
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ  

  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
                 
Κεφ.155. 

     93 του 1972 
       2 του 1975 
     12 του 1975 
     41 του 1978 
   162 του 1989 
   142 του 1991 
  10(Ι) του 1996 
  89(Ι) του 1997 
  54(Ι) του 1998 
219(I) του 2004 
57(Ι) του 2007 

9(I) του 2009 
111(Ι) του 2011 
165(Ι) του 2011 

7(I) του 2012. 
 
 

        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1.    Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικής Δικονομίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται 

ως «ο βασικός νόμος»). 

 

 

 

 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου. 

2.    Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά 

το άρθρο 124 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 124A: 

 

 

 

 

«Φυλάκιση 

λόγω 

παράλειψης 

πληρωμής 

διατροφής. 

 232 του 1991 

49(I) του 1995 

34(I) του 1996 

25(Ι) του 1998 

58(Ι) του 1999 

62(Ι) του 2006 

169(Ι) του 2006  

124A.(1)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των 

άρθρων 118 έως 124 του παρόντος Μέρους, στις 

περιπτώσεις που πρόσωπο παραλείπει να 

συμμορφωθεί με διάταγμα διατροφής, που 

εκδίδεται δυνάμει του περί Ρυθμίσεως των 

Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμου και 

του περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου, το 

πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδόθηκε το 

διάταγμα δύναται να καταχωρίσει στο Δικαστήριο 

ένορκη δήλωση για την έκδοση εντάλματος 

φυλάκισης του προσώπου που παρέλειψε να 

συμμορφωθεί και το Δικαστήριο, αφού καλέσει το 
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67(Ι) του 2008. 

216 του 1990 

60(I) του 1995 

95(I) του 1995 

30(I) του 1997 

60(I) του 1997 

21(I) του 1998 

190(I) του 2002 

203(I) του 2004 

68(I) του 2008. 

 

επηρεαζόμενο πρόσωπο να εμφανιστεί ενώπιόν 

του κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2), δύναται να  

εκδώσει ένταλμα φυλάκισης εναντίον του 

επηρεαζόμενου προσώπου για την περίοδο που 

ορίζεται στο ένταλμα και για τέτοια περαιτέρω 

περίοδο στην οποία το πρόσωπο δυνατό να 

υπόκειται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 

128 σε σχέση με τα έξοδα εκτέλεσης του 

εντάλματος φυλάκισης.   

  (2)     Για να καταστεί δυνατή η εμφάνιση του 

επηρεαζόμενου προσώπου και να εκδοθεί το 

ένταλμα φυλάκισης δυνάμει του παρόντος 

άρθρου, το Δικαστήριο καλεί γραπτώς το 

επηρεαζόμενο πρόσωπο να εμφανιστεί ενώπιόν 

του κατά την καθοριζόμενη στην κλήση 

ημερομηνία, που ορίζεται το αργότερο εντός 

δεκαπέντε ημερών από την καταχώριση της 

ένορκης δήλωσης, για να εξηγήσει τους λόγους 

γιατί παρέλειψε να συμμορφωθεί με το διάταγμα 

διατροφής και τον πληροφορεί ότι σε περίπτωση 

μη εμφάνισής του το ένταλμα φυλάκισης δύναται 

να εκδοθεί:  

 

          Νοείται ότι η επίδοση της κλήσης σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο γίνεται στον καθορισμένο 

τύπο και δύναται να επιτευχθεί με την αποστολή 

της κλήσης στο επηρεαζόμενο πρόσωπο με το 

συνήθη ταχυδρομείο με επιστολή που 

απευθύνεται σε αυτό στον τελευταίο γνωστό ή το 

συνήθη τόπο διαμονής του: 

 

          Νοείται περαιτέρω ότι αν το επηρεαζόμενο 
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πρόσωπο δεν εμφανιστεί στο Δικαστήριο κατά 

την καθορισθείσα ημερομηνία το Δικαστήριο 

δύναται να εκδώσει το ένταλμα φυλάκισης. 

 

 

 

 

Αρ. Φακ. 23.02.053.006-2012(2) 

 

ΒΣΓ/ΟΠ/ΕΧ 
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