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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(Ι) του 1998 
14(Ι) του 2001 

185(Ι) του 2003 
219(I) του 2004 
57(Ι) του 2007 
9(I) του 2009 

111(Ι) του 2011 
165(Ι) του 2011. 

 
 

 
 

 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

 

 

 

 

 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη πριν την άνω τελεία (·) 

στο τέλος του ορισμού του όρου «κατηγορητήριο» των λέξεων «ή για σκοπούς παραπομπής 

σε δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου». 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 7 του 
βασικού νόμου. 

  3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή  των 

λέξεων «ή του άρθρου 108Α» (πρώτη και δεύτερη γραμμή). 

Τροποποίηση του 
άρθρου 38 του 
βασικού νόμου. 

  4. Το άρθρο 38 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τις 

λέξεις «συνοπτική δίκη» (πέμπτη γραμμή), των λέξεων «ή το οποίο θα παραπέμψει την 

υπόθεση στο Κακουργιοδικείο». 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 44 του 
βασικού νόμου. 

  5. Το άρθρο 44 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού 

των λέξεων «για συνοπτική δίκη» (τρίτη και τέταρτη γραμμή)  και την αντικατάσταση τους με 

τις λέξεις «είτε για συνοπτική δίκη είτε για παραπομπή του στο Κακουργιοδικείο, ανάλογα με 

την περίπτωση». 

 

Προσθήκη 
επικεφαλίδας και 
νέων άρθρων στο 
βασικό νόμο. 
 

 6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 91 και πριν το 

άρθρο 107 αυτού, της ακόλουθης επικεφαλίδας και νέων άρθρων 92, 93 και 94:  

 

   
 
 
Απευθείας 
παραπομπή για 
ποινικά αδικήματα 

«Παραπομπή 

 

92. Όταν προσάπτεται κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου 

για ποινικό αδίκημα που δεν δικάζεται συνοπτικά ή για το οποίο ο 
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που δεν δικάζονται 
συνοπτικά. 
 

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας είναι της γνώμης ότι δεν είναι 

κατάλληλο για να δικαστεί συνοπτικά, ο Δικαστής παραπέμπει 

απευθείας το πρόσωπο αυτό σε δίκη από το Κακουργιοδικείο που 

συνεδριάζει στην επαρχία στην οποία υπάρχει ισχυρισμός ότι 

διαπράχτηκε το ποινικό αδίκημα και είτε απολύει αυτόν με εγγύηση ή 

υπό τέτοιους όρους τους οποίους θεωρεί εύλογους είτε τον φυλακίζει 

για ασφαλή κράτηση. 

 

  Διαβίβαση 
κατηγορητηρίου. 
 

93. Σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου, 

ένα κυρωμένο αντίγραφο του κατηγορητηρίου διαβιβάζεται, χωρίς 

καθυστέρηση, από τον Πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου, από το 

οποίο έγινε η παραπομπή σε δίκη, στον Αρχιπρωτοκολλητή, προς 

διαβίβαση στο Κακουργιοδικείο, ενώπιον του οποίου θα διεξαχθεί η 

δίκη και ένα κυρωμένο αντίγραφο διαβιβάζεται στο Γενικό Εισαγγελέα 

της Δημοκρατίας. 

 

  Ο κατηγορούμενος 
εφοδιάζεται με 
αντίγραφα των 
καταθέσεων.  
 

94. Πρόσωπο που παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου 

δικαιούται να λάβει χωρίς καθυστέρηση αντίγραφο του 

κατηγορητηρίου και αντίγραφα των καταθέσεων που λήφθηκαν κατά 

τη διερεύνηση της υπόθεσης αναφορικά με το αδίκημα για το οποίο 

παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου.».    

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 107 του 
βασικού νόμου. 

  7. Το άρθρο 107 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μεταξύ των λέξεων 

«δικάζεται συνοπτικά,» και «εκτός βάσει» (δεύτερη γραμμή) των λέξεων «αν και δυνατόν να 

έχει παραπεμφθεί σε δίκη,» 

 

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

  

 

 

 

 

8. Το άρθρο 108 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 

άρθρο: 

 

 

  «Το κατηγορητήριο 

που καταχωρίστηκε 

σε Κακουργιοδικείο 

δύναται να προσάψει 

στον κατηγορούμενο 

οποιαδήποτε 

κατηγορία που 

αποκαλύπτεται από 

τις καταθέσεις που 

λήφθηκαν κατά τη 

διερεύνηση της 

υπόθεσης. 

108. Σε οποιοδήποτε τέτοιο κατηγορητήριο που καταχωρίστηκε σε 

Κακουργιοδικείο, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται να 

προσάψει εναντίον του κατηγορούμενου οποιαδήποτε κατηγορία, η 

οποία, κατά τη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 

αποκαλύπτεται από τις καταθέσεις που λήφθηκαν κατά τη 

διερεύνηση της υπόθεσης και παραδόθηκαν στον κατηγορούμενο 

σύμφωνα με το άρθρο 94 του παρόντος Νόμου, είτε επιπρόσθετα με 

το ποινικό αδίκημα, ή σε υποκατάσταση του ποινικού αδικήματος, για 

το οποίο ο κατηγορούμενους παραπέμφθηκε σε δίκη.» 
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Κατάργηση των 
άρθρων 108Α, 
108Β και 108Γ του 
βασικού νόμου. 
 

  9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση των άρθρων 108Α, 108Β και 108Γ 

αυτού.   

Τροποποίηση του 
άρθρου 109 του 
βασικού νόμου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

10. Το άρθρο 109 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α)  Με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) αυτού των λέξεων «όπως αυτά είναι γνωστά 

στην κατηγορούσα αρχή τα οποία είναι εύλογα επαρκή προς διαπίστωση της ταυτότητας 

του κατηγορουμένου» (πρώτη, δεύτερη και τρίτη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με 

τις λέξεις «που παραπέμφθηκε σε δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου» · 

 

(β)  με την προσθήκη μεταξύ της παραγράφου (α) και της παραγράφου (β) αυτού της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (β):  

 

«(β)  το όνομα του δικαστή που παρέπεμψε σε δίκη και την ημερομηνία 

παραπομπής·»· και 

 

(γ)  με την αναρίθμηση των υφιστάμενων παραγράφων (β) και (γ) αυτού σε παραγράφους 

(γ) και (δ), αντίστοιχα. 

 

Τροποποίηση του 
άρθρου 137Α του 
βασικού νόμου. 

 11. Το άρθρο 137Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του αριθμού και 

του γράμματος «93(θ)» (δεύτερη γραμμή) με τον αριθμό «92».  

 
 
 
 
 
Αφ. Φακ.:  23.02.053.003-2012 
 
/ΝΑ 
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