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Αρ. 4357, 12.10.2012 

134(Ι)/2012 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

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(Ι) του 1994 

3(Ι) του 1996 

99(Ι) του 1996 

36(Ι) του 1997 

40(Ι) του 1998 

45(Ι) του 1998 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικού Κώδικα 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 

Ποινικού Κώδικα Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).  
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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 

144(Ι) του 2002 

145(Ι) του 2002 

25(Ι) του 2003 

48(Ι) του 2003 

84(Ι) του 2003 

164(Ι) του 2003 

124(Ι) του 2004 

31(Ι) του 2005 

18(Ι) του 2006 

130(Ι) του 2006 

126(Ι) του 2007 

127(Ι) του 2007 

70(Ι) του 2008 

83(Ι) του 2008 

64(Ι) του 2009 

56(Ι) του 2011 

72(Ι) του 2011 

163(Ι) του 2011 

167(Ι) του 2011 

84(Ι) του 2012 

95(I) του 2012. 
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Προσθήκη νέου 

άρθρου στο 

βασικό νόμο. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον τίτλο 

«Ελευθέρωση, Απόδραση κρατουμένων και παρεμπόδιση Δικαστικών 

Λειτουργών», του ακόλουθου νέου άρθρου 126Α: 

  

 «Ορισμοί νόμιμης 

κράτησης, φυλακής 

και αστυνομικού 

κρατητηρίου.  

126Α.  Για τους σκοπούς των άρθρων 127, 128, 129 και 

129Α- 

   

   «νόμιμη κράτηση» σημαίνει στέρηση 

της ελευθερίας προσώπου, δυνάμει 

των παραγράφων 2 και 3 του 

Άρθρου 11 του Συντάγματος. 

    

   

 

62(Ι) του 1996 

12(Ι) του 1997 

96(Ι) του 2005 

116(Ι) του 2008 

37(Ι) του 2009. 

«φυλακή» και «αστυνομικό 

κρατητήριο» έχουν την έννοια που 

αποδίδει στους όρους αυτούς ο περί 

Φυλακών Νόμος.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 

127 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 127 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 

άρθρο: 

 «Ελευθέρωση 

κρατουμένου. 

127.(1) Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ή απειλεί να 

χρησιμοποιήσει πραγματική βία εναντίον οποιουδήποτε 

προσώπου ή περιουσίας κατά ή αμέσως πριν ή αμέσως 

μετά τη στέρηση της ελευθερίας προσώπου, με σκοπό να 

ελευθερώσει το πρόσωπο αυτό από νόμιμη κράτηση ή να 

εμποδίσει τη στέρηση της ελευθερίας του, είναι ένοχο 

κακουργήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν 

υπερβαίνει τα επτά έτη. 
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   (2) Πρόσωπο το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο και 

χωρίς τη χρήση βίας κατά ή αμέσως πριν ή αμέσως μετά τη 

στέρηση της ελευθερίας προσώπου παρέχει συνδρομή, με 

σκοπό να ελευθερώσει πρόσωπο που βρίσκεται υπό νόμιμη 

κράτηση, είναι ένοχο κακουργήματος και υπόκειται σε ποινή 

φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.». 

   

Αντικατάσταση 

του άρθρου 

128 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 128 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 

άρθρο: 

   

 «Απόδραση 

προσώπου 

που τελεί υπό 

νόμιμη 

κράτηση. 

128.  Πρόσωπο το οποίο είτε με τη χρήση βίας είτε με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαφύγει ή αποπειράται να 

διαφύγει- 

   

  (α) από τη φυλακή ή αστυνομικό κρατητήριο ή 

    

  (β) ενόσω τελεί υπό νόμιμη κράτηση και βρίσκεται 

υπό τον έλεγχο, την εποπτεία και την ευθύνη του 

Αρχηγού της Αστυνομίας ή 

    

  (γ) ενόσω τελεί υπό νόμιμη κράτηση και βρίσκεται 

υπό τον έλεγχο και ή την εποπτεία και ευθύνη του 

Διευθυντή των Φυλακών ή  

    

  (δ) ενόσω τελεί υπό νόμιμη κράτηση και βρίσκεται 

υπό τον έλεγχο του Δικαστηρίου ή 

    

  (ε) ενόσω τελεί υπό νόμιμη κράτηση και βρίσκεται 

υπό τον έλεγχο του Διευθυντή του Τμήματος 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, 
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   είναι ένοχο κακουργήματος και υπόκειται σε 

ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε 

έτη.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 

129 του 

βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 129 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 

άρθρο: 

  

 «Παροχή 

συνδρομής για 

τη διαφυγή 

προσώπου 

που τελεί υπό 

νόμιμη 

κράτηση. 

129. Πρόσωπο το οποίο παρέχει συνδρομή σε πρόσωπο 

που τελεί υπό νόμιμη κράτηση για να διαφύγει της κράτησής 

του ή μεταφέρει ή μεριμνά να μεταφερθεί οτιδήποτε εντός 

της φυλακής ή των αστυνομικών κρατητηρίων, το οποίο 

δύναται να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει τη διαφυγή 

του προσώπου που τελεί υπό νόμιμη κράτηση, είναι ένοχο 

κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.». 

  

Προσθήκη νέου 

άρθρου στο 

βασικό νόμο. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 129 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 129Α: 

  

 «Μεταφορά 

κινητού 

τηλεφώνου ή 

φορητού μέσου 

επικοινωνίας 

στα 

αστυνομικά 

κρατητήρια.  

129Α. Πρόσωπο το οποίο μεταφέρει ή μεριμνά να 

μεταφερθεί εντός των αστυνομικών κρατητηρίων κινητό 

τηλέφωνο ή οποιοδήποτε φορητό μέσο επικοινωνίας, με 

σκοπό όπως τούτο περιέλθει στην κατοχή προσώπου που 

τελεί υπό νόμιμη κράτηση, είναι ένοχο πλημμελήματος και 

υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή 

σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες 

ευρώ (€2000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.». 

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.052.206-2011 

ΒΣΓ/ΟΠ/ΜΑΧ 


