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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2682 της 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ III 
Ο Τροποποιητικός του περί της Συμβάσεως περί της Εξαλείψεως Πάσης Μορφής 

Φυλετικής Διακρίσεως (Κυρωτικού) Νόμου του 1967 Νόμος του 1992 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 11 του 1992 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ 
ΤΗΣ ΕΞΑΛΕΙΞΕΩΣ ΠΑΣΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ 

(ΚΥΡΩΤΙΚΟ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1967 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Τροποποιητικός του περί της 

Συμβάσεως περί της Εξαλείψεως Πάσης Μορφής Φυλετικής Διακρίσεως 
(Κυρωτικού) Νόμου του 1967 Νόμος του 1992 και θα διαβάζεται μαζί με 
τον περί της Συμβάσεως περί της Εξαλείψεως Πάσης Μορφής Φυλε
τικής Διακρίσεως (Κυρωτικό) Νόμο του 1967 (που στο εξής θα ανα
φέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτόν, αμέσως 
μετά το άρθρο 2, του πιο κάτω άρθρου: 

2Α—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο δημόσια, είτε προφορικά 
είτε διά του τύπου ή με γραπτά κείμενα ή εικονογραφήσεις ή 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκ προθέσεως προτρέπει σε πράξεις 
ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος, 
ή βία κατά προσώπων ή ομάδας προσώπων, εκ μόνου του 
λόγου της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής τους ή του 
θρησκεύματος τους, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και 
υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή 
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και 
στις δύο ποινές. 

«Ποινικά 
αδικήματα. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

12 του 1967. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου άρθρου. 
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(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο συνιστά ή συμμετέχει σε 
οργανώσεις, οι οποίες επιδιώκουν οργανωμένη προπαγάνδα ή 
δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής που τείνουν σε φυλε
τικές διακρίσεις, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες στο εδάφιο (Ι) ποινές. 

(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο δημόσια, είτε προφορικά είτε 
διά του τύπου ή με γραπτά κείμενα ή εικονογραφήσεις ή 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκφράζει ιδέες προσβλητικές κατά 
προσώπου ή ομάδας προσώπων λόγω της φυλετικής ή 
εθνικής καταγωγής τους ή του θρησκεύματος τους, είναι 
ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που 
δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές. 

(4) Κάθε πρόσωπο που προμηθεύει κατ* επάγγελμα αγαθά 
ή προσφέρει υπηρεσίες και αρνείται σε άλλον την παροχή 
τούτων μόνο λόγω της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής του ή 
του θρησκεύματος του ή εξαρτά την παροχή από όρο που 
ανάγεται στη φυλετική ή εθνική καταγωγή ή το θρήσκευμα 
προσώπου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε 
φυλάκιση "που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις 
δύο ποινές.». 

Τυπώθηκε "στο Τυπογραφείο.της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


