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Ν. 142/91

Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύ μφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 142 του 1991
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικής Δικονομίας
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1991 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί
Ποινικής Δικονομίας Νόμο (που σ το εξής θα αναφέρεται ως «ο βασ ικός
νόμος»).
2. Το άρθρο 7 του βασ ικού νόμου αντικαθίσ ταται με το ακόλουθο νέο
άρθρο:
«Δικαίωμα
7.—(1) Όταν ο κατηγορούμενος κληθεί να απολογηθεί και
κατηγορου
δεν
ομολογήσ ει ενοχή, δικαιούται με γραπτή αίτησ η του
μένου να
προς την κατηγορούσ α αρχή να ζητήσ ει να εφοδιασ τεί με
εφοδιαστεί
με αντίγραφο αντίγραφο των καταθέσ εων και εγγράφων που λήφθηκαν κατά
των καταθέ
τη διάρκεια της διερεύνησ ης της υπόθεσ ης αναφορικά με το
σεων και
υπό εκδίκαση ποινικό αδίκημα.
εγγράφων.
(2) Για τους σ κοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος
'αντίγραφο' περιλαμβάνει φωτοαντίγραφα των καταθέσ εων
και εγγράφων στην κατάσταση σ την οποία βρίσ κονται.».
3. Η παράγραφος (θ) του άρθρου 93 του βασ ικού νόμου τροποποιείται
με τη διαγραφή από αυτή των λέξεων «αμέσ ως επομένου» (δεύτερη
γραμμή) και της φράσ ης «ή τη σ υναινέσ ει του κατηγορουμένου και του
Γενικού Εισ αγγελέως της Δημοκρατίας υπό κακουργιοδικείου ήδη
συνεδριάζοντος εν τη τοιαύτη επαρχία» (4η, 5η, 6η και 7η γραμμές).
4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 118 του βασ ικού νόμου τροποποιείται με
την προσθήκη σ το τέλος του της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, αν η χρηματική ποινή που διατάχθηκε να κατα
βληθεί δεν υπερβαίνει τις είκοσ ι πέντε λίρες, αυτή θα είναι
πληρωτέα πάραυτα εκτός αν το Δικασ τήριο, για ειδικούς λόγους,
που θα αναφέρονται σ το διάταγμα, διατάξει διαφορετικά.».
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