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Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημο
σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 89(1) του 1997 

ΝΟΜΟΣ Π Ο Υ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τρόπο Συνοπτικός 

ποιητικός) Νόμος του 1997 ο οποίος θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ποινικής ^Xo^'55 

Δικονομίας Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 93 του ΐ9τζ 
2 του 1975 
12 του 1975 
41 του 1978 
162 του 1989 
142 του 1991 
9 του 1992 

10(1) του 1996. 

2. Το άρθρο 70 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο Αντικατάσταση 
ά ρ θ ρ ο : του άρθρου 70 

του βασικού 
«ψυχική 70.(1) Αν κατά τη δίκη οποιουδήποτε προσώπου εγείρεται το νόμου. 
διαταραχή , , , ■ _ , , ε , 
κατήγορου ερώτημα, είτε εκ μέρους της υπεράσπισης είτε εκ μέρους οποιουδη

μένου. ποτέ άλλου ενδιαφερόμενου μέρους στη διαδικασία είτε εκ μέρους 
του δικαστηρίου, κατά πόσο ο κατηγορούμενος είναι ανίκανος 

77(ΐ) του 1997. λόγω ψυχικής διαταραχής σύμφωνα με το άρθρο 3 του περί 
Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου να παρακολουθήσει τη διαδικασία, 
το δικαστήριο, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και 
(3) δύναται να διατάξει τη διεξαγωγή έρευνας, για να εξακριβώσει 
κατά πόσο ο κατηγορούμενος πάσχει από ψυχική διαταραχή που 
τον καθιστά ανίκανο να παρακολουθήσει τη διαδικασία. Αν, μετά 
τη διεξαγωγή της έρευνας, το δικαστήριο είναι της γνώμης ότι ο 
κατηγορούμενος είναι πράγματι ανίκανος να παρακολουθήσει τη 
διαδικασία, τότε διατάσσει αυτός ν α 

(α) Κρατηθεί σε κρατικό ψυχιατρικό κέντρο σύνηθες ή ασφα

λούς κράτησης για τη νοσηλεία ψυχικά ασθενών 
προσώπων για χρονική περίοδο όπως αυτή ορίζεται στο 
εδάφιο (5)· ή 

(β) τεθεί υπό παρακολούθηση ψυχιάτρου για την παροχή της 
αναγκαίας νοσηλείας, μέχρις ότου βελτιωθεί η κατάσταση 
του σε σημείο που να δύναται να παρακολουθήσει τη 
διαδικασία. Το δικαστήριο στην περίπτωση αυτή 
αναβάλλει την υπόθεση για χρονικά διαστήματα τα οποία 
στο σύνολο τους δεν υπερβαίνουν τους τέσσερις μήνες. Αν 
στο τέλος της περιόδου αυτής ο κατηγορούμενος εξακο

λουθεί να μην είναι σε θέση να παρακολουθήσει τη διαδι

κασία, το δικαστήριο εκδίδει διάταγμα όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο (α). 
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(2) Το δικαστήριο προτού διατάξει τη διεξαγωγή έρευνας βεβαι
ώνεται ότι υπάρχουν καταθέσεις και τυχόν άλλα αποδεικτικά 
στοιχε ία τ α οπο ία εύλογα στοιχειοθετούν το αδίκημα με το οποίο 
βαρύνεται ο κατηγορούμενος. Για το σκοπό αυτό το δικαστήριο 
επιθεωρεί και μελετά στην παρουσία του κατηγορουμένου ή του 
δικηγόρου του όλες τις καταθέσεις και τυχόν αποδεικτικά στοι
χε ία π ο υ βρίσκονται στη διάθεση της κατηγορούσας αρχής, επί 
τ ω ν οπο ίων στηρίζεται η κατηγορία. 

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο κρίνει ότι η 
διαθέσιμη εναντίον του κατηγορουμένου μαρτυρία και τα άλλα 
αποδε ικτ ικά στοιχεία δε στοιχειοθετούν τ ο αδίκημα, απαλλάσσει 
τον κατηγορούμενο από τ ις κατηγορίες με τ ι ς οποίες βαρύνεται, 
ω ς αν αυτές να είχαν αποσυρθεί δυνάμει του άρθρου 92 του παρό
ντος Νόμου, προτού κληθεί ο κατηγορούμενος να απαντήσει στο 
κατηγορητήριο, ανεξάρτητα αν ο κατηγορούμενος απάντησε ή όχι 
στο κατηγορητήριο. 

(4) Στ ι ς περιπτώσεις π ο υ πρόσωπο αθωώνεται κατόπιν δίκης 
Κεφ. 154. δυνάμει του άρθρου 12 του Ποινικού Κώδικα , το δικαστήριο 

43 του 1963 κ α τ α Υ Ρ α Φ ε ι στην απόφαση του ότι ο κατηγορούμενος έχει τελέσει 
4ΐ του 1964 την πράξη που συνιστά το αδίκημα, αλλά αθωώνεται λόγω 
69 του 1964 ψ υ χ ΐ κ ή ς διαταραχής και ακολούθως εκδίδει διάταγμα για κράτηση 
70 του 1965 , , , , » Λ · » ■ » » ι 
5 του 1967 τ σ υ σ ε κρατικό ψυχιατρικό κέντρο σύνηθες η ασφαλούς κράτησης 

58 του 1967 γ ι α τη νοσηλεία ψυχικά ασθενών π ρ ο σ ώ π ω ν ανάλογα με την κατά

92 του 1972 σ τ α σ Π τ ο υ κατηγορουμένου. 
29 του 1973 
59 του 1974 
3 του 1975 
13 του 1979 
10 του 1981 
46 του 1982 
186 του 1986 
111 του 1989 
236 του 1991: 
6(1) του 1994; 
3(1) του 1996! 
36(1) του 1997. 

(5) Η χρονική περίοδος κράτησης δυνάμει του παρόντος 
άρθρου ρυθμίζεται με τον ίδιο τρόπο ως αν ο κατηγορούμενος να 

: είναι πρόσωπο για το οποίο εκδόθηκε διάταγμα διάρκειας δυνάμει 
του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου και υπόκειται στις ίδιες 
διατάξε ις σχετικά με την ανανέωση ή τον τερματισμό του.». 


