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Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (
) is onlangs gewijzigd.
Grieks
Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change
Verdachten (in strafzaken)
Deze informatiebladen informeren u over wat er gebeurt als u verdacht of beschuldigd wordt van een misdrijf waarvoor u voor de rechter moet verschijnen.
Zie informatieblad 5 voor informatie over lichte verkeersovertredingen, die meestal met een vaste straf zoals een boete afgehandeld worden. Als u
slachtoffer bent van een misdrijf, kunt u hier alle informatie over uw rechten vinden.
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze
website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.
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Samenvatting van de strafprocedure
Normaliter bevat de strafprocedure de volgende fasen:
Wie verdacht wordt van betrokkenheid bij een misdrijf, kan verhoord worden door de politie. De politie is verantwoordelijk voor het onderzoek naar het
misdrijf.
De verdachte kan op basis van een gerechtelijk bevel worden aangehouden, tenzij de verdachte op heterdaad betrapt wordt.
Alvorens door de politie ondervraagd te worden, moet de verdachte op de hoogte worden gesteld van zijn of haar recht met een advocaat te communiceren
en moet de verdachte gewaarschuwd worden dat hij of zij niet verplicht is te antwoorden (dit noemt men ook wel 'de cautie geven').
Indien er belastend bewijs tegen de verdachte wordt verkregen, wordt deze aan het einde van het onderzoek formeel door de politie in staat van
beschuldiging gesteld. Bij ernstige strafbare feiten wordt de beslissing om tot vervolging over te gaan door de procureur-generaal genomen. Deze
bevoegdheid van de politie is altijd onderworpen aan de algemene instructies van de procureur-generaal, die de grondwettelijke bevoegdheid heeft een
strafproces in te stellen, te voeren, over te nemen, voort te zetten of niet voort te zetten.
Een tenlasteleggingsblad met daarop het feit of de feiten wordt door de politie ter goedkeuring aan een districtsrechter overgelegd. Bij goedkeuring hiervan
wordt de verdachte gedaagd om op een bepaalde dag voor de rechter te verschijnen.
Strafzaken kunnen op een aantal manieren behandeld worden, afhankelijk van de zwaarte ervan: (a) als politierechterzaak door de enkelvoudige kamer bij
de districtsrechtbank in het district waar het feit gepleegd is, (b) op informatie door de assisenrechtbank bestaande uit drie districtsrechters en voorgezeten
door een voorzitter van een districtsrechtbank.
Bij politierechterzaken verklaart de verdachte op de dag dat hij voor de rechter moet verschijnen of hij of zij schuldig of onschuldig is aan het ten laste
gelegde. In zaken die worden behandeld door de assisenrechtbank wordt op de aangegeven datum een gerechtelijk vooronderzoek gehouden voor een
districtsrechter. Van het gerechtelijk vooronderzoek kan worden afgezien indien de procureur-generaal verklaart dat het niet nodig is. De gangbare praktijk
vandaag de dag is dat men afziet van het houden van een gerechtelijk vooronderzoek.
Het slachtoffer van het misdrijf heeft het recht op particuliere aanklacht vervolging in te stellen.
De procureur-generaal heeft de algehele verantwoordelijkheid voor strafvervolging, waaronder het recht de vervolging niet voort te zetten.
Cyprus kent geen juryproces.
Indien uit het onderzoek bij de rechter blijkt dat de gedaagde vanwege een mentale stoornis of gebrekkige geestvermogens niet in staat is te pleiten, kan de
rechter hem/haar verplichten zich te laten behandelen in een psychiatrische instelling.
De verdachte mag preliminaire bezwaren opwerpen tegen het ten laste gelegde vanwege: (a) materiële of territoriale onbevoegdheid, (b) eerdere vrijspraak
of veroordeling voor hetzelfde feit of dezelfde feiten, (c) kwijtschelding van straf voor het feit of de feiten, (d) onvolledigheid van de tenlastelegging of het feit
dat twee of meer strafbare feiten gezamenlijk als één feit ten laste worden gelegd.
In een en dezelfde tenlastelegging kunnen aan meer dan één persoon aanverwante strafbare gedragingen ten laste worden gelegd. Als dit als oneerlijk
wordt beschouwd, kan de rechtbank bevelen dat de tenlastelegging in het kader van het proces opgesplitst moet worden.
Het proces vangt aan met het bewijs van het openbaar ministerie. Als het openbaar ministerie zijn zaak heeft voorgedragen, bepaalt de rechter of er sprake
is van een aanklacht waartegen de verdachte zich moet verdedigen. Zo ja, dan vraagt de rechter de verdachte verweer te voeren en wordt de verdachte op
de hoogte gesteld van zijn of haar recht te zwijgen of vanuit de beklaagdenbank of onder ede een verklaring af te leggen. De verdachte mag te allen tijde
bewijs aandragen ter verdediging. Als de verdachte gebruikmaakt van zijn of haar zwijgrecht mogen hier geen negatieve consequenties aan worden
verbonden.
Als de verdediging is afgesloten, leggen de partijen hun slotverklaringen af en doet de rechter uitspraak.
Alle getuigen die onder ede voor de rechtbank getuigen kunnen aan een kruisverhoor worden onderworpen.
Het proces moet voldoen aan de normen voor een eerlijk proces. Het vermoeden van onschuld geldt tijdens het totale proces. De bewijslast berust te allen
tijde bij het openbaar ministerie. Indien de rechtbank de schuld van de verdachte aan het eind van het proces niet overtuigend bewezen acht, moet hij of zij
worden vrijgesproken.
Indien de verdachte veroordeeld wordt, vindt vervolgens het proces van straftoemeting plaats.
De informatiebladen bevatten informatie over deze fasen van de procedure en over uw rechten. Deze informatie komt niet in de plaats van juridisch advies
en is alleen bedoeld als richtsnoer.
De rol van de Europese Commissie
NB: denk eraan dat de Europese Commissie geen rol speelt bij strafrechtelijke vervolging in de lidstaten en u niet kan helpen als u een klacht hebt. In deze
informatiebladen staat hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.
Klik op de links hieronder voor de informatie die u nodig hebt.
1 - Juridisch advies inwinnen
2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

Aanhouding en fouilleren/doorzoeken
3 - Mijn rechten tijdens het proces
Mogelijke straffen
4 - Mijn rechten na het proces
5 - Verkeersovertredingen
Links
Het Bureau juridische zaken (Law Office) van de Republiek Cyprus
Het hooggerechtshof van Cyprus
De politiemacht van Cyprus
Laatste update: 16/11/2020
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
1 - Juridisch advies inwinnen
Het is belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafprocedure. In deze informatiebladen staat
wanneer en onder welke omstandigheden u het recht hebt u door een advocaat te laten vertegenwoordigen. Ook wordt hier uitgelegd wat een advocaat voor
u zal doen. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u niet kunt betalen.
Een advocaat vinden
Als u verdacht wordt van betrokkenheid bij een misdrijf, mag u een advocaat raadplegen. Indien u een strafbaar feit ten laste wordt gelegd, mag u zich in de
rechtszaak door een advocaat laten vertegenwoordigen. U hebt te allen tijde recht op de diensten van een advocaat van uw keuze.
De communicatie tussen advocaat en cliënt is vertrouwelijk. Deze vindt in een besloten omgeving plaats en mag alleen met uw toestemming bekend worden
gemaakt.
De kosten van een advocaat betalen
Als het misdrijf dat u ten laste wordt gelegd bestraft kan worden met een gevangenisstraf van meer dan één jaar, hebt u het recht op rechtsbijstand die in alle
fasen van het strafproces beschikbaar is.
Indien u om rechtsbijstand verzoekt, zal de rechtbank besluiten of toekenning van rechtsbijstand gerechtvaardigd is. Dit besluit wordt genomen op basis van
een sociaaleconomisch rapport dat op aanwijzing van de rechtbank door de sociale dienst wordt opgesteld.
Indien u recht hebt op rechtsbijstand, hebt u het recht een advocaat te kiezen van een lijst die door de
advocatenorde van Cyprus is opgesteld. U kunt
relevante informatie over de lijst van advocaten vinden bij de griffie van de rechtbank waar het strafproces tegen u is ingesteld. Indien u geen advocaat van
de lijst kiest, kan de rechter u een advocaat toewijzen.
Als u een valse verklaring aflegt over uw financiële omstandigheden om rechtsbijstand te krijgen, pleegt u een strafbaar feit. In dit geval dient u de ontvangen
rechtsbijstand aan de staat terug te betalen. De rechtbank kan daartoe een bevel uitvaardigen.
Indien u een klacht wilt indienen tegen een advocaat vanwege schending van de gedragsregels, kunt u deze indienen bij de tuchtraad van de
advocatenorde van Cyprus.
Links
Informatie over rechtsbijstand van het ministerie van Justitie en Openbare Orde
Advocatenorde van Cyprus
Laatste update: 16/11/2020
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld
Wat is het doel van een strafrechtelijk onderzoek?
Een strafrechtelijk onderzoek heeft als doel de feiten en omstandigheden rond een misdrijf vast te stellen.
In de regel wordt het onderzoek door de politie uitgevoerd. In uitzonderingsgevallen kan de ministerraad of de procureur-generaal deskundigen de
bevoegdheid geven het onderzoek uit te voeren. In de regel wordt het besluit om tot vervolging over te gaan door de politie genomen, op algemene instructie
van de procureur-generaal. In ernstige strafzaken wordt de beslissing door de procureur-generaal genomen.
Een onderzoek vangt aan als bij de politie bekend wordt dat er een of meer strafbare feiten zijn gepleegd gepleegd.
De politie onderzoekt de plaats van het misdrijf en verzamelt relevante informatie en materiaal. De politie bestudeert ook informatie over het misdrijf die
personen kunnen geven en neemt verklaringen af van deze personen.
Indien het bewijs doet vermoeden dat u betrokken bent geweest bij een misdrijf, kan de politie u verhoren alvorens u aan te houden of na uw aanhouding.
Wanneer en hoe kan de politie mij om informatie vragen?
Indien de politie denkt dat u nuttige informatie hebt over een misdrijf kan zij verlangen dat u op een politiebureau verschijnt om een verklaring af te leggen of
een relevant document te overleggen. Als u weigert te verschijnen, kan de politie een schriftelijke kennisgeving aan u doen betekenen. Als u hieraan zonder
redelijk excuus geen gehoor geeft, maakt u zich schuldig aan een strafbaar feit.
Wordt aan mij de cautie gegeven?
Indien u verdacht wordt van betrokkenheid bij een misdrijf moet de politie u voorafgaand aan het verhoor waarschuwen dat u geen vragen hoeft te
beantwoorden, maar dat wat u zegt, op het proces als bewijs tegen u kan worden gebruikt. Indien u minderjarig bent, moet u ook op de hoogte worden
gesteld van uw recht met uw ouder of voogd te communiceren.
U kunt worden aangehouden op basis van een gerechtelijk bevel en in bepaalde gevallen zonder aanhoudingsbevel. Zie hier.
Welke informatie krijg ik bij mijn aanhouding?
U moet geïnformeerd worden over de redenen waarom u aangehouden wordt, tenzij een gewelddadige reactie uwerzijds dit onmogelijk maakt.
Wat gebeurt er nadat ik aangehouden ben?
U moet binnen 24 uur aan een rechter worden voorgeleid tenzij u eerder wordt vrijgelaten.
Wat gebeurt er als er een Europees aanhoudingsbevel tegen mij bestaat?
Een Europees aanhoudingsbevel moet het wettelijk vereiste proces volgen en de wettelijk vereiste informatie bevatten. Het moet worden afgegeven door
een gerechtelijke instantie van de verzoekende staat. Zie hier voor meer informatie.
Word ik in verzekering gesteld of vrijgelaten?

Indien de politie van mening is dat u vastgehouden dient te worden, moet zijn bij een districtsrechter een verzoek indienen om u maximaal acht dagen in
verzekering te stellen. Dit kan verlengd worden, waarbij de totale periode van inverzekeringstelling niet meer dan drie maanden mag bedragen.
De rechtbank een bevel uitvaardigen om u in verzekering te stellen indien er bewijs is dat erop duidt dat u betrokken bent geweest bij het plegen van het
strafbare feit of de strafbare feiten in kwestie. De rechtbank overweegt ook of inverzekeringstelling nodig is voor het onderzoek en weegt dit af tegen uw
recht op vrijheid.
Kan ik beroep aantekenen tegen een beslissing om mij in verzekering te stellen?
U kunt beroep aantekenen tegen de beslissing. U moet het beroepschrift binnen tien dagen indienen.
Wat gebeurt er als ik geen antwoord geef op de vragen van de politie?
Als de verdachte gebruikmaakt van zijn of haar zwijgrecht mogen hier geen negatieve consequenties aan worden verbonden.
Het verhoor door de politie mag niet te indringend zijn en dezelfde vragen mogen niet steeds herhaald worden.
Heb ik recht op een advocaat tijdens het verhoor?
Tijdens het politieverhoor hebt u geen recht op een advocaat. Na uw aanhouding hebt u het recht om onmiddellijk telefonisch privé met een advocaat van uw
keuze te communiceren.
Ik spreek de taal niet. Heb ik recht op een tolk?
De wet voorziet erin dat u de beschikking moet hebben over de diensten van een tolk in een taal die u goed begrijpt en spreekt.
Kan ik aan een familielid of kennis laten weten wat er met mij gebeurt?
U hebt het recht met een familielid of andere persoon van uw keuze te communiceren. Indien u minderjarig bent, hebt u ook het recht in het bijzijn van de
politie met uw ouder of voogd te communiceren. Uw ouders of voogd worden door de politie op de hoogte gesteld van het feit dat u in verzekering bent
gesteld.
Uw communicatie met kennissen en familieleden kan twaalf uur lang uitgesteld worden indien er een redelijk vermoeden is dat, indien u onmiddellijk na
aanhouding dit recht mag uitoefenen, dit:
zal leiden tot vernietiging van bewijs,
zal voorkomen dat een of meer andere personen in verband met hetzelfde misdrijf worden aangehouden of
zal leiden tot het ontsnappen van een of meer andere verdachte(n) of het plegen van een ander strafbaar feit.
Ik kom uit een andere lidstaat. Mag ik contact opnemen met de ambassade van mijn land?
Indien u uit een ander land komt, hebt u het recht te communiceren met uw ambassade of consul. Indien er geen vertegenwoordiger beschikbaar is, hebt u
het recht te communiceren met
de Cypriotische Ombudsman of de
Cypriotische nationale organisatie voor de bescherming van de mensenrechten.
Mag ik een arts raadplegen terwijl ik in verzekering zit?
Indien u bij aanhouding of tijdens uw inverzekeringstelling medische zorg nodig hebt, dient de politie erop toe te zien dat u onderzocht wordt door een arts en
zo nodig naar het ziekenhuis wordt gebracht. U hebt het recht zelf een arts te kiezen.
Moet ik in Cyprus zijn tijdens het onderzoek?
Indien u in het buitenland woont, bent u bij wet niet verplicht aanwezig te zijn tijdens het politieonderzoek. De wet voorziet nog niet in de mogelijkheid om via
een videoverbinding deel te nemen aan het onderzoek.
U mag het land verlaten tenzij er een aanhoudingsbevel tegen u wordt uitgevaardigd.
Mag de politie een huiszoeking doen of mijn bedrijfspand doorzoeken?
Uw huis of uw pand mag alleen doorzocht worden als er een huiszoekingsbevel is verkregen, tenzij u schriftelijk instemt met de doorzoeking.
Mag de politie mij fouilleren?
U mag ook gefouilleerd worden door iemand van hetzelfde geslacht. Zie hier.
Mag de politie mijn vingerafdrukken, DNA-monsters etc. afnemen?
Indien u in verzekering wordt gesteld, heeft de politie in het kader van het onderzoek wettelijk het recht u te meten en te wegen, foto's van u te maken, uw
vingerafdrukken en handafdrukken te nemen, en monsters te nemen van uw handschrift, nagels, haar en speeksel.
Indien u weigert hieraan mee te werken, begaat u een strafbaar feit, hetgeen bestraft kan worden met een gevangenisstraf of een geldboete. Als u hiermee
instemt, mag de politie ook monsters van uw bloed of urine nemen. Indien u hiermee niet instemt, kan de politie een gerechtelijk bevel verkrijgen om deze
monsters onder medisch toezicht te nemen.
Ben ik verplicht aan een keuzeconfrontatie mee te werken?
Als u rechtmatig in hechtenis bent gesteld, heeft de politie het recht te eisen dat u aan een keuzeconfrontatie meewerkt.
Kan ik een klacht indienen over hoe ik word behandeld door de politie?
Als u vindt dat de politie u niet goed heeft behandeld, kunt u een klacht indienen bij de
Onafhankelijke instantie voor het onderzoek naar aantijgingen en
klachten tegen de politie (IAIACAP).
Wat gebeurt er aan het eind van het onderzoek?
Indien er aan het eind van het onderzoek voldoende bewijs is om een strafzaak tegen u in te stellen, kunt u door de politie in staat van beschuldiging worden
gesteld. Alvorens in staat van beschuldiging te worden gesteld, moet u de cautie gegeven worden. U kunt antwoorden dat u schuldig of onschuldig bent, of
het recht voorbehouden in de rechtbank te antwoorden. De tenlastelegging wordt vervolgens bij de rechtbank ingediend.
De feiten die in de tenlastelegging worden opgenomen, kunnen afwijken van de oorspronkelijke aanklacht.
Kan mij een feit ten laste worden gelegd dat mij al in een andere lidstaat ten laste is gelegd?
Indien u voor een strafbaar feit bent vrijgesproken of veroordeeld, kunt u daarvoor niet opnieuw berecht worden. U kunt niet schuldig worden bevonden aan
een handeling die of een verzuim dat niet strafbaar was op het moment dat het feit gepleegd werd.
Er bestaat geen regel die verbiedt dat er u in twee verschillende staten wordt vervolgd. Dit is echter zeer ongebruikelijk en u kunt bij beide rechtbanken
bezwaar maken tegen de procedure.
Wat gebeurt er tijdens de eerste rechtszitting?
Zodra u gedagvaard bent om voor de rechter te verschijnen, hebt u het recht de getuigenverklaringen en de documenten die verzameld zijn tijdens het
politieonderzoek, inclusief de documenten die deel uitmaken van de strafzaak, te ontvangen.
Het openbaar ministerie mag tijdens het proces extra getuigen oproepen, op voorwaarde dat hiervan naar behoren kennis wordt gegeven aan de
verdediging.
Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?
Bewijs van eerdere veroordelingen wordt normaliter niet voorgelegd tijdens het proces.
Indien u veroordeeld wordt voor het feit, wordt bij de beslissing over de straf rekening gehouden met eventuele vergelijkbare veroordelingen ( zie
informatieblad 5).
Bevoegdheden tot aanhouding en fouilleren/doorzoeken
Aanhoudingsbevoegdheid van de politie

Volgens de

Grondwet van Cyprus kan een persoon alleen maar rechtmatig worden aangehouden als daarvoor een naar behoren gemotiveerd bevel is

afgegeven. Alle bepalingen van de wet op strafvordering waarin aanhouding zonder gerechtelijk bevel wordt toegestaan, zijn onder voorbehoud van deze
grondwettelijke regel.
De politie kan bij een districtrechter een verzoek tot een aanhoudingsbevel indienen. De politie moet een beëdigde verklaring overleggen waaruit blijkt dat er
bewijs is op basis waarvan u verdacht wordt van betrokkenheid bij een misdrijf en het voor het strafrechtelijk onderzoek noodzakelijk is dat u wordt
aangehouden.
Een aanhoudingsbevel wordt niet automatisch afgegeven. De rechter heeft een eigen beslissingsbevoegdheid en moet het recht van een persoon op vrijheid
afwegen tegen de openbare veiligheid.
Een aanhoudingsbevel blijft van kracht totdat het is uitgevoerd of totdat het door een rechter geannuleerd is.
Doorzoekings- en fouilleringsbevoegdheid van de politie
Uw huis of uw bedrijfspand mag alleen doorzocht worden als er een huiszoekingsbevel is verkregen, tenzij u schriftelijk instemt met de doorzoeking. Een
huiszoekingsbevel moet gemotiveerd zijn. Het wordt door een districtsrechter afgegeven op basis van informatie die onder ede door de politie verstrekt
wordt. De rechter moet ervan overtuigd zijn dat er redelijke gronden zijn om het huiszoekingsbevel af te geven. Een politiebeambte heeft het recht uw
voertuig tot stoppen te dwingen en te doorzoeken:
indien de beambte het redelijke vermoeden heeft dat er verdovende middelen kunnen worden aangetroffen,
om uw wagen te controleren op explosieve stoffen of illegale wapens.
Als u gefouilleerd wordt, moet dit gedaan worden door een politiebeambte van hetzelfde geslacht. Een politiebeambte die het redelijke vermoeden heeft dat
u verdovende middelen bezit, mag u staande houden en fouilleren en, als er verdovende middelen worden aangetroffen, arresteren. U hebt geen recht
beroep aan te tekenen tegen het afgeven van een aanhoudings- of huiszoekingsbevel.
Links
Het Bureau juridische zaken (Law Office) van de republiek Cyprus

Het hooggerechtshof van Cyprus

Laatste update: 16/11/2020
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de
Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke
bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
3 - Mijn rechten tijdens het proces
Waar wordt het proces gevoerd?
De zaak wordt behandeld door de rechtbank van het district waar het feit begaan is.
Uw proces is openbaar tenzij de rechtbank besluit dat het achter gesloten deuren moet worden gevoerd. In de
Grondwet staan redenen waarom tot een
behandeling achter gesloten deuren wordt overgegaan.
Cyprus kent geen juryproces. De rechtbank, die bestaat uit beroepsrechters, oordeelt of het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is.
Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?
De tenlastelegging kan tijdens het proces worden veranderd indien de rechtbank ermee instemt. Dit kan gebeuren als de informatie in de tenlastelegging niet
adequaat is of om de tenlastelegging op het bewijsmateriaal af te stemmen.
Aanvullingen op de tenlastelegging tijdens het proces zijn mogelijk indien die uit het bewijs naar voren komen en de rechtbank ermee instemt. Indien dit
gebeurt, kan de procedure geschorst worden om u in staat te stellen uw verweer op te stellen.
Indien aan het eind van het proces slechts een gedeelte van het ten laste gelegde bewezen is en dit een op zich staand strafbaar feit is, kunt u voor dat feit
bestraft worden zonder dat de tenlastelegging veranderd wordt. U kunt ook veroordeeld worden voor een poging tot het plegen van het strafbare feit dat u
ten laste is gelegd, zonder dat de tenlastelegging veranderd wordt. Aan het einde van de procedure kan de rechtbank bevelen dat er aanvullingen op de
tenlastelegging moeten worden gemaakt die voortkomen uit het bewijsmateriaal en kan de rechtbank u veroordelen zonder de tenlastelegging te
veranderen. Dit mag geen rechterlijke dwaling opleveren.
U kunt uw verweer ten aanzien van het ten laste gelegde of een deel daarvan tijdens het proces veranderen, indien de rechtbank u hiervoor toestemming wil
geven. Indien u schuld bekent aan een deel van het ten laste gelegde, behandelt de rechtbank de zaak ten aanzien van het resterende ten laste gelegde.
Indien u schuld bekent aan het volledige ten laste gelegde, gaat de rechtbank direct over op het proces van vonniswijzing.
Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?
U hebt recht op een eerlijk en openbaar proces binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke, onpartijdige en bevoegde rechtbank die bij wet is
ingesteld.
De uitspraak van de rechtbank moet gemotiveerd zijn en wordt in het algemeen in het openbaar gedaan, tenzij publiciteit niet in het belang van een goede
rechtsbedeling zou zijn.
Indien u een strafbaar feit ten laste wordt gelegd, hebt u ten minste de volgende grondrechten:
direct, in een taal die u begrijpt en in detail op de hoogte te worden gesteld van de aard en de gronden van de tenlastelegging;
voldoende tijd en middelen te krijgen om uw verweer voor te bereiden;
uzelf te verdedigen of u door een advocaat van uw keuze te laten vertegenwoordigen; indien u zich geen rechtsbijstand kunt veroorloven hebt u recht op
gratis rechtsbijstand indien dat in het belang van een goede rechtsbedeling is;
vragen te stellen aan getuigen die tegen u getuigen en dezelfde voorwaarden te laten gelden voor getuigen die vóór u getuigen als getuigen die tegen u
getuigen;
u gratis te laten bijstaan door een tolk indien u de taal die in de rechtbank wordt gesproken niet verstaat of spreekt.
Moet ik bij de rechtszitting aanwezig zijn?
Nadat u gedagvaard bent om ter terechtzitting te verschijnen, moet u het proces bijwonen. Indien u nalaat te verschijnen, wordt er een arrestatiebevel tegen
u uitgevaardigd.
Word ik vastgehouden of vrijgelaten tijdens het proces?
In de regel wordt u op borgtocht vrijgelaten tijdens het proces, met uitzondering van ernstige zaken. Er kan een bevel tot gevangenhouding worden gegeven
indien er een ernstig risico bestaat dat u niet tijdens het proces zult verschijnen als u wordt vrijgelaten. Vrijlating op borgtocht mag alleen worden afgewezen
indien er een risico bestaat dat u nog meer strafbare feiten zult plegen als u wordt vrijgelaten.
Indien vrijlating op borgtocht wordt afgewezen en een districtsrechter de zaak behandelt, kunt u maximaal acht dagen gevangen gehouden worden voordat u
opnieuw ter terechtzitting dient te verschijnen. Er geldt geen limiet voor de periode van gevangenhouding indien de zaak wordt behandeld door de
assisenrechtbank.
U kunt in beroep gaan tegen een beslissing om vrijlating op borgtocht af te wijzen. U dient dit beroep binnen tien dagen na de beslissing indienen.

Er geldt geen vaste tijdslimiet voor de voorlopige hechtenis, in afwachting van het proces. Uw zaak moet echter binnen een redelijke termijn behandeld
worden.
Ik woon in een andere lidstaat. Kan ik via een videoverbinding aan de rechtszitting deelnemen?
Er is niet voorzien in het deelnemen aan strafprocessen via een videoverbinding.
Word ik tijdens het proces door een advocaat vertegenwoordigd?
U hoeft u niet door een advocaat te laten vertegenwoordigen tijdens een gerechtelijke procedure. U hebt het recht uzelf te verdedigen. Als u door een
advocaat vertegenwoordigd wordt, hebt u het recht tijdens alle fasen van de procedure van advocaat te veranderen.
Indien u zich geen advocaat kunt veroorloven, kunt u recht hebben op rechtsbijstand indien dat in het belang is van een goede rechtsbedeling.
Indien u zich tijdens het proces door een advocaat laat vertegenwoordigen, zal hij of zij uw verweer presenteren. Indien u zichzelf verdedigt, hebt u dezelfde
rechten, waaronder het recht niet te antwoorden en het recht uzelf niet te belasten.
Wat is mijn rol in het proces?
Nadat het openbaar ministerie de zaak heeft voorgedragen, hebt u het recht aan te voeren dat de zaak niet ontvankelijk zou zijn vanwege een of meer van
de volgende redenen:
er is geen bewijs voor een essentieel element van het delict,
het bewijs van het openbaar ministerie blijkt onbetrouwbaar en onvoldoende te zijn om tot een veilige veroordeling te komen.
Indien de rechtbank met uw argument instemt, wordt u vrijgesproken zonder dat u uw verweer hoeft te geven.
Indien de rechtbank beslist dat de zaak wel ontvankelijk is, moet de rechtbank u op de hoogte stellen van de volgende rechten:
onder ede te getuigen. Indien u dit doet, wordt u door het openbaar ministerie aan een kruisverhoor onderworpen.
een onbeëdigde verklaring vanaf de beklaagdenbank af te leggen. In dat geval wordt geen kruisverhoor afgenomen;
te zwijgen. Als u gebruikmaakt van uw zwijgrecht mogen hier geen negatieve consequenties aan worden verbonden.
Kan ik getuigen à decharge oproepen?
Ongeacht of u ervoor kiest een verklaring af te leggen, hebt u het recht getuigen à decharge op te roepen.
Indien u ervoor kiest een verklaring onder ede af te leggen en er een vraag aan u wordt gesteld waardoor u uzelf zou kunnen belasten, moet de rechter u
wijzen op uw recht de vraag niet te beantwoorden.
Wat gebeurt er als ik in de rechtbank lieg?
Als u een valse verklaring aflegt tijdens het proces, maakt u zich schuldig aan meineed, hetgeen een strafbaar feit is waarvoor u tot gevangenisstraf
veroordeeld kunt worden.
Welke rechten heb ik met betrekking tot het mij ten laste gelegde?
U hebt het recht bewijs van het openbaar ministerie te betwisten door de getuige die tegen u getuigt aan een kruisverhoor te onderwerpen. U kunt ook
bezwaar maken tegen bewijs.
Mag ik tegenbewijs aanvoeren?
U kunt bewijs overleggen ter ondersteuning van uw verweer indien dat relevant is voor de inhoud van de zaak en wettelijk toegestaan is. Indien u in uw
verweer uw karakter aanvoert, kunt u een karaktergetuige oproepen die voor u getuigt.
Mag ik gebruikmaken van een privédetective die namens mij bewijs verzamelt?
Ja, dat mag. Het verzamelde bewijs mag aan de rechtbank worden voorgelegd volgens dezelfde regels als ander bewijs.
Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?
Uw strafblad mag tijdens het proces niet openbaar worden gemaakt, tenzij u besluit een verklaring af te leggen en u uw karakter in uw verweer aanvoert door
tijdens een kruisverhoor een aantijging te doen tegen het karakter van een getuige die tegen u getuigt.
Bewijs van eerdere strafbare feiten die u gepleegd hebt mag aan de rechtbank worden voorgelegd op voorwaarde dat het misdrijf waarvoor u berecht wordt
soortgelijk is aan andere misdrijven die u gepleegd hebt.
Er mag rekening worden gehouden met uw strafblad in een andere lidstaat, tenzij de desbetreffende veroordeling(en) verjaard zijn.
Wat gebeurt er aan het eind van het proces?
Aan het einde van het proces leggen de partijen hun slotverklaringen af en doet de rechter uitspraak.
U kunt door de rechter veroordeeld of vrijgesproken worden.
Indien u veroordeeld wordt, hebt u het recht de rechter toe te spreken teneinde tot strafvermindering te komen, voordat de rechter vonnis wijst.
Nadere informatie over te geven straffen kunt u hier vinden.
Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?
Het slachtoffer heeft geen specifieke rol in het proces, maar hij of zij kan gevraagd worden een verklaring af te leggen over de gebeurtenissen rond het feit
en het letsel en de schade die het slachtoffer als gevolg daarvan heeft opgelopen.
In het proces van vonniswijzing kan het slachtoffer door het openbaar ministerie gevraagd worden de gevolgen van het misdrijf te beschrijven. Indien u
ermee instemt het slachtoffer schadeloos te zullen stellen of indien het slachtoffer bereid is u het feit te vergeven, kan uw straf verminderd worden.
Mogelijke straffen
De volgende straffen kunnen worden opgelegd door rechtbanken in Cyprus.
Gevangenisstraf, dat wil zeggen opsluiting in een staatsgevangenis gedurende een bepaalde periode.
Periodieke gevangenisstraf. Indien u wordt veroordeeld voor een misdrijf waarop een gevangenisstraf van drie jaar of minder staat, kan u een periodieke
gevangenisstraf voor een duur van maximaal 52 weken worden opgelegd. De periode waarin deze periodieke gevangenisstraf wekelijks ten uitvoer wordt
gelegd, loopt van vrijdag 8:00 uur tot maandag 17:00 uur.
Voorwaardelijke gevangenisstraf. Indien u wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar of minder, kan deze worden opgelegd als een
voorwaardelijke straf van drie jaar. Indien u de voorwaarden schendt, wordt de oorspronkelijke gevangenisstraf opgelegd en kunnen er andere gevolgen zijn.
Voorwaardelijke straf. De rechtbank kan u een voorwaardelijke straf opleggen waarbij u gedurende één tot drie jaar onder toezicht van een
reclasseringsmedewerker wordt gesteld. De wet voorziet in speciale regelingen voor de behandeling van jeugdigen.
Jeugdige delinquenten. De leeftijd waarop men strafrechtelijk vervolgd kan worden is veertien jaar. Aan veertien- tot achttienjarigen wordt zelden
gevangenisstraf opgelegd.
Ontzetting uit de ouderlijke macht. Indien een ouder of persoon die voor een minderjarige verantwoordelijk is voor bepaalde misdrijven wordt veroordeeld,
kan de rechtbank bevelen dat het kind naar een veilige plaats moet worden overgebracht. Het kind valt dan onder de verantwoordelijkheid van de directeur
van de sociale dienst.
Gerechtelijk bevel tot behandeling tegen een drugsverslaving. Mits de persoon in kwestie ermee instemt, kan iemand die voor een drugsdelict veroordeeld
wordt, opgedragen worden een behandeling te ondergaan bij een afkickcentrum, in plaats van een andere straf opgelegd te krijgen.

Borgtocht om zeker te stellen dat de verdachte verschijnt voor de uitspraak. In dit geval worden voorwaarden opgelegd waarbij geëist wordt dat u zich
gedurende een bepaalde periode aan de wet houdt. Als u de voorwaarden schendt, kunt u zowel veroordeeld worden vanwege schending van het bevel en
voor het oorspronkelijke strafbare feit.
Een gerechtelijk bevel de openbare orde gedurende een vastgestelde periode niet te verstoren.
Verbod op het bijwonen van sportevenementen. Als u veroordeeld wordt vanwege gewelddadigheid of gewelddadigheden bij een voetbalwedstrijd of een
andere sportwedstrijd, kan de rechtbank u naast een andere straf een verbod opleggen op het bijwonen van een voetbalwedstrijd of sportwedstrijd.
Bevel tot confiscatie van goederen die door misdaad verkregen zijn.
Ontzegging van de rijbevoegdheid. In het geval u veroordeeld wordt voor een verkeersovertreding, kan u de rijbevoegdheid ontzegd worden. De rechtbank
kan dit als een bijkomende straf opleggen.
Verbod op het bezit of gebruik van een schietsportwapen. Dit kan van toepassing zijn als u veroordeeld wordt voor het illegale gebruik van een wapen voor
de jacht.
Verbeurdverklaring. Voorwerpen die u illegaal onder u houdt of illegaal verkregen hebt, kunnen verbeurd worden verklaard.
Sloopbevel. De rechtbank kan bevelen dat een illegaal gebouwd bouwwerk gesloopt moet worden.
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4 - Mijn rechten na het proces
Kan ik hoger beroep instellen?
U hebt het onvoorwaardelijke recht bij het hooggerechtshof hoger beroep in te stellen tegen uw veroordeling en de strafmaat. Tegen een veroordeling die het
gevolg is van uw schuldbekentenis kunt u geen hoger beroep instellen, tenzij de in de tenlastelegging opgenomen feiten eigenlijk geen strafbaar feit zijn.
Welke termijnen zijn van toepassing?
U moet uw hoger beroep tegen uw veroordeling en/of de strafmaat binnen tien dagen na de datum van het vonnis instellen. U dient een beroepschrift in bij
de griffie van de districtsrechtbank waar de zaak behandeld is, en bij de griffie van het hooggerechtshof indien de zaak door een assisenrechtbank
behandeld is.
Op welke gronden kan ik hoger beroep instellen?
De gronden waarop u hoger beroep kunt instellen tegen uw veroordeling zijn dat:
de normale regels voor een eerlijk proces geschonden zijn,
de veroordeling onredelijk is, op basis van het bewijs,
de beslissing van de rechtbank op basis van een rechtsvraag fout is,
er zich een belangrijke rechterlijke dwaling heeft voorgedaan.
De gronden waarop u hoger beroep kunt instellen tegen de strafmaat zijn dat:
de straf in beginsel verkeerd is – er was sprake van dwaling door de rechtbank ten aanzien van de feiten of het recht of beide,
de straf duidelijk te hoog of onjuist is.
De gronden van het hoger beroep tegen een veroordeling en de strafmaat moeten volledig uitgelegd en gemotiveerd worden in het beroepschrift.
Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?
Indien u uw recht hoger beroep in te stellen uitoefent, blijft uw veroordeling of straf geldig totdat er een uitspraak is in de beroepszaak.
Normaliter volgt binnen zes tot twaalf maanden uitspraak in een beroepszaak.
In het kader van het hoger beroep wordt er normaliter geen nieuw bewijs in aanmerking genomen. Nieuw bewijs kan in aanmerking worden genomen als dit
buiten uw schuld om pas na het proces aan het licht is gekomen. Het moet van belang zijn voor het proces en relevant voor uw onschuld.
Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?
De partijen in het hoger beroep hebben het recht de rechtbank toe te spreken om hun argumenten voor en tegen het hoger beroep uit te spreken. Een
schriftelijk overzicht van de argumenten wordt voorafgaand aan de rechtszitting ingediend. In hoger beroep wordt de oorspronkelijke zaak niet opnieuw
behandeld, maar wordt beoordeeld of de beslissing in eerste instantie een goede beslissing was.
Wat kan de rechter besluiten?
Het Hooggerechtshof kan:
u in het gelijk stellen en de veroordeling vernietigen;
u deels in het gelijk stellen en andere delen van de veroordeling bekrachtigen indien u voor een aantal feiten schuldig bent bevonden;
het hoger beroep afwijzen;
de veroordeling vernietigen en u schuldig verklaren aan een ander strafbaar feit dat op basis van het bewijs passender is en een nieuwe straf opleggen;
het hoger beroep toewijzen en de zaak terugverwijzen naar dezelfde of een andere rechtbank.
Wat gebeurt er als het hoger beroep slaagt dan wel niet slaagt?
Als het hoger beroep tegen de veroordeling slaagt, worden het vonnis en de straf vernietigd. Als het hoger beroep tegen de veroordeling niet slaagt, wordt
het afgewezen. Als er hoger beroep is ingesteld tegen de strafmaat, heeft het hooggerechtshof de bevoegdheid de strafmaat te verlagen of aan te passen.
Indien het hoger beroep tegen de veroordeling en/of de strafmaat niet slaagt, heeft het hooggerechtshof de bevoegdheid te bevelen dat de gevangenisstraf
moet ingaan op de dag waarop het hoger beroep wordt afgewezen.
Heb ik het recht om hoger beroep in te stellen bij een hogere of andere rechter?
Er is geen derde gerechtelijke instantie. Als over het hoger beroep beslist is, zijn rechtsmiddelen uitgeput. In het geval van schending van enig recht uit
hoofde van het
Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, kunt u beroep aantekenen bij het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens, indien er geen lokale rechtsmiddelen meer mogelijk zijn.
Als mijn beroep slaagt, krijg ik dan een schadevergoeding?
Indien uw hoger beroep tegen de veroordeling slaagt en u al een tijd in de gevangenis hebt doorgebracht, hebt u bij wet recht op schadevergoeding voor de
schade die voor u ontstaan is vanwege het feit dat u niet hebt kunnen werken.
Als mijn beroep slaagt, wordt de oorspronkelijke veroordeling dan ergens geregistreerd?
Als uw beroep ertoe leidt dat uw veroordeling vernietigd wordt, dan wordt de veroordeling nergens geregistreerd.
Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Als u veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf in Cyprus kunt u naar uw eigen land worden overgebracht om de straf uit te zitten mits het een
gevangenisstraf van langer dan zes maanden betreft; bij uitzondering kan deze beperking worden opgeheven. Op het moment dat u in de gevangenis komt
wordt u van dit recht in kennis gesteld.
Overbrenging naar uw lidstaat vindt niet automatisch plaats. U moet aangeven dat u de straf in uw land wilt uitzitten door een aanvraag in te dienen in de
staat waar u veroordeeld bent (Cyprus) of uw lidstaat.
Bij uitzondering kan overbrenging zonder uw toestemming plaatsvinden, als één van de staten dit nodig acht vanwege uw leeftijd of uw fysieke of mentale
gesteldheid.
De voorwaarden voor de overbrenging zijn vastgelegd in het
Verdrag inzake de Overbrenging van Gevonniste Personen. Een voorwaarde is dat het
handelen of nalaten waarvoor u veroordeeld bent een misdrijf is volgens de wet van de staat waar het proces behandeld is.
Na overbrenging naar uw lidstaat geldt voor alle zaken met betrekking tot de omstandigheden van uw detentie het recht van die staat en niet het recht van
de staat waar de straf is uitgesproken. U dient in te stemmen met de overbrenging, tenzij de hierboven genoemde uitzonderingen van toepassing zijn.
U hebt niet het recht beroep aan te tekenen tegen een beslissing om u aan uw land van herkomst over te dragen om daar uw straf uit te zitten.
Als ik veroordeeld ben, kan ik dan voor hetzelfde misdrijf opnieuw worden berecht?
U kunt niet tweemaal voor hetzelfde feit worden berecht, ongeacht of dit in Cyprus of een andere staat gepleegd is. Het 'ne bis in idem'-beginsel is een
grondrecht dat vervat is in de Grondwet van Cyprus.
Wordt informatie over de tenlastelegging bijgeschreven op mijn strafblad?
De politie houdt uw antecedenten bij. Elke nieuwe veroordeling wordt bijgeschreven op uw strafblad. Het strafblad wordt vooral bijgehouden en gebruikt voor
het bepalen van de strafmaat. Er wordt geen registratie bijgehouden van strafrechtelijke vervolging die niet tot een veroordeling heeft geleid.
Hoe lang uw veroordeling op uw strafblad blijft staan, is afhankelijk van de aard van de straf en loopt uiteen van vijf tot maximaal twaalf jaar.
De politie kan uw strafblad zonder uw toestemming bijhouden en u kunt geen bezwaar maken tegen de opname van uw strafrechtelijke veroordelingen op
uw strafblad.
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5 - Verkeersovertredingen
Zowel lichte als ernstige verkeersovertredingen worden als alle andere strafbare feiten behandeld. De normale straf is een geldboete. Stelselmatige
overtreders kan de rijbevoegdheid ontzegd worden. De meeste lichte verkeersovertredingen worden via een administratieve sanctie afgehandeld.
Wie behandelt verkeersovertredingen?
Een aantal lichte overtredingen begaan door de bestuurders van motorvoertuigen en aanverwante overtredingen mag administratief worden afgehandeld
door een bij wet voorgeschreven geldboete op te leggen.
In het geval van een snelheidsovertreding of het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden en enkele andere lichte overtredingen, krijgt u
strafpunten op uw rijbewijs. Bij meer dan twaalf strafpunten moet uw zaak bij de rechter aanhangig worden gemaakt. Indien u niet instemt met het opleggen
van een geldboete en strafpunten, wordt er een strafzaak tegen u aanhangig gemaakt.
Een politiebeambte of een door de gemeente of de lokale overheid aangestelde parkeerwachter kan u kennis geven van het feit dat er een geldboete is
opgelegd. In het geval van een parkeerovertreding, moet het strafbare feit op de kennisgeving vermeld staan evenals het feit dat het bedrag met 50% wordt
verhoogd als u de geldboete niet binnen 15 dagen betaalt.
Indien de boete niet binnen 30 dagen betaald wordt, kan vervolging worden ingesteld. Geldboetes kunnen worden opgelegd voor verkeersovertredingen die
begaan worden door voetgangers, fietsers en bestuurders van motorvoertuigen. De hoogte van de geldboete is bij wet vastgesteld.
Als u instemt met een administratieve boete is beroep niet mogelijk. Indien u echter ontkent de overtreding begaan te hebben, kunnen de autoriteiten de
zaak bij de rechter aanhangig maken om het feit te bewijzen. Tegen de beslissing van de rechter is beroep mogelijk, zoals ook bij alle andere beslissingen
inzake strafbare feiten het geval is.
Een als administratieve sanctie opgelegde boete kan op dezelfde manier geïncasseerd worden als een door een rechtbank opgelegde geldboete. Dit leidt
niet tot een strafblad.
Wat gebeurt er als de zaak voor de rechter komt?
De districtsrechtbank voor de plaats waar de verkeersovertreding gepleegd is, is bevoegd om de zaak te behandelen.
De procedure voor het behandelen van lichte verkeersovertredingen is dezelfde als die voor andere strafbare feiten.
De straffen die de rechtbank kan opleggen zijn:
boete,
gevangenisstraf,
ontzegging van de rijbevoegdheid.
Burgers van andere lidstaten lopen evenveel kans als ingezetenen van Cyprus om vervolgd te worden voor lichte verkeersovertredingen.
Tegen een veroordeling en de strafmaat voor een lichte verkeersovertreding kan op dezelfde wijze en om dezelfde redenen beroep worden aangetekend als
in alle andere gevallen.
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