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Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημο
σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 54(1) του 1998 
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 (Τροπο

ποιητικός) Νόμος του 1998 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ποινικής 
Δικονομίας Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου καταργείται. 

3. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 45 του βασικού νόμου 
τροποποιείται με την ένθεση σ' αυτή μετά τη λέξη «σφραγισμένη» (τρίτη 
γραμμή), της φράσης «από πρωτοκολλητή ή πιστοποιούντα υπάλληλο δυνάμει 
του περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμου ή από δικηγόρο δυνάμει του 
περί Δικηγόρων Νόμου ο οποίος χρησιμοποιεί γιά το σκοπό αυτό την προσω
πική του σφραγίδα στην οποία φαίνεται καθαρά το ονοματεπώνυμο και η 
διεύθυνση του, ή». 

4. Το άρθρο 137 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την ένθεση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), μετά τη λέξη 

«απόφαση» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), των λέξεων «Κακουρ

γιοδικείου ή»· 
(β) με την ένθεση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), μετά τη λέξη 

«απόφαση» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «Κακουργιοδικείου ή»· 
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(γ) με την ένθεση στο εδάφιο (2), μετά τη λέξη «έφεση» (τρίτη γραμμή) 
της φράσης «ή στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου 
της επαρχίας όπου συνεδρίασε το Κακουργιοδικείο κατά της 
αποφάσεως του οποίου ασκείται η έφεση»· και 

(δ) με την προσθήκη, στο τέλος του, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
«(4) Σε περίπτωση άσκησης από το Γενικό Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας έφεσης κατά απόφασης Κακουργιοδικείου, τα έξοδα 
του εφεσίβλητου, όπως θα καθοριστούν από τον Αρχιπρωτοκολ
λητή, καταβάλλονται από τη Δημοκρατία.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


