
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ  
ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ  

 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L220, 
15.8.2008,  
σ.32 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση - Πλαίσιο 

2008/675/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 2008 για τη συνεκτίμηση των καταδικαστικών 

αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ΄ ευκαιρία νέας ποινικής 

διαδικασίας», 

 

 
 
 
Συνοπτικός  
τίτλος. 
Κεφ. 155. 

93 του 1972 
2 του 1975 

12 του 1975 
41 του 1978 

162 του 1989 
142 του 1991 

9 του 1992 
10(Ι) του 1996 
89(Ι) του 1997 
54(Ι) του 1998 
96(Ι) του 1998 

     14(Ι) του 2001 
185(Ι) του 2003 
219(Ι) του 2004 
57(Ι) του 2007 

      9(Ι) του 2009. 
 
 
Προσθήκη  
νέου άρθρου στο 
βασικό νόμο. 
 
 

             Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2011 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτόν, αμέσως μετά το άρθρο 80 αυτού, 

του ακόλουθου νέου άρθρου 80Α: 

 

 
 
 
 
 
 
 

«Συνεκτίμηση 
προηγούμενων 
καταδικών. 

80Α.(1)  Το Δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής ή σε οποιοδήποτε άλλο 

στάδιο της ποινικής διαδικασίας δύναται, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει υπόψη και να 

συνεκτιμά προηγούμενες καταδικαστικές αποφάσεις για πράξεις που συνιστούν 

αδίκημα σύμφωνα και με τους νόμους της Δημοκρατίας οι οποίες εκδόθηκαν κατά 

του κατηγορουμένου από δικαστήρια που ασκούν ποινική δικαιοδοσία σε άλλα 

κράτη μέλη και για τις οποίες διατίθενται επαρκείς κατά την κρίση του Δικαστηρίου 

πληροφορίες, κατά τον ίδιο τρόπο και στο βαθμό που θα μπορούσε να λάβει 

υπόψη και να συνεκτιμήσει προηγούμενες καταδικαστικές αποφάσεις που 

εκδόθηκαν από Δικαστήρια στη Δημοκρατία: 

 

Νοείται ότι ο όρος “επαρκείς πληροφορίες” περιλαμβάνει – 

 

(α)  πλήρες ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης του προσώπου 

σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί η καταδικαστική απόφαση. 

 

(β)   ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση, όνομα 

του δικαστηρίου και ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση  κατέστη 

αμετάκλητη. 

 

(γ) πληροφορίες σχετικά με το αδίκημα που οδήγησε στην καταδίκη και 

ειδικά ημερομηνία τέλεσης της αξιόποινης πράξης, όνομα ή νομικό 

χαρακτηρισμό της, καθώς και μνεία των εφαρμοστέων νομικών 
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διατάξεων. και 

 

(δ) πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της καταδίκης και κυρίως την 

ποινή, καθώς και συμπληρωματικές κυρώσεις, μέτρα ασφάλειας και 

επακόλουθες αποφάσεις που τροποποιούν την εκτέλεση της ποινής. 

   

   

(2) Το Δικαστήριο κατά τη συνεκτίμηση των προηγούμενων καταδικαστικών 

αποφάσεων που εκδόθηκαν από δικαστήρια άλλων κρατών μελών κατά του 

κατηγορουμένου εφαρμόζει τις αρχές που ισχύουν για τη συνεκτίμηση 

καταδικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά του κατηγορουμένου από 

Δικαστήρια στη Δημοκρατία. 

 
 

(3)   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου: 

 

“καταδικαστική απόφαση” σημαίνει αμετάκλητη απόφαση ποινικού 

δικαστηρίου, η οποία θεμελιώνει την ενοχή προσώπου για ποινικό αδίκημα. 

 

“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

 

 

  

 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.:  23.01.052.097-2011 
 
 
 
 
ΟΠ/ΕΧ 
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