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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1996
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας του

τίτλος.

Απορρήτου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας (Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων και
Πρόσβαση σε Καταγεγραμμένο Περιεχόμενο Ιδιωτικής Επικοινωνίας)

92(Ι) του 1996. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί
Προστασίας του Απόρρητου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας (Παρακολούθηση
Συνδιαλέξεων) Νόμο του 1996 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα διαβάζονται μαζί ως οι
περί

Προστασίας

(Παρακολούθηση

του

Απορρήτου

Συνδιαλέξεων

και

της

Ιδιωτικής

Πρόσβαση

σε

Επικοινωνίας

Καταγεγραμμένο

Περιεχόμενο Ιδιωτικής Επικοινωνίας) Νόμοι του 1996 και 2015.
Τροποποίηση

2.

Το άρθρο 1 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση

του άρθρου 1

των λέξεων στην παρένθεση «(Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων)» (δεύτερη

του βασικού

γραμμή), με την ακόλουθη φράση σε παρένθεση «(Παρακολούθηση

νόμου.

Συνδιαλέξεων και Πρόσβαση σε Καταγεγραμμένο Περιεχόμενο Ιδιωτικής
Επικοινωνίας)».

Τροποποίηση

3.

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «αδίκημα» με τον
ακόλουθο νέο ορισμό:
«“αδίκημα” σημαίνει αδίκημα, το οποίο περιλαμβάνεται στην
υποπαράγραφο Β της παραγράφου 2 του Άρθρου 17 του
Συντάγματος·»·
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(β) με την αντικατάσταση, στον ορισμό του όρου «δικαστικό
ένταλμα», της φράσης «των άρθρων 8, 9 και 19» (πρώτη και
δεύτερη γραμμή) με τη φράση «των άρθρων 8, 9 και 19 ή 21, 22
και 23»·
(γ) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου “θιγέν πρόσωπο” με
τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«“θιγέν πρόσωπο” σημαίνει πρόσωπο το οποίο συμμετείχε σε
ιδιωτική επικοινωνία που έτυχε υποκλοπής ή παρακολούθησης ή
το πρόσωπο εναντίον του οποίου κατευθυνόταν τέτοια υποκλοπή
ή παρακολούθηση ή, για σκοπούς έκδοσης και εκτέλεσης
εντάλματος

πρόσβασης

σε

καταγεγραμμένο

περιεχόμενο

ιδιωτικής επικοινωνίας, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που
αναφέρονται στην παράγραφο (iv) του άρθρου 22.».
(δ) με την προσθήκη, στον ορισμό του όρου «ιδιωτική επικοινωνία»,
αμέσως μετά τη φράση «οποιαδήποτε προφορική» (πρώτη
γραμμή) της φράσης «ή γραπτή ή άλλης μορφής», και, αμέσως
μετά τη φράση «οποιαδήποτε τηλεπικοινωνία» (δεύτερη γραμμή),
της φράσης «ή ηλεκτρονική επικοινωνία»·
(ε) με τη διαγραφή του όρου «περιεχόμενο» και του ορισμού του· και
(στ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των
ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
«“ανακριτής” σημαίνει μέλος της Αστυνομίας
που διερευνά τη διάπραξη αδικήματος ή/και
οποιοδήποτε

άλλο

εξουσιοδοτείται

να

πρόσωπο
διενεργεί

που

ανακρίσεις

σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του
Κεφ. 155 άρθρου 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου
93 του 1972 ή σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε
2 του 1975 άλλου νόμου·
12 του 1975
41 του 1978
162 του 1989
142 του 1991
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9(Ι) 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
111(Ι) του 2011
165(Ι) του 2011
7(Ι) του 2012
21(Ι) του 2012
160(Ι) του 2012
23(Ι) του 2013
16(Ι) του 2014
42(Ι) του 2014
186(Ι) του 2014.
«καταγεγραμμένο

περιεχόμενο

ιδιωτικής

επικοινωνίας” σημαίνει περιεχόμενο ιδιωτικής
επικοινωνίας οποιασδήποτε μορφής, το οποίο
βρίσκεται καταγεγραμμένο ή αποθηκευμένο σε
οποιοδήποτε έγγραφο, συσκευή ή αντικείμενο
και περιλαμβάνει επικοινωνία καταγεγραμμένη
σε

επιστολές,

μηνύματα
μηνυμάτων

ηλεκτρονικά

μέσω
(sms)

μηνύματα

υπηρεσίας
ή

μέσω

και

σύντομων
υπηρεσίας

μηνυμάτων πολυμέσων (mms) ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (emails) ή άλλων μηνυμάτων
διαδικτύου·
“περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας” σημαίνει
οτιδήποτε περιέχεται σε ιδιωτική επικοινωνία·».
Τροποποίηση
του άρθρου 3

4.

Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
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του βασικού
νόμου.
(α) Με την τροποποίηση του εδαφίου (1) αυτού, ως ακολούθως:
(i) Με την αντικατάσταση της φράσης «στο παρόν Μέρος»
(πρώτη γραμμή) με τη φράση «στον παρόντα Νόμο».
(ii) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την
ακόλουθη νέα παράγραφο (α):
«(α)

εσκεμμένα

υποκλέπτει

ή

παρακολουθεί

ή

με

οποιοδήποτε τρόπο αποκτά πρόσβαση ή αποπειράται να
υποκλέψει ή να παρακολουθήσει ή με οποιοδήποτε τρόπο
να αποκτήσει πρόσβαση ή προκαλεί ή επιτρέπει ή
εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να υποκλέψει ή
να παρακολουθήσει ή να αποκτήσει πρόσβαση ή να
αποπειραθεί να υποκλέψει ή να παρακολουθήσει ή να
αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο οποιασδήποτε
ιδιωτικής επικοινωνίας· ή»·
(iii) με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως
μετά τη φράση «υποκλοπής ή παρακολούθησης» (πέμπτη
γραμμή), της φράσης «ή πρόσβασης στο περιεχόμενο»·
(iv) με την προσθήκη, στην παράγραφο (γ) αυτού, αμέσως μετά
τη

φράση

«υποκλοπή

ή

παρακολούθηση»

(τέταρτη

γραμμή), της φράσης «ή πρόσβαση στο περιεχόμενο»·
(v) με την προσθήκη, στην παράγραφο (δ) αυτού, αμέσως μετά
τη

φράση

«υποκλοπή

ή

παρακολούθηση»

(τέταρτη

γραμμή), της φράσης «ή πρόσβαση στο περιεχόμενο»· και
(vi) με την αντικατάσταση, στο κείμενο που εκτίθεται αμέσως
μετά την παράγραφο (δ) αυτού, της φράσης «τρία χρόνια»
(δεύτερη γραμμή) με τη φράση «πέντε (5) χρόνια»·
(β) με την τροποποίηση του εδαφίου (2) αυτού ως ακολούθως:
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(i) Με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως
μετά τη φράση «έγκριση για παρακολούθηση» (πρώτη
γραμμή) της φράσης «ή πρόσβαση στο περιεχόμενο», με
την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «που προβαίνει»
(δεύτερη γραμμή) της φράσης «ή έχει προβεί» και με την
προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «πρόσωπο το οποίο»
(τρίτη γραμμή) της φράσης «έλαβε ή»·
(ii) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ζ) αυτού, των
λέξεων «των άρθρων 8, 9 και 19» (τέταρτη γραμμή), με τη
λέξη «διατάξεων» και με την προσθήκη, αμέσως μετά τη
λέξη «παρακολούθηση» (πέμπτη και έκτη γραμμή), των
λέξεων

«ή

πρόσβαση

στο

περιεχόμενο

ιδιωτικής

επικοινωνίας»·
(iii) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (η) αυτού, των
λέξεων «άρθρων 8, 9 και 19» (τέταρτη γραμμή), με τη λέξη
«διατάξεων»·
(iv) με την τροποποίηση της παραγράφου (θ) αυτού, ως
ακολούθως:
(αα) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «από
τέτοια παρακολούθηση» (τρίτη γραμμή) της φράσης
«ή

πρόσβαση

στο

περιεχόμενο

ιδιωτικής

επικοινωνίας»,
(ββ) με την αντικατάσταση της φράσης «το περιεχόμενο
αυτών» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη λέξη
«αυτήν»,
(γγ) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «η εν
λόγω παρακολούθηση» (πέμπτη και έκτη γραμμή)
της φράσης «ή πρόσβαση»,
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(δδ) με την αντικατάσταση της φράσης «των άρθρων 8, 9
και 19» (έβδομη γραμμή) με τη φράση «των
διατάξεων», και
(εε) με την αντικατάσταση του σημείου της τελείας στο
τέλος αυτής με το σημείο της άνω τελείας· και
(v) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (θ) αυτού,
της ακόλουθης νέας παραγράφου (ι):
«(ι)

αποκτά

πρόσβαση

στο

περιεχόμενο

ιδιωτικής

επικοινωνίας, σύμφωνα με εξουσιοδότηση ή έγκριση, η
οποία δόθηκε δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 21, 22
και 23, ή καλόπιστα υποβοηθεί με οποιοδήποτε τρόπο στη
λήψη του περιεχομένου ιδιωτικής επικοινωνίας από άλλο
πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν εύλογη και πιθανή αιτία
να

πιστεύουν

ότι

ενεργούν

σύμφωνα

με

τέτοια

εξουσιοδότηση ή έγκριση.».
Τροποποίηση

5.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 14

προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «διατάξεων» (δεύτερη γραμμή), των

του βασικού

λέξεων «άρθρων 8, 9 και 19».

νόμου.
Τροποποίηση

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 17

του βασικού

αυτού, με το ακόλουθο νέο άρθρο 17:

νόμου με την
αντικατάσταση
του άρθρου 17.
«Κοινοποίηση

17.-(1)

Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που δεν

προς το θιγέν

υπερβαίνει εν πάση περιπτώσει τις ενενήντα (90) ημέρες

πρόσωπο.

από την έκδοση του δικαστικού εντάλματος, δυνάμει των
διατάξεων των άρθρων 8, 9 και 19 του παρόντος Νόμου
ή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την
εκτέλεση δικαστικού εντάλματος δυνάμει των διατάξεων
των άρθρων 21, 22 και 23, ο Γενικός Εισαγγελέας της
Δημοκρατίας κοινοποιεί προς το θιγέν πρόσωπο, αν
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αυτό κατοικεί, διαμένει ή βρίσκεται στη Δημοκρατία,
έκθεση η οποία περιγράφει τα ακόλουθα:
(α) Το

γεγονός

της

έκδοσης

του

δικαστικού

του

δικαστικού

εντάλματος,
(β) την

ημερομηνία

έκδοσης

εντάλματος και την καθοριζόμενη στο ένταλμα
χρονική

περίοδο

εντός

της

οποίας

δόθηκε

εξουσιοδότηση ή έγκριση παρακολούθησης ή
πρόσβασης

στο

περιεχόμενο

ιδιωτικής

επικοινωνίας, και
(γ) το γεγονός ότι κατά την ανωτέρω περίοδο έλαβε
χώρα ή όχι παρακολούθηση ή πρόσβαση στο
περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας.
(2) Το δικαστήριο, κατόπιν αίτησης του θιγέντος
προσώπου, δύναται, κατά την κρίση του, να διατάξει να
προσκομιστούν σε αυτό ή στο δικηγόρο του για έρευνα
τέτοια

αποσπάσματα

επικοινωνίας

η

οποία

περιεχομένου
λήφθηκε

ιδιωτικής

έπειτα

από

παρακολούθηση ή πρόσβαση στο περιεχόμενο ιδιωτικής
επικοινωνίας,

τα

οποία

κρίνει

ότι

πρέπει

να

γνωστοποιηθούν στο θιγέν πρόσωπο για σκοπούς
απονομής της δικαιοσύνης, εκτός αν αυτά έχουν ήδη
καταστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2),
(3) και (4) του άρθρου 13 ή έχουν ήδη επιστραφεί και
τυχόν αντίγραφά τους έχουν καταστραφεί δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος Νόμου.
(3) Κατόπιν μονομερούς (ex parte) αίτησης του
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το δικαστήριο
δύναται κατά καιρούς να αναβάλλει την ημερομηνία
κοινοποίησης προς το θιγέν πρόσωπο της έκθεσης που
προβλέπεται στο εδάφιο (1), αν κρίνει ότι απαιτείται προς
το συμφέρον της ασφάλειας της Δημοκρατίας ή της
συνταγματικής τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας ή της
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δημόσιας τάξης ή της δημόσιας υγείας ή των δημόσιων
ηθών ή της προστασίας των δικαιωμάτων ή των
ελευθεριών

ή

παρεμπόδιση

της
της

υπόληψης
αποκάλυψης

άλλων

και

πληροφοριών

προς
που

λήφθηκαν εμπιστευτικά ή προς το δημόσιο συμφέρον ή
για την ανάγκη προστασίας του ανακριτικού έργου.
(4) Οι

διατάξεις

του

παρόντος

άρθρου

δεν

εφαρμόζονται όταν ο Δικαστής αρνείται την έκδοση
δικαστικού εντάλματος δυνάμει των διατάξεων των
άρθρων 8, 9 και 19 ή των άρθρων 23 και 24.».
Τροποποίηση

7.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το

του βασικού

Μέρος IV αυτού, του ακόλουθου νέου Μέρους IVA:

νόμου με την
προσθήκη νέου
Μέρους IVA.
«ΜΕΡΟΣ IVA - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αίτηση για

21.(1) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται

πρόσβαση σε

να

καταγεγραμμένο

Δικαστήριο, ζητώντας έκδοση δικαστικού εντάλματος,

περιεχόμενο

με το οποίο εξουσιοδοτείται ή εγκρίνεται η πρόσβαση, η

ιδιωτικής

επιθεώρηση

επικοινωνίας.

περιεχομένου ιδιωτικής επικοινωνίας από ή εκ μέρους

υποβάλει

του

ιδίου

μονομερή

και
ή

του

η

(ex

parte)

λήψη

Αρχηγού

αίτηση

στο

καταγεγραμμένου
της

Αστυνομίας

ή

οποιουδήποτε ανακριτή.
(2) H προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) αίτηση δύναται
να υποβληθεί αναφορικά με περιεχόμενο επικοινωνίας,
που βρίσκεται καταγεγραμμένο σε έγγραφα ή σε
συσκευές ή σε αντικείμενα που έχουν περιέλθει ή
πρόκειται να περιέλθουν στην κατοχή της Αστυνομίας ή
οποιουδήποτε ανακριτή, κατόπιν εκτέλεσης δικαστικού
εντάλματος έρευνας, το οποίο εκδόθηκε δυνάμει των
διατάξεων των άρθρων 27, 28, 29 και 30 του περί
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Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή κατόπιν έγκρισης από το
Δικαστή

αιτήματος,

δυνάμει

των

διατάξεων

της

παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου,
ή κατόπιν εκτέλεσης αιτήματος δικαστικής συνδρομής
είτε από την αρμόδια αρχή ξένης χώρας είτε από την
αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, δυνάμει των διατάξεων
23(Ι) του 2001

του περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα

177(Ι) του 2012

Νόμου ή με βάση διεθνείς συμβάσεις στις οποίες

171(Ι) του 2014.

προσχώρησε η Κυπριακή Δημοκρατία ή με τη γραπτή
συγκατάθεση του

κατόχου τους ή με άλλο νόμιμο

τρόπο.
(3) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) αίτηση δύναται
να περιλαμβάνει, εάν είναι αναγκαίο, τα ακόλουθα
αιτήματα:
183(Ι) του 2007

(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί

99(Ι) του 2008.

Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων
με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών
Αδικημάτων Νόμου, αίτημα για πρόσβαση σε
δεδομένα, ως αυτά ορίζονται στον πιο πάνω
Νόμο,

τα

οποία

εύλογα

πιστεύεται

ότι

βρίσκονται καταγεγραμμένα σε έγγραφα ή σε
συσκευές

ή

σε

αντικείμενα

που

έχουν

περιέλθει ή πρόκειται να περιέλθουν στην
κατοχή της Αστυνομίας ή οποιουδήποτε
ανακριτή, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (2)·
ή/και
(β) αίτημα εξουσιοδότησης για είσοδο και έρευνα
σε οποιοδήποτε τόπο, στον οποίο εύλογα
πιστεύεται ότι υπάρχουν έγγραφα ή συσκευές
ή αντικείμενα επί των οποίων βρίσκεται
καταγεγραμμένο
επικοινωνίας

και

περιεχόμενο
την

ιδιωτικής

κατάσχεση

και

κατακράτηση αυτών, μέχρι την αποπεράτωση
οποιασδήποτε ποινικής ή άλλης διαδικασίας,
η οποία δυνατόν να διεξαχθεί σε σχέση με
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αυτά.
(4) Καμιά αίτηση από ή εκ μέρους του Γενικού
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δεν μπορεί να υποβληθεί
και καμιά εξουσιοδότηση ή έγκριση δεν μπορεί να δοθεί
από Δικαστή για πρόσβαση, επιθεώρηση και λήψη
καταγεγραμμένου περιεχομένου ιδιωτικής επικοινωνίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, παρά
μόνο στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο(α) προς το συμφέρον της ασφάλειας της
Δημοκρατίας· ή
(β) για την αποτροπή, διερεύνηση ή δίωξη σε
σχέση

με

αδικήματα,

τα

οποία

περιλαμβάνονται στην υποπαράγραφο Β
της παραγράφου 2 του Άρθρου 17 του
Συντάγματος.
Περιεχόμενο

22.

Η αίτηση για την έκδοση δικαστικού εντάλματος

αίτησης.

για εξουσιοδότηση ή έγκριση πρόσβασης, επιθεώρησης
και λήψης καταγεγραμμένου περιεχομένου ιδιωτικής
επικοινωνίας γίνεται εγγράφως, υπογράφεται από το
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή, εκ μέρους αυτού,
από Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και συνοδεύεται από
ένορκο δήλωση αρμόδιου δημόσιου λειτουργού, η
οποία περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες και τα
ακόλουθα στοιχεία:
(α) Την

ιδιότητα

του

αρμόδιου

δημόσιου

λειτουργού·
(β) πλήρη
γεγονότων

και
και

εμπεριστατωμένη
περιστατικών,

στα

έκθεση
οποία

βασίζεται ο αιτητής για να δικαιολογήσει την
πεποίθησή του ότι το ζητούμενο δικαστικό
ένταλμα πρέπει να εκδοθεί, η οποία έκθεση
περιλαμβάνει-
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(i)

λεπτομέρειες του αδικήματος, το οποίο
εύλογα πιστεύεται ότι διαπράχθηκε,
διαπράττεται

ή

αναμένεται

να

διαπραχθεί, ή περιγραφή του κινδύνου
που πιστεύεται ότι υπάρχει για την
ασφάλεια της Δημοκρατίας, ανάλογα με
την περίπτωση,

(ii)

γενική

περιγραφή

ιδιωτικής

του

επικοινωνίας

είδους

της

και

των

εγγράφων ή των συσκευών ή των
αντικειμένων επί των οποίων βρίσκεται
αποθηκευμένο ή καταγεγραμμένο το
περιεχόμενό της,

(iii)

τον τρόπο με τον οποίο τα έγγραφα ή
οι συσκευές ή τα αντικείμενα επί των
οποίων βρίσκεται αποθηκευμένο το
περιεχόμενο

ιδιωτικής

επικοινωνίας,

περιήλθαν ή πρόκειται να περιέλθουν
στην

κατοχή

της

Αστυνομίας

ή

οποιουδήποτε ανακριτή, ανάλογα με
την περίπτωση,

(iv)

την ταυτότητα, εάν είναι γνωστή, του
προσώπου που εύλογα πιστεύεται ότι
διέπραξε ή διαπράττει ή αναμένεται να
διαπράξει

το

αδίκημα

και

στο

περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας του
οποίου

ζητείται

η

πρόσβαση,

επιθεώρηση και λήψη,

(v)

το

όνομα,

τη

διεύθυνση

και

το

επάγγελμα, εάν είναι γνωστά, όλων
των

προσώπων,

επιθεώρηση

και

καταγεγραμμένου

η

πρόσβαση,
λήψη

του

περιεχομένου
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επικοινωνίας

των

οποίων

εύλογα

πιστεύεται ότι μπορεί να βοηθήσει στην
αποτροπή, στη διερεύνηση ή στη δίωξη
αδικήματος ή να χρησιμεύσει προς το
συμφέρον

της

ασφάλειας

της

Δημοκρατίας·
(γ)

το πρόσωπο το οποίο θα διενεργήσει την
πρόσβαση,

επιθεώρηση

καταγεγραμμένου
επικοινωνίας
(δ)

και

λήψη

περιεχομένου

του

ιδιωτικής

.

το αίτημα, εάν είναι αναγκαίο, για πρόσβαση
σε δεδομένα, ως αυτά ορίζονται στον περί
Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με
Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών
Αδικημάτων Νόμο, τα οποία εύλογα πιστεύεται
ότι βρίσκονται καταγεγραμμένα σε έγγραφα ή
σε συσκευές ή σε αντικείμενα, στα οποία
βρίσκεται

καταγεγραμμένο

περιεχόμενο

ιδιωτικής επικοινωνίας∙
(ε)

το αίτημα, εάν είναι αναγκαίο, εξουσιοδότησης
για

είσοδο

και

καθορισμένο
κατάσχεση

έρευνα

στο

σε

οποιοδήποτε

ένταλμα

εγγράφων

ή

τόπο,
συσκευών

και
ή

αντικειμένων που βρίσκονται σε αυτόν, στα
οποία

εύλογα

καταγεγραμμένο

πιστεύεται

ότι

περιεχόμενο

βρίσκεται
ιδιωτικής

επικοινωνίας και κατακράτηση αυτών, μέχρι
την αποπεράτωση οποιασδήποτε ποινικής ή
άλλης διαδικασίας, η οποία δυνατόν να
διεξαχθεί σε σχέση με αυτά.
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(στ)

εμπεριστατωμένη έκθεση που να δικαιολογεί
τη ζητούμενη με την αίτηση χρονική διάρκεια
της πρόσβασης, επιθεώρησης και λήψης
καταγεγραμμένου

περιεχομένου

ιδιωτικής

επικοινωνίας και σε περίπτωση που η αίτηση
αφορά παράταση της ισχύος του δικαστικού
εντάλματος, έκθεση στην οποία παρατίθεται
λογική εξήγηση για την αποτυχία λήψης
τέτοιων αποτελεσμάτων:
Νοείται ότι, ο Δικαστής δύναται να ζητήσει από τον
αιτητή την παροχή περαιτέρω λεπτομερειών ή στοιχείων
ή μαρτυρίας για υποστήριξη της αίτησης, με τη μορφή
συμπληρωματικής

ενόρκου

δηλώσεως

ή

ενόρκου

μαρτυρικής καταθέσεως ή άλλως πως.
Έκδοση

23.(1) Ο Δικαστής δύναται να εκδώσει το αναφερόμενο

δικαστικού

στα άρθρα 21 και 22 δικαστικό ένταλμα, όπως αυτό

εντάλματος

ζητήθηκε με την αίτηση ή με τέτοιες τροποποιήσεις ή με

πρόσβασης σε

τέτοιους όρους που ο ίδιος κρίνει αναγκαίους, εάν

καταγεγραμμένο

ικανοποιηθεί ότι, με βάση τα γεγονότα τα οποία

περιεχόμενο

υποβλήθηκαν από τον αιτητή-

ιδιωτικής
επικοινωνίας.
(α) Υπάρχει εύλογη υποψία ή πιθανότητα ότι
πρόσωπο

διέπραξε,

διαπράττει

ή

αναμένεται να διαπράξει αδίκημα ή υπάρχει
εύλογη υποψία ή πιθανότητα να κινδυνεύει
η ασφάλεια της Δημοκρατίας.
(β) υπάρχει εύλογη υποψία ή πιθανότητα ότι
συγκεκριμένη

ιδιωτική

επικοινωνία

συνδέεται ή είναι συναφής με το αδίκημα ή
με τον κίνδυνο για την ασφάλεια της
Δημοκρατίας.
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(γ) η έκδοση του δικαστικού εντάλματος είναι
προς το συμφέρον της δικαιοσύνης.
(2) Ανεξάρτητα

από

τις

διατάξεις

του

περί

Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό τη
Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων Νόμου, με
το δικαστικό ένταλμα που εκδίδεται δυνάμει των
διατάξεων

του

παρόντος

άρθρου

εξουσιοδοτείται πρόσβαση σε

δύναται

να

δεδομένα, ως αυτά

ορίζονται στον περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών
Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών
Αδικημάτων Νόμο, τα οποία εύλογα πιστεύεται ότι
βρίσκονται καταγεγραμμένα σε συσκευές ή αντικείμενα,
τα οποία έχουν περιέλθει ή πρόκειται να περιέλθουν στην
κατοχή της Αστυνομίας ή οποιουδήποτε ανακριτή, όπως
προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 21.
(3) Ο Δικαστής δύναται, περαιτέρω, με δικαστικό
ένταλμα, που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του
παρόντος άρθρου, να εξουσιοδοτήσει, υπό τους όρους
και τις προϋποθέσεις που ο ίδιος κρίνει σκόπιμο(α) είσοδο και έρευνα σε οποιοδήποτε τόπο
καθορίζεται σε αυτό, και
(β) κατάσχεση

οποιωνδήποτε

εγγράφων

ή

συσκευών ή αντικειμένων, που βρίσκονται
στον εν λόγω τόπο, στα οποία εύλογα
πιστεύεται
περιεχόμενο

ότι

βρίσκεται
ιδιωτικής

καταγεγραμμένο
επικοινωνίας

και

κατακράτηση αυτών, μέχρι την αποπεράτωση
οποιασδήποτε ποινικής ή άλλης διαδικασίας,
η οποία δυνατόν να διεξαχθεί σε σχέση με
αυτά.
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(4)(α) Δικαστικό ένταλμα που εκδίδεται δυνάμει του
παρόντος άρθρου εξουσιοδοτεί ή εγκρίνει την πρόσβαση,
επιθεώρηση και λήψη καταγεγραμμένου περιεχομένου
ιδιωτικής επικοινωνίας εντός χρονικής περιόδου η οποία,
κατά την κρίση του Δικαστή, είναι αναγκαία για την
επίτευξη του στόχου της εξουσιοδότησης και η οποία δεν
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες:
Νοείται ότι το δικαστικό ένταλμα εκτελείται άπαξ.
(β) Παράταση ανεκτέλεστου δικαστικού εντάλματος
δυνατό να εγκριθεί από το Δικαστή μέχρι δύο φορές
κατόπιν συμπληρωματικής αίτησης που υποβάλλεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22(i) για χρονική περίοδο η οποία κάθε φορά
κρίνεται αναγκαία από το Δικαστή για επίτευξη
του στόχου αυτής και η οποία δεν υπερβαίνει
τις τριάντα (30) ημέρες. και
(ii) εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι
που αναφέρονται στο εδάφιο (1).
Λήψη ιδιωτικής

24.

Εάν κατά την πρόσβαση, επιθεώρηση και λήψη

επικοινωνίας που

καταγεγραμμένου περιεχομένου ιδιωτικής επικοινωνίας

σχετίζεται με

που λαμβάνει χώρα σύμφωνα με εξουσιοδότηση ή

άλλα αδικήματα.

έγκριση, κατόπιν δικαστικού εντάλματος που εκδίδεται
δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 21, 22 και 23,
λαμβάνεται ιδιωτική επικοινωνία, η οποία σχετίζεται με
άλλο αδίκημα από αυτό που περιγράφεται στο δικαστικό
ένταλμα,

το

περιεχόμενο

της

επικοινωνίας

αυτής

θεωρείται ότι λήφθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος

Νόμου,

νοουμένου

ότι

υποβάλλεται,

το

συντομότερο δυνατό, συμπληρωματική αίτηση δυνάμει
των διατάξεων των άρθρων 21, 22 και 23 για έκδοση
δικαστικού εντάλματος, που να εγκρίνει την πρόσβαση,
επιθεώρηση

και

λήψη

του

καταγεγραμμένου

περιεχομένου ιδιωτικής επικοινωνίας και εκδίδεται το

16
σχετικό δικαστικό ένταλμα.
Διάθεση

25.(1) Όταν διαπιστωθεί, με τη σύμφωνη γνώμη του

εγγράφων,

Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ότι το περιεχόμενο

συσκευών ή

ιδιωτικής επικοινωνίας, το οποίο έχει ληφθεί βάσει

αντικειμένων και

δικαστικού εντάλματος, όπως καθορίζεται στα άρθρα 21,

καταστροφή

22 και 23, δεν συνδέεται με τη διάπραξη του αδικήματος

περιεχομένου

ή τον κίνδυνο για την ασφάλεια της Δημοκρατίας, για τα

ιδιωτικής

οποία έχει εκδοθεί το ένταλμα, οποιοδήποτε έγγραφο,

επικοινωνίας.

συσκευή ή αντικείμενο επί του οποίου βρίσκεται
καταγεγραμμένο το εν λόγω περιεχόμενο ιδιωτικής
επικοινωνίας, επιστρέφεται στο πρόσωπο, στην κατοχή
του

οποίου

βρισκόταν

όταν

παραλήφθηκε

και

οποιοδήποτε αντίγραφο του περιεχομένου της ιδιωτικής
επικοινωνίας το οποίο αναπαράχθηκε καταστρέφεται.
(2) Στην

περίπτωση

διακοπής

της

διαδικασίας

διερεύνησης αδικήματος, για τo οποίo έχει εκδοθεί το
δικαστικό ένταλμα, οποιοδήποτε έγγραφο, συσκευή ή
αντικείμενο επί του οποίου βρίσκεται καταγεγραμμένο
περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας, το οποίο αποτελεί
μέρος μαρτυρίας, επιστρέφεται στο πρόσωπο, στην
κατοχή του οποίου βρισκόταν όταν παραλήφθηκε και
οποιοδήποτε αντίγραφο του περιεχομένου της ιδιωτικής
επικοινωνίας το οποίο αναπαράχθηκε καταστρέφεται
εντός ευλόγου χρόνου που καθορίζεται από το Γενικό
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
(3) Οποιοδήποτε έγγραφο, συσκευή ή αντικείμενο επί
του οποίου βρίσκεται καταγεγραμμένο περιεχόμενο
ιδιωτικής

επικοινωνίας,

το

οποίο

αποτελεί

μέρος

μαρτυρίας, στην περίπτωση περάτωσης της διαδικασίας
ενώπιον του δικαστηρίου, επιστρέφεται στο πρόσωπο, το
οποίο, κατά την κρίση του δικαστηρίου, έχει δικαίωμα σε
αυτό και οποιοδήποτε αντίγραφο του περιεχομένου της
ιδιωτικής

επικοινωνίας

καταστρέφεται.».

το

οποίο

αναπαράχθηκε
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Αναρίθμηση

8.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αναρίθμηση των υφιστάμενων

των άρθρων 21,

άρθρων 21, 22 και 23 αυτού σε άρθρα 26, 27 και 28, αντίστοιχα.

22 και 23 του
βασικού νόμου.
Τροποποίηση

9.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το

του βασικού

άρθρο 27, όπως αυτό έχει αναριθμηθεί, του ακόλουθου νέου άρθρου 27Α:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 27Α.
«Κανένας

27A. Καμιά διάταξη του παρόντος Νόμου δεν

επηρεασμός του

επηρεάζει ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την

περί Διατήρησης

εφαρμογή των διατάξεων του περί Διατήρησης

Τηλεπικοινωνιακών

Τηλεπικοινωνιακών

Δεδομένων με

Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων Νόμου.».

Σκοπό τη
Διερεύνηση
Σοβαρών Ποινικών
Αδικημάτων Νόμου.

Δεδομένων

με

Σκοπό

τη

