ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ.155.
93 του 1972
2 του 1975
12 του 1975
41 του 1978
162 του 1989
142 του 1991
9 του 1992
10(Ι) του 1996
89(Ι) του 1997
54(Ι) του 1998
96(I) του 1998
14(I) του 2001
185(I) του 2003
219(I) του 2004
57(Ι) του 2007
9(I) του 2009
111(I) του 2011.

1.

Τροποποίηση του
άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

2.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικής Δικονομίας
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί
Ποινικής Δικονομίας Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός
νόμος»).

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφή από τον ορισμό του όρου «κατηγορητήριο» των λέξεων
«ή προανάκριση» (δεύτερη και τρίτη γραμμή)·
(β) με τη διαγραφή από τον ορισμό του όρου «ποινική διαδικασία» των
λέξεων «και περιλαμβάνει προανάκριση» (τέταρτη γραμμή)· και
(γ) με τη διαγραφή του όρου και του ορισμού “προανάκριση”.

Τροποποίηση του
άρθρου 7 του
βασικού νόμου.

3.

Τροποποίηση του
άρθρου 38 του
βασικού νόμου.

4.

Τροποποίηση του
άρθρου 44 του
βασικού νόμου.

5.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
προσθήκη σ’ αυτό, αμέσως μετά τον αριθμό «44» (πρώτη γραμμή), των
λέξεων «ή του άρθρου 108Α».
Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων
«ή η προανάκριση» (πέμπτη γραμμή).

Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το
εδάφιο (1) αυτού των λέξεων «είτε για συνοπτική δίκη είτε για προανάκριση
αναλόγως

της

περίπτωσης»

(τρίτη

και

τέταρτη

γραμμή)

και

την

αντικατάστασή τους με τις λέξεις «για συνοπτική δίκη».
Τροποποίηση της
επικεφαλίδας πριν
το άρθρο 47 του
βασικού νόμου.

6.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων «και
προανακρίσεις» από την επικεφαλίδα πριν το άρθρο 47 αυτού.
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Τροποποίηση του
άρθρου 48 του
βασικού νόμου.

7.

Τροποποίηση του
άρθρου 58 του
βασικού νόμου.

8.

Το άρθρο 48 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή

της

επιφύλαξης αυτού και την αντικατάσταση της άνω και κάτω τελείας (:) με
τελεία (.), αμέσως μετά τη λέξη «αυτόν» (πέμπτη γραμμή).
Το εδάφιο (1) του άρθρου 58 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση της άνω τελείας (·), στην παράγραφο (γ) αυτού, με
κόμμα (,) και τη διαγραφή, αμέσως μετά, της λέξης «ή» (δεύτερη γραμμή)
και την αντικατάστασή της με τις λέξεις «χωρίς να παρέχει σε οποιαδήποτε
τέτοια περίπτωση δικαιολογία που ικανοποιεί το Δικαστήριο για την άρνηση
αυτή ή αμέλεια, το Δικαστήριο δύναται, με ένταλμα, να φυλακίσει αυτό, εκτός
αν αυτό νωρίτερα συναίνεσε να πράξει ότι απαιτείται από αυτό.»· και
(β) με τη διαγραφή της παραγράφου (δ) αυτού.

Κατάργηση του
άρθρου 90 του
βασικού νόμου.

9.

Κατάργηση της
επικεφαλίδας πριν
το άρθρο 92 και
των άρθρων 92
μέχρι 106 του
βασικού νόμου.

10.

Τροποποίηση του
άρθρου 107 του
βασικού νόμου.

11.

Κατάργηση του
άρθρου 108 του
βασικού νόμου και
αντικατάστασή του
με νέο άρθρο.

12.

Το άρθρο 90 του βασικού νόμου καταργείται.

Η επικεφαλίδα πριν το άρθρο 92 και τα άρθρα 92 μέχρι 106, των άρθρων
αυτών συμπεριλαμβανομένων, του βασικού νόμου καταργούνται.

Το άρθρο 107 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων
«αν και δυνατό να έχει παραπεμφθεί σε δίκη,» (δεύτερη γραμμή).

Το άρθρο 108 του βασικού νόμου και ο πλαγιότιτλος αυτού καταργούνται και
αντικαθίστανται με το ακόλουθο νέο άρθρο και πλαγιότιτλο:

«Παρουσίαση
κατηγορητηρίου
στον Πρόεδρο του
Κακουργιοδικείου.

108.-(1)

Κάθε

κατηγορητήριο

που

πρόκειται

να

καταχωρηθεί

σε

Κακουργιοδικείο παρουσιάζεται στον Πρόεδρο του Κακουργιοδικείου.
(2) Κατόπιν μελέτης του κατηγορητηρίου ο Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου
δύναται να διατάξει όπως αυτό καταχωριστεί ή, αν αρνείται να δώσει τέτοια
διαταγή, αυτός πρέπει, αν παρακληθεί με αυτό τον τρόπο από το Γενικό
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της
άρνησης, να δώσει σε αυτόν βεβαίωση της άρνησης και ο Γενικός
Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται, εντός δέκα ημερών από την
ημερομηνία της εξασφάλισης της βεβαίωσης, να ζητήσει από το Ανώτατο
Δικαστήριο ή Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου την έκδοση διατάγματος
που να διατάσσει την καταχώριση του κατηγορητηρίου και, αν το διάταγμα
εκδοθεί, το κατηγορητήριο καταχωρίζεται ανάλογα.».
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Προσθήκη νέων
άρθρων στο βασικό
νόμο.

13.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο
108 αυτού των ακόλουθων νέων άρθρων:

«Κλήση ή ένταλμα
για εξαναγκασμό
παράστασης.

108Α-(1)

Κατά

οποιοδήποτε

χρόνο

μετά

την

καταχώριση

του

κατηγορητηρίου στο Κακουργιοδικείο, το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει είτε
κλήση

είτε

ένταλμα

που

να

εξαναγκάζει

την

παράσταση

του

κατηγορουμένου ενώπιον του Δικαστηρίου.
(2) Οι διατάξεις των άρθρων 18, 19, 20 και 21 εφαρμόζονται, επιφέροντας
τις αναγκαίες προσαρμογές, σε κάθε ένταλμα που εκδίδεται δυνάμει του
άρθρου αυτού.
Τύπος και
περιεχόμενο
κλήσεων.

108Β.-(1) Κάθε κλήση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 108A εκδίδεται
κατά τον καθορισμένο τύπο, υπογράφεται από Δικαστή ή λειτουργό
Δικαστηρίου

από

κατηγορούμενο

τον

οποίο

ζητώντας

από

εκδίδεται
αυτόν

και
να

απευθύνεται
εμφανιστεί

προς

τον

ενώπιον

του

Δικαστηρίου σε χρόνο και τόπο που αναφέρεται σε αυτήν και αναφέρει σε
συντομία το ποινικό αδίκημα ή τα ποινικά αδικήματα για τα οποία
κατηγορείται το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδίδεται.
(2) Καμιά ανικανότητα, μειονέκτημα ή λάθος σχετικά με την έκδοση, τον
τύπο ή την ουσία της κλήσης ακυρώνει αυτήν ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη
διαδικασία βάσει αυτής.
Επίδοση κλήσης.

108Γ. Το άρθρο 46 εφαρμόζεται σε κάθε κλήση που εκδίδεται δυνάμει του
άρθρων 108Α και 108Β.».

Τροποποίηση του
άρθρου 109 του
βασικού νόμου.

14.

Το άρθρο 109 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) αυτού των λέξεων «που
παραπέμφθηκε σε δίκη» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τις
λέξεις «όπως αυτά είναι γνωστά στην κατηγορούσα αρχή τα οποία είναι
εύλογα επαρκή προς διαπίστωση της ταυτότητας του κατηγορουμένου»·
(β) με την κατάργηση της παραγράφου (β) αυτού και την αναρίθμηση των
παραγράφων (γ) και (δ) αυτού σε παραγράφους (β) και (γ), αντίστοιχα· και
(γ) με τη διαγραφή από την αναριθμηθείσα παράγραφο (γ) αυτού των
λέξεων «οι οποίοι έδωσαν μαρτυρία κατά την προανάκριση» (πρώτη και
δεύτερη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις «τους οποίους η
κατηγορούσα αρχή προτίθεται να καλέσει».
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Τροποποίηση του
άρθρου 111 του
βασικού νόμου.

15.

Το άρθρο 111 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφή από αυτό των λέξεων «το οποίο δεν έδωσε μαρτυρία
κατά την προανάκριση» (πρώτη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τις
λέξεις «του οποίου το όνομα δεν οπισθογραφήθηκε στο κατηγορητήριο που
καταχωρίστηκε στο Κακουργιοδικείο»· και
(β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (β) της επιφύλαξης αυτού των
λέξεων «ο οποίος έδωσε μαρτυρία κατά την προανάκριση» (πρώτη και
δεύτερη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις «του οποίου το
όνομα οπισθογραφήθηκε στο κατηγορητήριο που καταχωρίστηκε στο
Κακουργιοδικείο».

Τροποποίηση του
άρθρου 146 του
βασικού νόμου.

16.

Η παράγραφος (ε) του άρθρου 146 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από
την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(ε)

όταν η έφεση είναι απόφαση μέλους Επαρχιακού Δικαστηρίου, να
διατάξει τη λήψη περαιτέρω μαρτυρίας είτε γενικά είτε επί κάποιου
συγκεκριμένου σημείου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου το
οποίο επέβαλε την ποινή.».

Κατάργηση του
άρθρου 155 του
βασικού νόμου.

17.

Το άρθρο 155 του βασικού νόμου καταργείται.

Τροποποίηση του
άρθρου 160 του
βασικού νόμου.

18.

Το άρθρο 160 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων

Τροποποίηση του
άρθρου 174 του
βασικού νόμου.

19.

«ή την προανάκριση, ανάλογα με την περίπτωση,» (τέταρτη και πέμπτη
γραμμή).
Το εδάφιο (1) του άρθρου 174 του βασικού νόμου τροποποιείται ως
ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) αυτού των λέξεων
«προανάκριση ή» (δεύτερη γραμμή)· και
(β) με τη διαγραφή των λέξεων «η προανάκριση ή» (δωδέκατη γραμμή).

Τροποποίηση του
άρθρου 175 του
βασικού νόμου.

Αρ. Φακ.: 23.01.052.180-2011

20.

Το άρθρο 175 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων
«προανάκριση και κάθε» (πρώτη γραμμή).

ΒΣΓ/ΟΠ/ΕΧ

