
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014  Ν. 186(Ι)/2014 

186(Ι)/2014 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ  

 

Προοίμιο.  

Επίσημη  

Εφημερίδα της  

ΕΕ: L 142, 

1.6.2012,  

σ.1 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

τίτλο «Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης 

στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών», 

  

   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) (Αρ. 3) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως 

«ο βασικός νόμος»). 
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7(I) του 2012 

21(Ι) του 2012 

160(Ι) του 2012 

23(Ι) του 2013 

16(I) του 2014 

42(I) του 2014. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 7 του 

βασικού νόμου. 

 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

άρθρου 7 αυτού, με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 

  

 «Δικαίωμα 

υπόπτου και 

κατηγορουμένου 

σε πρόσβαση 

στα έγγραφα της 

υπόθεσής του. 

7.(1)  Πρόσωπο, το οποίο συλλαμβάνεται και 

κρατείται, δικαιούται να ζητήσει όπως χορηγηθεί 

εγκαίρως στο ίδιο ή το δικηγόρο του πρόσβαση 

στα ουσιώδη έγγραφα, που είναι σχετικά με τη 

συγκεκριμένη υπόθεση και βρίσκονται στην 

κατοχή της κατηγορούσας αρχής και τα οποία είναι 

απαραίτητα για την αποτελεσματική αμφισβήτηση 

της νομιμότητας της σύλληψης και της κράτησής 

του. 

   

    Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου 

«ουσιώδη έγγραφα» θεωρούνται το αντίγραφο του 

εντάλματος σύλληψης και κράτησης και το 

αντίγραφο της αίτησης και της ένορκης δήλωσης 

βάσει των οποίων εκδόθηκε το ένταλμα. 

   

   (2) Όταν κλήση ή ένταλμα που εκδόθηκε 

δυνάμει του άρθρου 44 του παρόντος Νόμου 

επιδοθεί στον κατηγορούμενο, αυτός δικαιούται με 

γραπτό αίτημά του προς την κατηγορούσα αρχή 

να έχει δωρεάν πρόσβαση στις καταθέσεις και τα 
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έγγραφα που λήφθηκαν κατά τη διερεύνηση της 

υπόθεσης αναφορικά με το υπό εκδίκαση ποινικό 

αδίκημα, προκειμένου να διασφαλιστεί ο δίκαιος 

χαρακτήρας της διαδικασίας και η προετοιμασία 

της υπεράσπισης του κατηγορουμένου: 

   

    Νοείται ότι, εφόσον, περιέλθει στην κατοχή 

της κατηγορούσας αρχής νέο υλικό, το οποίο αυτή 

προτίθεται να χρησιμοποιήσει στη διαδικασία, 

παραχωρείται στον κατηγορούμενο περαιτέρω 

πρόσβαση στο υλικό αυτό. 

   

   (3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο 

κατηγορούμενος αιτείται γραπτώς την παροχή 

αντιγράφων τέτοιου υλικού, καταβάλλεται το τέλος, 

το οποίο καθορίζεται εκάστοτε από τον Αρχηγό 

Αστυνομίας, με την έγκριση του Υπουργού 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 

   

   (4) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του 

εδαφίου (2), εφόσον δεν θίγεται το δικαίωμα σε 

δίκαιη δίκη, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε τμήμα 

των καταθέσεων και των εγγράφων που λήφθηκαν 

κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, αν αυτή 

ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή τα 

θεμελιώδη δικαιώματα άλλου προσώπου, ή στην 

περίπτωση που τέτοια άρνηση θεωρείται 

απολύτως απαραίτητη για την προστασία 

σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, ή που η 

πρόσβαση ενδέχεται να διακυβεύσει τη διεξαγωγή 

έρευνας ή να βλάψει σοβαρά την εθνική ασφάλεια 

της Δημοκρατίας. 
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   (5) Σε περίπτωση κατά την οποία δυνάμει των 

διατάξεων του εδαφίου (4) η κατηγορούσα αρχή 

δεν παρέχει στον κατηγορούμενο πρόσβαση σε 

τμήμα των καταθέσεων και των έγγραφων που 

λήφθηκαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, 

αυτός δύναται κατά την πρώτη δικάσιμο της 

υπόθεσής του να ζητήσει από το εκδικάζον 

δικαστήριο να εξετάσει τους λόγους της άρνησης 

αυτής και να εκδώσει οποιοδήποτε διάταγμα ήθελε 

υπό τις περιστάσεις κρίνει πρέπον. 

   

    Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 

στον όρο «αντίγραφο» περιλαμβάνονται 

φωτοαντίγραφα των καταθέσεων και των 

εγγράφων στην κατάσταση στην οποία αυτά 

βρίσκονται.».  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 13 του 

βασικού νόμου. 

3.  Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με τη διαγραφή από αυτό των λέξεων «για την κατηγορία 

εναντίον του» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) και την 

αντικατάστασή τους με τις λέξεις «σε κατανοητή από αυτόν 

γλώσσα για τους λόγους της σύλληψής του, 

περιλαμβανομένης της αξιόποινης πράξης την οποία 

φέρεται ή κατηγορείται ότι διέπραξε.»  και 

   

 (β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτού, με το 

σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη 

αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

   

    «Νοείται ότι, ο συλληφθείς πληροφορείται αμέσως 
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αναφορικά με οποιαδήποτε αλλαγή στην παρεχόμενη, 

σύμφωνα με το διάταγμα του παρόντος άρθρου 

ενημέρωση, η οποία επηρεάζει σημαντικά τη θέση του ως 

υπόπτου.». 

 


