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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
7(I) του 2012
21(Ι) του 2012.

1.

Τροποποίηση

2.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός)
(Αρ.3) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ποινικής Δικονομίας
Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Το άρθρο 92 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από αυτό των

του άρθρου 92

λέξεων «στην οποία υπάρχει ισχυρισμός ότι διαπράχθηκε το ποινικό αδίκημα»

του βασικού

(έκτη και έβδομη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις «όπου

νόμου.

καταχωρήθηκε το κατηγορητήριο».

Τροποποίηση

3.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 118 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 118

αντικατάσταση από την επιφύλαξη αυτού των λέξεων «τις εκατό λίρες» (δεύτερη

του βασικού

γραμμή) με τις λέξεις «τα διακόσια πενήντα ευρώ».

νόμου.
Προσθήκη νέου
άρθρου στο
βασικό νόμο.

4.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν, αμέσως μετά το
άρθρο 154 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 155:

«Εξουσία του

155. Όταν πρόσωπο έχει παραπεμφθεί σε δίκη βάσει

Γενικού

κατηγορητηρίου που καταχωρίστηκε σε Κακουργιοδικείο, ο

Εισαγγελέα της

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται, αν έχει τη

Δημοκρατίας να

γνώμη ότι η υπόθεση δύναται κατάλληλα να εκδικαστεί

παραπέμπει

συνοπτικά δυνάμει των εξουσιών τις οποίες έχει το

υπόθεση σε

Δικαστήριο συνοπτικής διαδικασίας, να δώσει οδηγίες όπως

κατώτερο

η υπόθεση αυτή εκδικαστεί και αποφασιστεί από τέτοιο

Δικαστήριο.

Δικαστήριο, ανεξάρτητα από το ότι το ποινικό αυτό αδίκημα
δεν μπορούσε άλλως να είναι δικάσιμο από τέτοιο
Δικαστήριο.».
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