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Ο ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (ΑΡ. 1) 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2022 

___________________ 

 

Ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Άρθρο 163 του Συντάγματος και το Άρθρο 

17 του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου του 1964, το Ανώτατο 

Δικαστήριο εκδίδει τον ακόλουθο Διαδικαστικό Κανονισμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικής Δικονομίας 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Ποινικής Δικονομίας Διαδικαστικούς Κανονισμούς, που στο εξής  θα 

αναφέρονται ως «ο Βασικός Διαδικαστικός Κανονισμός». 

 

2. Ο Κανονισμός 10 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού, τροποποιείται με την 

προσθήκη μεταξύ των λέξεων «accused» και «or», στην πρώτη γραμμή, της ακόλουθης 

φράσης: 

 

«,ο κατηγορούμενος» 

 

3. Ο Κανονισμός 10 του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού, τροποποιείται με την 

προσθήκη μεταξύ την τελεία (.), στην τελευταία γραμμή, της ακόλουθης φράσης: 

 

Άρθρο 163  
του 
Συντάγματος 
 
33 του 1964 
35 του 1975 
72 του 1977 
59 του 1981 
  3 του 1987 
158 του 1988 
109 του 1991 
132(Ι) του 2015 
 
Δ.Ν.ΤΟΜΟΣ ΙΙ 
Σελ. 337 
 
Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης  
Παράρτημα 
Τρίτο: 
26.08.1954 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Δεύτερο: 
28.05.1964 
24.02.1978 
25.07.1980 
30.10.1987 
04.08.1989 
10.07.1992 
19.07.1996 
05.09.1996 
01.06.2001 
21.12.2001 
25.01.2002 
18.10.2002 
20.01.2006 
05.12.2007 
24.10.2017 
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«Ο κατηγορούμενος ή ο δικηγόρος του, κατόπιν πληρωμής του ανάλογου δικαστικού 

τέλους, δικαιούνται σε γενική έρευνα ή επιθεώρηση του φακέλου της υπόθεσης.  

4. Ο Κανονισμός 10Α του Βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού, τροποποιείται με την 

προσθήκη των ακόλουθων δύο (2) υποπαραγράφων, με αρίθμηση (5) και (6), οι οποίες 

ακολουθούν την υποπαράγραφο (4): 

 

«(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι διάδικος σε θέμα ή ζήτημα ή αρμόδιο όργανο, 

αρχή ή υπηρεσία της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της εκτέλεσης των εκ του νόμου 

απορρεόντων καθηκόντων του, στο μέτρο που δεν του παρέχεται η δυνατότητα στη βάση 

του Κανονισμού 10Α (1), μπορεί να υποβάλει αίτηση για γενική έρευνα ή επιθεώρηση των 

βιβλίων καταχωρίσεων ή του φακέλου της υπόθεσης ή για τη χορήγηση επίσημου 

αντιγράφου, πρακτικού, εγγράφου ή τεκμηρίου που βρίσκεται στο φάκελο. Στην αίτηση 

παρατίθενται λεπτομερώς οι λόγοι για τους οποίους αυτή υποβάλλεται.» 

 

«(6) Η αίτηση εξετάζεται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου στο οποίο φυλάσσονται τα 

βιβλία ή ο φάκελος της υπόθεσης ή το Δικαστήριο ή το Δικαστή ενώπιον του οποίου 

εκκρεμεί η υπόθεση, ανάλογα με την περίπτωση και άδεια μπορεί να δοθεί υπό όρους 

που θα θεωρηθούν κατάλληλοι.» 

  

 
Εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 16 Φεβρουαρίου, 2022 και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία 

δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  

 

Π. ΠΑΝΑΓΗ,                    Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου 

 

Α. ΛΙΑΤΣΟΣ                 )     

Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ            ) 

Γ. ΓΙΑΣΕΜΗΣ               )   

Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ          ) 

Τ. ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ  )  Δικαστές Ανωτάτου Δικαστηρίου 

Χ. ΜΑΛΑΧΤΟΣ             ) 

Δ. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ           ) 

Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ      ) 

Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ              ) 

Ν. ΣΑΝΤΗΣ                  ) 


