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Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 68(Ι) του 2021
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
21 (Ι) του 2012
160(Ι) του 2012
23(Ι) του 2013
16(Ι) του 2014
42(Ι) του 2014
186(Ι) του 2014
110(I) του 2018
129(I) του 2018.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του
2021 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
προσθήκη του
νέου άρθρου 7Α.

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 7 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου:

«Δικαίωμα
κατηγορουμένου
σε πρόσβαση στα
έγγραφα και/ή
μαρτυρικό υλικό
του κατήγορου σε
ιδιωτική ποινική
διαδικασία.

7Α.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 7, ο κατηγορούμενος
σε ιδιωτική ποινική διαδικασία ή ο δικηγόρος αυτού δικαιούται, με γραπτό
αίτημά του προς τον κατήγορο, εντός είκοσι μίας (21) ημερών από την
ημερομηνία που υποβάλλεται το εν λόγω αίτημα, να έχει δωρεάν
πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και/ή μαρτυρικό υλικό που διατηρεί στην
κατοχή του ο κατήγορος, περιλαμβανομένου ονομαστικού καταλόγου
μαρτύρων κατηγορίας και υπογραμμένης γραπτής δήλωσης εκάστου
παραπονούμενου προσώπου, στην οποία καταγράφεται η μαρτυρία του
επί όλων των γεγονότων της υπόθεσης, καθώς και σύνοψη της μαρτυρίας
οποιουδήποτε άλλου μάρτυρα κατηγορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ο
δίκαιος χαρακτήρας της διαδικασίας και η προετοιμασία της υπεράσπισης
του κατηγορουμένου:
Νοείται ότι, παρ’ όλο που ο αναφερόμενος πιο πάνω κατάλογος
μαρτύρων είναι ονομαστικός, εάν υπάρχουν λόγοι πρακτικής δυσχέρειας ο
κατήγορος δύναται να προσδιορίσει την ιδιότητα του μάρτυρα χωρίς να
αναφέρεται στο όνομα αυτού:

Νοείται περαιτέρω ότι, εφόσον περιέλθουν στην κατοχή του
κατήγορου νέα έγγραφα και/ή μαρτυρικό υλικό, το οποίο αυτός προτίθεται
να χρησιμοποιήσει στη διαδικασία, παραχωρείται στον κατηγορούμενο ή
στο δικηγόρο του περαιτέρω δωρεάν πρόσβαση στο υλικό αυτό και σε
περίπτωση που προτίθεται να καλέσει επιπρόσθετο μάρτυρα κατηγορίας
υποβάλλει στον κατηγορούμενο ή στο δικηγόρο του σύνοψη της μαρτυρίας
αυτού.
(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), εφόσον δεν
θίγεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε τμήμα
των εγγράφων, του μαρτυρικού υλικού, των γραπτών δηλώσεων και/ή
οποιασδήποτε σύνοψης μαρτυρίας που διατηρεί στην κατοχή του ο
κατήγορος σε περίπτωση που(α)

η πρόσβαση ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή τα
θεμελιώδη δικαιώματα άλλου προσώπου· ή

(β)

τέτοια άρνηση θεωρείται απολύτως απαραίτητη
προστασία σημαντικού δημοσίου συμφέροντος· ή

(γ)

η πρόσβαση ενδέχεται να διακυβεύσει τη διεξαγωγή έρευνας ή να
βλάψει σοβαρά την εθνική ασφάλεια της Δημοκρατίας.

για

την

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου
(2), ο κατήγορος δεν παρέχει στον κατηγορούμενο ή στο δικηγόρο του
πρόσβαση σε τμήμα των εγγράφων, του μαρτυρικού υλικού, των γραπτών
δηλώσεων και/ή οποιασδήποτε σύνοψης μαρτυρίας που διατηρεί στην
κατοχή του, ο κατηγορούμενος ή ο δικηγόρος του δύναται να ζητήσουν
από το εκδικάζον δικαστήριο να εξετάσει τους λόγους της άρνησης αυτής
και, αφού ακούσει και τις δυο πλευρές, να εκδώσει οποιοδήποτε διάταγμα
ήθελε υπό τις περιστάσεις κρίνει πρέπον.
(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «πρόσβαση» σημαίνει τη
λήψη αντίγραφων και/ή φωτοαντίγραφων των εγγράφων, του μαρτυρικού
υλικού, των γραπτών δηλώσεων και των συνόψεων μαρτυρίας που έχει
στην κατοχή του ο κατήγορος.».

