
 

Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 5(Ι) του 2000  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1977 ΕΩΣ 1992 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων 
Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ναρκωτικών 
Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμους του 1977 έως 1992 ( που στο εξής θα αναφέρονται 
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι του 1977 έως 2000. 

Συνοπτικός τίτλος. 

29 του 1977 
 67 του 1983 
 20(Ι) του 1992. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 7, του πιο κάτω 
νέου άρθρου: 

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου. «Απαγόρευση 

πώλησης σπόρων 
καννάβεως. 

7Α.-(1) Τηρουμένων οποιωνδήποτε κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει 
του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου, δεν είναι νόμιμο για οποιοδήποτε πρόσωπο 
να προμηθεύει, προσφέρει προς πώληση, ή πωλεί σε άλλο πρόσωπο σπόρους 
οποιουδήποτε φυτού του γένους Κάνναβις (Cannabis), εν γνώσει του ότι το 
πρόσωπο αυτό προτίθεται να καλλιεργήσει παράνομα οποιοδήποτε φυτό του 
γένους Κάνναβις (Cannabis). 

 (2) Αποτελεί αδίκημα για οποιοδήποτε πρόσωπο-  

 (α) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια κατά παράβαση 
του εδαφίου (1)· 

 

 (β) να ενέχεται σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια άλλου προσώπου 
κατά παράβαση του εν λόγω εδαφίου. 

 

 (3) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
είναι ένοχο αδικήματος τιμωρουμένου με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 
οκτώ χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες 
λίρες ή και στις δύο ποινές.». 

 

3. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 
διαγραφή της λέξης «και» και την προσθήκη κόμματος πριν τον αριθμό 7(1) (δεύτερη γραμμή) 
και την προσθήκη μετά τον εν λόγω αριθμό της λέξης και του αριθμού «και 7Α». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 8 του βασικού 
νόμου. 
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