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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2009
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο

παρών

Νόμος

θα

αναφέρεται

ως

ο

περί

Φυλακών

τίτλος.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί

62(Ι) του 1996

Φυλακών Νόμους του 1997 έως 2009 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται

12(Ι) του 1997

ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα

96(Ι) του 2005

αναφέρονται μαζί ως οι περί Φυλακών Νόμοι του 1997 έως 2015.

116(Ι) του 2008
37(Ι) του 2009.
Τροποποίηση

2.

Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

του άρθρου 17

αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3):

του βασικού
νόμου.
«(3) Κατάδικος ο οποίος εκτίει μέρος της ποινής του με το μέτρο
του κατ’ οίκον περιορισμού και(α) Εσκεμμένα καταστρέφει το σύστημα δέκτη ή την
ηλεκτρονική συσκευή που εφαρμόστηκε στο άκρο
του ή
(β) παραβιάζει

τα

καθορισμένα

επιτρεπτά

όρια

διακίνησής του κατά τις ώρες και μέρες που
καθορίζονται στην

απόφαση της Επιτροπής

Κατάταξης, χωρίς την άδεια του Διευθυντή ή κατά
παράβαση των όρων που αναφέρονται στην
απόφαση της Επιτροπής Κατάταξης,
και δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) λεπτών από την υποβολή
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της ενδεδειγμένης κλήσης ή δεν ακολουθήσει τις οδηγίες του
υπεύθυνου αξιωματικού για την εφαρμογή του συγκεκριμένου
μέτρου, θεωρείται δραπέτης από νόμιμη κράτηση και υπόκειται
σε σύλληψη και εφόσον συλληφθεί οδηγείται στις Φυλακές χωρίς
την έκδοση νέου εντάλματος σύλληψης.».
Τροποποίηση

3.

Το άρθρο 21Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 21Β
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1) και (2) αυτού με
τα ακόλουθα νέα εδάφια:
«Επίσημη

(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του

Εφημερίδα

παρόντος

Παράρτημα

Φυλακών (Γενικών) Κανονισμών και

Τρίτο(Ι):

τηρουμένων

18.4.1997

παρόντος

20.3.1998

Κατάταξης δύναται να επιτρέψει σε

29.11.2002.

κατάδικο που-

Νόμου

και

των

διατάξεων

άρθρου,

(α) Καταδικάστηκε
φυλάκισης

των

η

περί
του

Επιτροπή

σε
μικρότερη

ποινή
των

τεσσάρων (4) ετών και έχει εκτίσει
τουλάχιστο το ήμισυ της ποινής
του, για αδίκημα άλλο από τα
αδικήματα

που

απαριθμούνται

Παράρτημα Β.

στον Πίνακα του Παραρτήματος Β,

Πίνακας.

και ο οποίος είναι ενταγμένος στο
Κέντρο για περίοδο τουλάχιστο
ενός (1) μηνός προηγουμένως, να
εκτίσει μέρος της επιβληθείσας σ’
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αυτόν ποινής με το μέτρο του κατ’
οίκον περιορισμού, για χρονική
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους
δώδεκα (12) μήνες, με τέτοιους
όρους

και

για

τόσο

χρονικό

διάστημα μέσα στην εν λόγω
περίοδο, όπως ήθελε καθορίσει η
Επιτροπή Κατάταξης. ή
(β) βρίσκεται στην ανοικτή φυλακή και
έχει

ενταχθεί

σε

πρόγραμμα

απεξάρτησης από τα ναρκωτικά,
μετά από απόφαση του Γενικού
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να
εκτίσει μέρος της επιβληθείσας σ’
αυτόν ποινής με το μέτρο του κατ’
οίκον περιορισμού, με τέτοιους
όρους, όπως ήθελε καθορίσει η
Επιτροπή

Κατάταξης

για

τη

χρονική περίοδο που απαιτείται
για την συνέχιση και ολοκλήρωση
του προγράμματος απεξάρτησής
του. ή
(γ) έχει παραχωρηθεί άδεια χωρίς
συνοδεία ή εκπαιδευτική άδεια, να
εκτίσει μέρος της επιβληθείσας σ’
αυτόν ποινής με το μέτρο του κατ’
οίκον περιορισμού, με τέτοιους
όρους, όπως ήθελε καθορίσει η
Επιτροπή

Κατάταξης,

για

την

χρονική περίοδο που διαρκεί η
άδεια του. ή
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(δ) είναι ηλικίας 70 χρονών και άνω
και έχει καταδικαστεί για αδίκημα
άλλο

από

τα

αδικήματα

που

Παράρτημα Β.

απαριθμούνται στον Πίνακα του

Πίνακας.

Παραρτήματος Β να εκτίσει μέρος
της επιβληθείσας σ’ αυτόν ποινής
με

το

μέτρο

του

κατ’

οίκον

περιορισμού, με τέτοιους όρους,
όπως ήθελε καθορίσει η Επιτροπή
Κατάταξης. ή
(ε) είναι βαριά ασθενής ή κλινήρης,
να εκτίσει μέρος της επιβληθείσας
σ’ αυτόν ποινής με το μέτρο του
κατ’

οίκον

τέτοιους

περιορισμού,

όρους,

όπως

με

ήθελε

καθορίσει η Επιτροπή Κατάταξης,
για όση χρονική περίοδο κρίνεται
αναγκαίο βάσει της κατάστασης
της

υγείας

βεβαιώνεται

του,

η

μετά

οποία
από

γνωμάτευση Ιατροσυμβουλίου και
τη σύμφωνη Γνώμη του Γενικού
Εισαγγελέα:
Νοείται ότι ο κατάδικος, ο οποίος επιλέγεται και
αποδέχεται έκτιση μέρους της ποινής του με κατ’ οίκον
περιορισμό, θεωρείται ότι τελεί κατά πάντα χρόνο υπό
καθεστώς φυλάκισης.
(2)(α) Προς

διασφάλιση

της

μη

απομάκρυνσης κατάδικου, στον
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οποίο

επιτρέπεται

κατ’

οίκον

περιορισμός δυνάμει του εδαφίου
(1) από χώρο που έχει καθορισθεί
από την Επιτροπή Κατάταξης,
εφαρμόζεται σε ένα από τα άκρα
του κατάδικου ειδική ηλεκτρονική
συσκευή, και γίνεται εγκατάσταση
συστήματος δέκτη τόσο στην οικία
του όσο και στο χώρο εργασίας
του, με τη σύμφωνη γνώμη του
εργοδότη, ή στο χώρο της σχολής
δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που θα φοιτά, ή στο
χώρο

που

διεξάγεται

το

πρόγραμμα απεξάρτησής του από
τα ναρκωτικά, ιδιαίτερα όταν ο
χώρος
άλλη

διαμονής
επαρχία

βρίσκεται

από

το

σε

χώρο

εργασίας ή τη σχολή που θα
φοιτά, ή το χώρο όπου διεξάγεται
ή απεξάρτησή του, με τα οποία
καθίσταται δυνατή η επιβεβαίωση
της

παρουσίας

κατάδικου

του

εν

μέσα

λόγω
στους

καθορισμένους χώρους.
(β) Σε περίπτωση που ο κατάδικος
παραβιάζει

τα

καθορισμένα

επιτρεπτά όρια διακίνησής του,
κατά

τις

απόφαση

αναφερόμενες
της

στην

Επιτροπής

Κατάταξης ημέρες και ώρες, το
σύστημα

ηλεκτρονικής
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παρακολούθησης

και

προειδοποίησης

ενεργοποιεί

συναγερμό.
(γ) Σε περίπτωση που ο κατάδικος
προβαίνει στην καταστροφή της
ηλεκτρονικής

συσκευής

εφαρμόζεται

στο

παραβιάζει

τα

επιτρεπτά

όρια

άκρο

που
του

ή

καθορισμένα
διακίνησης

ή

άλλους όρους που καθορίζονται
στην απόφαση της Επιτροπής
Κατάταξης,

ο

Αστυνομικός

πλησιέστερος
Σταθμός

της

Επαρχίας στην οποία βρίσκεται ο
κατάδικος διενεργεί άμεσο έλεγχο
και

προβαίνει

στις

ανάλογες

ενέργειες μετά από συνεννόηση
με τον υπεύθυνο αξιωματικό για
την εφαρμογή του συγκεκριμένου
μέτρου.».
(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού της φράσης
«οκτώ (8) μηνών» (έκτη γραμμή) με την φράση
«δεκαοκτώ (18) μηνών». και
(γ) με την τροποποίηση της παραγράφου (ε) του εδαφίου
(5) αυτού ως ακολούθως:
(i) Με τη διαγραφή του σημείου του κόμματος
αμέσως μετά την λέξη «διαμονής» (δεύτερη
γραμμή).
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(ii) με την αντικατάσταση της φράσης «ο οποίος»
(δεύτερη και τρίτη γραμμή) με τη φράση «ή ο
εργοδότης

διαθέτει

κατάλληλο

ο

χώρος

εγκατάστασης

αναγνωρισμένης

σχολής

δευτεροβάθμιας

εργασίας

του
ή

χώρο
της
ή

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην οποία πρόκειται
να φοιτήσει ο κατάδικος, ή ο χώρος στον οποίο
πρόκειται

να

διεξαχθεί

το

πρόγραμμα

απεξάρτησης του κατάδικου ή ο χώρος στον
οποίο πρόκειται να διεξαχθεί το πρόγραμμα
απεξάρτησης του κατάδικου,». και
(iii) με

την

αντικατάσταση

της

φράσης

«του

κατάδικου» (όγδοη γραμμή) με τη φράση «ή
παραμονή

του

κατάδικου

στο

περιβάλλον

παραμονής του».
Τροποποίηση

4.

Ο Πίνακας του Παραρτήματος Β του βασικού νόμου τροποποιείται

του

με την προσθήκη, αμέσως μετά το σημείο Γ αυτού, του ακόλουθου νέου

Παραρτήματος Β

σημείου Δ:

του βασικού
νόμου.
Δ. Αδικήματα κατά παράβαση των άρθρων 6, 7, 8, 9,
«91(Ι) του 2014 10 και 15 του Μέρους ΙΙ του περί της Πρόληψης και της
105(Ι) του 2014. Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της
Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής
Πορνογραφίας Νόμου.».

