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Ό περί της Ύφ' δρον 'Αναστολής της Εκτελέσεως Ποινής Φυλακίσεως εις 
Ώρισμένας Περιπτώσεις Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την 
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 
του Συντάγματος. 

'Αριθμός 95 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΦ' ΟΡΟΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ 
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ε Ω Σ ΠΟΙΝΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΕΩΣ Ε Ι Σ Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Α Σ 
Π Ε Ρ Ι Π Τ Ώ Σ Ε Ι Σ . 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί τής Ύφ' Συνοπτικός 
δρον 'Αναστολής τής 'Εκτελέσεως Ποινής Φυλακίσεως εις Ώρισμέ- τίτλος. 
νας Περιπτώσεις Νόμος του 1972. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν εκ του κειμένου προκύπτη «Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

«Δικαστήριον» σημαίνει άρμόδιον Δικαστήριον' 
«ποινή φυλακίσεως» δεν περιλαμβάνει φυλάκισιν δια παράλειψιν 

πληρωμής οιουδήποτε επιδικασθέντος ή δυνάμει νόμου όφειλομέ. 
νου ποσού ή δια παράλειψιν τελέσεως ώρισμένης πράξεως ήτις 
ΐεδει να είχε τελεσθή ή δια παράλειψιν ήτις έδει νά μην είχε γίνει. 

3.—(1) Όσάκις Δικαστήριον έπιβάλλη ποινήν φυλακίσεως μη Άναστελλό 
ύπερβαίνουσαν τά δύο ετη, τούτο δύναται νά διάταξη δπως ή ποινή μεναιποιναί 
μή έκτελεσθή εκτός έάν, διαρκούσης τής έν τω διατάγματι όριζο Φ

υλσκίσεω
ζ· 

μένης τριετούς περιόδου άπό τής ημέρας τής εκδόσεως του διατά
γματος (έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένης ώς «περίοδος εφαρ
μογής του διατάγματος»), ό καταδικασθείς ήθελε διαπράξει έτερον 
αδίκημα τιμωρούμενον δια φυλακίσεως και μετά τήν τοιαύτην διά
πραξιν άρμόδιον δικαστήριον ήθελε διατάξει συμφώνως προς τό άρ
θρον 4 δπως ή αρχική ποινή έκτελεσθή. 

(2) Τό άναστέλλον τήν έκτέλεσιν τής ποινής φυλακίσεως συμφώ
νως προς τό εδάφιον (1) Δικαστήριον δεν εκδίδει, βάσει των δια
τάξεων του εκάστοτε έν Ίσχύϊ περί Κηδεμονίας Άδικοπραγούντων 
Νόμου, διάταγμα κηδεμονίας του προσώπου δι ' δ εξεδόθη τό διά κεφ. 162. 
τάγμα αναστολής δι' έτερον ύπ' αύτου διαπραχθέν και ύπό του Δικα
στηρίου έκδικαζόμενον αδίκημα. 

(3) Έπί τή έκδόσει διατάγματος αναστολής δυνάμει του παρόν
τος άρθρου τό Δικαστήριον έξηγεΐ εις άπλήν γλώσσαν εις τόν κατα
δικασθέντα τάς συνεπείας δυνάμει του άρθρου 4 τής ύπ' αύτου δια
πράξεως κατά "τήν περίοδον τής εφαρμογής του διατάγμοττος έτερου 
αδικήματος τιμωρουμένου διά φυλακίσεως. 

(4) Τηρούμενης οιασδήποτε αντιθέτου διατάξεως έν τω παρόντι 
ή έν οίωδήποτε έτέρω Νόμω ή δευτερογενεΐ νομοθεσία— 

(α) άνασταλεΐσα ποινή ήτις δεν έξετελέσθη δυνάμει τοΰ άρθρου 
4 θα θεωρήται ώς ποινή φυλακίσεως διά τους σκοπούς οίου-
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'Εξουσία 
εις τό Δικα
στήριον 
δπως επί τη 
καταδίκη 
δι" έτερον 
αδίκημα 
λάδη μέτρα 
δι* άνασταλεΐ
σαν ποινήν. 

Κεφ..155. 

δήποτε νομοθετήματος πλην του προνοουντος δια τό άσυμ. 
βίβαστον ή άπώλειαν αξιώματος η άπώλειαν τοΟ δικαιώ
ματος συντάξεως προσώπου καταδικασθέντος εις φυλάκισιν' 

(β) οσάκις άνασταλεΐσα ποινή έξετελέσθη δυνάμει τουΐ άρθρου 
4 ό καταδικασθείς θα θεωρήται δια τους σκοπούς των εν 
τη προηγουμένη παραγράφω εξαιρουμένων νομοθετημάτων 
ως καταδικασθείς κατά τήν ήμέραν καθ' ην ή περίοδος 
προς καταχώρισιν εφέσεως κατά της καταδίκης δυνάμει 
του προειρημένου άρθρου εξέπνευσε, ή, έν ή περιπτώσει κατε
χωρ.ίσθη τοιαύτη εφεσις, από της ημέρας άφ' ής ή έ'φεσις 
τελικώς απεφασίσθη ή έγκατελείφθη. 

4.—(1) Όσάκις πρόσωπον κατεδικάσθη, διαρκούσης της περιόδου 
της εφαρμογής του διατάγματος, δι' αδίκημα τιμωρούμενον διά φυ
λακίσεως και εϊτε κατεδικάσθη ύπό Δικαστηρίου δπερ δυνάμει τοΟ 
εδαφίου (4) κέκτηται αρμοδιότητα νά λάδη μέτρα έν σχέσει προς 
τήν άνασταλεΐσαν ποινήν εϊτε μεταγενεστέρως εμφανίζεται ή προ
σάγεται, ενώπιον τοιούτου Δικαστηρίου, τότε, εκτός εάν έν τω μεταξύ 
ή ποινή έχει έκτελεσθή, τό Δικαστήριον εξετάζει τήν ύπόθεσίν του 
και λαμβάνει εν των ακολούθων μέτρων— 

(α) διατάσσει τήν έκτέλεσιν της ποινής δι' ην περίοδον αυτή 
επεβλήθη* 

(β) διατάσσει τήν έκτέλεσιν της ποινής διά περίοδον μικροτέραν 
εκείνης ήτις επεβλήθη' 

(γ) διατάσσει τήν τροποποίησιν του αρχικού διατάγματος διά 
της αντικαταστάσεως της έν αύτω οριζόμενης περιόδου διά 
περιόδου μή ύπερβαινούσης τά δύο έ'τη από τής ημέρας της 
τοιαύτης τροποποιήσεως' 

(δ) ουδέν μέτρον λαμβάνει έν σχέσει προς τήν άνασταλεΐσαν 
ποινήν, 

και τό Δικαστήριον εκδίδει διάταγμα δυνάμει τής παραγράφου (α) 
του παρόντος εδαφίου εκτός έάν είναι τής γνώμης δτι τούτο θά 
ήτο άδικον λαμβανομένων ύπ' δψιν άπασών των περιστάσεων αΐτινες 
έ μεσολάβησαν άπό τής αναστολής τής ποινής και των περιστάσεων 
ύφ' ας έτελέσθη τό νέον αδίκημα, καΐ έν τοιαύτη περιπτώσει τό Δικα
στήριον. έν τή άποφάσει αύτου αναφέρει τους λόγους τής τοιαύτης 
ενεργείας του. 

(2) Όσάκις τό Δικαστήριον διατάσση δτι ή άνασταλεΐσα ποινή 
δέον νά έκτελεσθή, μετά ή άνευ τροποποιήσεως τής αρχικής αυτής 
περιόδου, τό Δικαστήριον δύναται νά διάταξη δπως ή έκτέλεσις 
χωρήση αμέσως ή δπως ή περίοδος τής φυλακίσεως άρχίση μετά 
τήν εκτισιν τής ποινής τής επιβληθείσης ύπό του αύτοΟ ή έτερου 
Δικαστηρίου. 

(3) Διά τους σκοπούς των διατάξεων του περί τής Ποινικής Δικο
νομίας Νόμου ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου χορηγουντος δικαίωμα 
εφέσεως εις ποινικήν ύπόθεσίν, οιονδήποτε διάταγμα δυνάμει του 
παρόντος άρθρου θά θεωρήται ως καταδίκη επιβληθείσα ύπό του1 

Δικαστηρίου τούτου διά τό αδίκημα δι' δ επεβλήθη ή άνασταλεΐσα 
ποινή. 

(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
«Δικαστήριον» σημαίνει κακουργιοδικεΐον ή έπαρχιακόν Δικα

στήριον ενώπιον του όποιου ό καταδικασθείς προσάγεται ή εμφα
νίζεται : 

Νοείται δτι έν ή περιπτώσει ή άνασταλεΐσα ποινή επεβλήθη ύπό 
κακουργιοδικείου δ καταδικασθείς παραπέμπεται ύπό του 'Επαρ
χιακού Δικαστηρίου είς τό κακουργιοδικεΐον τής επαρχίας έ'νθα 
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υπεβλήθη ή άνασταλεΐσα ποινή ή έτερον κακουργισδικεΐον εάν 
το Έ π α ρ χ ι α κ ό ν Δικαστήριον κρίνη τούτο εϋλογον και δίκαιον εφ' 
δσον δια της παραπομπής ταύτης τα συμφέροντα του καταδικα
σθέντος δεν παραβλάπτονται . 

5.—(1) Ό σ ά κ ι ς Δικαστήριον έπιβάλλη επί προσώπου ποινήν φυλά Διατάγματα 
κίσεως εν σχέσει προς εν ή πλείονα αδικήματα και επιτηρήσεως 

ζ % « , ,c ^ ν · « ο > «'c « ' έπ ι α ν α σ τ ο λ ή 
(α) ή περίοδος της φυλακίσεως υπερβαινη τους ες μήνας η εν εκτελέσεως 

ή περιπτώσει κατεδικάσθη εις δύο ή πλείονας περιόδους της ποινής, 
φυλακίσεως ή συνολική διάρκεια τούτων υπερβαίνει τους 
εξ μήνας* και 

(β) το Δικαστήριον εκδίδει δ ιάταγμα αναστολής τής εκτελέ
σεως τής ποινής βάσει του άρθρου 3, 

το Δικαστήριον δύναται, παρά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 34 του Ποι Κεφ. 154. 
νικοΟ Κωδικός, νά έκδώση δ ι ά τ α γ μ α επιτηρήσεως επί τη αναστολή 13 τοΰ 1959 
τής ποινής (εν τω παρόντι Νόμω άναφερόμενον ως «δ ιάταγμα έπι 43 τοΰ 1963 
τηρήσεως») διά του όποιου θέτει τον καταδικασθέντα ύπό τήν έπι. 41 τοΰ 1964 
τήρησιν έπιτηροΰντος λειτουργού διά περίοδον όριζομένην έν τω 69 τοΰ 1964 
διατάγματι ήτις δεν δύναται νά ύπερβαίνη τήν περίοδον εφαρμογής 70 τοΰ 1965 
τοΟ δ ιατάγματος δυνάμει του άρθρου 3 (1) . 58 τοΰ 1967 

44 τοΰ 1972. 
(2) Τό δ ι ά τ α γ μ α επιτηρήσεως καθορίζει τήν περιοχήν έν ή ό κατα

δικασθείς διαμένει καΐ ό έπιτηρών λειτουργός είναι ό διά τήν περιο
χήν ταύτην κηδεμονευτικός λειτουργός. 

(3) Ό καταδικασθείς διά τον όποιον δ ι ά τ α γ μ α επιτηρήσεως τελεί 
έν ίσχύϊ δέον νά έπικοινωνή μετά του έπιτηρουντος λειτουργού1 συμ
φώνως προς τάς ύπό τούτου διδομένας οδηγ ίας καΐ νά γνωστοποιή 
εις τούτον οιανδήποτε ά λ λ α γ ή ν του τόπου διαμονής του. 

(4) Τό Δικαστήριον έν περιπτώσει α λ λ α γ ή ς του τόπου διαμονής 
του ύπό έπιτήρησιν προσώπου ή οιασδήποτε περιστάσεως ήτις ώδή
γησεν ε'ις τήν έκδοσιν τοΰι δ ιατάγματος τροποποιεί αναλόγως τό διά
τ α γ μ α επιτηρήσεως. 

(5) Κατά τήν εκδοσιν δ ιατάγματος επιτηρήσεως τό Δικαστήριον 
έξηγεΐ είς άπλήν γλώσσαν εις τόν καταδικασθέντα τό περιεχόμενον 
και τάς συνεπείας τής εφαρμογής του διατάγματος . 

6.—(1) Έ ά ν ήθελε φανή είς μέλος του 'Επαρχιακού Δικαστηρίου Διάπραξις 
δτι πρόσωπον δι' δ εξεδόθη δ ι ά τ α γ μ α αναστολής τής εκτελέσεως τής έτερου 
ποινής διέπραξε διαρκούσης τής περιόδου αναστολής του δ ιάταγμα αδικήμ«τ°ς *ΐ 

,\ι ' ' " Λ ' c > \ ' ν παράλειψις 
τος αδίκημα τιμωρουμενον εν τη Δημοκρατία δια φυλακίσεως και συμμορφω
δέν εχουσι ληφθή μέτρα έν σχέσει προς τήν άνασταλεΐσαν ποινήν, σεωςπρός 
τό μέλος τοΟ 'Επαρχ ιακού Δικαστηρίου δύνοπαι νά κλήτευση τό διάταγμα 
πρόσωπον τοΟτο δπως παρουσιασθή ενώπιον του έν τή κλήσει όρι έπιττιρήσεως· 
ζομένου Δικαστηρίου καΐ κατά τόν έν αυτή όριζόμενον τόπον και 
χρόνον. 

(2) Έ ά ν ήθελε φανή ε'ις μέλος 'Επαρχιακού Δικαστηρίου δτι πρό
σωπον διά τό όποιον εξεδόθη δ ιάταγμα επιτηρήσεως παρέλειψε νά 
συμμορφωθή προς αυτό, τό μέλος δύναται νά κλήτευση τό πρόσωπον 
τούτο δπως παρουσιασθή ενώπιον του έν τή κλήσει οριζομένου Δικα
στηρίου και κατά τόν έν αυτή όριζόμενον τόπον και χρόνον και έάν 
ήθελε φανή δτι τό πρόσωπον τούτο παρέλειψε νά συμμορφωθή τό 
Δικαστήριον, άνευ βλάβης ή επηρεασμού τής ισχύος τοΰ> δ ιατάγματος 
επιτηρήσεως, δύναται νά έπιβάλη πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς πεν
τήκοντα λίρας. 

7 . Ό παρών Νόμος τίθεται έν Ίσχύϊ κατά τήν ύπό του Υπουργ ικού "Εναρξις 
Συμβουλίου όρισθησομένην, διά γνωστοποιήσεως είς τήν έπίσημον Ισχύος τοΰ 
εφημερίδα τής Δημοκρατίας , ήμερομηνίαν. Νόμου. 


