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Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 144(Ι) του 2002
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) (Αρ. 3)
Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο, (που στο εξής
θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

2. Το άρθρο 86 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:
«Ορισμοί.

86. Στον Κώδικα αυτό—
'αμφίστομο μαχαίρι σημαίνει οποιοδήποτε μαχαίρι ή άλλο όργανο το
οποίο έχει λεπίδα και στις δύο πλευρές, ανεξάρτητα αν καταλήγει σε μυτερή
άκρη ή όχι, και περιλαμβάνει και ξίφος σε οποιαδήποτε μορφή·
'μαχαίρι' σημαίνει μαχαίρι άλλο από αμφίστομο μαχαίρι, το οποίο έχει
λεπίδα, είτε αυτή καταλήγει σε μυτερή άκρη είτε όχι:
Νοείται ότι στην ερμηνεία των όρων 'αμφίστομο μαχαίρι' και 'μαχαίρι' του
παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνεται αμφίστομο μαχαίρι ή μαχαίρι το
οποίο—

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
44του 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(Ι) του 1994
3(Ι) του 1996
99(Ι) του 1996
36(Ι) του 1997
40(Ι) του 1998
45(Ι) του 1998
15(Ι) του 1999
37(Ι) του 1999
38(Ι) του 1999
129(Ι) του 1999
30(Ι) του 2000
43(Ι) του 2000
77(Ι) του 2000
162(Ι) του 2000
169(Ι) του 2000
181(Ι) του 2000
27(Ι) του 2001
12(Ι) του 2002
85(Ι) του 2002.
Τροποποίηση του
άρθρου 86 του βασικού
νόμου.
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(α) Προορίζεται από την κατασκευή του για σκοπούς διακόσμησης,
(β) έχει από τη φύση του συλλεκτικό ή αρχαιολογικό χαρακτήρα,
(γ) προορίζεται από την κατασκευή του ή λόγω της φύσης του για οικιακή,
επαγγελματική, εκπαιδευτική, αθλητική χρήση ή για σκοπούς θήρας ή αλιείας ή για
άλλη συναφή χρήση, ή
(δ) αποτελεί μέρος της στολής των μελών των ενόπλων δυνάμεων της Δημοκρατίας ή
των μελών των ενόπλων δυνάμεων άλλης χώρας, τα οποία είναι διαπιστευμένα ή
βρίσκονται νόμιμα στη Δημοκρατία.».
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