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Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 εκδίδεται
με
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 111 του 1989
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικού Κώδικα
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1989 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί
Ποινικού Κώδικα Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός
νόμος»).

2. Το άρθρο 187 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,
αμέσως μετά το εδάφιο (3), των ακόλουθων νέων εδαφίων:
«(4) Όταν υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι σε οποιοδήποτε
δημόσιο χώρο διαπράττεται το ποινικό αδίκημα που προνοείται από
το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, κάθε αστυνομικός μπορεί—
(α) να εισέλθει στο δημόσιο χώρο και να ζητήσει από
τον ιδιοκτήτη ή τον έχοντα την ευθύνη του χώρου
τούτου την άμεση συμμόρφωση προς τις πρόνοιες
του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου- και

Συνοπτικός
τίτλος.
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
46 του 1982
86 του 1983
186 του 1986.
Τροποποίηση
του άρθρου
187 του
βασικού
νόμου.
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(β)

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη ή του
έχοντα την ευθύνη του δημόσιου χώρου σύμφωνα με
την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου,
να
εισέλθει και να επιδώσει στον ιδιοκτήτη ή τον
έχοντα την ευθύνη του χώρου τούτου
γραπτή
ειδοποίηση σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται
στο παράρτημα Α του παρόντα Νόμου  και

(γ)

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη
γραπτή
προειδοποίηση που προνοείται από την παράγραφο
(β) του παρόντος εδαφίου, να εισέλθει και ερευνήσει
το χώρο τούτο, χωρίς ένταλμα έρευνας και παρά τις
διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου.

Παράρτημα Α.

(5) Οποιοδήποτε όργανο, από τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) του
παρόντος άρθρου για το οποίο υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι
θα παράσχει απόδειξη σχετικά με τη διάπραξη του
ποινικού
αδικήματος που προνοείται από το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου
και το οποίο ανευρέθηκε κατά τ η διάρκεια έρευνας που διεξήχθηκε
δυνάμει του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, μπορεί να κατασχεθεί
και να μεταφερθεί ενώπιον του Δικαστηρίου και να τύχει μετα
χείρισης με τον ίδιο τρόπο που θα τύγχανε, αν ήταν πράγμα που
κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια έρευνας δυνάμει εντάλματος.».
Τροποποίηση
του άρθρου
210 του
βασικού
νόμου..

3. Το άρθρο 210 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται
με το ακόλουθο νέο άρθρο:
«Πρόκληση
210. Ό π ο ι ο ς , λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επι
θανάτουλόγω κ ί ν δ υ ν η ς πράξης ή συμπεριφοράς, που δεν ανάγεται σε
αλόγιστης,

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την ■
προσθήκη νέου
άρθρου 235Α.
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απερίσκεπτης υπαίτια αμέλεια, χωρίς πρόθεση επιφέρει το θάνατο άλλου
ή επικίνδυνης προσώπου είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε
πράξης
φυλάκιση δυο χρόνων ή σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.».
4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το
άρθρο 235, του ακόλουθου νέου άρθρου που θα φέρει τον αριθμό 235Α:
«Εγκατάλειψη 235Α.—(1) Ό π ο ι ο ς , αφού εμπλακεί σε ατύχημα το
τόπου ατυχή οποίο προκαλεί το θάνατο άλλου προσώπου ή σωματική
ματος χωρίς
βλάβη σ ' άλλο πρόσωπο, εγκαταλείπει τον τόπο του
παροχή
ατυχήματος χωρίς παροχή βοήθειας, είναι ένοχος πλημ
βοήθειας.
μελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δυο χρόνων ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και
στις δυο αυτές ποινές.
(2) Ό π ο ι ο ς , αφού εμπλακεί σε ατύχημα το οποίο
προκαλεί ζημιά σε περιουσία, εγκαταλείπει τον τόπο του
ατυχήματος χωρίς παροχή βοήθειας, είναι ένοχος πλημ
μελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και
στις δυο αυτές ποινές.
(3) Εκτός αν το Δικαστήριο για ειδικούς
λόγους
διατάξει διαφορετικά, αφού λάβει υπόψη όλες τις συνθή
κες της υπόθεσης, πρόσωπο το οποίο
καταδικάζεται
δυνάμει του εδαφίου (1) ή (2) στερείται του δικαιώματος
κατοχής άδειας οδηγού για περίοδο που δεν είναι μικρό
τερη του ενός χρόνου από της ημερομηνίας της κατα
δίκης, όπως το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο.».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
( Ά ρ θ ρ ο 187(4))

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
19...
Κο, Κα, Δδα
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 187
ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΚΕΦ. 154
Επειδή παρά την προφορική υπόδειξη που σας έγινε συνεχίζεται η χρήση μεγα
φώνων/οργάνων που ενισχύουν τον ήχο στο υποστατικό στην Οδό
Αριθμός
χωρίς άδεια και/ή κατά παράβαση των όρων της άδειας
σας, ειδοποιείστε ότι, αν η παράβαση δεν τερματιστεί το αργότερο μέσα σε
δεκαπέντε λεπτά από τώρα, θα γίνει κατάσχεση των πιο πάνω μεγαφώνων και/ή
οργάνων προκειμένου να μεταφερθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για απόδειξη
ποινικής υπόθεσης εναντίον σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η παρούσα επιδόθηκε στον πιο πάνω στις
19 . . . και ώρα
Υπογραφή
Βαθμός
Για Αστυνομικό Διευθυντή
Κοιν.: Έ παρχο

