οποίες είναι δεσµευτικές και υποχρεωτικές ως προς την
εφαρµογή τους για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται.
(5) Οι Εποπτικές Αρχές παρακολουθούν, αξιολογούν και εποπτεύουν την εφαρµογή του
Μέρους αυτού και των οδηγιών που εκδίδουν σύµφωνα µε το εδάφιο (4) από τα πρόσωπα τα
οποία υπόκεινται στην εποπτεία τους.
(6)

(α)

Εποπτική Αρχή δύναται να λάβει όλα ή οποιαδήποτε από τα πιο κάτω
αναφερόµενα µέτρα σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο που υπόκειται
στην εποπτεία της παραλείπει να συµµορφωθεί προς τις διατάξεις του
Μέρους αυτού του παρόντος Νόµου ή τις οδηγίες που εκδίδονται από
αρµόδια Εποπτική Αρχή βάσει του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου ή τον
Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Νοεµβρίου 2006 περί των
πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις µεταφορές χρηµατικών
ποσών:
(i)

Να απαιτήσει από το εποπτευόµενο πρόσωπο να λάβει τέτοια µέτρα
εντός συγκεκριµένου χρονικού ορίου ως ήθελε καθορίσει η
Εποπτική αρχή για τη θεραπεία της κατάστασης·
994624912

(ii)

να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο µέχρι 200.000 ευρώ, αφού δώσει
την ευκαιρία στο εποπτευόµενο πρόσωπο να ακουστεί, και, σε
περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται να επιβάλει διοικητικό
πρόστιµο µέχρι 1.000 ευρώ για κάθε µέρα συνέχισης της
παράβασης·

(iii)

να τροποποιήσει ή αναστείλει ή ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας
εποπτευοµένου προσώπου·

Νοείται ότι η αρµόδια Εποπτική Αρχή δύναται κατά την κρίση της να
δηµοσιοποιεί την επιβολή διοικητικού προστίµου.
(β)

ανεξάρτητος επαγγελµατίας νοµικός ή ελεγκτής ή εξωτερικός λογιστής ο
οποίος παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού και
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τις οδηγίες που εκδίδονται από αρµόδια Εποπτική Αρχή βάσει του εδαφίου
(4) του παρόντος άρθρου, παραπέµπεται από την αρµόδια Εποπτική Αρχή
στο αρµόδιο Πειθαρχικό όργανο που αποφασίζει ανάλογα.
(7) Σε περίπτωση όπου η Εποπτική Αρχή-

995903730

(α)

Έχει πληροφορίες. και

(β)

πιστεύει ότι πρόσωπο, που υπόκειται στην εποπτεία της ενέχεται σε διάπραξη
αδικηµάτων νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες˙ή
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας

διαβιβάζει, το συντοµότερο δυνατό, τις πληροφορίες στη Μονάδα.
Περιπτώσεις
άσκησης δέουσας
επιµέλειας και
προσδιορισµού
ταυτότητας.

60. Πρόσωπα που διεξάγουν χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες εφαρµόζουν τις
διαδικασίες προσδιορισµού ταυτότητας και τα µέτρα δέουσας επιµέλειας ως προς τον
πελάτη στις εξής περιπτώσεις:
827943742

Τρόποι άσκησης
δέουσας
επιµέλειας και
προσδιορισµού
ταυτότητας.

(α)

Όταν συνάπτουν επιχειρηµατικές σχέσεις·

(β)

όταν διενεργούν µεµονωµένες συναλλαγές που ανέρχονται σε ποσό ίσο ή
µεγαλύτερο από δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000) ανεξάρτητα από το αν η
συναλλαγή διενεργείται µε µία µόνη πράξη ή µε περισσότερες µεταξύ των οποίων
φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση·

(γ)

όταν υπάρχει υποψία νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας ανεξάρτητα από το ποσό της συναλλαγής·

(δ)

όταν υπάρχουν αµφιβολίες για την ακρίβεια ή την καταλληλότητα των εγγράφων,
στοιχείων ή πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν προηγουµένως για την
εξακρίβωση της ταυτότητας υφιστάµενου πελάτη.
761694312

61. (1) Οι διαδικασίες προσδιορισµού ταυτότητας και τα µέτρα δέουσας επιµέλειας ως προς
τον πελάτη, περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:

(α)

Την εξακρίβωση και τον έλεγχο της ταυτότητας του πελάτη βάσει εγγράφων,
στοιχείων ή πληροφοριών που εκδίδονται ή λαµβάνονται από αξιόπιστη και
ανεξάρτητη πηγή·

(β)

την εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγµατικού δικαιούχου και τη λήψη ευλόγων
µέτρων αναλόγως του βαθµού κινδύνου για τον έλεγχο της ταυτότητας του βάσει
εγγράφων, στοιχείων ή πληροφοριών που εκδίδονται ή λαµβάνονται από αξιόπιστη
και ανεξάρτητη πηγή ώστε να διασφαλίζεται ότι το πρόσωπο που διεξάγει
χρηµατοοικονοµική ή άλλη δραστηριότητα γνωρίζει τον πραγµατικό δικαιούχο·
όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα, τα εµπιστεύµατα και ανάλογες νοµικές
διευθετήσεις , τη λήψη ευλόγων µέτρων αναλόγως του βαθµού κινδύνου για να
γίνει κατανοητή η διάρθρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του ελέγχου του
πελάτη·

(γ)

τη συλλογή πληροφοριών για το σκοπό και τον σχεδιαζόµενο χαρακτήρα της
επιχειρηµατικής σχέσης·

(δ)

την άσκηση συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την επιχειρηµατική σχέση, µε
ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια
αυτής της σχέσης, προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές που
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διενεργούνται συνάδουν µε τα στοιχεία και πληροφορίες που κατέχει το πρόσωπο
που διεξάγει χρηµατοοικονοµική ή άλλη δραστηριότητα σχετικά µε τον πελάτη,
την επιχείρηση και το προφίλ του κινδύνου του πελάτη, περιλαµβανοµένης της
προέλευσης των κεφαλαίων καθώς και τη διασφάλιση της τήρησης ενηµερωµένων
εγγράφων, στοιχείων ή πληροφοριών.
858330786

(2) Τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες εφαρµόζουν
τις διαδικασίες προσδιορισµού ταυτότητας και τα µέτρα δέουσας επιµέλειας ως προς τον
πελάτη, κατά το εδάφιο (1) αλλά µπορούν να καθορίζουν την έκταση των µέτρων αυτών
ανάλογα µε τον βαθµό κινδύνου που απορρέει από το είδος του πελάτη, της επιχειρηµατικής
σχέσης, του προϊόντος ή της συναλλαγής. Τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηµατοοικονοµικές
ή άλλες δραστηριότητες πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν στις αρµόδιες Εποπτικές
Αρχές ότι η έκταση των µέτρων είναι ανάλογη µε τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν για τη
χρήση των υπηρεσιών τους µε σκοπό την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.
(3) Για σκοπούς των διατάξεων που αφορούν τους τρόπους προσδιορισµού ταυτότητας, και
τα µέτρα δέουσας επιµέλειας η απόδειξη ταυτότητας είναι επαρκής αν-

Χρόνος
εφαρµογής των
µέτρων δέουσας
επιµέλειας και
προσδιορισµού
ταυτότητας.

(α)

Είναι εύλογα δυνατό να διαπιστωθεί ότι ο πελάτης είναι πράγµατι το πρόσωπο το
οποίο ισχυρίζεται ότι είναι· και

(β)

το πρόσωπο το οποίο εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία του πελάτη ικανοποιείται,
σύµφωνα µε τις διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται δυνάµει του παρόντος
Νόµου, ότι ο πελάτης είναι πράγµατι το πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι.
312256813

62. (1) Η εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη και του πραγµατικού δικαιούχου
πραγµατοποιείται πριν τη σύναψη επιχειρηµατικών σχέσεων ή τη διενέργεια µεµονωµένης
συναλλαγής.

(2) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1) µπορεί να ολοκληρωθεί η εξακρίβωση της
ταυτότητας του πελάτη και του πραγµατικού δικαιούχου κατά τη σύναψη επιχειρηµατικών
σχέσεων, εφόσον αυτό απαιτείται για να µη διακοπεί η οµαλή διεξαγωγή των εργασιών και
εφόσον ο κίνδυνος νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας είναι µικρός. Στις περιπτώσεις αυτές, οι εν λόγω
διαδικασίες περατώνονται το συντοµότερο δυνατό µετά την αρχική επαφή και προτού
διεξαχθούν οποιεσδήποτε συναλλαγές.
(3) Κατά παρέκκλιση από τα εδάφια (1) και (2) όσον αφορά τις δραστηριότητες ασφαλειών
ζωής, η εξακρίβωση της ταυτότητας του δικαιούχου του ασφαλιστηρίου δύναται να γίνεται
µετά τη σύναψη της επιχειρηµατικής σχέσης. Στην περίπτωση αυτή, η εξακρίβωση
πραγµατοποιείται το αργότερο κατά τον χρόνο της πληρωµής ή, το αργότερο, όταν ο
δικαιούχος σκοπεύει να ασκήσει δικαιώµατα που του παρέχει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο.
(4) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρόσωπο που διεξάγει χρηµατοοικονοµικές ή άλλες
δραστηριότητες δεν µπορεί να συµµορφωθεί προς τα στοιχεία των παραγράφων α) έως γ)
του εδαφίου (1) του άρθρου 61, τότε δεν δύναται να εκτελέσει συναλλαγή µέσω τραπεζικού
λογαριασµού, να συνάψει την επιχειρηµατική σχέση ή να εκτελέσει τη µεµονωµένη
συναλλαγή ή θα πρέπει να τερµατίσει την επιχειρηµατική σχέση και ταυτόχρονα θα πρέπει
να εξετάσει κατά πόσον ενδείκνυται, υπό τις περιστάσεις να υποβάλει έκθεση στη Μονάδα
σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 69 του παρόντος Νόµου.
(5) Ανεξάρτητοι επαγγελµατίες νοµικοί, ελεγκτές και εξωτερικοί λογιστές, δεν καλύπτονται
από τις διατάξεις του εδαφίου (4), όταν αυτοί ενεργούν στο πλαίσιο της αξιολόγησης της
νοµικής κατάστασης των πελατών τους ή υπερασπίζονται ή εκπροσωπούν τους πελάτες τους
σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής συµβουλής
σχετικά µε έγερση ή µη αγωγής.
406472384
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(6) Οι διαδικασίες προσδιορισµού ταυτότητας και τα µέτρα δέουσας επιµέλειας ως προς τον
πελάτη πρέπει να εφαρµόζονται όχι µόνο σε νέους πελάτες, αλλά και στους υφιστάµενους
πελάτες, την κατάλληλη χρονική στιγµή, ανάλογα µε τον βαθµό κινδύνου εµπλοκής τους σε
αδικήµατα νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας.
Απλουστευµένη
δέουσα επιµέλεια
και διαδικασίες
προσδιορισµού
ταυτότητας.

63. (1) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες δύνανται να
µην εφαρµόζουν τα µέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (δ) του άρθρου
60, στο άρθρο 61 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 62 στις ακόλουθες περιπτώσεις πελατών:

(α)

Πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοοικονοµικός οργανισµός που εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής της Οδηγίας της Ε.Ε.·

(β)

πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοοικονοµικός οργανισµός που διεξάγει µια ή
περισσότερες από τις χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 2 του παρόντος Νόµου και που βρίσκεται σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου η οποία693344712

(i)

σύµφωνα µε απόφαση της Συµβουλευτικής Αρχής Καταπολέµησης
Αδικηµάτων Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες ∆ραστηριότητες και
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, επιβάλλει απαιτήσεις ισοδύναµες προς
αυτές της Οδηγίας της Ε.Ε. και

(ii)

τελεί υπό εποπτεία όσον αφορά τη συµµόρφωση του προς τις εν λόγω
απαιτήσεις·

(γ)

εισηγµένης εταιρείας οι τίτλοι της οποίας είναι δεκτοί για διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή σε τρίτη χώρα
που υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης που συνάδουν µε την Κοινοτική
νοµοθεσία·

(δ)

τις δηµόσιες Αρχές των χωρών του Eυρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) µέχρι (δ) του
παρόντος εδαφίου τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες
οφείλουν να συγκεντρώνουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να κρίνουν εάν ο πελάτης µπορεί
να εξαιρεθεί κατά την έννοια των εν λόγω παραγράφων.
311670601

(2) ∆εν απαιτείται επίσης η εφαρµογή των µέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους (α),
(β) και (δ) του άρθρου 60, του άρθρου 61 και του εδαφίου (1) του άρθρου 62 στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(α)

Ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής όταν τα ετήσια ασφάλιστρα δεν υπερβαίνουν τα
1000 ευρώ ή η εφάπαξ καταβολή δεν υπερβαίνει τα 2500 ευρώ·

(β)

συµβόλαια συνταξιοδοτικής ασφάλισης εάν δεν περιέχουν ρήτρα εξαγοράς και το
συµβόλαιο δεν µπορεί να χρησιµεύσει ως εγγύηση·

(γ)

συνταξιοδοτικά ή ανάλογα σχέδια που προσφέρουν συντάξιµες παροχές στους
εργαζόµενους, στα οποία οι εισφορές καταβάλλονται µέσω αυτόµατης αποκοπής από
το µισθό και των οποίων οι κανόνες δεν επιτρέπουν τη µεταφορά των δικαιωµάτων
των µελών·

(δ)

ηλεκτρονικό χρήµα εντός της έννοιας του άρθρου 2 του Περί των Ιδρυµάτων
Ηλεκτρονικού Χρήµατος Νόµου, εφόσον-

457364320

86(Ι) του 2004.

(i)

Η νοµισµατική αξία που είναι αποθηκευµένη στο ηλεκτρονικό υπόθεµα, αν

Copyright © Leginet Ltd 2002-2008. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally
embedded signatures against unauthorized use
αυτό δεν µπορεί να επαναφορτισθεί, δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ· ή
(ii)

Αυξηµένα µέτρα
δέουσας
επιµέλειας.

εάν το ηλεκτρονικό υπόθεµα µπορεί να επαναφορτισθεί, το συνολικό ποσό
συναλλαγής για ένα ηµερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 2500 ευρώ, εκτός
εάν ο κοµιστής εξαργυρώσει ποσό 1000 ευρώ ή µεγαλύτερο κατά το ίδιο
ηµερολογιακό έτος.

64. (1) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες εφαρµόζουν
τα πιο κάτω αυξηµένα µέτρα δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη, επιπλέον των µέτρων
που αναφέρονται στα άρθρα 60, 61 και 62 στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α)

Όταν ο πελάτης δεν είναι παρών για να εξακριβωθεί η ταυτότητα του, εφαρµόζουν
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα:
705769002

(β)

(i)

Τη λήψη πρόσθετων αποδεικτικών εγγράφων, στοιχείων ή πληροφοριών για
την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη·

(ii)

τη λήψη συµπληρωµατικών µέτρων για τον έλεγχο ή την πιστοποίηση των
υποβληθέντων εγγράφων ή απαίτηση λήψης επιβεβαιωτικής πιστοποίησης
από πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοοικονοµικό οργανισµό που εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας της Ε.Ε. ·

(iii)

διενέργεια της πρώτης πληρωµής στο πλαίσιο των συναλλαγών µέσω
λογαριασµού, ο οποίος έχει ανοιχθεί επ’ ονόµατι του πελάτη σε πιστωτικό
ίδρυµα που λειτουργεί σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου·

για διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης µε πιστωτικά ιδρύµατα-πελάτες
από τρίτες χώρες, απαιτείται:
841597437

(i)

Η συγκέντρωση επαρκών πληροφοριών σχετικά µε το πιστωτικό ίδρυµαπελάτη για να γίνει πλήρως κατανοητό το είδος της επιχείρησης και οι
δραστηριότητες του πελάτη και να γίνει δυνατή η εκτίµηση, από τις δηµόσια
διαθέσιµες πληροφορίες, της φήµης του ιδρύµατος και της ποιότητας της
εποπτείας του·

(ii)

η αξιολόγηση των συστηµάτων και διαδικασιών που εφαρµόζει το πιστωτικό
ίδρυµα-πελάτης για την παρεµπόδιση της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας·

(iii)

η λήψη έγκρισης από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη πριν τη σύναψη νέων
σχέσεων ανταπόκρισης·

(iv)

η τεκµηρίωση των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του προσώπου που διεξάγει
χρηµατοοικονοµική δραστηριότητα και του πιστωτικού ιδρύµατος- πελάτη·

(v)

όσον αφορά τους λογαριασµούς πλάγιας πρόσβασης (payable-through
accounts), θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το πιστωτικό ίδρυµα-πελάτης έχει
ελέγξει την ταυτότητα των πελατών και έχει εφαρµόσει συνεχή έλεγχο των
πελατών που έχουν άµεση πρόσβαση στους λογαριασµούς του ανταποκριτή
και ότι αυτό µπορεί να παράσχει στοιχεία σχετικά µε τη δέουσα επιµέλεια ως
προς τον πελάτη κατόπιν αιτήµατος του ιδρύµατος-ανταποκριτή·
978484690

(γ)

για συναλλαγές ή επιχειρηµατικές σχέσεις µε πολιτικώς εκτιθέµενα πρόσωπα που
διαµένουν σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου ή σε τρίτη χώρα απαιτείται
από πρόσωπα που διεξάγουν χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες:
(i)

Να διαθέτουν τις κατάλληλες διαδικασίες ανάλογα µε τον βαθµό κινδύνου
για να διαπιστώνουν εάν ο πελάτης είναι πολιτικώς εκτεθειµένο πρόσωπο·
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(ii)

να διαθέτουν έγκριση από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη για τη σύναψη
επιχειρηµατικών σχέσεων µε τέτοιους πελάτες·

(iii)

να λαµβάνουν επαρκή µέτρα για να εξακριβώνουν την πηγή των
περιουσιακών στοιχείων και την προέλευση των κεφαλαίων τα οποία αφορά
η επιχειρηµατική σχέση ή η συναλλαγή··

(iv)

να διενεργούν αυξηµένη και συνεχή παρακολούθηση της επιχειρηµατικής
σχέσης.

372205257

(2) Αυξηµένα µέτρα δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη, θα πρέπει να λαµβάνονται και
σε άλλες περιπτώσεις οι οποίες από τη φύση τους παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας.
Συναλλαγές για
λογαριασµό
άλλου προσώπου.

65. (1) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες, λαµβάνουν
εύλογα µέτρα για τη συλλογή επαρκών εγγράφων, στοιχείων ή πληροφοριών για τον
προσδιορισµό και εξακρίβωση της ταυτότητας οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για
λογαριασµό του οποίου ενεργεί ο πελάτης.
(2) Για πελάτες που είναι εταιρείες ή νοµικές οντότητες θα πρέπει να εξακριβώνεται ότι το
φυσικό πρόσωπο που παρουσιάζεται να ενεργεί εκ µέρους του πελάτη είναι κατάλληλα
εξουσιοδοτηµένο για αυτό το σκοπό και να προσδιορίζεται και εξακριβώνεται η ταυτότητά
του.

Απαγόρευση
συνεργασίας µε
εικονική τράπεζα
και τήρησης
ανώνυµων
λογαριασµών.
66(Ι) του 1997
74(Ι) του 1999
94(Ι) του 2000
119(Ι) του 2003
4(Ι) του 2004
151(Ι) του 2004
231(Ι) του 2004
235(Ι) του 2004
20(Ι) του 2005.

66. (1) (α) Απαγορεύεται στα πρόσωπα που κατέχουν άδεια διεξαγωγής τραπεζικών
εργασιών βάσει του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου του 1997 ή του περί Συνεργατικών
Εταιρειών Νόµου του 1985 να συνάπτουν ή συνεχίζουν σχέση τραπεζικής ανταπόκρισης µε
εικονική τράπεζα·

465396583

(β) τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου οφείλουν να
λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι δεν συνάπτουν ή δεν
συνεχίζουν σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης µε τράπεζα η οποία είναι γνωστό ότι επιτρέπει
να χρησιµοποιούνται οι λογαριασµοί της από εικονική τράπεζα.
(2) Απαγορεύεται σε πρόσωπα που διεξάγουν χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες
να ανοίγουν ή να τηρούν ανώνυµους ή αριθµηµένους λογαριασµούς ή λογαριασµούς σε
ονόµατα άλλα από αυτά που αναφέρονται σε επίσηµα έγγραφα ταυτότητας.
(3) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες οφείλουν να
δίδουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε απειλή ή κίνδυνο νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας που µπορεί να προκύψει από προϊόντα
ή συναλλαγές που ενδέχεται να ευνοήσουν την ανωνυµία, και να λαµβάνουν µέτρα, εάν
χρειαστεί, για τη πρόληψη της χρησιµοποίησης τους για τέτοιες ενέργειες.
Εκτέλεση από
τρίτα πρόσωπα.

67. (1) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες βάσει του
άρθρου 60 του παρόντος Νόµου δύνανται να βασίζονται σε τρίτα πρόσωπα για την εκτέλεση
των διαδικασιών προσδιορισµού ταυτότητας και µέτρων δέουσας επιµέλειας ως προς τον
πελάτη, όπως αυτά καθορίζονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του
άρθρου 61 του παρόντος Νόµου:
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Νοείται ότι η τελική ευθύνη για την εκτέλεση των πιο πάνω µέτρων και διαδικασιών
βαρύνει το πρόσωπο που διεξάγει τις χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες και το
οποίο βασίζεται στο τρίτο πρόσωπο.
(2) (α) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τρίτο πρόσωπο σηµαίνει πιστωτικό ίδρυµα ή
χρηµατοοικονοµικό οργανισµό ή ελεγκτές ή ανεξάρτητους επαγγελµατίες νοµικούς ή
πρόσωπο που προσφέρει προς τρίτα µέρη τις υπηρεσίες εµπιστευµάτων και τις εταιρικές
υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στην παράγραφο (ε) της ερµηνείας του όρου «άλλες
δραστηριότητες», που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας της Ε.Ε. και οι οποίοι:
(i)

Υπόκεινται σε υποχρεωτική επαγγελµατική εγγραφή βάσει νόµου· και

(ii)

Υπόκεινται σε εποπτεία όσον αφορά τη συµµόρφωση τους µε τις απαιτήσεις
της Οδηγίας της Ε.Ε..

(β) τρίτα πρόσωπα για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δύνανται να είναι και
οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα που διεξάγουν χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόµου, ή ελεγκτές ή ανεξάρτητοι επαγγελµατίες
νοµικοί ή πρόσωπα που προσφέρουν προς τρίτα µέρη τις υπηρεσίες εµπιστευµάτων και τις
εταιρικές υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στην παράγραφο (ε) της ερµηνείας του όρου
“άλλες δραστηριότητες”, που λειτουργούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου οι οποίες σύµφωνα µε απόφαση της Συµβουλευτικής Αρχής Καταπολέµησης
Αδικηµάτων Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες ∆ραστηριότητες και
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας έχουν καθοριστεί ότι επιβάλλουν διαδικασίες και µέτρα
παρεµπόδισης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας ισοδύναµα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας της Ε.Ε.:
639839947

Νοείται ότι τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των
υποπαραγράφων (i) και (ii) της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου·
(γ) οι όροι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί και πρόσωπα που διεξάγουν
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες δεν περιλαµβάνουν για σκοπούς του παρόντος άρθρου
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στην µεταφορά χρηµάτων και
ανταλλακτήριο συναλλάγµατος.
(3) Τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες θα πρέπει να
απαιτούν από το τρίτο πρόσωπο όπως:
(α) Θέτει άµεσα στη διάθεση τους τα στοιχεία, πληροφορίες και έγγραφα ταυτότητας που
έλαβε κατά την εφαρµογή των διαδικασιών προσδιορισµού ταυτότητας και µέτρων δέουσας
επιµέλειας ως προς τον πελάτη σύµφωνα µε τις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1)
του άρθρου 61· και
526078939

(β) άµεσα διαβιβάζει προς αυτούς αντίγραφα των εγγράφων αυτών και των σχετικών
στοιχείων και πληροφοριών για την ταυτότητα του πελάτη και του πραγµατικού δικαιούχου
τα οποία το τρίτο πρόσωπο συνέλλεξε όταν εφάρµοζε τις πιο πάνω διαδικασίες και µέτρα.
∆ιαδικασία
τήρησης αρχείων.

68. (1) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες οφείλουν να
τηρούν αρχεία και να φυλάσσουν για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών τα ακόλουθα
έγγραφα:
(α)

Αντίγραφα των αποδεικτικών στοιχείων της ταυτότητας του πελάτη·

(β)

τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και τις λεπτοµέρειες όλων των επιχειρηµατικών
σχέσεων και συναλλαγών, συµπεριλαµβανοµένων εγγράφων για την καταχώρηση των
συναλλαγών στα λογιστικά βιβλία· και

(γ)

τα σχετικά έγγραφα της αλληλογραφίας µε τους πελάτες και άλλα πρόσωπα µε τους
οποίους διατηρείται επιχειρηµατική σχέση.
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(2) Η περίοδος των πέντε ετών υπολογίζεται µετά την εκτέλεση των συναλλαγών ή την
περάτωση της επιχειρηµατικής σχέσης.
(3) Τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες οφείλουν να
διασφαλίζουν ότι όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) τίθενται έγκαιρα και
χωρίς καθυστέρηση στη διάθεση της Μονάδας και των αρµοδίων Εποπτικών Αρχών για
σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων που τους αναθέτει ο παρών Νόµος.
∆ιαδικασίες
εσωτερικής
αναφοράς και
αναφοράς στη
ΜΟΚΑΣ.

69. (1) Πρόσωπα που διεξάγουν χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες εφαρµόζουν
τις ακόλουθες διαδικασίες εσωτερικής αναφοράς:

(α)

Ορίζουν πρόσωπο ως “λειτουργό συµµόρφωσης” στον οποίο θα γίνεται η αναφορά για
οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλο θέµα το οποίο περιέρχεται στην αντίληψη του
προσώπου που χειρίζεται χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες και που, κατά
τη γνώµη του τελευταίου προσώπου, αποδεικνύει ή δηµιουργεί υποψίες ότι άλλο
πρόσωπο ενέχεται σε αδικήµατα νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας˙

(β)

απαιτούν όπως, οποιαδήποτε τέτοια αναφορά, εξετάζεται υπό το φως όλων των
σχετικών πληροφοριών από το λειτουργό συµµόρφωσης για να διαπιστωθεί κατά πόσο
η πληροφορία ή άλλο θέµα που περιλαµβάνεται στην αναφορά πράγµατι αποδεικνύει
το γεγονός αυτό ή δηµιουργούν τέτοια υποψία˙

(γ)

επιτρέπουν στο λειτουργό συµµόρφωσης σύµφωνα µε την παράγραφο (β) πιο πάνω να
έχει άµεση και έγκαιρη πρόσβαση σε άλλες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα τα
οποία δυνατό να το βοηθήσουν και τα οποία είναι διαθέσιµα στο πρόσωπο που
διεξάγει χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες·

(δ)

διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες ή άλλο θέµα που περιλαµβάνονται στην αναφορά θα
διαβιβάζονται στη Μονάδα όταν το πρόσωπο το οποίο έχει εξετάσει την αναφορά,
δυνάµει των πιο πάνω διαδικασιών, διαπιστώνει ή έχει εύλογες υποψίες ότι άλλο
πρόσωπο ενέχεται σε αδικήµατα νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας ή ότι η συναλλαγή ενδέχεται να
σχετίζεται µε τέτοιες δραστηριότητες:

918036818

Νοείται ότι η υποχρέωση αναφοράς στη Μονάδα περιλαµβάνει και απόπειρα
διενέργειας τέτοιων ύποπτων συναλλαγών.
Αποφυγή
διενέργειας
ύποπτων
συναλλαγών
προτού
αναφερθούν στη
Μονάδα.

70. Πρόσωπα που διεξάγουν χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες αποφεύγουν τη
διενέργεια συναλλαγών, για τις οποίες γνωρίζουν ή υποπτεύονται ότι συνδέονται µε
αδικήµατα νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας, προτού αναφέρουν την υποψία τους στη Μονάδα σύµφωνα µε τα άρθρα 27
και 69 του παρόντος Νόµου:
812154829

Νοείται ότι, αν η αποφυγή της διενέργειας της συναλλαγής είναι αδύνατη ή ενδέχεται να
εµποδίσει τη δίωξη των προσώπων υπέρ των οποίων διενεργείται η εικαζόµενη
νοµιµοποίηση εσόδων ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, τα πρόσωπα που διεξάγουν
χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες, θα πρέπει να ενηµερώσουν τη Μονάδα
αµέσως µετά τη συναλλαγή.
Μη εκτέλεση ή
καθυστέρηση
εκτέλεσης
συναλλαγής για
λογαριασµό

71. Η µη εκτέλεση ή η καθυστέρηση εκτέλεσης οποιασδήποτε συναλλαγής για λογαριασµό
πελάτη, από πρόσωπο που διεξάγει χρηµατοοικονοµικές ή άλλες δραστηριότητες, λόγω µη
παροχής επαρκών στοιχείων ή πληροφοριών, για τη φύση της συναλλαγής ή/και τα
εµπλεκόµενα µέρη, όπως απαιτείται από οδηγίες της αρµόδιας Εποπτικής Αρχής που
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πελάτη από
πρόσωπο που
διεξάγει
χρηµατοοικονοµι
κές ή άλλες
δραστηριότητες.

εκδίδονται βάσει του εδαφίου (4) του άρθρου 59 του παρόντος Νόµου, ή του Κανονισµού
(ΕΚ) αρ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. της 15ης
Νοεµβρίου 2006 περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις µεταφορές
χρηµατικών ποσών, δε θα λογίζεται ως παράβαση οποιασδήποτε συµβατικής ή άλλης
υποχρέωσης του εν λόγω προσώπου προς τον πελάτη του.
ΜΕΡΟΣ ΙΧ — ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εφαρµογή
πολιτικής
διαδικασίας.

72. Κατά την έκδοση οποιωνδήποτε διαταγµάτων, δυνάµει του παρόντος Νόµου, στις
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ρητή πρόνοια στον παρόντα Νόµο, εφαρµόζονται κατ’
αναλογίαν οι σχετικές διατάξεις του περί Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου και των Θεσµών
Πολιτικής ∆ικονοµίας, εξαιρουµένων των διατάξεων του άρθρου 9 του περί Πολιτικής
∆ικονοµίας Νόµου, που αφορά την έκδοση διαταγµάτων χωρίς ειδοποίηση:
182229995

Νοείται ότι δικαστήριο που επιλαµβάνεται αιτήσεων για την έκδοση οποιουδήποτε
διατάγµατος, που προβλέπεται στο παρόντα Νόµο, εφαρµόζει το µέτρο απόδειξης που
εφαρµόζεται σε πολιτική διαδικασία.
Ακύρωση
δωρεών.

73. (1) Το δικαστήριο δύναται να διατάξει την ακύρωση οποιασδήποτε απαγορευµένης
δωρεάς µε σκοπό την εκτέλεση διατάγµατος δήµευσης ή την είσπραξη οποιασδήποτε
χρηµατικής ποινής.
(2) Το δικαστήριο, προτού διατάξει ακύρωση της δωρεάς, παρέχει την ευκαιρία στο
πρόσωπο το οποίο έχει την περιουσία που αποτελεί το αντικείµενο της δωρεάς να εκφράσει
τις απόψεις του και να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν πρέπει να γίνει η ακύρωση.
(3) Σε περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο έχει το αντικείµενο της δωρεάς είναι ανήλικο, η
ευκαιρία που αναφέρεται στο εδάφιο (2) παρέχεται στον κηδεµόνα του.
(4) Το δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως η περιουσία, µετά την ακύρωση της δωρεάς
σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1), εγγραφεί προσωρινά για σκοπούς εκτέλεσης
οποιουδήποτε δικαστικού διατάγµατος στο όνοµα του παραλήπτη ή άλλου προσώπου το
οποίο κατονοµάζει το δικαστήριο στο διάταγµά του.
602216899

(5) Η διάθεση περιουσίας η οποία αποτελεί αντικείµενο διατάγµατος δυνάµει του εδαφίου
(1) γίνεται µε βάση οδηγίες του δικαστηρίου.
(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι πρόνοιες του εδαφίου (8) του
άρθρου 13.
Έκδοση
προσώπου που
διαπράττει
καθορισµένο
αδίκηµα.

74. Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου, καθορισµένο αδίκηµα αποτελεί αδίκηµα
για σκοπούς έκδοσης φυγοδίκων δυνάµει της σχετικής νοµοθεσίας.

Επίδοση
διαταγµάτων.

75. Επίδοση διατάγµατος, που εκδίδεται δυνάµει του Νόµου αυτού, προς εποπτική αρχή θα
θεωρείται ως επίδοση προς όλα τα πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της εποπτικής
αρχής:
689118981

Νοείται ότι, η εποπτική αρχή έχει υποχρέωση όπως φέρει σε γνώση πάραυτα των
προσώπων για τα οποία είναι υπεύθυνη µε οποιοδήποτε τρόπο την έκδοση διατάγµατος που
εκδίδεται δυνάµει του Νόµου αυτού.
Τήρηση
στατιστικών
στοιχείων.

76. (1) Οι αρµόδιες Εποπτικές Αρχές, η Μονάδα, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας
Τάξεως, η Αστυνοµία, το Τµήµα Τελωνείων, πρέπει να τηρούν ολοκληρωµένα στατιστικά
στοιχεία για θέµατα που αφορούν τον τοµέα αρµοδιοτήτων τους.
(2) Τα στατιστικά στοιχεία περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις αναφορές υπόπτων συναλλαγών
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που υποβλήθηκαν στη Μονάδα, τους ελέγχους των Εποπτικών Αρχών, τα διοικητικά
πρόστιµα και τις πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν από τις Εποπτικές Αρχές, τον αριθµό
των υποθέσεων που διερευνήθηκαν, των ποινικών διώξεων, των καταδικών και τα
περιουσιακά στοιχεία που δεσµεύθηκαν, κατασχέθηκαν ή δηµεύθηκαν.
∆ιαδικαστικός
Κανονισµός.

77. (1) Το Ανώτατο ∆ικαστήριο δύναται να εκδώσει διαδικαστικό κανονισµό για την
καλύτερη εφαρµογή των διάφορων διατάξεων του παρόντος Νόµου.
(2) Μέχρις ότου εκδοθεί διαδικαστικός κανονισµός, τα δικαστήρια θα εφαρµόζουν τους
ισχύοντες διαδικαστικούς κανονισµούς ανάλογα µε τη φύση της σχετικής διαδικασίας και µε
τις τροποποιήσεις ή αναπροσαρµογές που κρίνονται αναγκαίες.
575324356

Κατάργηση και
επιφύλαξη.
61(Ι) του 1996
25(Ι) του 1997
41(Ι) του 1998
120(Ι) του 1999
152(Ι) του 2000
118(Ι) του 2003
185(Ι) του 2004.

78. (1) Από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου, καταργούνται οι περί
Συγκάλυψης, ΄Ερευνας και ∆ήµευσης Εσόδων από Ορισµένες Εγκληµατικές Πράξεις Νόµοι
του 1996 έως 2004, λόγω αναθεώρησης των διατάξεων τους και ενσωµάτωσής τους στον
παρόντα Νόµο, άνευ επηρεασµού οποιασδήποτε πράξης ή ενέργειας που έγινε ή άρχισε
δυνάµει των καταργηθέντων Νόµων.

(2) Οποιαδήποτε διαδικασία άρχισε δυνάµει των καταργηθέντων
εξακολουθήσει, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος Νόµου.

79. Η ισχύς του παρόντος Νόµου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.
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