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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

τίτλος.

Κώδικα (Τροποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015 και θα

Κεφ. 154.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικού

διαβάζεται μαζί με τον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο (που στο

3 του 1962 εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).
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(Ι) του 1994
3(Ι) του 1996
99(Ι) του 1996
36(Ι) του 1997
40(Ι) του 1998
45(Ι) του 1998
15(Ι) του 1999

2
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
12(Ι) του 2002
85(Ι) του 2002
144(Ι) του 2002
145(Ι) του 2002
25(Ι) του 2003
48(Ι) του 2003
84(Ι) του 2003
164(Ι) του 2003
124(Ι) του 2004
31(Ι) του 2005
18(Ι) του 2006
130(Ι) του 2006
126(Ι) του 2007
127(Ι) του 2007
70(Ι) του 2008
83(Ι) του 2008
64(Ι) του 2009
56(Ι) του 2011
72(Ι) του 2011
163(Ι) του 2011
167(Ι) του 2011
84(Ι) του 2012
95(Ι) του 2012
134(Ι) του 2012

3
125(Ι) του 2013
131(Ι) του 2013
87(Ι) του 2015
91(Ι) του 2015.
Τροποποίηση

2. Η παράγραφος (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του

του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
βασικού νόμου.
(α) Με την αντικατάσταση, στο τέλος της παραγράφου
(vii) αυτής, του σημείου της τελείας με το σημείο του
κόμματος και με την προσθήκη της λέξης «ή»· και
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την υποπαράγραφο
(vii) αυτής, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου
(viii):
«(viii) αφορά παράνομη κατακράτηση ανηλίκου
εκτός των ορίων της Δημοκρατίας.».
Τροποποίηση

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη,

του βασικού

αμέσως μετά το άρθρο 248 αυτού, του ακόλουθου νέου

νόμου με την

άρθρου 248Α:

προσθήκη νέου
άρθρου 248Α.
«Παράνομη

248Α.(1) Όποιος, ενώ ασκεί κοινή κηδεμονία

κατακράτηση

ανηλίκου

ανηλίκου εκτός
των ορίων της
Δημοκρατίας.

με

άλλο

ή

άλλα

πρόσωπα,

μεταφέρει το ανήλικο πρόσωπο εκτός των
ορίων της Δημοκρατίας, με τη συναίνεση του
άλλου ή των άλλων νομίμων κηδεμόνων του
για συγκεκριμένη περίοδο και, με την εκπνοή
της

περιόδου

αυτής,

εξακολουθεί

να

κατακρατεί το ανήλικο πρόσωπο εκτός των

4
ορίων της Δημοκρατίας, χωρίς τη συναίνεση
του άλλου ή των άλλων νομίμων κηδεμόνων
του, θεωρείται ότι κατακρατεί παράνομα το
ανήλικο πρόσωπο εκτός των ορίων της
Δημοκρατίας.
(2) Όποιος κατακρατεί παράνομα ανήλικο
πρόσωπο εκτός των ορίων της Δημοκρατίας
είναι

ένοχος

κακουργήματος

και,

σε

περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά (7)
έτη.».

