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Ν. 129(Ι)/99

Ο περί Ποινικού Κ ώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημο
σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Αρθρο 52
του Συντάγματος.
Αριθμός 129(1) του 1999
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔ ΙΚΑ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροπο
ποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ποι
νικού Κώδικα Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος")

2. Το άρθρο 305Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση της διπλής τελείας πριν από την επιφύλαξη του
εδαφίου (1) αυτού με τελεία και τη διαγραφή της επιφύλαξης του, και
(β) με την προσθήκη ευθύς μετά το εδάφιο (2) αυτού των ακόλουθων
τριών νέων εδαφίων (3), (4) και (5), των υφιστάμενων εδαφίων (3) και
(4) αναριθμουμένων ως εδαφίων (6) και (7), αντίστοιχα:
«(3) Η πληρώτρια τράπεζα σε κάθε περίπτωση κατά
την οποία επιστρέφει επιταγή απλήρωτη οφείλει ενυπο
γράφως να σφραγίζει ή να σημειώνει σε αυτή τον πραγμα
τικό λόγο της μη πληρωμής της, καθώς και την ημερομη
νία εμφάνισης της προς πληρωμή· η σφράγιση και ο λόγος
επιστροφής που σημειώνεται από την εν λόγω τράπεζα
επί της επιταγής, η οποία δύναται να κατατεθεί από τον
κάτοχο της, γίνεται αποδεκτή ως μαρτυρία ενώπιον
οποιουδήποτε δικαστηρίου:
Νοείται ότι συμμόρφωση τράπεζας με τη δυνάμει του
παρόντος εδαφίου υποχρέωσης της δε συνιστά ούτε μπο
ρεί να ερμηνευτεί ότι συνιστά παραβίαση εκ μέρους της

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
111 του 1989
236 του 1991
6(1) του 1994
3(1) του 1996
99(1) του 1996
36(1) του 1997
40(1) του 1998
45(1) του 1998
15(1) του 1999
37(1) του 1999
38(1) του 1999.
Τροποποίηση
του άρθρου
305Α του
βασικού νόμου.
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22 του 1985
190 του 1989
8 του 1992
22(ΐ) του 1992.
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του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας των πληροφο
ριών που κατέχει αναφορικά με τους λογαριασμούς των
πελατών της.
(4) Παράβαση της δυνάμει του εδαφίου (3) επιβαλλόμε
νης υποχρέωσης από οποιοδήποτε λειτουργό ή υπάλληλο
της τράπεζας, ο οποίος εξουσιοδότησε ή εν γνώσει του επέ
τρεψε ή συνήργησε στην παράβαση, συνιστά ποινικό αδί
κημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει
τους τρεις μήνες ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις
χίλιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές, εκτός εάν η
παράβαση έγινε λόγω καλόπιστου λάθους.
(5) Γ ια σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος 'τρά
πεζα' περιλαμβάνει και οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα ή οργανισμό, συστημένο είτε με βάση τον περί
Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο είτε με βάση οποιοδήποτε
άλλο νόμο, ο οποίος εκδίδει βιβλιάρια επιταγών σε πελά
τ ε ς ή μέλη του.».

