
E.E. Παρ. 1(1) 
Αρ. 3127,21.2,97 

32 Ν. 12(Ι)/97 

Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
62(1) του 1996. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

". Τροποποίηση 
του άρθρου 14 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 12(1) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1996 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Φυλακών Νόμο του 1996 
(που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 
ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φυλακών Νόμοι του 1996 
και 1997. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη στην έκτη γραμμή, μετά τη λέξη «ποινή», της λέξης «φυλάκισης». 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη στην τρίτη γραμμή, μετά τη λέξη «οποίος», της φράσης «εγκρίνεται 
με απόφαση του Υπουργού και». 

4. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το 
εδάφιο (3), του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(4) Η απόλυση κρατουμένου για τη μη πληρωμή χρηματικού ποσού 
γίνεται αμέσως μετά που ο κρατούμενος καταβάλει στις αρχές των 
φυλακών το ποσό ή τα ποσά για τα οποία υπάρχουν διατάγματα 
φυλάκισης του ή εφόσον τα εν λόγω διατάγματα έχουν ανασταλεί ή 
αποσυρθεί.». 

5. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του εδαφίου (4) αυτού και την 

προσθήκη αμέσως μετά της φράσης: 
«για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.»· 

(β) με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου 
εδαφίου: 

«(5) Μετά την επιστροφή του στη φυλακή θα δικαιούται τα 
προβλεπόμενα από το άρθρο 12 του παρόντος Νόμου ωφελήματα, 
μόνο μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία επιστροφής 
του στη φυλακή και εφόσον κατά τη διάρκεια του έτους αυτού 
επιδείξει εργατικότητα και καλή διαγωγή.»· 

(γ) με την αναρίθμηση των εδαφίων (5) και (6) σε εδάφια (6) και (7), 
αντίστοιχα· και 

(δ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (7), όπως αυτό αναριθμήθηκε, των 
λέξεων «εν λόγω» (πρώτη γραμμή) και την προσθήκη μετά τη λέξη 
«διάταγμα» (πρώτη γραμμή) της λέξης «ανάκλησης». 



33 Ν. 12(Ι)/97 

6. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
του άρθρου 16 

(α) Με την αντικατάσταση στην τρίτη γραμμή του εδαφίου (1) και του του βασικού 
εδαφίου (2) της λέξης «από» με τη λέξη «προς»· και νόμου, 

(β) με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (2), του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
«(3) Οι αιτήσεις προς το Διευθυντή για παραχώρηση αδειών 

εξόδου εξετάζονται και αποφασίζονται από την Επιτροπή Κατά

ταξης η οποία καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 21Α του παρόντος 
Νόμου.». 

7. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην τροποποίηση 
, , ,*. , / του άρθρου 20 

τρίτη γραμμή, μετά τη λέξη «κατέχουν», της φράσης «και των υποχρεώσεων τ ο υ βασικού 
τους που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδό νόμου, 
μένους Κανονισμούς.». 

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο Τροποποίηση 
2 1 , του ακόλουθου νέου άρθρου: νόμουμετην 
«Επιτροπή 21Α.(1) Ιδρύεται Επιτροπή Κατάταξης η οποία αποτελείται προσθήκη νέου 
Κατάταξης. , .κ ' * , Λ

ν ' , , ^ η \ . , , άρθρου. 
απο το Διευθυντή, τους Λειτουργούς Φυλάκων, το Δάσκαλο των 
Φυλακών, τον Κοινωνικό Λειτουργό και τον Ψυχολόγο των 
Φυλακών. 

(2) Η Επιτροπή Κατάταξης είναι αρμόδια για την αξιολόγηση 
των κρατουμένων, την τοποθέτηση τους στην ανάλογη πτέρυγα 
διαμονής, την ανάθεση σ' αυτούς της κατάλληλης εργασίας, την 
ένταξη κρατουμένων στην Ανοιχτή Φυλακή, την παροχή σ' 
αυτούς αδειών εξόδου και γενικά για την υποβοήθηση του Διευ

θυντή στη διαμόρφωση και εφαρμογή της όλης μεταχείρισης των 
κρατουμένων. 

(3) Η Επιτροπή Κατάταξης βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευ

ρίσκονται τουλάχιστο πέντε μέλης της.». 
9. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά Τροποποίηση 

το εδάφιο (3), του ακόλουθου νέου εδαφίου: ίοΊ βασΧ 2 4 

«(4) Το Συμβούλιο Φυλακών τηρεί πρακτικά των συνδριάσεων τα νόμου, 
οποία υποβάλλονται στον Υπουργό για ενημέρωση του.». 

10. Το εδάφιο (1) του άρθρου 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη Τροποποίηση 
διαγραφή από την τέταρτη γραμμή των λέξεων «ή όχι». του άρθρου 26 

νόμου. 
11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το τροποποίηση 

άρθρο 26, των ακόλουθων νέων άρθρων: τ ° υ β001*013 

^ « > « « νόμου με την 
«Επιθεώρηση 26Α. Το Συμβούλιο Φυλακών ή οποιοδήποτε από τα μέλη του προσθήκη νέων 
αρχείων. ^ ε ι χ η ν ε ξ ο υ σ ( ι ( ϊ ν α ζη τ ήσ ε ι κ α ι να επιθεωρήσει οποιοδήποτε από ά ρ θ ρ ω ν· 

τα αρχεία των φυλακών. 
Καταγγελία 26Β. Αν περιέλθει σε γνώση μέλους του Συμβουλίου Φυλακών 
Πρόεδρο του οποιοδήποτε θέμα το οποίο επηρεάζει αρνητικά την πειθαρχία 
Συμβουλίου, στις Φυλακές ή τη διαβίωση ή την υγεία των κρατουμένων, καταγ

γέλλει αμέσως το γεγονός στον Πρόεδρο του Συμβουλίου. 
Μείωση 26Γ.(1) Το Συμβούλιο Φυλακών μπορεί, ύστερα από έρευνα, 
πειθαρχικής ν α μειώσει ή να ακυρώσει πειθαρχική ποινή που επιβλήθηκε σε 
ποινής. κρατούμενο από το Διευθυντή ή το Πειθαρχικό Συμβούλιο με 

βάση τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους 
Κανονισμούς, νοουμένου ότι ο κρατούμενος θα υποβάλει γραπτή 
αίτηση προς το Συμβούλιο το αργότερο μέσα σε είκοσι μία ημέρες 
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από την ημερομηνία επιβολής της πειθαρχικής ποινής και το 
Συμβούλιο διαπιστώνει ότι

(α) Η ποινή που επιβλήθηκε στον κρατούμενο είναι μεγαλύ
τερη από τις ποινές που προβλέπονται στους δυνάμει του 
παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς για το 
πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο τιμωρήθηκε ο 
κρατούμενος· ή 

(β) η ποινή που επιβλήθηκε στον κρατούμενο είναι υπερβο
λικά αυστηρή σε σχέση με το παράπτωμα στο οποίο περιέ
πεσε. 

(2) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Φυλακών υποβάλλει στον 
Υπουργό έκθεση, η οποία περιέχει τους λόγους της ακύρωσης ή 
της μείωσης της πειθαρχικής ποινής.». 

Τροποποίηση 12. Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 28 του βασικού νόμου 
του άρθρου 28 χροποποιείται με την προσθήκη, μετά τη λέξη «πειθαρχίας» (έβδομη γραμμή), 
νόμου. της φράσης «και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την ασφάλεια». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


