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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                          Ν. 6(Ι)/2017 
Αρ. 4589, 17.2.2017                               

Ο περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 6(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 1981 ΕΩΣ 2004 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός 
τίτλος. 
     70 του 1981 
   134 του 1988 
228(Ι) του 2004. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Αποκαταστάσεως 
Καταδικασθέντων Νόμους του 1981 έως 2004 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αποκαταστάσεως 
Καταδικασθέντων Νόμοι του 1981 έως 2017.  

 
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: 

      « 
       19(Ι) του 2011 

128(Ι) του 2013 
  94(Ι) του 2014. 

 

“εθνοφρουρός” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που υπηρετεί στην Εθνική 
Φρουρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εθνικής Φρουράς Νόμου για 
εκπλήρωση της υποχρέωσης θητείας του, ανεξάρτητα από το βαθμό που 
φέρει· 

  “πρόσωπο” σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο·». 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 3Α. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 3 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου:  
 

 
 
 
 
 

«Μη επηρεασμός 
εφαρμογής ειδικού  
νόμου. 

3Α. Ο παρών Νόμος δεν επηρεάζει την εφαρμογή των διατάξεων 
οποιουδήποτε άλλου νόμου, οι οποίες ρυθμίζουν ρητά θέματα 
αποκατάστασης καταδικασθέντων και εξάλειψης καταδίκης 
αδικημάτων.». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (3) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των 

λέξεων «των διατάξεων οιουδήποτε διατάγματος, εκδιδομένου» (πρώτη γραμμή) με τις λέξεις 
«οιωνδήποτε Κανονισμών, εκδιδομένων από το Υπουργικό Συμβούλιο». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

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

 

  (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο: 

  « 
 
 
 

40 του 1964 
70 του 1964 
77 του 1965 
28 του 1967 
63 του 1979 

158 του 1985 
238 του 1990 

5 του 1992 
49(Ι) του 1993 
91(Ι) του 1995 
39(Ι) του 2002 

103(Ι) του 2003 
158(Ι) του 2006 

 105(Ι) του 2011. 

(β) η περίοδος που καθορίζεται, αντίστοιχα, στην τρίτη 
στήλη του Πίνακα, για πρόσωπα ηλικίας κάτω των 
είκοσι ενός (21) ετών κατά την ημέρα διάπραξης του 
αδικήματος, καθώς και για εθνοφρουρούς που 
διαπράττουν αδίκημα που προβλέπεται στον περί 
Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμο, το 
οποίο όμως δεν θεωρείται αδίκημα σύμφωνα με τις 
διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου∙»∙ 
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«ΠΙΝΑΚΑΣ 
Άρθρο 5(2) 

 

Εκτιθείσα ποινή Περίοδος αποκατάστασης 

 
Για πρόσωπα 
ηλικίας 
21 ετών και άνω 

Για πρόσωπα ηλικίας  
κάτω των 21 ετών 
ή εθνοφρουρούς 

Για πρόσωπα ηλικίας 
κάτω των 18 ετών 

(α) Ποινή φυλάκισης υπερβαίνουσα  
 το ένα έτος αλλά όχι τα δύο έτη.  

πέντε (5) έτη δυόμισυ (2½) έτη ενάμισυ (1½) έτος 

    

(β) Ποινή φυλάκισης υπερβαίνουσα τους 
έξι μήνες αλλά όχι το ένα έτος. 

τέσσερα (4) έτη δύο (2) έτη ένα (1) έτος 

    

(γ) Ποινή φυλάκισης μη υπερβαίνουσα τους 
έξι μήνες. 

τρία (3) έτη ενάμισυ (1½) έτος 
 

Άμεση 
αποκατάσταση 

    

(δ) Χρηματική ποινή πάνω από 
πεντακόσια ευρώ (€500,00) ή 
οποιαδήποτε άλλη ποινή που δεν 
αποκλείει την αποκατάσταση. 

δύο (2) έτη ένα (1) έτος 
 

Άμεση 
αποκατάσταση 

    

(ε) Χρηματική ποινή μέχρι πεντακόσια 
ευρώ (€500,00). 

ένα (1) έτος Άμεση 
αποκατάσταση 

Άμεση 
Αποκατάσταση 

    

     
  (β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της  παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) αυτού 

με άνω τελεία και τη λέξη «και» και με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος της 
παραγράφου αυτής, της ακόλουθης νέας παραγράφου:  

   
  «(δ) Σε ό,τι αφορά νομικά πρόσωπα η περίοδος αποκατάστασης υπολογίζεται από την 

ημέρα της καταδίκης σε σχέση με την οποία επιβλήθηκε η ποινή ως ακολούθως: 
    
   (i) Για χρηματική ποινή μέχρι χίλια ευρώ (€1.000), ένα (1) έτος· 
     
   (ii) για χρηματική ποινή από χίλια και ένα ευρώ (€1.001) μέχρι τρεις 

χιλιάδες ευρώ (€3.000), δύο (2) έτη· 
     
   (iii) για χρηματική ποινή από τρεις χιλιάδες και ένα ευρώ (€3.001) μέχρι 

δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), τρία (3) έτη· 
     
   (iv) για χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες και ένα ευρώ (€10.001) μέχρι 

πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000), τέσσερα (4) έτη· και 
     
   (v) για χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες και ένα ευρώ (€50.001) 

μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή οποιαδήποτε άλλη ποινή που 
δεν αποκλείει την αποκατάσταση, πέντε (5) έτη.»· και 

     
           (γ) με τη διαγραφή των εδαφίων (6) και (7) αυτού. 
   

Αντικατάσταση 
του Πίνακα του 
βασικού νόμου. 

6. Ο Πίνακας του βασικού νόμου αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο Πίνακα: 
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(στ) Διάταγμα Κηδεμονίας δυνάμει  των 
διατάξεων του άρθρου 12(1)(β) του 
περί Αδικοπραγούντων Ανηλίκων 
Νόμου. 

ένα (1) έτος 
 

Άμεση αποκατάσταση  
 

Άμεση 
αποκατάσταση 
 

    

(ζ) Διάταγμα δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 12(1)(γ) του περί 
Αδικοπραγούντων Ανηλίκων Νόμου 
θέτον τον καταδικασθέντα υπό την 
φροντίδα ικανού προσώπου. 

ένα (1) έτος 
 

Άμεση αποκατάσταση 
 
 

Άμεση 
αποκατάσταση 
 

    

(η) Διάταγμα παραπέμπον στην 
αναμορφωτική σχολή δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 12(1)(δ) του περί 
Αδικοπραγούντων Ανηλίκων Νόμου ή 
του άρθρου 64(1)(α) του περί Παίδων 
Νόμου. 

ένα (1) έτος Άμεση αποκατάσταση 
 
 

Άμεση 
αποκατάσταση 

 ». 
 
 
 
 
 

 

 


