
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4592, 13.3.2017  Ν. 22(I)/2017 

22(I)/2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

ΠΟΥ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ 

2014 

Προοίμιο. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 294, 

6.11.2013,  

σ.1. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

τίτλο «Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το δικαίωμα 

πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και 

διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς 

και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε 

περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα 

επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη 

διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας», 

  

   H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

163(Ι) του 2005 

185(Ι) του 2014. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Δικαιωμάτων 

Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν 

υπό Κράτηση Νόμους του 2005 και 2014 (που στο εξής θα 

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

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Δικαιωμάτων 

Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Τελούν υπό Κράτηση Νόμοι του 

2005 έως 2017.  
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Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

Προοιμίου. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, πριν τη φράση 

«Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:», του 

ακόλουθου προοιμίου: 

  

 «Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με τις 

πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - 

    

 Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L142, 

1.6.2012, σ.1. 

(α) «Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 

Μαΐου 2012 σχετικά με το δικαίωμα 

ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών 

διαδικασιών», 

    

 Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L249, 

6.11.2013, σ.1. 

(β) «Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 

Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το δικαίωμα 

πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο 

ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας 

εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος 

σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα 

ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε 

περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και 

με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα 
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πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη 

διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας»,». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

3.  Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  

 (α) Με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «τη σύλληψή του» (τρίτη γραμμή), της φράσης 

«και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση»· 

   

 (β) με την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη 

φράση «τη σύλληψή του» (δεύτερη γραμμή), της φράσης 

«και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση»· 

   

 (γ) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) του εδαφίου 

(2) αυτού, της φράσης «συγγενικό ή άλλο πρόσωπο της 

επιλογής του» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη φράση 

«συγγενικό πρόσωπο ή με τον εργοδότη του ή με άλλο 

πρόσωπο της επιλογής του»· 

   

 (δ) 

 

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε): 

   

   «(2Α)  Πρόσωπο το οποίο συλλαμβάνεται 
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από μέλος της Αστυνομίας ως ύποπτος ή 

ως κατηγορούμενος έχει πρόσβαση σε 

δικηγόρο κατά τις ακόλουθες χρονικές 

στιγμές, ανάλογα με το ποιά προκύπτει 

πρώτη: 

    

   (α) Προτού ανακριθεί από την 

Αστυνομία Κύπρου ή άλλη 

αρμόδια αρχή· 

     

   (β) εγκαίρως προτού προσαχθεί 

ενώπιον δικαστηρίου· 

     

   (γ) κατά τη διενέργεια έρευνας ή 

συλλογής αποδεικτικών στοιχείων 

από την Αστυνομία Κύπρου ή 

άλλη αρμόδια αρχή· 

     

   (δ) μετά τη στέρηση της ελευθερίας 

του, χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση. 

    

   (2Β) Το προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο 

δικαίωμα υπόπτου ή κατηγορουμένου για 

πρόσβαση σε δικηγόρο περιλαμβάνει το 
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δικαίωμά του- 

    

   (α) Να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση και 

επικοινωνία με το δικηγόρο που 

τον εκπροσωπεί, σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή, 

περιλαμβανομένων, πριν από την 

ανάκρισή του από την Αστυνομία 

Κύπρου ή άλλη αρμόδια αρχή ή 

προτού προσαχθεί ενώπιον 

δικαστηρίου· 

     

   (β) να ζητήσει την παρουσία και τη 

συμμετοχή του δικηγόρου του 

κατά την ανάκρισή του: 

     

     Νοείται ότι, για τους σκοπούς 

της παρούσας παραγράφου, 

«συμμετοχή του δικηγόρου κατά 

την ανάκριση» σημαίνει  τη 

δυνατότητα δικηγόρου να παρέχει 

διευκρινίσεις στον πελάτη του σε 

σχέση με την ακολουθητέα 

διαδικασία και να τον 

συμβουλεύει για τα  δικονομικά 
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δικαιώματά του που σχετίζονται 

με την ανάκρισή του: 

     

      Νοείται περαιτέρω ότι, σε 

περίπτωση που συμμετέχει 

δικηγόρος κατά την ανάκριση, το 

γεγονός αυτό καταγράφεται στο 

σχετικό ανακριτικό φάκελο μαζί 

με την ημερομηνία και ώρα κατά 

την οποία ασκήθηκε το εν λόγω 

δικαίωμα· 

     

   (γ) να ζητά την παράσταση του 

δικηγόρου του κατά τη διάρκεια 

έρευνας ή συλλογής 

αποδεικτικών στοιχείων, εφόσον 

ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος, 

δικαιούται  να παραστεί στη 

συγκεκριμένη ανακριτική πράξη, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της 

εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 

     

   (2Δ) Η Αστυνομία Κύπρου τηρεί το 

απόρρητο της επικοινωνίας μεταξύ του 

υπόπτου ή του κατηγορουμένου και του 
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δικηγόρου του κατά την άσκηση του 

προβλεπόμενου στον παρόντα Νόμο 

δικαιώματος πρόσβασης σε δικηγόρο:  

    

     Νοείται ότι, η εν λόγω επικοινωνία 

περιλαμβάνει τις συναντήσεις, την 

αλληλογραφία, τις τηλεφωνικές συνομιλίες 

και άλλες μορφές επικοινωνίας που 

επιτρέπονται βάσει των διατάξεων της 

εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 

    

   (2Ε)(α) Προσωρινή παρέκκλιση από το 

δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη 

στέρηση της ελευθερίας επιτρέπεται, σε 

εξαιρετικές περιστάσεις και μόνο κατά το 

στάδιο της προανάκρισης, όταν για λόγους 

γεωγραφικής απομόνωσης του υπόπτου ή 

κατηγορουμένου, είναι αδύνατη η 

διασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης σε 

δικηγόρο. 

    

   (β) Προσωρινή παρέκκλιση του 

δικαιώματος πρόσβασης σε δικηγόρο 

επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιστάσεις και 
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μόνο κατά το στάδιο της προανάκρισης, 

στο βαθμό που αυτό δικαιολογείται από τις 

ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης, για έναν 

από τους ακόλουθους επιτακτικούς λόγους: 

    

   (i) Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να 

αποτραπούν σοβαρές συνέπειες 

για τη ζωή, την ελευθερία ή τη 

σωματική ακεραιότητα 

προσώπου· 

     

   (ii) υπάρχει επιτακτική ανάγκη 

ανάληψης άμεσης δράσης από 

την Αστυνομία Κύπρου προς 

αποτροπή σοβαρού κινδύνου για 

την ποινική διαδικασία. 

     

   (γ)  Προσωρινή παρέκκλιση που 

εφαρμόζεται δυνάμει των διατάξεων των 

παραγράφων, (α) και (β) του παρόντος 

εδαφίου- 

    

   (i) Είναι αναλογική και δεν 

υπερβαίνει τα όρια του 

αναγκαίου· 
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   (ii) είναι αυστηρά χρονικά 

καθορισμένη· 

     

   (iii) δεν βασίζεται αποκλειστικά στον 

τύπο ή τη σοβαρότητα του 

καταγγελλόμενου αδικήματος· και 

     

   (iv) δεν προσβάλλει τον καθολικά 

δίκαιο χαρακτήρα της 

διαδικασίας. 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 

(α) και (β) προσωρινές παρεκκλίσεις 

εφαρμόζονται με  αιτιολογημένη κατά 

περίπτωση απόφαση, που λαμβάνεται από 

το μέλος της Αστυνομίας που έχει την 

ευθύνη των ανακρίσεων βάσει των 

σχετικών Αστυνομικών Διατάξεων που 

εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί 

Αστυνομίας Νόμου και, σε περίπτωση που 

δεν επιτραπεί στον ύποπτο ή στον 

κατηγορούμενο να ασκήσει τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο (δ) του 

εδαφίου (2Α) και στις παραγράφους (α), (β) 
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και (γ) του εδαφίου (2Β) δικαιώματα, αυτός 

δύναται, είτε κατά την πρώτη εμφάνισή του 

ως ύποπτος ενώπιον δικαστηρίου που 

εξετάζει τις προϋποθέσεις 

προσωποκράτησης, είτε κατά την πρώτη 

δικάσιμο της υπόθεσής του ως 

κατηγορούμενος, να ζητήσει από το 

εκδικάζον δικαστήριο να εξετάσει τους 

λόγους της άρνησης αυτής και να εκδώσει 

οποιοδήποτε διάταγμα ήθελε υπό τις 

περιστάσεις κρίνει πρέπον: 

    

     Νοείται ότι, η απόφαση του μέλους της 

Αστυνομίας για εφαρμογή προσωρινής 

παρέκκλισης δυνάμει των διατάξεων της 

παρούσας παραγράφου καταγράφεται στο 

σχετικό ανακριτικό φάκελο.»· 

   

 (ε) 

 

με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο: 

   

  «(3)(α)  Το προβλεπόμενο στην παράγραφο (β) του 

εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου δικαίωμα 

επικοινωνίας και το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 

δικαίωμα ενημέρωσης, δεν παρέχεται σε πρόσωπο που 
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συλλαμβάνεται αμέσως μετά τη σύλληψή του, όταν αυτό 

δικαιολογείται από τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης, 

για έναν από τους ακόλουθους επιτακτικούς λόγους: 

   

  (αα) 

 

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αποτραπούν 

σοβαρές συνέπειες για τη ζωή, την ελευθερία 

ή τη σωματική ακεραιότητα προσώπου· ή 

    

  (ββ) 

 

υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αποτραπεί μια 

κατάσταση κατά την οποία μπορεί να 

παρουσιαστεί σημαντικός κίνδυνος για την 

ποινική διαδικασία, 

    

  και  υπό την προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση - 

    

  (i) 

 

είναι αναλογική και δεν υπερβαίνει τα όρια 

του αναγκαίου·  

    

  (ii) είναι αυστηρά χρονικά καθορισμένη·  

    

  (iii) 

 

δεν βασίζεται αποκλειστικά στον τύπο ή τη 

σοβαρότητα του καταγγελλόμενου 

αδικήματος· και 

    

  (iv) δεν προσβάλλει τον καθολικά δίκαιο 
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 χαρακτήρα της διαδικασίας. 

    

  (β)  Οι προβλεπόμενες στο παρόν εδάφιο προσωρινές 

παρεκκλίσεις εφαρμόζονται με προσηκόντως 

αιτιολογημένη κατά περίπτωση απόφαση, που 

λαμβάνεται από το μέλος της Αστυνομίας που έχει την 

ευθύνη των ανακρίσεων βάσει των σχετικών 

Αστυνομικών Διατάξεων που εκδίδονται δυνάμει των 

διατάξεων του περί Αστυνομίας Νόμου και, σε 

περίπτωση που δεν επιτραπεί στον ύποπτο ή στον 

κατηγορούμενο να ασκήσει τα προβλεπόμενα στην 

παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου 

και στο άρθρο 6 δικαιώματα, αυτός δύναται είτε κατά την 

πρώτη εμφάνιση του ως ύποπτος ενώπιον δικαστηρίου 

που εξετάζει τις προϋποθέσεις προσωποκράτησης είτε 

κατά την πρώτη δικάσιμο της υπόθεσής του ως 

κατηγορούμενος, να ζητήσει από το εκδικάζον 

δικαστήριο να εξετάσει τους λόγους της άρνησης αυτής 

και να εκδώσει οποιοδήποτε διάταγμα ήθελε υπό τις 

περιστάσεις κρίνει πρέπον. 

   

  (γ)  Σε περίπτωση που οι διατάξεις των 

υποπαραγράφων (αα) ή (ββ) της παραγράφου (α) του 

παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται σε πρόσωπο ηλικίας 

κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, ενημερώνονται χωρίς 
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αδικαιολόγητη καθυστέρηση αναφορικά με τη στέρηση 

της ελευθερίας του, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, 

η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή για την προστασία 

και την ευημερία παιδιών.»· 

   

 (στ) 

 

με  την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 

   

  «(3Α) Το προβλεπόμενο στην παράγραφο (β) του 

εδαφίου (2), δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτο πρόσωπο 

αμέσως μετά τη σύλληψη προσώπου, δεν παρέχεται σε 

συλληφθέντα όταν η μη παροχή του εν λόγω 

δικαιώματος δικαιολογείται από επιτακτικές ανάγκες ή 

ανάλογες επιχειρησιακές απαιτήσεις.»· και 

   

 (ζ) 

 

με τη διαγραφή, από το εδάφιο (4) αυτού, της φράσης «, 

χωρίς επηρεασμό του χρόνου που προβλέπεται για  

παροχή του δικαιώματος επικοινωνίας στις περιπτώσεις 

που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (3)» (όγδοη 

μέχρι δέκατη γραμμή). 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

4.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 
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 (α) Με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως 

μετά τη λέξη «τηλεφωνικά» (τρίτη γραμμή), της φράσης 

«και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,»· 

   

 (β)  με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου (α) 

αυτού, του κόμματος με άνω και κάτω τελεία και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης επιφύλαξης: 

   

  «Νοείται ότι, όταν ο συλληφθείς αλλοδαπός είναι 

υπήκοος δυο (2) ή περισσότερων κρατών, μπορεί να 

επιλέξει τις προξενικές ή διπλωματικές αποστολές που 

επιθυμεί να ενημερώσει για τη στέρηση της ελευθερίας 

του και με τις οποίες επιθυμεί να επικοινωνήσει,»· και 

   

 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α) 

αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (β1): 

   

  «(β1) να επικοινωνεί, εφόσον το επιθυμεί, με την 

προξενική ή διπλωματική αποστολή στη Δημοκρατία του 

κράτους του οποίου είναι υπήκοος, να δέχεται 

επισκέψεις από τις αρχές αυτές, να συνομιλεί και 

αλληλογραφεί μαζί τους, καθώς επίσης να διευθετείται η 

νομική εκπροσώπησή του από αυτές, εφόσον ο ίδιος το 

επιθυμεί και οι εν λόγω αρχές δεν έχουν αντίρρηση, και». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

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

  

 (α) Με την αντικατάσταση, στον πλαγιότιτλο αυτού, της 

φράσης «γονέων και κηδεμόνων» (τρίτη και τέταρτη 

γραμμή) με τη φράση «των ασκούντων τη γονική 

μέριμνα»· 

   

 (β) με την τροποποίηση της παραγράφου (α) αυτού ως 

ακολούθως: 

   

  (i) Με την αντικατάσταση της λέξης «Σε» (πρώτη 

γραμμή), με τη φράση «Τηρουμένων των 

διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 3 σε»· 

    

  (ii) με την αντικατάσταση της φράσης «γονείς και 

κηδεμόνες» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση 

«ασκούντες τη γονική μέριμνα»· και 

    

  (iii) με τη διαγραφή της φράσης «στην παράγραφο 

(β) του εδαφίου (1) και» (δέκατη τρίτη και 

δέκατη τέταρτη γραμμή)· και 
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 (γ) 

 

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β) 

αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

   

  «(γ) Σε περίπτωση που η ενημέρωση των ασκούντων 

τη γονική μέριμνα του συλληφθέντος δυνάμει των 

διατάξεων της παραγράφου (α) αντιβαίνει στο βέλτιστο 

συμφέρον αυτού, τότε ενημερώνεται άλλος 

ενδεδειγμένος ενήλικας.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 11 του 

βασικού νόμου. 

6.  Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  

 (α) Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) του εδαφίου 

(2) αυτού, της λέξης «καταγράφεται» (τρίτη γραμμή), με 

τη φράση, «καθώς και οι περιστάσεις υπό τις οποίες 

δόθηκε η παραίτηση από το δικαίωμα πρόσβασης σε 

δικηγόρο καταγράφονται»· 

   

 (β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της 

παραγράφου (γ) αυτού με άνω και κάτω τελεία και την 

προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων επιφυλάξεων: 

   

  «Νοείται ότι η ανάκληση από το συλληφθέν πρόσωπο 

προηγούμενης απόφασής του να μην ασκήσει 
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προβλεπόμενο στον παρόντα Νόμο δικαίωμά του, τίθεται 

σε ισχύ από τη χρονική στιγμή της άσκησής της: 

   

    Νοείται περαιτέρω ότι ο ύποπτος ή ο 

κατηγορούμενος ενημερώνεται σχετικά με την 

αναφερόμενη στην παρούσα παράγραφο δυνατότητα 

από την Αστυνομία Κύπρου.»· και 

   

 (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 

   

  «(3) Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο (β) του 

εδαφίου (2) περίπτωση, σε σχέση με παραίτηση από το 

δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο όπως αυτό 

προβλέπεται στο άρθρο 3, το δικαίωμα ενημέρωσης και 

επικοινωνίας με την προξενική ή διπλωματική αποστολή, 

όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 5, και το δικαίωμα 

ενημέρωσης και επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα, όπως 

αυτό προβλέπεται στο άρθρο 6 εξασφαλίζεται ότι- 

   

  (α) Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχει λάβει 

προφορικά ή εγγράφως σαφή και επαρκή 

ενημέρωση σε απλή και κατανοητή γλώσσα 

σχετικά με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου 

δικαιώματος και τις ενδεχόμενες συνέπειες της 
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παραίτησής του από αυτό· και 

    

  (β) η παραίτησή του από το δικαίωμα αυτό είναι 

αναμφισβήτητη και οικειοθελής.». 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 15 του 

βασικού νόμου. 

7.  Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 15 του βασικού 

νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος αυτής και 

την προσθήκη της φράσης «χωρίς να διαβάζεται το περιεχόμενό 

της.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 33 του 

βασικού νόμου. 

8.  Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 

  

 (α) Με την αντικατάσταση της φράσης «δικαίωμα 

επικοινωνίας» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «το 

δικαίωμα ενημέρωσης των δικονομικών δικαιωμάτων του 

υπόπτου ή του κατηγορουμένου»· και 

   

 (β) με τη διαγραφή της φράσης «ή που παραβιάζει τις 

διατάξεις του εδαφίου (2) του ίδιου άρθρου» (δεύτερη και 

τρίτη γραμμή). 

   

Τροποποίηση του 

άρθρου 37 του 

9.  Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (β) αυτού με 
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βασικού νόμου. κόμμα και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων 

παραγράφων: 

  

 «(γ) Σε πρόσωπο που ενώ αρχικά δεν είναι ύποπτος ή 

κατηγορούμενος, κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του 

από την Αστυνομία Κύπρου ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο, 

καθίσταται ύποπτος ή κατηγορούμενος, 

   

 (δ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο καλείται από τον ανακριτή ως 

ύποπτος ή κατηγορούμενος για την τέλεση αξιόποινης 

πράξης, με σκοπό την ανάκριση και τη λήψη κατάθεσης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του περί 

Ποινικής Δικονομίας Νόμου.».   

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέων άρθρων. 

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 37 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: 

 

  

 «Ευάλωτα 

πρόσωπα. 

 

38.(1)  Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες 

ανάγκες ύποπτου ή κατηγορούμενου προσώπου 

που είναι ευάλωτο πρόσωπο. 

   

   (2)  Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, 



 20 

«ευάλωτο πρόσωπο» θεωρείται ύποπτος ή 

κατηγορούμενος που δεν είναι σε θέση να 

κατανοήσει ή να συμμετάσχει ουσιαστικά στην 

ποινική διαδικασία λόγω της ηλικίας, της 

διανοητικής ή της σωματικής του κατάστασης ή 

λόγω αναπηρίας. 

   

 Ρήτρα μη 

υποβάθμισης 

δικαιωμάτων 

και 

δικονομικών 

εγγυήσεων. 

39.  Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου δεν περιορίζει και επιτρέπει απόκλιση από 

τα δικαιώματα και τις δικονομικές εγγυήσεις που 

κατοχυρώνονται από- 

   

  

 

 

 

17(ΙΙ) του 2008 

2(ΙΙΙ) του 2011 

13(ΙΙΙ) του 2012 

5(ΙΙΙ) του 2013. 

(α) Το Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ο οποίος  κυρώθηκε από τον περί της 

Συνθήκης της Λισσαβόνας για την 

τροποποίηση της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης 

περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας (Κυρωτικό) Νόμο· 

    

  

 

(β) την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 

Προάσπιση των Ανθρωπίνων 
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39 του 1962. 

 

Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών 

Ελευθεριών, η οποία κυρώθηκε από 

τον περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως 

διά την προάσπισην των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων (Κυρωτικό) Νόμο του 

1962, 

    

  (γ) άλλες διατάξεις του διεθνούς ή 

ημεδαπού δικαίου που παρέχουν σε 

ύποπτο ή κατηγορούμενο ευρύτερα 

δικαιώματα από αυτά που παρέχει ο 

παρών Νόμος.». 

 

 


