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ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟ Υ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟ Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑΣ
δπ· *Αρ. 1151 της 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ό τιε.ρΙ Ποινικού Κωδικός (Τροποποιητικός) Νόμος του 1974 εκδίδεται
δια δημοσ ιεύσ εως εις την έπίσ ημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος.
*Αριθμός 59 τοΟ 1974
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ Π0ΙΝΙΚΟΝ ΚΏΔΙΚΑ
'Η Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως.:
JL Ό τιάρων Νόμος θά άναφέρηται ώς ό τιερι Ποινικού Κωδικός
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1974 και θα άναγινώσκηται όμοΟ μετά
τοΰ Ποινικού Κωδικός (εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός
νόμος»).

Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 1 54
3 τοΰ 1962
43 τοΰ 1963
41 τοΰ 1964
69 τοΰ 1964
70 τοΰ 1965
5 τοΰ 1967
58 τοΰ 1967
44 τοΰ 1972
92 τοΰ 1972
29 τοΰ 1973.

2. Ό δασικός νόμος τροποποιείται δια τής έν αύτώ προσθήκης Τροποποίησις
τοΰ δασικοΰ
ευθύς μετά τό άρθρον 51 του* ακολούθου νέου άρθρου :
νόμου δια της
«Πρόκλησις
51 Α.—(1) Πας δστις δημοσία καθ' οιονδήποτε τρόπον προσθήκης
¥\ διέγερσις κ α ί ύφ' οιανδήποτε μορφήν προκαλεί τους κατοίκους εις νέου άρθρου.
βιαιοπραγίας, 6 ι α ΐ ο π ρ α γ ί α ς εναντίον αλλήλων ή εις άμοιβαίαν διχό
νοιαν ή καλλιεργεί την διαμόρφωσιν του πνεύματος της
μισαλλοδοξίας είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρεί
ται με φυλάκισιν δώδεκα μηνών ή με χρηματικήν ποινήν
χιλίων λιρών ή μέ άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας, έάν δε
είναι νομικόν πρόσωπον μέ χρηματικήν ποινήν τριών χι
λιάδων λιρών.
(2) Ουδεμία δίωξις έπι τη βάσει του άρθρου τούτου
χωρεΐ άνευ έγγραφου συγ καταθέσεως του Γενικού Εισαγ
γελέως της Δημοκρατίας.».
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Τραπαποίησις
τοΰ βασικοΰ
νόμου διά της
προσθήκης
νέου άρθρου.

3. Ό δασικός νόμος τροποποιείται δια της εν αύτώ προσθήκης
εύθυς μετά το άρθρον 108 τον ακολούθου νέσο άρθρου ι
«Άντιποίησις 1Q8A.. Ό δημοσ ίως κοί a m * δϊκοιώμίΘΕτος φέρων τψι
δικαιώματος οτολήν ή άλλο oiceKpctEicov σημειον μελοος τοδ στροπαδ
στσλίτς, ΚΛ.ΤΠ ^ , ^ . ^ g y ^ , ^ φροορδς f| χης. άατονσμ£ας τ ά fetoioj Sis*
δικαιούται ν ά φέρΐ|· f| vac χρησιμοποιώ είναι ένοχος; πλημ
μελήματος κο£ τιμεαρείτιπα, μέ φολάκιοτν δώδεκα μηνών f|
μέ. πρσστιμσν τρ^ατκαοίών λιρών If μέ ά^φστέρας τ ά ς
TTOtVCKp>.

Τροποτιοίησις
τοΰ βασικοΰ
νόμου διά της
προσθήκης
νέου άρθρου.

4. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά της έν οώτώ; προσθήκης
ευθύς μετά το άρθρον 169 του ακολούθου νέου άρθρου :
«Ιατρικός
169Α. Παρά τάς διατάξεις των άρθρων 167, 168 καΐ 169
τερματισμός ουδέν πρόσωπον θά θεωρήται ώς £νοχον των ύπ' αυτών
τηςεγκυμο ΤΓρ0(5χεπ0μένοιν αδικημάτων οσάκις ή έγκυμασυνητ τέρμα?
τίζηται ύπό τάς ακολούθους περιστάσεις :
(α) Ύπό ίατροΰ εγγεγραμμένου σ υμφώνως προς τάς
Κεφ. 250
διατάξεις τοΰ περί Έγγραφης 'Ιατρών Νόμου'
30 τοΰ 1 959
30 τοΰ 1961
53 τοΰ 1961
79 τοΰ 1968
1 Τ.4 τοΰ ΐ 968
14 τοΰ 1974.

(β.) κατόπιν πιστοπσιήσΕϊας της αρμοδίας άστχινσμικης
άρχης βεβαιούμενης ύπό ίατρεκης πιστοποιήσεως
οσάκις τό τοιούτον είναι έφικτόν, στχ ή εγκυμοσύνη
πραεκλήθη κατόπιν 6ιασμα6 και ύπό περιστάσεις
αιτινες, εάν δεν ετίθετο τέρμα: είς σώτήν„ θά έδη
μισύργσαν σαδαρόν κλονισμόν εις. την καινωνικην
θεσιν της εγκύου ή του οικογενειακού αώτης tcEptβάλλοντος"
( γ ) κατόπιν γνωμοδοτήσεως δύα Ιατρών ούτως £y*yiE
γραμμένων &τΥ καλί| ττ| πίστει είναι της γνώμης δχι
έάν έξηκσλούβει ή εγκυμοσύνη ή ζιπή της έγκόου
θά ετίθετο εϊς κίνδυναν η θά προεκαλεΐτο πνευμα
τική f\ ψυχική δλάβη αύτης ή οιουδήποτε μέλους της
οικογενείας της μεγαλύτερα εκείνης παρά §άν §έν
έτερματίζετο ή εγκυμοσύνη ή\ δτι υφίσταται ουσιώ
δης κίνδυνος δτι έάν έγεννατσ τό τέκνσν θά ΰπέ
κειτα εις σσ&<χρα& φυσική ν f| ψυχικήν άνωμάλίαν.».

