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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                      Ν. 36(Ι)/2020 
Αρ. 4751, 3.4.2020                               

Ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 36(Ι) του 2020 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2018 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

62(Ι) του 1996 
12(Ι) του 1997 
96(Ι) του 2005 

116(Ι) του 2008 
37(Ι) του 2009 

200(Ι) του 2015 
39(Ι) του 2016 
42(Ι) του 2018 

112(Ι) του 2018. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φυλακών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φυλακών Νόμους του 1996 έως (Αρ. 2) του 2018 (που στο εξής 
θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Φυλακών Νόμοι του 1996 έως 2020. 
 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 21Β 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 21Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) 
 

Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) αυτού, της φράσης «μικρότερη των 
τεσσάρων (4) ετών» (πρώτη και δεύτερη γραμμή) με τη φράση «μεγαλύτερη των 
δώδεκα (12) μηνών και μικρότερη των πέντε (5) ετών»· και 

   
 (β) 

 
με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (α) αυτού, της ακόλουθης νέας 
παραγράφου (α1): 

   
  «(α1) καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών και 

έχει εκτίσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της ποινής του, για αδίκημα 
άλλο από τα αδικήματα που απαριθμούνται στον Πίνακα του Παραρτή-
ματος Β, να εκτίσει μέρος της επιβληθείσας σ’ αυτόν ποινής με το μέτρο 
του κατ’ οίκον περιορισμού με τέτοιους όρους και για τόσο χρονικό 
διάστημα όπως ήθελε καθορίσει η Επιτροπή Κατάταξης· ή». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________________________________________________________________________ 

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

