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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2380 της 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1989
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί Δημόσιων Κατηγόρων Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 8 του 1989
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρε ται ως ο πε ρί Δημόσιων Κατηγόρων
Νόμος του 1989.
2. Στον παρόντα Νόμο, ε κτός αν από το κε ίμε νο του προκύπτε ι
διαφορετική έννοια:
«δημόσιος κατήγορος» σημαίνε ι πρόσωπο που ε μφανίζε ται ε νώπιον
οποιουδήποτε Δικαστηρίου στη Δημοκρατία για την παρουσίαση
ποινικής υπόθε σης ε ναντίον οποιουδήποτε φυσικού ή
νομικού
προσώπου.
«Νομική Υπηρε σία της Δημοκρατίας» ε ίναι η υπηρε σία που
αναφέρεται στο Άρθρο 112.2 του Συντάγματος
«νόμος» περιλαμβάνει οποιαδήποτε διάταξη νομοθετικής φύσης.
3. Κάτω από την ε πιφύλαξη των ε ξουσιών που έχε ι ο Γε νικός
Εισαγγελέας της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Σύνταγμα και ανε ξάρτητα
από οποιαδήποτε διάταξη οποιουδήποτε άλλου νόμου, κανένα πρόσωπο
δε θα ε μφανίζε ται και ε νε ργε ί ως δημόσιος κατήγορος, με τά τις 16
Αυγούστου 1989, ε κ μέρους της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε Ημικρα
τικού Οργανισμού ή Οργανισμού Δημόσιου Δικαίου συμπε ριλαμβανο
μένης και της Κε ντρικής Τράπε ζας, ε κτός αν τούτο κατέχε ι όλα τα
προσόντα για ε γγραφή στο Μητρώο των Δικηγόρων σύμφωνα με το
άρθρο 4 του πε ρί Δικηγόρων Νόμου, με ε ξαίρε ση το προσόν που
αναφέρεται στην παράγραφο (ε) του προαναφερθέντος άρθρου.
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Κεφ. 2
42 του 1961
20 του 1963
46 του 1970
40 του 1975
55 του 1978
71 του 1981
92 του 1983
98 του 1984
17 του 1985
52 του 1985.
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4. Οι δημόσιοι κατ ήγοροι που θα εμφανίζοντ αι σε ποινική υπόθεση
σύμφωνα με τ ο άρθρο 3 θα ενεργούν για τ ο σκοπό τ ούτ ο κάτ ω και
σύμφωνα με τ ις οδηγίες τ ου Γενικού Εισαγγελέα τ ης Δημοκρατ ίας σαν
να είναι μέλη της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατ ίας.

Μεταβατικές
διατάξεις.

6. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντα Νόμου,
οποιοδήποτε πρόσ ωπο που εμφανίζεται και ενεργεί ως
δημό
σ ιος
κατήγορος εκ μέρους της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε Ημικρατικού
Οργανισμού ή Οργανισ μού Δημόσ ιου Δικαίου, σ υμπεριλαμβανομένης
και της Κεντρικής Τράπεζας, κατά την ημερομηνία δημοσ ίευσ ης του
παρόντα Νόμου θα μπορεί να σ υνεχίσ ει ίνα ασ κεί τα καθήκοντα αυτά
μέχρι τη Ί6η Αυγούστου 1991, αν έχε ι τα; προσόντα για ε γγραφή στο
Μητρώο των Δικηγόρων σύμφωνα ;με το άρθρο 4 .του :περί Δικηγόρων
Νόμου, ε κτός από τα προσόντα mov αναφέρονται στις; παραγράφους (ε )
και (στ) του άρθρου αυτού:
Νοείται ότι με τά την πιο πάνω ημε ρομηνία, το απρόσωποτούτο θα
μπορεί να ε ξακολουθήσε ι να ασκε ί τα καθήκονταΛυτά αν έχε ι απο
κτήσει στο με ταξύ το προσόν που αναφέρε ται στην παράγραφο (στ) του
προαναφερθέντος άρθρου 4.

Κεφ. 2
42 του 196!
20 του 1963
46 του 1970
40 του 1975
55 του 1978
71 του 1981
92 του 1983
98 του 1984
17 του 1985
52 του 1985.

*5.-Για τ ους σκοπούς τοϊΓπαρόντα Νόμου η Νομική Υπηρεσ ία της
Δημοκρατίας μπορεί να διατηρεί Επαρχιακά Γραφεία σ τις κυριότερες
πόλεις της Κύπρου.

