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Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 42(Ι) του 2018
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2016
Συνοπτικός
τίτλος.
62(Ι) του 1996
12(Ι) του 1997
96(Ι) του 2005
116(Ι) του 2008
37(Ι) του 2009
200(Ι) του 2015
39(Ι) του 2016.
Τροποποίηση
του άρθρου
14Α του
βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018
και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φυλακών Νόμους του 1996 έως 2016 (που στη συνέχεια θα
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται
μαζί ως οι περί Φυλακών Νόμοι του 1996 έως 2018.

2. Το άρθρο 14Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού με άνω και κάτω
τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, το αναφερόμενο στο παρόν εδάφιο γραπτό αίτημα δύναται να
υποβληθεί στο Συμβούλιο Αποφυλάκισης μέχρι και έξι (6) μήνες πριν από την έκτιση
του ημίσεος της ποινής φυλάκισης του κρατουμένου.»·
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(β)

με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (5) αυτού με άνω και κάτω
τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
«Νοείται ότι κατά τον υπολογισμό του ημίσεος της ποινής που επέβαλε το
Δικαστήριο στον κρατούμενο λαμβάνεται υπόψη η μείωση της ποινής που έχει
εξασφαλίσει και αναμένεται να εξασφαλίσει επί του συνόλου της ποινής λόγω
επίδειξης καλής διαγωγής και εργατικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
12 του παρόντος Νόμου, καθώς και η μείωση ή αναστολή ή μετατροπή της ποινής
που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 4 του Άρθρου 53 του
Συντάγματος.»· και

(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (6) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου
(7):
«(7) Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης, αμέσως μετά την παραλαβή του γραπτού
αιτήματος κρατουμένου για την υπό όρους αποφυλάκισή του επ’ αδεία, ενημερώνει
γραπτώς τον κρατούμενο για την παραλαβή του.».

Τροποποίηση
του άρθρου
14Β του
βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 14Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο
(3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (4):

«(4) Κατά τον υπολογισμό του ημίσεος της συνολικής διάρκειας των ποινών που τρέχουν
διαδοχικά ή συντρέχουν, για σκοπούς των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1)
και του εδαφίου (2) λαμβάνεται υπόψη η μείωση της συνολικής διάρκειας των ποινών του
κρατουμένου που τρέχουν διαδοχικά ή της μεγαλύτερης σε διάρκεια ποινής από τις ποινές που
συντρέχουν, που ο κρατούμενος έχει εξασφαλίσει και αναμένεται να εξασφαλίσει επί του συνόλου
των ποινών ή της ποινής, ανάλογα με την περίπτωση, λόγω επίδειξης καλής διαγωγής και
εργατικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου, καθώς και η μείωση
ή αναστολή ή μετατροπή της ποινής που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 4
του Άρθρου 53 του Συντάγματος.».
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