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Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 15(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικού Κώδικα Συνοπτικός 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί £τλος
154 

Ποινικού Κώδικα Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 3του 1962 
43 του 1963 
41 του 1964 
69 του 1964 
70 του 1965 
5 του 1967 
58 του 1967 
44 του 1972 
92 του 1972 
29 του 1973 
59 του 1974 
3 του 1975 
13 του 1979 
10 του 1981 
46 του 1982 
86 του 1983 
186 του 1986 
111 του 1989 
236 του 1991 
6(1) του 1994 
3(1) του 1996 
99(1) του 1996 
36(1) του 1997 
40(1) του 1998 
45(1) του 1998. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από τον Τροποποίηση 
ορισμό του όρου «κακούργημα» των λέξεων «θανατική ποινή ή» (τρίτη και ™υ βασικού4 

τέταρτη γραμμή). νόμου. 
3. Η παράγραφος (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποίηση 

τροποποιείται ως ακολούθως: του βασικού 
(α) Με τη διαγραφή των λέξεων «με θάνατο ή» (δεύτερη γραμμή) και την νόμου. 

αντικατάσταση της διπλής τελείας στο τέλος αυτής με κόμμα και με τη 
λέξη «ή», 

(β) Με τη διαγραφή της επιφύλαξης αυτής. 
4. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση τροποποίηση 

Λ ,<. , , . , ,5. c , του άρθρου 14 
της λέξης «επτά» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «δέκα». του βασικού 

νόμου. 
5. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση Τροποποίηση 

, ,c. . \ ■ · ■ ■ του άρθρου 16 
των λέξεων «ποινικών αδικημάτων που στρέφονται εναντίον του κράτους, τα τ0υ βασικού 
οποία τιμωρούνται με τη θανατική ποινή» (πρώτη μέχρι τρίτη γραμμή) με τις νόμου, 
λέξεις «αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 36 και 37». 

6. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη του βασικού 

νέα παράγραφο: νόμου. 
«(α) φυλάκιση διά βίου». 
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Κατάργηση των 
άρθρων 27 και 
28 του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 32 
του βασικού 
νόμου. «Εγγύηση 

για την 
τήρηση της 
τάξης. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 33 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 36 
του βασικού 
νόμου. 

(β) Με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (στ) αυτού της 
ακόλουθης νέας παραγράφου: 

«(ζ) οποιαδήποτε άλλη ποινή ή μεταχείριση επιβάλλεται δυνάμει 
άλλου νόμου.». 

7. Τα άρθρα 27 και 28 του βασικού νόμου καταργούνται. 

8. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό 
μετά τις λέξεις «φόνου εκ προμελέτης» (πρώτη γραμμή) των λέξεων «και των 
αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 36 και 37». 

9. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 

32. Εκτός από την περίπτωση του κακουργήματος του φόνου 
εκ προμελέτης και των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 
36 και 37, σε πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για ποινικό 
αδίκημα δύναται να επιβληθεί, αντί της ποινής στην οποία αυτό 
υπόκειται ή επιπρόσθετα με την ποινή αυτή, η ανάληψη προσω
πικής υποχρέωσης, με ή χωρίς εγγυητές για το ποσό που το Δικα
στήριο κρίνει σκόπιμο, να τηρεί την τάξη και να είναι καλής 
διαγωγής για το χρόνο που ορίζεται από το Δικαστήριο, ενώ 
δύναται να διαταχθεί η φυλάκιση του, μέχρι να αναληφθεί τέτοια 
υποχρέωση με εγγυητές, εφόσον επιβλήθηκε με αυτό τον τρόπο 
από το Δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η φυλάκιση για τη μη 
ανάληψη της υποχρέωσης που έχει επιβληθεί με αυτό τον τρόπο 
δε δύναται να υπερβαίνει τον ένα χρόνο, ενώ συνολικά ο χρόνος 
τέτοιας φυλάκισης μαζί με την τυχόν ποινή φυλάκισης που θα 
οριστεί δε δύναται να υπερβαίνει το προβλεπόμενο για το 
ποινικό αδίκημα που καταλογίστηκε στο πρόσωπο αυτό ανώτατο 
όριο φυλάκισης χωρίς χρηματική ποινή.». 

10. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 

33. Εκτός από την περίπτωση του κακουργήματος του φόνου 
εκ προμελέτης και των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 
36 και 37, το Δικαστήριο δύναται πρόσωπο που έχει καταδικα
στεί για ποινικό αδίκημα αντί να το καταδικάσει σε ποινή να το 
απολύσει με ανάληψη από αυτό προσωπικής υποχρέωσης, με ή 
χωρίς εγγυητές για το ποσό που το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο, 
να προσέλθει και να ακούσει την έκδοση της απόφασης σε 
προσεχή συνεδρία του Δικαστηρίου ή όταν κληθεί για το σκοπό 
αυτό.». 

11. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 

36. Όποιος— 
(α) Ενεργά αναμειγνύεται σε ένοπλες εχθροπραξίες εναντίον 

της Δημοκρατίας, 
(β) παρέχει βοήθεια σε χώρα η οποία βρίσκεται σε εμπόλεμη 

«Εγγύηση για 
προσέλευση 
για ακρόαση 
δικαστικής 
απόφασης. 

«Εσχάτη 
προδοσία. 
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(γ) παρέχει βοήθεια σε ένοπλες δυνάμεις εναντίον των οποίων 
δυνάμεις της Δημοκρατίας είναι αναμεμειγμένες σε 
ένοπλες ενέργειες, 

(δ) ανατρέπει με τη χρήση βίας τη νόμιμη Κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας, 

είναι ένοχος εσχάτης προδοσίας και υπόκειται στην ποινή της 
φυλάκισης διά βίου.». 

12. Το άρθρο 37 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση Τροποποίηση 
των λέξεων «θανατική ποινή.» στο τέλος αυτού με. τις λέξεις <<ποινήίουβασικού37 

φυλάκισης διά βίου.». νόμου. 
13. Το άρθρο 39 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο Αντικατάσταση 

άοθοο· του άρθρου 39 
w y ' του βασικού 

«Συνωμοσία. 39. Όποιος συνωμοτεί με άλλο πρόσωπο για την τέλεση νόμου, 
οποιασδήποτε πράξης με σκοπό τη διάπραξη του αδικήματος της 
εσχάτης προδοσίας είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται 
στην ποινή της φυλάκισης διά βίου.». 

14. Το άρθρο 46 του βασικού νόμου καταργείται. Κατάργηση 
άρθρου 46 του 
βασικού 
νόμου. 

15. Το άρθρο 69 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο Αντικατάσταση 
άοθοο: του άρθρου 69 

' του βασικού 
«Πειρατεία. 69. Όποιος προβαίνει σε πράξεις που συνιστούν πειρατεία νόμου, 

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης 
διά βίου. 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 'πειρατεία' 
συνιστούν οι ακόλουθες πράξεις: 

(α) Κάθε παράνομη πράξη βίας ή κράτησης ή κάθε πράξη 
διαρπαγής που διαπράττεται για ιδιωτικούς σκοπούς από 
το πλήρωμα ή από τους επιβάτες ιδιωτικού πλοίου ή 
αεροσκάφους και που κατευθύνεται— 

(i) στα διεθνή ύδατα εναντίον άλλου πλοίου ή στο διεθνή 
εναέριο χώρο εναντίον άλλου αεροσκάφους ή 
εναντίον προσώπων ή περουσιακών στοιχείων που 
βρίσκονται πάνω στο πλοίο ή στο αεροσκάφος αυτό· 

(ii) εναντίον πλοίου, αεροσκάφους, προσώπων ή περιου

σιακών στοιχείων σε τόπο εντός ή εκτός της 
δικαιοδοσίας της Δημοκρατίας, 

(β) Κάθε πράξη εκούσιας συμμετοχής στη λειτουργία πλοίου ή 
αεροσκάφους εν γνώσει των γεγονότων που καθιστούν το 
πλοίο ή το αεροσκάφος αυτό πειρατικό, 

(γ) Κάθε πράξη υποκίνησης ή σκόπιμης διευκόλυνσης μιας 
από τις πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) 
και (β) πιο πάνω.». 


