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Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση
στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 86 του 1986
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟΝ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Αποδείξεως (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του. 1986 και θα αναγινώσκηται ομού μετά του περί
Αποδείξεως Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο. βασικός
νόμος»).
2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της προσθήκης, ευθύς μετά
το άρθρον 18 αυτού, των ακολούθων νέων άρθρων 19 και 20:
19.—(.1) Τηρουμένων· των διατάξεων του
παρόντος
«Αποδεκτά
γεγονότα
άρθρου,
γεγονός
τι

διά
το
οποίον
δύναται
να δοθή
εις πόινικήν
διαδικασίαν. προφορική μαρτυρία εις οιανδήποτε πόινικήν διαδικασίαν
και διά τους σκοπούς ταύτης,, δύναται γα γίνη αποδεκτόν
υπό ή εκ μέρους της κατηγορούσης αρχής ή
του
κατηγορουμένου και η αποδοχή ϋφ' οιουδήποτε μέρους
οιουδήποτε τοιούτου γεγονότος δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος άρθρου, θα αποτελή δεσμευτικήν
απόδειξιν
εναντίον του εν λόγω μέρους εις την διαδικασίαν εις ην το
αποδεκτόν γεγονός αφορά. "·
".·'
(2) Αποδοχή συμφώνως προς τας " διατάξεις
του
παρόντος άρθρου—
(α) δύναται να γίνη πριν ή κατά την διαδικασίαν
(β) εν εκατέρα περιπτώσει δέον' όπως γίνη ενώπιον
του Δικαστηρίου·
(γ) εφ' όσον γίνεται εκ μέρους του κατηγορουμένου,
δέον όπως γίνη υπό του δικηγόρου αυτού και
εγκριθή υπό του Δικαστηρίου 
(δ) εφ' όσον εγένετο εκ μέρους κατηγορουμένου τινός
εις μη αντιληπτήν δι' αυτόν, κατά την κρίσιν του
Δικαστηρίου, γλώσσαν, θα έδει να εξηγηθή ή
μεταφρασθή εις κατανοητήν διά τούτον γλώσσαν
και το Δικαστήριον και ο δικηγόρος του κατη
γορουμένου έχουν ικανοποιηθή ότι ο κατηγορού
μενος αντιλαμβάνεται πλήρως και συμφωνεί με
την αποδοχήν ταύτην.
(3) Αποδοχή συμφώνως προς τας
διατάξεις
του
παρόντος άρθρου και διά τους σκοπούς διαδικασίας εν
σχέσει προς οιονδήποτε θέμα, θα θεωρήται ως αποδοχή
διά τους σκοπούς οιασδήποτε συνεπακόλουθου ποινικής

Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 9
42 του 1978.
Τροποποίησις
του βασικού
νόμου διά της
εν αυτώ
προσθήκης
νέων άρθρων.

Ν. 86/86

Αποδοχή
δηλώσεων ως
απόδειξις
εις ποινικήν
διαδικασίαν.
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διαδικασίας εν σχέσει προς το εν λόγω θέμα (περιλαμβα
νομένης οιασδήποτε εφέσεως ή επανεκδικάσεως).
(4) Αποδοχή γενομένη συμφώνως προς τας διατάξεις
του παρόντος άρθρου δύναται, τη αδεία του Δικαστηρίου,
να αποσυρθή εκ της διαδικασίας διά τους σκοπούς της
οποίας εγένετο ή εξ οιασδήποτε ετέρας συνεπακόλουθου
ποινικής διαδικασίας εν σχέσει προς το ίδιον θέμα.
20.—(1) Ά ν ε υ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου
19, γραπτή δήλωσις παρ' οιουδήποτε προσώπου,
εις
οιανδήποτε ποινικήν διαδικασίαν δύναται, τηρουμένων
των προϋποθέσεων αι οποίαι αναφέρονται εις το'αμέσως
επόμενον εδάφιον και εφ' όσον αύται εφαρμόζονται, να
γίνη αποδεκτή εις την αυτήν έκτασιν και ισχύν ως
προφορική επίσης μαρτυρία παρά του τοιούτου προσώπου.
(2) Αι ως είρηται προϋποθέσεις είναι αι ακόλουθοι:—
(α) Η δήλωσις δέον όπως φέρη την υπογραφήν του
προσώπου υπό του οποίου εγένετο*
(β) η δήλωσις δέον όπως περιλαμβάνη βεβαίωσιν υπό
του τοιούτου προσώπου επί τω ότι είναι αληθής
εις τον βαθμόν καθ' ον το τοιούτο πρόσωπον
είναι εις θέσιν κάλλιον να γνωρίζη και πιστεύη *
(γ) άπαντα τα εν τη διαδικασία μέρη ή οι δικηγόροι
τούτων συμφωνούν ως προς την εν λόγω απο
δοχήν
(δ) το Δικαστή ριον εγκρίνει την τοιαύτη ν αποδοχή ν.
(3) Παρά το γεγονός ότι γραπτή δήλωσις γενομένη
υφ' οιουδήποτε προσώπου δυνατόν να γίνη αποδεκτή ως
απόδειξις δυνάμει του παρόντος άρθρου:—
(α) Το μέρος υπό του οποίου ή μέρους του οποίου η
. δήλωσις προσφέρεται δύναται να καλέση τ ο εν
λόγω πρόσωπον όπως δώση μαρτυρίαν και
(β) το Δικαστή ριον δύναται, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν
αιτήσεως οιουδήποτε εν τη διαδικασία μέρους, ν '
απαίτηση υπό του εν λόγω προσώπου
όπως
προσέλθη ενώπιον του Δικαστηρίου και παράσχη
μαρτυρίαν.».

