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Συμφώνως τ& "Αρθρφ 52 τοΟ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς δ ύπό της Βουλής των Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Ποινικού Κωδικός (Τροποποιητικός) Νόμος 1962. 
το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό του Προέδρου καί τοΟ 'Αντι
προέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς την Έπίσημον "Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας . 

'Αριθμός 3 του 1962 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κβφ .154 . 

ΊροττοποΙη
σις τοΟ 
Λρθρρο 4 
του βασικοΟ 
Νόμου. 

Συνακόλου
θοι τρρττοποι
ήσβις βίς 
τόν βασικών 
Νόμον. 

•AvtiKOtt©:

αΐασις τών 
Λρβρων 5 
καΐ6 τόΟ 
βάοίκοΟ 
Νόμου &»Λ 
νέων Λρίίρόν. 

Ι. "Ο παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ποινικού Κωδικός 
(Τροποποιητικός) Νόμος* 

Ή Βουλή τών Αντ ιπροσώπων ψηφίζει ώ ς ακολούθως :·-

^όμο 
Νόμος* 1962, και θά άναγινώσκητάι όμοϋ μετά του 

Ποινικού Κωδικός (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς « ό βασικός 
Νόμος»). 

2. Τό άρθρον 4 τοϋ βασικού Νόμου διά τοϋ παρόντος τροποποιείται 
διά τής έν αύτώ προσθήκης καΐ κατά τήν προσήκουσαν άλφαβητικήν 
τάξϊν των ακολούθων ορισμών :— 

««Δημοκρατία» σημαίνει τήν Δημοκρατίαν τής Κύπρου 

«Σύνταγμα» σημαίνει τό Σύνταγμα τής Δημοκρατίας». 

3. Ό βασικός Νόμος θά έφαρμόζηται ώ ς έάν— 
(α) οιαδήποτε αναφορά έν αύτώ είς «τήν Κυβέρνησιν τής Αυτής 

Μεγαλειότητος έν τω "Ηνωμένω Βασιλείω» διεγράφετο; 
(β) οΐάδήττοτε αναφορά έν αύτω είς «τήν άποικίαν» ύπεκαθίστατο 

δι" αναφοράς είς «τήν Δημοκρατίαν» καί οΙαδήποτε αναφορά 
ίν αύτώ είς «τους υπηκόους τής Αυτής Μεγαλειότητος» ύπε
καθίστατο δι* αναφοράς είς «τους πολίτάς τής Δημοκρατίας». 

4; Ή έπικεφαλίς πρό του άρθρου 5 καί τά άρθρα 5 καί 6 τοϋ βασικού 
Νόμου Ϊ8*& τοΟ παρόντος καταργούνται καί αντικαθίστανται διά των 
ακολουθών:— 

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
..:,-■ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ. 

'*#&ίφ*^.^\ψ^Μ&^^-&&^ καί ο*«*δήποτε άλλοις <Ν£μος 
κ>ώο^Γ*Ι,*βί> συνιστών Αδίκημα εφαρμόζονται έπι πάντων τών αδικημάτων 
κτλ. ' ίίτινα διεττράχθησαν— 

(α) εντός τοϋ εδάφους τής Δημοκρατίας, ή 
* (β) εντ&ς τών Κυριάρχων Περιοχών τών Βάσεων, ύπό 

Κυπρίου εναντίον η έν σχέσει προς Κύπριον, ή 
(γ) εις οιανδήποτε ζένην χώραν ύπό πολίτου τής Δημο

κρατίας ένώ ούτος διετέλει έν τή υπηρεσία τής Δημο
κρατίας, ή 

(«5) είς οΙανδήποτε ξένην χώραν ύπό πολίτου τής Δημο
κρατίας, έάν τό αδίκημα τιμωρήται έν τή Δημοκρατία 
διά θανάτου ή φυλακίσεως ύπερβαινούσης τά δύο ε*τη 
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και ή πράξις ή παράλειψις ή συνιστώσα το αδίκημα 
είναι επίσης αξιόποινος κατά τον νόμον τής χώρας 
ένθα τοϋτο διεπράχθη : 

Νοείται δτι έάν έν σχέσει προς πραξιν τι τταρά-
λειψιν συνιστώσαν τό αδίκημα ή ττοινή τοΰ θανάτου 
δέν προβλέπεται υπό τοΰ νόμου τής χώρας ένθα ή πρδ
ξις ή παράλειψις έγένετο, ένώ ή ποινή τοΰ θανάτου προ
βλέπεται έν τη Δημοκρατία, ή τοιαύτη ποινή δέν θά 
έπιβάλληται έν τη Δημοκρατία άλλα ό τοιούτος πολίτης 
θά υπόκειται εις οιανδήποτε αλλην ποινήν μέχρι 
ποινής φυλακίσεως διά βίου. ή 

(κ) εις οιανδήποτε ξένην χώραν ύφ* οιουδήποτε προοώπου 
έάν τό αδίκημα 

(ί) είναι προδοσία ή αδίκημα κατά τής ασφαλείας 
τής Δημοκρατίας ή τής Συνταγματικής τάξεως, ή 

(it) είναι πειρατεία, ή 
(iii) συνδέεται προς τό νόμισμα ή τό χαρτονόμισμα 

τής Δημοκρατίας, ή 
(iv) άφορα εις παράνομον εμπορίαν επικινδύνων 

φαρμάκων, ή 
(ν) είναι έν των αδικημάτων διά τα όποια, δυνάμει 

οιασδήποτε Διεθνούς Συνθήκης ή Συμβάσεως 
δεσμευούσης τήν Δημοκρατίαν, είναι εφαρμο
στέος ό νόμος τής Δημοκρατίας. 

(2) Ποινική δίωξις δεν θά διεξάγηται έν τη Δημοκρατία 
έν σχέσει μέ αδίκημα διαπραχθέν έν ξένη χώρα έάν ό κατηγο
ρούμενος δικασθείς είς τήν τοιαύτην χώραν διά τό τοιούτο 
αδίκημα κατεδικάσθη ή ήθωώθη. 

(3) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου— 
«Κύπριος» σημαίνει πολίτην τής Δημοκρατίας η πρό

σωπον τό όποιον, δυνάμει των εκάστοτε ισχυουσών περί 
Ιθαγενείας τής Δημοκρατίας Διατάξεων, θά έδικαιοϋτο 
νά γίνη πολίτης τής Δημοκρατίας καΐ περιλαμβάνει 
οιανδήποτε ομάδα προσώπων, ώργανωμένην είς νομικόν 
πρόσωπον ή μή, είτε έγγεγραμμένην ή λειτουργούσαν 
δυνάμει των Νόμων τής Δημοκρατίας είτε τελούσαν 
υπό τον έλεγχον πολιτών τής Δημοκρατίας ή προσώπων 
τά όποια θά έδικαιοΰντο νά γίνουν πολΐται τής Δημο
κρατίας



«ξένη χώρα» σημαίνει οιανδήποτε χώραν έκτος τής 
Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τάς Κυριάρχους Περιοχάς 
Βάσεων καί οιονδήποτε πλοϊον ή αεροσκάφος έγγεγραμ
μένον εις τοιαύτην χώραν ή Περιοχήν 

«Κυρίαρχοι Περιοχαΐ Βάσεων» σημαίνει τήν Κυρί
αρχον Περιοχήν Βάσεως Ακρωτηρίου καί τήν Κυρί
αρχον Περιοχήν Βάσεως Δεκέλειας, ώς ορίζονται είς τό 
άρθρον Ι τής Συνθήκης τής άφορώσης είς τήν Έγκα
θίδρυσιν τής Δημοκρατίας τής Κύπρου τής υπογραφείσης 
έν Λευκωσία τήν Ιόηνήμέραν τοΰ Αυγούστου, 1960" 

«έδαφος τής Δημοκρατίας» περιλαμβάνει τά 
χωρικά αυτής ύδατα εντός άκτϊνος τριών μιλίων έκ τής 
ακτής τής Δημοκρατίας μετρούμενης από τό χαμηλότερον 
ση μείον τοΰ ϋδατος έν ώρα άμπώτιδος καί οίονδήποτε 
πλοϊον ή αεροσκάφος έγγεγραμμένον έν τή Δημοκρατία 
οπουδήποτε τοϋτο ευρίσκεται, έκτος έάν δυνάμει τοΰ 
διεθνοΰς δικαίου τό τοιοΰτο πλοϊον ή αεροσκάφος 
υπόκειται κατά τόν σχετικόν χρόνον είς άλλοδαπόν. 
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Έκδίκαςκς 6.—τ(Ι) 'Αδίκημα διαττραχθέν έν.ξέντϊ χ ώ ρ α δια τήν οποίαν 
£«3«Γθέν θ α ΖΧ* έψαρμογήν δ : Ποινικός Κώδιζ ή οιοσδήποτε άλλος 
ΤΜΥ βίς ζένι,ν Νόμος της Δημοκρατίας δυνάμει τοΟ άρθρου 5, θά έκδι
χώραν.. κάξητάι υπό τοιούτου αρμοδίου Δικαστηρίου, ώ ς δύναται 

, νά καθορίση τό Άνώτατον Δικαστήριον, τηρουμένων τών 
διατάξεων τοΰ άρθρου 159 του Συντάγματος. 

(2) Διά ι ούς σκοπούς τοΟ παρόντος άρθρου «ξένη χώρα» 
έχει τήν σημασίαν τήν άποδιδόμένην είς τήν τοιαύτην έκφρασιν 
ύπό τοΟ εδαφίου (3) του άρθρου 5.». 

5. Ή έπικεφαλϊς ττρό του Αρθρου 203 καΐ τά άρθρα 203 2ως 207 
(αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων) τοΰ βασικΟϋ Νόμου διά τοΰ παρόντος 
καταργούνται και τά ακόλουθα υποκαθίστανται αντί τούτων:— 

« Φ Ο Ν Ο Σ ΕΚ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΙΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ. 
203. (Ί) Παν πρόσωπον τό όποϊον έκ προμελέτης διά 

παρανόμου πράξεως ή παραλείψεως επιφέρει τον θάνατον 
άλλου προσώπου είναι £νοχον τοό κακουργήματος τοΰ φόνου 
έκ προμελέτης, 

(2) Πάν πρόσωπον εύρεθέν ενοχον διά φόνον έκ προμε

λέτης Οά καταδικάζηται είς τήν ποινήν του θανάτου. 
204. Προμελέτη είναι ή άποδεικνυομένη ευθέως ή συμπε

ρασματικώς. πρόθέσις προκλήσεως θανάτου οιουδήποτε 
προσώπου, άδιαψόρως έάν τό τοιούτο πρόσωπον εϊναι τό 
φονέυθέν ή μή, υφισταμένη τόσον πρό της τελέσεως τής προ

καλούσης τόν θάνατον πράξεως ή παραλείψεως δσον και κατά 
τόν χρόνον τής τοιαύτης τελέσεως. 

205.;—(Ι) Πάν πρόσωπον τό όποιον διά παρανόμου 
πράξεως ή παραλείψεως επιφέρει τόν θάνατον ετέρου προ
σώπου είναι ενοχον Τού κακουργήματος τής ανθρωποκτονίας. 

(2) Παράνομος πάράλειψις είναι ή συνιστώσα ύποίτιον 
.αμέλειαν ποράλειψις εκτελέσεως καθήκοντος, καίτοι δέν 
υφίσταται πρόθεοις προκλήσεως θανάτου. 

(3) Πάν πρόσωπον τό όποιον διαπράττει τό κακούργημα 
τής ανθρωποκτονίας υπόκειται εις ποινήν φυλακίσεως διά 
βίου.>>. 

6 ν  ( Ι ) Τηρουμένων τ&ν διατάξεων τοΰ εδαφίου (2) ό βασικός Νόμος 
διά του παρόντος τροποποιείται διά τής αντικαταστάσεως Τής λέξεως 
«murder», οπουδήποτε συναντάται, δίά τών λέξεων «φόνος εκ πρόμε^ 
λέτης» καΐ τής λέξεως «manslaughter» οπουδήποτε συναντάται, διά 
τής λέξεω,ς «ανθρωποκτονία». 

(2) ΕΙς τόν π^άγιότίτλόν των άρθρον 214; 216 και 217 του βασικού 
Νόμου αντί τής λέξεως «murder» υποκαθίσταται ή λέξις «άποκτείνειν». 

'Λνί)(Η.νπο 
κτονία. 

Τ. Τό 8ρθρ&\κί5Β5 τοΟ βασικού Νόμου διά τοΟ παρόντος, καταργείται. 


