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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 2191 της 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1986
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί Ποινικού Κωδικός (Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημο
σίευση στην ε πίσημη ε φημε ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο
52 του Συντάγματος.
Αριθμός 186 του 1986
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΉΟΙΝΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΑ.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Ποινικού Κωδικός
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1986 και θα αναγινώσκηται ομού μετά του
περί Ποινικού Κωδικός Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως «ο
βασικός νόμος»).

Συνοπτικός
τίτλ
°ζ
Κεφ 154
3 του 1962
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
86 του 1983.

2. Το εδάφιον (2) του άρθρου 113 του βασικού νόμου τροποποιείται
διά της εν αυτώ ενθέσεως αμέσως μετά τας λέξεις «εξέτασίν του ως
μάρτυρος εν συνοπτική δίκη» των λέξεων «ή εν δίκη ενώπιον
κακουργιοδικείου».
3. Το άρθρον 169Α του βασικού νόμου (ως τούτο προσετέθη διά του
νόμου 59 του 1974) καταργείται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου
νέου άρθρου 169Α:
«Ιατρικός
169Α. Παρά τας διατάξεις των άρθρων 167, 168 και 169
τερματισμός ουδέν πρόσωπον θα θεωρήται ως ένοχον των υπ' αυτών
της εγκυμο
προβλεπομένων αδικημάτων οσάκις η εγκυμοσύνη τερμα
σύνης.
τίζηται υπό ιατρού εγγεγραμμένου συμφώνως προς τας δια
τάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου:
Κεφ. 250
30 του 1959
30 του 1961
53 του 1961
79 του 1968
114 του 1968
14 του 1974
18 του 1979
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Τροποποίησις
του άρθρου 113
του βασικού
νόμου.
Αντικατάστα
σις του άρθρου
169Α του βασι
κού νόμου.
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Κεφ. 250
30 του 1959
30 του 1961

53 του ,1961
79 του 1968
'ίΐΤΟ" 1974
18 του 1979.

(α) κατόπιν πιστοποιήσεως της αρμοδίας αστυνομικής
αρχής βεβαιούμενης υπό ιατρικής πιστοποιήσεως
οσάκις το τοιούτον είναι εφικτόν, ότι η εγκυμοσύνη
προεκλήθη κατόπιν βιασμού και υπό περιστάσεις
αίτινες, εάν δεν ετίθετο τέρμα εις αυτήν, θα εδημιούρ
γουν σοβαρόν κλονισμόν εις την κοινωνικήν θέσιν της
εγκύου ή του οικογενειακού αυτής περιβάλλοντος· ή
(β) κατόπιν γνωμοδοτήσεως δύο ιατρών εγγεγραμμένων
συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Εγγραφής
Ιατρών Νόμου ότι καλή τη πίστει, είναι της γνώμης ότι
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εςηκολουθει η εγκυμοσύνη η ζωη της εγκύου θα
ετίθετο εις κίνδυνον ή θα προεκαλείτο φυσική, πνευ
μαγική Ά ψυχική βλάβη αυτής ή οιουδήποτε υφιστα
μένου τέκνου της μεγαλύτερα εκείνης παρά εάν δεν
ετερματίζετο η εγκυμοσύνη ή ότι υφίσταται ουσιώδης
κίνδυνος ότι εάν εγεννάτο το τέκνον θα έπασχεν από
τοιαύτας φυσικός ή ψυχικός ανωμαλίας ώστε να είναι
σοβαρώς ανάπηρον.».
Τροποποίησις
4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αυτώ προσθήκης
του βασικού αμέσως μετά το άρθρον 305 αυτού της ακολούθου επικεφαλίδος και
νόμου διά
, η
της προσθήκης Ορθρου:

νέου άρθρου.
Έκδοσις
άνευαντί
κρύσμοτος.

«Επιταγαί άνευ αντικρύσματος
305Α.—(1) Ό σ τ ι ς εκδίδει επιταγήν ήτις, επί τη εντός
ευλόγου χρόνου από της ημερομηνίας κατά την
οποίαν κατέστη πληρωτέα, εμφανίσει της εις την
τράπεζαν επί της οποίας εξεδόθη, δεν εξοφλείται
λόγω ελλείψεως διαθεσίμων κεφαλαίων του εκδό
του της εν αυτή και ο εκδότης της εν λόγω
επιταγής παραλείπει να εξόφληση ταύτην εντός
δεκαπέντε ημερών αφ' ότου έλαβε γνώσιν του
γεγονότος τούτου, είναι ένοχος ποινικού αδική
ματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαί
νουσαν τους έξ μήνας, εκτός εάν ούτος απόδειξη
ότι κατά τον χρόνον καθ' ον εξέδωσε την επι
ταγήν είχεν εύλογον αιτίαν να πιστεύη ότι επί τη
εμφανίσει της θα υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια διά
την εξόφλησίν της.
(2) Ό σ τ ι ς , άνευ ευλόγου αιτίας, προκαλεί δι'
οιασδήποτε πράξεως την μη εξόφλησίν εκδοθεί
σης υπ' αυτού επιταγής, είναι ένοχος ποινικού
αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερ
βαίνουσαν τους έξ μήνας, εκτός εάν απόδειξη ότι
είχεν εύλογον αιτίαν να πιστεύη ότι εδικαιούτο να
προβή εις την τοιαύτην πράξιν.
(3) Το παρόν άρθρον δεν εφαρμόζεται
εις
οιανδήποτε επιταγήν εκ της οποίας δεν προκύπτει
αγώγιμον δικαίωμα κατά του εκδότου της.».

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία.

