
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4590, 24.2.2017  Ν. 13(Ι)/2017 

13(Ι)/2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ  

ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ ΝΟΜΟ 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

Κεφ.153. 

171(I) του 2011. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Θανατικών 

Ανακριτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί Θανατικών Ανακριτών Νόμο (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων  όρων και 

των ορισμών τους: 

  

  

222 του 1991 

              64(Ι) του 1994 

              65(Ι) του 2011. 

«“Στέγη Ηλικιωμένων και Αναπήρων”  σημαίνει 

Στέγη που διέπεται από τις διατάξεις του περί 

Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους 

Νόμου·  

   

  

 

Κεφ.352.  

83(I) του 1999  

143(I) του 2002  

64(I) του 2007  

62(I) του 2011  

47(I) του 2013  

181(Ι) του 2014. 

“Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας” σημαίνει 

ιδιωτική παιδική στέγη που διέπεται από τις 

διατάξεις του περί Παιδίων Νόμου·».   

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

3.  Το εδάφιο (1) του  άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με τη διαγραφή των λέξεων «και πταισματοδίκης» (πρώτη 

γραμμή). 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου.  

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο: 

   

  «(δ) πέθανε ενόσω τελούσε υπό περιορισμό σε ψυχιατρικό 

κέντρο ή  είναι πρόσωπο που έχει νοητική ή/και ψυχική 

αναπηρία και πέθανε ενώ διέμενε υπό την φροντίδα 

κρατικού ιδρύματος, ειδικού για τη φύλαξη προσώπων με 

νοητική ή/και ψυχική αναπηρία, ή σε ιδιωτική Στέγη 

Ηλικιωμένων και Αναπήρων· ή»· 

   

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (δ) αυτού, 

των ακόλουθων νέων παραγράφων (ε) και (στ): 

   

  «(ε) είναι ενήλικο μονήρες πρόσωπο, χωρίς συγγενείς έως 

και δεύτερου (2ου) βαθμού συγγένειας το οποίο τυγχάνει 

φροντίδας σε κρατικό ίδρυμα ή σε ιδιωτική Στέγη 

Ηλικιωμένων και Αναπήρων  και πέθανε ενώ διέμενε σε 

τέτοιο χώρο· ή 

   

  (στ) είναι ανήλικο πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε κρατικό 

ίδρυμα ή ιδιωτικό Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας ή σε 

ανάδοχη οικογένεια και τελεί υπό τη φροντίδα του Διευθυντή 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και πέθανε ενώ διέμενε 

εντός του ιδρύματος ή με την εγκεκριμένη ανάδοχη 

οικογένεια,»· και 

   

 (γ) με την προσθήκη, στην παράγραφο (i) της επιφύλαξης 

αυτού,  αμέσως μετά τη φράση «περιπτώσεις που 

καθορίζονται» (όγδοη γραμμή), της φράσης «στην 
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παράγραφο (δ) του παρόντος άρθρου και». 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

της φράσης «και, όταν ο θάνατος είναι προς εκτέλεση απόφασης 

για θανατική ποινή, η θανατική ανάκριση διεξάγεται μετά από 

τέσσερις ώρες» (τρίτη, τέταρτη και πέμπτη γραμμή) και την 

προσθήκη τελείας στο τέλος του εναπομείναντος κειμένου αυτού. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 10 του 

βασικού νόμου.  

6. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

 (α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης 

«τις εκατό λίρες» (ενδέκατη γραμμή) με τη φράση «τα χίλια 

ευρώ (€1 000)»· 

   

 (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης 

«της παραγράφου (δ)» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη 

φράση «των παραγράφων (δ), (ε) και (στ)» και της φράσης 

«τις εκατό λίρες» (έκτη γραμμή) με τη φράση «τα χίλια ευρώ 

(€1 000)». 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 16 του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   

 (α) Με τη διαγραφή, από το εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «ή 

πταισματοδίκη» (δεύτερη γραμμή)· και  

   

 (β) με την κατάργηση του εδαφίου (3) αυτού. 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 20 του 

8. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
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βασικού νόμου. 

  

 (α) Με τη διαγραφή, από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) 

αυτού, των λέξεων «ή πταισματοδίκη» (πρώτη και δεύτερη 

γραμμή)· 

   

 (β) με τη διαγραφή, από το εδάφιο (2) αυτού, των λέξεων «ή 

πταισματοδίκης» (πρώτη γραμμή)· και 

   

 (γ) με τη διαγραφή, από το εδάφιο (3) αυτού,  των λέξεων «ή 

πταισματοδίκη» (δεύτερη γραμμή). 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 33 του 

βασικού νόμου. 

9.    Το εδάφιο (1) του άρθρου 33 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση της φράσης «τις διακόσιες πενήντα λίρες» 

(έκτη και έβδομη γραμμή) με τη φράση «τις δύο χιλιάδες 

πεντακόσια ευρώ (€2.500)». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 34 του 

βασικού νόμου. 

10. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της φράσης «τις εκατόν είκοσι πέντε λίρες» (τρίτη 

και τέταρτη γραμμή) με τη φράση «τα χίλια πεντακόσια ευρώ 

(€1.500)». 

 

 

 


