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Ι.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Αυτή η Προσθήκη αξιολογεί τα περαιτέρω μέτρα που λήφθηκαν από τις αρχές της Κύπρου μετά την
υιοθέτηση των προηγουμένων εκθέσεων συμμόρφωσης αναφορικά με τις συστάσεις που εκδόθηκαν από
την GRECO στην Έκθεση της για τον Τρίτο Κύκλο Αξιολόγησης για την Κύπρο. Υπενθυμίζεται ότι ο Τρίτος
Κύκλος Αξιολόγησης καλύπτει δύο ευδιάκριτα θέματα. Συγκεκριμένα,
-

-

Θέμα Ι – Ποινικοποιήσεις: Άρθρα 1α και 1β, 2-12, 15-17, 19 παράγραφος 1 της Σύμβασης Ποινικού
Δικαίου για την Διαφθορά (ETS 173), Άρθρα 1-6 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της (ETS 191) και
Κατευθυντήρια Αρχή 2 (ποινικοποίηση της διαφθοράς).
Θέμα ΙΙ – Διαφάνεια στην Χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων: Άρθρα 8, 11, 12, 13β, 14 και 16
της Σύστασης Rec(2003)4 στους Κοινούς Κανονισμούς κατά της Διαφθοράς στην Χρηματοδότηση των
Πολιτικών Κομμάτων και Εκλογικών Εκστρατειών, και πιο γενικά, την Κατευθυντήρια Αρχή 15
(χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και εκλογικών εκστρατειών).

2.

Η Έκθεση του Τρίτου Κύκλου Αξιολόγησης υιοθετήθηκε από την 50η Σύνοδο της Ολομέλειας της GRECO (28
Μαρτίου – 1 Απριλίου 2011) και δημοσιοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2011, κατόπιν εξουσιοδότησης από την
Κύπρο (Greco Eval III Rep (2010) 9E, Θέμα Ι και Θέμα ΙΙ).

3.

Όπως απαιτείται από την Διαδικασία του Εσωτερικού Κανονισμού της GRECO, οι Κυπριακές αρχές
υπόβαλαν εκθέσεις καταστάσεων με πληροφορίες που αφορούν μέτρα που λήφθηκαν για την υλοποίηση
των συστάσεων, εντός του πλαισίου της διαδικασίας συμμόρφωσης. Η GRECO επέλεξε την Κροατία και την
Ιρλανδία για να διορίσει Εισηγητές για την διαδικασία συμμόρφωσης.

4.

Η Έκθεση Συμμόρφωσης (Greco RC-III (2012) 24E) υιοθετήθηκε από την GRECO στην 59η Σύνοδο της
Ολομέλειας της (18-22 Μαρτίου 2013) και δημοσιοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2013, κατόπιν
εξουσιοδότησης από την Κύπρο. Η GRECO συμπέρανε ότι η Κύπρος είχε υλοποιήσει ικανοποιητικά δύο
από τις οκτώ συστάσεις που περιέχονται στην Έκθεση της Τρίτης Αξιολόγησης. Σε σχέση με το Θέμα Ι –
Ποινικοποιήσεις, η σύσταση ii είχε υλοποιηθεί ικανοποιητικά και η σύσταση i είχε υλοποιηθεί εν μέρει. Σε
σχέση με το Θέμα ΙΙ – Διαφάνεια στην Χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων, η σύσταση iv είχε
υλοποιηθεί ικανοποιητικά, οι συστάσεις i και v είχαν υλοποιηθεί εν μέρει και οι συστάσεις ii, iii και vi δεν
είχαν υλοποιηθεί.

5.

Η Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης (Greco RC-III (2015) 1E) υιοθετήθηκε από την GRECO στην 67η Σύνοδο της
Ολομέλειας της (23-27 Μαρτίου 2015) και δημοσιοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2015. Σε σχέση με το Θέμα Ι
– Ποινικοποιήσεις, η κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη. Σε σχέση με το Θέμα ΙΙ – Διαφάνεια στην
Χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων, η σύσταση iv είχε ήδη υλοποιηθεί ικανοποιητικά στην Έκθεση
Συμμόρφωσης, ενώ οι συστάσεις i, ii, iii, v και vi είχαν υλοποιηθεί εν μέρει. Η GRECO αξιολόγησε την γενική
κατάσταση ως «συνολικά μη ικανοποιητική» κατά την έννοια του Κανονισμού 31, παράγραφος 8.3 της
Διαδικασίας του Εσωτερικού Κανονισμού.

6.

Η Προσωρινή Έκθεση Συμμόρφωσης, (Greco RC-III (2015) 21E) υιοθετήθηκε από την GRECO στην 70η
Σύνοδο της Ολομέλειας της (30 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 2015) και δημοσιοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου
2016. Σε σχέση και με τα δύο θέματα, Θέμα Ι – Ποινικοποιήσεις και Θέμα ΙΙ – Διαφάνεια στην
Χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων, η κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη, καθώς οι συστάσεις i, ii,
iii, v και vi παρέμειναν μερικώς υλοποιημένες. Η GRECO αξιολόγησε την συνολική κατάσταση ως ακόμη
«συνολικά μη ικανοποιητική» και ζήτησε από την Κύπρο να παρέχει μια έκθεση για την πρόοδο που έγινε
στην υλοποίηση των εκκρεμούντων συστάσεων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Σύμφωνα με τον Κανονισμό
32, παράγραφος 2, εδάφιο (ii.α), η GRECO έδωσε οδηγίες στον Πρόεδρο της να στείλει μια επιστολή – με
ένα αντίγραφο στον Πρόεδρο της Κανονιστικής Επιτροπής – στον αρχηγό της αποστολής της Κύπρου,
επισύροντας την προσοχή του στην μη-συμμόρφωση με τις σχετικές συστάσεις και την ανάγκη να ληφθούν
αποφασιστικά μέτρα, με σκοπό την επίτευξη απτής προόδου το συντομότερο δυνατό.

7.

Μια Δεύτερη Προσωρινή Έκθεση Συμμόρφωσης, υιοθετήθηκε από την 74η Σύνοδο της Ολομέλειας της
GRECO (2 Δεκεμβρίου 2016) και δημοσιοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2016 (Greco RC-III (2016) 17E). Η
GRECO συμπέρανε ότι, σε σχέση με το Θέμα Ι, η σύσταση i παρέμεινε μερικώς υλοποιημένη. Σε σχέση με
το

2
Θέμα ΙΙ, οι συστάσεις i, iii, v και vi είχαν υλοποιηθεί ικανοποιητικά και η σύσταση ii παρέμεινε μερικώς
υλοποιημένη. Συνεπώς, η GRECO συμπέρανε ότι το μέτρο συμμόρφωσης με συστάσεις δεν ήταν πλέον
«συνολικά μη ικανοποιητική». Η εφαρμογή του Κανονισμού 32 διακόπηκε, και ζητήθηκε από την Κύπρο να
υποβάλει επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν την υλοποίηση της σύστασης i (Θέμα Ι –
Ποινικοποιήσεις) και της σύστασης ii (Θέμα ΙΙ – Διαφάνεια στην Χρηματοδότηση των Πολιτικών
Κομμάτων). Πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση στάληκαν από την Κύπρο στις 8 Νοεμβρίου 2017.
8.

Αυτή η Προσθήκη στην Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης, που συντάχθηκε από τον κ. Drazen JELENIC, εκ
μέρους της Κροατίας, και τον κ. John GARRY, εκ μέρους της Ιρλανδίας, με την βοήθεια της Γραμματείας της
GRECO, αξιολογεί την περαιτέρω υλοποίηση των εκκρεμούντων συστάσεων i (Θέμα Ι) και ii (Θέμα ΙΙ) μετά
την υιοθέτηση των προηγουμένων εκθέσεων συμμόρφωσης.

ΙΙ.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Θέμα I: Ποινικοποιήσεις
9.

Υπενθυμίζεται ότι η GRECO απεύθυνε 2 συστάσεις στην Κύπρο σε σχέση με το Θέμα Ι και ότι η σύσταση ii
θεωρήθηκε υλοποιημένη ικανοποιητικά στην πρώτη Έκθεση Συμμόρφωσης. Η εναπομείνουσα σύσταση
εξετάζεται πιο κάτω.
Σύσταση i.

10.

H GRECO συνέστησε (i) ότι αυστηρά μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να διασφαλιστεί ότι οι διατάξεις
αναφορικά με την ποινικοποίηση της διαφθοράς, όπως αυτές προβλέπονται από τους Νόμους 23(ΙΙΙ)/2000
και 22(ΙΙΙ)/2006 εφαρμόζονται έμπρακτα, (ii) όπως αυτές οι διατάξεις καταστούν πιο ευπρόσιτες ως μέρος
της ποινικής νομοθεσίας και (iii) για λόγους ασφάλειας δικαίου, να δημιουργηθεί ένα ενιαίο νομικό
πλαίσιο για την ποινικοποίηση και επιβολή κυρώσεων για αδικήματα διαφθοράς σύμφωνα με την Σύμβαση
Ποινικού Δικαίου για την Διαφθορά (ETS 173) και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της (ETS 191), ιδίως με την
τροποποίηση και/ή κατάργηση της κείμενης νομοθεσίας.

11.

Η GRECO υπενθυμίζει ότι αυτή η σύσταση αξιολογήθηκε ως μερικώς υλοποιημένη στην πρώτη Έκθεση
Συμμόρφωσης, επειδή μόνο κάποια περιορισμένα μέτρα είχαν ληφθεί, όπως η έκδοση κατευθυντηρίων
γραμμών και εγκυκλίων από τον Γενικό Εισαγγελέα και η κατάρτηση της αστυνομίας. Η GRECO διατήρησε
την θέση της, ότι οι ασκόπως περίπλοκες νομικές πρόνοιες που αφορούν την ποινικοποίηση των
αδικημάτων διαφθοράς δημιουργούν αβεβαιότητα και ότι θα ήταν ωφέλιμο, να είναι όλα τα αδικήματα
διαφθοράς συγκεντρωμένα στον Ποινικό Κώδικα. Στην τελευταία Προσωρινή Έκθεση, η GRECO χαιρέτησε
το γεγονός ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης είχε αρχίσει να εργάζεται πάνω σε μια
εθνική στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς. Σημείωσε
ότι αυτό το έργο θα μπορούσε τελικά, ανάμεσα σε άλλα, να καταλήξει στην δημιουργία ενός φορέα κατά
της διαφθοράς και ενός ομοιόμορφου νομικού πλαισίου για την ποινικοποίηση και την επιβολή κυρώσεων
για αδικήματα διαφθοράς. Ωστόσο, σημειώνεται επίσης ότι αυτή η πρωτοβουλία ήταν στα αρχικά της
στάδια, και ενθάρρυνε τις αρχές για να προχωρήσουν ταχέως με την διαδικασία του να γίνει το νομικό
πλαίσιο ομοιόμορφο αναφορικά με την ποινικοποίηση και επιβολή κυρώσεων για αδικήματα διαφθοράς,
που αντιπροσώπευε το βασικό θέμα αυτής της σύστασης.

12.

Οι αρχές αναφέρουν τώρα ότι η Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς έχει συμπληρωθεί και εγκριθεί
από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχει δημοσιευθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης (www.mjpo.gov.cy). Επιπλέον, ένα Σχέδιο Δράσης κατά της Διαφθοράς,
που υλοποιεί τις αρχές κατοχυρωμένες στην Εθνική Στρατηγική έχει ετοιμαστεί και έχει σταλεί σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη για σχόλια πριν την οριστικοποίηση του. Το Σχέδιο είναι ακόμα υπό συζήτηση με όλα
τα ενδιαφερόμενα μέρη, πριν την οριστικοποίηση του.

13.

Επιπλέον, ένα Νομοσχέδιο που σχετίζεται με την εγκαθίδρυση και λειτουργία μιας Ανεξάρτητης Αρχής
Κατά της Διαφθοράς έχει συνταχθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης και έχει προταθεί
για
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λεπτομερή δημόσια διαβούλευση στις 19 Οκτωβρίου 2017. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης έχει εξετάσει όλες τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν κατά την διαδικασία
της λεπτομερούς δημόσιας διαβούλευσης και θα προχωρήσει με τις απαραίτητες τροποποιήσεις πριν την
προώθηση του στην Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνική επεξεργασία και μετέπειτα στην
Βουλή των Αντιπροσώπων.
14.

Η πιθανότητα ενός ομοιόμορφου νομικού πλαισίου για την ποινικοποίηση και επιβολή κυρώσεων των
αδικημάτων διαφθοράς, σύμφωνα με την Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για την Διαφθορά (ETS 173) και το
Πρόσθετο Πρωτόκολλο της (ETS 191), ακόμα βρίσκεται υπό εξέταση και θα εξετασθεί εκ βάθους μετά την
εγκαθίδρυση της Αρχής Κατά της Διαφθοράς. Οι αρχές ωστόσο τονίζουν την δυσκολία της συγκέντρωσης
των διάφορων διασκορπισμένων νόμων που ασχολούνται με τα αδικήματα διαφθοράς και της
τοποθέτησης όλων αυτών κάτω από ένα νέο «νόμο ομπρέλας», και τον χρόνο που χρειάζεται για να γίνει
κάτι τέτοιο.

15.

Η GRECO σημειώνει την πληροφορία που παρέχεται από τις αρχές της Κύπρου. Χαιρετίζει την υιοθέτηση
της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς και το συνεχιζόμενο έργο για ένα Σχέδιο Δράσης για
υλοποίηση αρχών που περιέχονται στην παρούσα στρατηγική. Θεωρεί επίσης θετική εξέλιξη, την σύνταξη
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης ενός νομοσχεδίου για την δημιουργία μιας
Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφθοράς, που υποβλήθηκε για δημόσια διαβούλευση και θα τροποποιηθεί
προτού να κατατεθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Η GRECO σημειώνει ότι το θέμα της δημιουργίας
ενός ομοιόμορφου νομικού πλαισίου για την ποινικοποίηση και επιβολή κυρώσεων για αδικήματα
διαφθοράς, που ήταν μια κρίσιμη πτυχή της σύστασης, έχει συνδεθεί με την εγκαθίδρυση της Αρχής Κατά
της Διαφθοράς και επομένως, παραμένει υπό εξέταση. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, εκτός από προθέσεις,
κανένα συγκεκριμένο νομοθετικό μέτρο δεν έχει ληφθεί για την ενοποίηση του πλαισίου των
ποινικοποιήσεων και των κυρώσεων για αδικήματα διαφθοράς. Επομένως, παρά τις θετικές εξελίξεις που
περιγράφονται πιο πάνω, η GRECO δεν μπορεί ακόμα να θεωρήσει ότι σ ’αυτή την σύσταση υπάρχει
πλήρης συμμόρφωση.

16.

H GRECO συμπεράνει ότι η σύσταση i παραμένει μερικώς υλοποιημένη.

Θέμα ΙI: Διαφάνεια στην Χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων
17.

Υπενθυμίζεται ότι η GRECO απεύθυνε 6 συστάσεις στην Κύπρο σε σχέση με το Θέμα ΙΙ. Η σύσταση iv
υλοποιήθηκε στην Έκθεση Συμμόρφωσης, οι συστάσεις i, iii, v και vi θεωρήθηκαν υλοποιημένες στην
τελευταία Προσωρινή Έκθεση Συμμόρφωσης. Η εναπομείνουσα σύσταση εξετάζεται πιο κάτω.
Σύσταση ii.

18.

Η GRECO συνέστησε την εισαγωγή μιας γενικής απαίτησης για τα πολιτικά κόμματα, τους εκλελεγμένους
αντιπροσώπους και υποψηφίους προς εκλογή για να αποκαλύψουν όλες τις δωρεές
(συμπεριλαμβανομένων και των εισφορών μη χρηματικής φύσης και των χορηγιών) που λαμβάνουν και
που υπερβαίνουν μια συγκεκριμένη αξία, καθώς και την ταυτότητα του δωρητή.

19.

H GRECO υπενθυμίζει ότι η σύσταση αυτή είχε αξιολογηθεί ως μερικώς υλοποιημένη στην Δεύτερη Έκθεση
Συμμόρφωσης και στην Προσωρινή Έκθεση Συμμόρφωσης. Η GRECO χαιρέτησε την συνεχιζόμενη
τροποποίηση του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, με ιδιαίτερη αναφορά στην ολική απαγόρευση των
ανώνυμων δωρεών και την υποχρέωση αποκάλυψης της ταυτότητας των δωρητών για δωρεές πάνω από
ένα συγκεκριμένο κατώτατο όριο. Στην τελευταία Προσωρινή Έκθεση Συμμόρφωσης, η GRECO χαιρέτησε

το γεγονός ότι ο περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος είχε αναθεωρηθεί, ώστε τα πολιτικά κόμματα να
αποκαλύψουν όλες τις δωρεές άνω των €500.00, συμπεριλαμβανομένων και των ονομάτων των δωρητών
και των ποσών των δωρεών. Ταυτόχρονα, η GRECO εκφράζει την λύπη της ότι, αναφορικά με υποψηφίους
προς εκλογή, ενώ οι τροποποιήσεις δημιουργούν μια υποχρέωση για αποκάλυψη όλων των δωρεών που
παραλαμβάνονται, δεν φάνηκε ότι η αξία των δωρεών και η ταυτότητα των δωρητών έπρεπε να
αποκαλυφθούν.
20.

Οι αρχές τώρα δηλώνουν ότι, ενώ το κείμενο του νόμου δεν προβλέπει ρητά ότι οι υποψήφιοι πρέπει να
ονομάσουν τους εισφορείς όλων των δωρεών στην εκστρατεία τους, το έντυπο που πρέπει να υποβληθεί
από τους υποψηφίους, που είναι μέρος του νόμου ως ένα παράρτημα, απαιτεί απ’ αυτούς να παρέχουν
4
πληροφορίες για όλα τα εισοδήματα που σχετίζονται με την εκστρατεία τους, καθώς επίσης και το όνομα
και την περιγραφή οποιουδήποτε ατόμου (συμπεριλαμβανομένων και υποψηφίων), σωματείου, εταιρείας
ή νομικού προσώπου από το οποίο ο υποψήφιος λαμβάνει χρήματα, τίτλους ή οποιοδήποτε αντικείμενο
πολύτιμης αξίας, για έξοδα που υφίστανται εκ μέρους ή σε σχέση με τις εκλογές. Επιπλέον, τα ποσά που
λαμβάνονται πρέπει να υποδειχθούν ξεχωριστά και πρέπει να υποβληθεί μια δήλωση, που να αναφέρει αν
το ποσό λήφθηκε ως δωρεάν, δάνειο, κατάθεση ή αλλιώς.

21.

Η GRECO σημειώνει την πληροφορία που παρέχεται. Χαιρετίζει την διευκρίνιση που παρέχεται αναφορικά
με τον αναθεωρημένο περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο, όπου υποψήφιοι προς εκλογή υποχρεώνονται να
αποκαλύψουν όλα τα εισοδήματα, συμπεριλαμβανομένων και δωρεών, ληφθέντων για τον σκοπό της
εκστρατείας τους, τα ποσά τους, καθώς επίσης και τους δωρητές. Η σύσταση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως
πλήρως συμμορφωθείσα.

22.

Η GRECO συμπεράνει ότι η σύσταση ii έχει υλοποιηθεί ικανοποιητικά.

ΙΙΙ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

23.

Ενόψει των συμπερασμάτων που περιέχονται στις προηγούμενες εκθέσεις συμμόρφωσης του Τρίτου
Κύκλου για την Κύπρου και υπό το φως των πιο πάνω, η GRECO συμπεράνει ότι μέχρι σήμερα, η Κύπρος
έχει υλοποιήσει ικανοποιητικά ή έχει αντιμετωπίσει με ένα ικανοποιητικό τρόπο, επτά από τις οκτώ
συστάσεις που περιέχονται στην Έκθεση του Τρίτου Κύκλου Αξιολόγησης. Η εναπομείνουσα σύσταση
παραμένει εν μέρει υλοποιημένη.

24.

Σε σχέση με το Θέμα Ι – Ποινικοποιήσεις, από τις δυο συστάσεις, η σύσταση ii έχει υλοποιηθεί
ικανοποιητικά, ενώ η σύσταση i παραμένει εν μέρει υλοποιημένη. Σε σχέση με το Θέμα ΙΙ, Διαφάνεια στην
Χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων, όλες οι συστάσεις έχουν υλοποιηθεί ικανοποιητικά.

25.

Σχετικά με ποινικοποιήσεις, η GRECO συνιστά την υιοθέτηση μια σειράς τροποποιήσεων στον Ποινικό
Κώδικα, στον περί Πρόληψης Διαφθοράς Νόμο και τους δυο Νόμους που επικυρώνουν την Σύμβαση
Ποινικού Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της, που έχουν
αποκαταστήσει μερικές σημαντικές ελλείψεις, συγκεκριμένα, ανεπαρκώς αποτρεπτικές χρηματικές
κυρώσεις για αδικήματα διαφθοράς και ανακριβείς ορισμούς για μερικά αδικήματα δωροδοκίας. Ενώ
φαίνεται ότι ένα πιο ομοιόμορφο νομικό πλαίσιο για την ποινικοποίηση της διαφθοράς θα μπορούσε
πιθανώς, να είναι σε εξέλιξη με την υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς, η ετοιμασία
ενός συνοδευτικού σχεδίου δράσης και ενός νομοσχεδίου για την εγκαθίδρυση Αρχής κατά της
Διαφθοράς, η GRECO απλά εκφράζει την λύπη της, ότι κανένα συγκεκριμένο νομοθετικό μέτρο δεν έχει
ληφθεί μέχρι τώρα, για να εκπονηθεί μια τέτοια απλοποίηση του νομικού πλαισίου για αδικήματα
διαφθοράς. Η GRECO προτρέπει τις αρχές να επιταχύνουν την διαδικασία της ενοποίησης των αδικημάτων
διαφθοράς, που στο παρόν στάδιο είναι διασκορπισμένα σε διάφορα όργανα, και να κρατά την GRECO
ενήμερη για την πρόοδο στο πλαίσιο αυτό.

26.

Σχετικά με την πολιτική χρηματοδότηση, έχουν επιτευχθεί σημαντικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, ο περί
Πολιτικών Κομμάτων Νόμος, υιοθετημένος τον Δεκέμβρη του 2012 και αναθεωρημένος τον Δεκέμβρη του

2015, επέφερε ενισχυμένη διαφάνεια στην πολιτική χρηματοδότηση στην Κύπρο. Έχει εισαγάγει μια σαφή
υποχρέωση στα πολιτικά κόμματα να τηρούν λογιστικά βιβλία και να συμπεριλάβουν πληροφορίες για
εισοδήματα, έξοδα, περιουσιακά στοιχεία και χρέη, συμπεριλαμβανομένων και από τοπικά παραρτήματα
και συνδεδεμένες οργανώσεις, καθώς επίσης και εισοδήματα και έξοδα σχετικά με εκλογικές εκστρατείες.
Οι οικονομικές δηλώσεις των πολιτικών κομμάτων, πλέον υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο και εξωτερική
επίβλεψη από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, που πρέπει να διενεργηθούν πάνω σε ετήσια βάση, και
τα αποτελέσματα των τελευταίων πρέπει να είναι διαθέσιμα στο πλατύ κοινό. Λογαριασμοί εισοδημάτων
και εξόδων για εκλογές, είτε από πολιτικά κόμματα, είτε από υποψηφίους προς εκλογή, πρέπει να
υποβληθούν στον Γενικό Ελεγκτή για επίβλεψη. Επιπλέον, πολιτικά κόμματα και υποψήφιοι πρέπει να
αποκαλύψουν κάθε δωρεά, συμπεριλαμβανομένων και ονομάτων των δωρητών και των ποσών των
δωρεών. Επίσης, έχει εισαχθεί μια σειρά κυρώσεων σε σχέση με υποψηφίους προς εκλογή που
παραβιάζουν την νομοθεσία που αφορά την υποβολή των εκλογικών δηλώσεων τους. Γενικά, υπήρξαν
σημαντικές
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βελτιώσεις αναφορικά με την διαφάνεια των πολιτικών κομμάτων και την χρηματοδότηση εκστρατειών
στην Κύπρο, που είναι αξιέπαινες.
27.

Η υιοθέτηση αυτής της Προσθήκης στην Δεύτερη Έκθεση Συμμόρφωσης τερματίζει την διαδικασία
συμμόρφωσης του Τρίτο Κύκλου σε σχέση με την Κύπρο.

28.

Η GRECO καλεί τις αρχές της Κύπρου να εξουσιοδοτήσουν, το συντομότερο δυνατό, την δημοσίευση της
παρούσας έκθεσης, να την μεταφράσουν στην εθνική γλώσσα και να δημοσιεύσουν την εν λόγω
μετάφραση.

Αρ. Απόδειξης Παραλαβής:
Ημερομηνία: 16/04/2018
Βεβαιώνω ότι το κείμενο αυτό είναι πιστή
μετάφραση του επισυναπτόμενου εγγράφου
……………………………………………………………………
Βεβαιώνω ότι η υπογραφή του
μεταφραστή είναι εκείνη του
ΒΑΧΑΝ ΑΪΝΕΤΖΙΑΝ
(Υπ.)..............................................................
για Διευθύντρια
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αριθμός Λέξεων: 2632
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