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Ο περί των Δικαιωμάτων Υπόπτων Προσώπων, Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Προσώπων που 
Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 71(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ 
ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΗ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2005 ΕΩΣ 2018 

 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της ΕΕ: L 297, 
4.11.2016,  
σ.1. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη 
δικαστική αρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για 
καταζητουμένους σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης», 

 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος. 

163(Ι) του 2005 
185(Ι) του 2014 

22(Ι) του 2017 
111(I) του 2018. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Δικαιωμάτων Υπόπτων Προσώπων, 
Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Προσώπων που Τελούν υπό Κράτηση (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί των Δικαιωμάτων Υπόπτων Προσώπων, 
Προσώπων που Συλλαμβάνονται και Προσώπων που Τελούν υπό Κράτηση Νόμους του 2005 έως 
2018 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο παρών Νόμος και ο βασικός 
νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των Δικαιωμάτων Υπόπτων Προσώπων, Προσώπων που 
Συλλαμβάνονται και Προσώπων που Τελούν υπό Κράτηση Νόμοι του 2005 έως 2019.  

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του 
ορισμού του όρου «μέλος της Αστυνομίας» με άνω τελεία και με την προσθήκη αμέσως μετά του 
ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού: 

 165(Ι) του 2002 
22(Ι) του 2005 
77(Ι) του 2005 
43(Ι) του 2006 

132(Ι) του 2009 
172(Ι) του 2011 

8(Ι) του 2012 
64(Ι) του 2014 

105(Ι) του 2014 
140(Ι) του 2014 

20(Ι) του 2015 
173(Ι) του 2015 

111(Ι) του 2016. 

«“νομική αρωγή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί 
Νομικής Αρωγής Νόμο.».   

  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
νέου άρθρου. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 3 αυτού, του  
ακόλουθου νέου άρθρου 3Α: 

 «Παραχώρηση 
δωρεάν νομικής 
αρωγής κατά το 
ανακριτικό στάδιο. 
 

3Α.-(1) Σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο θεωρείται ύποπτο και το 
οποίο έχει συλληφθεί και στερείται της ελευθερίας του, ισχυρίζεται ότι δεν 
διαθέτει επαρκείς πόρους προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης 
σε δικηγόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αναφέρει αυτό 
στο μέλος της Αστυνομίας που έχει την ευθύνη των ανακρίσεων. 

   

  (2)(α) Το μέλος της Αστυνομίας που έχει την ευθύνη των ανακρίσεων, 
αφού καλέσει τον ύποπτο να υπογράψει τον αναφερόμενο στο εδάφιο (1) 
ισχυρισμό του, ο οποίος καταγράφεται στον ανακριτικό φάκελο, παρέχει 
χωρίς καθυστέρηση στον ύποπτο τον κατάλογο των δικηγόρων που 
καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11 του περί Νομικής 
Αρωγής Νόμου, προκειμένου ο ύποπτος να ασκήσει το δικαίωμα 
πρόσβασης σε δικηγόρο κατά το ανακριτικό στάδιο.  

   

  (β) Ο ύποπτος, με την παραλαβή του αναφερόμενου στην παράγραφο 
(α) καταλόγου υπογράφει σχετική δήλωση παραλαβής. 

   
 



 

  (3) Ο δικηγόρος της επιλογής του υπόπτου ενημερώνεται από το μέλος 
της Αστυνομίας που έχει την ευθύνη των ανακρίσεων για το αίτημα του 
υπόπτου για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής. 

   

  (4) Η νομική αρωγή παρέχεται στον ύποπτο αμελλητί και χωρίς αδικαι-
ολόγητη καθυστέρηση-  

   

  (α) Εφόσον έχει στερηθεί της ελευθερίας του, ή 

    

  (β) προτού ανακριθεί από την Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή, ή 

    

  (γ) προτού προσαχθεί ενώπιον του δικαστηρίου, ή 

    

  (δ) πριν τη διενέργεια έρευνας ή συλλογής αποδεικτικών στοιχείων 
από την Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή. 

   

  (5) Η παροχή νομικής αρωγής κατά το ανακριτικό στάδιο τελεί υπό την 
αίρεση της έγκρισης του αιτήματος από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του περί Νομικής Αρωγής Νόμου, στο οποίο προσάγεται ο 
ύποπτος το αργότερο εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από τη σύλληψή 
του:  

   

  Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο ύποπτος δεν παραπεμφθεί τελικά για 
δίκη ενώπιον δικαστηρίου, τα έξοδα από την παροχή νομικής αρωγής κατά 
το ανακριτικό στάδιο καταβάλλονται αυτοδικαίως από το κράτος, μετά από 
αίτηση του δικηγόρου στον Αρχηγό Αστυνομίας, και η αμοιβή του δικηγόρου 
καθορίζεται στο ποσό των εκατό ευρώ (€100) για την εμφάνισή του.». 

   

 
 
 


