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Ν. 23(Ι)/2018 

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 

15(Ι) του 1999 

37(Ι) του 1999 

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

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί Ποινικού Κώδικα Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος»). 



2 

 

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(Ι) του 2012 

134(Ι) του 2012 

125(Ι) του 2013 

131(Ι) του 2013 
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87(Ι) του 2015 

91(Ι) του 2015 

112(Ι) του 2015 

113(Ι) του 2015 

31(Ι) του 2016 

43(Ι) του 2016 

31(Ι) του 2017 

72(Ι) του 2017. 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

αντικατάσταση 

του άρθρου 

169Α. 

2.  Το άρθρο 169Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Κεφ. 250. 

30 του 1959 

30 του 1961 

53 του 1961 

79 του 1968 

114 του 1968 

14 του 1974 

18 του 1979 

72 του 1991 

66(Ι) του 1995 

112(Ι) του 1996 

 «169Α. (1) Παρά τις διατάξεις των 

άρθρων 167, 168 και 169, κανένα 

πρόσωπο δεν θα θεωρείται ένοχο των 

αδικημάτων που προβλέπονται από αυτά, 

όταν η εγκυμοσύνη τερματίζεται με τη 

συναίνεση της εγκύου από ιατρό 

μαιευτήρα-γυναικολόγο με τη συμμετοχή 

αναισθησιολόγου, όλων εγγεγραμμένων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 

Εγγραφής Ιατρών Νόμου, σε οργανωμένη 

νοσηλευτική μονάδα και εφόσον συντρέχει 

μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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102(Ι) του 2004 

24(Ι) του 2009 

162(Ι) του 2011 

73(Ι) του 2013 

171(Ι) του 2013 

125(Ι) του 2017. 

    

   (α) Δεν έχουν συμπληρωθεί δώδεκα (12) 

εβδομάδες εγκυμοσύνης· 

    

   (β) η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα 

βιασμού, σεξουαλικής κακοποίησης 

ενήλικης ή ανήλικης ή σεξουαλικής 

κακοποίησης γυναίκας με νοητική 

αναπηρία ή αιμομιξίας και εφόσον 

δεν έχουν συμπληρωθεί δεκαεννέα 

(19) εβδομάδες εγκυμοσύνης και 

νοουμένου ότι δηλώσει ενυπόγραφα 

ενώπιον του ιατρού ότι η εγκυμοσύνη 

είναι αποτέλεσμα βιασμού, 

σεξουαλικής κακοποίησης ή 

αιμομιξίας: 

 

  Νοείται ότι, σε περίπτωση που η 

έγκυος είναι ανήλικη την πιο πάνω 

δήλωση υπογράφει και ένας από 

τους γονείς ή αυτός που έχει την 

επιμέλεια του προσώπου της 

ανήλικης: 

   

  Νοείται περαιτέρω ότι, σε 

περίπτωση που η έγκυος είναι 

γυναίκα με νοητική αναπηρία, αντί 

της εγκύου την πιο πάνω δήλωση 

υπογράφει μόνο ο ένας από τους 
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γονείς ή αυτός που έχει την επιμέλεια 

του προσώπου της γυναίκας με 

νοητική αναπηρία· 

    

   (γ) κατόπιν γνωμοδότησης αρμόδιου 

ιατρού εγγεγραμμένου με βάση τις 

διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών 

Νόμου σύμφωνα με την οποία 

παρουσιάζονται, με σύγχρονα μέσα 

προγεννητικής διάγνωσης, ενδείξεις 

ανωμαλίας του εμβρύου που 

επάγονται τη γέννηση νεογνού με 

παθολογικά προβλήματα· 

    

   (δ) κατόπιν γνωμοδότησης αρμόδιου 

ιατρού εγγεγραμμένου σύμφωνα με 

τις διατάξεις του περί Εγγραφής 

Ιατρών Νόμου ότι υπάρχει 

αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή 

της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής 

βλάβης της σωματικής ή ψυχικής 

υγείας αυτής: 

    

    Νοείται ότι, αν στις πιο πάνω 

περιπτώσεις η έγκυος είναι ανήλικη ή 

γυναίκα με νοητική αναπηρία, απαιτείται 

και η συναίνεση ενός από τους γονείς ή 

αυτού που έχει την επιμέλεια του 

προσώπου της ανήλικης ή της γυναίκας με 

νοητική αναπηρία. 

    

  

 

 

 

  (2) Για τους σκοπούς του παρόντος 

άρθρου, ο όρος “ανήλικη” έχει την έννοια 

που αποδίδεται στον όρο “παιδί”, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της 
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243 του 1990 

5(ΙΙΙ) του 2000 

9(ΙΙΙ) του 2010. 

Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, η οποία 

κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία 

με τον περί της Σύμβασης περί των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικό) 

Νόμο.». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 169Α αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

  

 «Διαφήμιση 

μέσων τεχνητού 

τερματισμού 

εγκυμοσύνης.  

 169Β. Πρόσωπο το οποίο δημόσια ή με 

την κυκλοφορία εγγράφων, εικόνων ή 

παραστάσεων αναγγέλλει ή διαφημίζει, 

έστω και συγκαλυμμένα, φάρμακα ή άλλα 

αντικείμενα ή τρόπους ως κατάλληλους να 

προκαλέσουν τεχνητό τερματισμό της 

εγκυμοσύνης ή με τον ίδιο τρόπο 

προσφέρει υπηρεσίες δικές του ή άλλου 

για την εκτέλεση ή την υποβοήθηση 

τεχνητού τερματισμού της εγκυμοσύνης 

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση 

καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή 

φυλάκισης μέχρι δύο έτη:  

    

    Νοείται ότι η ενημέρωση ή η 

υγειονομική διαφώτιση σχετικά με τον 

τεχνητό τερματισμό της εγκυμοσύνης που 

γίνεται από κέντρο οικογενειακού 

προγραμματισμού ή κέντρο μητρότητας και 

παιδιού, καθώς και η ενημέρωση ιατρών ή 

προσώπων που νόμιμα διακινούν μέσα 

τεχνητού τερματισμού της εγκυμοσύνης και 
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οι σχετικές δημοσιεύσεις σε ειδικά ιατρικά ή 

φαρμακευτικά περιοδικά δε συνιστούν 

αδίκημα που διαπράττεται κατά παράβαση 

του παρόντος άρθρου.».   

  
 


