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Ο περί του Ποινικού Κωδικός (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1964, το κείμενον τοΟ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφη
μερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφ ώνως τω "Αρθρω 52 του Συν
τάγματος.
'Αριθμός 41 του 1964
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ (ΚΕΦ. 154)
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφ ίζει ώς ακολούθως :
Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 154.
3 τοΟ 1962
4 3 τ ο 0 1963.
ΤροποποΙησις
τοΟ βασικοΟ
Νόμου διά της
προσθήκης
νέων άρθρων.

Τροποττοΐησις τοΟ
άρθρου 122
τοΟ βασικού
Μόμου.

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί τού Ποινικού
Κωδικός (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1964 και θα άναγινώσκηται
όμοΟ μετά του Ποινικού Κωδικός (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς
«ό βασικός Νόμος» ).
2 . Ό (δασικός Νόμος τροποποιείται διά της ε'ις αυτόν προσθήκης
ευθύς μετά τό άρθρον 50 των ακολούθων νέων άρθρων :
«Δημοσίευσις 50Α. Πάς δστις άνευ νομίμου εξουσίας, δημοσιεύει ή
εΙδήσεων,
άνακοινοΐ είς πάν άλλο μή προς τούτο έξουσιοδοτημένον
κ.λ.π.,
πρόσωπον οίονδήποτε σχέδιον, τύπον, σημείωμα, έγγρα·
άφορωσών
φον, πράγμα, πληροφορίαν ή εΐδησιν σχετιζομένην προς
είς Ιργσ
αμύνης,
οιαδήποτε οχυρωματικά έργα, μέσα ή έργα αμύνης, στρα
κ.λ.ιτ..
τώνας, στρατιωτικός άποθήκας ή άλλα μέρη κατεχόμενα
ή χρησιμοποιούμενα ύπό ή διά τάς άνάγκας των ένοπλων
δυνάμεων τής Δημοκρατίας ή άφορώσαν ε'ις τήν στάθμευ
σιν, συγκέντρωσιν, κίνησιν, άναδίπλωσιν ή δράσιν τούτων,
εΐναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται μέ φυλάκισιν
τριών ετών.
Είσοδος,
50Β.—(1) Πάς δστις, άνευ έγγραφου αδείας του 'Υπουρ
κ.λ.ιτ., είς
γού
'Εσωτερικών, προσεγγίζει, επιθεωρεί, φωτογραφίζει,
ατιηγορευμέν^νπΙρΓίΓήν. προπαρασκευάζει σχέδια, διέρχεται ή εισέρχεται είς οίαν
δήποτε άπηγορευμένην περιοχήν είναι ένοχος πλημμελή
ματος και τιμωρείται μέ φυλάκισιν τριών ετών.
(2) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (1) «άπηγορευμένη
περιοχή» σημαίνει—
(α) οιαδήποτε οχυρωματικά έργα, μέσα ή έργα αμύ
νης, στρατώνας, στρατιωτικάς άποθήκας ή άλλα
μέρη κατεχόμενα ή χρησιμοποιούμενα υπό ή διά τάς
άνάγκας τών ένοπλων δυνάμεων της Δημοκρατίας*
(β) οίονδήποτε άλλο μέρος δπερ ήθελε κηρυχθή άπη
γορευμένη περιοχή δι' αποφάσεως τοΟ 'Υπουργικού
Συμβουλίου δημοσιευομένης είς τήν έπίσημον εφη
μερίδα τής Δημοκρατίας» .
3 . Ή παράγραφος (β) του άρθρου 122 του βασικού Νόμου αντικα
θίσταται διά τής κάτωθι :
«(β) προωρισμένην ή ήτις είναι ένδεχόμενον νά παρεμπόδιση ή
καθ* οιονδήποτε τρόπον νά έπηρεάση οίανδήποτε δικαστικήν
διαδικασίαν ή οίανδήποτε άστυνομικήν έρευναν διεξαγομέ
νην έπί σκοπώ ενάρξεως δικαστικής διαδικασίας ή έρευναν
διεξαγομένην έπί τη βάσει τών διατάξεων οιουδήποτε
Νόμου».

