
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ 

ΝΟΜΟ  

---------------------------------------------   

  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:   

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

183(Ι) του 2007. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διατήρησης 

Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών 

Ποινικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών 

Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων 

Νόμο του 2007 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται «ως ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 

ως οι περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό τη 

Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων Νόμοι του 2007 και 2008. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 (α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού ως 

παραγράφου (α).  
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 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά τον αριθμό «(3)» (πρώτη 

γραμμή), της φράσης «και με την επιφύλαξη των διατάξεων της 

παραγράφου (β)» και  

   

 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α) αυτού, 

όπως έχει αναριθμηθεί, της ακόλουθης νέας παραγράφου:   

  

  «(β)  Σε περίπτωση απαγωγής προσώπου, ο αστυνομικός 

ανακριτής  δύναται, με επιστολή του προς τον  παροχέα 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, να εξασφαλίσει δεδομένα που 

έχουν σχέση με τη διερεύνηση απαγωγής του εν λόγω 

προσώπου, χωρίς να έχει εκ των προτέρων εξασφαλίσει 

διάταγμα από το Δικαστήριο, νοουμένου ότι για το σκοπό αυτό 

έχει εκ των προτέρων εξασφαλίσει εγγράφως την έγκριση του 

Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και εφόσον έθεσε υπόψη 

του τις πληροφορίες και τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα 

με το εδάφιο (3) για σκοπούς της ένορκης δήλωσης: 

   

          Νοείται  ότι το αργότερο μέσα σε σαράντα οκτώ (48)  ώρες 

από την ημερομηνία πρόσβασης σε δεδομένα, ως ανωτέρω, ο 

αστυνομικός ανακριτής υποχρεούται να εξασφαλίσει από το 

Δικαστήριο σχετικό διάταγμα και σε περίπτωση άρνησης 
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έκδοσης τέτοιου διατάγματος από το Δικαστήριο ο αστυνομικός 

ανακριτής υποχρεούται, μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από 

την ημερομηνία της άρνησης του Δικαστηρίου, να καταστρέψει  

τα δεδομένα τα οποία εξασφάλισε και να ενημερώσει πάραυτα 

την εποπτική αρχή που καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 

15.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 5  

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

  

 «Πρόσβαση 

σε δεδομένα. 

5.  Κάθε  παροχέας υπηρεσιών, με την παρουσίαση 

διατάγματος που εκδόθηκε ή επιστολής που 

συνοδεύεται από την έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα 

της Δημοκρατίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 4, υποχρεούται να θέσει, αμέσως και χωρίς 

οποιαδήποτε αδικαιολόγητη καθυστέρηση,  στη 

διάθεση του αστυνομικού ανακριτή όλα τα δεδομένα 

που καθορίζονται στο διάταγμα ή στην επιστολή, 

ανάλογα με την περίπτωση.». 

   

Τροποποίηση  4.  Το εδάφιο (4) του άρθρου 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
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του άρθρου 19 

του βασικού 

νόμου. 

ακολούθως: 

  

 (α) Με τη διαγραφή του κόμματος στο τέλος της παραγράφου (α) 

αυτού και την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης «ή χωρίς 

έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 4,». 

   

 (β) με τη διαγραφή στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού των 

λέξεων «ή/και». 

   

 (γ) με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού των 

λέξεων «ή/και» και 

   

 (δ) με την προσθήκη αμέσως μετά το τέλος της παραγράφου (γ) 

αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

   

  «(δ)   παραβαίνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 

καθορίζονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 4 και στο άρθρο 20, για καταστροφή 

δεδομένων,». 

ΒΣΓ/ΓΧ -23.01.049.077-2008 
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