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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3149 της 16ης Μ Α Ι Ο Υ 1997
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 36(1) του 1997
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ποινικού Κώδικα
Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος").

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
86 του 1983
186 του 1986
111 του 1989
236 του 1991
6(1) του 1994
3(1) του 1996.

2. Το άρθρο 305Α του βασικού νόμου (όπως αυτό προστέθηκε με το Νόμο 186
του 1986) αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:
"Επιταγές χωρίς αντίκρισμα
Έκδοση επι
305Α.(1) Πρόσωπο το οποίο εκδίδει επιταγή η οποία, κατά ή
ταγών χωρίς
μετά την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη πληρωτέα, παρου
αντίκρισμα.
σιάζεται στην τράπεζα επί της οποίας εκδόθηκε, δεν εξοφλείται λόγω
έλλειψης διαθέσιμων κεφαλαίων του εκδότη της και παραμένει
απλήρωτη για περίοδο επτά ημερών από της εν λόγω παρουσιάσεως,
(1163)

Αντικατάσταση
του άρθρου 305Α
του βασικού
νόμου.
186 του 1986.
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1164
είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης
που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει
τις χίλιες πεντα-κόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές:
Νοείται ότι σχετική σφράγιση ή σημείωση της εν λόγω τράπεζας
επί της επιταγής αποτελεί αποδεκτή μαρτυρία ενώπιον οποιουδήποτε
Δικαστηρίου.
(2) Πρόσωπο το οποίο, χωρίς εύλογη αιτία προκαλεί με
οποιαδήποτε πράξη τη μη εξόφληση επιταγής που εκδόθηκε απ' αυτό,
είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης
που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει
τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές.
(3) Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται για οποιαδήποτε επιταγή
από την οποία δεν προκύπτει αγώγιμο δικαίωμα κατά του εκδότη
της.".

