
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ 
ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1981 ΚΑΙ 1988 

 
 
 
 
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
  70  του 1981 
134  του 1988. 
 

           Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί 

Αποκατάστασης Καταδικασθέντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αποκαταστάσεως 

Καταδικασθέντων Νόμους του 1981 και 1988 (που στη συνέχεια 

θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 

ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Αποκατάστασης Καταδικασθέντων Νόμοι του 1981 μέχρι 2004. 

 
Τροποποίηση  
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με – 
 

 (α) την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Πίνακας. 

 

 

 

«(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η περίοδος 

αποκατάστασης προσώπου, το οποίο καταδικάσθηκε σε 

οποιαδήποτε από τις ποινές που καθορίζονται στην 

πρώτη στήλη του Πίνακα του παρόντος Νόμου, 

υπολογίζεται από τη μέρα της καταδίκης, σε σχέση με 

την οποία επιβλήθηκε η ποινή, και είναι – 

 
 (α) η περίοδος που καθορίζεται, αντίστοιχα, στη 

δεύτερη στήλη του Πίνακα, αναφορικά με 

πρόσωπα ηλικίας είκοσι ενός (21) ετών και 

άνω, κατά τη μέρα διάπραξης του 

αδικήματος 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

(β) η περίοδος που καθορίζεται, αντίστοιχα, στην 

τρίτη στήλη του Πίνακα, αναφορικά με 

πρόσωπα ηλικίας κάτω των εικοσιενός (21)          

           ετών, κατά τη μέρα διάπραξης του 

αδικήματος, καθώς και για μέλη της  
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 20     του 1964 
 49     του 1964 
 68     του 1964 
 26     του 1965 
 27     του 1965 
 44     του 1965 
  5      του 1966 
 14     του 1966 
 41     του 1966 
 76     του 1966 
 38     του 1967 
 70     του 1967 
 66     του 1968 
 95     του 1968 
 24     του 1975 
 56     του 1975 
 33     του 1976 
 16     του 1977 
 22     του 1978 
 88     του 1979 
  81    του 1981 
  52    του 1984 
  89    του 1986 
131    του 1989 
    2    του 1992 
  55(Ι) του1995 
  42(Ι) του 1996 
  66(Ι) του 1996 
  73(Ι) του 1997 
  69(Ι) του 1998 
  41(Ι) του 1999 
  28(Ι) του 2000 
  86(Ι) του 2000 
  31(Ι) του 2003 
  42(Ι) του 2003. 
 
  40    του 1964 
  70    του 1964 
877    του 1965 
  28    του 1967 
  63    του 1979 
158    του 1985 
238    του 1990 
    5    του 1992 
  49(Ι) του 1993 
  91(Ι) του 1995 
  39(Ι) του 2002 
103(Ι) του 2003. 

 

          Δύναμης, κατά την έννοια των περί Εθνικής 

Φρουράς Νόμων, για αδίκημα που 

προβλέπεται από τους περί Στρατιωτικού 

Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμους, το 

οποίο όμως δεν θεωρείται αδίκημα κατά τις 

διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου· και 

 

 (γ) η περίοδος που καθορίζεται, αντίστοιχα, στην 

τέταρτη στήλη του Πίνακα, αναφορικά με 

πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) 

ετών, κατά τη μέρα διάπραξης του 

αδικήματος.» 
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   (β)     την αντικαστάσταση, από το εδάφιο (3) αυτού, της 

λέξης «δώδεκα», μετά τη λέξη «παρέλευσιν» 

(πέμπτη γραμμή), με τη λέξη «οκτώ»· και  

 
(γ) την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

«Σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος δυνάμει του 

οποίου πρόσωπο απαλλάσσεται απόλυτα για 

κάποιο αδίκημα, τότε η αποκατάσταση του 

προσώπου αυτού είναι άμεση.». 

 
Προσθήκη 
Πίνακα 
στο βασικό 
νόμο. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη 

στο τέλος του του ακόλουθου Πίνακα: 

 

«ΠΙΝΑΚΑΣ 
Άρθρο 5(2) 

Εκτιθείσα ποινή Περίοδος αποκατάστασης 

 Για πρόσωπα  
21 ετών και 
άνω 

Για πρόσωπα  
κάτω των 21 ετών  
ή μέλη της 
Δύναμης 

Για πρόσωπα 
κάτω των 18 ετών 

Ποινή φυλάκισης υπερβαίνουσα το ένα 

έτος αλλά όχι τα δύο έτη ......................... πέντε (5) έτη δυόμισυ (2½) έτη ενάμισυ (1½) έτος 

    

Ποινή φυλάκισης υπερβαίνουσα τους έξι 

μήνες αλλά όχι το ένα έτος ...................... τέσσερα (4) έτη δύο (2) έτη ένα (1) έτος 

    

Ποινή φυλάκισης μη υπερβαίνουσα τους έξι 

μήνες .................................................. 

τρία (3) έτη ενάμισυ (1½) έτος άμεση 

αποκατάσταση 

    

Χρηματική ποινή πάνω από Λ.Κ.300,00 ή 

οποιαδήποτε άλλη ποινή που δεν 

αποκλείει την αποκατάσταση .................. δύο (2) έτη ένα (1) έτος 

άμεση 

αποκατάσταση  

    

Χρηματική ποινή μέχρι Λ.Κ.300,00 ......... ένα (1) έτος άμεση 

αποκατάσταση 

άμεση 

αποκατάσταση». 

 

 

ΒΣΓ/ΕΠ. 
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