
Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 12(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 
Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την Κοινή Δράση 98/733/ΔΕΥ της 21ης Δεκεμβρίου 1998 

που θεσπίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου Κ.3 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με το αξιόποινο της συμμετοχής σε 
εγκληματική οργάνωση, στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε. L351 της 
29.12.1998, σ. 1-3). 

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

του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

Κεφ. 154. 
3 του 1962  
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 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  
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111 του 1989  
236 του 1991  
6(Ι) του 1994  
3(Ι) του 1996  

99(Ι) του 1996 
36(10 του 1997 
40(Ι) του 1998 
45(Ι) του 1998 
15(Ι) του 1999 
37(Ι) του 1999 
38(Ι) του 1999 

129(Ι) του 1999 
30(Ι) του 2000 
43(Ι) του 2000 
77(Ι) του 2000 

162(Ι) του 2000 
169(Ι) του 2000 

181(Ι) του 2000  
27(Ι) του 2001 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 63 του 
βασικού νόμου. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 63 αυτού 
των ακόλουθων νέων άρθρων: 
«Συμμετοχή σε 

εγκληματική 

οργάνωση. 

63Α. Όποιος συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση, είναι ένοχος 
αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση τριών 
ετών. 

 Συμμετοχή και  
αποδοχή  
διάπραξης  
εγκλημάτων. 

63Β.—(1) Όποιος, έχοντας γνώση των παράνομων σκοπών ή των 
δραστηριοτήτων εγκληματικής οργάνωσης— 

 (α) Συμμετέχει με οποιαδήποτε ενέργεια του σε οποιαδήποτε παράνομη 
πράξη εγκληματικής οργάνωσης· ή 
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 (β) συμμετέχει με οποιαδήποτε ενέργεια του σε οποιαδήποτε πράξη 
εγκληματικής οργάνωσης, η οποία θα έπρεπε λογικώς να γνωρίζει ότι συνδέεται 
με οποιοδήποτε τρόπο με τη διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος, 

 είναι ένοχος κακουργήματος που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δέκα χρόνια ή 
με χρηματική ποινή μέχρι πενήντα χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές. 

 (2) Το δικαστήριο δύναται να εκδικάζει αδικήματα που προβλέπονται από το 
εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
εγκληματική οργάνωση ευρίσκεται ή δραστηριοποιείται εν όλων ή εν μέρει 
εκτός της Δημοκρατίας. 

 (3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου», ο όρος 'εγκληματική οργάνωση' 
σημαίνει διαρθρωμένη ομάδα τριών ή περισσότερων προσώπων η οποία έχει 
συσταθεί και λειτουργεί με σκοπό την τέλεση ποινικών αδικημάτων που 
τιμωρούνται με μέγιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστο τριών ετών.». 
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