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Ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με 
το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 111(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2005 ΕΩΣ 2017 

 
Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 65, 
11.3 2016, σ.1. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2016/343 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 για την ενίσχυση ορισμένων 
πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη 
του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας», 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

163(Ι) του 2005 
185(Ι) του2014 
22(Ι) του 2017.  

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που 

Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί 
με τους περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση Νόμους 
του 2005 έως 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 
ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Δικαιωμάτων Ύποπτων Προσώπων, 
Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Προσώπων που Τελούν υπό Κράτηση Νόμοι του 2005 έως 
2018.  

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 1  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 1 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό της φράσης 

«Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη 
φράση «Ύποπτων Προσώπων, Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Προσώπων που Τελούν υπό 
Κράτηση» : 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά την παράγραφο (ε) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ε1): 

 «(ε1) το  δικαίωμα  της μη αυτοενοχοποίησης, ως το δικαίωμα αυτό αναφέρεται στο άρθρο 3Γ 
του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου,». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 37 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α)  
 

Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (γ) αυτού, της λέξης «Σε» (πρώτη γραμμή) με τη 
φράση «τηρουμένων των αναλογιών, σε»· και 

   
 (β) με την προσθήκη, στην παράγραφο (δ) αυτού, πριν από τη λέξη «σε» (πρώτη γραμμή), 

της φράσης «τηρουμένων των αναλογιών,». 
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