
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ 

ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ 
------------------------  

 
   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

  1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής 

και Έκτισης Ποινής Περιοδικής Φυλάκισης Νόμος του 

2006. 

  

Ερμηνεία.   2.  Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο 

προκύπτει διαφορετική έννοια- 

  

 “Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή Φυλακών και 

περιλαμβάνει το Λειτουργό που τον αναπληρώνει και το 

λειτουργό υπεύθυνο για τις εισαγωγές στις Φυλακές 

  

 “Δικαστήριο” σημαίνει αρμόδιο δικαστήριο 

  

 “εβδομαδιαία περίοδος φυλάκισης” σημαίνει το χρονικό 

διάστημα που καθορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 3 

  

 “ποινή περιοδικής φυλάκισης” σημαίνει την ποινή που 

δύναται να επιβάλει δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 3. 

  

Ποινή  

περιοδικής 

φυλάκισης. 

 

 

 

 

3. (1)  Δικαστήριο, που καταδικάζει πρόσωπο για 

οποιοδήποτε αδίκημα, για το οποίο δύναται να επιβληθεί 

ποινή φυλάκισης, δυνάμει οποιουδήποτε νόμου, η οποία 

δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια, δύναται, τηρουμένων των 

διατάξεων του άρθρου 6 του παρόντος Nόμου, να 

επιβάλει στον καταδικασθέντα τέτοιο αριθμό διαδοχικών 

εβδομαδιαίων περιόδων φυλάκισης, ως το δικαστήριο θα 
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καθορίσει, και αυτή η ποινή θα αναφέρεται ως «ποινή 

περιοδικής φυλάκισης» καθορίζοντας και τη διάρκεια της 

συνεχούς ποινής φυλάκισης, την έκτιση της οποίας 

δύναται να διατάξει, και η οποία θα αναφέρεται ως 

“κανονική φυλάκιση”, σε περίπτωση που ο καταδικασθείς 

παραλείψει να παρουσιασθεί στο Διευθυντή για 

οποιαδήποτε εβδομαδιαία περίοδο φυλάκισης ή 

καταδικασθεί για άλλο αδίκημα για το οποίο του έχει 

επιβληθεί ποινή φυλάκισης. 

  

   (2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εβδομαδιαία 

περίοδος φυλάκισης σημαίνει το χρονικό διάστημα σε 

κάθε εβδομάδα που αρχίζει από τις 8 μ.μ. της 

Παρασκευής και λήγει στις 5 π.μ. της Δευτέρας που 

ακολουθεί. 

  

               (3)  Ο αριθμός των εβδομαδιαίων περιόδων φυλάκισης 

δε θα υπερβαίνει τις πενήντα δύο (52). 
  

Έναρξη και  

έκτιση  

ποινής  

περιοδικής 

φυλάκισης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. (1)  Επιβάλλοντας ποινή περιοδικής φυλάκισης δυνάμει 

του άρθρου 3, το Δικαστήριο, εκτός από τον αριθμό των 

διαδοχικών εβδομαδιαίων περιόδων φυλάκισης, που 

αποτελούν την ποινή της περιοδικής φυλάκισης, καθορίζει 

και την ημερομηνία και ώρα της πρώτης από τις 

διαδοχικές εβδομαδιαίες περιόδους φυλάκισης με την 

οποία αρχίζει η ποινή περιοδικής φυλάκισης και διατάσσει 

όπως ο καταδικασθείς στην ποινή περιοδικής φυλάκισης 

παρουσιασθεί στο Διευθυντή κατά την καθορισθείσα 

ημέρα και ώρα και, ακολούθως, όπως παρουσιάζεται την 

αντίστοιχη μέρα και ώρα εκάστης διαδοχικής 

εβδομαδιαίας περιόδου φυλάκισης, μέχρι να εκτιθεί η 

ποινή περιοδικής φυλάκισης ή να διαταχθεί η έκτιση της 

κανονικής φυλάκισης. 
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   (2)  Κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής περιοδικής 

φυλάκισης ο καταδικασθείς υποχρεούται να ειδοποιεί το 

Διευθυντή- 

  

   (α) για κάθε αλλαγή της διεύθυνσής του. 

  

   (β) όταν κατηγορηθεί για τη διάπραξη οποιουδήποτε 

άλλου αδικήματος το οποίο τιμωρείται με ποινή 

φυλάκισης. 

  

 

 
  (3)  Το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την έκτιση της 

κανονικής φυλάκισης όπως προνοείται στα άρθρα 7 και 8. 

  

Διαβίβαση της 

απόφασης  

ποινής 

περιοδικής 

φυλάκισης. 

  5.   Το Δικαστήριο το οποίο επιβάλλει ποινή περιοδικής 

φυλάκισης διαβιβάζει αμέσως αντίγραφο της απόφασης 

στο Διευθυντή. 

  

Συμπληρωματικές 

διατάξεις σ΄ό,τι 

αφορά την 

επιβολή ποινής 

περιοδικής 

φυλάκισης. 

  6.(1)  Το Δικαστήριο δεν προβαίνει στην επιβολή ποινής 

περιοδικής φυλάκισης δυνάμει του άρθρου 3, εκτός αν 

ικανοποιηθεί, αφού λάβει υπόψη τις περιστάσεις, 

περιλαμβανομένης της φύσης του αδικήματος και του 

χαρακτήρα του καταδικασθέντος, καθώς και 

κοινωνικοοικονομική έκθεση των Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευημερίας, ότι ο καταδικασθείς είναι πρόσωπο κατάλληλο 

για έκτιση ποινής περιοδικής φυλάκισης: 

  

 

 

 

   5(Ι) του 1994. 

     Νοείται ότι στους παράγοντες που συνηγορούν υπέρ 

της επιβολής της ποινής περιοδικής φυλάκισης 

περιλαμβάνεται και το γεγονός ότι το διαπραχθέν αδίκημα 

είναι αδίκημα δυνάμει του περί της Αντιμετώπισης της 
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Βίας, της Ανάρμοστης Συμπεριφοράς και Συναφών 

Αδικημάτων στους Αθλητικούς Χώρους Νόμου. 

  

   (2)  Το Δικαστήριο, προτού επιβάλει ποινή περιοδικής 

φυλάκισης, εξηγεί στον καταδικασθέντα σε απλή γλώσσα: 

  

   (α) το περιεχόμενο τέτοιας ποινής, και τις συνέπειες σε 

περίπτωση παράλειψης να παρουσιαστεί στο 

Διευθυντή όπως καθορίζονται στο άρθρο 7 

  

   (β) τις συνέπειες σε περίπτωση καταδίκης, 

διαρκούσης της έκτισης ποινής περιοδικής 

φυλάκισης, για άλλο αδίκημα για το οποίο έχει 

επιβληθεί ποινή φυλάκισης, όπως καθορίζονται 

στο άρθρο 8. 

  

Παράβαση  

ποινής 

περιοδικής 

φυλάκισης. 

  7.(1)  Σε περίπτωση κατά την οποία ο καταδικασθείς σε 

ποινή περιοδικής φυλάκισης παραλείψει να παρουσιασθεί 

για οποιαδήποτε εβδομαδιαία περίοδο φυλάκισης, ο 

Διευθυντής πληροφορεί αμελλητί το Δικαστήριο, το οποίο 

εκδίδει ένταλμα για τη σύλληψή του. 

  

   (2)  Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου προσάγεται ο 

καταδικασθείς με βάση το προηγούμενο εδάφιο, αφού 

ακούσει τον καταδικασθέντα δύναται- 

  

   (α) είτε να διατάξει την έκτιση της κανονικής 

φυλάκισης.  

  

   (β) είτε, εφόσον πεισθεί ότι ο καταδικασθείς παρέλειψε 

να παρουσιασθεί στο Διευθυντή, για λόγους που 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, να διατάξει την 

επέκταση της ποινής περιοδικής φυλάκισης κατά 
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μία εβδομαδιαία περίοδο, για κάθε τέτοια περίοδο 

που το εν λόγω πρόσωπο παρέλειψε να 

παρουσιασθεί. 

  

    (3)  Για τους σκοπούς των διατάξεων του περί της 

Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου 

χορηγούντος δικαίωμα έφεσης σε ποινική υπόθεση, 

οποιοδήποτε διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου θα 

θεωρείται ως καταδίκη επιβληθείσα από το Δικαστήριο 

αυτό για το αδίκημα για το οποίο επιβλήθηκε η ποινή 

περιοδικής φυλάκισης. 

  

Καταδίκη σε 

φυλάκιση 

διαρκούσης της  

ποινής 

περιοδικής 

φυλάκισης. 

8.  Εάν, διαρκούσης της έκτισης της ποινής περιοδικής 

φυλάκισης, πρόσωπο που εκτίει τέτοια ποινή κριθεί ένοχο 

για άλλο αδίκημα, για το οποίο δυνατό να επιβληθεί ποινή 

φυλάκισης, το Δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της 

ποινής για το άλλο αδίκημα λαμβάνει υπόψη και την ήδη 

επιβληθείσα ποινή την οποία εκτίει το εν λόγω πρόσωπο.  

  

Δικαιώματα και 

υποχρεώσεις. 

 

 

62(Ι) του 1996 

12(Ι) του 1997 

96(Ι) του 2005. 

9. (1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του 

παρόντος άρθρου, ο καταδικασθείς σε ποινή περιοδικής 

φυλάκισης έχει, τηρουμένων των αναλογιών, όλα τα 

δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις δυνάμει του περί 

Φυλακών Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων 

Κανονισμών, με εξαίρεση τις πρόνοιες για ένταξη στο 

Κέντρο Καθοδήγησης και Εξωϊδρυματικής Απασχόλησης 

Καταδίκων. 

  

   (2)  Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του Άρθρου 53 

του Συντάγματος, ο καταδικασθείς σε ποινή περιοδικής 

φυλάκισης, εξασφαλίζει μείωση της ποινής αν επιδείξει 

καλή διαγωγή και εργατικότητα, κατά μια εβδομαδιαία 

περίοδο φυλάκισης για κάθε οκτώ τέτοιες περιόδους, 
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εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά, κατ΄ αναλογίαν, των 

διατάξεων του περί Φυλακών Νόμου. 

  

Διαδικαστικοί 

Κανονισμοί. 

10. Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδίδει 

διαδικαστικούς κανονισμούς για τη ρύθμιση 

οποιουδήποτε θέματος ή διαδικασίας που προκύπτει ή 

εγείρεται με βάση τον παρόντα Νόμο και για τον 

καθορισμό των τύπων που θα χρησιμοποιούνται για 

οποιοδήποτε τέτοιο θέμα ή διαδικασία. 

  

Χρονική έκταση 

της ποινής 

περιοδικής 

φυλάκισης για 

σκοπούς 

αποκατάστασης. 

70 του 1981 

134 του 1988 

228(Ι) του 2004. 

11.  Για τους σκοπούς του περί Αποκαταστάσεως 

Καταδικασθέντων Νόμου, ως χρονική έκταση της ποινής 

της περιοδικής φυλάκισης θεωρείται το σύνολο του 

χρόνου που διαρρέει από την πρώτη εβδομαδιαία 

περίοδο φυλάκισης μέχρι και την τελευταία εβδομαδιαία 

περίοδο φυλάκισης που διατάσσει το Δικαστήριο όπως 

εκτιθεί. 

 

 
 
ΒΣΓ/ΓΧ 
23.01.158.2005 
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