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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                         Ν. 129(Ι)/2018 

Αρ. 4671, 26.10.2018                               

Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 129(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 155. 
93 του 1972 
2 του 1975 

12 του 1975 
41 του 1978 

162 του 1989 
142 του 1991 
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 
160(Ι) του 2012 

23(Ι) του 2013 
16(Ι) του 2014 
42(Ι) του 2014 

186(Ι) του 2014 
110(Ι) του 2018. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2018 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 
αντικατάσταση 
του άρθρου 88. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 88 αυτού με το ακόλουθο 

νέο άρθρο:  
 
 

 «Παραγραφή κατηγοριών 
σε συνοπτικές δίκες σε 
ορισμένες περιπτώσεις. 

88. Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου με 
τις οποίες καθορίζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εντός του 
οποίου δύναται να προσαφθεί κατηγορία για ποινικό αδίκημα, καμιά 
κατηγορία δε δύναται να προσαφθεί εναντίον οποιουδήποτε 
προσώπου για ποινικό αδίκημα για το οποίο δύναται να επιβληθεί - 

   
  (α) Ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες 

ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια 
πενήντα τέσσερα ευρώ (€854) ή/και οι δύο αυτές ποινές 
μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημέρα της 
διάπραξης του ποινικού αδικήματος, 

    
  (β) ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) 

μήνες ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια 
επτακόσια οκτώ ευρώ (€1.708) ή/και οι δύο αυτές ποινές 
μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα της 
διάπραξης του ποινικού αδικήματος.». 

 
 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo

