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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 154 
 

Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ 
 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. 
 
 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο  
1. Συνοπτικός τίτλος. 
2. Επιφυλάξεις. 

 
Ερµηνεία. 

 
3. Γενικός κανόνας ερµηνείας του Κώδικα. 
4. Ερµηνεία. 

 
Εφαρµογή εντός και εκτός της Εδαφικής Κυριαρχίας. 

 
5. Εφαρµογή του Ποινικού Κώδικα, κλπ. 
6. 2 του 83(Ι) του 2008. Εκδίκαση αδικηµάτων που διαπράθχηκαν σε ξένη χώρα. 

 
Γενικοί κανόνες για Ποινική Ευθύνη. 

 
7. Νοµική πλάνη. 
8. Καλή τη πίστει αξίωση δικαιώµατος. 
9. Πρόθεση. Ελατήριο. 

10. Πραγµατική πλάνη. 
11. Τεκµήριο εχεφροσύνης. 
12. Φρενοπάθεια. 
13. Μέθη. 
14. Ποινική ευθύνη παιδιών. 
15. Ποινικά ανεύθυνο δικαστικών λειτουργών. 
16. Εξαναγκασµός. 
17. Κατάσταση ανάγκης. 
18. Εξαναγκασµός συζύγου. 
19. Κανένας δεν είναι δύο φορές ποινικά υπεύθυνος για το ίδιο ποινικό αδίκηµα. 

 
Συµµετοχή σε Αδικήµατα. 

 
20. Αυτουργοί. 
21. Ποινικά αδικήµατα που διαπράχτηκαν από συναυτουργούς κατά την επιδίωξη κοινού σκοπού. 
22. Να συµβουλεύει άλλον για διάπραξη ποινικού αδικήµατος. 
23. Συνέργεια µετά τη διάπραξη. 
24. Ποινή συνέργειας µετά τη διάπραξη κακουργήµατος. 
25. Ποινή συνέργειας µετά τη διάπραξη πληµµελήµατος. 

 
Ποινές. 

 
26. Είδη ποινών. 
27. Θανατική ποινή. 
28. Μετατροπή της θανατικής ποινής σε ποινή φυλάκισης. 
29. Φυλάκιση. 
30. Τρόπος εκτέλεσης ποινής φυλάκισης. 
31. Χρηµατικές ποινές. 
32. Εγγύηση για την τήρηση της τάξης. 
33. Εγγύηση για προσέλευση σε ακρόαση δικαστικής απόφασης. 
34. Το ∆ικαστήριο δύναται να διατάξει επιτήρηση σε ωρισµένες περιπτώσεις. 
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35. Γενική ποινή για πληµµελήµατα. 
 

35Α 2 του 31(Ι) του 2017. Κίνητρο προκατάληψης. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ. 
Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ. 

 
Προδοσία και άλλα Αδικήµατα εναντίον της Ανώτατης Εξουσίας. 

 
36. Έσχατη προδοσία. 
37. Υποκίνηση εισβολής. 
38. Παρασιώπηση έσχατης προδοσίας. 
39. 13 του 15(Ι) του 1999. Συνωµοσία 
40. Προπαρασκευή πολέµου ή πολεµικής φύσης επιχειρήσεων. 
41. Χρήση ένοπλης βίας εναντίον της Κυβέρνησης κλπ. 
42. ∆ιέγερση σε ανταρσία. 
43. Συνδροµή σε στρατιώτες ή αστυνοµικούς για πράξεις ανταρσίας. 
44. Εξώθηση στρατιωτών ή αστυνοµικών σε λιποταξία. 

44A. ∆ιασάλευση της τάξης και πειθαρχίας στο στρατό. 
45. Συνδροµή στην απόδραση αιχµαλώτων πολέµου. 
46. Ορισµός έκδηλης πράξης. 

46A. ∆ιαγράφηκε µε 2 του 84(Ι) του 2003. 
47. 3 του 84(Ι) του 2003. Ενέργειες σε βάρος της κυριαρχίας της ∆ηµοκρατίας κ.λ.π.. 
48. ∆ιαγράφηκε µε 3 του 84(Ι) του 2003. 
49. Καταργήθηκε µε 4 του 84(Ι) του 2003. 
50. ∆ηµοσίευση ψευδών ειδήσεων, κλπ. 

50A. ∆ηµοσίευση ειδήσεων, κλπ. που αφορούν έργα άµυνας, κλπ. 
50B. Είσοδος, κλπ. σε απαγορευµένη περιοχή. 
50Γ. Κατασκοπεία. 
50∆. Εξύβριση στρατού. 

51. Καταργήθηκε µε 4 του 84(Ι) του 2003. 
51A. Πρόκληση ή διέγερση βιαιοπραγίας, κλπ. 

52. Παράνοµος όρκος για διάπραξη ποινικών αδικηµάτων τιµωρουµένων µε τη θανατική ποινή. 
53. Άλλοι παράνοµοι όρκοι για διάπραξη ποινικών αδικηµάτων. 
54. Περιστάσεις κατά τις οποίες ο εξαναγκασµός αποτελεί υπεράσπιση. 
55. Παράνοµη εκγύµναση. 

 
Αδικήµατα εναντίον του Καθεστώτος και  
της υφιστάµενης Κοινωνικής Τάξης. 

 
56. Συµµετοχή σε παράνοµο σύνδεσµο παράνοµος. 
57. Συνηγορία υπέρ και ενθάρρυνση παράνοµου συνδέσµου. 
58. Εισφορά ή πρόσκληση σε εισφορά υπέρ παράνοµου συνδέσµου. 
59. Κατοχή εγγράφων στασιαστικού περιεχοµένου και δηµοσίευση κλπ. προπαγανδιστικής ύλης 

παράνοµου συνδέσµου. 
60. Εξουσία σύλληψης και κατάσχεσης. 
61. Εξουσία εξέτασης δεµάτων. 
62. Βάρος απόδειξης. 
63. Ορισµός παράνοµου συνδέσµου. 

63Α. 2 του 12(Ι) του 2002. Συµµετοχή σε εγληµατική οργάνωση. 
63Β. 2 του 12(Ι) του 2002. Συµµετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκληµάτων. 

64. Εργατικές αναταραχές. Κήρυξη έκτακτης ανάγκης. 
65. Συµµετοχή σε ανταπεργία ή απεργία κατά τη διάρκεια της ισχύος προκήρυξης. 
66. Ποινικά αδικήµατα εναντίον της συντήρησης και λειτουργίας δηµοσίων υπηρεσιών, µεταφορών, 

κλπ. 
67. Ποινική δίωξη από Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 

 
Ποινικά αδικήµατα που επηρεάζουν τις σχέσεις µε  

Ξένα Κράτη και Εξωτερική Γαλήνη. 
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68. ∆υσφήµηση ξένων ηγεµόνων. 
69. Πειρατεία. 

 
Παράνοµες συναθροίσεις, οχλαγωγίες και άλλα Ποινικά Αδικήµατα  

εναντίον της Κοινής Γαλήνης. 
 

70. Ορισµοί παράνοµης συνάθροισης και οχλαγωγίας. 
71. Ποινή συµµετοχής σε παράνοµη συνάθροιση. 
72. Ποινή συµµετοχής σε οχλαγωγία. 
73. Προκήρυξη για διάλυση οχλαγωγίας. 
74. ∆ιάλυση οχλαγωγών µετά την προκήρυξη. 
75. Οχλαγωγία µετά την προκήρυξη. 
76. Ματαίωση ή παρεµπόδιση προκήρυξης. 
77. Κατεδάφιση κτιρίων, κλπ. από οχλαγωγούς. 
78. Επαγωγή βλάβης σε κτίρια, µηχανήµατα, κλπ. από οχλαγωγούς. 
79. Ματαίωση απόπλου. 
80. Οπλοφορία για διέγερση τρόµου. 
81. Αµφίστοµα µαχαίρια. 
82. Απαγόρευση µεταφοράς µαχαιριών εκτός οικίας. 
83. Απαγόρευση µαχαιριών σε γάµους κλπ. 
84. Κλεισµένο µικρό µαχαίρι. 
85. Κατάσχεση. 
86. 2 του 144(Ι) του 2002. Ορισµοί. 

86Α. 2 του 30(Ι) του 2000. Χειροπέδες. 
87. Βίαιη είσοδος. 
88. Βίαιη κατακράτηση. 
89. Συµπλοκή. 
90. Πρόκληση σε µονοµαχία. 
91. Απειλή βιαιοπραγίας. 

91Α 2 του 56(Ι) του 2011. Απειλή. 
92. Κατοχή πυροβόλων όπλων µε σκοπό επαγωγής βλάβης. 
93. Συνάθροιση µε σκοπό λαθρεµπορίας. 
94. Μέθη. 
95. Ανησυχία. 

95A. Σπάσιµο επιτραπέζιων σκευών σε δηµόσια κέντρα. 
96. Καταστροφή επίσηµων κοινοποιήσεων. 
97. Μουσουλµανικές γιορτές. 
98. Παρεµπίδιση εκλογής µε βία ή απειλές. 
99. ∆ηµόσια εξύβριση. 

 
99Α 2 του 87(Ι) του 2015. Υποκίνηση βίας ή µίσους λόγω γενετήσιου προσανατολισµού ή ταυτότητας 

φύλου. 
 

99Β 2 του 24(Ι) του 2018. Παρεµπόδιση µητέρας που θηλάζει. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. 
Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. 

 
∆εκασµός και Κατάχρηση Εξουσίας. 

 
100. ∆εκασµός δηµόσιου λειτουργού. 
101. Απόσπαση από δηµόσιο λειτουργό. 
102. ∆ωροληψία για επίδειξη εύνοιας από δηµόσιο λειτουργό. 
103. Λειτουργοί επιφορτισµένοι µε τη διαχείριση περιουσίας ειδικού χαρακτήρα ή µε ειδικά 

καθήκοντα. 
104. Ψευδείς αξιώσεις από δηµόσιους λειτουργούς. 
105. Κατάχρηση εξουσίας. 

105Α. 2 του 27(Ι) του 2001. Επηρεασµός αρµόδιας αρχής. 
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106. Ποινική δίωξη από το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 
107. Ψευδή πιστοποιητικά από δηµόσιους λειτουργούς. 
108. Αντιποίηση εξουσίας. 

108A. Αντιποίηση δικαιώµατος στολής, κλπ. 
109. Πλαστοπροσωπία από δηµόσιο λειτουργό. 

 
Ποινικά αδικήµατα κατά την Απονοµή ∆ικαιοσύνης. 

 
110. Ψευδορκία και πρόκληση σε ψευδορκία. 
111. Ποινή ψευδορκίας. 
112. Απόδειξη ψευδορκίας. 
113. Αντιφατικές µαρτυρικές καταθέσεις, και τρόπος απόδειξης του ποινικού αδικήµατος. 
114. Ψευδείς πληροφορίες σε αστυνοµικό. 
115. ∆ηµόσια βλάβη. 
116. Κατάρτιση πλαστών αποδεικτικών στοιχείων. 
117. ∆όση ψευδούς όρκου. 
118. Υποκίνηση µαρτύρων σε ψευδή ή σε απόκρυψη αληθινής µαρτυρίας. 
119. Εξαπάτηση µάρτυρα. 
120. Καταστροφή αποδεικτικού στοιχείου. 
121. Συνωµοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης και επηρεασµός µαρτύρων. 
122. Παρεµπόδιση δικαστών, κλπ. και παρέµβαση σε δικαστική διαδικασία. 
123. Συµβιβασµός κακουργηµάτων. 
124. Συµβιβασµός ποινικών αγωγών. 
125. ∆ιαφηµίσεις κλοπιµαίων. 
126. Αποδοχή αµοιβής µε τρόπο που υποδηλώνει δεκασµό. 

 
Ελευθέρωση, Απόδραση κρατουµένων και παρεµπόδιση  

∆ικαστικών Λειτουργών. 
 

126A 2 του 134(Ι) του 2012. Ορισµοί νόµιµης κράτησης, φυλακής και αστυνοµικού κρατητηρίου. 
127. 3 του 134(Ι) του 2012. Ελευθέρωση κρατουµένου. 
128. 4 του 134(Ι) του 2012. Απόδραση προσώπου που τελεί υπό νόµιµη κράτηση. 
129. 5 του 134(Ι) του 2012. Παροχή συνδροµής για τη διαφυγή προσώπου που τελεί υπό νόµιµη 

κράτηση. 
129Α 6 του 134(Ι) του 2012. Μεταφορά κινητού τηλεφώνου ή φορητού µέσου επικοινωνίας στα 

αστυνοµικά κρατητήρια. 
130. Άρνηση ή παραµέληση παροχής συνδροµής για την πρόληψη εγκλήµατος. 
131. Παραβίαση κατάσχεσης. 
132. Παρεµπόδιση δικαστικών λειτουργών. 

 
Ποικίλα Ποινικά Αδικήµατα εναντίον της ∆ηµόσιας Εξουσίας. 

 
133. ∆όλος και κατάχρηση εµπιστοσύνης από δηµόσιο λειτουργό. 
134. Παραµέληση υπηρεσιακού καθήκοντος. 
135. Παραβίαση υπηρεσιακού απόρρητου και αποκάλυψη κρατικού απόρρητου. 
136. Απείθεια σε διατάξεις νόµων που επιβάλλουν καθήκον. 
137. Απείθεια σε νόµιµες διαταγές. 

 
ΜΕΡΟΣ IV. 

ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΕΝΙΚΑ. 
 

Ποινικά Αδικήµατα σχετικά µε τη Θρησκεία. 
 

138. ΄Υβριση θρησκευµάτων. 
139. ∆ιατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων. 
140. Παράνοµη είσοδος σε τόπους ταφής. 
141. Προσβολή θρησκευτικών αισθηµάτων µε λόγια ή πράξεις. 
142. ∆ηµοσιεύµατα που υβρίζουν θρησκεία. 
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Καταστροφή. 
 

143. Καταστροφή ή ζηµία σε δηµόσιες οικοδοµές, µνηµεία και δένδρα. 
 

Ποινικά Αδικήµατα εναντίον των Ηθών. 
 

144. Ορισµός βιασµού. 
145. Ποινή βιασµού. 
146. Απόπειρα βιασµού. 
147. Αιµοµιξία. 
148. Απαγωγή. 
149. Απαγωγή νεαρής γυναίκας ηλικίας κάτω των δεκαέξι χρονών. 
150. Εξαναγκασµός σε γάµο. 
151. Άσεµνη επίθεση εναντίον γυναίκας. 
152. Άσεµνη επίθεση εναντίον άντρα. 
153. ∆ιαφθορά νεαρής γυναίκας ηλικίας κάτω των δεκατριών χρόνων. 
154. ∆ιαφθορά νεαρής γυναίκας ηλικίας δεκατριών µέχρι δεκαέξι χρόνων. 
155. 2(α)(β) του 72(Ι) του 2017. ∆ιαφθορά γυναίκας µε νοητική ή/και ψυχική αναπηρία. 
156. Καταστολή οίκων ανοχής και τερµατισµός µίσθωσης εξαιτίας καταδίκης. 
157. Μαστροπεία. 
158. Το να επιτρέπεται σε παιδιά ή νεαρά πρόσωπα να συχνάζουν σε οίκους ανοχής. 
159. Προαγωγή διαφθοράς γυναίκας µε απειλές, δόλο ή χορήγηση φαρµάκων. 
160. Οικοδεσπότης κλπ. που επιτρέπει διαφθορά νεαρής γυναίκας ηλικίας κάτω των δεκατριών χρόνων 

στο υποστατικό του. 
161. Οικοδεσπότης κλπ. που επιτρέπει διαφθορά νεαρής γυναίκας ηλικίας κάτω των δεκαέξι χρόνων στο 

υποστατικό του. 
162. Παράνοµη κατακράτηση γυναίκας. 
163. Εξουσία έρευνας. 
164. Εκµετάλλευση πορνών και επίµονη άγρα πελατών για ανήθικους σκοπούς. 
165. Για κέρδη παροχή συνδροµής κλπ. στην πορνεία άλλης γυναίκας. 
166. Συνωµοσία για διαφθορά γυναίκας. 
167. Απόπειρα άµβλωσης. 
168. Απόπειρα άµβλωσης από κυοφορούσα γυναίκα. 
169. Προµήθεια φαρµάκων ή οργάνων για άµβλωση. 

169A. 2 του 23(Ι) του 2018. Ιατρικός τερµατισµός της εγκυµοσύνης. 
169Β. 3 του 23(Ι) του 2018. ∆ιαφήµιση µέσων τεχνητού τερµατισµού εγκυµοσύνης. 
170. Αδιάφορη η γνώση ηλικίας της γυναίκας. 
171. 9 του 145(Ι) του 2002. Συνουσία µεταξύ ανδρών. 
172. 2 του 77(Ι) του 2000. Συνουσία διά βίας. 
173. 2 του 77(Ι) του 2000. Απόπειρες. 
174. 11 του 145(Ι) του 2002. Συνουσία µε νεαρό άντρα ηλικίας κάτω των δεκατριών χρόνων. 
174Α 12 του 145(Ι) του 2002. Καταργήθηκε. 
175. Κτηνοβασία. 
176. Άσεµνη πράξη. 
177. Ανήθικες προβολές. 

 
Ποινικά Αδικήµατα σχετικά µε το Γάµο 
και τις Οικογενειακές Υποχρεώσεις. 

 
178. ∆ολία προσποίηση γάµου. 
179. ∆ιγαµία. 
180. ∆ολία τελετή γάµου. 
181. Έκθεση παιδιού. 
182. Παραµέληση υποχρέωσης διατροφής γονέων. 
183. Εξουσία του ∆ικαστηριού για έκδοση διαταγµάτων διατροφής. 
184. Παραµέληση της υποχρέωσης διατροφής υπηρετών ή µαθητευοµένων. 
185. Κλοπή παιδιού. 

 
Οχληρίες 
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186. Κοινή οχληρία. 

186Α ∆ιασάλευση της ειρήνης σε δηµόσιο χώρο. 2 του 6(1) του 1994. 
187. Χρήση οργάνων που ενισχύουν τον ήχο σε δηµόσιους χώρους ή κοντά σε δηµόσιους χώρους. 
188. Πρόσωπα οκνηρά και που ζουν ακατάστατη ζωή. 

188A 2 του 31(Ι) του 2016. Άγρα πελατών και κατευθυνόµενες αγορές. 
189. Αλήτες και περιπλανώµενοι. 
190. Αµέλεια για τη διάδοση νόσων επικίνδυνων για τη ζωή. 
191. Μόλυνση ύδατος. 
192. Μόλυνση της ατµόσφαιρας. 
193. Οχληρά επιτηδεύµατα. 

 
∆υσφήµηση. 

194. Καταργήθηκε µε 4 του 84(Ι) του 2003. 
195. Καταργήθηκε µε 4 του 84(Ι) του 2003. 
196. Καταργήθηκε µε 4 του 84(Ι) του 2003. 
197. Καταργήθηκε µε 4 του 84(Ι) του 2003. 
198. Καταργήθηκε µε 4 του 84(Ι) του 2003. 
199. Καταργήθηκε µε 4 του 84(Ι) του 2003. 
200. Καταργήθηκε µε 4 του 84(Ι) του 2003. 
201. Καταργήθηκε µε 4 του 84(Ι) του 2003. 
202. Καταργήθηκε µε 4 του 84(Ι) του 2003. 

 
Προσβολή Μνήµης Αποθανόντα. 

 
202A. Προσβολή µνήµης αποθανόντα. 

 
ΜΕΡΟΣ V. 

ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. 
 

Φόνος εκ προµελέτης και Ανθρωποκτονία. 
 

203. Φόνος εκ προµελέτης. 
204. Προµελέτη. 
205. Ανθρωποκτονία. 
206. Καταργήθηκε από το άρθρο 5 του Νόµου 3 του 1962. 
207. Καταργήθηκε από το άρθρο 5 του Νόµου 3 του 1962. 
208. Να φονεύει εξαιτίας πρόκλησης. 
209. Παιδοκτονία. 
210. 2 του 181(Ι) του2000. Πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. 
211. Ορισµός πρόκλησης θανάτου 
212. Πότε θεωρείται πρόσωπο, το πρόσωπο που γεννήθηκε. 
213. Περιορισµός ως προς το χρόνον του θανάτου. 

 
Ποινικά Αδικήµατα Συναφή µε το Φόνο 

εκ Προµελέτης και Αυτοκτονία 
 

214. Απόπειρα για φόνο. 
215. Καταργήθηκε από το άρθρο 7 του Νόµου 3 του 1962. 
216. Γραπτές απειλές για φόνο. 
217. Συνωµοσία για φόνο. 
218. Συνενοχή σε αυτοκτονία άλλου προσώπου. 
219. Καταργήθηκε από το άρθρο 3 του Νόµου 46 του 1982. 
220. Απόκρυψη τοκετού. 

 
Καθήκοντα που αφορούν τη Συντήρηση της 

Ζωής και της Υγείας. 
 

221. Ευθύνη προσώπου που έχει τη µέριµνα άλλου. 
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222. Καθήκον αρχηγού οικογένειας. 
223. Καθήκοντα κυρίου. 
224. Καθήκον προσώπων που διενεργούν επικίνδυνες πράξεις. 
225. Καθήκοντα προσώπων που είναι υπεύθυνα για επικίνδυνα πράγµατα. 

 
Ποινικά Αδικήµατα που θέτουν σε κίνδυνο τη  

Ζωή ή την Υγεία. 
 

226. Περιαγωγή σε κατάσταση ανικανότητας για αντίσταση µε σκοπό διάπραξης κακουργήµατος ή 
πληµµελήµατος. 

227. Περιαγωγή σε κατάσταση νάρκωσης µε σκοπό διάπραξης κακουργήµατος ή πληµµελήµατος. 
228. Πράξεις που σκοπεύουν την πρόκληση βαριάς σωµατικής βλάβης ή την αποτροπή σύλληψης. 
229. Παρεµπόδιση διαφυγής από ναυάγιο. 
230. Εκ προθέσεως διακινδύνευση της ασφάλειας προσώπων που ταξιδεύουν σιδηροδροµικώς. 
231. Βαρειά σωµατική βλάβη. 
232. Απόπειρα πρόκλησης σωµατικής βλάβης µε εκρηκτικές ύλες. 
233. Κακόβουλη χορήγηση δηλητηρίου µε σκοπό πρόκλησης σωµατικής βλάβης. 

233Α. 2 του 48(Ι) του 2003. Ακρωτηριασµός γυναικείων γεννητικών οργάνων. 
234. Τραυµατισµός και ανάλογες πράξεις. 
235. Παράλειψη προµήθειας των αναγκαίων προς το ζην. 

235A. 2 του 134(Ι) του 2020. Eγκατάλειψη τόπου ατυχήµατος χωρίς παροχή βοήθειας. 
 

Εγκληµατική Απερισκεψία και Αµέλεια. 
 

236. Απερίσκεπτες και αµελείς πράξεις. 
237. Άλλες αµελείς πράξεις που προκαλούν σωµατική βλάβη. 
238. ∆ιακινδύνευση της ασφάλειας προσώπων που ταξιδεύουν σιδηροδροµικώς. 
239. Επίδειξη απατηλού φωτός, σηµείου ή σηµαντήρα. 
240. Μεταφορά προσώπου δια υδάτινης οδού µε µη ασφαλή ή υπερφορτωµένο σκάφος. 
241. Κίνδυνος ή παρεµπόδιση σε δηµόσια διάβαση ή ναυτιλιακή γραµµή. 

 
Επιθέσεις. 

 
242. Κοινή επίθεση. 
243. Επιθέσεις που προκαλούν πραγµατική σωµατική βλάβη. 
244. Επιθέσεις που τιµωρούνται µε φυλάκιση δύο χρόνων. 

 
Ποινικά Αδικήµατα εναντίον της Προσωπικής Ελευθερίας. 

 
245. Ορισµός αρπαγής προσώπου από τη ∆ηµοκρατία. 

245Α 2 του 70(Ι) του 2008. Ορισµός αρπαγής από πρόσωπο που ασκεί κοινή κηδεµονία. 
246. Ορισµός αρπαγής από νόµιµη κηδεµονία. 
247. Ορισµός απαγωγής. 
248. Ποινή αρπαγής. 

248Α 3 του 112(Ι) του 2015. Παράνοµη κατακράτηση ανηλίκου εκτός των ορίων της ∆ηµοκρατίας. 
249. Αρπαγή ή απαγωγή προσώπου µε σκοπό να φονευθεί εκ προµελέτης. 
250. Αρπαγή ή απαγωγή προσώπου µε σκοπό κρυφό και άδικο περιορισµό. 
251. Αρπαγή ή απαγωγή µε σκοπό να υποβληθεί πρόσωπο σε βαρειά βλάβη κλπ. 
252. Άδικη απόκρυψη ή περιορισµός αρπαγέντος ή απαχθέντος. 
253. Αρπαγή ή απαγωγή παιδιού ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων χρονών µε σκοπό κλοπής από αυτό. 
254. Παράνοµη καταναγκαστική εργασία. 

 
ΜΕΡΟΣ VI. 

ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. 
 

Κλοπή. 
 

255. Ορισµός. 
256. Ειδικές περιπτώσεις. 
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257. Κεφάλαια, κλπ. τα οποία κατέχονται δυνάµει εντολής. 
258. Κεφάλαια, κλπ. που λήφθηκαν από αντιπροσώπους πώλησης. 
259. Χρηµατικό ποσό που λήφθηκε για λογαριασµό άλλου. 
260. Κλοπή από πρόσωπα που έχουν συµφέρον στο κλοπιµαίο. 
261. Κλοπή µεταξύ συζύγων. 
262. Γενική ποινή κλοπής. 
263. Κλοπή διαθήκης. 
264. Κλοπή υλικού που διαβιβάζεται ταχυδροµικώς κλπ. 
265. Κλοπή ζώων, προϊόντων, κτλ. 
266. Κλοπή από το πρόσωπο που έπαθε κλοπή αγαθών στη διαµετακόµιση κτλ. 
267. Κλοπή από δηµόσιους λειτουργούς. 
268. Κλοπή από γραµµατείς και υπηρέτες. 
269. Κλοπή από διευθυντές ή αξιωµατούχους εταιρειών. 
270. Κλοπή από αντιπροσώπους κλπ. 
271. Κλοπή από ενοικιαστή. 
272. Κλοπή µετά από προηγούµενη καταδίκη. 

 
Ποινικά Αδικήµατα συγγενή µε Κλοπή. 

 
273. Απόκρυψη µητρώων ή αρχείων. 
274. Απόκρυψη διαθήκης. 
275. Απόκρυψη εγγράφων. 
276. Ζωοκτονία µε σκοπό κλοπής. 
277. Αποχωρισµός πράγµατος µε σκοπό κλοπής. 
278. ∆όλιες ενέργειες σε ορυκτά στα µεταλλεία. 
279. ∆όλια ιδιοποίηση ενέργειας ή τρεχούµενου ύδατος. 

 
Αξιόποινη Παράνοµη Είσοδος. 

 
280. Είσοδος σε ξένη περιουσία µε σκοπό διάπραξης ποινικού αδικήµατος, κλπ. 
281. Παράνοµη κατοχή, καλλιέργεια, νοµή ή χρήση. 

 
Ληστεία και Εκβίαση. 

 
282. Ορισµός ληστείας. 
283. Ποινή ληστείας. 
284. Απόπειρα ληστείας. 
285. Επίθεση µε σκοπό κλοπής. 
286. Είσοδος ένοπλου σε ξένη περιουσία µε σκοπό κλοπής. 
287. Απαίτηση περιουσίας µε γραπτές απειλές. 
288. Απόπειρα εκβίασης µε απειλές. 
289. Να επιφέρει µε απειλές την εκτέλεση εγγράφων, κλπ. 
290. Απαίτηση περιουσίας µε απειλές µε σκοπό κλοπής. 

290Α 3 του 56(Ι) του 2011. Εκβίαση. 
 

∆ιάρρηξη κατά τη ∆ιάρκεια Νύκτας, 
∆ιάρρηξη και παρόµοια Αδικήµατα. 

 
291. Ορισµοί. 
292. ∆ιάρρηξη και διάρρηξη κατά τη διάρκεια νύκτας 
293. Είσοδος σε κατοικία µε σκοπό διάπραξης κακουργήµατος. 
294. ∆ιάρρηξη κτιρίου και διάπραξη κακουργήµατος. 
295. ∆ιάρρηξη κτιρίου µε σκοπό διάπραξης κακουργήµατος. 
296. Πρόσωπο που καταλαµβάνεται οπλισµένο κλπ. µε σκοπό διάπραξης κακουργήµατος. 

 
Ψευδείς Παραστάσεις. 

 
297. Ορισµός ψευδών παραστάσεων. 
298. Εξασφάλιση αγαθών µε ψευδείς παραστάσεις. 



 

154 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 9 of 100 

 

299. Εξασφάλιση εκτέλεσης αξιογράφου µε ψευδείς παραστάσεις. 
300. Απάτη. 

300A 2 του 91(Ι) του 2015. Σχέδιο προώθησης πυραµίδας. 
301. Εξασφάλιση πίστωσης, κλπ. µε ψευδείς παραστάσεις. 
302. Συνωµοσία για καταδολίευση. 
303. Απάτη κατά την πώληση ή υποθήκευση περιουσίας. 

303Α. 5 του 130(Ι) του 2006. ∆όλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο. 
304. Άσκηση µαγείας ή µαντείας µε αµοιβή ή κέρδος. 
305. Εξασφάλιση εγγραφής, κλπ. µε ψευδείς παραστάσεις. 

305A. 3 του 70(Ι) του 2008. 
2 του 25(Ι) του 2003. Έκδοση επιταγών χωρίς αντίκρισµα. 
 

Κλεπταποδόχοι. 
 

306. Κλεπταποδοχή, κλπ. 
307. Καταργήθηκε από το άρθρο 17 του Νόµου 28 του 1952. 
308. Κλεπταποδοχή µετά την αλλαγή κυριότητος. 
309. Παράνοµη κατοχή περιουσίας. 

 
∆όλοι Επιτρόπων Εµπιστευµάτων και άλλων Προσώπων σε Θέση Εµπιστοσύνης,  

και Ψευδείς Λογαριασµοί. 
 

310. ∆όλια διάθεση περιουσίας του εµπιστεύµατος από επιτρόπους εµπιστευµάτων. 
311. ∆όλια ιδιοποίηση ή τήρηση ψευδών λογαριασµών ή παραποίηση βιβλίων ή λογαριασµών από 

διευθυντές και αξιωµατούχους οργανισµών ή εταιρειών. 
312. Ψευδείς εκθέσεις αξιωµατούχων εταιρειών. 
313. Ψευδείς λογαριασµοί µε σκοπό καταδολίευσης. 
314. Ψευδείς λογαριασµοί από δηµόσιους λειτουργούς. 

 
 2 του 72(Ι) του 2011 

 
Τοκογλυφία και Αισχροκέρδεια 

314Α 2 του 72(Ι) του 2011. Τοκογλυφία. 
314Β 2 του 72(Ι) του 2011. Εξαίρεση για πιστωτικά ιδρύµατα. 
314Γ 2 του 72(Ι) του 2011. Αισχροκέρδεια. 

 
ΜΕΡΟΣ VII. 

ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. 
 

Ποινικά Αδικήµατα που επιφέρουν Βλάβη σε Περιουσία. 
 

315. Εµπρησµός. 
316. Απόπειρα εµπρησµού. 
317. Να θέτει φωτιά σε σοδειές και φυτείες. 
318. Απόπειρα να θέσει κάποιος φωτιά σε καλλιέργειες, κλπ. 
319. Να θέτει φωτιά σε αγαθά στα κτίρια. 
320. Απόπειρα να θέσει κάποιος φωτιά σε αγαθά στα κτίρια. 
321. Πρόκληση ναυαγίου. 
322. Απόπειρα πρόκλησης ναυαγίου. 
323. Βλάβη σε ζώα. 
324. Ποινή για κακόβουλη βλάβη γενικά και σε ειδικές περιπτώσεις. 
325. Απόπειρα καταστροφής περιουσίας µε εκρηκτικές ύλες. 
326. ∆ιάδοση µολυσµατικής νόσου ζώων. 
327. Μετακίνηση οροσήµων µε σκοπό καταδολίευσης. 
328. Εσκεµµένη ζηµιά, κλπ., σε χωροµετρικά σηµεία και ορόσηµα. 
329. Ποινές για ζηµιά, κλπ. σε σιδηροδροµικά έργα. 
330. Απειλές εµπρησµού, κλπ. 

 
ΜΕΡΟΣ VIII. 
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ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΙΑ, ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ,  
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ. 

 
Ορισµοί. 

 
331. Ορισµός πλαστογραφίας 
332. Έγγραφο. 
333. Καταρτισµός πλαστού εγγράφου. 
334. Πρόθεση καταδολίευσης. 

 
Ποινή Πλαστογραφίας. 

 
335. Γενική ποινή πλαστογραφίας. 
336. Φυλάκιση δια βίου. 
337. Φυλάκιση δέκα χρόνων. 
338. Φυλάκιση επτά χρόνων. 
339. Να θέτει σε κυκλοφορία πλαστά έγγραφα. 
340. Να θέτει σε κυκλοφορία ακυρωµένα ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο στερηµένα ισχύος έγγραφα. 
341. Να προκαλεί την εκτέλεση εγγράφου µε ψευδείς παραστάσεις. 
342. Εξάλειψη της διγράµµισης τραπεζικής επιταγής. 
343. Καταρτισµός εγγράφων χωρίς εξουσία. 
344. Απαίτηση περιουσίας µε βάση πλαστά έγγραφα τελευταίας βούλησης. 
345. Αγορά πλαστογραφηµένων τραπεζογραµµατίων. 
346. Παραποίηση ενταλµάτων πληρωµής χρηµάτων που πρέπει να πληρωθούν στη δηµόσια εξουσία. 
347. Παραποίηση µητρώου ή αρχείου. 

 
Ποινικά Αδικήµατα σχετικά µε το Νόµισµα. 

 
348. Ορισµός. 
349. Παραχάραξη νοµίσµατος. 
350. Προπαρασκευές για νοµισµατοκοπία. 
351. Περικοπή 
352. Κατοχή αποκοµµάτων. 
353. Να θέτει σε κυκλοφορία παραχαραγµένα νοµίσµατα. 
354. Να θέτει κατ'επανάληψη σε κυκλοφορία παραχαραγµένα νοµίσµατα. 
355. Να θέτει σε κυκλοφορία ξένο νόµισµα ή µέταλλο ως κυκλοφορούν νόµισµα. 
356. Εξαγωγή παραχαραγµένων νοµισµάτων. 

 
Παραχαραγµένα Ένσηµα. 

 
357. Κατοχή βαφής χρησιµοποιούµενης για την κατασκευή χαρτοσήµων. 
358. Χάρτης και βαφές για κατασκευή γραµµατοσήµων. 
359. Κατοχή πλάκας ή οργάνου χρησιµοποιούµενου για την κατασκευή σφραγίδων. 

 
Πλαστοπροσωπία. 

 
360. Πλαστοπροσωπία. 
361. Ψευδής αναγνώριση εγγράφων, υποχρεώσεων, κλπ. 
362. Πλαστοπροσωπία προσώπου κατονοµαζόµενου σε πιστοποιητικό. 
363. Να δανείζει, κλπ. πιστοποιητικό για πλαστοπροσωπία 
364. Πλαστοπροσωπία προσώπου κατονοµαζόµενου σε πιστοποιητικό χαρακτήρα. 
365. Να δανείζει, κλπ. πιστοποιητικό χαρακτήρα για πλαστοπροσωπία. 

 
ΜΕΡΟΣ ΙΧ. 

ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΠΡΑΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. 

 
Απόπειρες. 
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366. Ορισµός απόπειρας. 
367. Απόπειρα διάπραξης ποινικών αδικηµάτων 
368. Ποινή απόπειρας διάπραξης ορισµένων κακουργηµάτων. 
369. Παράλειψη αποτροπής κακουργήµατος. 
370. ∆ιέγερση για διάπραξη ποινικού αδικήµατος. 

 
Συνωµοσίες 

 
371. Συνωµοσία για διάπραξη κακουργήµατος. 
372. Συνωµοσία για διάπραξη πληµµελήµατος. 
373. Άλλες συνωµοσίες. 

 
ΜΕΡΟΣ Χ. 

ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ. 
 

374. Ποικίλα ποινικά αδικήµατα 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 

 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

 ΜΕΡΟΣ Ι. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
 

Εισαγωγικές διατάξεις. 
 

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 
38(Ι) του 1999 

129(Ι) του 1999 
30(Ι) του 2000 

1. Ο Νόµος αυτός θα αναφέρεται ως ο Ποινικός Κώδικας. 
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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 

70(Ι) του 2008 
83(Ι) του 2008 
64(Ι) του 2009 
56(Ι) του 2011 
72(Ι) του 2011 

163(I) 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 

87(Ι) του 2015 
91(Ι) του 2015 

112(I) του 2015 
113(I) του 2015 

31(Ι) του 2016 
43(Ι) του 2016 
31(Ι) του 2017 
72(Ι) του 2017 
23(Ι) του 2018 
24(Ι) του 2018 

108(Ι) του 2018 
134(Ι) του 2020. 

 
Επιφυλάξεις. 2. Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού δεν επηρεάζουν καθόλου— 

 
(α) την ποινική ευθύνη, τη δίκη ή την τιµωρία για ποινικό αδίκηµα που διαπράχτηκε 
κατά παράβαση οποιουδήποτε νόµου που ισχύει στη ∆ηµοκρατία, άλλου ή του 
παρόντος· ή 
 
(β) να υπόκειται σε δίκη ή τιµωρία για ποινικό αδίκηµα, δυνάµει των διατάξεων 
οποιουδήποτε νόµου που ισχύει στη ∆ηµοκρατία και που αφορά τη δικαιοδοσία των 
∆ικαστηρίων της ∆ηµοκρατίας, για πράξεις που διενεργήθηκαν εκτός της συνήθους 
δικαιοδοσίας τέτοιων ∆ικαστηρίων· ή 
 
(γ) την εξουσία οποιουδήποτε ∆ικαστηρίου να τιµωρεί για περιφρόνηση του 
∆ικαστηρίου· ή 
 
(δ) την ποινική ευθύνη ή τη δίκη ή την τιµωρία δυνάµει ποινής που επιβλήθηκε ή που 
θα επιβληθεί αναφορικά µε οποιαδήποτε πράξη που διενεργήθηκε ή που άρχισε πριν 
από την έναρξη της ισχύος του Κώδικα αυτού· 
 
(ε) τις εξουσίες για απονοµή χάρης, για µείωση ή µετατροπή σε ολόκληρο ή σε µέρος 
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ή για αναστολή της εκτέλεσης οποιασδήποτε ποινής που επιβλήθηκε ή που θα 
επιβληθεί· ή 
 
(στ) νόµο, που είναι εκάστοτε σε ισχύ και που αφορά τη διοίκηση των στρατιωτικών ή 
ναυτικών ή αεροπορικών δυνάµεων ή της αστυνοµικής δύναµης της ∆ηµοκρατίας: 
 
Νοείται ότι, αξιόποινη πράξη τόσο δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού, όσο και 
δυνάµει των διατάξεων άλλου νόµου, από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
αυτό, δεν τιµωρείται παρά µόνο δυνάµει των διατάξεων ενός από αυτούς τους νόµους. 
 

 Ερµηνεία. 
 

Γενικός κανόνας 
ερµηνείας του 

Κώδικα. 

3. Ο Κώδικας αυτός θα ερµηνεύεται σύµφωνα µε τις αρχές νοµικής ερµηνείας που 
επικρατούν στην Αγγλία, οι εκφράσεις όµως που χρησιµοποιούνται σε αυτόν θα 
θεωρούνται ως κατά τεκµήριο ότι χρησιµοποιούνται µε την έννοια την οποία απέδωσε 
σε αυτές το αγγλικό ποινικό δίκαιο και θα τυγχάνουν ανάλογης ερµηνείας, στο µέτρο 
κατά το οποίο τέτοια ερµηνεία δεν αντίκειται µε το περιεχόµενο του κειµένου ή 
νοουµένου ότι δεν προνοείται ρητά από κάποια άλλη έννοια. 
 

Ερµηνεία. 4. Στον Κώδικα αυτό— 
 
"ακρωτηριασµός" σηµαίνει την καταστροφή ή την πρόκληση µόνιµης ανικανότητας 
σε εξωτερικό ή εσωτερικό σωµατικό όργανο, µεµβράνη ή αίσθηση· 
 
"αξιόγραφο" περιλαµβάνει κάθε έγγραφο που ανήκει κατά κυριότητα σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο, και που αποδεικνύει είτε το δικαίωµα της κυριότητας είτε το δικαίωµα για 
ανάκτηση ή λήψη κάποιου περιουσιακού στοιχείου· 
 
"βαριά σωµατική βλάβη" σηµαίνει σωµατική βλάβη που ισοδυναµεί µε ακρωτηριασµό 
ή επικίνδυνη σωµατική βλάβη ή που επιφέρει ή που πρόκειται να επιφέρει σοβαρή ή 
µόνιµη βλάβη στην υγεία ή την άνεση ή που εκτείνεται µέχρι τη µόνιµη 
παραµόρφωση ή τη µόνιµη ή σοβαρή βλάβη εξωτερικού ή εσωτερικού σωµατικού 
οργάνου, µεµβράνης ή αίσθησης· 
 

2 του 3/62. "∆ηµοκρατία" σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία· 
 
"δηµόσια" αναφορικά µε πράξεις που έχουν διενεργηθεί, σηµαίνει είτε— 
 
(α) ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν σε δηµόσιο χώρο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 
είναι ορατές από οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται ή όχι σε δηµόσιο χώρο· είτε 
 
(β) ότι αυτές διενεργήθηκαν σε µη δηµόσιο χώρο µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
πιθανόν να καταστούν ορατές από πρόσωπο που βρίσκεται σε δηµόσιο χώρο· 
 
"δηµόσια διάβαση" περιλαµβάνει κάθε κύρια οδό, αγορά, πλατεία, οδό, γέφυρα ή 
άλλη διάβαση, που χρησιµοποιείται νόµιµα από το κοινό· 
 
"δηµόσιος λειτουργός" σηµαίνει πρόσωπο που κατέχει οποιοδήποτε από τα πιο κάτω 
αξιώµατα ή που ασκεί τα καθήκοντα που αρµόζουν σε τέτοιο αξίωµα, είτε ως 
αναπληρωτής ή διαφορετικά, δηλαδή— 
 
(α) οποιοδήποτε δηµόσιο αξίωµα καθώς και οποιαδήποτε δηµόσια θέση, εφόσον την 
εξουσία να διορίζει ή να παύει στη θέση αυτή έχει ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ή το 
Υπουργικό Συµβούλιο ή δηµόσια επιτροπή ή συµβούλιο· ή 
 
(β) οποιαδήποτε θέση, στην οποία κάποιο πρόσωπο διορίζεται ή υποδείχνεται µε νόµο 
ή κατόπι εκλογής· ή 
 
(γ) οποιαδήποτε δηµόσια θέση, εφόσον την εξουσία να διορίζει ή να παύει στη θέση 
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αυτή έχουν πρόσωπο ή πρόσωπα που κατέχουν δηµόσιο αξίωµα ή θέση από αυτά που 
περιλαµβάνονται σε καθεµιά από τις δυό προηγούµενες παραγράφους του ορισµού 
αυτού· ή 
 
(δ) οποιαδήποτε θέση διαιτητού ή επιδιαιτητού σε διαιτησία που ασκείται µε διαταγή 
ή µε έγκριση ∆ικαστηρίου ή κατά την εφαρµογή οποιουδήποτε νόµου· 
 
ο όρος που αναφέρθηκε πιο πάνω περιλαµβάνει περαιτέρω— 
 
(i) τα µέλη ερευνητικής επιτροπής, που διορίζονται κατά την εφαρµογή οποιουδήποτε 
νόµου· 
 
(ii) όλα τα πρόσωπα που απασχολούνται στην εκτέλεση ενταλµάτων και δικογράφων· 
 
(iii) όλα τα πρόσωπα που ανήκουν στη στρατιωτική ή την αστυνοµική δύναµη της 
∆ηµοκρατίας· 
 
(iv) όλα τα πρόσωπα που υπηρετούν σε κάποιο Κυβερνητικό Τµήµα· 
 
(v) τους θρησκευτικούς λειτουργούς οποιουδήποτε θρησκευτικού δόγµατος, καθόσον 
αφορά τα καθήκοντά τους που αναφέρονται σε γνωστοποιήσεις µελλοντικών γάµων ή 
την ιερολογία γάµων, ή τον καταρτισµό ή την τήρηση ληξιαρχικών βιβλίων ή 
πιστοποιητικών γάµου, γέννησης, βάπτισης, θανάτου, ή ταφής όχι όµως καθόσον 
αφορά τα υπόλοιπα καθήκοντά τους· 
 
(vi) πρόσωπα στην υπηρεσία δηµοτικής αρχής· 
 
(vii) τον εκάστοτε κοινοτάρχη και τα µέλη της χωριτικής επιτροπής οποιασδήποτε 
κοινότητας· 
 
"δηµόσιος χώρος" ή "δηµόσιο υποστατικό" περιλαµβάνει δηµόσια διάβαση και κτίριο, 
µέρος ή τόπο φυσικής άνεσης, όπου κάθε φορά το κοινό έχει δικαίωµα ή άδεια 
εισόδου, είτε χωρίς όρους είτε µε όρο πληρωµής, καθώς και κτίριο ή χώρο που 
χρησιµοποιείται κάθε φορά για δηµόσια ή θρησκευτική συγκέντρωση, για συνάθροιση 
ή ως δικαστήριο σε δηµόσια συνεδρίαση· 
 
"δηµοτική αρχή" σηµαίνει δηµοτικό συµβούλιο, δηµοτική επιτροπή, ή άλλο σώµα που 
αρµόζει σύµφωνα µε το νόµο και το οποίο είναι εξουσιοδοτηµένο για την άσκηση 
δηµοτικής εξουσίας και διοίκησης· 
 
"∆ικαστήριο" σηµαίνει το αρµόδιο δικαστήριο· 
 
"δικαστική διαδικασία" περιλαµβάνει κάθε διαδικασία που διεξάγεται ή που ασκείται 
ενώπιον οποιουδήποτε ∆ικαστηρίου ή ερευνητικής επιτροπής ή προσώπου, που 
δύνανται να πάρουν ένορκη µαρτυρική κατάθεση, ανεξάρτητα αν λαµβάνουν ή όχι 
τέτοια ένορκη µαρτυρική κατάθεση· 
 
"εν γνώσει", σε συνάρτηση µε όρο που ενέχεται στην σηµασία το να θέτει σε 
κυκλοφορία ή να χρησιµοποιεί ορισµένο πράγµα, εξυπακούει γνώση του χαρακτήρα 
του πράγµατος που τίθεται σε κυκλοφορία ή που χρησιµοποιείται· 
 
"επικίνδυνη σωµατική βλάβη" σηµαίνει σωµατική βλάβη που εκθέτει σε κίνδυνο τη 
ζωή· 
 

2 του 164(Ι) του 2003. «Επιταγή» σηµαίνει γραπτή εντολή του εκδότη προς Τράπεζα για πληρωµή 
καθορισµένου ποσού σε ορισµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή σε δικαούχο κοµιστή, 
ανεξάρτητα από το αν καθίσταται πληρωτέα σε µεταγενέστερο χρόνο από την 
ηµεροµηνία έκδοσής της ή/και παράδοσής της και περιλαµβάνει δίγραµµη επιταγή. 
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"θέτει σε κυκλοφορία ένα πράγµα" σηµαίνει και περιλαµβάνει το να χρησιµοποιεί ή 
να χειρίζεται πράγµα ή το να αποπειράται τη χρήση ή το χειρισµό του τέτοιου 
πράγµατος και το να αποπειράται την υποκίνηση άλλου σε χρήση ή χειρισµό ή 
ενέργεια σε τέτοιο πράγµα· 
 

2 του 15(Ι) του 1999. "κακούργηµα" σηµαίνει ποινικό αδίκηµα που ορίζεται ρητά από το νόµο ως 
κακούργηµα ή τέτοιο που δεν ορίζεται ρητά από το νόµο ως πληµµέληµα, που 
τιµωρείται, χωρίς απόδειξη προηγούµενης καταδίκης, µε ποινή φυλάκισης τριών 
χρόνων ή βαρύτερης από αυτή· 
 
"κατοικία" περιλαµβάνει οποιοδήποτε κτίριο ή οικοδοµή ή µέρος αυτών, που 
χρησιµοποιείται κάθε φορά από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό της για τη δική του 
διαµονή σε αυτή, της οικογένειας ή των υπηρετών του ή κάποιου από αυτούς, 
ανεξάρτητα αν κάποτε παραµένει ακατοίκητη, κτίριο ή οικοδοµή που συνορεύει µε 
την κατοικία ή που κατέχεται ή που οπωσδήποτε χρησιµοποιείται µαζί µε την κατοικία 
θεωρείται µέρος της κατοικίας µόνο εφόσον υπάρχει επικοινωνία µεταξύ του κτιρίου ή 
της οικοδοµής και της κατοικίας, είτε µε άµεση είτε µε καλυµµένη και κλειστή 
διάβαση που οδηγεί από το ένα µέρος στο άλλο· 
 
"κατοχή"— 
 
(α) "να κατέχει" ή "να έχει στην κατοχή" περιλαµβάνει όχι µόνο το να έχει στη δική 
του προσωπική κατοχή, αλλ’ επίσης και το να έχει σε γνώση του ότι είναι στην 
πραγµατική κατοχή ή τη φύλαξη οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή το να φυλάγει σε 
οποιοδήποτε χώρο (είτε αυτός ανήκει στον ίδιο ή κατέχεται από αυτό είτε όχι) για 
χρήση ή όφελος του ίδιου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου· 
 
(β) σε περισσότερα από ένα πρόσωπα, αν ένας ή περισσότερα από αυτά έχουν κάποιο 
πράγµα υπό τη φύλαξη ή στην κατοχή τους σε γνώση και µε τη συγκατάθεση των 
υπολοίπων, το πράγµα αυτό θεωρείται ότι βρίσκεται υπό τη φύλαξη και την κατοχή 
καθενός και όλων αυτών των προσώπων· 
 
"κοινό" δηλώνει όχι µόνο όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στη ∆ηµοκρατία, αλλά 
επίσης και πρόσωπα που κατοικούν ή που χρησιµοποιούν κάποιο συγκεκριµένο τόπο, 
ή οποιοσδήποτε αριθµός τέτοιων προσώπων, ακόµη και πρόσωπα αόριστα, που τυχόν 
επηρεάζονται από την ενέργεια σε συνάρτηση µε εκείνη την οποία χρησιµοποιείται 
αυτός ο όρος· 
 
"νόµος" περιλαµβάνει οποιαδήποτε διατάγµατα ή διαδικαστικούς ή άλλους 
κανονισµούς που εκδόθηκαν σύµφωνα µε εξουσιοδότηση του νόµου· 
 
"νύχτα" ή "κατά τη διάρκεια νύχτας" σηµαίνει το χρονικό διάστηµα µεταξύ των ωρών 
έξι και µισή το βράδυ και έξι και µισή το πρωί· 
 
"όρκος" περιλαµβάνει βεβαίωση ή δήλωση· 
 
"περιουσία" περιλαµβάνει κάθε έµψυχο ή άψυχο που µπορεί να αποτελέσει το 
αντικείµενο κυριότητας· 
 
"πληµµέληµα" σηµαίνει κάθε ποινικό αδίκηµα, το οποίο δεν είναι κακούργηµα· 
 
"ποινικό αδίκηµα" σηµαίνει αξιόποινη πράξη σύµφωνα µε το νόµο, απόπειρα ή 
παράλειψη· 
 
"πρόσωπο" και "ιδιοκτήτης" και άλλοι παρόµοιοι όροι, όταν χρησιµοποιούνται σε 
συνάρτηση µε περιουσία, περιλαµβάνουν τους οργανισµούς πάσης φύσης, καθώς και 
κάθε σύνδεσµο ικανό να κατέχει κατά κυριότητα περιουσία, αν όµως 
χρησιµοποιούνται µε τέτοιο τρόπο περιλαµβάνουν και τη ∆ηµοκρατία· 
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"σκάφος" περιλαµβάνει πλοίο, λέµβο και κάθε άλλο είδος σκάφους που 
χρησιµοποιείται στη ναυσιπλοΐα είτε στη θάλασσα είτε σε µεσόγεια ύδατα· 
 

2 του 3/62. "Σύνταγµα" σηµαίνει το Σύνταγµα της ∆ηµοκρατίας. 
 
"σωµατική βλάβη" σηµαίνει σωµατική βλάβη, ασθένεια ή διαταραχή, είτε µόνιµη είτε 
προσωρινή· 
 
"τραύµα" σηµαίνει τοµή ή ρήξη που τέµνει ή που διαπερνά εξωτερική µεµβράνη του 
σώµατος. και εξωτερική µεµβράνη για τους σκοπούς του παρόντος ορισµού θεωρείται 
η µεµβράνη την οποία κάποιος δύναται να αγγίξει χωρίς να παραστεί ανάγκη τοµής ή 
διάτρησης άλλης µεµβράνης· 
 
"χρήµατα" περιλαµβάνει χαρτονοµίσµατα, τραπεζογραµµάτια, τραπεζικές 
συναλλαγµατικές, τραπεζικές επιταγές καθώς και κάθε άλλη επιταγή, ένταλµα ή 
παράκληση πληρωµής χρηµάτων. 
 

4 του 3/62. Εφαρµογή εντός και εκτός της Εδαφικής Κυριαρχίας. 
 

Εφαρµογή του 
Ποινικού Κώδικα, 

κλπ. 
4 του 3/62.  

5.—(1) Ο Ποινικός Κώδικας και οποιοσδήποτε άλλος νόµος που συνιστά αδίκηµα, 
εφαρµόζονται σε όλα τα αδικήµατα τα οποία διαπράχτηκαν— 
 
(α) εντός του εδάφους της ∆ηµοκρατίας, ή 
 
(β) εντός των Κυρίαρχων Περιοχών των Βάσεων, από Κύπριο εναντίον ή σε σχέση µε 
Κύπριο, ή 
 
(γ) σε οποιαδήποτε ξένη χώρα από πολίτη της ∆ηµοκρατίας ενόσω αυτός είναι στην 
υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας, ή 
 

3(α) του 15(Ι) του 
1999. 

3(β) του 15(Ι) του 
1999. 

(δ) σε οποιαδήποτε ξένη χώρα από πολίτη της ∆ηµοκρατίας, αν το αδίκηµα τιµωρείται 
στη ∆ηµοκρατία µε φυλάκιση που υπερβαίνει τα δύο χρόνια και η πράξη ή η 
παράλειψη που συνιστά το αδίκηµα, είναι επίσης αξιόποινη πράξη σύµφωνα µε το 
νόµο της χώρας όπου αυτό διαπράχτηκε, ή 
 
(ε) σε οποιαδήποτε ξένη χώρα από οποιοδήποτε πρόσωπο αν το αδίκηµα— 
 
(i) είναι προδοσία ή αδίκηµα εναντίον της ασφάλειας της ∆ηµοκρατίας ή της 
Συνταγµατικής Τάξης, ή 
 
(ii) είναι πειρατεία, ή 
 
(iii) συνδέεται µε το νόµισµα ή το χαρτονόµισµα της ∆ηµοκρατίας, ή 
 
(iv) αφορά παράνοµη εµπορία επικίνδυνων φαρµάκων, ή 
 

2(α) του 130(Ι) του 
2006. 

(v) είναι ένα από τα αδικήµατα για τα οποία, δυνάµει οποιασδήποτε ∆ιεθνής 
Συνθήκης ή Σύµβασης που δεσµεύει τη ∆ηµοκρατία, εφαρµόζεται ο νόµος της 
∆ηµοκρατίας, ή· 
 

2(β) του 130(Ι) του 
2006. 

(vi) έχει ως ένα από τα συστατικά του στοιχεία πράξη ή παράλειψη, το αντικείµενο 
της οποίας είναι ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στη ∆ηµοκρατία, 
περιλαµβανοµένης και συνοµωσίας, ή απόπειρας ή διέγερσης ή απόπειρας υποκίνησης 
άλλου προς διάπραξη αδικήµατος που έχει ως ένα από τα συστατικά του στοιχεία 
πράξη ή παράλειψη το αντικείµενο της οποίας είναι ακίνητη περιουσία που βρίσκεται 
στη ∆ηµοκρατία, ή 
 

2 του 131(Ι) του 2013. 
 

(vii) προκάλεσε βλάβη ή ζηµία σε περιουσία ή αποστέρησε ή κατακρατεί περιουσία 
που βρίσκεται εκτός της ∆ηµοκρατίας και που ανήκει άµεσα ή έµµεσα στη 
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2(α) του 112(Ι) του 

2015. 
 

∆ηµοκρατία ή σε πρόσωπο που έχει τη µόνιµη διαµονή του στη ∆ηµοκρατία ή σε 
εταιρεία που έχει το εγγεγραµµένο γραφείο της στη ∆ηµοκρατία ή σε εµπίστευµα, που 
διέπεται από το κυπριακό δίκαιο, ή 
 

2(β) του 112(Ι) του 
2015. 

(viii) αφορά παράνοµη κατακράτηση ανηλίκου εκτός των ορίων της ∆ηµοκρατίας. 
 

 (2) Ποινική δίωξη δεν θα διεξάγεται στη ∆ηµοκρατία σε σχέση µε αδίκηµα που 
διαπράχτηκε σε ξένη χώρα, αν ο κατηγορούµενος αφού δικάστηκε σε τέτοια χώρα για 
τέτοιο αδίκηµα καταδικάστηκε ή αθωώθηκε. 
 
(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού— 
 
"Κύπριος" σηµαίνει πολίτη της ∆ηµοκρατίας ή πρόσωπο το οποίο, δυνάµει των 
∆ιατάξεων της ∆ηµοκρατίας περί Ιθαγένειας οι οποίες ισχύουν εκάστοτε, θα 
εδικαιούτο να γίνει πολίτης της ∆ηµοκρατίας και περιλαµβάνει οποιαδήποτε οµάδα 
προσώπων, οργανωµένη σε νοµικό πρόσωπο ή όχι, είτε είναι εγγεγραµµένη ή που 
λειτουργεί δυνάµει των νόµων της ∆ηµοκρατίας είτε τελεί υπό τον έλεγχο πολιτών της 
∆ηµοκρατίας ή προσώπων το οποίο θα εδικαιούντο να γίνουν πολίτες της 
∆ηµοκρατίας· 
 
"ξένη χώρα" σηµαίνει οποιαδήποτε χώρα εκτός της ∆ηµοκρατίας και περιλαµβάνει τις 
Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων και οποιοδήποτε πλοίο ή αεροσκάφος εγγεγραµµένο σε 
τέτοια χώρα ή Περιοχή· 
 
"Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων" σηµαίνει την Κυρίαρχη Περιοχή Βάσης του 
Ακρωτηρίου και την Κυρίαρχη Περιοχή Βάσης της ∆εκέλειας, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 της Συνθήκης που αφορά την εγκαθίδρυση της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου που 
υπογράφτηκε στη Λευκωσία τη 16η ηµέρα του Αυγούστου, 1960· 
 

2(γ) του 130(Ι) του 
2006. 

3 του 45/64. 

«έδαφος της ∆ηµοκρατίας» περιλαµβάνει τα χωρικά της ύδατα, τον εναέριο χώρο 
πάνω από τη ∆ηµοκρατία και τα χωρικά της ύδατα και οποιοδήποτε πλοίο ή 
αεροσκάφος εγγεγραµµένο στη ∆ηµοκρατία οπουδήποτε βρίσκεται αυτό, εκτός εάν, 
δυνάµει του διεθνούς δικαίου, το εν λόγω πλοίο ή αεροσκάφος υπόκειται κατά το 
σχετικό χρόνο, λόγω της θέσεώς του, στην αποκλειστική δικαιοδοσία αλλοδαπού 
δικαίου. 
 

2 του 83(Ι) του 2008. 
Εκδίκαση αδικηµάτων 
που διαπράχθηκαν σε 

ξένη χώρα. 

6. (1) Αδίκηµα που διαπράχθηκε σε ξένη χώρα, αναφορικά µε το οποίο εφαρµόζεται ο 
Ποινικός Κώδικας ή οποιοσδήποτε άλλος νόµος της ∆ηµοκρατίας δυνάµει του άρθρου 
5, εκδικάζεται από το αρµόδιο ∆ικαστήριο της Επαρχίας Λευκωσίας. 
 

 (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “ξένη χώρα” έχει την έννοια που 
αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (3) του άρθρου 5. 
 

 Γενικοί κανόνες για Ποινική Ευθύνη 
 

Νοµική πλάνη. 7. Η άγνοια του νόµου δεν αποτελεί λόγο για αποκλεισµό της ποινικής ευθύνης για 
πράξη ή παράλειψη, η οποία διαφορετικά θα συνιστούσε ποινικό αδίκηµα, εκτός αν ο 
νόµος προβλέπει ρητά ότι η γνώση του νόµου από τον υπαίτιο συνιστά στοιχείο του 
ποινικού αδικήµατος. 
 

Με καλή πίστη 
αξίωση δικαιώµατος. 

8. Ποινικό αδίκηµα εναντίον της περιουσίας δεν καταλογίζεται σε εκείνο που το 
έπραξε αν η πράξη ή παράλειψη που συνιστούσε αυτό διαπράχτηκε κατά την άσκηση 
ειλικρινής αξίωσης δικαιώµατος και χωρίς πρόθεση καταδολίευσης. 
 

Πρόθεση.  
Ελατήριο. 

9. Τηρουµένων των ρητών διατάξεων του παρόντος Νόµου, εκείνες που αναφέρονται 
στις εξ αµελείας πράξεις ή παραλείψεις, δεν καταλογίζονται σε εκείνο που διενήργησε 
πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες έχουν διενεργηθεί ανεξάρτητα από τη βούλησή του, 
ή από τυχαία γεγονότα. 
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Εκτός των περιπτώσεων, κατά τις οποίες προβλέπεται ρητά στο νόµο, ότι η πρόθεση 
παραγωγής ορισµένου αποτελέσµατος, αποτελεί στοιχείο το οποίο συνίσταται από την 
πράξη, ολοκληρωτικά ή µερικά, ποινικού αδικήµατος, ο σκοπός παραγωγής 
ορισµένου αποτελέσµατος για τη διενέργεια τέτοιας πράξης καθόλου δεν λαµβάνεται 
υπόψη. 
 
Εκτός των περιπτώσεων, κατά τις οποίες διαφορετικά προβλέπεται ρητά, το ελατήριο 
από το οποίο ωθήθηκε ο υπαίτιος στη διενέργεια της πράξης ή της παράλειψης ή στη 
διαµόρφωση της πρόθεσης από την οποία παρακινήθηκε σε τέτοια πράξη δεν 
επηρεάζει διόλου την ποινική ευθύνη. 
 

Πραγµατική πλάνη. 10. Πράξη η οποία διενεργήθηκε υπό το κράτος ειλικρινής και εύλογης, όχι όµως 
λιγότερο από την πλανηµένη αντίληψη των πραγµατικών περιστατικών, δεν 
καταλογίζεται σε εκείνο που διάπραξε σε βαθµό µεγαλύτερο από εκείνο που θα ίσχυε 
αν τα πραγµατικά περιστατικά ήταν όπως τα επίστευε αυτός. 
 
Η εφαρµογή του κανόνα αυτού δύναται να αποκλειστεί είτε ρητά είτε σιωπηρά από 
εκείνο το νόµο που αφορά το ζήτηµα. 
 

Τεκµήριο 
εχεφροσύνης. 

11. Κάθε πρόσωπο συµπεραίνεται ότι έχει σώες τις φρένες και ότι έχει σώες τις φρένες 
σε δεδοµένο χρόνο, µέχρι απόδειξης του αντίθετου. 
 

Φρενοπάθεια. 12. Η πράξη ή η παράλειψη δεν καταλογίζεται σε εκείνο που διάπραξε, αν, κατά το 
χρόνο που διενεργούσε αυτήν, ένεκα οποιασδήποτε ασθένειας που επηρεάζει τις 
φρένες του στερόταν της ικανότητας να αντιληφθεί τι διαπράττει ή να γνωρίζει ότι 
ώφειλε να απέχει από τη διενέργεια της πράξης ή παράλειψης. 
 
Όχι λιγότερο όµως η πράξη ή παράλειψη καταλογίζεται σε εκείνον που διάπραξε, αν 
και οι φρένες του επηρεάζονταν από κάποια ασθένεια αν αυτή η ασθένεια δεν επέφερε 
πράγµατα το ένα ή το άλλο από τα πιο πάνω αποτελέσµατα σε συνάφεια µε την πιο 
πάνω πράξη. 
 

Μέθη. 13.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), κανένας, λόγω µέθης, 
δε θεωρείται ότι διενέργησε πράξη ή παράλειψη ακούσια, ή απαλλάσσεται ποινικής 
ευθύνης για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. 
 
(2) Κανένας δεν είναι ποινικά υπεύθυνος για πράξη ή παράλειψη, αν κατά το χρόνο 
της διενέργειας της πράξης ή παράλειψης ήταν σε τέτοια κατάσταση µέθης ώστε να 
στερείται της ικανότητας να γνωρίζει τι διαπράττει ή να ελέγχει τις πράξεις του, ή να 
γνωρίζει ότι ώφειλε να απέχει της διενέργειας της πράξης ή παράλειψης, νοουµένου 
ότι το πράγµα, το οποίο τον οδήγησε στην κατάσταση µέθης του χορηγήθηκε σε 
άγνοια ή παρά τη θέλησή του. 
 
(3) Όπου η ύπαρξη συγκεκριµένης πρόθεσης αποτελεί συστατικό στοιχείο του 
ποινικού αδικήµατος, η µέθη, είτε ολική είτε µερική, και είτε θεληµατικά ή αθέλητα, 
δυνατόν να ληφθεί υπόψη για να διακριβωθεί κατά πόσο κατά τη διενέργεια της 
πράξης υφίστατο πράγµατι τέτοια πρόθεση. 
 

Ποινική ευθύνη 
παιδιών. 

4 του 15(Ι) του 1999. 
2 του 18(Ι) του 2006. 

 

14. Όποιος έχει ηλικία κάτω των δεκατεσσάρων χρόνων δεν είναι ποινικά υπεύθυνος 
για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη. 
 

Ποινικά ανεύθυνο 
δικαστικών 
λειτουργών. 

15. Εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο Κώδικας αυτός προνοεί ρητά για το 
αντίθετο, οι δικαστικοί λειτουργοί είναι ποινικά ανεύθυνοι για πράξεις ή παραλείψεις 
που γίνονται κατά την εκτέλεση των δικαστικών τους καθηκόντων, και αν ακόµη η 
πράξη έγινε µε υπέρβαση της δικαστικής τους εξουσίας ή αν ακόµη υφίστατο νοµική 
υποχρέωση για διενέργεια της πράξης που παραλείφθηκε. 
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Εξαναγκασµός. 
5 του 15(Ι) του 1999. 

16. Εξαιρουµένων του φόνου εκ προµελέτης και των αδικηµάτων που αναφέρονται 
στα άρθρα 36 και 37 δεν συνιστά ποινικό αδίκηµα η πράξη, την οποία διενεργεί 
κάποιος που εξαναγκάστηκε για αυτό µε απειλές, οι οποίες, κατά το χρόνο διενέργειας 
της πράξης, εύλογα προκαλούν το φόβο ότι η µη διενέργεια της πράξης θα έφερνε τον 
άµεσο θάνατό του. Νοείται ότι τα πιο πάνω θα ισχύσουν µόνο εφόσον εκείνος που 
διάπραξε δεν οδήγησε τον εαυτό του, είτε εκούσια είτε από εύλογο φόβο πρόκλησης 
βλάβης σε αυτόν µικρότερης από τον άµεσο θάνατο, στην κατάσταση µε την οποία 
αυτός υπέστει τέτοιον εξαναγκασµό. 
 

Κατάσταση ανάγκης. 17. Πράξη ή παράλειψη, που διαφορετικά θα συνιστούσε ποινικό αδίκηµα, δυνατόν να 
µη καταλογιστεί σε αυτόν που διάπραξε, αν αυτός µπορέσει να αποδείξει ότι αυτή 
έγινε ή παραλείφθηκε µόνο για αποτροπή συνεπειών διαφορετικά αναπότρεπτων, οι 
οποίες, αν δεν αποτραπούν θα επιφέρουν σε αυτό ή σε πρόσωπα τα οποία αυτός έχει 
υποχρέωση να προστατεύσει, αναπότρεπτο και ανεπανόρθωτο κακό, ότι η πράξη δεν 
υπερέβει το εύλογα αναγκαίο µε αυτό, επίσης ότι το κακό που προκλήθηκε από αυτόν 
δεν ήταν δυσανάλογο µε εκείνο το οποίο αποτράπηκε. 
 

Εξαναγκασµός 
συζύγου. 

18. Η έγγαµη γυναίκα δεν απαλλάσσεται ποινικής ευθύνης, για τις πράξεις ή 
παραλείψεις που διενεργήθηκαν από αυτήν µε µόνο το λόγο ότι αυτές διενεργήθηκαν 
µε την παρουσία του συζύγου της. 
 

Κανένας δεν είναι δύο 
φορές ποινικά 

υπεύθυνος για το ίδιο 
ποινικό αδίκηµα. 

19. Κανένας δεν δύναται να είναι δύο φορές ποινικά υπεύθυνος, είτε δυνάµει των 
διατάξεων του Κώδικα αυτού είτε δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόµου, 
για την ίδια πράξη ή παράλειψη, εκτός της περίπτωσης κατά την οποία, ότι από τέτοια 
πράξη ή παράλειψη προκλήθηκε ο θάνατος άλλου, οπότε ο υπαίτιος δύναται να 
καταδικαστεί για το ποινικό αδίκηµα για το οποίο, είναι ένοχος λόγω της πρόκλησης 
τέτοιου θανάτου, ανεξάρτητα του ότι ήδη έχει καταδικαστεί για άλλο ποινικό αδίκηµα 
που συνίσταται από την πράξη ή παράλειψη που διαπράχτηκε από αυτόν. 
 

 Συµµετοχή σε Αδικήµατα. 
 

Αυτουργοί. 20. Όταν διαπράττεται ποινικό αδίκηµα, καθένας από τους ακόλουθους θεωρείται ότι 
συµµετέσχε στη διάπραξη και θεωρείται ότι είναι ένοχος για αυτό και δύναται να 
διωχτεί ως αυτουργός σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 
 
(α) εκείνος που διενεργεί πράγµατι την πράξη ή παράλειψη, η οποία συνιστά το 
ποινικό αδίκηµα· 
 
(β) εκείνος που διαπράττει ή παραλείπει να διαπράξει κάτι µε σκοπό να καταστήσει 
δυνατή τη διάπραξη ποινικού αδικήµατος από άλλο ή να παρέχει βοήθεια για τη 
διάπραξη τέτοιου αδικήµατος από άλλον· 
 
(γ) εκείνος που παρέχει βοήθεια σε άλλον ή που παρακινεί αυτόν κατά τη διάπραξη 
ποινικού αδικήµατος· 
 
(δ) εκείνος που συµβουλεύει ή που προάγει άλλον για διάπραξη ποινικού αδικήµατος. 
 
Στην τέταρτη περίπτωση ο υπαίτιος δύναται να διωχτεί είτε ως αυτουργός του 
ποινικού αδικήµατος είτε σε ποινικό αδίκηµα της παροχής συµβουλής ή της 
προαγωγής για διάπραξη τέτοιου αδικήµατος. 
 
Καταδίκη για το αδίκηµα της παροχής συµβουλής ή της προαγωγής για διάπραξη 
ποινικού αδικήµατος, συνεπάγει ίδιες συνέπειες από κάθε άποψη, καθώς και καταδίκη 
για διάπραξη τέτοιου αδικήµατος. 
 
Εκείνος που προάγει άλλο στη διενέργεια πράξης ή παράλειψης τέτοιας φύσης ώστε, 
αν γινόταν από τον ίδιο θα διενεργείτο από αυτό κάποιο ποινικό αδίκηµα, είναι ένοχος 
ποινικού αδικήµατος του ίδιου είδους και υπόκειται στην ίδια ποινή, όπως αν είχε 
διενεργήσει ο ίδιος τέτοια πράξη ή παράλειψη. ∆ύναται να διωχτεί δε όπως αν είχε 
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διενεργήσει ο ίδιος τέτοια πράξη ή παράλειψη. 
 

Ποινικά αδικήµατα 
που διαπράχτηκαν από 
συναυτουργούς κατά 
την επιδίωξη κοινού 

σκοπού. 

21. Αν δύο ή περισσότεροι διαµορφώσουν κοινή πρόθεση για την επιδίωξη από 
κοινού κάποιου παράνοµου σκοπού και κατά την επιδίωξη του σκοπού αυτού 
διαπραχτεί ποινικό αδίκηµα τέτοιας φύσης, ώστε η διάπραξη του να ήταν πιθανή 
συνεπεία της επιδίωξης του πιο πάνω σκοπού, ο κάθε ένας από αυτούς, θεωρείται ότι 
διέπραξε το ποινικό αδίκηµα. 
 

Να συµβουλεύει 
άλλον για διάπραξη 

ποινικού αδικήµατος. 

22. Αν κάποιος διαπράξει µε τη συµβουλή άλλου ποινικό αδίκηµα, είναι αδιάφορο αν 
το ποινικό αδίκηµα που διαπράχτηκε είναι πράγµατι το ίδιο ή διαφορετικό από εκείνο 
το οποίο του εδόθηκε η συµβουλή ή αν διαπράχτηκε µε τον τρόπο που υποδείχτηκε ή 
µε διαφορετικό τρόπο, νοουµένου ότι σε κάθε µια από τις περιπτώσεις που συνιστούν 
τα περιστατικά, το ποινικό αδίκηµα που διαπράχτηκε, είναι πιθανή συνέπεια 
εκτέλεσης της συµβουλής. 
 
Σε κάθε µιά περίπτωση, εκείνος που παρέχει τη συµβουλή θεωρείται ότι συµβούλευσε 
τον άλλο για διάπραξη του ποινικού αδικήµατος που πράγµατι διαπράχτηκε. 
 

Συνέργεια µετά τη 
διάπραξη. 

23. Όποιος εν γνώσει του ότι άλλος είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος παρέχει άσυλο 
ή βοήθεια σε αυτό µε σκοπό να παράσχει σε αυτό τη δυνατότητα να διαφύγει την 
τιµωρία καθίσταται συνεργός µετά τη διάπραξη. 
 
Η σύζυγος δεν καθίσταται συνεργός µετά τη διάπραξη συναφώς µε ποινικό αδίκηµα 
που διαπράχτηκε από το σύζυγό της, η οποία παρέχει άσυλο ή βοήθεια σε αυτό µε 
σκοπό να παράσχει στο σύζυγό της τη δυνατότητα να διαφύγει την τιµωρία, και ούτε 
ότι παρέχει, µε την παρουσία και µε την εξουσιοδότηση του συζύγου της, άσυλο ή 
βοήθεια σε τρίτο, ο οποίος είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος στη διάπραξη του οποίου 
συµµετείχε και ο σύζυγός της, µε σκοπό να παράσχει σε τέτοιο τρίτο πρόσωπο τη 
δυνατότητα να διαφύγει την τιµωρία. ο σύζυγος δεν καθίσταται συνεργός µετά τη 
διάπραξη συναφώς µε ποινικό αδίκηµα που διαπράχτηκε από τη σύζυγό του, ο οποίος 
παρέχει άσυλο ή βοήθεια σε αυτή µε σκοπό να παράσχει σε αυτή τη δυνατότητα να 
διαφύγει την τιµωρία. 
 

Ποινή συνέργειας 
µετά τη διάπραξη 
κακουργήµατος. 

24. Ο συνεργός µετά τη διάπραξη κακουργήµατος είναι ένοχος κακουργήµατος και 
υπόκειται, αν δεν προνοείται κάποια άλλη ποινή σε φυλάκιση τριών χρόνων. 
 

Ποινή συνέργειας 
µετά τη διάπραξη 
πληµµελήµατος. 

 

25. Ο συνεργός µετά τη διάπραξη πληµµελήµατος είναι ένοχος πληµµελήµατος.  

 Ποινές. 
 

Είδη ποινών. 
 

6(α) του 15(Ι) του 
1999. 

26. Το ∆ικαστήριο δύναται να επιβάλει τις ακόλουθες ποινές:— 
 
(α) φυλάκιση διά βίου  
 
(β) φυλάκιση· 
 

2(I) του 92/72.  (γ) χρηµατική ποινή· 
 
(δ) καταβολή αποζηµίωσης· 
 
(ε) παροχή εγγύησης για την τήρηση της τάξης και καλή διαγωγή, ή για προσέλευση 
για ακρόαση δικαστικής απόφασης· 
 
(στ) επιτήρηση. 
 

6(β) του 15(Ι) του 
1999. 

 

(ζ) οποιαδήποτε άλλη ποινή ή µεταχείριση επιβάλλεται δυνάµει άλλου νόµου. 
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7 του 15(Ι) του 1999. 
Θανατική ποινή. 

 

27. Καταργήθηκε. 
 

7 του 15(Ι) του 1999. 
Μετατροπή της 

θανατικής ποινής σε 
ποινή φυλάκισης. 

 

28. Καταργήθηκε. 
 

Φυλάκιση. 
2 του 86/83. 

8 του 15(Ι) του 1999. 

29. Εκτός της περίπτωσης του κακουργήµατος του φόνου εκ προµελέτης και των 
αδικηµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 36 και 37, αν κάποιο ποινικό αδίκηµα 
τιµωρείται µε την ποινή της φυλάκισης δια βίου ή οποιουδήποτε άλλου χρόνου, το 
∆ικαστήριο που εκδικάζει δύναται να επιβάλει ποινή φυλάκισης λιγότερου χρόνου ή 
αντί τέτοιας ποινής, χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό, το οποίο το 
∆ικαστήριο αυτό έχει εξουσία να επιβάλει. 
 

Τρόπος εκτέλεσης 
ποινής φυλάκισης. 

3 του 92/72. 
 

30. Ο τρόπος της εκτέλεσης της ποινής φυλάκισης κανονίζεται µε ιδιαίτερους νόµους. 
 

Χρηµατικές ποινές. 31. Όταν νόµος που επιβάλλει χρηµατική ποινή, ο οποίος δεν περιέχει ρητές διατάξεις 
που αφορούν τέτοια χρηµατική ποινή, θα τυγχάνουν εφαρµογής οι ακόλουθες 
διατάξεις:— 
 
(α) όταν δεν προνοείται ρητά το ανώτατο ποσό της χρηµατικής ποινής που θα 
επιβληθεί, το πιο πάνω ποσό θα είναι απεριόριστο, σε καµιά όµως περίπτωση δεν 
δύναται να είναι υπερβολικό· 
 
(β) σε περίπτωση ποινικού αδικήµατος που τιµωρείται διαζευκτικά µε χρηµατική 
ποινή ή µε φυλάκιση, το ∆ικαστήριο έχει διακριτική εξουσία να επιβάλλει 
οποιαδήποτε από τις πιο πάνω διαζευκτικά προβλεπόµενες ποινές· 
 

 
 

Κεφ. 155. 
93 του 1972. 
2 του 1975. 

12 του 1975. 
41 του 1978. 

 

(γ) η επιβολή και η είσπραξη της χρηµατικής ποινής θα ενεργείται εξολοκλήρου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις και τηρουµένων των διατάξεων του περί Ποινικής 
∆ικονοµίας Νόµου ή οποιουδήποτε άλλου νόµου που τροποποιεί ή που υποκαθιστά το 
νόµο αυτό. 

9 του 15(Ι) του 1999. 
Εγγύηση για την 

τήρηση της τάξης. 

32. Εκτός από την περίπτωση του κακουργήµατος του φόνου εκ προµελέτης και των 
αδικηµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 36 και 37, σε πρόσωπο που έχει 
καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα δύναται να επιβληθεί, αντί της ποινής στην οποία 
αυτό υπόκειται ή επιπρόσθετα µε την ποινή αυτή, η ανάληψη προσωπικής 
υποχρέωσης, µε ή χωρίς εγγυητές για το ποσό που το ∆ικαστήριο κρίνει σκόπιµο, να 
τηρεί την τάξη και να είναι καλής διαγωγής για το χρόνο που ορίζεται από το 
∆ικαστήριο, ενώ δύναται να διαταχθεί η φυλάκιση του, µέχρι να αναληφθεί τέτοια 
υποχρέωση µε εγγυητές, εφόσον επιβλήθηκε µε αυτό τον τρόπο από το ∆ικαστήριο. 
Σε κάθε περίπτωση, η φυλάκιση για τη µη ανάληψη της υποχρέωσης που έχει 
επιβληθεί µε αυτό τον τρόπο δε δύναται να υπερβαίνει τον ένα χρόνο, ενώ συνολικά ο 
χρόνος τέτοιας φυλάκισης µαζί µε την τυχόν ποινή φυλάκισης που θα οριστεί δε 
δύναται να υπερβαίνει το προβλεπόµενο για το ποινικό αδίκηµα που καταλογίστηκε 
στο πρόσωπο αυτό ανώτατο όριο φυλάκισης χωρίς χρηµατική ποινή. 
 

10 του 15(Ι) του 1999. 
Εγγύηση για 

προσέλευση για 
ακρόαση δικαστικής 

απόφασης 

33. Εκτός από την περίπτωση του κακουργήµατος του φόνου εκ προµελέτης και των 
αδικηµάτων που αναφέρονται στα άρθρα 36 και 37, το ∆ικαστήριο δύναται πρόσωπο 
που έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκηµα αντί να το καταδικάσει σε ποινή να το 
απολύσει µε ανάληψη από αυτό προσωπικής υποχρέωσης, µε ή χωρίς εγγυητές για το 
ποσό που το ∆ικαστήριο κρίνει σκόπιµο, να προσέλθει και να ακούσει την έκδοση της 
απόφασης σε προσεχή συνεδρία του ∆ικαστηρίου ή όταν κληθεί για το σκοπό αυτό. 
 

Το ∆ικαστήριο 34.—(1) Όταν πρόσωπο το οποίο καταδικάστηκε για ποινικό αδίκηµα που τιµωρείται 
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δύναται να διατάξει 
επιτήρηση σε 

ορισµένες 
περιπτώσεις. 

µε φυλάκιση δύο ή περισσότερων χρόνων, καταδικαστεί ξανά για οποιοδήποτε 
ποινικό αδίκηµα που τιµωρείται επίσης µε την πιο πάνω ποινή, το ∆ικαστήριο 
δύναται, αν κρίνει αυτό σκόπιµο, κατά την επιβολή της ποινής της φυλάκισης, να 
διατάξει επιπρόσθετα ότι αυτός που καταδικάστηκε θα είναι υπό επιτήρηση όπως 
αναφέρεται πιο κάτω για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια από την 
ηµεροµηνία της εκπνοής της ποινής αυτής: 
 
Νοείται ότι σε περίπτωση ακύρωσης της καταδικαστικής απόφασης κατόπι έφεσης, ή 
µε άλλο τρόπο, ακυρώνεται ταυτόχρονα και το διάταγµα που επιβάλλει την 
επιτήρηση: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι το ∆ικαστήριο δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο να ακυρώσει 
διάταγµα για την επιτήρηση, εφόσον η διαγωγή, την οποία έδειξε εκείνος που είναι 
υπό επιτήρηση, δυνατόν να καταστήσει περιττή την περαιτέρω επιτήρησή του. 
 
(2) Εκτός αν το ∆ικαστήριο ήθελε ορίσει διαφορετικά, πρόσωπο που είναι υπό 
επιτήρηση, που δεν είναι σε περιορισµό, οφείλει να εµφανίζεται προσωπικά, µια φορά 
το µήνα στον κατονοµαζόµενο στο διάταγµα κηδεµονευτικό λειτουργό, κατά τον 
χρόνο που ορίζεται από τέτοιο λειτουργό και χωρίς καθυστέρηση να γνωστοποιεί σε 
αυτό οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή που θα γίνεται στη διαµονή του. 
 
(3) Πρόσωπο υπό επιτήρηση, που δεν είναι σε περιορισµό, το οποίο αρνείται ή 
παραλείπει να συµµορφωθεί σε οποιοδήποτε από τους όρους που προνοούνται στο 
αµέσως προηγούµενο εδάφιο, εκτός αν αποδείξει µε τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί 
το ∆ικαστήριο ότι προέβηκε σε οτιδήποτε που είναι δυνατό για να συµµορφωθεί µε 
τους όρους που έχουν τεθεί σε αυτό, είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος και υπόκειται 
σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες. 
 

Γενική ποινή για 
πληµµελήµατα.  

3(1) του 166/87. 

35. Όταν στον Κώδικα αυτό δεν προβλέπεται ειδικά ποινή για οποιοδήποτε 
πληµµέληµα, τα πληµµελήµατα τιµωρούνται µε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο 
χρόνια, ή µε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες, ή και 
µε τις δύο αυτές ποινές. 
 

2 του 31(Ι) του 2017. 
Κίνητρο 

προκατάληψης. 

35Α. Το ∆ικαστήριο, στα πλαίσια άσκησης των εξουσιών του κατά την επιµέτρηση 
και επιβολή ποινής, δύναται να λαµβάνει υπόψη ως επιβαρυντικό παράγοντα το 
κίνητρο της προκατάληψης κατά οµάδας προσώπων ή µέλους οµάδας προσώπων που 
προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώµατος, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
των θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, των γενεαλογικών καταβολών, του 
σεξουαλικού προσανατολισµού ή της ταυτότητας φύλου. 
 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ. 
 

Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ. 
 

Προδοσία και άλλα Αδικήµατα εναντίον της Ανώτατης Εξουσίας. 
 

11 του 15(Ι) του 1999. 
Εσχάτη προδοσία. 

 
2 του 162(Ι) του 2000 

36. Όποιος — 
 
(α) Ενεργά αναµειγνύεται σε ένοπλες εχθροπραξίες εναντίον της ∆ηµοκρατίας, 
 
(β) παρέχει βοήθεια σε χώρα η οποία βρίσκεται σε εµπόλεµη κατάσταση, ή είναι 
αναµεµειγµένη σε ένοπλες εχθροπραξίες εναντίον της ∆ηµοκρατίας, 
 
(γ) παρέχει βοήθεια σε ένοπλες δυνάµεις εναντίον των οποίων δυνάµεις της 
∆ηµοκρατίας είναι αναµεµειγµένες σε ένοπλες ενέργειες, 
 
(δ) ανατρέπει µε τη χρήση βίας τη νόµιµη Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας, 
 
είναι ένοχος εσχάτης προδοσίας και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου. 
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Υποκίνηση εισβολής. 

12 του 15(Ι) του 1999. 
 

37. Όποιος υποκινεί αλλοδαπό να εισβάλει µε ένοπλη δύναµη στη ∆ηµοκρατία, είναι 
ένοχος έσχατης προδοσίας και υπόκειται στη ποινή φυλάκισης διά βίου. 
 

Παρασιώπηση 
έσχατης προδοσίας. 

38. Όποιος— 
 
(α) καθίσταται συνεργός µετά τη διάπραξη έσχατης προδοσίας· 
 
(β) γνώριζε ότι οποιοδήποτε πρόσωπο προτίθεται να διαπράξει έσχατη προδοσία δεν 
πληροφορεί για αυτό µε κάθε εύλογη επιµέλεια τον Υπουργό Εσωτερικών, Έπαρχο ή 
όργανο τήρησης της τάξης, ή δεν καταβάλλει άλλη εύλογη προσπάθεια για πρόληψη 
της διάπραξης τέτοιου ποινικού αδικήµατος, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος, που καλείται παρασιώπηση έσχατης προδοσίας και 
υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης δια βίου. 
 

13 του 15(Ι) του 1999. 
Συνωµοσία 

39. Όποιος συνωµοτεί µε άλλο πρόσωπο για την τέλεση οποιασδήποτε πράξης µε 
σκοπό τη διάπραξη του αδικήµατος της εσχάτης προδοσίας είναι ένοχος 
κακουργήµατος και υπόκειται στην ποινή φυλάκισης διά βίου. 
 

Προπαρασκευή 
πολέµου ή πολεµικής 
φύσης επιχειρήσεων. 

40. Όποιος, χωρίς νόµιµη εξουσία, διεξάγει, προπαρασκευάζει τη διεξαγωγή, ή βοηθά 
ή συνιστά τη διεξαγωγή, ή προπαρασκευή πολέµου ή πολεµικής φύσης επιχείρησης 
µε, υπέρ, υπό ή εναντίον οποιασδήποτε µερίδας, φυλής ή οµάδας προσώπων που 
βρίσκονται στη ∆ηµοκρατία, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται στην ποινή 
της φυλάκισης διά βίου. 
 

Χρήση ένοπλης βίας 
εναντίον της 

Κυβέρνησης κλπ. 

41. Όποιος, µε τη χρήση ή την επίδειξη ένοπλης βίας, προπαρασκευάζει ή αποπειράται 
να προκαλέσει µεταβολή στη διακυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας ή τους νόµους ή να 
αντιταχτεί στην εκτέλεση των νόµων ή να εξαναγκάσει οποιοδήποτε µέλος του 
Υπουργικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής ή Νοµοθετικής Εξουσίας, ή πρόσωπο που 
ηγείται στρατιωτικών ή ναυτικών δυνάµεων ή οργάνων τήρησης της τάξης, στην 
ενέργεια πράξης ή σε παράλειψη τέτοιας, δηµόσιου ή επίσηµου χαρακτήρα, υπόκειται 
στην ποινή της φυλάκισης διά βίου. 
 

∆ιέγερση σε ανταρσία. 
3 του 69/64. 

42. Όποιος κακόβουλα και εσκεµµένα αποπειράται να επιτύχει οποιοδήποτε από τους 
ακόλουθους σκοπούς, δηλαδή— 
 
(α) την αποµάκρυνση µε δόλο προσώπου που υπηρετεί στο στρατό (όπως ορίζεται 
αυτός στο εδάφιο (2) του άρθρου 44Α) ή µέλους της αστυνοµικής δύναµης από τα 
υπηρεσιακά του καθήκοντα και από την πίστη που οφείλεται από αυτόν και υποταγή 
στους νόµους της ∆ηµοκρατίας· ή 
 
(β) τη διέγερση τέτοιου προσώπου στη διάπραξη ανταρσίας ή σε οποιαδήποτε 
προδοτική πράξη ή πράξη ανταρσίας· ή 
 
(γ) τη διέγερση οποιουδήποτε τέτοιου προσώπου στη συγκρότηση ή την απόπειρα 
συγκρότησης συνάθροισης, για ανταρσία, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου. 
 

Συνδροµή σε 
στρατιώτες ή 

αστυνοµικούς για 
πράξεις ανταρσίας. 

3 του 69/64. 

43. Όποιος— 
 
(α) παρέχει συνδροµή, παρακινεί ή οπωσδήποτε συνεργεί στη διάπραξη ανταρσίας 
από υπαξιωµατικό του στρατού (όπως ορίζεται αυτός στο εδάφιο (2) του άρθρου 44Α) 
ή οπλίτη ή µέλους της αστυνοµικής δύναµης· ή 
 
(β) διεγείρει σε στάση ή απείθεια σε νόµιµη διαταγή που δίδεται από ανώτερο 
αξιωµατικό ή σε πράξη ανυπακοής, υπαξιωµατικό του στρατού (όπως ορίζεται αυτός 
στο εδάφιο (2) του άρθρου 44Α) ή οπλίτη ή µέλους της αστυνοµικής δύναµης, 
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είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

Παρακίνηση 
στρατιωτών ή 

αστυνοµικών σε 
λιποταξία. 

3 του 69/64. 

44. Όποιος µε οποιαδήποτε µέσα, άµεσα ή έµµεσα— 
 
(α) παρακινεί ή πείθει ή αποπειράται να παρακινήσει ή να πείσει σε λιποταξία 
υπαξιωµατικό του στρατού (όπως ορίζεται αυτός στο εδάφιο (2) του άρθρου 44Α) ή 
οπλίτη ή µέλος της αστυνοµικής δύναµης· ή 
 
(β) παρέχει συνδροµή ή παρακινεί ή συνεργεί σε λιποταξία υπαξιωµατικού του 
στρατού (όπως ορίζεται αυτός στο εδάφιο (2) του άρθρου 44Α) ή οπλίτη ή µέλους της 
αστυνοµικής δύναµης· ή 
 
(γ) παρέχει άσυλο ή συνδροµή στην απόκρυψη υπαξιωµατικού στρατού (όπως 
ορίζεται αυτός στο εδάφιο (2) του άρθρου 44Α) ή οπλίτη ή µέλους της αστυνοµικής 
δύναµης που έχει λόγους να πιστεύει ότι αυτός είναι λιποτάκτης, 
 
είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση έξι µηνών. 
 

∆ιασάλευση της τάξης 
και πειθαρχίας στο 

στρατό. 
2(α) του 69/64.  

3(1) του 166/87. 

44Α.—(1) Όποιος προβαίνει κακόβουλα σε οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στη 
διασάλευση της τάξης και της πειθαρχίας στο στρατό, είναι ένοχος πληµµελήµατος 
και τιµωρείται µε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή µε πρόστιµο που δεν 
υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και µε τις δύο αυτές ποινές. 
 
(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού "στρατός" περιλαµβάνει το στρατό της 
∆ηµοκρατίας, την Εθνική Φρουρά και κάθε άλλη στρατιωτική δύναµη που ιδρύεται µε 
νόµο. 
 
(3) Κάθε ποινική δίωξη δυνάµει του παρόντος άρθρου ασκείται κατόπι έγκρισης του 
Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 
 

Συνδροµή στην 
απόδραση 

αιχµαλώτων πολέµων. 

45. Όποιος— 
 
(α) εν γνώσει του και εσκεµµένα βοηθά αλλοδαπό εχθρό της ∆ηµοκρατίας, που 
κρατείται ως αιχµάλωτος πολέµου στη ∆ηµοκρατία, είτε σε περιορισµό στη φυλακή ή 
σε άλλο τόπο, είτε έχει αφεθεί ελεύθερος µε όρους, να αποδράσει από τη φυλακή ή 
από τον τόπο περιορισµού ή εφόσον ήταν ελεύθερος µε όρους, να αποδράσει από τη 
∆ηµοκρατία, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης 
διά βίου· 
 
(β) εξ αµελείας και παράνοµα επιτρέπει την απόδραση προσώπου όπως στη 
προηγούµενη παράγραφο, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

14 του 15(Ι) του 1999. 
Ορισµός έκδηλης 

πράξης. 
 

46. Καταργήθηκε. 
 

2 του 84(Ι) του 2003. 
Εξύβριση κλπ. του 

Αρχηγού της 
Πολιτείας. 
2 του 5/67. 

 

46Α. ∆ιαγράφηκε. 
 

3 του 84(Ι) του 2003. 
Ενέργειες σε βάρος 
της κυριαρχίας της 
∆ηµοκρατίας κ.λ.π.. 

47.—(1) Οποιοσδήποτε προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια δηµοσίως, µε πρόθεση— 
 
(α) Να επιφέρει αλλαγή στην κυριαρχία της ∆ηµοκρατίας, ή 
 
(β) να προωθήσει εχθρότητα µεταξύ των κοινοτήτων, των θρησκευτικών οµάδων, 
λόγω της φυλής, της θρησκείας, του χρώµατος ή του φύλου του, 
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είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση µέχρι 
πέντε ετών. 
 

3 του 84(Ι) του 2003. 
Ορισµός στασιαστικής 
πρόθεσης και αγαθής 

πρόθεσης. 
 

48. ∆ιαγράφηκε. 
 

4 του 84(Ι) του 2003. 
Αποδεικτικά στοιχεία 
που αντικρούουν εκ 

πρώτης όψεως 
υπόθεση σε 

δηµοσίευση µε 
αντιπρόσωπο. 

 

49. Καταργήθηκε. 
 

∆ηµοσίευση ψευδών 
ειδήσεων, κλπ. 

2 του 70/65. 
 
 

3(1) του 166/87. 

50.—(1) Όποιος µε οποιοδήποτε τρόπο δηµοσιεύει σε οποιαδήποτε µορφή ψευδείς 
ειδήσεις ή πληροφορίες που δύνανται να κλονίσουν τη δηµόσια τάξη ή την 
εµπιστοσύνη του κοινού προς το κράτος ή τα όργανά του ή να προκαλέσουν φόβο ή 
ανησυχία στο κοινό ή να παραβλάψουν µε οποιοδήποτε τρόπο την κοινή ειρήνη και 
ευταξία, είναι ένοχος πληµµελήµατος και τιµωρείται µε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 
τα δύο χρόνια ή µε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή 
και µε τις δυό αυτές ποινές: 
 
Νοείται ότι αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούµενο, αν αποδείξει µε τέτοιο 
τρόπο που να ικανοποιεί το ∆ικαστήριο ότι η δηµοσίευση έγινε µε καλή πίστη και 
στηρίχτηκε σε γεγονότα που δικαιολογούν τέτοια δηµοσίευση. 
 
Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, οι διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του 
άρθρου 201, όσον αφορά την καλή πίστη εφαρµόζονται. 
 
(2) Καµιά δίωξη µε βάση το άρθρο αυτό δεν προχωρεί, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση 
του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 
 

∆ηµοσίευση 
ειδήσεων, κλπ. που 
αφορούν σε έργα 

άµυνας, κλπ. 
2 του 41/64. 
2 του 13/79. 

50Α. Όποιος χωρίς νόµιµη εξουσία δηµοσιεύει ή ανακοινώνει σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο που δεν είναι εξουσιοδοτηµένο για αυτό, οποιοδήποτε σχέδιο, τύπο, 
σηµείωµα, έγγραφο, πράγµα, πληροφορία ή είδηση σχετιζόµενη µε οποιαδήποτε 
οχυρωµατικά έργα, µέσα ή έργα άµυνας, στρατώνες, στρατιωτικές αποθήκες, ή άλλα 
µέρη κατεχόµενα ή χρησιµοποιούµενα, από ή για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάµεων 
της ∆ηµοκρατίας, ή που αφορούν στη στάθµευση, συγκέντρωση, κίνηση, αναδίπλωση 
ή δράση τους, είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση έξι 
χρόνων. 
 

Είσοδος, κλπ. σε 
απαγορευµένη 

περιοχή. 
2 του 41/64 
2 του 13/79. 

50Β.—(1) Όποιος, χωρίς γραπτή άδεια του Υπουργού Εσωτερικών, προσεγγίζει, 
επιθεωρεί, φωτογραφίζει, προπαρασκευάζει σχέδια, διέρχεται ή εισέρχεται σε 
οποιαδήποτε απαγορευµένη περιοχή, είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος και υπόκειται 
σε φυλάκιση έξι χρόνων. 
 
(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) "απαγορευµένη περιοχή" σηµαίνει— 
 
(α) οποιαδήποτε οχυρωµατικά έργα, µέσα ή έργα άµυνας, στρατώνες, στρατιωτικές 
αποθήκες ή άλλα µέρη κατεχόµενα ή χρησιµοποιούµενα από ή για τις ανάγκες των 
ενόπλων δυνάµεων της ∆ηµοκρατίας· 
 
(β) οποιοδήποτε άλλο µέρος το οποίο δυνατό να κηρυχθεί απαγορευµένη περιοχή µε 
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου δηµοσιευόµενης στην επίσηµη εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας. 
 

Κατασκοπεία. 
2 του 58/67. 

50Γ.—(1) Όποιος για οποιοδήποτε σκοπό επιβλαβή για την ασφάλεια ή τα 
συµφέροντα της ∆ηµοκρατίας προµηθεύεται, λαµβάνει, συλλέγει, καταγράφει, 
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δηµοσιεύει, διαβιβάζει ή ανακοινώνει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο οποιοδήποτε 
µυστικό επίσηµο κώδικα ή µυστική συνθηµατική λέξη ή οποιοδήποτε σχέδιο, τύπο, 
σηµείωµα, αντικείµενο ή άλλο έγγραφο ή πληροφορία, η οποία είναι προoρισµένη ή 
δύναται ή αποσκοπεί στο να είναι άµεσα ή έµµεσα χρήσιµη σε οποιοδήποτε άλλο 
κράτος, είναι ένοχος κακουργήµατος και τιµωρείται µε φυλάκιση 10 χρόνων. 
 
(2) Σε οποιαδήποτε ποινική δίωξη µε βάση το άρθρο αυτό συµπεραίνεται, µέχρι 
απόδειξης του αντίθετου, ότι η πράξη που συνιστά το αδίκηµα ή η παράλειψη έγινε µε 
επιβλαβή σκοπό για την ασφάλεια ή τα συµφέροντα της ∆ηµοκρατίας— 
 
(α) αν από τα περιστατικά της υπόθεσης ή της συµπεριφοράς ή του γνωστού 
χαρακτήρα του κατηγορούµενου, όπως αυτός αποδείχτηκε, προκύπτει ότι ο σκοπός 
ήταν επιβλαβής για τα συµφέροντα ή την ασφάλεια της ∆ηµοκρατίας· 
 
(β) αν οποιοσδήποτε µυστικός επίσηµος κώδικας ή µυστική συνθηµατική λέξη ή 
οποιοδήποτε σχέδιο, τύπος, σηµείωµα, αντικείµενο ή άλλο έγγραφο ή πληροφορία 
λήφθηκε, συντάχτηκε ή καταγράφηκε από πρόσωπο που δεν είναι εξουσιοδοτηµένο 
για αυτό όχι σύµφωνα µε τους όρους και την έκταση της εξουσιοδότησής του, ή 
δηµοσιεύτηκε, διαβιβάστηκε ή ανακοινώθηκε σε πρόσωπο που δεν είναι 
εξουσιοδοτηµένο για αυτό ή όχι σύµφωνα µε τον εξουσιοδοτηµένο τρόπο. 
 

Εξύβριση στρατού. 
2(β) του 69/64 

2 του 58/67. 
3(1) του 166/87).  

50∆.—(1) Όποιος, κακόβουλα εξυβρίζει δηµόσια το στρατό, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος και τιµωρείται µε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή µε 
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και µε τις δύο αυτές 
ποινές. 
 
(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, "στρατός" περιλαµβάνει το στρατό της 
∆ηµοκρατίας, την Εθνική Φρουρά καθώς και κάθε άλλη στρατιωτική δύναµη που 
ιδρύεται µε νόµο. 
 
(3) Κάθε ποινική δίωξη δυνάµει του άρθρου αυτού ασκείται κατόπι έγκρισης του 
Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 
 

4 του 84(Ι) του 2003. 
Ενθάρρυνση βίας και 

προώθηση 
αισθηµάτων κακής 

διάθεσης. 
3 του 27/58. 

 

51. Καταργήθηκε. 
 

Πρόκληση ή διέγερση 
βιαιοπραγίας, κλπ. 

2 του 59/74. 

51Α.—(1) Όποιος δηµόσια µε οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε µορφή 
προκαλεί τους κατοίκους σε βιαιοπραγίες αναµεταξύ τους ή σε αµοιβαία διχόνοια ή 
καλλιεργεί τη διαµόρφωση του πνεύµατος της µισσαλλοδοξίας, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος και τιµωρείται µε φυλάκιση δώδεκα µηνών ή µε χρηµατική ποινή 
χίλιων λιρών ή και µε τις δύο αυτές ποινές αν όµως είναι νοµικό πρόσωπο µε 
χρηµατική ποινή τριών χιλιάδων λιρών. 
 
(2) Καµιά δίωξη µε βάση του άρθρου αυτού δεν προχωρεί χωρίς έγγραφη 
συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 
 

Παράνοµος όρκος για 
διάπραξη ποινικών 

αδικηµάτων 
τιµωρούµενων µε τη 

θανατική ποινή.  

52. Όποιος— 
 
(α) επάγει όρκο ή παρευρίσκεται και συναινεί στην επαγωγή όρκου ή υπόσχεσης που 
έχει θέση όρκου, ο οποίος θεωρείται ότι δεσµεύει αυτόν που ορκίζεται στη διάπραξη 
ποινικού αδικήµατος που τιµωρείται µε τη θανατική ποινή· ή 
 
(β) δίνει τέτοιον όρκο ή παρέχει τέτοιαν υπόσχεση που δεν εξαναγκάζεται για αυτό, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται στην ποινή φυλάκισης διά βίου. 
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Άλλοι παράνοµοι 
όρκοι για διάπραξη 

ποινικών αδικηµάτων. 

53. Όποιος— 
 
(α) επάγει όρκο, ή παρευρίσκεται και συναινεί στην επαγωγή όρκου ή υπόσχεσης που 
έχει θέση όρκου, που σκοπεύει να δεσµεύσει αυτόν που ορκίζεται να ενεργήσει µε 
οποιοδήποτε από τους πιο κάτω τρόπους, δηλαδή— 
 
(i) να ασχοληθεί µε επιχειρήσεις ανταρσίας ή στασιαστικής ενέργειας· 
 
(ii) να διαπράξει οποιοδήποτε ποινικό αδίκηµα που τιµωρείται µε θανατική ποινή· 
 
(iii) να διαταράξει την κοινή ειρήνη· 
 
(iv) να συµµετέχει σε σύνδεσµο, οργάνωση ή οµοσπονδία που συγκροτείται για το 
σκοπό διενέργειας οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις· 
 
(v) να υπακούει στις διαταγές ή τις εντολές επιτροπής ή ένωσης προσώπων που δεν 
είναι συγκροτηµένα νόµιµα ή αρχηγού ή διοικητού ή οποιουδήποτε προσώπου που 
δεν έχει εξουσία γι αυτό σύµφωνα µε το νόµο· 
 
(vi) να µην καταγγείλει ή να µην καταθέσει εναντίον οποιουδήποτε από τους 
συνεργάτες ή οµόσπονδούς του ή άλλου προσώπου· 
 
(vii) να µην αποκαλύψει παράνοµο σύνδεσµο, οργάνωση ή οµοσπονδία, ή παράνοµη 
πράξη που έγινε ή που πρόκειται να γίνει ή παράνοµο όρκο ή υπόσχεση, που τυχόν 
επάχθηκε ή εδόθηκε ή που αναλήφθηκε από τον ίδιο ή άλλο πρόσωπο, ή τη σηµασία 
τέτοιου όρκου ή τέτοιας υπόσχεσης· ή 
 
(β) δίνει τέτοιο όρκο ή παρέχει τέτοια υπόσχεση που δεν εξαναγκάζεται για αυτό, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Περιστάσεις κατά τις 
οποίες ο 

εξαναγκασµός 
αποτελεί υπεράσπιση. 

54. Όποιος ορκίζεται ή δίνει υπόσχεση σύµφωνα µε τις πρόνοιες των άρθρων 52 και 
53 δεν δύναται να επικαλεστεί υπέρ του για την υπεράσπισή του το γεγονός ότι 
διάπραξε µε τέτοιο τρόπο κατόπι εξαναγκασµού, εκτός αν, εντός δεκατεσσάρων 
ηµερών από την ορκωµοσία ή την υπόσχεση ή αν εµποδίζεται λόγω άσκησης βίας σε 
αυτόν ή λόγω ασθένειας, εντός δεκατεσσάρων ηµερών από την άρση τέτοιου 
εµποδίου, δηλώσει µε ένορκη καταγγελία σε όργανο τήρησης της τάξης, ή εφόσον 
είναι στην ενεργό υπηρεσία των στρατιωτικών δυνάµεων της ∆ηµοκρατίας, ή της 
αστυνοµικής δύναµης, δηλώσει µε ένορκη καταγγελία όπως αναφέρεται πιο πάνω ή 
καταγγείλει στο διοικητή του οτιδήποτε το οποίο γνωρίζει σχετικά, περιλαµβανόµενα 
µερικά από τα πρόσωπα, είτε που µετείχαν της επαγωγής ή της δόσης του όρκου ή της 
υπόσχεσης, είτε παρευρίσκονταν σε αυτή, καθώς και το χρόνο και τόπο στον οποίο 
έγιναν όλα τα πιο πάνω. 
 

Παράνοµη εκγύµναση. 55.—(1) Όποιος— 
 
(α) χωρίς την άδεια του Υπουργικού Συµβουλίου εκπαιδεύει ή εκγυµνάζει άλλο για τη 
χρήση όπλων ή την τακτική στρατιωτικών γυµνασίων, κινήσεων ή ελιγµών· ή 
 
(β) παρευρίσκεται σε συνέλευση ή συνάθροιση, που συγκροτήθηκε χωρίς την άδεια 
του Υπουργικού Συµβουλίου, µε σκοπό εκπαίδευση ή εκγύµναση άλλων προσώπων 
για τη χρήση των όπλων ή την τακτική στρατιωτικών γυµνασίων, κινήσεων ή ελιγµών, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 
(2) Όποιος εκπαιδεύεται ή εκγυµνάζεται για τη χρήση όπλων ή την τακτική 
στρατιωτικών γυµνασίων, κινήσεων ή ελιγµών σε συνέλευση ή συνάθροιση που 
συγκροτήθηκε χωρίς την άδεια του Υπουργικού Συµβουλίου ή παρευρίσκεται σε 
τέτοια συνέλευση ή συνάθροιση µε σκοπό να υποστεί τέτοια εκπαίδευση ή 
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εκγύµναση, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων. 
 

 Αδικήµατα εναντίον του Καθεστώτος και της  
υφιστάµενης Κοινωνικής Τάξης. 

 
Συµµετοχή σε 

παράνοµο σύνδεσµο 
παράνοµος. 

56.—(1) Όποιος συµµετέχει σε παράνοµο σύνδεσµο είναι ένοχος κακουργήµατος και 
υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων. 
 
(2) Όποιος έχει αξίωµα ή θέση σε παράνοµο σύνδεσµο ή ασκεί τα πρέποντα 
καθήκοντα σε τέτοιο αξίωµα ή σε θέση ή ενεργεί ως αντιπρόσωπος παράνοµου 
συνδέσµου ή ως δάσκαλος σε οποιοδήποτε ίδρυµα ή διευθυνόµενο σχολείο από 
παράνοµο σύνδεσµο ή δυνάµει εξουσιοδότησης ή προφανής εξουσιοδότησης 
παράνοµου συνδέσµου, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά 
χρόνων. 
 
(3) Όποιος παρευρίσκεται σε συνέλευση παράνοµου συνδέσµου ή µελών του ή 
προσώπων που συνηγορούν στη διενέργεια ή που ενθαρρύνουν τη διενέργεια 
οποιασδήποτε από τις οριζόµενες αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 63 ή 
έχει στην κατοχή ή υπό τη φύλαξή του σήµα, βιβλίο αποδείξεων µελών ή οποιαδήποτε 
επιστολή ή έγγραφο, που οποτεδήποτε εκδόθηκε, το οποίο φαίνεται να εξυπακούει 
ιδιότητα µέλους παράνοµου συνδέσµου ή εξουσιοδότηση από παράνοµο σύνδεσµο ή 
σχέση µε παράνοµο σύνδεσµο, συµπεραίνεται ότι είναι µέλος παράνοµου συνδέσµου, 
εκτός αν ή µέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο. 
 

Συνηγορία υπέρ και 
ενθάρρυνση 
παράνοµου 
συνδέσµου. 

57. Όποιος προφορικά ή γραπτά ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο συνηγορεί στη 
διενέργεια ή ενθαρρύνει τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις οριζόµενες ως αξιόποινες 
πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 63, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε 
φυλάκιση πέντε χρόνων. 
 

Εισφορά ή πρόκληση 
σε εισφορά υπέρ 

παράνοµου 
συνδέσµου. 

 

58. Όποιος παρέχει ή δίνει εισφορές, συνδροµές ή δωρεές και όποιος προσκαλεί σε 
συνεισφορά τέτοιων, υπέρ παράνοµου συνδέσµου ή για λογαριασµό τέτοιου 
συνδέσµου, είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου. 

Κατοχή εγγράφων 
στασιαστικού 

περιεχοµένου και 
δηµοσίευση κλπ. 
προπαγανδιστικής 
ύλης παράνοµου 

συνδέσµου. 

59. Όποιος— 
 
(α) διαβιβάζει ταχυδροµικώς ή, χωρίς νόµιµη εξουσία ή δικαιολογία της οποίας έχει 
και το βάρος της απόδειξης, έχει στην κατοχή του βιβλίο, περιοδικό, φυλλάδιο, 
τοιχοκόλληση, προκήρυξη, εφηµερίδα, επιστολή ή άλλο έγγραφο στασιαστικού 
περιεχοµένου µε την έννοια του άρθρου 48· ή 
 
(β) εκτυπώνει, δηµοσιεύει, πωλεί ή εκθέτει για πώληση, διαβιβάζει ταχυδροµικώς ή, 
χωρίς νόµιµη εξουσία ή δικαιολογία της οποίας έχει και το βάρος της απόδειξης, έχει 
στην κατοχή του βιβλίο, περιοδικό, φυλλάδιο, τοιχοκόλληση, προκήρυξη, εφηµερίδα, 
επιστολή ή άλλο έγγραφο ή γραπτό, που συνηγορεί στη διενέργεια ή ενθαρρύνει τη 
διενέργεια οποιασδήποτε από τις οριζόµενες ως αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 63, ή ότι εκδόθηκε ή που φαίνεται ότι εκδόθηκε από παράνοµο σύνδεσµο ή 
για λογαριασµό ή για το συµφέρο τέτοιου συνδέσµου, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων, κατάσχεται 
όµως κάθε βιβλίο, περιοδικό, φυλλάδιο, τοιχοκόλληση, προκήρυξη, εφηµερίδα, 
επιστολή ή άλλο έγγραφο ή γραπτό σε συνάφεια µε το οποίο επιτεύχτηκε η καταδίκη 
του. 
 

Εξουσία σύλληψης 
και κατάσχεσης. 

60. Αστυνόµος ή βοηθός Αστυνόµος ή Υπαστυνόµος προϊστάµενος Αστυνοµικής 
∆ιεύθυνσης, ή, µε έγγραφη εξουσιοδότηση κάποιου από αυτούς, οποιοσδήποτε 
υπαξιωµατικός ή αστυφύλακας δύναται, χωρίς ένταλµα και είτε µόνος του ή µε τη 
βοήθεια άλλων να εισέλθει σε κατοικία ή οικοδοµή ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο όπου 
έχει λόγο να πιστεύει ότι συγκροτείται συνέλευση παράνοµου συνδέσµου ή µελών του 
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ή προσώπων που συνηγορούν στη διενέργεια ή που ενθαρρύνουν τη διενέργεια 
οποιασδήποτε από τις οριζόµενες ως αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
63, ή όπου έχει λόγο να πιστεύει ότι φυλάγεται οποιοδήποτε έγγραφο ή πράγµα του 
οποίου η κατοχή απαγορεύεται από το άρθρο 59, να συλλάβει κάθε πρόσωπο που 
βρίσκεται σε αυτό και να κατάσχει όλα τα ανακαλυπτόµενα απαγορευµένα έγγραφα ή 
πράγµατα. µε αίτηση Αστυνόµου ή Βοηθού Αστυνόµου ή Υπαστυνόµου 
προϊστάµενου Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης, οποιοδήποτε Επαρχιακό ∆ικαστήριο ή 
∆ικαστής του, δύναται σύµφωνα µε το νόµο µε προηγούµενη τυχόν προειδοποίηση 
την οποία ήθελε θεωρήσει σκόπιµο, να διατάξει κατάσχεση κάθε τέτοιου εγγράφου ή 
πράγµατος. 
 

Εξουσία εξέτασης 
δεµάτων. 
Κεφ. 303 

42 του 1968 
7 του 1977. 

61.—(1) Οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους λειτουργούς, δηλαδή— 
 
(α) τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 20 του περί Ταχυδροµείου Νόµου, 
διευθυντής ταχυδροµείου, αναφορικά µε δέµατα που διαβιβάζονται ταχυδροµικώς· 
 
(β) Τελώνης ή Βοηθός Τελώνης· 
 
(γ) αστυνοµικός µε βαθµό όχι κατώτερο του Υπαστυνόµου· 
 
(δ) οποιοσδήποτε άλλος λειτουργός εξουσιοδοτηµένος για αυτό από το Υπουργικό 
Συµβούλιο, 
 
δύναται να κατακρατήσει, ανοίξει και εξετάσει οποιοδήποτε δέµα ή αντικείµενο, το 
οποίο υποπτεύεται ότι περιέχει δηµοσίευµα ή απόσπασµα δηµοσιεύµατος, του οποίου 
η διαβίβαση µε το ταχυδροµείο, ή εκτύπωση, δηµοσίευση, πώληση, έκθεση για 
πώληση ή κατοχή είναι ποινικό αδίκηµα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 59, κατά 
τη διάρκεια τέτοιας εξέτασης να θέσει σε περιορισµό τον υπαίτιο οποιασδήποτε 
πράξης όπως αναφέρεται πιο πάνω, ή οποιοδήποτε τέτοιο δέµα ή αντικείµενο το οποίο 
ανεβρίσκεται στην κατοχή του. 
 
(2) Στις περιπτώσεις που σε τέτοιο δέµα ή στο αντικείµενο δυνατόν να ανεβρεθεί 
τέτοιο δηµοσίευµα ή απόσπασµα δηµοσιεύµατος ολόκληρο το περιεχόµενο του 
δέµατος ή του αντικειµένου δύναται να κατασχεθεί από το λειτουργό που διενήργησε 
την έρευνα, εκείνος που διαβιβάζει αυτό ταχυδροµικώς, εκτυπώνει, δηµοσιεύει, πωλεί, 
εκθέτει για πώληση, εκείνος που έχει αυτό στην κατοχή του, δύναται αµέσως να 
συλληφθεί και να διωχτεί ποινικά για τη διάπραξη ποινικού αδικήµατος δυνάµει του 
άρθρου 59. 
 

Βάρος απόδειξης. 62. Σε ποινική δίωξη που ασκείται δυνάµει των άρθρων 56, 58 ή 59, κάθε βιβλίο, 
περιοδικό, φυλλάδιο, τοιχοκόλληση, προκήρυξη, εφηµερίδα, επιστολή ή άλλο 
έγγραφο ή γραπτό, το οποίο φαίνεται ή εµφανίζεται ότι εκδόθηκε από σύνδεσµο ή για 
λογαριασµό ή για το συµφέρον συνδέσµου, για τον οποίο προβλήθηκε ο ισχυρισµός 
ότι είναι παράνοµος, ή από οποιοδήποτε σύνδεσµο ή οργάνωση µε την οποία τέτοιος 
παράνοµος σύνδεσµος συνεργάζεται ή φέρεται ή εµφανίζεται ότι συνεργάζεται ή είναι 
συνδεδεµένος µε οποιοδήποτε τρόπο, οποτεδήποτε και αν έχει εκδοθεί, θα θεωρείται, 
αν προσαχθεί από την κατηγορούσα αρχή, ως εκ πρώτης όψης απόδειξη του 
περιεχόµενου του και των αρχών ή των µεθόδων του σύµφωνα µε τον ισχυρισµό 
παρανόµου συνδέσµου. 
 

Ορισµός παράνοµου 
συνδέσµου. 

63. Στο Νόµο αυτό— 
 
"παράνοµος σύνδεσµος" σηµαίνει— 
 
(α) οποιαδήποτε ένωση προσώπων µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, η οποία µε το 
καταστατικό ή µε την προπαγάνδα της ή διαφορετικά συνηγορεί υπέρ της διενέργειας 
ή διεγείρει ή ενθαρρύνει τη διενέργεια οποιασδήποτε από τις πιο κάτω παράνοµες 
πράξεις— 
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(i) την ανατροπή του καθεστώτος της ∆ηµοκρατίας µε επανάσταση ή µε πράξεις 
δολιοφθοράς· 
 
(ii) την ανατροπή της νόµιµης κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας, ή οποιασδήποτε άλλης 
πολιτισµένης χώρας ή οργανωµένης Κυβέρνησης µε τη βία ή µε βιαιοπραγίες· 
 
(iii) την καταστροφή ή βλάβη της ∆ηµοκρατίας ή περιουσίας που χρησιµοποιείται για 
τις συναλλαγές ή το εµπόριο µε άλλες χώρες ή στη ∆ηµοκρατία· 
 

2(α)(β)(γ)(δ) του 
113(Ι) του 2015. 

(β) οποιαδήποτε ένωση προσώπων µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα ή οποιαδήποτε 
οργάνωση συνεργαζόµενη ή φερόµενη ή εµφανιζόµενη ως συνεργαζόµενη ή µε 
οποιοδήποτε τρόπο είναι συνδεδεµένη µε ένωση προσώπων, µε ή χωρίς νοµική 
προσωπικότητα ή µε οργάνωση η οποία µε το καταστατικό ή µε την προπαγάνδα της ή 
συνηγορεί µε άλλο τρόπο υπέρ της διενέργειας ή διεγείρει ή ενθαρρύνει τη διενέργεια 
οποιασδήποτε από τις πράξεις που καθορίζονται στην παράγραφο (α) του παρόντος 
άρθρου· 
 
(γ) οποιοδήποτε παράρτηµα, κέντρο ή επιτροπή οποιασδήποτε από τις προβλεπόµενες 
στις παραγράφους (α) και (β) ενώσεις προσώπων. 
 

2 του 12(Ι) του 2002. 
Συµµετοχή σε 
εγληµατική 
οργάνωση. 

 

63Α. Όποιος συµµετέχει σε εγκληµατική οργάνωση, είναι ένοχος αδικήµατος και, σε 
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση τριών ετών. 
 

2 του 12(Ι) του 2002. 
Συµµετοχή και 

αποδοχή διάπραξης 
εγκληµάτων. 

63Β.—(1) Όποιος, έχοντας γνώση των παρανόµων σκοπών ή των δραστηριοτήτων 
εγκληµατικής οργάνωσης— 
 
(α) Συµµετέχει µε οποιαδήποτε ενέργεια του σε οποιαδήποτε παράνοµη πράξη 
εγκληµατικής οργάνωσης· ή  
 
(β) συµµετέχει µε οποιαδήποτε πράξη εγκληµατικής οργάνωσης, η οποία θα έπρεπε 
λογικώς να γνωρίζει ότι συνδέεται µε οποιοδήποτε τρόπο µε τη διάπραξη 
οποιουδήποτε ποινικού αδικήµατος, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος που τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δέκα χρόνια ή µε 
χρηµατική ποινή µέχρι πενήντα χιλιάδες λίρες ή και µε τις δύο αυτές ποινές. 
 

 (2) Το δικαστήριο δύναται να εκδικάζει αδικήµατα που προβλέπονται από το εδάφιο 
(1) του παρόντος άρθρου και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εγκληµατική 
οργάνωση ευρίσκεται ή δραστηριοποιείται εν όλων ή εν µέρει εκτός της ∆ηµοκρατίας. 
 

 (3) Για σκοπούς του παρόντος Νόµου, ο όρος ‘εγκληµατική οργάνωση’ σηµαίνει 
διαρθρωµένη οµάδα τριών ή περισσοτέρων προσώπων η οποία έχει συσταθεί και 
λειτουργεί µε σκοπό την τέλεση ποινικών αδικηµάτων που τιµωρούνται µε µέγιστη 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστο τριών ετών. 
 

Εργατικές 
αναταραχές. Κήρυξη 
έκτακτης ανάγκης. 

64. Σε οποιοδήποτε χρόνο, κατά τον οποίο το Υπουργικό Συµβούλιο είναι της γνώµης 
ότι επικρατεί στη ∆ηµοκρατία σοβαρή εργατική αναταραχή που επηρεάζει µε 
δυσµένεια ή που απειλεί τις εµπορικές συναλλαγές ή το εµπόριο µε άλλες χώρες ή 
εντός της ∆ηµοκρατίας µε προκήρυξή του, δύναται να κηρύξει τη ∆ηµοκρατία σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους σκοπούς του άρθρου αυτού τέτοια προκήρυξη 
δυνατόν να παραµείνει σε ισχύ µέχρι να ανακληθεί. 
 

Συµµετοχή σε 
ανταπεργία ή απεργία 
κατά τη διάρκεια της 
ισχύος προκήρυξης. 

65. Όποιος κατά τη διάρκεια της ισχύος της αναφερόµενης προκήρυξης στο άρθρο 64 
συµµετέχει ή συνεχίζει ή διεγείρει, παροτρύνει, βοηθά ή ενθαρρύνει τη συµµετοχή ή 
τη συνέχιση ανταπεργίας ή απεργίας σε συνάφεια µε την απασχόληση στη µεταφορά ή 
σε σχέση µε τη µεταφορά αγαθών ή επιβατών στις εµπορικές συναλλαγές ή στο 
εµπόριο µε άλλες χώρες ή εντός της ∆ηµοκρατίας. ή σε συνάφεια µε την απασχόληση 
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στην παροχή δηµόσιας υπηρεσίας ή σε σχέση µε την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας στη 
∆ηµοκρατία οποιουδήποτε Κυβερνητικού Τµήµατος ή δηµοτικής αρχής στη 
∆ηµοκρατία, είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου. 
 

Ποινικά αδικήµατα 
εναντίον της 

συντήρησης και 
λειτουργίας δηµοσίων 

υπηρεσιών, 
µεταφορών, κλπ.  

66. Ανεξάρτητα αν προκήρυξη είναι σε ισχύ ή όχι, όποιος µε βιαιοπραξίες που 
στρέφονται εναντίον του προσώπου ή της περιουσίας άλλου ή µε τη χρήση 
οποιασδήποτε µορφής προφορικών ή γραπτών απειλών ή εκφοβισµού που στρέφονται 
εναντίον οποιουδήποτε, ή όποιος χωρίς εύλογη αιτία ή δικαιολογία µε τον αποκλεισµό 
(boycott) ή µε την απειλή του αποκλεισµού (boycott) προσώπου ή περιουσίας— 
 
(α) εµποδίζει ή παρεµποδίζει τη συντήρηση ή λειτουργία οποιασδήποτε δηµόσιας 
υπηρεσίας ή Κυβερνητικού Τµήµατος ή δηµοτικής αρχής στη ∆ηµοκρατία· 
 
(β) εξαναγκάζει ή υποκινεί πρόσωπο που απασχολείται µε ή σε σχέση µε τη 
συντήρηση ή λειτουργία οποιασδήποτε δηµόσιας υπηρεσίας ή Κυβερνητικού 
Τµήµατος ή δηµοτικής αρχής στη ∆ηµοκρατία να εγκαταλείψει την απασχόλησή του ή 
να αποχωρήσει από αυτή· 
 
(γ) αποτρέπει την προσφορά ή αποδοχή απασχόλησης µε ή σε σχέση µε τη συντήρηση 
ή λειτουργία οποιασδήποτε δηµόσιας υπηρεσίας ή Κυβερνητικού Τµήµατος ή 
δηµοτικής αρχής στη ∆ηµοκρατία· 
 
(δ) παρεµποδίζει ή εµποδίζει τη µεταφορά αγαθών ή επιβατών στις εµπορικές 
συναλλαγές ή στο εµπόριο µε άλλες χώρες ή εντός της ∆ηµοκρατίας· 
 
(ε) εξαναγκάζει ή υποκινεί πρόσωπο που απασχολείται µε ή σε σχέση µε τη µεταφορά 
αγαθών ή επιβατών στις εµπορικές συναλλαγές ή στο εµπόριο µε άλλες χώρες ή εντός 
της ∆ηµοκρατίας, να εγκαταλείψει την απασχόλησή του ή να αποχωρήσει από αυτή· ή 
 
(στ) αποτρέπει την προσφορά ή αποδοχή απασχόλησης µε ή σε σχέση µε τη µεταφορά 
αγαθών ή επιβατών στις εµπορικές συναλλαγές ή στο εµπόριο µε άλλες χώρες ή εντός 
της ∆ηµοκρατίας, 
 
είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου. 
 

Ποινική δίωξη από το 
Γενικό Εισαγγελέα της 

∆ηµοκρατίας. 
 

67. Ποινική δίωξη για ποινικό αδίκηµα δυνάµει των άρθρων 56 µέχρι 66 
(περιλαµβανοµένων και των δύο) δεν ασκείται, παρά µόνο από το Γενικό Εισαγγελέα 
της ∆ηµοκρατίας ή µε την έγκρισή του.  

 Ποινικά αδικήµατα που επηρεάζουν τις σχέσεις  
µε Ξένα κράτη και Εξωτερική Γαλήνη. 

 
∆υσφήµηση ξένων 

ηγεµόνων. 
68. Όποιος χωρίς τέτοιο λόγο ή δικαιολογία όπως θα ήταν επαρκής στην περίπτωση 
δυσφήµησης ιδιώτη, δηµοσιεύει ο,τιδήποτε που προορίζεται να διαβαστεί ή 
οποιοδήποτε σήµα ή ορατή παράσταση, που τείνει να εξευτελίσει, εξυβρίσει ή να 
εκθέσει σε µίσος ή περιφρόνηση ξένο ηγεµόνα, άρχοντα, πρέσβη ή άλλο ξένο 
αξιωµατούχο, που έχει πρόθεση να διασαλεύσει την ειρήνη και φιλία µεταξύ της 
∆ηµοκρατίας και της χώρας στην οποία ανήκει τέτοιος ηγεµόνας, άρχοντας, πρέσβης 
ή αξιωµατούχος, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

15 του 15(Ι) του 1999. 
Πειρατεία. 

69. Όποιος προβαίνει σε πράξεις που συνιστούν πειρατεία είναι ένοχος αδικήµατος 
και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου. 
 
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ‘πειρατεία’ συνιστούν οι ακόλουθες πράξεις : 
 
(α) Κάθε παράνοµη πράξη βίας ή κράτησης ή κάθε πράξη διαρπαγής που διαπράττεται 
για ιδιωτικούς σκοπούς από το πλήρωµα ή από τους επιβάτες ιδιωτικού πλοίου ή 
αεροσκάφους και που κατευθύνεται— 
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(i) στα διεθνή ύδατα εναντίον άλλου πλοίου ή στο διεθνή εναέριο χώρο εναντίον 
άλλου αεροσκάφους ή εναντίον προσώπων ή περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται 
πάνω στο πλοίο ή στο αεροσκάφος αυτό· 
 
(ii) εναντίον πλοίου, αεροσκάφους, προσώπων ή περιουσιακών στοιχείων σε τόπο 
εντός ή εκτός της δικαιοδοσίας της ∆ηµοκρατίας. 
 
(β) Κάθε πράξη εκούσιας συµµετοχής στη λειτουργία πλοίου ή αεροσκάφους εν 
γνώσει των γεγονότων που καθιστούν το πλοίο ή το αεροσκάφος πειρατικό. 
 
(γ) Κάθε πράξη υποκίνησης ή σκόπιµης διευκόλυνσης µιας από τις πράξεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) πιο πάνω. 
 

 Παράνοµες Συναθροίσεις, Οχλαγωγίες και άλλα  
Ποινικά Αδικήµατα  εναντίον της Κοινής Γαλήνης. 

 
Ορισµοί παράνοµης 

συνάθροισης και 
οχλαγωγίας. 

70. Παράνοµη είναι η συνάθροιση πέντε ή περισσότερων προσώπων συναθροισµένων 
µε πρόθεση να διαπράξουν κάποιο ποινικό αδίκηµα, ή τα οποία συναθροίστηκαν µε 
πρόθεση να εκτελέσουν κάποιο κοινό σκοπό, συµπεριφέρονται µε τέτοιο τρόπο που 
διεγείρει στα πρόσωπα που βρίσκονται στην περιοχή εύλογο φόβο ότι 
συναθροίστηκαν µε αυτό τον τρόπο µε σκοπό να διασαλεύσουν την ειρήνη ή ότι µε 
τέτοια συνάθροιση άσκοπα και χωρίς επαρκή λόγο προκαλούν άλλα πρόσωπα σε 
διασάλευση της ειρήνης. 
 
Η συνάθροιση είναι παράνοµη και αν ακόµη άρχισε αυτή ως νόµιµη, αν οι 
συµµετέχοντες σε αυτή που συναθροίστηκαν συµπεριφέρονται για κοινό σκοπό 
σύµφωνα µε τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω. 
 
Όταν η παράνοµη συνάθροιση άρχισε να επιτελεί το σκοπό είτε δηµόσιας είτε 
ιδιωτικής φύσης, για τον οποίο συναθροίστηκε, για διασάλευση της ειρήνης και προς 
τρόµο του κοινού, η συνάθροιση χαρακτηρίζεται ως οχλαγωγία, αυτοί που 
συναθροίστηκαν θεωρούνται ότι συναθροίστηκαν οχλαγωγικά. 
 

Ποινή συµµετοχής σε 
παράνοµη 

συνάθροιση. 
 

71. Όποιος συµµετέχει σε παράνοµη συνάθροιση, είναι ένοχος πληµµελήµατος και 
υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου. 

Ποινή συµµετοχής σε 
οχλαγωγία. 

 

72. Όποιος συµµετέχει σε οχλαγωγία είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε 
φυλάκιση τριών χρόνων. 

Προκήρυξη για 
διάλυση οχλαγωγίας. 

73. Έπαρχος επαρχίας ή, στην απουσία αυτού, οποιοσδήποτε αστυνοµικός βαθµού 
Υπαστυνόµου ή ανώτερου, ενώπιον του οποίου δώδεκα ή περισσότεροι είναι 
συναθροισµένοι οχλαγωγικά, ή όποιος συµπεραίνει ότι πρόκειται να γίνει οχλαγωγία 
από δώδεκα ή περισσότερων προσώπων συναθροισµένων ενώπιόν του, δύναται να 
προβεί σε προκήρυξη ή να µεριµνήσει για την έκδοση προκήρυξης, εν ονόµατι της 
∆ηµοκρατίας κατά τον τύπο τον οποίο ήθελε κρίνει σκόπιµο, η οποία διατάσσει τους 
οχλαγωγούς ή τους συναθροισµένους µε αυτό τον τρόπο να διαλυθούν ειρηνικά. 
 

∆ιάλυση οχλαγωγών 
µετά την προκήρυξη. 

74. Αν µετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήµατος, όταν έγινε τέτοια προκήρυξη 
για διάλυση ή µετά τη µαταίωση µε τη βία της έκδοσης τέτοιας προκήρυξης, δώδεκα ή 
περισσότεροι εξακολουθούν να είναι οχλαγωγικά συναθροισµένοι, εκείνος που έχει 
εξουσιοδότηση να προβεί σε τέτοια προκήρυξη ή οποιοσδήποτε αστυνοµικός ή 
οποιοσδήποτε άλλος προστρέχει σε βοήθειά τους, δύναται να διαπράξει ότι είναι 
αναγκαίο για διάλυση των συναθροισµένων µε αυτόν τον τρόπο ή για σύλληψη όλων 
ή µερικών από αυτούς, αν όµως ήθελε προβληθεί αντίσταση δύναται να 
χρησιµοποιήσει τέτοια βία ως είναι εύλογα αναγκαία για πάταξη της αντίστασης, 
χωρίς να έχει καµιά ποινική ή αστική ευθύνη για τυχόν πρόκληση θανάτου ή 
σωµατικής βλάβης από τη χρήση τέτοιας βίας. 
 

Οχλαγωγία µετά την 75. Αν εκδοθεί προκήρυξη που διατάσσει αυτούς που συµµετέχουν σε οχλαγωγία ή 
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προκήρυξη. τους συναθροισµένους µε σκοπό οχλαγωγίας να διαλυθούν, οποιοσδήποτε κατά ή 
µετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήµατος από τέτοια προκήρυξη, συµµετέχει ή 
εξακολουθεί να συµµετέχει της οχλαγωγίας ή της συνάθροισης, είναι ένοχος 
κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων. 
 

Ματαίωση ή 
παρεµπόδιση 
προκήρυξης. 

76. Όποιος βίαια µαταιώνει ή παρεµποδίζει την έκδοση της προβλεπόµενης 
προκήρυξης στο άρθρο 73, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση 
δέκα χρόνων, όποιος όµως εν γνώσει του γεγονότος ότι η προκήρυξη µαταιώθηκε µε 
αυτό τον τρόπο, συµµετέχει ή εξακολουθεί να συµµετέχει στην οχλαγωγία ή στη 
συνάθροιση, υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων. 
 

Κατεδάφιση κτιρίων 
κλπ. από οχλαγωγούς. 

77. Οι συναθροισµένοι οχλαγωγικά, οι οποίοι παράνοµα κατεδαφίζουν ή 
καταστρέφουν ή άρχισαν να κατεδαφίζουν ή να καταστρέφουν, οποιοδήποτε κτίριο, 
πλοίο, σιδηρόδροµο, µηχανήµατα ή οικοδοµές, είναι ένοχοι κακουργήµατος και ο 
καθένας από αυτούς υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου. 
 

Προξένηση βλάβης σε 
κτίρια, µηχανήµατα, 

κλπ. από οχλαγωγούς. 
 

78. Οι συναθροισµένοι οχλαγωγικά, οι οποίοι παράνοµα προξενούν ζηµιά σε 
οποιαδήποτε από τα αναφερόµενα πράγµατα στο άρθρο 77, είναι ένοχοι 
κακουργήµατος και ο καθένας από αυτούς υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Ματαίωση απόπλου. 79. Οι συναθροισµένοι οχλαγωγικά, οι οποίοι παράνοµα και µε τη βία µαταιώνουν, 
παρεµποδίζουν ή παρακωλύουν τη φόρτωση ή εκφόρτωση, τον απόπλου ή 
διακυβέρνηση οποιουδήποτε σκάφους ή παράνοµα και µε τη βία επιβιβάζονται σε 
αυτό µε σκοπό διενέργειας οποιασδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις, είναι ένοχοι 
πληµµελήµατος. 
 

Οπλοφορία για 
διέγερση τρόµου. 

80. Όποιος δηµόσια και χωρίς νόµιµη αιτία µεταφέρει επιθετικό όπλο ή όργανο µε 
τέτοιο τρόπο που διεγείρει τρόµο σε άλλο, είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται 
σε φυλάκιση δύο χρόνων, και τα όπλα του ή όργανα κατάσχονται. 
 

Αµφίστοµα µαχαίρια. 81.—(1) Όποιος εισάγει, κατασκευάζει, πωλεί, προσφέρει ή εκθέτει για πώληση 
αµφίστοµο µαχαίρι ή όποιος έχει πάνω του ή µεταφέρει αυτό εκτός της κατοικίας του 
ή της αυλής του, είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση δύο χρόνων 
και ανεξάρτητα οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης των άρθρων 29, 32 και 33, 
υπόκειται σε κατώτατο όριο σε φυλάκιση ενός χρόνου, εκτός αν το ∆ικαστήριο αφού 
λάβει υπόψη, κατά την επιµέτρηση της ποινής τα περιστατικά της υπόθεσης, 
περιλαµβανοµένων της δοκιµασίας την οποία θα υποστεί ο καταδικασθείς και 
παρόµοια ελαφρυντικά περιστατικά που σχετίζονται προσωπικά µε τον 
καταδικασθέντα, ήθελε κρίνει σκόπιµο να επιβάλει µικρότερη ποινή ή να εκδώσει 
οποιοδήποτε άλλο διάταγµα. 
 
(2) Σε εκείνες τις περιπτώσεις που επιβάλλεται µικρότερη ποινή ή εκδίδεται 
οποιοδήποτε άλλο διάταγµα δυνάµει του εδαφίου (1), το ∆ικαστήριο αναφέρει τους 
λόγους για επιβολή αυτής της ποινής ή της έκδοσης του διατάγµατος αυτού. 
 

Απαγόρευση 
µεταφοράς µαχαιριών 

εκτός κατοικίας. 

82.—(1) Όποιος έχει πάνω του ή µεταφέρει µαχαίρι που δεν καταλήγει σε µυτερή 
άκρη εκτός της κατοικίας του ή της αυλής της, είναι ένοχος πληµµελήµατος και 
υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου. 
 
(2) Όποιος έχει πάνω του ή µεταφέρει µαχαίρι που καταλήγει σε µυτερή άκρη εκτός 
της κατοικίας του ή της αυλής της, είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε 
φυλάκιση ενός χρόνου και ανεξάρτητα οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης των άρθρων 
29, 32 και 33, υπόκειται σε κατώτατο όριο σε φυλάκιση έξι µηνών, εκτός αν το 
∆ικαστήριο, λάβει υπόψη, κατά την επιµέτρηση της ποινής, τα περιστατικά της 
υπόθεσης, περιλαµβανοµένων της δοκιµασίας την οποία θα υποστεί ο καταδικασθείς 
και παρόµοιων ελαφρυντικών περιστατικών που σχετίζονται προσωπικά µε τον 
καταδικασθέντα, ήθελε κρίνει σκόπιµο να επιβάλει µικρότερη ποινή ή να εκδώσει 
οποιοδήποτε άλλο διάταγµα. 
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(3) Σε εκείνες τις περιπτώσεις που επιβάλλεται µικρότερη ποινή ή εκδίδεται 
οποιοδήποτε άλλο διάταγµα δυνάµει του εδαφίου (2) το ∆ικαστήριο αναφέρει τους 
λόγους για επιβολή αυτής της ποινής ή της έκδοσης του διατάγµατος αυτού. 
 
(4) Κανένας δεν θεωρείται ότι διέπραξε ποινικό αδίκηµα δυνάµει του παρόντος 
άρθρου, αν αποδείξει µε τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί το ∆ικαστήριο ότι είχε πάνω 
του ή µετέφερε εκτός της κατοικίας του ή της αυλής της το µαχαίρι, αναφορικά για το 
οποίο προσάχθηκε η κατηγορία, για κάποιο νόµιµο σκοπό, για τον οποίο ήταν 
αναγκαίο τέτοιο µαχαίρι. 
 

Απαγόρευση 
µαχαιριών σε γάµους 

κλπ. 

83.—(1) Όποιος έχει πάνω του ή µεταφέρει µαχαίρι που δεν καταλήγει σε µυτερή 
άκρη, σε γάµο ή πανηγύρι ή σε οίκο ανοχής ή αδειούχο ποτοπωλείο, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος. 
 
(2) Όποιος έχει πάνω του ή µεταφέρει µαχαίρι που καταλήγει σε µυτερή άκρη σε 
γάµο, ή πανηγύρι ή σε οίκο ανοχής ή αδειούχο ποτοπωλείο, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση δύο χρόνων και ανεξάρτητα οποιασδήποτε 
αντίθετης διάταξης των άρθρων 29, 32 και 33, υπόκειται σε κατώτατο όριο σε 
φυλάκιση ενός χρόνου, εκτός αν το ∆ικαστήριο αφού λάβει υπόψη κατά την 
επιµέτρηση της ποινής τα περιστατικά της υπόθεσης, περιλαµβανοµένων της 
δοκιµασίας την οποία θα υποστεί ο καταδικασθείς και παρόµοιων ελαφρυντικών 
περιστατικών που σχετίζονται προσωπικά µε τον καταδικασθέντα, ήθελε κρίνει 
σκόπιµο να επιβάλει µικρότερη ποινή ή να εκδώσει οποιοδήποτε άλλο διάταγµα. 
 
(3) Σε εκείνες τις περιπτώσεις που επιβάλλεται µικρότερη ποινή ή εκδίδεται 
οποιοδήποτε άλλο διάταγµα δυνάµει του εδαφίου (2), το ∆ικαστήριο αναφέρει τους 
λόγους για την επιβολή της ποινής αυτής ή την έκδοση του διατάγµατος αυτού. 
 
(4) Κανένας δεν θεωρείται ότι διέπραξε ποινικό αδίκηµα δυνάµει του παρόντος 
άρθρου, αν αποδείξει µε τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί το ∆ικαστήριο ότι είχε πάνω 
του ή µετέφερε τέτοιο µαχαίρι κατά την άσκηση του επιτηδεύµατος ή του 
επαγγέλµατός του. 
 

Κλεισµένο µικρό 
µαχαίρι.  

84. ∆εν απαγορεύεται, σύµφωνα µε τον Κώδικα αυτό η µεταφορά κλειστού µικρού 
µαχαιριού που έχει λεπίδα— 
 
(α) µήκους µέχρι τεσσάρων ιντζών, αν αυτή δεν καταλήγει σε µυτερή άκρη· ή 
 
(β) µήκους µέχρι δύο και ήµιση ιντζών, αν αυτή καταλήγει σε µυτερή άκρη, 
 
εφόσον τέτοιο µικρό µαχαίρι δεν είναι κατασκευασµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
µετατρέπεται, µε ελατήριο, ή διαφορετικά σε αµφίστοµο µαχαίρι ή σε µαχαίρι το 
οποίο έχει σταθερή λεπίδα. 
 

Κατάσχεση. 85. Αµφίστοµο µαχαίρι ή µαχαίρι αναφορικά µε το οποίο κάποιος καταδικάζεται για 
παράβαση του Κώδικα αυτού, κατάσχεται. 
 

2 του 144(Ι) του 2002. 
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— 
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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 ∆ηµοκρατίας ή 
των µελών των ενόπλων δυνάµεων άλλης χώρας, τα οποία είναι διαπιστευµένα ή 
βρίσκονται νόµιµα στη ∆ηµοκρατία. 
 

2 του 30(Ι) του 2000. 
Χειροπέδες. 

86Α. Όποιος εισάγει, κατασκευάζει, πωλεί, προσφέρει ή εκθέτει για πώληση ή έχει 
στην κατοχή του ή µεταφέρει χειροπέδες χωρίς άδεια του Αρχηγού Αστυνοµίας είναι 
ένοχος πληµµελήµατος και τιµωρείται µε φυλάκιση 6 µηνών ή µε χρηµατική ποινή 
πεντακοσίων λιρών ή και µε τις δύο αυτές ποινές : 
 
Νοείται ότι η απαγόρευση εισαγωγής, κατοχής ή µεταφοράς χειροπέδων δεν 
εφαρµόζεται ή επηρεάζει τις δυνάµεις ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας, την Εθνική 
Φρουρά ή τις Φυλακές. 
 

Βίαια είσοδος. 87. Όποιος µε σκοπό απόκτησης κατοχής αυτών, εισέρχεται βίαια σε οποιαδήποτε γη 
ή ακίνητο, είτε η βία συνίσταται στην άσκηση πραγµατικής βίας πάνω σε άλλο είτε µε 
απειλές είτε στη διάρρηξη οποιασδήποτε κατοικίας είτε στη συγκέντρωση 
ασυνήθιστου αριθµού ανθρώπων, είναι ένοχος πληµµελήµατος το οποίο καλείται 
βίαιη είσοδος. 
 
Όλα τα πιο πάνω ισχύουν και αν ακόµη αυτός έχει το δικαίωµα εισόδου σε τέτοια γη ή 
όχι, νοουµένου ότι ο εισερχόµενος σε γη ή ακίνητα που ανήκουν σε αυτόν, βρίσκονται 
όµως κάτω από τη φύλαξη του υπηρέτη ή επιστάτη, δεν διαπράττει το ποινικό 
αδίκηµα της βίαιης εισόδου. 
 

Βίαιη κατακράτηση. 88. Όποιος έχει στην πραγµατική κατοχή γη χωρίς κανένα δικαίωµα, εξακολουθεί να 
την κατέχει παρά τη θέληση του δικαιούµενου σύµφωνα µε το νόµο στην κατοχή 
τέτοιας γης, µε τέτοιο τρόπο ο οποίος ενδέχεται να προκαλέσει διασάλευση της 
ειρήνης ή εύλογη ανησυχία ότι δυνατόν να διασαλευτεί η ειρήνη, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος το οποίο καλείται βίαιη κατακράτηση. 
 

Συµπλοκή. 89. Όποιος συµµετέχει συµπλοκής σε δηµόσιο χώρο, είναι ένοχος πληµµελήµατος και 
υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου. 
 

Πρόκληση σε 
µονοµαχία. 

90. Όποιος προκαλεί άλλο σε µονοµαχία ή αποπειράται να προκαλέσει άλλο σε 
µονοµαχία ή αποπειράται να προκαλέσει άλλο σε πρόκληση άλλου σε µονοµαχία, 
είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

Απειλή βιαιοπραγίας. 91. Όποιος— 
 
(α) µε σκοπό εκφοβισµού ή παρενόχλησης άλλου, απειλεί να διαρρήξει ή να 
προξενήσει βλάβη σε κατοικία· ή 
 
(β) µε σκοπό πρόκλησης τρόµου σε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται σε κάποια κατοικία, 
εκπυρσοκροτεί γεµάτο πυροβόλο όπλο ή διαπράττει οποιαδήποτε άλλη διασάλευση 
της ειρήνης· ή 
 
(γ) µε σκοπό υποκίνησης οποιουδήποτε προσώπου για να διενεργήσει πράξη την 
οποία αυτό δεν έχει νοµική υποχρέωση να διενεργήσει ή για να παραλείψει πράξη την 
οποία αυτό έχει νοµικό δικαίωµα να διενεργήσει, απειλεί άλλον ότι δυνατόν να 
προξενήσει βλάβη στο πρόσωπο, την υπόληψη, ή την περιουσία του ή στο πρόσωπο ή 
την υπόληψη οποιουδήποτε για τον οποίο ενδιαφέρεται εναντίον του οποίου γίνονται 
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οι απειλές, 
 
είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων. 
 

2 του 56(Ι) του 2011. 
Απειλή. 

91Α. Πρόσωπο το οποίο προκαλεί σε άλλον τρόµο ή ανησυχία απειλώντας τον µε βία 
ή άλλη παράνοµη πράξη ή παράλειψη, διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση 
καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. 
 

Κατοχή πυροβόλων 
όπλων µε σκοπό 

προξένησης βλάβης. 

92. Όποιος έχει στην κατοχή ή τη φύλαξή του πυροβόλο όπλο ή πυροµαχικό, µε 
σκοπό να θέσει µε αυτά σε κίνδυνο ζωή ή να προξενήσει σοβαρή βλάβη σε περιουσία 
ή µε σκοπό να παρέχει µε αυτά τη δυνατότητα σε άλλο να θέσει σε κίνδυνο ζωή ή να 
προξενήσει σοβαρή βλάβη σε περιουσία, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται 
σε φυλάκιση πέντε χρόνων, ανεξάρτητα αν επακολούθησε ή όχι οποιαδήποτε τέτοια 
προσωπική ή περιουσιακή βλάβη. 
 
Στο άρθρο αυτό ο όρος "πυροβόλο όπλο" σηµαίνει πυροβόλο όπλο από το οποίο 
δύναται να ριχτεί µικρή σφαίρα, σφαίρα ή άλλο βλήµα ή οποιοδήποτε µέρος του, ο 
όρος "πυροµαχικά" σηµαίνει πυροµαχικά οποιουδήποτε τέτοιου πυροβόλου όπλου και 
περιλαµβάνει χειροβοµβίδες, βόµβες, και άλλα παρόµοια βλήµατα, ανεξάρτητα αν 
αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε το πυροβόλο όπλο ή όχι καθώς και τα 
συστατικά στοιχεία και τα συστατικά µέρη τους. 
 

Συνάθροιση µε σκοπό 
λαθρεµπορίας. 

 
3(1) του 166/87. 

93. Τρεις ή περισσότεροι συναθροιζόµενοι, για το σκοπό εκφόρτωσης από πλοίο, 
µεταφοράς ή απόκρυψης αγαθών τα οποία υπόκεινται σε τελωνειακούς δασµούς και 
σε κατάσχεση δυνάµει της τελωνειακής νοµοθεσίας που εκάστοτε είναι σε ισχύ, είναι 
ένοχοι πληµµελήµατος, ο καθένας δε από αυτούς υπόκειται σε χρηµατική ποινή που 
δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση ενός χρόνου. 
 

Μέθη. 
 
 
 
 
 
 
 

3(1) του 166/87. 

94.—(1) Όποιος σε δηµόσια διάβαση ή σε δηµόσιο χώρο, είτε είναι κτίριο ή όχι, είναι 
σε κατάσταση µέθης, συµπεριφέρεται οχλαγωγικά ή χωρίς τάξη, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών µηνών. 
 
(2) Όποιος είναι σε κατάσταση µέθης ενόσω κατέχει γεµάτο πυροβόλο όπλο, µαχαίρι 
ή άλλο φονικό όργανο, δύναται να συλληφθεί χωρίς δικαστικό ένταλµα, είναι δε 
ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
τετρακόσιες πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση έξι µηνών ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

Ανησυχία. 95. Όποιος χωρίς εύλογη αιτία προκαλεί θόρυβο ή ταραχή σε δηµόσιο χώρο µε τέτοιο 
τρόπο που ενδέχεται να οδηγήσει σε ανησυχία τους περίοικους ή να προκαλέσει 
διασάλευση της ειρήνης, είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση 
τριών µηνών. 
 

Σπάσιµο επιτραπέζιων 
σκευών σε δηµόσια 

κέντρα. 
2 του 3/75.  

95Α.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο σε δηµόσιο κέντρο αναψυχής και διασκέδασης 
σπάζει σκόπιµα επιτραπέζιο σκεύος οποιουδήποτε είδους από γυαλί, πορσελάνη ή 
άλλη εύθραυστη ύλη, είναι ένοχος πληµµελήµατος και τιµωρείται µε φυλάκιση έξι 
µηνών. 
 
(2) Ο ιδιοκτήτης ή το πρόσωπο υπό τη διεύθυνση του οποίου είναι το κέντρο, ο οποίος 
παρέχει τα µέσα διάπραξης του αδικήµατος που καθορίζεται στο εδάφιο (1), είναι 
ένοχος πληµµελήµατος και τιµωρείται µε την ίδια ποινή. 
 

Καταστροφή 
επισήµων 

κοινοποιήσεων. 
 
 
 

3(1) του 166/87. 

96. Όποιος εσκεµµένα και χωρίς νόµιµη εξουσία σχίζει, παραµορφώνει ή καταστρέφει 
κοινοποίηση, αγγελία ή έγγραφο επικολληµένο ή που πρόκειται να επικολληθεί πάνω 
σε οποιοδήποτε κτίριο ή δηµόσιο χώρο, δυνάµει των διατάξεων νόµου ή 
διαδικαστικού κανονισµού ή µε εντολή δηµόσιου υπαλλήλου, δήµου ή άλλου 
δηµόσιου οργανισµού, είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις εβδοµήντα πέντε λίρες ή σε φυλάκιση ενός µήνα. 
 

Μουσουλµανικές 97.—(1) Όποιος διοργανώνει ή ευθύνεται για διοργάνωση Μουσουλµανικής γιορτής ή 
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γιορτές. 
 
 
 

3(1) του 166/87. 

είναι κάτοχος του υποστατικού όπου γίνεται τέτοια Μουσουλµανική γιορτή και 
προσλαµβάνει είτε µε αµοιβή είτε όχι ή σε γνώση του επιτρέπει σε χορεύτρια να 
χορεύει ή να τραγουδά κατά τη διάρκεια τέτοιας γιορτής, είναι ένοχος πληµµελήµατος 
και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εβδοµήντα πέντε λίρες ή σε 
φυλάκιση ενός µήνα. 
 
(2) Στο άρθρο αυτό— 
 
"χορεύτρια" σηµαίνει γυναίκα πόρνη ή γυναίκα που χορεύει ή που τραγουδά µε 
αµοιβή σε Μουσουλµανική γιορτή. 
 
"Μουσουλµανική γιορτή" σηµαίνει Μουσουλµανικό γιορτασµό που διοργανώνεται µε 
ευκαιρία γάµου ή περιτοµής. 
 

Παρεµπόδιση εκλογής 
µε τη βία ή απειλές. 

98. Όποιος αποπειράται να αποτρέψει, να παρεµποδίσει ή να διαταράξει δηµόσια 
εκλογή µε τη χρησιµοποίηση οποιουδήποτε είδους βίας, βιαιοπραγίας ή απειλές, ή για 
πράξη που είναι αξιόποινη δυνάµει του Κώδικα αυτού, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

∆ηµόσια εξύβριση. 
 
 
 

3(1) του 166/87. 

99. Όποιος, σε δηµόσιο χώρο ή σε χώρο που δεν είναι δηµόσιος µε τέτοιο τρόπο ή 
κάτω από συνθήκες ώστε να ενδέχεται να ακουστεί από οποιοδήποτε πρόσωπο που 
βρίσκεται σε δηµόσιο χώρο, εξυβρίζει άλλο µε τέτοιο τρόπο που ενδέχεται να 
προκαλέσει σε παρευρισκόµενο πρόσωπο επίθεση, είναι ένοχος πληµµελήµατος και 
υπόκειται σε φυλάκιση ενός µήνα ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
εβδοµήντα πέντε λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

2 του 87(Ι) του 2015. 
Υποκίνηση βίας ή 

µίσους λόγω 
γενετήσιου 

προσανατολισµού ή 
ταυτότητας φύλου. 

99Α. (1) Πρόσωπο το οποίο εκ προθέσεως, δηµόσια και κατά τρόπο που έχει 
απειλητικό ή υβριστικό ή προσβλητικό χαρακτήρα προτρέπει σε ή υποκινεί, 
προφορικά ή διά του τύπου ή µε γραπτά κείµενα ή εικονογραφήσεις ή µε οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο, βία ή µίσος που στρέφεται κατά οµάδας προσώπων ή µέλους οµάδας 
προσώπων που προσδιορίζονται βάσει του γενετήσιου προσανατολισµού τους ή της 
ταυτότητας φύλου τους, είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή σε χρηµατική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές 
ποινές. 
 

 (2) Ποινική δίωξη δυνάµει του παρόντος άρθρου ασκείται µόνο κατόπιν έγκρισης του 
Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 
 

2 του 24(Ι) του 2018. 
Παρεµπόδιση µητέρας 

που θηλάζει. 

99Β. Όποιος δηµόσια και κατά τρόπο που ενέχει απειλητικό ή υβριστικό ή 
προσβλητικό χαρακτήρα προφέρει οποιαδήποτε λέξη ή δηµιουργεί ήχο, ώστε να 
ακούγεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή προβαίνει σε χειρονοµία ή τοποθετεί 
οποιοδήποτε αντικείµενο ή διανέµει γραπτά κείµενα ή κείµενα µε εικονογραφήσεις ή 
συµπεριφέρεται απρεπώς ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη πράξη µε σκοπό να 
παρεµποδίσει µητέρα η οποία θηλάζει, είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση 
καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες 
ευρώ (€3.000). 
 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. 
 

Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. 
 

∆εκασµός και Κατάχρηση Εξουσίας. 
 

∆εκασµός δηµόσιου 
λειτουργού. 

100. Όποιος— 
 
(α) είναι δηµόσιος λειτουργός και είναι επιφορτισµένος µε την εκτέλεση 
οποιουδήποτε καθήκοντος λόγω του λειτουργήµατός του, µε τέτοιο τρόπο που 
υποδηλώνει δεκασµό ζητά, δέχεται ή παίρνει ή συµφωνεί ή αποπειράται να δεχτεί ή να 
πάρει περιουσία ή ωφέληµα οποιουδήποτε είδους για τον εαυτό του ή για άλλον, για 
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χάρη εκτέλεσης ή µελλοντικής ενέργειας ή παράλειψης κατά την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του λειτουργήµατός του· ή 
 
(β) µε τέτοιο τρόπο που υποδηλώνει δεκασµό, δίνει παρέχει ή προµηθεύει, ή 
υπόσχεται ή προσφέρεται να δώσει ή να παρέχει ή να προµηθεύει ή να αποπειραθεί να 
προµηθεύσει, σε δηµόσιο λειτουργό ή σε άλλο, περιουσία, ή ωφελήµατα 
οποιουδήποτε είδους για χάρη τέτοιας ενέργειας ή παράλειψης από τέτοιο δηµόσιο 
λειτουργό, 
 

2(α)(β) του 95(Ι) του 
2012.

61(Ι) του 1996
25(Ι) του 1997

41(Ι) του 1998.

είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση µέχρι επτά χρόνια και σε 
χρηµατική ποινή µέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο ποινές, η δε 
περιουσία του, αντικείµενο του δεκασµού, υπόκειται σε δήµευση σύµφωνα µε τον περί 
Συγκάλυψης, Έρευνας και ∆ήµευσης Εσόδων από Ορισµένες Εγκληµατικές Πράξεις 
Νόµο. 
 

Απόσπαση από δηµόσιο 
λειτουργό.

101. ∆ηµόσιος λειτουργός που παίρνει ή που δέχεται από άλλο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που ανάγονται στην υπηρεσία του, οποιαδήτοτε αµοιβή πέρα από τον 
κανονικό µισθό και των απολαβών του ή την υπόσχεση τέτοιας, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων και σε χρηµατική ποινή. 
 

∆ωροληψία για επίδειξη 
είναι από δηµόσιο 

λειτουργό.

102. ∆ηµόσιος λειτουργός, που παίρνει περιουσία ή ωφέληµα πάσης φύσης υπό το 
ρητό ή σιωπηρό όρο, ότι αυτός θα ευνοήσει εκείνο που προσφέρει ή δίνει την 
περιουσία ή οποιοδήποτε άλλο, για τον οποίο ενδιαφέρεται εκείνος που προσφέρει, σε 
εκκρεµή συναλλαγή ή σε συναλλαγή η οποία ενδέχεται να προκύψει µεταξύ εκείνου 
που προσφέρει ή άλλου, για τον οποίο αυτός ενδιαφέρεται και οποιουδήποτε δηµόσιου 
λειτουργού, είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση δύο χρόνων και 
σε χρηµατική ποινή. 
 

Λειτουργοί 
επιφορτισµένοι µε την 
διαχείριση περιουσίας 

ειδικού χαρακτήρα ή µε 
ειδικά καθήκοντα.

103. ∆ηµόσιος λειτουργός, ο οποίος είναι επιφορτισµένος λόγω του λειτουργήµατός 
του, µε δικαστικά ή διοικητικά καθήκοντα αναφορικά µε περιουσία ειδικού χαρακτήρα 
ή αναφορικά µε τη διεξαγωγή βιοµηχανίας, εµπορίου, ή επιχείρησης ειδικού 
χαραχτήρα, ο οποίος, αφού απέκτησε ή κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, ιδιωτικό συµφέρον 
σε οποιαδήποτε τέτοια περιουσία, βιοµηχανία, εµπόριο ή επιχείρηση, ασκεί τέτοια 
περιουσία, βιοµηχανία, εµπόριο ή επιχείρηση στην οποία έχει τέτοιο συµφέρο ή 
αναφορικά µε τη διαγωγή οποιουδήποτε προσώπου σχετικά µε τα πιο πάνω, είναι 
ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου. 
 

Ψευδείς αξιώσεις από 
δηµόσιους λειτουργούς.

104. ∆ηµόσιος λειτουργός, στα υπηρεσιακά καθήκοντα του οποίου ανάγεται η 
υποχρέωση ή η δυνατότητα παροχής απολογισµών ή δηλώσεων σχετικά µε 
οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί ή που αξιώνει ότι πρέπει να 
καταβληθεί σε αυτόν ή άλλον ή σχετικά µε οποιοδήποτε άλλο θέµα που έχει ανάγκη 
πιστοποίησης για το σκοπό πληρωµής ή της παράδοσης αγαθών σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο, ο οποίος εκδίδει απολογισµό ή δήλωση σχετικά µε τέτοιο θέµα, η οποία είναι 
σε γνώση του ότι είναι ψευδής ως προς ουσιώδες στοιχείο της, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων και σε χρηµατική ποινή. 
 

Κατάχρηση εξουσίας. 105. ∆ηµόσιος λειτουργός, ο οποίος κατά κατάχρηση εξουσίας που ανάγεται στα 
καθήκοντά του, ενεργεί ή διατάσσει την ενέργεια οποιασδήποτε αυθαίρετης πράξης 
που παραβλάπτει τα δικαιώµατα άλλου, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 
Αν ο υπαίτιος απέβλεπε µε τέτοια πράξη σε κέρδος, είναι ένοχος κακουργήµατος και 
υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων. 
 

2 του 27(Ι) του 2001.
Επηρεασµός αρµόδιας 

αρχής.

105Α.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο προσπαθεί µε οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει 
οποιαδήποτε αρχή, επιτροπή, συλλογικό όργανο ή µέλος αυτών ή οποιοδήποτε δηµόσιο 
λειτουργό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε σχέση µε διαδικασία 
πρόσληψης, διορισµού, προαγωγής, τοποθέτησης, µετάθεσης ή άσκησης πειθαρχικής 
εξουσίας σε κρατική υπηρεσία, υπέρ του ιδίου ή υπέρ ή κατά οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του 
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υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες ή σε χρηµατική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές: 

 
Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις 
σύστασης από οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει υπηρεσιακή αρµοδιότητα ή δικαίωµα ή 
υποχρέωση που εκπηγάζει από οποιοδήποτε νόµο ή κανονισµό σχετικά µε την 
πρόσληψη, διορισµό, προαγωγή, τοποθέτηση, µετάθεση ή άσκηση πειθαρχικής 
εξουσίας. 

 
(2) Οποιοδήποτε µέλος αρχής, επιτροπής, συλλογικού οργάνου ή οποιοσδήποτε 
δηµόσιος λειτουργός έχει προσεγγισθεί προς το σκοπό επηρεασµού του, όπως 
αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο και έχει παραλέιψει να καταγγείλει το πρόσωπο 
που το έχει προσεγγίσει στον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή της επαρχίας όπου διεπράχθη το 
αδίκηµα εντός τριών ηµερών από τη διάπραξη του, είναι ένοχος αδικήµατος και σε 
περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα 
µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο 
αυτές ποινές. 

 

99 του 1985
122 του 1985

26 του 1991
169 του 1985.

108(Ι) του 1995
21(Ι) του 1996
52(Ι) του 1997
78(Ι) του 1997
82(Ι) του 1997

105(Ι) του 1997
106(Ι) του 1997

52(Ι) του 1998
64(Ι) του 1998
74(Ι) του 1998
95(Ι) του 1998
52(Ι) του 1999
67(Ι) του 1999
98(Ι) του 1999

114(Ι) του 1999
136(Ι) του 1999
138(Ι) του 1999

54(Ι) του 2000
71(Ι) του 2000

123(Ι) του 2000
172(Ι) του 2000
174(Ι) του 2000.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «κρατική υπηρεσία» σηµαίνει τη δηµόσια 
υπηρεσία και τη δηµόσια εκπαιδευτική υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας, την υπηρεσία στις 
Ένοπλες ∆υνάµεις ή τις ∆υνάµεις Ασφαλείας της ∆ηµοκρατίας και περιλάµβανει την 
υπηρεσία εργατών και την υπηρεσία προσώπων που προσλαµβάνονται σε έκτακτη 
βάση δυνάµει του περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων (∆ηµόσια και 
Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόµου, του περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων εις την 
Υπηρεσίαν Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου Νόµου και του περί της 
∆ιαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη ∆ηµόσια και Εκπαιδευτική 
Υπηρεσία Νόµου και την υπηρεσία σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή άλλο 
οργανισµό, µετά ή άνευ νοµικής προσωπικότητας, του οποίου η διοίκηση τελεί υπό τον 
έλεγχο της ∆ηµοκρατίας µε το διορισµό της πλειονότητας των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου από το κράτος. 

 

(4) Ποινική δίωξη για αδίκηµα δυνάµει του παρόντος άρθρου δεν ασκείται παρά µόνο 
από το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας ή µε την έγκρισή του. 

 
Ποινική δίωξη από το 
Γενικό Εισαγγελέα της 

∆ηµοκρατίας.

106. Ποινική δίωξη για ποινικό αδίκηµα δυνάµει οποιουδήποτε από τα άρθρα 103, 104 
και 105, δεν ασκείται παρά µόνο από το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας ή µε την 
έγκρισή του. 
 

Ψευδή πιστοποιητικά από 
δηµόσιους λειτουργούς.

107. Όποιος, έχει από το νόµο εξουσία ή υποχρέωση για έκδοση πιστοποιητικού, 
σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα, εξ αιτίας του οποίου είναι δυνατόν να παραβλαβούν τα 
δικαιώµατα οποιουδήποτε προσώπου, εκδίδει πιστοποιητικό, το οποίο είναι σε γνώση 
του ότι είναι ψευδές ως προς ουσιώδες στοιχείο του, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
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Αντιποίηση εξουσίας. 108. Όποιος— 

 
(α) αντιποιείται την ιδιότητα δικαστικού λειτουργού· ή 
 
(β) αντιποιείται την ιδιότητα προσώπου που έχει σύµφωνα µε το νόµο εξουσία να 
επάγει όρκο ή να δέχεται επίσηµη δήλωση ή βεβαίωση ή ένορκο δήλωση ή να ενεργεί 
οποιαδήποτε άλλη πράξη δηµόσιας φύσης, η οποία δύναται να ενεργηθεί µόνο από τα 
εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα σύµφωνα µε το νόµο για αυτό· ή 
 
(γ) παριστάνει τον εαυτό του ότι είναι εξουσιοδοτηµένος σύµφωνα µε το νόµο για την 
υπογραφή εγγράφου που βεβαιώνει το περιεχόµενο οποιουδήποτε µητρώου ή αρχείου 
που τηρείται σύµφωνα µε το νόµο ή που βεβαιώνει οποιοδήποτε γεγονός ή συµβάν και 
υπογράφει τέτοιο έγγραφο ως να είναι εξουσιοδοτηµένος για αυτό, είναι σε γνώση του 
ότι δεν είναι πράγµατι εξουσιοδοτηµένος για αυτό, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

Αντιποίηση δικαιώµατος 
στολής, κλπ.
3 του 59/74.

3(1) του 166/87.

108Α. Όποιος δηµόσια και χωρίς δικαίωµα φορεί τη στολή ή άλλο διακριτικό σηµείο 
µέλους του στρατού ή της εθνικής φρουράς ή της αστυνοµίας τα οποία δε δικαιούται να 
φορεί ή να χρησιµοποιεί, είναι ένοχος πληµµελήµατος και τιµωρείται µε φυλάκιση 
δώδεκα µηνών ή µε πρόστιµο χίλιων λιρών ή και µε τις δύο ποινές. 
 

Πλαστοπροσωπία από 
δηµόσιο λειτουργό.

109. Όποιος— 
 
(α) πλαστοπροσωπεί δηµόσιο λειτουργό, σε περίπτωση κατά την οποία, από τον 
τελευταίο απαιτείται να διενεργήσει οποιαδήποτε πράξη ή να παρευρεθεί σε 
οποιοδήποτε µέρος λόγω του λειτουργήµατός του· ή 
 
(β) παριστάνει τον εαυτό του ψευδώς ότι είναι δηµόσιος λειτουργός και αναλαµβάνει 
να διενεργήσει οποιαδήποτε πράξη ή να παρευρεθεί σε οποιοδήποτε µέρος µε σκοπό να 
διενεργήσει οποιαδήποτε πράξη λόγω του λειτουργήµατός του, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων. 
 

Ποινικά αδικήµατα κατά την Απονοµή ∆ικαιοσύνης 
 

Ψευδορκία και πρόκληση 
σε ψευδορκία

110.—(1) Όποιος γνωρίζει ότι προβαίνει σε ψευδή κατάθεση σε δικαστική διαδικασία 
ή για το σκοπό έναρξης δικαστικής διαδικασίας, πού αφορά σε ο,τιδήποτε ουσιώδες για 
ζήτηµα, το οποίο είτε εκκρεµεί είτε σκοπεύεται να εγερθεί στην πιο πάνω διαδικασία, 
είναι ένοχος πληµµελήµατος, το οποίο καλείται ψευδορκία. 
 
Είναι αδιάφορο κατά πόσο— 
 
— η κατάθεση δόθηκε µε όρκο ή µε οποιαδήποτε άλλη νόµιµη διαβεβαίωση, ή 
 
— οι τύποι και η διαδικασία που χρησιµοποιήθηκαν κατά την επαγωγή του όρκου ή µε 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο δέσµευση αυτού που καταθέτει να πει την αλήθεια, αν 
συναίνεσε στη χρήση τους, ή 
 
— η ψευδή κατάθεση δόθηκε προφορικά ή γραπτά, ή 
 
— το ∆ικαστήριο ήταν συγκροτηµένο κανονικά ή συνήλθε στον αρµόζοντα τόπο, αν 
αυτό ενεργεί πράγµατι ως ∆ικαστήριο στη διαδικασία κατά την οποία δόθηκε τέτοια 
κατάθεση, ή 
 
— αυτός που καταθέτει ήταν ικανός µάρτυρας ή όχι, ή κατά πόσο η κατάθεση ήταν 
αποδεκτή σε αυτή τη διαδικασία. 
 
(2) Όποιος προκαλεί άλλο να διαπράξει ψευδορκία, την οποία αυτός που έχει 
προκληθεί πράγµατι τη διαπράττει, κατά συνέπεια τέτοιας πρόκλησης, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος, το οποίο καλείται πρόκληση σε ψευδορκία. 
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Ποινή ψευδορκίας. 111. Όποιος διαπράττει το ποινικό αδίκηµα της ψευδορκίας ή της πρόκλησης σε 

ψευδορκία, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα επτά χρόνια. 
 

Απόδειξη ψευδορκίας. 112. Κανένας δεν δύναται να καταδικαστεί για ψευδορκία ή για πρόκληση σε 
ψευδορκία αποκλειστικά και µόνο µε βάση τη µαρτυρία ενός προσώπου ως προς το 
ψευδές οποιασδήποτε κατάθεσης για την οποία υπάρχει ισχυρισµός ότι είναι ψευδής. 
 

Αντιφατικές µαρτυρικές 
καταθέσεις, και τρόποι 
απόδειξης του ποινικού 

αδικήµατος.

113.—(1) Όποιος— 
 
(α) είναι µάρτυρας σε ποινική δίκη όχι συνοπτική, καταθέτει εσκεµµένα κάτι που τείνει 
να αποδείξει την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουµένου, το οποίο είναι 
ασυµβίβαστο ή αντιφάσκει µε ότι κατέθεσε αυτός, αφού εξετάστηκε ως µάρτυρας για 
το ίδιο ενώπιον του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου· ή 
 
(β) αυτός που κατηγόρησε ή κατάγγειλε µε όρκο ενώπιον Επαρχιακού ∆ικαστηρίου τη 
διάπραξη ποινικού αδικήµατος, µετά από αυτά κατά την εξέταση του ως µάρτυρα κατά 
την έρευνα τέτοιας κατηγορίας ή καταγγελίας ενώπιον Επαρχιακού ∆ικαστηρίου, 
εσκεµµένα καταθέτει κάτι που τείνει να αποδείξει την ενοχή ή την αθωότητα του 
κατηγορουµένου, το οποίο είναι ασυµβίβαστο ή αντιφάσκει σε ότι αυτός κατάθεσε 
κατά την ένορκη κατηγορία ή καταγγελία, 
 
θεωρείται ότι κατέθεσε ψευδώς, µε βάση την έννοια του άρθρου 110. 
 

2 του 186/86.
2 του 167(Ι) του 2011.

3(1) του 166/87.

(2) Όποιος ως µάρτυρας σε συνοπτική δίκη ή σε δίκη ενώπιον του κακουργιοδικείου 
καταθέτει κάτι που τείνει να αποδείξει την ενοχή ή την αθωότητα οποιουδήποτε 
προσώπου, το οποίο είναι ασυµβίβαστο ή αντιφάσκει σε κατάθεση, που έδωσε 
προηγουµένως σε δικαιούµενο πρόσωπο ή που έχει εξουσία δυνάµει των διατάξεων 
οποιουδήποτε νόµου που είναι σε ισχύ στην διενέργεια ανακρίσεων σε συνάφεια µε τη 
διάπραξη ποινικού αδικήµατος, είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε 
φυλάκιση τριών χρόνων ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες 
πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές: 
 
Νοείται ότι για την απόδειξη κατηγορίας που προσάγεται δυνάµει του άρθρου αυτού 
δεν είναι απαραίτητο να αποδειχτεί το ψεύδος καθεµιάς από τις ασυµβίβαστες ή 
αντιφατικές καταθέσεις, αλλά, όταν αποδειχτεί ότι και οι δύο καταθέσεις δόθηκαν από 
τον κατηγορούµενο το ∆ικαστήριο το οποίο τον δικάζει δυνατόν να εκδώσει 
καταδικαστική απόφαση, αν κρίνει ότι οι καταθέ- σεις ή καθεµιά από αυτές δόθηκαν µε 
σκοπό την εξαπάτηση του ∆ικαστηρίου ή του προσώπου το οποίο δόθηκαν και την 
πληµµελή απόδειξη της ενοχής µε αυτό τον τρόπο ή της αθωότητας οποιουδήποτε 
προσώπου για το ποινικό αδίκηµα σε συνάφεια µε εκείνο το οποίο δόθηκαν οι 
καταθέσεις. 
 
(3) Το Κακουργιοδικείο, το οποίο ήθελε αποφασίσει την παραποµπή προσώπου σε δίκη 
για ψευδή µαρτυρία που δόθηκε ενώπιόν του σε οποιαδήποτε διαδικασία, δύναται, αν 
το ∆ικαστήριο ήθελε κρίνει σκόπιµο, να αποφασίσει όπως το πρόσωπο αυτό 
παραπεµφθεί σε δίκη και δικαστεί κατά την ίδια συνεδρία του ∆ικαστηρίου. 
 

Ψευδείς πληροφορίες σε 
αστυνοµικό.

3(1) του 166/87.

114. Όποιος, γνωρίζει ή έχει λόγο να πιστεύει ότι διαπράχτηκε ποινικό αδίκηµα, 
παρέχει πληροφορίες για αυτό σε αστυνοµικό ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο για τη 
διενέργεια ανάκρισης για τέτοιο αδίκηµα, τις οποίες αυτός γνωρίζει ή πιστεύει ότι είναι 
ψευδείς, είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση ενός χρόνου. 
 

∆ηµόσια βλάβη.

3(1) του 166/87.

115. Όποιος, γνωρίζει ότι δίνει σε οποιοδήποτε αστυνοµικό ψευδή κατάθεση σε 
συνάφεια µε κατά φαντασία ποινικό αδίκηµα, είναι ένοχος δηµόσιας βλάβης, και 
υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση 
ενός χρόνου. 
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Κατάρτιση πλαστών 
αποδεικτικών στοιχείων.

116. Όποιος, µε σκοπό παραπλάνησης ∆ικαστηρίου σε οποιαδήποτε διαδικασία— 
 
(α) πλάθει αποδεικτικό στοιχείο µε µέσα διαφορετικά από ψευδορκία ή πρόκληση σε 
ψευδορκία· ή 
 
(β) εν γνώσει του χρησιµοποιεί τέτοιο πλαστό αποδεικτικό στοιχείο, 
 
είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

∆όση, ψευδούς όρκου. 117. Όποιος ορκίζεται µε ψευδή όρκο ή προβαίνει σε ψευδή βεβαίωση ή δήλωση 
ενώπιον προσώπου εξουσιοδοτηµένου να επαγάγει όρκο ή να δεχτεί δήλωση υπό 
τέτοιες περιστάσεις, ώστε αν ο ψευδής όρκος δινόταν ή η ψευδής δήλωση γινόταν σε 
δικαστική διαδικασία θα ισοδυναµούσε µε ψευδορκία, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

Υποκίνηση µαρτύρων σε 
ψευδή ή σε απόκρυψη 
αληθινής µαρτυρίας.

118. Όποιος, παρέχει, προσφέρει ή υπόσχεται ανταµοιβή σε µάρτυρα ή πρόσωπο το 
οποίο πρόκειται να κληθεί ως µάρτυρας σε δικαστική διαδικασία βάσει οποιασδήποτε 
συµφωνίας ή συνεννόησης ότι η µαρτυρική κατάθεσή του δυνατόν ως εκ τούτου να 
επηρεαστεί, ή αυτός που αποπειράται µε οποιοδήποτε µέσο να υποκινήσει µάρτυρα 
στην παροχή ψευδών αποδεικτικών στοιχείων ή σε απόκρυψη αληθινής µαρτυρίας, 
είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων. 
 

Εξαπάτηση µάρτυρα. 119. Όποιος µε δόλο ή απάτη, ή γνωρίζει ότι δίνει ή επιδεικνύει ψευδή δήλωση, 
παράσταση, τεκµήριο ή γραπτό, σε µάρτυρα που κλήθηκε ή και πρόκειται να κληθεί σε 
δικαστική διαδικασία µε σκοπό να επηρεάσει τη µαρτυρική του κατάθεση, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος. 
 

Καταστροφή 
αποδεικτικού στοιχείου.

120. Όποιος, εν γνώσει του ότι βιβλίο, έγγραφο ή άλλο πράγµα οποιουδήποτε είδους 
δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ή δυνατόν να χρησιµεύσει ως αποδεικτικό στοιχείο σε 
δικαστική διαδικασία, µε σκοπό να αποτρέψει τη χρήση του ως αποδεικτικό στοιχείο, 
εσκεµµένα καταστρέφει ή καθιστά αυτό δυσανάγνωστο ή ακατανόητο ή αδύνατο να 
προσδιοριστεί η ταυτότητά του, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

Συνωµοσία για ανατροπή 
της πορείας της 
δικαιοσύνης και 

επηρεασµός µαρτύρων.

121. ∆ιαπράττει πληµµέληµα όποιος— 
 
(α) συνωµοτεί µε άλλο να κατηγορήσουν ψευδώς άλλο για κάποιο έγκληµα ή να 
διαπράξουν ο,τιδήποτε για παρεµπόδιση, αποτροπή, εκτροπή ή ανατροπή της πορείας 
της δικαιοσύνης· ή 
 
(β) µε σκοπό παρεµπόδισης της κανονικής πορείας της δικαιοσύνης µεταπείθει, 
παρεµποδίζει ή αποτρέπει οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι νόµιµα υπόχρεο να 
εµφανιστεί και να δώσει µαρτυρία ως µάρτυρας, ή αποπειράται να διαπράξει µε αυτό 
τον τρόπο· ή 
 
(γ) παρεµποδίζει ή µε οποιοδήποτε τρόπο παρεµβαίνει στην εκτέλεση ή γνωρίζει ότι 
αποτρέπει την εκτέλεση νόµιµου εντάλµατος ή δικογράφου, αστικού ή ποινικού. 
 

Παρεµπόδιση δικαστών 
κ.λ.π.. και παρέµβαση σε 

δικαστική διαδικασία.

3 του 41/64.

122. Όποιος προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη— 
 
(α) πρooρισµένη ή η οποία είναι ενδεχόµενο να αποτρέψει κάποιο πρόσωπο από το να 
ενεργήσει µε οποιαδήποτε δικαστική ιδιότητα ή µε οποιοδήποτε τρόπο ως συνήγορος, 
µάρτυρας ή διάδικος σε δικαστική διαδικασία· 
 
(β) προορισµένη ή η οποία είναι ενδεχόµενο να παρεµποδίσει ή µε οποιοδήποτε τρόπο 
να επηρεάσει οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή οποιαδήποτε αστυνοµική έρευνα 
που διεξάγεται µε σκοπό έναρξης δικαστικής διαδικασίας ή έρευνα που διεξάγεται µε 
βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόµου, 
 
είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων. 
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Συµβιβασµός 
κακουργηµάτων.

123. Όποιος απαιτεί, δέχεται ή παίρνει ή συµφωνεί ή αποπειράται να δεχτεί ή να πάρει 
περιουσία ή ωφέληµα οποιουδήποτε είδους για τον εαυτό του ή για άλλο µε βάση 
οποιασδήποτε συµφωνίας ή συνεννόησης ότι θα συµβιβάσει ή θα συγκαλύψει 
κακούργηµα, το οποίο δεν είναι συµβιβάσιµο σύµφωνα µε το νόµο ή ότι δε θα ασκήσει 
ή ότι θα διακόψει ή θα καθυστερήσει την ποινική δίωξη τέτοιου κακουργήµατος ή θα 
κατακρατήσει οποιοδήποτε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος. 
 

Συµβιβασµός ποινικών 
αγωγών.

124. Όποιος αφού εγείρει ή προσποιούµενος ότι θα εγείρει ποινική αγωγή εναντίον 
άλλου προσώπου µε βάση κάποιου ποινικού νόµου µε σκοπό να πάρει από αυτό 
ποινική αποζηµίωση για ποινικό αδίκηµα που διαπράχτηκε ή για το οποίο υπάρχει 
ισχυρισµός ότι διαπράχτηκε από το εν λόγω πρόσωπο, συµβιβάζει αυτή χωρίς τη 
διαταγή ή τη συναίνεση του ∆ικαστηρίου ενώπιον του οποίου εγέρθει ή πού πρόκειται 
να εγερθεί η αγωγή, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

∆ιαφηµίσεις κλοπιµαίων 125. Όποιος— 
 
(α) προσφέρει δηµόσια αµοιβή για την επιστροφή κλοπιµαίων, ή απολωλότων και στην 
προσφορά χρησιµοποιεί λέξεις από τις οποίες φανερώνεται ότι καµιά ερώτηση δεν θα 
του υποβληθεί ή ότι αυτός που θα τα φέρει δε θα συλληφθεί ή θα ενοχληθεί µε 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο· ή 
 
(β) προσφέρεται δηµόσια να επιστρέψει οποιοδήποτε ποσό που καταβλήθηκε για την 
αγορά των κλοπιµαίων ή απολεσθέντων ή οποιοδήποτε ποσό που χορηγήθηκε µε τη 
µορφή δανείου για αυτά, σε αυτόν που τα αγόρασε ή που έδωσε δάνειο ή θα δώσει 
οποιοδήποτε άλλο χρηµατικό ποσό, ή αµοιβή για την επιστροφή τους· ή 
 
(γ) εκτυπώνει ή δηµοσιεύει τέτοια προσφορά, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

Αποδοχή αµοιβής µε 
τρόπο που υποδηλώνει 

δεκασµό.

126. Όποιος µε τρόπο ο οποίος υποδηλώνει δεκασµό λαµβάνει χρήµατα ή αµοιβή ή 
άµεσα ή έµµεσα, µε το πρόσχηµα ή ότι βοήθησε άλλο να ανακτήσει περιουσία η οποία 
κλάπηκε ή αποκτήθηκε ή πάρθηκε κάτω από περιστάσεις οι οποίες ανάγονται σε 
κακούργηµα ή πληµµέληµα, είναι ένοχος κακουργήµατος, (εκτός αν κατέβαλε την 
επιµέλεια που αρµόζει για να επιτευχτεί η ποινική δίωξη του υπαίτιου για αυτό) και 
υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων. 
 

Ελευθέρωση, Απόδραση κρατουµένων και  
παρεµπόδιση ∆ικαστικών Λειτουργών 

 
2 του 134(Ι) του 2012.

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. 
 

3 του 134(Ι) του 2012.
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. 
 

4 του 134(Ι) του 2012.
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 ∆ιευθυντή των Φυλακών ή  
 
(δ) ενόσω τελεί υπό νόµιµη κράτηση και βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ∆ικαστηρίου ή 
 
(ε) ενόσω τελεί υπό νόµιµη κράτηση και βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ∆ιευθυντή του 
Τµήµατος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, 
 
είναι ένοχο κακουργήµατος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 
πέντε έτη. 
 

5 του 134(Ι) του 2012.
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. 
 

6 του 134(Ι) του 2012.
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. 
 
 

Άρνηση ή παραµέληση 
παροχής συνδροµής για 

την πρόληψη 
εγκλήµατος.

130. Όποιος, όταν διαταχθεί νόµιµα από δηµόσιο λειτουργό, όργανο τήρησης της τάξης 
ή άλλο πρόσωπο να παρέχει συνδροµή για την πρόληψη εγκλήµατος ή για τη σύλληψη 
οποιουδήποτε προσώπου ή για την αποτροπή ελευθέρωσης ή της απόδρασης 
οποιουδήποτε προσώπου, αρνείται ή παραµελεί να παρέχει την απαιτούµενη συνδροµή 
στο µέτρο των δυνάµεών του, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

Παραβίαση κατάσχεσης. 131. Όποιος εν γνώσει του και µε σκοπό παρεµπόδισης ή µαταίωσης της κατάσχεσης ή 
εντάλµατος. παίρνει, µετακινεί, κατακρατεί, κρύβει ή διαθέτει πράγµα που 
κατασχέθηκε ή που πάρθηκε δυνάµει εξουσιοδότησης ∆ικαστηρίου, είναι ένοχος 
κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων. 
 

Παρεµπόδιση δικαστικών 
λειτουργών.

132. Όποιος εσκεµµένα παρεµποδίζει ή αντιστέκεται σε πρόσωπο, το οποίο νόµιµα του 
ανατέθηκε η εκτέλεση διατάγµατος ή εντάλµατος ∆ικαστηρίου, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου. 

 
Ποικίλα Ποινικά Αδικήµατα εναντίον της ∆ηµόσιας Εξουσίας 

 
∆όλος και κατάχρηση 

εµπιστοσύνης από 
δηµόσιο λειτουργό.

133. Όποιος δηµόσιος λειτουργός, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του 
λειτουργήµατός του, διενεργεί δόλο ή κατάχρηση εµπιστοσύνης που επηρεάζει το 
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κοινό, είναι ένοχος πληµµελήµατος, ανεξάρτητα αν ο δόλος αυτό ή η κατάχρηση 
εµπιστοσύνης θα ήταν ή όχι αξιόποινη αν γινόταν εναντίον ιδιώτη. 
 

Παραµέληση 
υπηρεσιακού 
καθήκοντος.

134. ∆ηµόσιος λειτουργός που εσκεµµένα παραµελεί την εκτέλεση καθήκοντος, το 
οποίο έχει σύµφωνα µε το νόµο υποχρέωση να εκτελέσει, είναι ένοχος πληµµελήµατος, 
νοουµένου ότι η εκτέλεση τέτοιου καθήκοντος δε θα επιφέρει µεγαλύτερο κίνδυνο από 
εκείνο τον οποίο θα αναµενόταν να αντιµετωπίσει άνθρωπος συνηθισµένου σθένους 
και ενεργητικότητας. 
 

Παραβίαση υπηρεσιακού 
απόρρητου και 

αποκάλυψη κρατικού 
απόρρητου.
2 του 29/73.

3(1) τον 166/87.

135.—(1) ∆ηµόσιος λειτουργός που δηµοσιεύει ή που γνωστοποιεί πληροφορία ή 
περιστατικό το οποίο πληροφορήθηκε ή έγγραφο το οποίο παρέλαβε λόγω του 
λειτουργήµατός του και τα οποία έχει υποχρέωση να τηρήσει απόρρητα, εκτός από το 
πρόσωπο στο οποίο έχει υποχρέωση να δηµοσιεύσει ή να γνωστοποιήσει αυτά, είναι 
ένοχος πληµµελήµατος. 
 
(2) ∆ηµόσιος λειτουργός, που χωρίς νόµιµη εξουσία υπεξαιρεί ή αντιγράφει έγγραφο 
που ανήκει στον εργοδότη του, είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε πρόστιµο 
που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή 
και στις δύο αυτές ποινές. 
 
(3) Όποιος, που δεν είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένος για αυτό, αποκαλύπτει µε 
οποιοδήποτε τρόπο κρατικό απόρρητο, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 
Για τους σκοπούς του εδαφίου αυτού, "κρατικό απόρρητο" περιλαµβάνει κάθε 
έγγραφο, πληροφορία ή περιστατικό του οποίου η αποκάλυψη θα έβλαπτε την 
ασφάλεια ή την οικονοµία ή γενικά τα συµφέροντα της ∆ηµοκρατίας ή τη δηµόσια 
τάξη ή γενικά το δηµόσιο συµφέρον και η γνώση του οποίου λόγω της φύσης του, 
πρέπει να µην επεκτείνεται πέρα από τον περιορισµένο κύκλο κρατικών οργάνων, 
αρχών ή υπηρεσιών. 
 
(4) Ποινική δίωξη για ποινικό αδίκηµα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν 
ασκείται παρά µόνο από το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας ή µε την έγκρισή του. 
 
(5) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού ο όρος "δηµόσιος λειτουργός" έχει την έννοια 
που έχει αποδοθεί στο άρθρο 4 του Νόµου αυτού στον όρο "πρόσωπο που υπηρετεί στη 
δηµοσία υπηρεσία". 
 

Ανυπακοή σε διατάξεις 
νόµων που επιβάλλουν 

καθήκον.

3(1) του 166/87.

136. Όποιος εσκεµµένα ανυπακούει σε νόµο για τη διενέργεια πράξης απαγορευµένης
από αυτό ή µε την παράλειψη πράξης που επιβάλλεται από αυτό, η οποία αφορά το 
κοινό ή µέρος του κοινού, είναι ένοχος πληµµελήµατος και εκτός αν προκύπτει από 
αυτό το νόµο πρόθεση του νοµοθέτη για επιβολή κάποιας άλλης ποινής, υπόκειται σε 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει 
τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

Ανυπακοή σε νόµιµες 
διαταγές.

137. Όποιος ανυπακούει σε διάταγµα, ένταλµα, ή διαταγή που εκδόθηκε από 
∆ικαστήριο, λειτουργό ή πρόσωπο που ενεργεί µε οποιαδήποτε επίσηµη ιδιότητα και 
κανονικά εξουσιοδοτηµένο για αυτό, είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε 
φυλάκιση δύο χρόνων, εκτός όταν καθορίζεται ρητά κάποια άλλη ποινή ή διαδικασία 
σε συνάφεια µε τέτοια ανυπακοή. 
 

ΜΕΡΟΣ IV 
 

ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΓΕΝΙΚΑ 
 

Ποινικά Αδικήµατα σχετικά µε τη Θρησκεία 
 

Ύβριση θρησκευµάτων. 138. Όποιος καταστρέφει, ζηµιώνει ή βεβηλώνει τόπο λατρείας ή αντικείµενο που 
θεωρείται ιερό από οποιαδήποτε τάξη προσώπων, µε σκοπό ύβρισης µε τέτοιο τρόπο 
της θρησκείας οποιασδήποτε τάξης προσώπων ή εν γνώσει του ότι τέτοιες πράξεις 
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ενδέχεται να θεωρηθούν από ορισµένη τάξη προσώπων ως ύβριση της θρησκείας τους, 
είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

∆ιατάραξη θρησκευτικών 
συναθροίσεων.

139. Όποιος εκούσια διαταράσσει θρησκευτική συνάθροιση που συνήλθε νόµιµα για 
λατρεία η τελετή, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 

Παράνοµη είσοδος σε 
τόπους ταφής.

140. Κάθε πρόσωπο που έχει την πρόθεση να θίξει τα αισθήµατα ή να υβρίσει τη 
θρησκεία οποιουδήποτε προσώπου, ή γνωρίζει ότι ενδέχεται να θιγούν τα αισθήµατα ή 
να υβριστεί η θρησκεία οποιουδήποτε προσώπου, εισέρχεται παράνοµα σε τόπο 
λατρείας ή σε τόπο ταφής ή σε τόπο προορισµένο για τη διενέργεια νεκρώσιµων 
τελετών ή για την τοποθέτηση των λειψάνων των νεκρών, ή όποιος επιδεικνύει ασέβεια 
στο λείψανο νεκρού ή παρενοχλεί πρόσωπα συναθροισµένα σε νεκρώσιµο τελετή, είναι 
ένοχος πληµµελήµατος. 
 

Προσβολή θρησκευτικών 
αισθηµάτων µε λόγια ή 

πράξεις.

141. Όποιος ξεστοµίζει λέξη ή δηµιουργεί ήχο ώστε να ακούγεται σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο ή προβαίνει σε χειρονοµία ενώπιόν του ή τοποθετεί οποιοδήποτε αντικείµενο 
ενώπιόν του, µε την εσκεµµένη πρόθεση να θίξει τα θρησκευτικά αισθήµατα τέτοιου 
προσώπου, είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου. 
 

∆ηµοσιεύµατα που 
υβρίζουν θρησκεία. 

142.—(1) Όποιος δηµοσιεύει βιβλίο, φυλλάδιο, άρθρο ή επιστολή σε εφηµερίδα ή 
περιοδικό, το οποίο εκλαµβάνεται από τάξη προσώπων ως δηµόσια ύβριση της 
θρησκείας τους, µε σκοπό να εξευτελίσει αυτή τη θρησκεία ή να σκανδαλίσει ή να 
εξυβρίσει αυτούς που πρεσβεύουν αυτή τη θρησκεία, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 
(2) Ποινική δίωξη για ποινικό αδίκηµα δυνάµει των διατάξεων του άρθρου αυτού, δεν 
ασκείται παρά µόνο από το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας ή µε την έγκρισή του. 
 

Καταστροφή 
 

Καταστροφή ή ζηµιά σε 
οικοδοµές, µνηµεία και 

δένδρα.
3(1) του 166/87.

143. Όποιος κατεδαφίζει, καταστρέφει, καταγκρεµίζει ή προξενεί ζηµιά σε κτίριο ή 
µνηµείο που προορίζεται για δηµόσια χρήση ή για καλλωπισµό ή κόβει ή καταστρέφει 
ή προξενεί ζηµιά σε δένδρα που είναι φυτευµένα σε δηµόσιο χώρο, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει εκατό πενήντα 
λίρες ή σε φυλάκιση τριών µηνών. 
 

Ποινικά Αδικήµατα εναντίον των Ηθών 
 

Ορισµός βιασµού. 144. Όποιος έρχεται σε παράνοµη συνουσία µε γυναίκα, χωρίς τη συναίνεση της 
παθούσας ή µε τη συναίνεσή της εφόσον η συναίνεση για αυτό δόθηκε υπό το κράτος 
βίας ή φόβου σωµατικής βλάβης ή προκειµένου για παντρεµένη γυναίκα, µε την 
πλαστοπροσωπία του συζύγου της, είναι ένοχος κακουργήµατος το οποίο καλείται 
βιασµός. 
 

Ποινή βιασµού.
2(2) του 92/72.

145. Όποιος διενεργεί το ποινικό αδίκηµα του βιασµού, υπόκειται στην ποινή της 
φυλάκισης διά βίου. 
 

Απόπειρα βιασµού.
2(2) του 92/72.

146. Όποιος αποπειράται βιασµό, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε 
φυλάκιση δέκα χρόνων. 
 

Αιµοµιξία.

2 του 64(Ι) του 2009.

147. Όποιος έρχεται σε συνουσία µε γυναίκα και είναι σε γνώση του ότι αυτή είναι 
εγγονή, θυγατέρα, αδελφή ή µητέρα του, είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος της 
αιµοµιξίας και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατέσσερα χρόνων, ανεξάρτητα αν η 
συνουσία έγινε µε ή χωρίς τη συναίνεση της παθούσας. 
 

Απαγωγή. 148. Όποιος µε σκοπό το γάµο ή τη συνουσία µε αυτό ή µε άλλο απαγάγει ή 
κατακρατεί γυναίκα χωρίς τη θέλησή της, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται 
σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Απαγωγή νεαρής 149. Όποιος παράνοµα αποχωρίζει νεαρή γυναίκα άγαµη, που έχει ηλικία κάτω των 
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γυναίκας ηλικίας κάτω 
των δεκαέξι χρονών.

δεκαέξι χρονών, από την επίβλεψη ή την προστασία του πατέρα της ή της µητέρας της 
ή άλλου προσώπου που έχει τη νόµιµη φροντίδα ή µέριµνα τέτοιας νεαρής γυναίκας 
και εναντίον της θέλησής τους, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

Εξαναγκασµός σε γάµο. 150. Όποιος µε τη χρήση εξαναγκασµού πείθει άλλο να παντρευτεί, παρά τη θέλησή 
του, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

Άσεµνη επίθεση εναντίον 
γυναίκας.

3 του 64(Ι) του 2009.

151. Όποιος παράνοµα και άσεµνα επιτίθεται εναντίον γυναίκας, είναι ένοχος 
κακουργήµατος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια. 
 

Άσεµνη επίθεση εναντίον 
άντρα.

4 του 64(Ι) του 2009.

152. Όποιος παράνοµα και άσεµνα επιτίθεται σε άντρα, είναι ένοχος κακουργήµατος 
και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια. 
 

∆ιαφθορά νεαρής 
γυναίκας ηλικίας κάτω 
των δεκατριών χρόνων.

2(2) του 92/72.
2(α)(β) του 145(Ι) του 

2002.

153.—(1) Όποιος παράνοµα έρχεται σε συνουσία µε νεαρή γυναίκα που έχει ηλικία 
κάτω των δεκατριών χρόνων, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται στην ποινή 
της φυλάκισης διά βίου. 
 
(2) Όποιος αποπειράται να έρθει σε παράνοµη συνουσία µε νεαρή γυναίκα που έχει 
ηλικία κάτω των δεκατριών χρόνων, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε 
φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων. 
 

∆ιαφθορά νεαρής 
γυναίκας ηλικίας 

δεκατριών χρόνων µέχρι 
δεκαέξι.

3(α)(β) του 145(Ι) του 
2002.

154. Όποιος παράνοµα έρχεται σε συνουσία ή αποπειράται παράνοµη συνουσία µε 
νεαρή γυναίκα που έχει ηλικία δεκατριών ή άνω και κάτω των δεκαεπτά χρόνων, είναι 
ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία 
χρόνια: 
 

3(γ) του 145(Ι) του 2002. Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η συνουσία ή η απόπειρα 
διάπραξής της, δε θεωρείται παράνοµη, και δε διαπράττεται αδίκηµα κατά παράβαση 
του άρθρου, σε περίπτωση που κατά το χρόνο διάπραξης, νεαρή γυναίκα είναι 
παντρεµένη µε τον άντρα που έρχεται ή αποπειράται να έρθει σε συνουσία µαζί της. 
 

2(α)(β) του 72(Ι) του 
2017.

∆ιαφθορά γυναίκας µε 
νοητική ή/και ψυχική 

αναπηρία.

155. Όποιος, γνωρίζει ότι γυναίκα έχει νοητική ή/και ψυχική αναπηρία, έρχεται σε 
παράνοµη συνουσία ή αποπειράται παράνοµη συνουσία µαζί της κάτω από περιστάσεις 
που δεν ανάγονται σε βιασµό, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε ποινή 
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δεκατέσσερα χρόνια. 
 

Καταστολή οίκων ανοχής 
και τερµατισµός 

µίσθωσης εξαιτίας 
καταδίκης.

5(α) του 145(Ι) του 2002.

156.—(1) Όποιος ή όποια — 
 
(α) διατηρεί, διευθύνει ή οπωσδήποτε συµµετέχει ή βοηθά στην διεύθυνση οίκου 
ανοχής· ή 
 
(β) είναι ο ενοικιαστής, µισθωτής, κάτοχος ή υπεύθυνος υποστατικού, σε γνώση του 
επιτρέπει να χρησιµοποιηθεί αυτό ή µέρος αυτού ως οίκος ανοχής ή για τη 
συστηµατική άσκηση πορνείας· ή 
 
(γ) είναι ο εκµισθωτής ή ιδιοκτήτης ή αντιπρόσωπός του, εκµισθώνει οποιοδήποτε 
υποστατικό ή µέρος του σε γνώση του ότι αυτό δυνατόν να χρησιµοποιηθεί ως οίκος 
ανοχής ή συµµετέχει εκούσια στη συνεχή χρήση του ως οίκο ανοχής, 
 
είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 
(2)(α) Σε καταδίκη του ενοικιαστού, µισθωτού ή του κατόχου υποστατικού για το ότι 
είναι σε γνώση του ότι επέτρεψε χρήση του υποστατικού ή µέρος αυτού, ως οίκο 
ανοχής, ο ιδιοκτήτης ή ο εκµισθωτής δικαιούται να απαιτήσει από τον καταδικασθέντα 
µε αυτό τον τρόπο, να εκχωρήσει τη µίσθωση ή άλλη σύµβαση δυνάµει της οποίας 
κατέχει το υποστατικό που έχει αναφερθεί πιό πάνω, σε άλλο πρόσωπο µε την έγκριση 
του ιδιοκτήτη ή του εκµισθωτή, µη µπορώντας αυτός να αρνηθεί να δώσει τέτοια 
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έγκριση χωρίς βάσιµο λόγο για αυτό. στην περίπτωση που ο καταδικασθείς ήθελε 
παραλείψει να προβεί εντός τριών µηνών στην εκχώρηση της µίσθωσης ή της 
σύµβασης σύµφωνα µε τα πιο πάνω, ο ιδιοκτήτης ή ο εκµισθωτής δικαιούται να 
τερµατίσει τέτοια µίσθωση ή σύµβαση, χωρίς όµως βλάβη των δικαιωµάτων ή των 
µέσων θεραπείας που αποκτήθηκαν από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος πριν από 
τέτοιο τερµατισµό. Αν ο ιδιοκτήτης ή ο εκµισθωτής ήθελε προβεί σύµφωνα µε τα πιό 
πάνω σε τερµατισµό της µίσθωσης ή άλλης σύµβασης ενοικίασης, το ∆ικαστήριο, το 
οποίο καταδίκασε τον ενοικιαστή, µισθωτή ή κάτοχο, έχει εξουσία να εκδώσει 
συνοπτικό διάταγµα για παράδοση κατοχής στον ιδιοκτήτη ή εκµισθωτή. 
 
(β) αν ο ιδιοκτήτης ή ο εκµισθωτής όταν λάβει γνώση τέτοιας καταδίκης, παραλείψει 
να ασκήσει τα δικαιώµατά του δυνάµει των προηγούµενων διατάξεων του εδαφίου 
αυτού, έπειτα όµως κατά τη διάρκεια της ισχύος της µίσθωσης ή της σύµβασης, 
διαπραχτεί και πάλι τέτοιο αδίκηµα σε συνάφεια µε το υποστατικό, ο ιδιοκτήτης ή ο
εκµισθωτής θεωρείται ότι ήταν εν γνώσει του ότι παρείχε συνδροµή ή ότι παρακίνησε 
τη διάπραξη τέτοιου ποινικού αδικήµατος, εκτός αν αποδείξει ότι πήρε κάθε εύλογο 
µέτρο για πρόληψη της επανάληψης του. 
 
(γ) αν ο ιδιοκτήτης ή ο εκµισθωτής, αφού άσκησε τις χορηγούµενες σε αυτόν εξουσίες 
από το άρθρο αυτό, τερµάτισε τη µίσθωση ή άλλη σύµβαση, έπειτα όµως συνήψε νέα 
σύµβαση µε τον ίδιο ή για όφελος του ιδίου προσώπου, χωρίς να µεριµνήσει να 
εισαχτεί σε αυτή κάθε εύλογη πρόνοια για πρόληψη της επανάληψης ποινικού 
αδικήµατος όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, αυτός θεωρείται ότι παρέλειψε να ασκήσει 
τα δικαιώµατά του δυνάµει των πιο πάνω διατάξεων του άρθρου αυτού, κάθε τέτοιο 
αδίκηµα που διαπράχτηκε κατά τη διάρκεια της ισχύος µεταγενέστερης µίσθωσης ή 
σύµβασης, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, θεωρείται ότι διαπράχτηκε κατά τη 
διάρκεια της ισχύος τέτοιας προηγούµενης. 
 

5(β) του 145(Ι) του 2002. (3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, θεωρείται επίσης ως οίκος ανοχής, 
υποστατικό που χρησιµοποιείται από πρόσωπα για σεξουαλικές πράξεις 
οµοφυλοφιλίας υπό περιστάσεις συνεπεία των οποίων αν αυτό χρησιµοποιείτο για 
σεξουαλικές πράξεις ετεροφυλίας, θα θεωρείτο ως οίκος ανοχής για τους εν λόγω 
σκοπούς. 
 

Μαστροπεία. 157. Όποιος— 
 
(α) προάγει γυναίκα, που έχει ηλικία κάτω των είκοσι ενός χρόνων σε παράνοµη 
σαρκική επαφή µε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, είτε στη ∆ηµοκρατία είτε αλλού· ή 
 
(β) προάγει γυναίκα σε κοινή πορνεία, είτε στη ∆ηµοκρατία είτε αλλού· ή 
 
(γ) προάγει γυναίκα να εγκαταλείψει τη ∆ηµοκρατία, µε σκοπό να γίνει τρόφιµη σε 
οίκο ανοχής αλλού· ή 
 
(δ) προάγει γυναίκα να γίνει, για το σκοπό άσκησης πορνείας τρόφιµη σε οίκο ανοχής, 
στη ∆ηµοκρατία ή αλλού, 
 

2 του 99(Ι) του 1996. είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε 
έτη: 
 
Νοείται ότι κανένας δεν καταδικάζεται για ποινικό αδίκηµα δυνάµει του άρθρου αυτού 
βάσει της µαρτυρίας ενός µόνο µάρτυρα, εκτός αν τέτοια µαρτυρία ενισχύεται σε 
ουσιώδες σηµείο της από άλλο ενοχοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο για τον 
κατηγορούµενο. 
 

Το να επιτρέπεται σε 
παιδιά ή νεαρά πρόσωπα 
να συχνάζουν σε οίκους 
ανοχής. 3(1) του 166/87.

158. Όποιος επιτρέπει σε παιδί ή νεαρό πρόσωπο ηλικίας τεσσάρων µέχρι δεκαέξι 
χρόνων το οποίο είναι υπό την επίβλεψη, µέριµνα ή φροντίδα του, να διαµένει ή να 
συχνάζει σε οίκο ανοχής, είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε χρηµατική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση που δεν 
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υπερβαίνει τους έξι µήνες ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

Προαγωγή διαφθοράς 
γυναίκας µε απειλές, 

δόλο ή χορήγηση 
φαρµάκων.

6(α)(β) του 145(Ι) του 
2002.

6(γ) του 145(Ι) του 2002.

159. Όποιος ή όποια— 
 
(α) µε απειλές ή µε εκφοβισµό οποιουδήποτε είδους, προάγει γυναίκα σε παράνοµη 
σαρκική επαφή µε άντρα ή άντρα σε παράνοµη σαρκική επαφή µε άντρα,, είτε στη 
∆ηµοκρατία είτε αλλού· ή 
 
(β) µε ψευδείς παραστάσεις προάγει γυναίκα σε παράνοµη σαρκική επαφή µε άντρα ή 
άντρα σε παράνοµη σαρκική επαφή µε άντρα,, είτε στη ∆ηµοκρατία είτε αλλού· ή 
 
(γ) χορηγεί σε γυναίκα ή προκαλεί τη γυναίκα να πάρει οποιοδήποτε φάρµακο ή άλλο 
πράγµα µε σκοπό να ναρκώσει τη γυναίκα ή να εξουδετερώσει τη δύναµή της για 
αντίσταση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε άντρα, συγκεκριµένο ή όχι να έρθει σε 
παράνοµη συνουσία µε αυτή· ή 
 

6(δ) του 145(Ι) του 2002. (δ) χορηγεί σε άντρα ή προκαλεί τον άντρα να πάρει οποιοδήποτε φάρµακο ή άλλο 
πράγµα µε σκοπό να ναρκώσει τον άντρα ή να εξουδετερώσει τη δύναµή του για 
αντίσταση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε άντρα, συγκεκριµένο ή µη να έρθει σε 
παράνοµη συνουσία µε αυτό, 
 
είναι ένοχος πληµµελήµατος: 
 
Νοείται ότι, κανένας δεν καταδικάζεται για ποινικό αδίκηµα δυνάµει του άρθρου αυτού 
βάσει της µαρτυρίας ενός µόνο µάρτυρα, εκτός αν η µαρτυρία αυτή ενισχύεται σε 
ουσιώδες σηµείο της από άλλο ενοχοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο για τον 
κατηγορούµενο. 
 

Οικοδεσπότης κλπ. που 
επιτρέπει διαφθορά 

νεαρής γυναίκας ηλικίας 
κάτω των δεκατριών 

χρόνων στο υποστατικό 
του.

160. Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος υποστατικού ή αυτός που έχει, συµµετέχει ή βοηθά στη 
διεύθυνση τον έλεγχο υποστατικού, ο οποίος υποκινεί σε γνώση του ανέχεται νεαρή 
γυναίκα, που έχει ηλικία κάτω των δεκατριών χρόνων, να καταφεύγει σε τέτοιο 
υποστατικό ή να παραµένει σε αυτό µε σκοπό να έρθει σε παράνοµη συνουσία 
οποιοσδήποτε άντρας µε αυτή, είτε τέτοια συνουσία σκοπεύεται µε συγκεκριµένο 
άντρα ή αόριστα, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε 
χρόνων: 
 
Νοείται ότι αποτελεί επαρκή υπεράσπιση σε κατηγορία που προσάχθηκε δυνάµει του 
άρθρου αυτού, αν αποδειχτεί στο ∆ικαστήριο ότι ο κατηγορούµενος είχε εύλογη αιτία 
να πιστεύει ότι η παθούσα ήταν ηλικίας δεκαέξι ή περισσότερων χρόνων. 
 

Οικοδεσπότης κλπ. που 
επιτρέπει διαφθορά 

νεαρής γυναίκας ηλικίας 
κάτω των δεκαέξι χρόνων 

στα υποστατικά του.

161. Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος υποστατικού ή αυτός που έχει, συµµετέχει ή βοηθά στη 
διεύθυνση ή τον έλεγχο υποστατικού, ο οποίος υποκινεί ή σε γνώσει του ανέχεται 
νεαρή γυναίκα, που έχει ηλικία άνω των δεκατριών και κάτω των δεκαέξι χρόνων να 
καταφεύγει σε τέτοιο υποστατικό ή να παραµένει σε αυτό για το σκοπό να έρθει σε 
παράνοµη συνουσία οποιοσδήποτε άντρας µε αυτή, είτε τέτοια συνουσία σκοπεύεται 
µε συγκεκριµένο άντρα ή αόριστα, είναι ένοχος πληµµελήµατος : 
 
Νοείται ότι αποτελεί επαρκή υπεράσπιση σε κατηγορία που προσάχτηκε δυνάµει του 
άρθρου αυτού, αν αποδειχτεί στο ∆ικαστήριο ότι ο κατηγορούµενος είχε εύλογη αιτία 
να πιστεύει ότι η παθούσα ήταν ηλικίας δεκαέξι χρόνων ή περισσότερων χρόνων. 
 

Παράνοµη κατακράτηση 
γυναίκας.

162. Όποιος κατακρατεί γυναίκα χωρίς τη θέλησή της— 
 
(α) σε υποστατικό µε σκοπό να έρθει σε παράνοµη συνουσία µε αυτή, οποιοσδήποτε 
άντρας, συγκεκριµένος ή όχι· ή 
 
(β) σε οίκο ανοχής, 
 

3 του 99(Ι) του 1996. είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε
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χρόνια. 
 
Είναι ένοχος παράνοµης κατακράτησης γυναίκας όποιος µε σκοπό εξαναγκασµού ή 
υποκίνησης γυναίκας που βρίσκεται σε οποιοδήποτε υποστατικό για το σκοπό 
παράνοµης σαρκικής επαφής ή σε οίκο ανοχής, να παραµείνει σε τέτοιο υποστατικό ή 
οίκο ανοχής, κατακρατεί είδη ένδυσης ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που ανήκει σε 
αυτή ή απειλεί ότι δυνατόν να πάρει δικαστικά µέτρα εναντίον της, αν αυτή 
αναχωρήσει παίρνοντας είδη ένδυσης που δανείστηκαν ή που δόθηκαν σε αυτή από τον 
ίδιο ή κατόπι οδηγιών του. 
 
Κανένα δικαστικό µέτρο, αστικής ή ποινικής φύσης δεν λαµβάνεται εναντίον γυναίκας 
διότι πήρε µαζί της ή βρέθηκε να κατέχει είδος ένδυσης απαραίτητο για να µπορέσει να 
εγκαταλείψει τέτοιο υποστατικό ή οίκο ανοχής. 
 

Εξουσία έρευνας. 163. Ο δικαστής ο οποίος, κατόπι ένορκης καταγγελίας που γίνεται ενώπιόν του από 
γονέα, συγγενή ή κηδεµόνα γυναίκας ή από οποιοδήποτε άλλο που ενεργεί κατά την 
κρίση του δικαστή µε καλή πίστη για το συµφέρον της γυναίκας, ήθελε κρίνει ότι 
υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι η εν λόγω γυναίκα κατακρατείται από οποιοδήποτε 
παράνοµα για ανήθικους σκοπούς σε οποιοδήποτε τόπο εντός της δικαιοδοσίας του, 
δύναται να εκδώσει ένταλµα που να εξουσιοδοτεί το κατονοµαζόµενο πρόσωπο στο 
ένταλµα να διεξάγει έρευνες για ανεύρεσή της και όταν ανευρεθεί αυτή, να τη 
µεταφέρει και να την, κρατήσει σε ασφαλισµένο τόπο µέχρι να γίνει δυνατή η 
προσαγωγή της ενώπιον δικαστή, ο τελευταίος αυτός δύναται να µεριµνήσει για να 
παραδοθεί η παθούσα στους γονείς ή στους κηδεµόνες της ή να τύχει άλλης 
µεταχείρισης, όπως οι περιστάσεις το επιτρέπουν ή απαιτούν. 
 
Ο δικαστής που εκδίδει τέτοιο ένταλµα δύναται µε το ίδιο ή άλλο ένταλµα να 
µεριµνήσει για τη σύλληψη προσώπου που κατηγορείται για την παράνοµη 
κατακράτηση γυναίκας και την προσαγωγή του ενώπιον δικαστή, καθώς και για τη 
λήψη δικαστικών µέτρων για την τιµωρία του σύµφωνα µε το νόµο. 
 
Η κατακράτηση γυναίκας θεωρείται ότι ενεργήθηκε παράνοµα για ανήθικους σκοπούς 
αν αυτή ενεργήθηκε για το σκοπό να έρθει σε παράνοµη συνουσία µε αυτή, 
οποιοσδήποτε άντρας, συγκεκριµένος ή όχι, και— 
 
(α) η παθούσα έχει ηλικία κάτω των δεκαέξι χρόνων· ή 
 
(β) προκειµένου για νεαρή γυναίκα που έχει ηλικία δεκαέξι χρόνων ή άνω, και κάτω 
των δεκαοκτώ χρόνων, εφόσον η παθούσα κατακρατείται χωρίς τη θέλησή της ή χωρίς 
τη θέληση του πατέρα ή της µητέρας ή άλλου που έχει τη νόµιµη φροντίδα ή τη 
µέριµνά της· ή 
 
(γ) αν αυτή έχει ηλικία δεκαοκτώ χρόνων ή άνω και κατακρατείται µε αυτό τον τρόπο 
χωρίς τη θέλησή της. 
 
Ο εξουσιοδοτηµένος µε ένταλµα που εκδόθηκε δυνάµει του παρόντος άρθρου, στη 
διεξαγωγή έρευνας για ανεύρεση γυναίκας που κατακρατείται όπως αναφέρθηκε πιο 
πάνω, δύναται να εισέλθει (σε περίπτωση ανάγκης µε τη βία) στην αναφερόµενη 
κατοικία στο ένταλµα, κτίριο ή άλλο τόπο και να αποµακρύνει από αυτό την παθούσα: 
 
Νοείται πάντοτε ότι κάθε ένταλµα που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου αυτού το οποίο 
εξουσιοδοτεί τη διεξαγωγή έρευνας για ανεύρεση γυναίκας σε οποιαδήποτε κατοικία, 
κτίριο ή άλλο τόπο απευθύνεται σε όργανο της τάξης και εκτελείται από τέτοιο όργανο. 
 

Εκµετάλλευση πορνών 
και επίµονη άγρα 

πελατών για ανήθικους 
σκοπούς.

7(α)(β)(γα)(γβ) του 
145(Ι) του 2002.

164.—(1) Όποιος ή όποια που— 
 
(α) εν γνώσει του ζει εξ’ ολοκλήρου ή µερικώς από κέρδη πορνείας, που ασκείται 
µεταξύ προσώπων είτε του ιδίου ή διαφορετικού φύλου· 
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4 του 99(Ι) του 1996. (β) επιδίδεται σε άγρα πελατών είτε του ιδίου είτε άλλου φύλου σε δηµόσιο χώρο 
επίµονα ή παρενοχλεί φορτικά για ανήθικους σκοπούς οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε του 
ίδιου είτε του άλλου φύλου,, 
 
είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε 
έτη. 
 

7(δ) του 145(Ι) του 2002.

7(ε) του 145(Ι) του 2002.

(2) Ο δικαστής ο οποίος κατόπι ένορκης καταγγελίας, ήθελε κρίνει ότι υπάρχει λόγος 
για υποψία ότι κατοικία ή µέρος κατοικίας χρησιµοποιείται από γυναίκα ή άντρα για 
την άσκηση πορνείας σε αυτή και ότι πρόσωπο το οποίο διαµένει ή συχνάζει σε αυτή 
την κατοικία ζει εξολοκλήρου ή µερικώς από τα κέρδη της άσκησης πορνείας από την 
εν λόγω γυναίκα ή τον εν λόγω άντρα, δύναται να εκδώσει διάταγµα που να 
εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε όργανο τήρησης της τάξης να εισέλθει και να ερευνήσει την 
κατοικία και να συλλάβει το πιο πάνω αναφερόµενο πρόσωπο. 
 

7(στ) του 145(Ι) του 
2002.

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, άντρας ή γυναίκα, θεωρείται ότι 
ασκεί πορνεία σύµφωνα µε την έννοια του εδαφίου αυτού, και όταν ασκεί πορνεία µε 
πρόσωπο του ιδίου φύλου. 
 
(3) Εφόσον ήθελε αποδειχτεί ότι κάποιο πρόσωπο συζούσε µε πόρνη ή ότι 
συστηµατικά συναναστρέφεται µε πόρνη ή ότι ασκούσε έλεγχο στις κινήσεις ή 
καθωδηγούσε ή επηρέαζε τις κινήσεις πόρνης, µε τέτοιο τρόπο που φανερώνει ότι το 
πρόσωπο αυτό, άντρας ή γυναίκα, παρέχει συνδροµή, παρακινεί ή εξαναγκάζει την 
άσκηση πορνείας από πόρνη µε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή γενικά αυτός ή αυτή 
θεωρείται ότι γνωρίζει ότι ζει από τα κέρδη πορνείας εκτός αν ικανοποιήσει το 
∆ικαστήριο για το αντίθετο. 
 

7(ζ) του 145(Ι) του 2002. Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, θεωρείται ως πόρνη σύµφωνα µε 
την έννοια του εδαφίου, και πρόσωπο, γυναίκα ή άντρας, που ασκεί πορνεία µε 
πρόσωπο του ιδίου φύλου, και η αναφερόµενη στο εδάφιο παροχή συνδροµής, η 
παρακίνηση, ή ο εξαναγκασµός στην άσκηση πορνείας µε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
καλύπτει και την παροχή συνδροµής, την παρακίνηση, ή τον εξαναγκασµό στην 
άσκηση πορνείας µε άλλο πρόσωπο του ίδιου φύλου. 
 

Για κέρδη παροχή 
συνδροµής κλπ. στην 

πορνεία άλλης γυναίκας.

165. Η γυναίκα η οποία ήθελε αποδειχτεί ότι, για το σκοπό κέρδους, ασκούσε έλεγχο 
στις κινήσεις, καθοδηγούσε ή επηρέαζε τις κινήσεις πόρνης, µε τέτοιο τρόπο που 
φανερώνει ότι αυτή παρείχε συνδροµή παρακινούσε ή εξανάγκαζε την άσκηση 
πορνείας από την άλλη γυναίκα µε οποιοδήποτε πρόσωπο ή γενικά, είναι ένοχη 
πληµµελήµατος. 
 

Συνωµοσία για διαφθορά 
γυναίκας.

8(α)(β) του 145(Ι) του 
2002.

166. Όποιος συνωµοτεί µε άλλο για να υποκινήσει γυναίκα ή άντρα να επιτρέψει σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο να έρθει σε παράνοµη συνουσία µε αυτή ή αυτόν, µε ψευδείς 
παραστάσεις ή µε άλλα δόλια µέσα, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε 
φυλάκιση τριών χρόνων. 
 

Απόπειρα άµβλωσης. 167. Όποιος, µε σκοπό να επιφέρει αποβολή σε οποιαδήποτε γυναίκα, που κυοφορεί ή 
όχι, χορηγεί παράνοµα σε αυτή ή προκαλεί ώστε αυτή να πάρει δηλητήριο ή άλλο 
επιβλαβές πράγµα ή χρησιµοποιεί βία οποιουδήποτε είδους, ή οποιουδήποτε άλλου 
µέσου, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων. 
 

Απόπειρα άµβλωσης από 
κυοφορούσα γυναίκα.

168. Γυναίκα που κυοφορεί ή όχι, η οποία µε σκοπό να επιφέρει αποβολή στον εαυτό 
της, παίρνει παράνοµα δηλητήριο ή άλλο επιβλαβές πράγµα, ή χρησιµοποιεί βία 
οποιουδήποτε είδους ή οποιουδήποτε άλλου µέσου ή επιτρέπει να χορηγηθεί σε αυτή ή 
να χρησιµοποιηθεί πάνω της οτιδήποτε από τα αναφερόµενα πιο πάνω, είναι ένοχη 
κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Προµήθεια φαρµάκων ή 
οργάνων για άµβλωση.

169. Όποιος εφοδιάζει παράνοµα ή προµηθεύει οτιδήποτε σε άλλο, o οποίος γνωρίζει 
ότι αυτό σκοπεύεται να χρησιµοποιηθεί παράνοµα για να επιφέρει αποβολή σε γυναίκα
που κυοφορεί ή όχι, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών 
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χρόνων. 
 

2 του 23(Ι) του 2018. 
Ιατρικός τερµατισµός 

της εγκυµοσύνης. 
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 
102(Ι) του 2004 

24(Ι) του 2009 
162(Ι) του 2011 

73(Ι) του 2013 
171(Ι) του 2013 
125(Ι) του 2017. 

 

 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: 

   
  (α) ∆εν 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 
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. 

   
 
 
 

243 του 1990 
5(ΙΙΙ) του 2000 
9(ΙΙΙ) του 2010. 

  (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 
Σύµβασης περί των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού των Ηνωµένων Εθνών, η οποία 
κυρώθηκε από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία µε τον περί της Σύµβασης περί των 
∆ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικό) Νόµο. 
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3 του 23(Ι) του 2018. 

∆ιαφήµιση 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 οι σχετικές δηµοσιεύσεις σε ειδικά ιατρικά ή φαρµακευτικά 
περιοδικά δε συνιστούν αδίκηµα που διαπράττεται κατά παράβαση του παρόντος 
άρθρου. 

   
Αδιάφορη η γνώση 

ηλικίας της γυναίκας.
170. Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται ρητά, στην περίπτωση ποινικών αδικηµάτων που 
διαπράχτηκαν σε σχέση µε γυναίκα ή κορίτσι που έχει ηλικία κατώτερη από την 
ορισµένη, είναι αδιάφορο ότι ο κατηγορούµενος δεν εγνώριζε ότι η γυναίκα ή κορίτσι 
ήταν κάτω από την ηλικία εκείνη ή ότι επίστευε ότι δεν ήταν κάτω από εκείνη την 
ηλικία. 
 

9 του 145(Ι) του 2002.
Συνουσία µεταξύ 

ανδρών.

171.—(1) Η διάπραξη, ή η απόπειρα διάπραξης συνουσίας µεταξύ αντρών, συνιστά 
πληµµέληµα, εφόσον ένα από τα πρόσωπα είναι ηλικίας κάτω των δεκαεπτά χρόνων. 

 
(2) Όποιος διαπράττει αδίκηµα κατά παράβαση του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, 
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια. 

 
2 του 77(Ι) του 2000.
Συνουσία διά βίας.

172. Όποιος διά βίας έρχεται σε συνουσία µε άλλον είναι ένοχος κακουργήµατος και 
υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων ετών. 

 
10 του 145(Ι) του 2002.

2 του 77(Ι) του 2000.
Απόπειρες.

173. Όποιος αποπειράται να διαπράξει το αδίκηµα που καθορίζεται στο άρθρο 172 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά ετών. 

 

11 του 145(Ι) του 2002.
Συνουσία µε νεαρό άντρα 

ηλικίας κάτω των 
δεκατριών χρόνων.

174.—(1) Όποιος διά βίας ή µη, έρχεται σε συνουσία µε νεαρό άντρα που έχει ηλικία 
κάτω των δεκατριών χρόνων, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται στην ποινή 
της φυλάκισης διά βίου. 

 
(2) Όποιος αποπειράται να διαπράξει αδίκηµα κατά παράβαση του εδαφίου (1) του 
παρόντος άρθρου, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης 
δεκατεσσάρων χρόνων. 

 
 

3 του 72(Ι) του 2017. (3) Όποιος, γνωρίζοντας ότι άλλος άντρας είναι άτοµο µε νοητική ή/και ψυχική 
αναπηρία, έρχεται ή αποπειράται να έλθει σε παράνοµη συνουσία µαζί του κάτω από 
περιστάσεις που δε συνιστούν αδίκηµα κατά παράβαση του άρθρου 172, είναι ένοχος 
κακουργήµατος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δεκατέσσερα 
χρόνια. 
 

12 του 145(Ι) του 2002.
Άσεµνη κ.τ.λ. 

συµπεριφορά µε σκοπό 
τη διάπραξη συνουσίας.

174Α. Καταργήθηκε. 
 

Κτηνοβασία. 175. Όποιος έρχεται σε συνουσία µε ζώο, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται 
σε φυλάκιση τριών χρόνων. 
 

Ασεµνη πράξη. 176. Όποιος διενεργεί δηµόσια άσεµνη πράξη, είναι ένοχος πληµµελήµατος και 
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3(1) του 166/87
13 του 145(Ι) του 2002.

υπόκειται σε φυλάκιση δύο χρόνων. 
 

Ανήθικες προβολές.
43 του 1963.

3(1) του 166/87.

177.—(1) Όποιος σε δηµόσιο τόπο προβάλλει κάποιο ανήθικο θέαµα ή παράσταση 
είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο 
χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 
(2) Κανένας δεν καταδικάζεται για ποινικό αδίκηµα που διαπράχτηκε κατά παράβαση 
του εδαφίου (1), αν αποδείξει ότι το θέαµα ή η παράσταση για την οποία προσάπτεται 
κατηγορία έγινε ή εκτελέστηκε για δηµόσιο συµφέρον. 
 

Ποινικά Αδικήµατα σχετικά µε το Γάµο και  
τις Οικογενειακές Υποχρεώσεις 

 
∆όλια προσποίηση 

γάµου.
178. Όποιος εσκεµµένα και µε δόλο προκαλεί σε γυναίκα που δεν είναι παντρεµένη 
µαζί του την πίστη, ότι αυτή είναι νόµιµα παντρεµένη µαζί του και υπό το κράτος 
τέτοιας πίστης να συζεί ή να έρχεται σε συνουσία µαζί του, είναι ένοχος 
κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση δέκα χρόνων. 
 

∆ιγαµία.
2 του 169(Ι) του 2000.

179. Σύζυγος ο οποίος ενώ ζει ο άλλος σύζυγος, κάνει γάµο στη ∆ηµοκρατία ή σε 
οποιανδήποτε άλλη χώρα, ο οποίος είναι άκυρος για το λόγο ότι έγινε ενώ ζούσε ο 
άλλος από τους συζύγους, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση 
πέντε χρόνων: 
 
Νοείται ότι αποτελεί επαρκή υπεράσπιση σε κατηγορία που έχει προσαχθεί δυνάµει 
του άρθρου αυτού η απόδειξη— 
 
(α) ότι ο προηγούµενος γάµος κηρύχτηκε άκυρος από αρµόδιο ∆ικαστήριο ή αρµόδια 
εκκλησιαστική αρχή· ή 
 
(β) η συνεχής απουσία του προηγούµενου συζύγου κατά το χρόνο που γίνεται ο 
µεταγενέστερος γάµος, για περίοδο επτά αµέσως προηγούµενων χρόνων, χωρίς γνώση 
ή πληροφορία ότι ο προηγούµενος σύζυγος ζούσε κατά την πιο πάνω αναφερόµενη 
περίοδο· ή 
 
(γ) το δίκαιο που διέπει τον προσωπικό θεσµό του, επιτρέπει την πολυγαµία. 
 

∆όλια τελετή γάµου. 180. Όποιος ανέντιµα ή µε δόλιο σκοπό υποβάλλει τον εαυτό του σε τελετή γάµου, ενώ 
γνωρίζει ότι η τελετή αυτή δεν τον καθιστά νόµιµα παντρεµένο, είναι ένοχος 
κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων. 
 

Έκθεση παιδιού. 181. Όποιος παράνοµα εγκαταλείπει ή εκθέτει παιδί που έχει ηλικία κάτω των δύο 
χρόνων, ώστε η ζωή του να τεθεί σε κίνδυνο ή η υγεία του να βλαφτεί ή ενδέχεται να 
βλαφτεί µόνιµα, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων.
 

Παραµέληση 
υποχρέωσης διατροφής 

γονέων.

182. Αυτός που έχει ηλικία άνω των δεκαεπτά χρόνων και έχει επαρκείς πόρους, ο 
οποίος εσκεµµένα παραµελεί ή αρνείται να δίνει επαρκή τροφή, ιµατισµό, ιατρική 
περίθαλψη ή στέγη σε οποιοδήποτε από τους γονείς του, που αδυνατεί να µεριµνήσει 
για τον εαυτό του λόγω πνευµατικής ή σωµατικής αδυναµίας ή προχωρηµένης ηλικίας, 
είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 
(2) Σε περίπτωση καταδίκης προσώπου δυνάµει του άρθρου αυτού το ∆ικαστήριο 
δύναται να εκδώσει διάταγµα που να προβλέπει ότι οποιαδήποτε περιουσία 
εγγεγραµµένη στο όνοµα του καταδικασθέντος ή που κατέχεται από αυτό, η οποία 
δυνατόν να προέρχεται από δωρεά που έγινε από το γονέα του, θα επαναµεταβιβαστεί 
ή θα επαναπαραδοθεί στο γονέα. το διάταγµα πού εκδίδεται µε αυτό τον τρόπο συνιστά 
επαρκή εξουσιοδότηση για το Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας του 
Υπουργείου Εσωτερικών να προβεί σε κάθε αναγκαία τροποποίηση της σχετικής 
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εγγραφής, νοουµένου ότι δεν θα επηρεαστούν δυσµενώς δικαιώµατα τρίτων. 
 

Εξουσία του 
∆ικαστηρίου για έκδοση 
διαταγµάτων διατροφής.

183.—(1) Το ∆ικαστήριο, ενώπιον του οποίου καταδικάζεται κάποιος για ποινικό 
αδίκηµα δυνάµει του άρθρου 182, δύναται, αντί οποιασδήποτε άλλης ποινής, να 
εκδώσει διάταγµα (στο εξής θα αναφέρεται στο άρθρο αυτό ως «διάταγµα διατροφής») 
που επιβάλλει υποχρέωση στον καταδικασθέντα για διατροφή του γονέα του· το 
διάταγµα διατροφής δύναται να περιλαµβάνει πρόνοια ότι ο καταδικασθείς οφείλει να 
καταβάλλει στο γονέα, ή σε υπάλληλο του ∆ικαστηρίου ή σε άλλο πρόσωπο για χρήση 
του γονέα τέτοιο εβδοµαδιαίο ποσό, πού να µην υπερβαίνει τις τρείς λίρες, το οποίο το 
∆ικαστήριο ήθελε κρίνει εύλογο, λαµβανοµένων υπόψη των πόρων του 
καταδικασθέντος. 
 
(2) Το ∆ικαστήριο δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο να τροποποιεί, µεταβάλλει, 
αναστέλλει ή να ακυρώνει το διάταγµα διατροφής, µε την αίτηση κάθε 
ενδιαφερόµενου, να προβαίνει κάθε φορά στη µείωση ή την αύξηση ή του ποσού πού 
πρέπει να καταβάλλεται κάθε εβδοµάδα, αλλά ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση, να µην 
υπερβαίνει αυτό τις τρεις λίρες. 
 

Κεφ. 155
93 του 1972
2 του 1975

12 του 1975
41 του1978.

(3) Αν κάποιο πρόσωπο χωρίς βάσιµη αιτία, παραλείψει να συµµορφωθεί σε πρόνοια 
διατάγµατος διατροφής µε εβδοµαδιαίες πληρωµές, το ∆ικαστήριο δύναται να διατάξει 
την είσπραξη των καθυστερηµένων πληρωµών σύµφωνα και τηρουµένων των περί 
εισπράξεως προστίµου διατάξεων του περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου ή 
οποιουδήποτε νόµου που τροποποιεί ή τον αντικαθιστά περιλαµβανοµένης και της 
εξουσίας για φυλάκιση του υπαίτιου, αντί της έκδοσης εντάλµατος εκτέλεσης. νοείται 
ότι δεν δύναται να εκδοθεί διάταγµα για την είσπραξη καθυστερηµένων πληρωµών οι 
οποίες έπρεπε να καταβληθούν πριν από έξι µήνες προηγουµένως από την έκδοση του 
διατάγµατος. 
 
(4) Εκτός εάν το ∆ικαστήριο ορίσει διαφορετικά, το ένταλµα εκτέλεσης ή φυλάκισης 
που εκδίδεται δυνάµει του εδαφίου (3) του άρθρου αυτού, καθόλου δεν επηρεάζει την 
ισχύ και το αποτέλεσµα του διατάγµατος διατροφής. 
 

Παραµέληση της 
υποχρέωσης διατροφής 

υπηρετών ή 
µαθητευοµένων.

184. Όποιος είναι σύµφωνα µε το νόµο υποχρεωµένος να παρέχει την αναγκαία 
διατροφή, ιµατισµό ή στέγη σε µαθητευόµενο ή υπηρέτη του, εσκεµµένα και χωρίς 
νόµιµη δικαιολογία αρνείται ή παραµελεί να παρέχει αυτά ή παράνοµα και κακόβουλα 
προξενεί ή βοηθά να προξενηθεί σωµατική βλάβη στο µαθητευόµενο ή υπηρέτη του, 
ώστε η ζωή του να τεθεί σε κίνδυνο ή η υγεία του να βλαφτεί ή ενδέχεται να βλαφτεί 
µόνιµα, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

Κλοπή παιδιού. 185. Όποιος µε σκοπό αποστέρησης του γονέα, κηδεµόνα ή άλλου που έχει τη νόµιµη 
φροντίδα ή µέριµνα παιδιού που έχει ηλικία κάτω των δεκατεσσάρων χρόνων, από την 
κατοχή τέτοιου παιδιού— 
 
(α) µε βία ή µε δόλο αποµακρύνει ή παρασύρει να τον ακολουθήσει ή κατακρατεί το 
παιδί· ή 
 
(β) ενώ γνωρίζει τα πιο πάνω, αποδέχεται ή παρέχει άσυλο σε παιδί, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 
Αποτελεί υπεράσπιση σε κατηγορία για οποιοδήποτε ποινικό αδίκηµα που ορίζεται στο 
άρθρο αυτό η απόδειξη ότι το κατηγορούµενο πρόσωπο διεκδικούσε µε καλή πίστη 
δικαίωµα κατοχής του παιδιού ή προκειµένου για εξώγαµο τέκνο, ότι είναι η µητέρα 
του ή ότι διεκδικούσε την πατρότητα του παιδιού. 
 

Οχληρίες 
 

Κοινή οχληρία. 186. Όποιος διενεργεί πράξη που δεν είναι εξουσιοδοτηµένη από το νόµο ή παραλείπει 
να εκτελέσει καθήκον που επιβάλλεται από το νόµο και συνέπεια αυτού προκαλεί 
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οποιαδήποτε κοινή βλάβη ή κίνδυνο ή ενόχληση ή παρεµποδίζει ή προκαλεί ενόχληση 
στο κοινό κατά την άσκηση κοινών δικαιωµάτων, διενεργεί πληµµέληµα, το οποίο 
καλείται κοινή οχληρία και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου. 
 
Είναι αδιάφορο ότι η πράξη ή παράλειψη για την οποία πρόκειται, διευκολύνει 
µεγαλύτερο µέρος του κοινού παρά το ενοχληµένο από αυτή, το γεγονός όµως ότι 
διευκολύνει τη νόµιµη άσκηση των δικαιωµάτων µέρους του κοινού είναι δυνατόν να 
φανερώνει ότι τέτοια πράξη ή παράλειψη δεν είναι οχληρία για οποιοδήποτε µέρος του 
κοινού. 
 

∆ιασάλευση της ειρήνης 
σε δηµόσιο χώρο.

2 του 6(1) του 1994.

186Α. Ο συµπεριφερόµενος σε δηµόσιο χώρο κατά τρόπο που προκαλεί διασάλευση 
της ειρήνης είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός µηνός ή σε 
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εβδοµήντα πέντε λίρες ή και στις δύο ποινές. 
 

Χρήση οργάνων που 
ενισχύουν τον ήχο σε 
δηµόσιους χώρους ή 
κοντά σε δηµόσιους 

χώρους.

187.—(1) Κανένας δεν χρησιµοποιεί ή θέτει σε λειτουργία ή προκαλεί ή επιτρέπει τη 
χρήση από άλλο ή τη λειτουργία τηλεβόα, µεγαφώνου, ενισχυτή ήχου ή άλλου οργάνου 
που αυτόµατα, µηχανικά ή ηλεκτρικά ενισχύει ή µεταδίδει ενισχυµένο ήχο— 
 
(α) σε δηµόσιο χώρο· ή 
 

2(α) του 126(Ι) του 2007. (β) σε οποιοδήποτε άλλο χώρο µε τέτοιο τρόπο ή κάτω από περιστάσεις ώστε ο 
ενισχυµένος ήχος µε αυτό τον τρόπο, να προκαλεί οχληρία σε οποιοδήποτε δηµόσιο ή 
άλλο χώρο, 
 
παρά µόνο δυνάµει άδειας που εκδίδεται από τον Έπαρχο ή απο πρόσωπο που 
εξουσιοδοτεί ο Έπαρχος για αυτό, και σύµφωνα µε τους τυχόν συνηµµένους όρους σε 
τέτοια άδεια: 
 
Νοείται ότι δεν απαιτείται άδεια για τη χρήση ή τη λειτουργία— 
 
(α) τηλεβόα, µεγαφώνου ή ενισχυτή ήχου τοποθετηµένου εντός εκκλησίας ή τεµένους 
αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό αναµετάδοσης θρησκευτικής λειτουργίας ή 
τελετής, που γίνεται σύµφωνα µε τους καθιερωµένους θρησκευτικούς τύπους τέτοιας 
εκκλησίας ή τεµένους, εφόσον ο ενισχυµένος ήχος µε αυτό τον τρόπο δε δύναται να 
ακουστεί σε οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο χώρο· 
 
(β) οργάνου που χρησιµοποιείται ή που λειτουργεί αποκλειστικά για την προβολή 
κινηµατογραφικής ταινίας σε οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό που έχει άδεια για αυτό, 
εφόσον ο ενισχυµένος ήχος µε αυτό τον τρόπο δε δύναται να ακουστεί σε οποιοδήποτε 
άλλο δηµόσιο χώρο: 
 

2(β) του 126(Ι) του 2007.

124(Ι) του 2007.

Νοείται περαιτέρω ότι, το παρóν εδάφιο δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση εκποµπής 
ήχου από κέντρα αναψυχής που εµπίπτουν στις διατάξεις του περί Κέντρων Αναψυχής 
(Άδειες Εκποµπής Ήχου) Νόµου του 2007. 
 

2 του 43(Ι) του 2016. 2. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Ποινικού 
Κώδικα (Τροποποιητικού) Νόµου του 2007, το άρθρο 187 του βασικού νόµου, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε µε την παράγραφο (β) του άρθρου 2 του περί Ποινικού Κώδικα 
(Τροποποιητικού) Νόµου του 2007, τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017. 
 

3(1) του 166/87.
2(α) του 45(Ι) του 1998.
2(β) του 45(Ι) του 1998.

(2) Όποιος διενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (1) ή όρου που αναφέρεται σε άδεια 
που εκδόθηκε δυνάµει αυτού, είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε χρηµατική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση έξι µηνών ή και στις 
δύο ποινές, το δε ∆ικαστήριο που εκδικάζει τέτοιο ποινικό αδίκηµα δύναται να 
διατάξει κατάσχεση εκείνου του οργάνου που αφορούσε το ποινικό αδίκηµα που 
διαπράχτηκε ή στέρηση της άδειας που προβλέπεται στο εδάφιο (1) για χρονικό 
διάστηµα που δεν υπερβαίνει τον ένα µήνα: 

 
Νοείται ότι, σε περίπτωση προηγούµενης καταδίκης ιδιοκτήτη κέντρου αναψυχής για 
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το ίδιο αδίκηµα, το ∆ικαστήριο δύναται να διατάξει στέρηση της εν λόγω άδειας για 
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες. 
 
(3) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν υποκαθιστούν τις διατάξεις οποιουδήποτε 
άλλου νόµου ή διοικητικής πράξης που αφορούν τη χρήση ή τη λειτουργία των 
αναφερόµενων οργάνων σε αυτές, αλλά εφαρµόζονται επιπρόσθετα µε αυτές όµως µε 
τέτοιο τρόπο ώστε κανένας δεν τιµωρείται δύο φορές βάσει των ίδιων γεγονότων. 
 

2 του 111/89. (4) Όταν υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι σε οποιοδήποτε δηµόσιο χώρο 
διαπράττεται το ποινικό αδίκηµα που προνοείται από το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, 
κάθε αστυνοµικός µπορεί— 
 
(α) να εισέλθει στο δηµόσιο χώρο και να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη ή τον έχοντα την 
ευθύνη του χώρου τούτου την άµεση συµµόρφωση προς τις πρόνοιες του εδαφίου ( Ι ) 
του άρθρου αυτού· και 
 

Παράρτηµα Α. (β) σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του ιδιοκτήτη ή του έχοντα την ευθύνη του 
δηµοσίου χώρου σύµφωνα µε την παράγραφο (α) του εδαφίου αυτού, να εισέλθει και 
να επιδώσει στον ιδιοκτήτη ή τον έχοντα την ευθύνη του χώρου τούτου γραπτή 
ειδοποίηση σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτηµα Α του Νόµου 
αυτού· και 
 
(γ) σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τη γραπτή προειδοποίηση που προνοείται από 
την παράγραφο (β) του εδαφίου αυτού, να εισέλθει και ερευνήσει το χώρο αυτό, χωρίς 
ένταλµα έρευνας και παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου. 
 

2 του 111/89. (5) Οποιοδήποτε όργανο, από τα αναφερόµενα στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού για το 
οποίο υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι θα παράσχει απόδειξη σχετικά µε τη 
διάπραξη του ποινικού αδικήµατος που προνοείται από το εδάφιο (1) του άρθρου 
αυτού, µπορεί να κατασχεθεί και να µεταφερθεί ενώπιον του ∆ικαστηρίου και να τύχει 
µεταχείρισης µε τον ίδιο τρόπο που θα τύγχανε, αν ήταν πράγµα που κατασχέθηκε 
κατά τη διάρκεια έρευνας δυνάµει εντάλµατος. 
 

2 του 3(Ι) του 1996. (6) Για οποιοδήποτε µεταγενέστερο αδίκηµα το οποίο διαπράττεται δυνάµει του 
εδαφίου (1) µέσα σε διάστηµα εικοσιτεσσάρων ωρών από την ηµεροµηνία επίδοσης 
γραπτής ειδοποίησης δυνάµει της παραγράφου (β) του εδαφίου (4), ισχύουν οι 
διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (4), χωρίς να χρειάζεται η επίδοση δεύτερης 
ειδοποίησης. 
 

Πρόσωπα οκνηρά και 
που ζούν ακατάστατη 

ζωή.

188. Τα πιο κάτω πρόσωπα, δηλαδή— 
 
(α) η κοινή πόρνη η συµπεριφερόµενη µε αταξία ή άσεµνα σε δηµόσιο xώρο· 
 
(β) ο περιπλανώµενος ή αυτός του εγκαθίσταται σε δηµόσιο χώρο για να ζητιανεύει ή 
για να µαζεύει ελεηµοσύνη ή αυτός που προκαλεί ή που παρακινεί ή που ενθαρρύνει 
παιδί ή παιδιά να ενεργούν µε τον τρόπο αυτό· 
 
(γ) άντρας που επιδιώκει να πάρει πελάτες ή που παρενοχλεί φορτικά για ανήθικους 
σκοπούς σε δηµόσιο χώρο· 
 

3 του 6(1) 
του 1994.

(δ) χωρίς νόµιµη δικαιολογία διενεργεί άσεµνη πράξη σε δηµόσιο χώρο, 
 

3(1) του 166/87.

θεωρούνται ως πρόσωπα οκνηρά και ζουν ακατάστατη ζωή, υπόκεινται σε φυλάκιση 
ενός µηνός ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εβδοµήντα πέντε λίρες ή και 
στις δύο αυτές ποινές. 
 

2 του 31(Ι) του 2016.
Άγρα πελατών και 

κατευθυνόµενες αγορές.

188Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο σε οποιοδήποτε δηµόσιο χώρο, περιλαµβανοµένων των 
µεταφορικών µέσων δηµόσιας χρήσης, µε οποιοδήποτε τρόπο, µέθοδο ή µέσο, 
περιλαµβανοµένης της προσφοράς ανταλλάγµατος σε είδος, παροτρύνει και παρενοχλεί 
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άλλο πρόσωπο ή οµάδα προσώπων να αποδεχθεί ή να απορρίψει ταξιδιωτική ή 
µεταφορική υπηρεσία, υπηρεσία εστίασης ή ψυχαγωγίας ή τουριστικού καταλύµατος, 
προϊόντα εµπορικού καταστήµατος ή άλλες υπηρεσίες εµπορικής φύσεως, είναι ένοχο 
ποινικού αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης 
που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο 
χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές:  
 
Νοείται ότι, η προσφορά εµπορευµάτων προς πώληση από αδειούχους πλανοδιοπώλες 
δεν συνιστά αδίκηµα δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
 
(2) Πρόσωπο για λογαριασµό ή προς όφελος του οποίου άλλο πρόσωπο σε 
οποιοδήποτε δηµόσιο χώρο, περιλαµβανοµένων των µεταφορικών µέσων δηµόσιας 
χρήσης, µε οποιοδήποτε τρόπο, µέθοδο ή µέσο, περιλαµβανοµένης της προσφοράς 
ανταλλάγµατος σε είδος, παροτρύνει και παρενοχλεί άλλο πρόσωπο ή οµάδα 
προσώπων να αποδεχθεί ή να απορρίψει ταξιδιωτική ή µεταφορική υπηρεσία, υπηρεσία 
εστίασης ή ψυχαγωγίας ή τουριστικού καταλύµατος, προϊόντα εµπορικού 
καταστήµατος ή άλλες υπηρεσίες εµπορικής φύσεως, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος 
και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει 
τους έξι (6) µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ 
(€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 
(3) Σε περίπτωση µεταγενέστερης καταδίκης του ιδίου προσώπου για αδίκηµα δυνάµει 
των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), µέσα σε περίοδο δύο (2) ετών από την 
προηγούµενη καταδίκη, το αδίκηµα τιµωρείται µε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 
τρία (3) έτη ή µε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) 
ή και µε τις δύο αυτές ποινές. 
 
(4) Επιπρόσθετα οποιασδήποτε ποινής που επιβάλλεται δυνάµει των διατάξεων των 
εδαφίων (1), (2) και (3), το ∆ικαστήριο δύναται επί τη καταδίκη οποιουδήποτε 
προσώπου για αδίκηµα δυνάµει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) να διατάξει τη 
διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης προς όφελος της οποίας διαπράχθηκε το 
αδίκηµα, για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες.  
 
(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «επιχείρηση» σηµαίνει ταξιδιωτική 
ή µεταφορική υπηρεσία, υπηρεσία εστίασης ή ψυχαγωγίας, τουριστικό κατάλυµα, 
εµπορικό κατάστηµα ή άλλες υπηρεσίες εµπορικής φύσεως. 
 

Αλήτες και 
περιπλανώµενοι

189. Τα πιο κάτω πρόσωπα, δηλαδή— 
 
(α) ο καταδικασθείς για δεύτερη φορά για αδίκηµα δυνάµει του άρθρου 188· 
 
(β) ο περιπλανώµενος και µε την επίδειξη πληγών ή παραµόρφωσης του που προσπαθεί 
να πάρει ή να µαζεύει ελεηµοσύνη· 
 
(γ) ο περιφερόµενος συλλέγοντας ή εισπράττοντας ελεηµοσύνη, ή προσπαθεί µε 
ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις να προκαλέσει την καταβολή οποιασδήποτε φύσης ή 
είδους αγαθοεργών εισφορών· 
 
(δ) κάθε ύποπτο πρόσωπο ή που έχει τη φήµη κλέφτη ο οποίος δεν έχει εµφανείς 
πόρους συντήρησης αδυνατεί δε να δίνει επαρκείς εξηγήσεις για τον εαυτό του· 
 
(ε) αυτός πού ανευρίσκεται περιπλανώµενος εντός, ή κοντά σε υποστατικό ή σε οδό ή 
οδική αρτηρία ή σε οποιοδήποτε χώρο παρακείµενο σε αυτή ή σε δηµόσιο χώρο, σε 
χρόνο και κάτω υπό τέτοιες περιστάσεις, ώστε να συµπε-ραίνεται ότι η παρουσία του 
εκεί οφείλεται σε παράνοµο ή ταραχοποιό σκοπό, 
 

9 του 12/51. θεωρούνται ως αλήτες και περιπλανώµενοι, είναι δε ένοχοι πληµµελήµατος και 
υπόκεινται σε πρώτη καταδίκη σε φυλάκιση τριών µηνών, σε κάθε δε µεταγενέστερη 
καταδίκη σε φυλάκιση ενός χρόνου. 
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Αµέλεια για τη διάδοση 
νόσων επικίνδυνων για 

τη ζωή.

190. Όποιος παράνοµα ή από αµέλεια διενεργεί πράξη, η οποία ενδέχεται, και την 
οποία γνωρίζει ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ενδέχεται, να διαδώσει µόλυνση από 
οποιαδήποτε νόσο επικίνδυνη για τη ζωή, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

Μόλυνση νερού. 191. Όποιος εκούσια αλλοιώνει ή µολύνει το νερό δηµόσιας πηγής ή υδατοδεξαµενής, 
έτσι ώστε αυτό να γίνεται λιγότερο κατάλληλο για τη συνηθισµένη του χρήση, είναι 
ένοχος πληµµελήµατος. 
 

Μόλυνση της 
ατµόσφαιρας.

192. Όποιος εκούσια µολύνει την ατµόσφαιρα σε οποιοδήποτε χώρο έτσι ώστε αυτή να 
γίνεται επιβλαβής στην υγεία προσώπων που κατοικούν ή διεξάγουν εργασία στη 
γειτονική περιοχή ή που χρησιµοποιούν δηµόσια διάβαση, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος. 
 

Οχληρά επαγγέλµατα. 193. Όποιος κατά την άσκηση επιτηδεύµατος ή µε άλλο τρόπο, προκαλεί ισχυρούς 
θόρυβους ή ενοχλητικές ή ανθυγιεινές οσµές σε τέτοιους χώρους και κάτω από τέτοιες 
περιστάσεις ώστε να προκαλεί ενόχληση σε σηµαντικό αριθµό προσώπων κατά την 
άσκηση των κοινών τους δικαιωµάτων, διαπράττει το ποινικό αδίκηµα της κοινής 
οχληρίας και τιµωρείται ανάλογα. 
 

∆υσφήµηση 
 

Ορισµός λιβέλλου.
4 του 84(Ι) του 2003.

194. Καταργήθηκε µε 4 του 84(Ι) του 2003. 
 

Ορισµός δυσφηµητικού 
δηµοσιεύµατος.

4 του 84(Ι) του 2003.

195. Καταργήθηκε µε 4 του 84(Ι) του 2003. 

∆ηµοσίευση ή απειλή 
δηµοσίευσης λιβέλλου ή 
πρότασης αποχής από τη 
δηµοσίευση λιβέλλου µε 

σκοπό απόσπασης 
χρηµάτων.

4 του 84(Ι) του 2003.

196. Καταργήθηκε µε 4 του 84(Ι) του 2003. 
 

Ορισµός δηµοσίευσης.
4 του 84(Ι) του 2003.

197. Καταργήθηκε µε 4 του 84(Ι) του 2003. 
 

Ορισµός παράνοµης 
δηµοσίευσης.

4 του 84(Ι) του 2003.

198. Καταργήθηκε µε 4 του 84(Ι) του 2003. 

Περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η δηµοσίευση 

δυσφηµηστικού 
δηµοσιεύµατος είναι 

απόλυτα προνοµιούχα.
4 του 84(Ι) του 2003.

199. Καταργήθηκε µε 4 του 84(Ι) του 2003. 

Περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η δηµοσίευση 

δυσφηµηστικού 
δηµοσιεύµατος είναι µε 
επιφύλαξη προνοµιούχα.

4 του 84(Ι) του 2003.

200. Καταργήθηκε µε 4 του 84(Ι) του 2003. 

Επεξήγηση ως προς την 
καλή πίστη

4 του 84(Ι) του 2003.

201. Καταργήθηκε µε 4 του 84(Ι) του 2003. 

Τεκµήριο ως προς την 202. Καταργήθηκε µε 4 του 84(Ι) του 2003. 
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καλή πίστη.
4 του 84(Ι) του 2003.

2 του 10/81. Προσβολή Μνήµης Αποθανόντα 
 

Προσβολή µνήµης 
αποθανόντα.
2 του 10/81.

202Α. Όποιος προσβάλλει τη µνήµη αποθανόντα µε κακόβουλη ή βάναυση εξύβριση, 
είναι ένοχος πληµελήµµατος και τιµωρείται µε φυλάκιση ενός χρόνου. 
 
(2) Καµιά ποινική δίωξη δεν προχωρεί βάσει του άρθρου αυτού παρά µόνο κατόπι 
καταγγελίας πού γίνεται από συγγενή του αποθανόντα. 
 
Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού "συγγενής" περιλαµβάνει τον επιζώντα σύζυγο 
και τους κατ’ ευθεία ή από πλάγιο βαθµό συγγενείς µέχρι και του τρίτου βαθµού 
συµπεριλαµβανοµένου. 
 

ΜΕΡΟΣ V 
 

ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 

5 του 3/62. Φόνος εκ προµελέτης και Ανθρωποκτονία 
 

Φόνος εκ προµελέτης.
5 του 3/62.

3 του 86 του 1983.

203.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο εκ προµελέτης επιφέρει το θάνατο άλλου προσώπου 
µε παράνοµη πράξη ή παράλειψη, είναι ένοχο του κακουργήµατος του φόνου εκ 
προµελέτης. 
 
(2) Κάθε πρόσωπο που βρίσκεται ένοχο για φόνο εκ προµελέτης θα υπόκειται σε ποινή 
φυλάκισης διά βίου. 
 

Προµελέτη.
5 του 3/62.

204. Προµελέτη είναι η πρόθεση πρόκλησης θανάτου οποιουδήποτε προσώπου η οποία 
αποδεικνύεται µε ευθύ τρόπο ή συµπερασµατικά, αδιάφορα αν τέτοιο πρόσωπο είναι 
εκείνο που εφονεύθη ή όχι, η οποία υπάρχει τόσο πριν από τη διενέργεια της πράξης ή 
παράλειψης που θα προκαλέσει το θάνατο όσο και κατά το χρόνο τέτοιας διενέργειας. 
 

Ανθρωποκτονία.
5 του 3/62.

205.—(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο επιφέρει το θάνατο άλλου προσώπου µε παράνοµη 
πράξη ή παράλειψη, είναι ένοχο του κακουργήµατος της ανθρωποκτονίας. 
 
(2) Παράνοµη παράλειψη είναι εκείνη πού συνιστά υπαίτια αµέλεια παράλειψης 
εκτέλεσης καθήκοντος αν και δεν υφίσταται πρόθεση πρόκλησης θανάτου. 
 
(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο διαπράττει το κακούργηµα της ανθρωποκτονίας υπόκειται 
σε ποινή φυλάκισης διά βίου. 
 

5 του 3/62. 206. (Καταργήθηκε). 
 

5 του 3/62. 207. (Καταργήθηκε). 
 

Να φονεύει εξαιτίας 
πρόκλησης.
6 του 3/62.

6 του 3/62.

208. Όταν πρόσωπο το οποίο φονεύει παράνοµα άλλο κάτω από περιστάσεις οι οποίες 
µε την έλλειψη των διατάξεων του άρθρου αυτού θα συνιστούσαν φόνο εκ προµελέτης, 
διενεργεί την πράξη η οποία επιφέρει το θάνατο σε βρασµό ψυχικής ορµής που 
οφείλεται σε ξαφνική πρόκληση, δηλαδή σε άδικη πράξη, ύβρη ή εκνευρισµό τέτοιας 
φύσης ώστε να αποστερεί το συνετό άνθρωπο της ικανότητας για αυτοέλεγχο και πριν 
παρασχεθεί ο χρόνος για κατευνασµό της ψυχικής ορµής τέτοιου ανθρώπου, είναι 
ένοχος µόνο ανθρωποκτονίας. 
 

Παιδοκτονία. 209.—(1) Όταν γυναίκα επιφέρει το θάνατο τέκνου της ηλικίας κάτω των δώδεκα 
µηνών, µε εσκεµµένη πράξη ή παράλειψη, αλλά κατά το χρόνο της πράξης ή της 
παράλειψης η πνευµατική της ισορροπία είναι διαταραγµένη λόγω της µη πλήρους 
ανάρρωσής της, από την επίδραση του τοκετού του τέκνου ή λόγω της επίδρασης που 
επακολουθεί ο θηλασµός του πιο πάνω τοκετού, είναι ένοχη του κακουργήµατος της 
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6 του 3/62.
6 του 3/62.

παιδοκτονίας και δύναται για τέτοιο ποινικό αδίκηµα να τύχει µεταχείρισης και να 
τιµωρηθεί ως αν ήταν ένοχη ανθρωποκτονίας, ανεξάρτητα του ότι οι περιστάσεις ήσαν 
τέτοιες, ώστε µε την έλλειψη του άρθρου αυτού το ποινικό αδίκηµα θα υπαγόταν σε 
φόνο εκ προµελέτης. 
 

6 του 3/62.

6 του 3/62.

(2) Αν κατά τη δίκη γυναίκας για φόνο εκ προµελέτης του τέκνου της ηλικίας κάτω 
των δώδεκα µηνών, το ∆ικαστήριο ήθελε κρίνει ότι αυτή, µε εσκεµµένη πράξη ή 
παράλειψη, επέφερε το θάνατο τέκνου της ηλικίας κάτω των δώδεκα µηνών, αλλά κατά 
το χρόνο της πράξης ή παράλειψης η πνευµατική της ισορροπία ήταν διαταραγµένη 
λόγω της µη πλήρους ανάρρωσής της από την επίδραση του τοκετού του τέκνου ή 
λόγω της επίδρασης που επακολούθησε ο θηλασµός από τον πιο πάνω τοκετό, δύναται, 
ανεξάρτητα του ότι οι περιστάσεις ήταν τέτοιες, ώστε µε την έλλειψη των διατάξεων 
του άρθρου αυτού, αυτό θα ηδύνατο να τη βρει ένοχη του φόνου εκ προµελέτης, να τη 
βρει ένοχη παιδοκτονίας. 
 

2 του 181(Ι) του2000.
Πρόκληση θανάτου λόγω 
αλόγιστης, απερίσκεπτης 

ή επικίνδυνης πράξης.

210. Όποιος, λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης, ή επικίνδυνης πράξης ή συµπεριφοράς, 
που δεν ανάγεται σε υπαίτια αµέλεια, χωρίς πρόθεση επιφέρει το θάνατο άλλου 
προσώπου, είναι ένοχος αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε 
φυλάκιση µέχρι τεσσάρων χρόνων ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο 
χιλιάδες πεντακόσιες λίρες. 

 
Ορισµός πρόκλησης 

θανάτου.
211. Κάποιο πρόσωπο θεωρείται ότι επέφερε θάνατο άλλου, άν και η πράξη του δεν 
είναι η άµεση ή η µόνη αιτία από την οποία προήλθε ο θάνατος σε οποιοδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
(α) αν προξενήσει σε άλλον σωµατική βλάβη η οποία προκαλεί χειρουργική ή άλλη 
ιατρική θεραπεία που επιφέρει θάνατο. Σε αυτή την περίπτωση είναι αδιάφορο κατά 
πόσο η θεραπεία ήταν η κατάλληλη ή εσφαλµένη, αν αυτή εφαρµόστηκε καλή τη 
πίστει και µε τη συνηθισµένη επιστηµονική γνώση και δεξιότητα. όχι λιγότερο όµως 
ενείνος που προξένησε τη σωµατική βλάβη δεν θεωρείται ότι επέφερε το θάνατο, αν η 
θεραπεία, η οποία ήταν η άµεση αιτία του θάνατου, δεν εφαρµόστηκε καλή τη πίστει ή 
εφαρµόστηκε µεν καλή τη πίστει χωρίς όµως µε τη συνηθισµένη επιστηµονική γνώση ή 
δεξιότητα· 
 
(β) αν προξενήσει σε άλλο σωµατική βλάβη, η οποία δεν θα επέφερε το θάνατο αν το 
πρόσωπο που έχει βλαφτεί υπέβαλλε τον εαυτό του στην κατάλληλη χειρουργική ή 
άλλη ιατρική θεραπεία ή αν ελάµβανε τις κατάλληλες προφυλάξεις ως προς τον τρόπο 
διαβίωσής του· 
 
(γ) αν µε την άσκηση ή µε την απειλή βίας αναγκάσει άλλο στη διενέργεια πράξης η 
οποία επιφέρει το δικό του θάνατο, εφόσον η πράξη ήταν τρόπος ο οποίος, κάτω από 
τις περιστάσεις, ηδύνατο να θεωρηθεί από τον παρόντα ως φυσικός, για την αποφυγή 
τέτοιας βίας ή απειλών· 
 
(δ) αν µε πράξη ή παράλειψη επιτάχυνε το θάνατο προσώπου πού πάσχει από ασθένεια 
ή βλάβη η οποία ανεξάρτητα από τέτοια πράξη ή παράλειψη θα επέφερε θάνατο· 
 
(ε) αν η τέτοια πράξη ή παράλειψη δεν θα επέφερε το θάνατο, εκτός αν 
συνακολουθείτο από πράξη ή παράλειψη αυτού που φονεύτηκε ή άλλων προσώπων. 
 

Πότε θεωρείται πρόσωπο 
το πρόσωπο που 

γεννήθηκε.

212. Πρόσωπο που δύναται να φονευτεί θεωρείται, εκείνο που εξέρχεται ζωντανό, από 
το µητρικό σώµα πλήρως, ανεξάρτητα αν ανάπνευσε ή όχι και ανεξάρτητα αν έχει 
κυκλοφορία αίµατος ανεξάρτητο ή όχι και ανεξάρτητα αν έχει κοπεί ο οµφάλιος λώρος 
ή όχι. 
 

Περιορισµός ως προς το 
χρόνο του θανάτου.

213. Κανένας δεν θεωρείται ότι φόνευσε άλλο πρόσωπο, αν ο θάνατος τέτοιου 
προσώπου δεν επακολούθησε σε ένα χρόνο και µια ηµέρα από την αιτία του θανάτου. 
 
Στην πιο πάνω περίοδο συναπολογίζεται και η ηµέρα κατά την οποία διαπράχτηκε η 
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τελευταία παράνοµη πράξη η οποία συνέβαλε στην αιτία του θανάτου. Στην περίπτωση 
που η αιτία του θανάτου είναι παράλειψη στην τήρηση ή στην εκτέλεση καθήκοντος σε 
αυτή την περίοδο συναπολογίζεται και η ηµέρα κατά την οποία έπαψε η παράλειψη 
αυτή. 
 
Στην περίπτωση που η αιτία του θανάτου είναι µερικώς παράνοµη πράξη και µερικώς 
όµως παράλειψη κατά την τήρηση ή εκτέλεση καθήκοντος σε αυτή την περίοδο 
συναπολογίζεται η ηµέρα κατά την οποία διαπράχτηκε η τελευταία παράνοµη πράξη ή 
η ηµέρα κατά την οποία έπαψε η παράλειψη, οποιαδήποτε από αυτές είναι η 
µεταγενέστερη. 
 

Ποινικά Αδικήµατα Συναφή µε το Φόνο εκ Προµελέτης και Αυτοκτονία 
 

Απόπειρα για φόνο.
6 του 3/62.

214. Όποιος— 
 
(α) αποπειράται παράνοµα να επιφέρει το θάνατο άλλου· ή 
 
(β) µε σκοπό να επιφέρει το θάνατο άλλου παράνοµα, διενεργεί οποιαδήποτε πράξη ή 
παραλείπει πράξη την οποία έχει καθήκον να εκτελέσει, η οποία πράξη ή η παράλειψη 
είναι τέτοιας φύσης ώστε να ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου. 
 

7 του 3/62. 215. (Καταργήθηκε). 
 

Γραπτές απειλές για 
φόνο.

6 του 3/62.

216. Όποιος, ενώ γνωρίζει το περιεχόµενό του, άµεσα ή έµµεσα συντελεί ώστε να 
ληφθεί οποιοδήποτε γραπτό µε το οποίο απειλείται να φονευθεί οποιοδήποτε πρόσωπο, 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Συνωµοσία για φόνο.
6 του 3/62.

217. Όποιος συνωµοτεί µε άλλο να φονεύσει άλλο πρόσωπο, είτε αυτό το πρόσωπο 
βρίσκεται στη ∆ηµοκρατία ή αλλού, είναι ένοχος κακουργήµατος, και υπόκειται σε 
φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων. 
 

Συνενοχή σε αυτοκτονία 
άλλου προσώπου.

2 του 46/82.

218. Αυτός, που εκ προθέσεως πείθει άλλο σε αυτοκτονία, αν αυτή διαπράχτηκε ή 
έγινε απόπειρά της, καθώς και εκείνος που βοηθά κατά τη διάρκειά της, είναι ένοχος 
κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση δέκα χρόνων. 
 

3 του 46/82. 219. (Καταργήθηκε). 
 

Απόκρυψη τοκετού. 220. Όποιος, όταν γεννήθηκε παιδί, αποπειράται να αποκρύψει τον τοκετό, µε 
οποιαδήποτε κρυφή διάθεση του πτώµατος του παιδιού, ανεξάρτητα του αν το παιδί 
πέθανε πριν, κατά ή µετά τη γέννησή του, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

Καθήκοντα που αφορούν τη Συντήρηση της Ζωής και της Υγείας 
 

Ευθύνη προσώπου που
έχει τη µέριµνα άλλου.

221. Αυτός που έχει τη µέριµνα άλλου που αδυνατεί λόγω ηλικίας, ασθένειας ή 
κλονισµού του λογικού, κράτησης ή άλλης αιτίας να αποσπαστεί από τέτοια µέριµνα 
και να παρέχει στον εαυτό του τα αναγκαία προς το ζην, έχει καθήκον να παρέχει σε 
αυτό που είναι υπό µέριµνα τα αναγκαία προς το ζην, ανεξάρτητα αν η µέριµνα 
αναλήφθηκε δυνάµει σύµβασης ή επιβλήθηκε µε νόµο ή προκύπτει λόγω 
οποιασδήττοτε πράξης του, νόµιµης ή παράνοµης· δυνατόν να θεωρηθεί υπαίτιος για 
κάθε συνέπεια για τη ζωή ή την υγεία του προσώπου που είναι υπό τη µέριµνά του, η 
οποία οφείλεται σε οποιαδήποτε παράλειψη εκτέλεσης του πιο πάνω καθήκοντος. 
 

Καθήκον αρχηγού 
οικογένειας.

222. Όποιος, ως αρχηγός οικογένειας, έχει τη µέριµνα παιδιού ηλικίας κάτω των 
δεκατεσσάρων χρόνων το οποίο ανήκει στην οικία του, έχει καθήκον να παρέχει σε 
αυτό τα αναγκαία προς το ζην· και θεωρείται ότι προκάλεσε κάθε συνέπεια για τη ζωή 
ή την υγεία του παιδιού η οποία οφείλεται σε οποιαδήποτε παράλειψη εκτέλεσης του 
πιο πάνω καθήκοντος, ανεξάρτητα αν το παιδί είναι αβοήθητο ή όχι. 
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Καθήκοντα κυρίου. 223. Όποιος, υπό την ιδιότητα κυρίου, ανάλαβε, δυνάµει σύµβασης, να παρέχει σε 

οποιοδήποτε υπηρέτη ή µαθητευόµενο ηλικίας κάτω των δεκαέξι χρόνων την αναγκαία 
διατροφή, ιµατισµό ή στέγη, έχει καθήκον να παρέχει σε αυτούς όλα αυτα··και 
θεωρείται ότι προκάλεσε κάθε συνέπεια για τη ζωή ή την υγεία του υπηρέτη ή του 
µαθητευόµενου η οποία οφείλεται σε οποιαδήποτε παράλειψη εκτέλεσης του πιο πάνω 
καθήκοντος. 
 

Καθήκον προσώπων που 
διενεργούν επικίνδυνες 

πράξεις.

224. Όποιος, εκτός σε περίπτωση ανάγκης, αναλαµβάνει να προβεί σε χειρουργική ή 
άλλη θεραπεία σε άλλο ή να εκτελέσει οποιαδήποτε νόµιµη πράξη η οποία είναι 
δυνατόν να είναι επικίνδυνη για τη ζωή ή την υγεία οποιουδήποτε προσώπου, έχει 
καθήκον να κατέχει εύλογη δεξιότητα και να καταβάλει εύλογη φροντίδα στην 
εκτέλεση τέτοιας πράξης· και θεωρείται ότι προκάλεσε κάθε συνέπεια για τη ζωή ή την 
υγεία οποιουδήποτε προσώπου η οποία οφείλεται σε οποιαδήποτε παράλειψη στην 
τήρηση ή εκτέλεση του πιο πάνω καθήκοντος. 
 

Καθήκοντα προσώπων 
που είναι υπεύθυνα για 
επικίνδυνα πράγµατα.

225. Αυτός που έχει υπό την ευθύνη ή τον έλεγχό του, οτιδήποτε έµψυχο ή άψυχο, και 
είτε είναι σε κίνηση ή σε στάση, τέτοιας φύσης ώστε, µε την έλλειψη προσοχής ή 
προφύλαξης για τη χρήση ή το χειρισµό του, δυνατόν να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή, 
ασφάλεια ή υγεία οποιουδήποτε προσώπου, έχει καθήκον να καταβάλλει εύλογη 
προσοχή για αποτροπή τέτοιου κινδύνου και να λαµβάνει εύλογες προφυλάξεις για 
αυτό· και θεωρείται ότι προκάλεσε κάθε συνέπεια για τη ζωή ή την υγεία οποιουδήποτε 
προσώπου η οποία οφείλεται σε οποιαδήποτε παράλειψη εκτέλεσης τέτοιου 
καθήκοντος. 
 

Ποινικά Αδικήµατα που θέτουν σε κίνδυνο τη Ζωή ή την Υγεία 
 

Περιαγωγή σε 
κατάσταση ανικανότητας 
για αντίσταση µε σκοπό 

διάπραξης 
κακουργήµατος ή 
πληµµελήµατος.

226. Όποιος, χρησιµοποιεί οτιδήποτε που προορίζεται για αποπνιγµό, ασφυξία ή 
στραγγαλισµό και µε σκοπό διάπραξης ή διευκόλυνσης της διάπραξης κακουργήµατος 
ή πληµµελήµατος, ή διευκόλυνση της διαφυγής του υπαίτιου µετά τη διάπραξη ή την 
απόπειρα διάπραξης κακουργήµατος ή πληµµελήµατος, καθιστά ή αποπειράται να 
καταστήσει άλλο ανίκανο για αντίσταση, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται 
στην ποινή της φυλάκισης διά βίου. 
 

Περιαγωγή σε 
κατάσταση νάρκωσης µε 

σκοπό διάπραξης 
κακουργήµατος ή 
πληµµελήµατος.

227. Όποιος, µε σκοπό διάπραξης ή διευκόλυνσης της διάπραξης κακουργήµατος ή 
πληµµελήµατος ή διευκόλυνσης της διαφυγής του υπαίτιου µετά τη διάπραξη ή την 
απόπειρα διάπραξης κακουργήµατος ή πληµµελήµατος, χορηγεί ή αποπειράται να 
χορηγήσει σε οποιοδήποτε πρόσωπο φάρµακο ή πράγµα ικανό να ναρκώσει ή να 
εξουδετερώσει τη δύναµή του για αντίσταση, είναι ένοχος κακουργήµατος και 
υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου. 
 

Πράξεις που στοχεύουν 
την πρόκληση βαριάς 

σωµατικής βλάβης ή την 
αποτροπή σύλληψης.

228. Όποιος, µε σκοπό ακρωτηριασµού, παραµόρφωσης, πρόκλησης αναπηρίας ή 
βαριάς σωµατικής βλάβης σε άλλο ή µε σκοπό αντίστασης εναντίον της νόµιµης 
σύλληψης ή κράτησης οποιουδήποτε προσώπου ή αποτροπής αυτής— 
 
(α) µε οποιοδήποτε µέσο τραυµατίζει παράνοµα ή προκαλεί βαριά σωµατική βλάβη σε 
άλλο· ή 
 
(β) αποπειράται παράνοµα να πλήξει µε οποιοδήποτε τρόπο άλλο, µε κάθε είδους 
βλήµα ή µε µαχαίρι ή µε άλλο επικίνδυνο ή επιθετικό όπλο· ή 
 
(γ) προκαλεί παράνοµα την έκρηξη εκρηκτικής ύλης· ή 
 
(δ) αποστέλλει ή παραδίδει εκρηκτική ύλη ή άλλο επικίνδυνο ή επιβλαβές πράγµα σε 
άλλο· ή 
 
(ε) συντελεί στη λήψη ή παραλαβή τέτοιας ύλης ή πράγµα από οποιοδήποτε πρόσωπο· 
 
(στ) τοποθετεί καυστικό υγρό ή καταστρεπτική ή εκρηκτική ύλη σε οποιοδήποτε χώρο· 
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ή 
 
(ζ) χύνει παράνοµα ή ρίχνει τέτοιο υγρό ή τέτοια ύλη εναντίον ή σε άλλο, ή µε 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο τοποθετεί τέτοιο υγρό ή τέτοια ύλη στο σώµα οποιουδήποτε 
προσώπου, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου. 
 

Παρεµπόδιση διαφυγής 
από ναυάγιο.

229. Όποιος παράνοµα— 
 
(α) παρεµποδίζει ή εµποδίζει πρόσωπο το οποίο είναι σε σκάφος ή διαφεύγει από αυτό, 
διότι βρίσκεται σε κίνδυνο ή διότι ναυάγησε, κατά την προσπάθειά του για διάσωση 
της ζωής του· ή 
 
(β) εµποδίζει πρόσωπο κατά την προσπάθειά του για διάσωση της ζωής οποιουδήποτε 
προσώπου που βρίσκεται κάτω από περιστάσεις όπως αναφέρονται πιο πάνω, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου. 
 

Εκ προθέσεως 
διακινδύνευση της 

ασφάλειας προσώπων 
που ταξιδεύουν 

σιδηροδροµικώς.

230. Όποιος, µε σκοπό πρόκλησης βλάβης ή διακινδύνευσης της ασφάλειας προσώπου 
που ταξιδεύει σιδηροδροµικώς, είτε συγκεκριµένου τέτοιου είτε όχι— 
 
(α) τοποθετεί ο,τιδήποτε στο σιδηρόδροµο· ή 
 
(β) επεµβαίνει στο σιδηρόδροµο ή σε οποιοδήποτε πράγµα που βρίσκεται σε 
σιδηρόδροµο ή κοντά του, µε τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζει ή να διακινδυνεύει την 
ελεύθερη και ασφαλή χρήση του σιδηρόδροµου ή την ασφάλεια οποιουδήποτε τέτοιου 
προσώπου· ή 
 
(γ) εκτοξεύει ή ρίχνει ο,τιδήποτε εναντίον ή σε πρόσωπο ή πράγµα στο σιδηρόδροµο ή 
συντελεί ώστε οτιδήποτε να έρθει σε επαφή µε αυτά· ή 
 
(δ) δείχνει φως ή σήµα ή µε οποιοδήποτε τρόπο παρεµβαίνει στη χρήση τέτοιου το 
οποίο υπάρχει, σε σιδηρόδροµο ή κοντά του· ή 
 
(ε) µε την παράλειψη διενέργειας πράξης την οποία έχει καθήκον να εκτελέσει, 
συντελεί ώστε να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια τέτοιου προσώπου, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου. 
 

Βαριά σωµατική βλάβη. 231. Όποιος προκαλεί παράνοµα βαριά σωµατική βλάβη σε άλλο είναι ένοχος 
κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων ή σε χρηµατική ποινή ή και 
στις δύο αυτές ποινές. 
 

Απόπειρα πρόκλησης 
σωµατικής βλάβης µε 

εκρηκτικές ύλες.

232. Όποιος παράνοµα και µε σκοπό πρόκλησης σωµατικής βλάβης σε άλλο τοποθετεί 
εκρηκτική ύλη σε οποιοδήποτε χώρο, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε 
φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων ή σε χρηµατική ποινή ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

Κακόβουλη χορήγηση 
δηλητηρίου µε σκοπό 
πρόκλησης σωµατικής 

βλάβης.

233. Όποιος παράνοµα και µε σκοπό πρόκλησης σωµατικής βλάβης σε άλλο ή 
παρενόχλησής του, συντελεί ώστε να χορηγηθεί σε άλλο, ή να ληφθεί από άλλο 
δηλητήριο ή επιβλαβές πράγµα και µε αυτό τον τρόπο θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του ή 
προκαλεί σε αυτόν βαριά σωµατική βλάβη, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται 
σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων. 
 

2 του 48(Ι) του 2003.
Ακρωτηριασµός 

γυναικείων γεννητικών 
οργάνων.

233Α.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) συνιστά αδίκηµα από 
οποιοδήποτε πρόσωπο— 

 
(α) Η περικοπή, ή ο µε οποιοδήποτε τρόπο ακρωτηριασµός ολόκληρου ή µέρους του 
µεγάλου χείλους (labia majora) ή του µικρού χείλους (labia minora) του αιδοίου ή της 
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κλειτορίδας γυναίκας· ή  
 

(β) η βοήθεια, προτροπή, συµβουλή ή πρόκληση της εκτέλεσης από τρίτο πρόσωπο, 
οποιοαδήποτε από αυτές τις πράξεις στο σώµα γυναίκας. 

 
(2) Οι πράξεις που καθορίζονται στο εδάφιο (1) δε συνιστούν αδίκηµα αν εκτελεσθούν 
από ιατρό και η εκτέλεσή τους είναι αναγκαία, είτε για τη φυσική υγεία της γυναίκας, 
στην οποία εκτελούνται, είτε εκτελούνται σε γυναίκα που βρίσκεται σε οποιοδήποτε 
στάδιο τοκετού, ή µετά από αυτό, και σχετίζονται µε τον τοκετό: 

 
Νοείται ότι οι πιο πάνω πράξεις εκτελούνται µόνον κατόπιν γνωµάτευσης δύο άλλων 
ιατρών. 

 
(3) Συγκατάθεση εκ µέρους της γυναίκας στην οποία εκτελούνται οι πράξεις που 
καθορίζονται στο εδάφιο (1) δε συνιστά υπεράσπιση, ούτε ελαφρυντικό στην 
επιµέτρηση της ποινής. 

 
(4) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του άρθρου 5 του Νόµου, τα ∆ικαστήρια της 
∆ηµοκρατίας έχουν αρµοδιότητα να εκδικάζουν αδίκηµα, κατά παράβαση των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου που διαπράττεται από πολίτη ή µη της ∆ηµοκρατίας 
και διαπράττεται εντός ή εκτός της ∆ηµοκρατίας. 

 
(5) Αδικήµατα που διαπράττονται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι πέντε έτη. 

 
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.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ‘ιατρός’ σηµαίνει ιατρό εγγεγραµµένο 
δυνάµει του περί Εγγραφής Ιατρών Νόµου. 

 

Τραυµατισµός και 
ανάλογες πράξεις.

234. Όποιος— 
 
(α) τραυµατίζει παράνοµα άλλον· ή 
 
(β) παράνοµα και µε σκοπό πρόκλησης σωµατικής βλάβης σε άλλον ή παρενόχλησής 
του, συντελεί ώστε να χορηγηθεί σε άλλο ή να ληφθεί από άλλο δηλητήριο ή άλλο 
επιβλαβές πράγµα, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων. 
 

Παράλειψη προµήθειας 
των αναγκαίων προς το 

ζην.

235. Όποιος, που έχει καθήκον να παρέχει τα αναγκαία προς το ζην σε άλλο, χωρίς 
νόµιµη δικαιολογία, παραλείπει να το πράξει, µε αυτό τον τρόπο όµως η ζωή του άλλου 
προσώπου τίθεται ή είναι ενδεχόµενο να τεθεί σε κίνδυνο ή η υγεία του βλάφτηκε ή 
είναι ενδεχόµενο να βλαφτεί µόνιµα, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε 
φυλάκιση τριών χρόνων. 
 

2 του 134(Ι) του 2020.
Εγκατάλειψη τόπου 
ατυχήµατος χωρίς 
παροχή βοήθειας.

235Α.-(1) Όποιος, αφού εµπλακεί σε ατύχηµα το οποίο προκαλεί το θάνατο άλλου 
προσώπου, εγκαταλείπει τον τόπο του ατυχήµατος χωρίς παροχή βοήθειας, είναι 
ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης 
που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή/και σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000). 
 
(2) Όποιος, αφού εµπλακεί σε ατύχηµα το οποίο προκαλεί σωµατική βλάβη σε άλλο 
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πρόσωπο, εγκαταλείπει τον τόπο του ατυχήµατος χωρίς παροχή βοήθειας, είναι ένοχος 
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή/και σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα 
χιλιάδες ευρώ (€10.000). 
 
(3) Όποιος, αφού εµπλακεί σε ατύχηµα το οποίο προκαλεί ζηµιά σε περιουσία, 
εγκαταλείπει τον τόπο του ατυχήµατος χωρίς παροχή βοήθειας, είναι ένοχος 
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει τον ένα µήνα ή/και σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις
χιλιάδες ευρώ (€3.000). 
 
(4) Πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται δυνάµει των διατάξεων των εδαφίων (1) ή (2), 
στερείται του δικαιώµατος κατοχής άδειας οδηγού για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 
δύο (2) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης του, όπως το ∆ικαστήριο κρίνει 
σκόπιµο. 
 
(5) Πρόσωπο το οποίο καταδικάζεται δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (3) στερείται 
του δικαιώµατος κατοχής άδειας οδηγού για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) 
µήνες από την ηµεροµηνία της καταδίκης του, όπως το ∆ικαστήριο κρίνει σκόπιµο. 
 

Εγκληµατική Απερισκεψία και Αµέλεια 
 

Απερίσκεπτες και 
αµελείς πράξεις.

236. Όποιος, µε τέτοιο αλόγιστο τρόπο, βεβιασµένο ή αµελή, ώστε να θέτει σε κίνδυνο 
ανθρώπινη ζωή ή να είναι ενδεχόµενο να προκαλέσει σωµατική βλάβη σε άλλο— 
 
(α) οδηγεί όχηµα ή ιππεύει σε οποιαδήποτε δηµόσια διάβαση· ή 
 
(β) διακυβερνά ή συµµετέχει της διακυβέρνησης ή της λειτουργίας σκάφους· ή 
 
(γ) διαπράττει κάτι µε φωτιά ή µε οποιαδήποτε καύσιµη ύλη ή παραλείπει να πάρει 
προφυλάξεις εναντίον πιθανού κινδύνου που απορρέει από τη φωτιά ή από 
οποιαδήποτε καύσιµη ύλη που έχει στην κατοχή του· ή 
 
(δ) παραλείπει να πάρει προφυλάξεις εναντίον πιθανού κινδύνου από οποιοδήποτε ζώο 
που έχει στην κατοχή του· ή 
 
(ε) προβαίνει σε ιατρική ή χειρουργική θεραπεία σε πρόσωπο του οποίου ανέλαβε τη 
νοσηλεία· ή 
 
(στ) παρασκευάζει, προµηθεύει, πωλεί ή χορηγεί ή παραχωρεί φάρµακο ή δηλητηριώδη 
ή επικίνδυνη ουσία· ή 
 
(ζ) διαπράττει κάτι σε σχέση µε µηχάνηµα που είναι στην αποκλειστική ή µερική 
ευθύνη του ή παραλείπει να πάρει τις αναγκαίες προφυλάξεις εναντίον κάθε πιθανού 
κινδύνου που απορρέει από τέτοιο µηχάνηµα· ή 
 
(η) διαπράττει κάτι σε σχέση µε εκρηκτική ύλη πού έχει στην κατοχή του ή παραλείπει 
να πάρει τις αναγκαίες προφυλάξεις εναντίον κάθε πιθανού κινδύνου που απορρέει από 
την εκρηκτική ύλη πού έχει. στην κατοχή του, 
 
είναι ένοχος πληµµελήµατος: 
 

3 του 45(Ι) του 1998. Νοείται ότι, όσον η κατηγορία δυνάµει της υποπαραγράφου (δ) του παρόντος άρθρου 
αναφέρεται σε σκύλο, τεκµαίρεται ότι ο κατηγορούµενος είχε γνώση της πιθανότητας 
πρόκλησης σωµατικής βλάβης από τον εν λόγω σκύλο, ανεξάρτητα από τη φύση ή την 
προηγούµενη συµπεριφορά ή τις συνήθειες του σκύλου αυτού.”. 
 

Άλλες αµελείς πράξεις 
που προκαλούν σωµατική 

237. Όποιος διενεργεί παράνοµα οποιαδήποτε πράξη ή παραλείπει να  διενεργήσει 
πράξη την οποία έχει καθήκον να εκτελέσει η οποία δεν είναι πράξη ή παράλειψη που 
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βλάβη.

3(1) του 166/87.

ορίζεται στο προηγούµενο άρθρο, από την οποία πράξη ή παράλειψη προκαλείται 
σωµατική βλάβη σε άλλο, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση έξι 
µηνών ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και 
στις δύο αυτές ποινές. 
 

13/11/2019
Σηµείωση εκδότη.

Αναφορικά µε το άρθρο 237 και συγκεκριµένα στη µετάφραση της λέξης 
misdemeanour αποδόθηκε στα Ελληνικά ως κακούργηµα ενώ το σωστό είναι 
Πληµµέληµα. Αυτό αναγράφεται σήµερα µετά από συνεννόηση µε την Επίτροπο 
Νοµοθεσίας. 
 

∆ιακινδύνευση της 
ασφάλειας προσώπων 

που ταξιδεύουν 
σιδηροδροµικώς.

238. Όποιος µε παράνοµη πράξη ή παράλειψη, που δεν ορίζεται στο άρθρο 230, 
συντελεί ώστε η ασφάλεια προσώπου που ταξιδεύει σιδηροδροµικώς να τεθεί σε 
κίνδύνο, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

Επίδειξη απατηλού 
φωτός, σηµείου ή 

σηµαντήρα.

239. Όποιος δείχνει απατηλό φως, σηµείο ή σηµαντήρα, µε σκοπό µε αυτή την επίδειξη 
να παραπλανήσει ναυτιλλόµενο ή γνωρίζει ότι ενδέχεται τέτοια επίδειξη να 
παραπλανήσει ναυτιλλόµενο, υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων ή σε χρηµατική 
ποινή ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

Μεταφορά προσώπου διά 
υδάτινης oδoύ µε µη 

ασφαλή ή 
υπερφορτωµένο σκάφος.

240. Όποιος, εν γνώσει του ή εξ αµέλειας µεταφέρει ή συντελεί στη µεταφορά 
προσώπου µε κόµιστρο διά µέσου υδάτινης οδού, µε ανασφαλή σκάφος είτε λόγω της 
κατάστασης στην οποία βρίσκεται είτε λόγω υπερφόρτωσης, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος. 
 

Κίνδυνος ή παρεµπόδιση 
σε δηµόσια διάβαση ή 
ναυτιλιακή γραµµή.

4 του 166/87.

241. Όποιος, µε τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης ή της παράλειψης να επιδείξει 
εύλογη προσοχή σε σχέση µε περιουσιακό στοιχείο που έχει στην κατοχή ή την ευθύνη 
του, προκαλεί κίνδυνο, παρεµπόδιση ή βλάβη σε πρόσωπο σε δηµόσια διάβαση ή 
δηµόσια ναυτιλιακή γραµµή, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
διακόσιες πενήντα λίρες. 
 

Επιθέσεις 
 

Κοινή επίθεση.

3(1) του 166/87.

242. Όποιος επιτίθεται εναντίον άλλου παράνοµα, είναι ένοχος πληµµελήµατος, αν 
όµως η επίθεση δεν διαπράχτηκε κάτω από περιστάσεις για τις οποίες σύµφωνα µε τον 
Κώδικα αυτό προνοείται βαρύτερη ποινή, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 
τον ένα χρόνο ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο 
αυτές ποινές. 
 

Επιθέσεις που προκαλούν 
πραγµατική σωµατική 

βλάβη.

243. Όποιος διαπράττει επίθεση που προκαλεί πραγµατική σωµατική βλάβη, είναι 
ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων. 
 

Επιθέσεις που 
τιµωρούνται µε φυλάκιση 

δύο χρόνων.

244. Όποιος— 
 
(α) επιτίθεται εναντίον άλλου µε σκοπό διάπραξης κακουργήµατος ή αντίστασης ή 
µαταίωσης της νόµιµης σύλληψης ή κράτησης του εαυτού του ή άλλου για κάποιο 
ποινικό αδίκηµα· ή 
 
(β) επιτίθεται ή αντιστέκεται ή εσκεµµένα παρεµποδίζει όργανο τήρησης της τάξης 
κατά την κανονική εκτέλεση του καθήκοντός του ή άλλο που παρέχει συνδροµή σε 
τέτοιο όργανο τήρησης της τάξης· ή 
 
(γ) επιτίθεται εναντίον άλλου κατά την επιδίωξη παράνοµης συνεργασίας ή 
συνωµοσίας για την αύξηση των ηµεροµισθίων ή σχετικά µε οποιοδήποτε επάγγελµα, 
επιχείρηση ή βιοµηχανία ή σχετικά µε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενδιαφέρεται ή που 
απασχολείται µε αυτά· ή 
 
(δ) επιτίθεται, αντιστέκεται ή παρεµποδίζει πρόσωπο κατά τη νόµιµη εκτέλεση 
εντάλµατος ή τη νόµιµη κατάσχεση, µε σκοπό διάσωσης περιουσιακού στοιχείου που 
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κατασχέθηκε νόµιµα δυνάµει τέτοιου εντάλµατος ή τέτοιας κατάσχεσης· ή 
 
(ε) επιτίθεται εναντίον άλλου λόγω πράξης που διαπράχτηκε από εκείνο που έγινε η 
επίθεση, κατά την εκτέλεση σύµφωνα µε το νόµο του επιβεβληµένου καθήκοντός του, 
 
είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση δύο χρόνων. 
 

Ποινικά Αδικήµατα εναντίον της Προσωπικής Ελευθερίας 
 

Ορισµός αρπαγής 
προσώπου από τη 

∆ηµοκρατία.

245. Όποιος µεταφέρει οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός των ορίων της ∆ηµοκρατίας, 
χωρίς τη συναίνεση αυτού ή άλλου που είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένος να συναινεί εκ 
µέρους του, θεωρείται ότι αρπάζει το πρόσωπο αυτό από τη ∆ηµοκρατία. 
 

2 του 70(Ι) του 2008.
Ορισµός αρπαγής από 
πρόσωπο που ασκεί 
κοινή κηδεµονία. 

245Α. Όποιος ενώ ασκεί κοινή κηδεµονία ανήλικου µε άλλο ή άλλα πρόσωπα, 
µεταφέρει το ανήλικο πρόσωπο εκτός των ορίων της ∆ηµοκρατίας, χωρίς τη συναίνεση 
του άλλου ή των άλλων νοµίµων κηδεµόνων του, θεωρείται ότι αρπάζει το ανήλικο 
πρόσωπο από το νόµιµο κηδεµόνα του. 
 

Ορισµός αρπαγής από 
νόµιµη κηδεµονία.

246. Όποιος αφαιρεί ή παρασύρει σε διαφυγή ανήλικο που έχει ηλικία κάτω των 
δεκατεσσάρων χρόνων προκειµένου για άντρα, ή κάτω των δεκαέξι χρόνων 
προκειµένου για γυναίκα ή πρόσωπο που έχει κλονισµένο το λογικό, από τη φύλαξη 
του νόµιµου κηδεµόνα του, χωρίς τη συναίνεση τέτοιου κηδεµόνα, θεωρείται ότι 
αρπάζει τον ανήλικο ή τέτοιο πρόσωπο από το νόµιµο κηδεµόνα του. 
 

Ορισµός απαγωγής. 247. Όποιος µε βία εξαναγκάζει ή µε οποιαδήποτε απατηλά µέσα παρακινεί άλλο να 
φύγει από κάποιο τόπο, θεωρείται ότι απαγάγει το εν λόγω πρόσωπο. 
 

Ποινή αρπαγής. 248. Όποιος αρπάζει πρόσωπο από τη ∆ηµοκρατία ή από νόµιµη κηδεµονία, είναι 
ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων και σε χρηµατική 
ποινή. 
 

3 του 112(Ι) του 2015.
Παράνοµη κατακράτηση 

ανηλίκου εκτός των 
ορίων της ∆ηµοκρατίας.

248Α.(1) Όποιος, ενώ ασκεί κοινή κηδεµονία ανηλίκου µε άλλο ή άλλα πρόσωπα, 
µεταφέρει το ανήλικο πρόσωπο εκτός των ορίων της ∆ηµοκρατίας, µε τη συναίνεση 
του άλλου ή των άλλων νοµίµων κηδεµόνων του για συγκεκριµένη περίοδο και, µε την 
εκπνοή της περιόδου αυτής, εξακολουθεί να κατακρατεί το ανήλικο πρόσωπο εκτός 
των ορίων της ∆ηµοκρατίας, χωρίς τη συναίνεση του άλλου ή των άλλων νοµίµων 
κηδεµόνων του, θεωρείται ότι κατακρατεί παράνοµα το ανήλικο πρόσωπο εκτός των 
ορίων της ∆ηµοκρατίας. 
 
(2) Όποιος κατακρατεί παράνοµα ανήλικο πρόσωπο εκτός των ορίων της ∆ηµοκρατίας 
είναι ένοχος κακουργήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή 
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη. 
 

Αρπαγή ή απαγωγή 
προσώπου µε σκοπό να 
φονευθεί εκ προµελέτης.

6 του 3/62.

249. Όποιος αρπάζει ή απαγάγει οποιοδήποτε πρόσωπο µε σκοπό αυτό το πρόσωπο να 
φονευθεί εκ προµελέτης ή να τύχει τέτοιας µεταχείρισης ώστε να τεθεί σε κίνδυνο να 
φονευθεί εκ προµελέτης, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση δέκα 
χρόνων. 
 

Αρπαγή ή απαγωγή 
προσώπου µε σκοπό 

κρυφό και άδικο 
περιορισµό.

250. Όποιος αρπάζει ή απαγάγει άλλο, µε σκοπό να προκαλέσει τον κρυφό και άδικο 
περιορισµό αυτού, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά 
χρόνων. 
 

Αρπαγή ή απαγωγή µε 
σκοπό να υποβληθεί 
πρόσωπο σε βαριά 

βλάβη,κλπ.

251. Όποιος αρπάζει ή απαγάγει οποιοδήποτε πρόσωπο µε σκοπό αυτό να υποβληθεί, ή 
να τύχει τέτοιας µεταχείρισης ώστε να τεθεί σε κίνδυνο να υποβληθεί, σε βαριά βλάβη, 
ή στις παρά φύση ορέξεις οποιουδήποτε ή γνωρίζει ότι είναι ενδεχόµενο το πρόσωπο 
αυτό να τύχει τέτοιας υποβολής ή µεταχείρισης, είναι ένοχος κακουργήµατος και 
υπόκειται σε φυλάκιση δέκα χρόνων και σε χρηµατική ποινή. 
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Αδικη απόκρυψη ή 
περιορισµός αρπαγέντος 

ή απαχθέντος.

252. Όποιος άδικα αποκρύβει ή περιορίζει οποιοδήποτε πρόσωπο, ενώ γνωρίζει ότι 
αυτό έχει αρπαγεί ή έχει απαχθεί, είναι ένοχος κακουργήµατος και τιµωρείται µε τον 
ίδιο τρόπο ωσάν αυτός είχε αρπάξει ή απαγάγει τέτοιο πρόσωπο µε την ίδια πρόθεση ή 
γνώση ή για τον ίδιο σκοπό µε τον οποίο ή για τον οποίο αυτός το αποκρύβει ή το 
περιορίζει. 
 

Αρπαγή ή απαγωγή 
παιδιού ηλικίας κάτω των 
δεκατεσσάρων χρονών µε 
σκοπό κλοπής από αυτό.

253. Όποιος αρπάζει ή απαγάγει παιδί που έχει ηλικία κάτω των δεκατεσσάρων 
χρόνων, µε σκοπό ανέντιµα να αποσπάσει από το πρόσωπο του οποιοδήποτε κινητό 
περιουσιακό στοιχείο, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά 
χρόνων και σε χρηµατική ποινή. 
 

Παράνοµη 
καταναγκαστική εργασία.

254. Όποιος εξαναγκάζει παράνοµα σε εργασία άλλον χωρίς τη θέλησή του, είναι 
ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου. 
 

ΜΕΡΟΣ VI 
 

ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 

Κλοπή 
 

Ορισµός. 255.—(1) Όποιος κλέβει, χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη, που γίνεται µε δόλιο 
τρόπο και χωρίς αξίωση δικαιώµατος µε καλή πίστη, αποκτά κατοχή και αποκοµίζει 
οτιδήποτε που µπορεί να καταστεί αντικείµενο κλοπής µε σκοπό, κατά το χρόνο της 
απόκτησης, να αποστερήσει τον ιδιοκτήτη µόνιµα από αυτό: 
 
Νοείται ότι πρόσωπο δύναται να είναι ένοχο κλοπής οποιουδήποτε τέτοιου πράγµατος, 
ανεξάρτητα του ότι κατέχει αυτό νόµιµα, αν είναι θεµατοφύλακας ή συνιδιοκτήτης του, 
µε δόλιο τρόπο σφετερίζεται αυτό για χρήση από τον ίδιο ή από οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο παρά του ιδιοκτήτη. 
 
(2) (α) Ο όρος "αποκτά κατοχή" περιλαµβάνει και το να αποκτά κατοχή— 
 
(i) µε τέχνασµα· 
 
(ii) µε εκφοβισµό· 
 
(iii) µε συνέπεια πλάνης του ιδιοκτήτη που είναι σε γνώση του αποκτώντα ότι κατοχή 
του αποκτώµενου αποκτήθηκε µε τέτοιο τρόπο· 
 
(iv) µε ανεύρεση, εφόσον κατά το χρόνο της ανεύρεσης αυτός που το βρήκε πιστεύει 
ότι ο ιδιοκτήτης µπορεί να ανακαλυφθεί µε εύλογα διαβήµατα· 
 
(β) ο όρος "αποκοµίζει" περιλαµβάνει κάθε µετακίνηση οποιουδήποτε πράγµατος από 
το χώρο τον οποίο αυτό κατέχει, προκειµένου όµως για πράγµα προσαρτηµένο, µόνο 
αν αυτό αποσπάστηκε εντελώς· 
 
(γ) ο όρος "ιδιοκτήτης" περιλαµβάνει και τον ιδιοκτήτη µέρους ή αυτόν που έχει 
κατοχή ή έλεγχο ή ειδική ιδιοκτησία πράγµατος το οποίο δύναται να καταστεί 
αντικείµενο κλοπής. 
 
(3) ∆ύναται να είναι αντικείµενο κλοπής κάθε πράγµα που έχει αξία και που ανήκει σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο, προκειµένου όµως για πράγµα προσκολληµένο σε ακίνητο µετά 
το διαχωρισµό του από τέτοιο ακίνητο. 
 

Ειδικές περιπτώσεις. 256.—(1) ∆εν θεωρείται ως κλοπή από πράκτορα ή από αντιπρόσωπο η ενεχυρίαση ή η 
παραχώρηση δικαιώµατος επίσχεσης αγαθών ή τίτλου ιδιοκτησίας σε αγαθά 
εµπιστευµένα σε αυτό για το σκοπό πώλησης ή µε άλλο τρόπο, για χρηµατικό ποσό 
που δεν υπερβαίνει το οφειλόµενο σε αυτό από τον αντιπροσωπευόµενο κατά το χρόνο 
της ενεχυρίασης ή της παραχώρησης του δικαιώµατος επίσχεσης, µαζί µε το ποσό 
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συναλλαγµατικής ή γραµµατίου σε διαταγή, τα οποία αυτός αποδέχτηκε ή έκδωσε εκ 
µέρους ή για λογαριασµό του αντιπροσωπευόµενου. 
 
(2) Όταν υπηρέτης, κατά παράβαση των διαταγών του κυρίου του, αφαιρεί από την 
κατοχή του, τρόφιµα για τη διατροφή ζώου που ανήκει στον κύριο ή που βρίσκεται 
στην κατοχή τον κυρίου του, τέτοια αφαίρεση δεν θεωρείται κλοπή. 
 

Κεφάλαια κλπ. τα οποία 
κατέχονται δυνάµει 

εντολής.

257. Όταν κάποιο πρόσωπο, είτε µόνο είτε από κοινού µε άλλο, πάρει κάποιο 
χρηµατικό ποσό ή αξιόγραφο ή πληρεξούσιο έγγραφο πώλησης, υποθήκευσης, 
ενεχυρίασης ή άλλης διάθεσης οποιασδήποτε περιουσίας, η οποία δύναται να 
αποτελέσει αντικείµενο κλοπής ή όχι, µε την εντολή σε κάθε µια περίπτωση όπως το 
χρηµατικό αυτό ποσό ή µέρος αυτού ή οποιοδήποτε άλλο ποσό που λήφθηκε σε 
αντάλλαγµα αυτού ή µέρος αυτού ή το προιόν, ή µέρος του προιόντος τέτοιου 
αξιόγραφου, ή τέτοιας υποθήκης ή ενέχυρου ή άλλης διάθεσης, να διατεθεί για σκοπό ή 
να καταβληθεί σε πρόσωπο, όπως ορίζεται στην εντολή, το πιο πάνω χρηµατικό ποσό 
και προιόν θεωρούνται ότι ανήκουν στο πρόσωπο, για το οποίο λήφθηκε τέτοιο 
χρηµατικό ποσό, αξιόγραφο ή πληρεξούσιο έγγραφο µέχρι να εκτελεστεί τέτοια 
εντολή. 
 

Κεφάλαια κλπ. που 
λήφθηκαν από 

αντιπροσώπους πώλησης.

258. Όταν κάποιο πρόσωπο, είτε µόνο είτε από κοινού µε άλλο, πάρει από άλλο 
οποιαδήποτε περιουσία µε όρους οι οποίοι τον εξουσιοδοτούν να πωλήσει ή να 
διαθέσει αυτή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο και τον εντέλλει να πληρώσει το προιόν από 
την περιουσία, ολικά ή µερικά ή να δώσει λογαριασµό για αυτό ή να παραδώσει εκείνο 
που πήρε σε αντάλλαγµα της περιουσίας στο πρόσωπο από το οποίο λήφθηκε ή σε 
κάποιο άλλο πρόσωπο, το προιόν αυτό από την περιουσία και οτιδήποτε έχει ληφθεί µε 
αυτό τον τρόπο σε αντάλλαγµα αυτής θεωρούνται ότι ανήκουν στο πρόσωπο από το 
οποίο η περιουσία λήφθηκε µε τέτοιο τρόπο, µέχρι να διατεθούν σύµφωνα µε τους 
όρους µε τους οποίους λήφθηκε η περιουσία, εκτός αν αυτοί διαλαµβάνουν ότι το 
προιόν είναι δυνατόν να καταχωριστεί σε χρεωστικό πιστωτικό λογαριασµό µεταξύ 
αυτού και του προσώπου στο οποίο οφείλει να πληρώσει αυτό ή να δώσει λογαριασµό 
για αυτό και ότι η σχέση οφειλέτη-πιστωτή θα υφίσταται µόνο µεταξύ εκείνων που 
είναι σχετικά µε αυτό. 
 

Χρηµατικό ποσό που 
λήφθηκε για λογαριασµό 

άλλου.

259. Όταν κάποιο πρόσωπο, είτε µόνο είτε από κοινού µε άλλο, πάρει κάποιο 
χρηµατικό ποσό για λογαριασµό τρίτου, το ποσό αυτό θεωρείται ότι ανήκει στον τρίτο 
για λογαριασµό του οποίου λήφθηκε, εκτός αν λήφθηκε µε τον όρο ότι δυνατόν να 
καταχωριστεί σε χρεωστικό πιστωτικό λογαριασµό και ότι η σχέση οφειλέτη-πιστωτή 
θα υφίσταται µόνο µεταξύ των µερών αναφορικά µε το πιο πάνω ποσό. 
 

Κλοπή από πρόσωπα που 
έχουν συµφέρον στο 

κλοπιµαίο.

260. Όταν κάποιο πρόσωπο αποκτά κατοχή πράγµατος ή σφετερίζεται πράγµα που 
µπορεί να κλαπεί, κάτω από περιστάσεις οι οποίες διαφορετικά θα υπαγόταν η πράξη 
σε κλοπή, είναι αδιάφορο ότι αυτός αποκτά ειδική ιδιοκτησία ή συµφέρον στο πράγµα 
ή είναι ο ιδιοκτήτης του πράγµατος που έχει αποκτηθεί ή σφετεριστεί εφόσον σε αυτό 
αποκτά ειδική ιδιοκτησία ή έχει συµφέρον κάποιο τρίτο πρόσωπο ή είναι µισθωτής του 
πράγµατος ή είναι ένας από τους συνιδιοκτήτες του ή είναι διευθυντής ή είναι 
αξιωµατούχος οργανισµού ή εταιρείας ή οργάνωσης που έχουν την κυριότητα του 
πράγµατος που έχει αποκτηθεί ή που έχει σφετεριστεί. 
 

Κλοπή µεταξύ συζύγων. 261. Όποιος, από τους συζύγους που συµβιώνουν, προκαλεί ο καθένας από αυτούς να 
χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε πράγµα το οποίο γνωρίζει ότι ανήκει στον άλλο µε τέτοιο 
τρόπο ο οποίος θα συνιστά κλοπή αν δεν ήταν συζευγµένοι, θεωρείται ότι έχει κλέψει 
το πράγµα και δύναται να κατηγορηθεί για κλοπή. 
 

Γενική ποινή κλοπής. 262. Αυτός που κλέβει οτιδήποτε το οποίο δύναται να κλαπεί, είναι ένοχος του 
κακουργήµατος της κλοπής και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων, εκτός αν λόγω 
των περιστάσεων της κλοπής ή της φύσης του πράγµατος που κλάπηκε, προβλέπεται 
κάποια άλλη ποινή. 
 

Κλοπή διαθήκης. 263. Αν αυτό που κλάπηκε είναι έγγραφο τελευταίας βούλησης, ανεξάρτητα αν ο 
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διαθέτης ζει ή πέθανε, ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Κλοπή υλικού που 
διαβιβάζεται 

ταχυδροµικώς κλπ.

264. Αν αυτό που κλάπηκε είναι υλικό που διαβιβάζεται ταχυδροµικώς ή οποιοδήποτε 
κινητό, χρήµατα ή αξιόγραφο, που περιέχονται σε τέτοιο υλικό, ο υπαίτιος υπόκειται 
σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Κλοπή ζώων, προϊόντων, 
κλπ.

265.—(1) Αν αυτό πού κλάπηκε είναι ένα από τα ακόλουθα, δηλαδή άλογο, φοράδα, 
µουνούχος, γαϊδούρι, µουλάρι, καµήλα, ταύρος, αγελάδα, βόδι, κριάρι, αρνί, 
ευνουχισµένο αρνί, γίδα ή χοίρος, ή νεογνό τέτοιου ζώου, ή γεωργική σοδειά ή καρποί, 
ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων. 
 
(2) Οι διατάξεις του άρθρου 8 δεν εφαρµόζονται σε ποινική δίωξη δυνάµει του άρθρου 
αυτού για κλοπή γεωργικής σοδειάς ή καρπών ή προϊόντων γης ή δένδρου 
εγγεγραµµένου επί ονόµατι άλλου προσώπου, εκτός αν ο κατηγορούµενος αποδείξει µε 
τέτοιο τρόπο πού να ικανοποιεί το ∆ικαστήριο ότι— 
 
(α) αγόρασε ή απέκτησε από διανοµή, ανταλλαγή, αιτία θανάτου ή λόγω γάµου αυτή τη 
γη ή δένδρο από τον εγγεγραµµένο ιδιοκτήτη ή τους κληρονόµους του· ή 
 
(β) η σοδειά αυτή, ή οι καρποί αν και τα προϊόντα γης ή δένδρου είναι µε τέτοιο τρόπο 
εγγεγραµµένα, έχουν αποκτηθεί νόµιµα από αυτό. 
 

Κλοπή από το πρόσωπο 
που έπαθε κλοπή αγαθών 
στη διαµετακόµιση κλπ.

266. Αν διαπραχτεί κλοπή µε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω περιστάσεις δηλαδή— 
 
(α) αν το πράγµα κλαπεί από άλλο πρόσωπο· 
 
(β) αν το πράγµα κλαπεί σε κατοικία και η αξία του υπερβαίνει τις πέντε λίρες ή ο 
υπαίτιος κατά ή αµέσως πριν ή µετά το χρόνο της κλοπής χρησιµοποιεί βία ή απειλεί 
να χρησιµοποιήσει βία σε οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στην κατοικία· 
 
(γ) αν το πράγµα κλαπεί από οποιοδήποτε είδος σκάφους ή οχήµατος ή χώρου ή τόπού 
αποθήκευσης, που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά ή φύλαξη αγαθών στη 
διαµετακόµιση· 
 
(δ) αν αυτό, που κλάπηκε είναι προσάρτηµα ή µέρος σιδηροδρόµου· 
 
(ε) αν το πράγµα κλαπεί από σκάφος που βρίσκεται σε κίνδυνο το οποίο ναυάγησε ή 
παρεκτράπηκε· 
 
(στ) αν το πράγµα κλαπεί από δηµόσιο γραφείο, όπου βρίσκεται κατατεθειµένο ή 
φυλάγεται· 
 
(ζ) αν ο υπαίτιος, µε σκοπό διάπραξης του ποινικού αδικήµατος ανοίξει µε κλειδί ή 
άλλο όργανο, κλειδωµένο δωµάτιο, κιβώτιο ή άλλο δοχείο, 
 
ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων. 
 

Κλοπή από δηµόσιους 
λειτουργούς.

2 του 43(Ι) του 2000.
2 του 84(Ι) του 2012.

267. Αν ο υπαίτιος κλοπής είναι δηµόσιος λειτουργός, αυτό που κλάπηκε είναι κρατική 
περιουσία ή πράγµα που περιήλθε στην κατοχή του υπαίτιου από τη θέση την οποία 
κατέχει, αυτός υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων. 
 

Κλοπή από γραµµατείς 
και υπηρέτες.

3 του 43(Ι) του 2000.
3 του 84(Ι) του 2012.

268. Αν ο υπαίτιος κλοπής είναι γραµµατέας ή υπηρέτης, αυτό που κλάπηκε είναι 
περιουσία του εργοδότη του ή πράγµα που περιήλθε στην κατοχή του υπαίτιου για 
λογαριασµό του εργοδότη του, αυτός υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων. 
 

Κλοπή από διευθυντές ή 
αξιωµατούχους

269. Αν ο υπαίτιος κλοπής είναι διευθυντής ή αξιωµατούχος οργανισµού ή εταιρείας, 
αυτό που κλάπηκε είναι περιουσία του οργανισµού ή της εταιρείας, αυτός υπόκειται σε 
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εταιρειών.
4 του 43(Ι) του 2000.
4 του 84(Ι) του 2012.

φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων. 
 

Κλοπή από 
αντιπροσώπους, κλπ.

270. Αν αυτό που κλάπηκε είναι ένα από τα ακόλουθα πράγµατα, δηλαδή— 
 
(α) περιουσία που λήφθηκε από τον υπαίτιο µε πληρεξουσιότητα για να τη διαθέσει· 
 
(β) περιουσία εµπιστευµένη στον υπαίτιο, είτε σε µόνο του, είτε µαζί µε άλλο, για την 
ασφαλή φύλαξη από αυτό, ή χρήση, πληρωµή, ή παράδοση αυτής ή µέρους της ή 
οποιουδήποτε προϊόντος που απορρέει από τη διάθεση, για οποιοδήποτε σκοπό ή σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο· 
 
(γ) περιουσία που λήφθηκε από τον υπαίτιο, είτε από µόνο του, είτε µαζί µε άλλο εκ 
µέρους ή για λογαριασµό τρίτου· 
 
(δ) το προϊόν, ολόκληρο ή µέρος, αξιογράφου που λήφθηνε από τον υπαίτιο µε εντολή 
όπως το προϊόν από αυτό να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό ή να πληρωθεί σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο όπως ορίζεται στην εντολή· 
 
(ε) το προϊόν, ολόκληρο ή µέρος, το οποίο απορρέει από τη διάθεση περιουσίας, το 
οποίο λήφθηκε από τον υπαίτιο δυνάµει πληρεξουσιότητας για τέτοια διάθεση, εφόσον 
η πληρεξουσιότητα δόθηκε στον υπαίτιο µε εντολή το πιο πάνω ποσό να 
χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό ή να πληρωθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο όπως 
ορίζεται στην εντολή, 
 

5 του 43(Ι) του 2000.
5 του 84(Ι) του 2012.

ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων. 
 

Κλοπή από ενοικιαστή. 271. Αν αυτό που κλάπηκε είναι προσάρτηµα σε ακίνητο ή κινητό που ενοικιάστηκε 
στον υπαίτιο για χρήση µαζί µε την ενοικιασµένη κατοικία ή δωµάτιο, η αξία του 
υπερβαίνει τις πέντε λίρες, ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων. 
 

Κλοπή µετά από 
προηγούµενη καταδίκη.

272.—(1) Αν ο υπαίτιος, πριν από τη διάπραξη της κλοπής καταδικάστηκε για κλοπή 
που τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 262, υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων. 
 
(2) Αν ο υπαίτιος, πριν από τη διάπραξη κλοπής σύµφωνα µε το άρθρο 265, 
καταδικάστηκε για κλοπή που τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, υπόκειται σε 
φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Ποινικά Αδικήµατα συγγενή µε Κλοπή 
 

Απόκρυψη µητρώων ή 
αρχείων.

273. Όποιος, µε σκοπό καταδολίευσης, αποκρύβει ή αφαιρεί από το χώρο κατάθεσης 
αυτού, µητρώο ή αρχείο του οποίου η τήρηση εξουσιοδοτείται ή απαιτείται σύµφωνα 
µε το νόµο για βεβαίωση ή καταχώριση του τίτλου σε οποιαδήποτε περιουσία ή για 
καταχώριση, γεννήσεων, βαπτίσεων, γάµων, θανάτων ή τάφων ή αντίγραφο µέρους 
τέτοιου µητρώου ή αρχείου το οποίο απαιτείται σύµφωνα µε το νόµο να αποσταλεί σε 
δηµόσιο γραφείο, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά 
χρόνων. 
 

Απόκρυψη διαθήκης. 274. Όποιος, µε σκοπό καταδολίευσης αποκρύβει έγγραφο τελευταίας βούλησης, 
ανεξάρτητα αν ο διαθέτης ζει ή απέθανε, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε 
φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Απόκρυψη εγγράφων. 275. Όποιος, µε σκοπό καταδολίευσης, αποκρύβει ολόκληρο ή µέρος εγγράφου το 
οποίο είναι αποδεικτικό τίτλου ή άλλου δικαιώµατος σε γη, είναι ένοχος 
κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων. 
 

Ζωοκτονία µε σκοπό 276. Όποιος, φονεύει ζώο το οποίο µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο κλοπής, µε 
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κλοπής. σκοπό κλοπής του δέρµατος ή του πτώµατος ζώου ή µέρους από αυτά, είναι ένοχος 
κακουργήµατος και υπόκειται στην ίδια ποινή ωσάν είχε κλέψει τέτοιο ζώο. 
 

Αποχωρισµός πράγµατος 
µε σκοπό κλοπής.

277. Όποιος καθιστά κάποιο πράγµα κινητό µε σκοπό να το κλέψει, είναι ένοχος 
κακουργήµατος και υπόκειται στην ίδια ποινή ωσάν είχε κλέψει το πράγµα µετά τη 
µετατροπή του σε κινητό πράγµα. 
 

∆όλιες ενέργειες σε 
ορυκτά στα µεταλλεία.

278. Όποιος αποκτά κατοχή, αποκρύβει ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει 
µετάλλευµα, µέταλλο ή ορυκτό εντός ή γύρω από το µεταλλείο, µε σκοπό 
καταδολίευσης οποιουδήποτε προσώπου, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε 
φυλάκιση πέντε χρόνων. 
 

∆όλια ιδιοποίηση 
ενέργειας ή τρεχούµενου 

ύδατος.

279.—(1) Όποιος µε δόλιο τρόπο αφαιρεί ή παροχετεύει για δική του χρήση ή για 
χρήση κάποιου άλλου, µηχανική, φωτιστική ή ηλεκτρική ενέργεια, που παράγεται από 
µηχανή, συσκευή ή ύλη που ανήκει σε άλλο, είναι ένοχος κακουργήµατος και 
υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων. 
 
(2) Όποιος µε δόλιο τρόπο αφαιρεί ή παροχετεύει για δική του χρήση ή για χρήση 
κάποιου άλλου τρεχούµενο νερό που ανήκει σε άλλο, είναι ένοχος κακουργήµατος και 
υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων. 
 

Αξιόποινη Παράνοµη Είσοδος 
 

Είσοδος σε ξένη 
περιουσία µε σκοπό 
διάπραξης ποινικού 
αδικήµατος, κλπ.

280. Όποιος εισέρχεται σε περιουσία που είναι στην κατοχή άλλου, µε σκοπό 
διάπραξης ποινικού αδικήµατος που τιµωρείται σύµφωνα µε τον Κώδικα αυτό ή µε 
οποιοδήποτε άλλο νόµο που ισχύει στη ∆ηµοκρατία ή µε σκοπό εκφοβισµού, 
εξύβρισης ή όχλησης του κατόχου τέτοιας περιουσίας· ή όποιος, αφού εισέρθει νόµιµα 
σε τέτοια περιουσία, παραµένει σε αυτή παράνοµα, µε σκοπό εκφοβισµού, εξύβρισης ή 
όχλησης του κατόχου τέτοιας περιουσίας ή µε σκοπό διάπραξης ποινικού αδικήµατος 
που τιµωρείται σύµφωνα µε τον Κώδικα αυτό ή µε οποιοδήποτε άλλο νόµο που ισχύει 
στη ∆ηµοκρατία, είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση δύο χρόνων. 
 

Παράνοµη, κατοχή, 
καλλιέργεια, νοµή ή 

χρήση.
2 του 44/72.

Κεφ. 232
50 του 1970.

96 του 1972.

2 του 44/72.
3(1) του 166/87.

2 του 31(Ι) του 2005.

281.—(1) Όποιος κατέχει, καλλιεργεί, νέµεται ή χρησιµοποιεί µε οποιοδήποτε τρόπο— 
 
(α) γη εγγεγραµµένη επί ονόµατι άλλου· 
 
(β) γη, σχετικά µε την οποία κατατέθηκε στο Κτηµατολογικό Γραφείο σύµβαση 
πώλησης, δυνάµει των διατάξεων του περί Πωλήσεως Γαιών (Ειδική Εκτέλεσις) 
Νόµου, από τον αγοραστή αυτής, 
 
χωρίς τη συναίνεση του εγγεγραµµένου ιδιοκτήτη ή των κληρονόµων του ή του 
αγοραστή από τους κληρονόµους του, ανάλογα µε την περίπτωση, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση δύο χρόνων ή σε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 
(2) Οι διατάξεις του άρθρου 8 δεν εφαρµόζονται σε ποινική δίωξη που ασκήθηκε 
δυνάµει του άρθρου αυτού, εκτός αν ο κατηγορούµενος αποδείξει µε τέτοιο τρόπο που 
να ικανοποιεί το ∆ικαστήριο ότι αυτός αγόρασε ή απέκτησε από διανοµή, ανταλλαγή, 
αιτία θανάτου ή λόγω γάµου τη γη αυτή από τον εγγεγραµµένο ιδιοκτήτη ή από τους 
κληρονόµους του. 
 

Ληστεία και εκβίαση 
 

Ορισµός ληστείας. 282. Όποιος κλέβει κάτι και κατά ή αµέσως πριν ή αµέσως µετά το χρόνο της κλοπής, 
χρησιµοποιεί ή απειλεί να χρησιµοποιήσει πραγµατική βία εναντίον οποιουδήποτε 
προσώπου ή περιουσίας, µε σκοπό απόκτησης ή κατακράτησης εκείνου που εκλάπηκε 
ή µε σκοπό αποτροπής ή εξουδετέρωσης αντίστασης που προβάλλεται εναντίον της 
κλοπής ή κατακράτησης αυτού, είναι ένοχος του κακουργήµατος της ληστείας. 
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Ποινή ληστείας. 283. Όποιος διαπράττει το ποινικό αδίκηµα της ληστείας υπόκειται σε φυλάκιση 
δεκατεσσάρων χρόνων. Αν ο υπαίτιος είναι οπλισµένος µε επικίνδυνο ή επιθετικό όπλο 
ή όργανο ή συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή αν κατά ή αµέσως πριν ή 
αµέσως µετά το χρόνο της ληστείας, τραυµατίσει, κτυπήσει, πλήξει ή χρησιµοποιήσει 
οποιαδήποτε άλλη µορφή σωµατικής βίας εναντίον άλλου, αυτός υπόκειται στην ποινή 
της φυλάκισης διά βίου. 
 

Απόπειρα ληστείας. 284. Όποιος επιτίθεται εναντίον άλλου µε σκοπό κλοπής και κατά ή αµέσως πριν ή 
αµέσως µετά το χρόνο της επίθεσης, χρησιµοποιεί ή απειλεί να χρησιµοποιήσει 
πραγµατική βία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ή περιουσίας, µε σκοπό απόκτησης 
του πράγµατος στο οποίο αποβλέπει η κλοπή, ή µε σκοπό αποτροπής ή εξουδετέρωσης 
αντίστασης που προβάλλεται εναντίον της κλοπής αυτού, είναι ένοχος κακουργήµατος 
και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 
Αν ο υπαίτιος είναι οπλισµένος µε επικίνδυνο ή επιθετικό όπλο ή όργανο ή 
συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή αν κατά ή αµέσως πριν ή αµέσως µετά 
το χρόνο της επίθεσης, τραυµατίσει, κτυπήσει, πλήξει ή χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε 
άλλη µορφή σωµατικής βίας εναντίον άλλου, αυτός υπόκειται στην ποινή της 
φυλάκισης δια βίου. 
 

Επίθεση µε σκοπό 
κλοπής.

285. Όποιος επιτίθεται εναντίον άλλου µε σκοπό κλοπής, είναι ένοχος κακουργήµατος 
και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων. 
 

Είσοδος ενόπλου σε ξένη 
περιουσία µε σκοπό 

κλοπής.

286. Όποιος εισέρχεται στην περιουσία άλλου µε σκοπό κλοπής, οπλισµένος µε 
επικίνδυνο ή επιθετικό όπλο ή όργανο ή συνοδευόµενος από ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα, κάτω από περιστάσεις που δικαιολογούν εύλογη ανησυχία ότι θα 
χρησιµοποιήσει βία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για προώθηση τέτοιου σκοπού ή 
µε σκοπό απόδρασης ή διευκόλυνσης της απόδρασής του, είναι ένοχος κακουργήµατος 
και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων. 
 

Απαίτηση περιουσίας µε 
γραπτές απειλές.

287. Όποιος, µε σκοπό να αποσπάσει ή να προσποριστεί οτιδήποτε από άλλο, και ενώ 
γνωρίζει το περιεχόµενο του γραπτού, συντελεί ώστε να πάρει από άλλο γραπτό µε το 
οποίο απαιτείται οτιδήποτε από οποιοδήποτε χωρίς εύλογη ή πιθανή αιτία και µε το 
οποίο απειλείται να προξενηθεί βλάβη ή οποιοδήποτε είδος ζηµιάς εναντίον άλλου, είτε 
από τον υπαίτιο είτε από τρίτο, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τέτοια απαίτηση, 
είναι ένοχος κακουργήµατος ναι υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων. 
 

Απόπειρα εκβίασης µε 
απειλές.

288. Όποιος µε σκοπό να αποσπάσει ή να προσποριστεί οτιδήποτε από άλλο— 
 
(α) κατηγορεί ή απειλεί να κατηγορήσει άλλο ότι διάπραξε κακούργηµα ή πληµµέληµα 
ή ότι έκαµε πρόταση σε άλλο ή απείλησε άλλο για υποκίνηση αυτού να διαπράξει ή να 
επιτρέψει τη διάπραξη κακουργήµατος ή πληµµελήµατος· ή 
 
(β) απειλεί ότι οποιοδήποτε πρόσωπο θα κατηγορηθεί από άλλο για κακούργηµα ή 
πληµµέληµα ή για οποιαδήποτε τέτοια πράξη· ή 
 
(γ) ενώ γνωρίζει το περιεχόµενο αυτού, συντελεί ώστε να ληφθεί από άλλο γραπτό το 
οποίο περιέχει κατηγορία ή απειλή όπως αναφέρεται πιο πάνω, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και αν η κατηγορία ή η απειλή κατηγορίας αφορά— 
 
(i) ποινικό αδίκηµα για το οποίο δύναται να επιβληθεί η θανατική ποινή ή η ποινή 
φυλάκισης διά βίου· ή 
 
(ii) οποιοδήποτε από τα ποινικά αδικήµατα που ορίζονται στα άρθρα 144 µέχρι 177 
(περιλαµβανόµενων και των δύο) ή σε απόπειρα διάπραξης τέτοιου αδικήµατος· ή 
 
(iii) επίθεση µε σκοπό να έρθει σε παρά φύση συνουσία µε άλλο ή παράνοµη και 
άσεµνη επίθεση εναντίον άντρα· ή 
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(iv) πρόταση ή απειλή που γίνεται σε άλλο για υποκίνηση αυτού να  διαπράξει ή να 
επιτρέψει τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα ποινικά αδικήµατα που αναφέρονται πιο 
πάνω, 
 
ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων. 
 
Σε κάθε άλλη περίπτωση ο υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων. 
 
Είναι αδιάφορο κατά πόσο ο κατηγορηθείς ή ο απειληθείς κατηγορηθεί, ότι διάπραξε ή 
όχι το ποινικό αδίκηµα ή την πράξη για την οποία κατηγορείται ή απειλείται να 
κατηγορηθεί. 
 

Να επιφέρει µε απειλές 
την εκτέλεση εγγράφων, 

κλπ.

289. Όποιος, µε σκοπό καταδολίευσης και µε τη χρήση παράνοµης βίας εναντίον ή µε 
τον περιορισµό άλλου προσώπου ή µε την απειλή τέτοιας βίας ή περιορισµού ή µε τη 
διατύπωση ή απειλής διατύπωσης κατηγορίας εναντίον άλλου για τη διάπραξη 
κακακουργήµατος ή πληµµελήµατος ή µε την πρόταση σε άλλο ή µε απειλή άλλου για 
υποκίνηση αυτού να διαπράξει ή να επιτρέψει τη διάπραξη ποινικού αδικήµατος, 
εξαναγκάζει ή υποκινεί άλλο— 
 
(α) να εκτελέσει, εκδώσει, αποδεχτεί, οπισθογραφήσει, µεταβάλει ή καταστρέψει 
ολόκληρο ή µέρος, αξιόγραφο· ή 
 
(β) να γράψει, αποτυπώσει, ή επιθέσει όνοµα ή σφραγίδα σε χαρτί ή περγαµηνή, µε 
σκοπό να καταστεί αυτό µετά από αυτά ή να µετατραπεί σε αξιόγραφο ή να τύχει της 
χρήσης ή της µεταχείρισης αξιογράφου, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων. 
 

Απαίτηση περιουσίας µε 
απειλές µε σκοπό 

κλοπής.

290. Όποιος µε σκοπό κλοπής πολύτιµου πράγµατος απαιτεί αυτό από άλλο, µε απειλές 
ή βία, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων. 
 

3 του 56(Ι) του 2011.
Εκβίαση.

 290Α.—(1) Πρόσωπο το οποίο µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο 
περιουσιακό όφελος, εξαναγκάζει κάποιον, µε βία ή µε απειλή, σε πράξη, παράλειψη ή 
ανοχή από την οποία επέρχεται ζηµιά στην περιουσία του εξαναγκαζοµένου ή άλλου 
προσώπου, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει τα δεκατέσσερα (14) έτη. 
 
(2) Όποιος αποπειράται να διαπράξει το αδίκηµα κατά παράβαση του εδαφίου (1) του 
παρόντος άρθρου, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που 
δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. 

 
∆ιάρρηξη κατά τη ∆ιάρκεια Νύχτας, ∆ιάρρηξη και  

παρόµοια Ποινικά Αδικήµατα 
 

Ορισµοί. 291. Όποιος διαρρήχνει οποιοδήποτε µέρος κτιρίου, εξωτερικό ή εσωτερικό ή ανοίγει 
µε ξεκλείδωµα, έλξη, ώθηση, ανύψωση ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο, θύρα, παράθυρο, 
παραθυρόφυλλο, πόρτα υπογείου ή άλλο πράγµα προορισµένο για το κλείσιµο ή για 
την κάλυψη ανοίγµατος σε κάποιο κτίριο ή άνοιγµα που επιτρέπει τη δίοδο από ένα 
µέρος του κτιρίου σε άλλο, θεωρείται ότι διαρρήχνει το κτίριο. 
 
Κάποιο πρόσωπο θεωρείται ότι εισέρχεται σε κτίριο αµέσως όταν οποιοδήποτε µέρος 
του σώµατός του ή οποιοδήποτε µέρος οργάνου που χρησιµοποιείται από αυτό, 
βρίσκεται εντός του κτιρίου. 
 
Εκείνος που επιτυγχάνει την είσοδο του σε κτίριο µε τη χρήση απειλής για αυτό το 
σκοπό ή µε τέχνασµα ή µε τη συµπαιγνία µαζί µε άλλο που βρίσκεται στο κτίριο ή 
αυτός που εισέρχεται από την καπνοδόχο ή από άλλη τρύπα του κτιρίου η οποία 
παραµένει µόνιµα ανοικτή για κάποιο αναγκαίο σκοπό, δεν προορίζεται όµως να 
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χρησιµοποιείται συνήθωc ως µέσο εισόδου, θεωρείται ότι διάρρηξε και ότι εισήλθε στο 
κτίριο. 
 

∆ιάρρηξη και διάρρηξη 
κατά τη διάρκεια νύχτας.

292. Όποιος— 
 
(α) διαρρήχνει και εισέρχεται σε κτίριο, αντίσκηνο ή σκάφος το οποίο χρησιµοποιείται 
ως κατοικία ανθρώπων ή σε κτίριο που χρησιµοποιείται ως χώρος λατρείας, µε σκοπό 
διάπραξης κακουργήµατος σε αυτό· ή 
 
(β) αν εισέλθει σε κτίριο, αντίσκηνο ή σκάφος που χρησιµοποιείται ως κατοικία 
ανθρώπων ή σε κτίριο που χρησιµοποιείται ως χώρος λατρείας, µε σκοπό διάπραξης 
κακουργήµατος σε αυτό ή αν διάπραξε κακούργηµα σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω, 
διαρρήχνει αυτό και εξέρχεται από αυτό, 
 
είναι ένοχος του κακουργήµατος της διάρρηξης και υπόκειται σε φυλάκιση επτά 
χρόνων. 
 
Αν το ποινικό αδίκηµα διαπράττεται κατά τη διάρκεια νύχτας, αυτό καλείται διάρρηξη 
κατά τη διάρκεια νύχτας, ο δε υπαίτιος υπόκειται σε φυλάκιση δέκα χρόνων. 
 

Είσοδος σε κατοικία µε 
σκοπό διάπραξης 
κακουργήµατος.

293. Όποιος εισέρχεται, ή βρίσκεται σε κτίριο, αντίσκηνο ή σκάφος που 
χρησιµοποιείται ως κατοικία ανθρώπων ή σε κτίριο που χρησιµοποιείται ως χώρος 
λατρείας, µε σκοπό διάπραξης κακουργήµατος σε αυτό, είναι ένοχος κανουργήµατος 
και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων. 
 
Αν το ποινικό αδίκηµα διαπράττεται κατά τη διάρκεια νύχτας, ο υπαίτιος υπόκειται σε 
φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

∆ιάρρηξη κτιρίου και 
διάπραξη 

κακουργήµατος.

294. Όποιος— 
 
(α) διαρρήχνει και εισέρχεται σε σχολικό κτίριο, κατάστηµα, αποθήκη, γραφείο ή 
λογιστήριο ή σε κτίριο που συνορεύει µε κατοικία και που κατέχεται µαζί µε αυτό 
όµως δεν αποτελεί τµήµα της και διαπράττει κάποιο κακούργηµα σε αυτά· ή 
 
(β) αν διάπραξε κάποιο κακούργηµα σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω αναφερόµενα, 
διαρρήχνει αυτό και εξέρχεται από αυτό, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

∆ιάρρηξη κτιρίου µε 
σκοπό διάπραξης 
κακουργήµατος.

295. Όποιος διαρρήχνει και εισέρχεται σε σχολικό κτίριο, κατάστηµα, αποθήκη, 
γραφείο ή λογιστήριο ή σε κτίριο που συνορεύει µε κατοικία  και που κατέχεται µαζί 
µε αυτό, όµως δεν αποτελεί τµήµα της, µε σκοπό διάπραξης κακουργήµατος σε αυτό, 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων. 
 

Πρόσωπο που 
καταλαµβάνεται 

οπλισµένο, κλπ., µε 
σκοπό διάπραξης 
κακουργήµατος.

296. Όποιος ενδέχεται να βρεθεί κάτω από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις 
, δηλαδή — 
 
(α) οπλισµένος µε επικίνδυνο ή επιθετικό όπλο ή όργανο µε σκοπό διάρρηξης ή 
εισόδου σε κατοικία και διάπραξης κακουργήµατος σε αυτή· 
 
(β) οπλισµένος όπως αναφέρθηκε πιο πάνω κατά την διάρκεια νύχτας, µε σκοπό 
διάρρηξης ή εισόδου σε οποιοδήποτε κτίριο και διάπραξης κακουργήµτος σε αυτό· 
 
(γ) έχει στην κατοχή του διαρρηκτικό όργανο κατά τη διάρκεια νύχτας, χωρίς νόµιµη 
δικαιολογία γι αυτό, της οποίας φέρει και το βάρος της απόδειξης· 
 
(δ) έχει στην κατοχή του τέτοιο όργανο κατά τη διάρκεια ηµέρας µε σκοπό διάπραξης 
κακουργήµατος· 
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(ε) έχει το πρόσωπο του καλυµµένο µε προσωπίδα ή µαυρισµένο ή είναι µε 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο µεταµφιεσµένος, µε σκοπό διάπραξης κακουργήµατος· 
 
(στ) σε οποιοδήποτε κτίριο κατά τη διάρκεια νύχτας µε σκοπό διάπραξης 
κακουργήµατος σε αυτό· ή 
 
(ζ) σε οποιοδήποτε κτίριο κατά τη διάρκεια ηµέρας µε σκοπό διάπραξης 
κακουργήµατος σε αυτό, αφού πάρει προφυλάξεις για την απόκρυψη της παρουσίας 
του, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται— 
 
(i) σε περίπτωση καταδίκης δυνάµει της παραγράφου (α), (β), (γ), (ε) ή (στ) σε 
φυλάκιση πέντε χρόνων· 
 
(ii) σε περίπτωση καταδίκης δυνάµει της παραγράφου (δ) ή (ζ), σε φυλάκιση τριών 
χρόνων. 
 
Αν ο υπαίτιος καταδικάστηκε προηγουµένως για κακούργηµα που αφορά περιουσία, 
αυτός υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Ψευδείς Παραστάσεις 
 

Ορισµός ψευδών 
παραστάσεων.

297. Ψευδής παράσταση είναι οποιαδήποτε παράσταση γεγονότος, παρελθόντος ή 
παρόντος, που γίνεται µε λόγια, µε έγγραφο ή µε συµπεριφορά, η οποία είναι ψευδής 
στην πραγµατικότητα και την οποία εκείνος που παριστάνει γνωρίζει ότι είναι ψευδής 
ή δεν πιστεύει ότι είναι αληθινή. 
 

Εξασφάλιση αγαθών µε 
ψευδείς παραστάσεις.
3 του 18(Ι) του 2006.

3 του 130(Ι) του 2006.

298.—(1) Όποιος µε οποιαδήποτε ψευδή παράσταση και µε σκοπό καταδολίευσης, 
αποκτά από άλλο ο,τιδήποτε που δύναται να αποτελέσει αντικείµενο κλοπής, ή 
αποτελέσει αντικείµενο κλοπής, ή υποκινεί άλλο να παραδώσει σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο τέτοιο πράγµα, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε 
χρόνων. 
 

3 του 130(Ι) του 2006. (2). Όποιος αποπειράται να διαπράξει το αδίκηµα που ορίζεται στο εδάφιο (1) του 
παρόντος άρθρου είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε 
χρόνων. 
 

Εξασφάλιση εκτέλεσης 
αξιογράφου µε ψευδείς 

παραστάσεις.
4 του 18(Ι) του 2006.

299. Όποιος, µε οποιαδήποτε ψευδή παράσταση και µε σκοπό καταδολίευσης, υποκινεί 
άλλο να εκτελέσει, εκδώσει, αποδεχτεί, οπισθογραφήσει, µεταβάλει ή καταστρέψει 
ολόκληρο ή µέρος, αξιόγραφο ή να γράψει, αποτυπώσει ή να επιθέσει όνοµα ή 
σφραγίδα σε χαρτί ή περγαµηνή, µε σκοπό όπως µετά από αυτό να καταστεί αυτό ή να 
µετατραπεί σε αξιόγραφο ή να τύχει της χρήσης ή της µεταχείρισης αξιογράφου, είναι 
ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων. 
 

Απάτη.

5 του 18(Ι) του 2006.

300. Όποιος µε δόλιο τέχνασµα ή επινόηµα αποκτά από άλλο οτιδήποτε που δύναται να 
αποτελέσει αντικείµενο κλοπής, ή υποκινεί άλλο να παραδώσει σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο χρήµατα ή αγαθά ή χρηµατικό ποσό µεγαλύτερο από εκείνο το οποίο θα 
πληρωνόταν ή ποσότητα αγαθών µεγαλύτερη από εκείνη η οποία θα παραδιδόταν αν 
δεν χρησιµοποιείτο τέτοιο τέχνασµα ή επινόηµα, είναι ένοχος κακουργήµατος και 
υπόκειται σε φυλάκιση πέντε χρόνων. 
 

2 του 91(Ι) του 2015. 
Σχέδιο προώθησης 

πυραµίδας. 

300Α.(1) Πρόσωπο το οποίο- 

 (α) Οργανώνει, διευθύνει, λειτουργεί ή προωθεί σχέδιο προώθησης πυραµίδας, ή 
 
(β) παρακινεί ή αποπειράται να παρακινήσει άλλο πρόσωπο όπως συµµετάσχει σε 
σχέδιο προώθησης πυραµίδας, ή 
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(γ) παρά το ότι γνωρίζει ότι συγκεκριµένο σχέδιο αποτελεί σχέδιο προώθησης 
πυραµίδας συµµετέχει σ’ αυτό, 
 
είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή 
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 
 

 (2) Για σκοπούς στοιχειοθέτησης του προβλεπόµενου στο εδάφιο (1) αδικήµατος δεν 
λαµβάνεται υπόψη κατά πόσο- 
 
(α) Tο προβλεπόµενο στο σχέδιο προώθησης πυραµίδας χρηµατικό ποσό ή χρηµατικά 
αποτιµώµενο είδος δόθηκε ή αναµένεται να δοθεί εντός ή εκτός της ∆ηµοκρατίας, ή 
 
(β) το αντάλλαγµα θα εδίδετο ή δόθηκε εντός ή εκτός της ∆ηµοκρατίας, ή 
 
(γ) η όποια διευθέτηση ή συµφωνία για συµµετοχή σε σχέδιο προώθησης πυραµίδας 
έχει γίνει προφορικά ή εγγράφως. 
 

 (3) Σε περίπτωση που στο σχέδιο προώθησης πυραµίδας προβλέπεται η προµήθεια 
προϊόντος, κατά την ποινική διαδικασία που διεξάγεται αναφορικά µε το αδίκηµα που 
διαπράττεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, προκειµένου να 
διαπιστωθεί κατά πόσο η ευκαιρία για τη λήψη ανταλλάγµατος προέρχεται κατά κύριο 
λόγο από την εισαγωγή νέων προσώπων στο σχέδιο, δύναται να ληφθούν υπόψη, 
µεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι παράγοντες: 
 
(α) Η έµφαση η οποία δίδεται κατά την προώθηση του σχεδίου προώθησης πυραµίδας 
στην απόκτηση του προϊόντος, συγκρινόµενη µε την έµφαση η οποία δίδεται στο 
αντάλλαγµα που προέρχεται από την εισαγωγή νέων προσώπων στο σχέδιο· 
 
(β) κατά πόσο το χρηµατικό ποσό ή χρηµατικά αποτιµώµενο είδος που καταβλήθηκε ή 
θα καταβληθεί για το προϊόν, είναι εύλογο σε σχέση µε την αξία του ίδιου ή 
παρόµοιου προϊόντος που διατίθεται αλλού: 
 
Νοείται ότι, για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι εύλογο το χρηµατικό ποσό ή 
χρηµατικά αποτιµώµενο είδος που καταβλήθηκε ή θα καταβληθεί για το προϊόν σε 
σχέση µε την αξία του ίδιου ή παρόµοιου προϊόντος που διατίθεται αλλού, δύναται να 
λαµβάνεται υπόψη, µεταξύ άλλων, η ποιότητα των σχετικών προϊόντων και 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες συνδέονται µε αυτά. 

  
 (4) Σε περίπτωση που, κατά την ποινική διαδικασία, η αλήθεια πραγµατικών 
ισχυρισµών του κατηγορουµένου τίθεται υπό αµφισβήτηση και αυτός δεν αποδεικνύει, 
στη βάση του ισοζυγίου των πιθανοτήτων, ότι οι ισχυρισµοί του αυτοί είναι αληθείς, 
το ∆ικαστήριο δύναται να θεωρήσει τούτους ως αναληθείς. 

  
 (5) Συµφωνία µεταξύ προσώπου που προωθεί σχέδιο προώθησης πυραµίδας και άλλου 
προσώπου είναι άκυρη και χωρίς οποιαδήποτε έννοµη συνέπεια στην έκταση που 
απαιτεί ή προβλέπει πληρωµή χρηµάτων ή οποιουδήποτε χρηµατικά αποτιµώµενου 
είδους. 

  
 (6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου – 

 
«σχέδιο προώθησης πυραµίδας» σηµαίνει σχέδιο µε βάση το οποίο πρόσωπο 
καταβάλλει χρηµατικό ποσό ή χρηµατικά αποτιµώµενο είδος για να έχει την ευκαιρία 
να λάβει αντάλλαγµα που κατά κύριο λόγο προέρχεται από την εισαγωγή νέων 
προσώπων στο σχέδιο, παρά από την παροχή ή κατανάλωση προϊόντος, ανεξαρτήτως 
της ύπαρξης ή µη πρόνοιας στο σχέδιο αυτό που προβλέπει την προµήθεια προϊόντος ή 
της λήψης ή µη ανταλλάγµατος από το πιο πάνω πρόσωπο. 
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Εξασφάλιση πίστωσης 
κλπ. µε ψευδείς 
παραστάσεις.

301. Όποιος— 
 
(α) κατά τη σύναψη χρέους ή µε την ανάληψη υποχρέωσης, εξασφαλίζει πίστωση µε 
οποιαδήποτε ψευδή παράσταση ή µε άλλο δόλιο µέσο· ή 
 
(β) µε σκοπό καταδολίευσης των πιστωτών του ή κάποιου από αυτούς, δωρίζει, 
παραδίδει ή µεταβιβάζει ή επιβαρύνει την περιουσία του ή προκαλεί τη διενέργεια 
οποιουδήποτε από αυτά· ή 
 
(γ) µε σκοπό καταδολίευσης των πιστωτών του, αποκρύβει ή µετακινεί οποιοδήποτε 
µέρος της περιουσίας του, µετά την έκδοση ή εντός των δυό µηνών των προηγούµενων 
από την έκδοση εναντίον του µη ικανοποιηθείσης δικαστικής απόφασης ή διάταγµα για 
πληρωµή χρηµάτων, 
 

6 του 18(Ι) του 2006. είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων. 
 

Συνωµοσία για 
καταδολίευση.

7 του 18(Ι) του 2006.

302. Όποιος συνωµοτεί µε άλλο, όπως µε απάτη ή µε άλλο δόλιο µέσο, επηρεάσει την 
αγοραία τιµή πράγµατος που πωλείται δηµόσια, ή να καταδολιεύσει το κοινό ή 
οποιοδήποτε πρόσωπο, συγκεκριµένο ή όχι ή να αποσπάσει µε εκβιασµό οποιαδήποτε 
περιουσία από άλλο πρόσωπο, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση 
πέντε χρόνων. 
 

Απάτη κατά την πώληση 
ή υποθήκευση 
περιουσίας.

4(α) του 130(Ι) του 2006.

303.—(1) Όποιος, είναι πωλητής περιουσίας ή ενυπόθηκος οφειλέτης, ή είναι 
δικηγόρος, ή αντιπρόσωπος αυτών, µε σκοπό να υποκινήσει τον αγοραστή ή τον 
ενυπόθηκο δανειστή να αποδεχτεί τον τίτλο ο οποίος του προσφέρτηκε ή o οποίος του 
προσκοµίστηκε και µε σκοπό καταδολίευσης— 
 
(α) αποκρύβει από τον αγοραστή ή από τον ενυπόθηκο δανειστή ουσιώδες έγγραφο για 
τον τίτλο ή για οποιοδήποτε εµπράγµατο βάρος· ή 
 
(β) παραποιεί τη γενεαλογική καταγωγή από την οποία εξαρτάται ή δυνατόν να 
εξαρτηθεί ο τίτλος· ή 
 

4(β) του 130(Ι) του 2006. (γ) προβαίνει σε ψευδή δήλωση ως προς τον τίτλο που προσφέρθηκε ή αποκρύβει 
ουσιώδες γεγονός το οποίο είναι σε συνάφεια µε τον τίτλο, 
 

8 του 18(Ι) του 2006. είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση τεσσάρων χρόνων. 
 

4(γ) του 130(Ι) του 2006. (2) Πρόσωπο τεκµαίρεται ότι αποκρύβει ουσιώδες έγγραφο για τους σκοπούς της 
παραγράφου (α) του εδαφίου (1) ή ότι αποκρύβει ουσιώδες γεγονός στα πλαίσια της 
παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) εάν παραλείψει να αναφέρει την ύπαρξη ουσιώδους 
εγγράφου για τον τίτλο ή το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή ουσιώδους γεγονότος το οποίο 
είναι σε συνάφεια µε τον τίτλο ή το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αντίστοιχα. 
 

4(γ) του 130(Ι) του 2006. (3) Όποιος αποπειράται να διαπράξει το αδίκηµα που ορίζεται στο εδάφιο (1) του 
παρόντος άρθρου είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση πέντε 
χρόνων. 
 

5 του 130(Ι) του 2006.
∆όλιες συναλλαγές σε 
ακίνητη περιουσία που 

ανήκει σε άλλο.

303Α. (1) Πρόσωπο το οποίο, µε σκοπό καταδολίευσης, συναλλάττεται σε ακίνητη 
περιουσία που ανήκει σε άλλο είναι ένοχο κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση 
εφτά χρόνων. 
 
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου πρόσωπο συναλλάττεται σε ακίνητη 
περιουσία όπου -  
 
(α) Πωλεί σε άλλο, ή ενοικιάζει σε άλλο, ή υποθηκεύει σε άλλο ή επιβαρύνει µε 
οποιοδήποτε τρόπο, ή διαθέτει προς χρήση σε άλλο ακίνητη περιουσία, ή 
 
(β) διαφηµίζει ή άλλως πως προωθεί τη σε άλλο πώληση ή ενοικίαση ή υποθήκευση ή 
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επιβάρυνση µε οποιοδήποτε τρόπο ή την από άλλο χρήση ακίνητης περιουσίας, ή  
 
(γ) συνάπτει συµφωνία για την πώληση σε άλλο, ή την ενοικίαση σε άλλο, ή την 
υποθήκευση σε άλλο, ή την επιβάρυνση µε οποιοδήποτε τρόπο προς όφελος άλλου, ή 
τη χρήση από άλλον ακίνητης περιουσίας, ή  
 
(δ) αποδέχεται την ακίνητη περιουσία η οποία αποτελεί το αντικείµενο της συναλλαγής 
όπως αυτή ορίζεται στο παρόν εδάφιο. 
 
(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, πρόσωπο ενεργεί µε σκοπό καταδολίευσης 
εάν προβεί σε οποιαδήποτε από τις πράξεις που καθορίζονται στο εδάφιο (2) ενώ 
γνωρίζει ή, υπό τις περιστάσεις, έπρεπε εύλογα να γνωρίζει, ότι δεν έχει τη 
συγκατάθεση του εγγεγραµµένου ιδιοκτήτη της ακίνητης περιουσίας, ή οποιουδήποτε 
άλλου προσώπου που έχει νόµιµη εξουσία παροχής τέτοιας συγκατάθεσης. 
 
(4) H απόπειρα διάπραξης του αδικήµατος που ορίζεται στo εδάφιο (1) του παρόντος 
άρθρου συνιστά κακούργηµα και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης πέντε χρόνων. 
 
(5) Το παρόν άρθρο ουδόλως επηρεάζει το δικαίωµα ιδιοκτήτη µεριδίου ή άλλου 
νοµικού συµφέροντος σε ακίνητη περιουσία όπως συναλλάττεται σε σχέση µε αυτό ως 
ο νόµος επιτρέπει. 
 
(6) Οι διατάξεις του άρθρου 8 δεν εφαρµόζονται σε ποινική δίωξη που ασκήθηκε 
δυνάµει του άρθρου αυτού. 

 
Άσκηση µαγείας ή 
µαντείας µε αµοιβή 

κέρδος.

304. Όποιος µε κέρδος ή µε αµοιβή παριστάνει τον εαυτό του ότι ασκεί ή χρησιµοποιεί 
κάθε είδους µαγεία, µαγγανεία, γοητεία ή εξορκισµό ή αναλαµβάνει να µαντεύσει την 
τύχη ή παριστάνει τον εαυτό του ότι µε ή τη δεξιότητα ή τη γνώση του για κάποια 
απόκρυφη επιστήµη δυνατόν να αποκαλύψει τον τόπο ή τον τρόπο ανεύρεσης 
πράγµατος που θεωρείται ότι κλάπηκε ή απωλέσθηκε, είναι ένοχος πληµµελήµατος και 
υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου. 
 

Εξασφάλιση εγγραφής 
κλπ. µε ψευδείς 
παραστάσεις.

9 του 18(Ι) του 2006.

305. Όποιος εσκεµµένα εξασφαλίζει ή αποπειράται να εξασφαλίσει για τον εαυτό του
άλλον, εγγραφή, άδεια  ή πιστοποιητικό δυνάµει οποιουδήποτε νόµου ή κανονισµού, 
µε οποιαδήποτε ψευδή παράσταση, είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε 
φυλάκιση τριών χρόνων. 
 

Επιταγές χωρίς αντίκρυσµα 
 

3 του 70(Ι) του 2008. 
Έκδοση επιταγών 
χωρίς αντίκρισµα. 

305Α.-(1) Πρόσωπο που εκδίδει επιταγή η οποία, κατά ή µετά την ηµεροµηνία, κατά 
την οποία αυτή έχει καταστεί πληρωτέα, παρουσιάζεται στο πιστωτικό ίδρυµα, επί του 
οποίου εκδόθηκε, δεν εξοφλείται, λόγω έλλειψης διαθέσιµων κεφαλαίων του εκδότη 
της ή λόγω του ότι ο λογαριασµός του εκδότη ήταν κλειστός κατά το χρόνο της 
παρουσίασης της επιταγής, και παραµένει απλήρωτη για περίοδο δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την παρουσίασή της, είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και, σε περίπτωση 
καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε 
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000,00) ή και στις 
δύο ποινές. 

  
 (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), πρόσωπο το οποίο, χωρίς εύλογη 

αιτία, προκαλεί µε οποιαδήποτε πράξη τη µη εξόφληση επιταγής που εκδόθηκε από το 
ίδιο, οποτεδήποτε πριν ή κατά την ηµεροµηνία που η επιταγή έχει καταστεί πληρωτέα, 
είναι ένοχο ποινικού αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή 
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηµατική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000,00) ή και στις δύο ποινές: 

 
 Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, επίκληση της υπεράσπισης της 

εύλογης αιτίας, δυνατό να γίνει από τον κατηγορούµενο εφόσον, κατά ή πριν από την 
παρουσίαση της επιταγής για σκοπούς πληρωµής της, ο κατηγορούµενος ως εκδότης 
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παρέθεσε γραπτώς στο πιστωτικό ίδρυµα, επί του οποίου εκδόθηκε η επιταγή, το λόγο 
ή τους λόγους για τους οποίους δόθηκε εντολή µη πληρωµής της. 

 
 (3) Σε περίπτωση επιστροφής απλήρωτης επιταγής, το πιστωτικό ίδρυµα, επί του 

οποίου αυτή εκδόθηκε, οφείλει ενυπογράφως να σφραγίζει ή να σηµειώνει σε αυτήν 
τον πραγµατικό λόγο της µη πληρωµής της, δηλαδή αν η µη πληρωµή οφείλεται σε 
έλλειψη διαθέσιµων κεφαλαίων, κλείσιµο λογαριασµού ή εντολή µη πληρωµής, καθώς 
και την ηµεροµηνία παρουσίασής της προς πληρωµή, και η σφράγιση, καθώς και ο 
λόγος επιστροφής που σηµειώνεται από το εν λόγω πιστωτικό ίδρυµα επί της επιταγής, 
γίνεται αποδεκτή ως µαρτυρία ενώπιον δικαστηρίου: 

 
 Νοείται ότι η σφραγίδα και ή η σηµείωση του πιστωτικού ιδρύµατος, επί του οποίου 

εκδόθηκε η επιταγή δυνάµει του παρόντος εδαφίου, καθώς και η καταχώριση της 
ηµεροµηνίας εµφάνισης της επιταγής προς πληρωµή αποτελούν µαχητό τεκµήριο του 
αληθούς του περιεχοµένου τους: 

 
 Νοείται, περαιτέρω, ότι συµµόρφωση πιστωτικού ιδρύµατος, µε τη δυνάµει του 

παρόντος εδαφίου υποχρέωσή του, δεν συνιστά ούτε µπορεί να ερµηνευθεί ότι συνιστά 
παραβίαση, εκ µέρους του, του απορρήτου ή της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών 
που κατέχει αναφορικά µε τους λογαριασµούς των πελατών του. 

 
 (4)(α) Σε περίπτωση παρουσίασης επιταγής, η οποία παρουσιάσθηκε µε ηλεκτρονικά 

µέσα, το πιστωτικό ίδρυµα, επί του οποίου αυτή εκδόθηκε, οφείλει να παρέχει 
πληροφόρηση µε ηλεκτρονικά µέσα στο πιστωτικό ίδρυµα, που έχει παρουσιάσει την 
επιταγή, για τον πραγµατικό λόγο της µη πληρωµής της επιταγής, δηλαδή αν η µη 
πληρωµή οφείλεται σε έλλειψη διαθέσιµων κεφαλαίων, κλείσιµο λογαριασµού ή 
εντολή µη πληρωµής, καθώς και για την ηµεροµηνία παρουσίασης της επιταγής προς 
πληρωµή. 
 

 (β) Κατά την παραλαβή της πληροφόρησης που αποστέλλεται δυνάµει της 
παραγράφου (α), το πιστωτικό ίδρυµα, που έχει παρουσιάσει την επιταγή, οφείλει 
ενυπογράφως να σφραγίζει ή να σηµειώνει, στο πρωτότυπο της επιταγής, τον 
πραγµατικό λόγο της µη πληρωµής της επιταγής, όπως αυτός περιέχεται στην πιο 
πάνω πληροφόρηση, καθώς και την ηµεροµηνία παρουσίασης της επιταγής προς 
πληρωµή. 
 

 (γ) Η σφράγιση και ο λόγος επιστροφής που σηµειώνεται από το πιστωτικό ίδρυµα, 
που έχει παρουσιάσει την επιταγή, επί της επιταγής, γίνεται αποδεκτή ως µαρτυρία 
ενώπιον δικαστηρίου: 
 

 Νοείται ότι η σφραγίδα ή και η σηµείωση του πιστωτικού ιδρύµατος, που έχει 
παρουσιάσει την επιταγή, αναφορικά µε τον πραγµατικό λόγο της µη πληρωµής και µε 
την ηµεροµηνία παρουσίασης της επιταγής προς πληρωµή, αποτελούν µαχητό 
τεκµήριο του αληθούς του περιεχοµένου τους: 
 

 Νοείται, περαιτέρω, ότι συµµόρφωση πιστωτικού ιδρύµατος µε τη δυνάµει του 
παρόντος εδαφίου υποχρέωσή του δεν συνιστά, ούτε µπορεί να ερµηνευθεί ότι 
συνιστά, παραβίαση εκ µέρους του, του απορρήτου ή της εµπιστευτικότητας των 
πληροφοριών που κατέχει αναφορικά µε τους λογαριασµούς των πελατών του. 

 
 (5) Παράβαση των δυνάµει των εδαφίων (3) και (4) επιβαλλόµενων υποχρεώσεων από 

οποιοδήποτε λειτουργό ή υπάλληλο του πιστωτικού ιδρύµατος, ο οποίος 
εξουσιοδότησε ή, εν γνώσει του, έχει επιτρέψει ή συνεργήσει στην παράβαση, εκτός 
εάν η παράβαση έγινε λόγω καλόπιστου λάθους, συνιστά ποινικό αδίκηµα 
τιµωρούµενο µε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες ή µε 
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000,00) ή και µε τις 
δύο αυτές ποινές.  

 
 (6) Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις έκδοσης επιταγής, όταν αυτή 
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εκδίδεται προς πληρωµή οφειλής που σχετίζεται µε συναλλαγή ή πράξη, η οποία 
αντίκειται στα χρηστά ήθη ή σε οποιοδήποτε νόµο. 

 
 (7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «πιστωτικό ίδρυµα», σηµαίνει- 
 

 
66(Ι) του 1997 
74(Ι) του 1999 
94(Ι) του 2006 

119(Ι) του 2003 
4(Ι) του 2004 

151(Ι) του 2004 
231(Ι) του 2004 
235(Ι) του 2004 
20(Ι) του 2005. 

 

(α) τράπεζα, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Τραπεζικών 
Εργασιών Νόµο, ή 

  
 
 

22 του 1985 
68 του 1987 

190 του 1989 
8 του 1992 

22(Ι) του 1992 
140(Ι) του 1999 
140(Ι) του 2000 
171(Ι) του 2000 

8(Ι) του 2001 
123(Ι) του 2003 
144(Ι) του 2003 

5(Ι) του 2004 
170(Ι) του 2004 
230(Ι) του 2004 

23(Ι) του 2005 
49(Ι) του 2005 
76(Ι) του 2005 
29(Ι) του 2007 
37(Ι)του 2007. 

 

(β) συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από 
τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµο, ή 

 (γ) οποιοδήποτε άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα ή οργανισµό που έχει συσταθεί µε 
βάση οποιοδήποτε νόµο και εκδίδει βιβλιάρια επιταγών σε πελάτες του. 

 
 
 
 
 

Κεφ. 262 
16 του 1986 

32(Ι) του 1997 
96(Ι) του 2003. 

 

(8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η παρουσίαση επιταγής περιλαµβάνει, 
τόσο τη φυσική παρουσίαση επιταγής, όσο και την παρουσίαση επιταγής µε 
ηλεκτρονικά µέσα, σύµφωνα µε διαδικασίες που εγκρίνει η Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου δυνάµει των εξουσιών που της χορηγούνται από το άρθρο 74Α του περί 
Συναλλαγµατικών Νόµου. 
 

Κλεπταποδόχοι 
 

Κλεπταποδοχή κλπ. 306. Όποιος απεδέχεται ή κατακρατεί περιουσία, που γνωρίζει ότι αυτή εκλάπηκε ή 
αποκτήθηκε µε οποιοδήποτε τρόπο κάτω από περιστάσεις που συνιστούν κακούργηµα 
ή πληµµέληµα, είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος του ίδιου βαθµού (κακουργήµατος 
ή πληµµελήµατος) και υπόκειται— 
 
(α) στην περίπτωση κακουργήµατος, σε φυλάκιση πέντε χρόνων· 
 
(β) στην περίπτωση πληµµελήµατος, σε φυλάκιση δύο χρόνων. 
 

17 του 28/52 307. (Καταργήθηκε). 
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Κλεπταποδοχή µετά την 

αλλαγή κυριότητας.
308. Αν τρίτο πρόσωπο αποκτήσει νόµιµο τίτλο σε πράγµα που αποκτήθηκε µε 
οποιαδήποτε πράξη που συνιστά  κακούργηµα ή πληµµέληµα ή µε πράξη που 
διενεργήθηκε εκτός της ∆ηµοκρατίας, η οποία είναι ποινικό αδίκηµα δυνάµει των 
νόµων του τόπου όπου διενεργήθηκε θα συνιστούσε όµως ποινικό αδίκηµα αν 
διενεργόταν στη ∆ηµοκρατία, οποιαδήποτε µεταγενέστερη αποδοχή αυτού δεν 
συνιστά ποινικό αδίκηµα, αν και ο αποδέκτης γνωρίζει ότι το πράγµα αποκτήθηκε 
προηγουµένως µε αυτό τον τρόπο. 
 

Παράνοµη κατοχή 
περιουσίας.

309. Όποιος έχει στην κατοχή του κινητό, χρήµατα, αξιόγραφο ή οποιαδήποτε άλλην 
περιουσία, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι είναι κλοπιµαία, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση έξι µηνών, εκτός αν αποδείξει µε αυτό τον 
τρόπο που να ικανοποιεί το ∆ικαστήριο ότι απόκτησε νόµιµα την κατοχή τους. 
 
∆όλοι Επιτρόπων Εµπιστευµάτων και άλλων Προσώπων σε Θέση Εµπιστοσύνης και 

Ψευδείς Λογαριασµοί 
 

∆όλια διάθεση περιουσίας 
του εµπιστεύµατος από 

επιτρόπους 
εµπιστευµάτων.

310. Όποιος, είναι επίτροπος εµπιστεύµατος οποιασδήποτε περιουσίας, καταστρέφει 
την περιουσία µε σκοπό καταδολίευσης ή για τον ίδιο σκοπό διαθέτει αυτή σε χρήση 
που δεν είναι εξουσιοδοτηµένη από το εµπίστευµα, είναι ένοχος κακουργήµατος και 
υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 
Για τους σκοπούς τον άρθρου αυτού ο όρος "επίτροποι εµπιστευµάτων" περιλαµβάνει 
αποκλειστικά και µόνο τους ακόλουθους, δηλαδή— 
 
(α) επίτροπους εµπιστευµάτων µε ρητά εµπιστεύµατα, που συστάθηκαν µε 
συµβόλαιο, διαθήκη ή έγγραφο για δηµόσιο, ιδιωτικό ή για κάποιο αγαθοεργό σκοπο· 
 
(β) επίτροπους εµπιστευµάτων που διορίστηκαν από ή δυνάµει νόµου για 
οποιοδήποτε τέτοιο σκοπό· 
 
(γ) πρόσωπο στο οποίο περιέρχονται τα καθήκοντα από οποιοδήποτε τέτοιο 
εµπίστευµα, όπως αναφέρεται πιο πάνω· 
 
(δ) εκτελεστές και διαχειριστές. 
 

∆όλια ιδιοποίηση ή 
τήρηση ψευδών 
λογαριασµών ή 

παραποίηση βιβλίων ή 
λογαριασµών από 

διευθυντές αξιωµατούχους 
οργανισµών ή εταιρειών.

311. Όποιος— 
 
(α) ενώ είναι διευθυντής ή αξιωµατούχος οργανισµού ή εταιρείας, λαµβάνει ή κατέχει 
ως τέτοιος περιουσία του οργανισµού ή της εταιρείας µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή 
για πληρωµή δικαιολογηµένου χρέους ή απαίτησης και µε σκοπό καταδολίευσης, 
παραλείπει να καταχωρίσει πλήρως και µε ακρίβεια το γεγονός στα βιβλία και 
λογαριασµούς του οργανισµού ή της εταιρείας, ή να προκαλέσει ή να διατάξει τέτοια 
καταχώριση· ή 
 
(β) ενώ είναι διευθυντής, αξιωµατούχος ή µέλος οργανισµού ή εταιρείας µε σκοπό 
καταδολίευσης, διαπράττει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις, δηλαδή— 
 
(i) καταστρέφει, αλλοιώνει, ακρωτηριάζει ή παραποιεί βιβλίο, έγγραφο, αξιόγραφο ή 
λογαριασµό που ανήκει στον οργανισµό ή την εταιρεία ή οποιαδήποτε καταχώριση σε 
οποιοδήπτοε τέτοιο βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασµό ή έχει σχέση µε οποιαδήποτε 
τέτοια πράξη· ή 
 
(ii) προβαίνει σε ψευδή καταχώριση σε οποιοδήποτε τέτοιο βιβλίο, έγγραφο ή 
λογαριασµό ή έχει σχέση µε οποιαδήποτε τέτοια καταχώριση· ή 
 
(iii) παραλείπει να καταχωρίσει κάποιο ουσιώδες στοιχείο σε οποιοδήποτε τέτοιο 
βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασµό, ή έχει σχέση µε οποιαδήποτε τέτοια παράλειψη, 
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είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Ψευδείς εκθέσεις 
αξιωµατούχων εταιρειών.

312. Όποιος, ενώ είναι ιδρυτής, διευθυντής, αξιωµατούχος ή ελεγκτής οργανισµού ή 
εταιρείας που έχουν συσταθεί ή που πρόκειται να συσταθούν, εκδίδει, κυκλοφορεί ή 
δηµοσιεύει ή συµφωνεί στην έκδοση, κυκλοφορία ή δηµοσίευση έγγραφης δήλωσης ή 
λογαριασµού, τα οποία, γνωρίζει ότι ως προς ουσιώδες στοιχείο είναι ψευδή, για τον 
ακόλουθο σκοπό, δηλαδή— 
 
(α) να εξαπατήσει ή να καταδολιεύσει µέλος, µέτοχο ή πιστωτή, συγκεκριµένο ή όχι, 
του οργανισµού ή της εταιρείας· ή 
 
(β) να υποκινήσει οποιοδήποτε πρόσωπο, συγκεκριµένο ή όχι, να γίνει µέλος του 
οργανισµού ή της εταιρείας ή να εµπιστευτεί ή να προκαταβάλει οποιαδήποτε 
περιουσία στον οργανισµό ή στην εταιρεία ή να παρέχει οποιαδήποτε ασφάλεια σε 
όφελος τους, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Ψευδείς λογαριασµοί µε 
σκοπό καταδολίευσης.

313. Όποιος, ενώ είναι γραµµατέας ή υπηρέτης ή απασχολούµενος ή αν ενεργεί υπό 
την ιδιότητα γραµµατέα ή υπηρέτη διαπράττει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
πράξεις µε σκοπό καταδολίευσης, δηλαδή— 
 
(α) καταστρέφει, αλλοιώνει, ακρωτηριάζει ή παραποιεί βιβλίο, έγγραφο, αξιόγραφο ή 
λογαριασµό που ανήκουν ή είναι στην κατοχή του εργοδότη του ή οποιαδήποτε 
καταχώριση σε οποιοδήποτε τέτοιο βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασµό ή έχει σχέση µε 
οποιαδήποτε τέτοια πράξη· ή 
 
(β) προβαίνει σε ψευδή καταχώριση, σε οποιοδήποτε βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασµό ή 
έχει σχέση µε οποιαδήποτε τέτοια καταχώριση· ή 
 
(γ) παραλείπει να καταχωρίσει κάποιο ουσιώδες στοιχείο σε οποιοδήποτε τέτοιο 
βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασµό ή έχει σχέση µε οποιαδήποτε τέτοια παράλειψη, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Ψευδείς λογαριασµοί από 
δηµόσιους λειτουργούς.

314. Όποιος, ενώ είναι λειτουργός επιφορτισµένος µε την παραλαβή, φύλαξη ή 
διαχείριση οποιουδήποτε µέρους των δηµοσίων προσόδων ή περιουσίας, γνωρίζει ότι 
δίνει ψευδή δήλωση ή απολογισµό για χρήµατα ή περιουσία που λήφθηκαν από αυτόν 
ή που εµπιστεύθηκαν σε αυτόν ή για οποιοδήποτε υπόλοιπο χρηµάτων ή περιουσίας 
που είναι στην κατοχή ή τον έλεγχό του, είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται 
σε φυλάκιση τριών χρόνων. 
 

2 του 72(Ι) του 2011. 
 

Τοκογλυφία και Αισχροκέρδεια 
 

2 του 72(Ι) του 2011.
Τοκογλυφία.

314Α. (1) Πρόσωπο το οποίο κατά την παροχή οποιουδήποτε δανείου, κατά την 
παροχή ή την παράταση της προθεσµίας πληρωµής, κατά την ανανέωση ή την 
προεξόφληση δανείου, λαµβάνει, εισπράττει, χρεώνει, συνοµολογεί ή παίρνει για τον 
εαυτό του ή για τρίτον οικονοµικό όφελος ή περιουσιακά ωφελήµατα που 
υπερβαίνουν το επιτόκιο αναφοράς, διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης, 
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηµατική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές 
ποινές. 

 
 (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «επιτόκιο αναφοράς» σηµαίνει το µέσο 
όρο των ετήσιων επιτοκίων, συµπεριλαµβανοµένων προµηθειών, επιβαρύνσεων ή 
οποιωνδήποτε εξόδων χρεώνουν τα πιστωτικά ιδρύµατα για καταναλωτικά δάνεια, 
αυξανόµενο κατά το ήµισυ, µε ελάχιστη αύξηση πέντε ποσοστιαίες µονάδες και 
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µέγιστη αύξηση µέχρι δέκα ποσοστιαίες µονάδες. Το επιτόκιο αναφοράς υπολογίζεται 
ανά τριµηνία από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία το δηµοσιεύει στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.  
 

2 του 72(Ι) του 2011.
Εξαίρεση για πιστωτικά 

ιδρύµατα και ειδικές 
περιπτώσεις δανείων.

2(α)(β) του 163(Ι) του 
2011.

314Β. (1) Οι διατάξεις του άρθρου 314Α δεν εφαρµόζονται- 
 

(α) σε πιστωτικά ιδρύµατα, 
 

118(Ι) του 2002
230(Ι) του 2002
162(Ι) του 2002
195(Ι) του 2004

92(Ι) του 2005
113(Ι) του 2006

80(Ι) του 2007
138(Ι) του 2007

32(Ι) του 2009
45(Ι) του 2009
74(Ι) του 2009

110(Ι) του 2009
41(I) του 2010

133(I) του 2010
116(Ι) του 2011.

(β) σε περίπτωση δανείου όπου ο δανειστής και ο χρεώστης είναι νοµικά πρόσωπα τα 
οποία για σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήµατος 
Νόµου θεωρούνται συνδεδεµένα πρόσωπα, 

(γ) σε περίπτωση δανείου προς νοµικό πρόσωπο όπου το κεφάλαιο από το οποίο 
προέρχεται άµεσα ή έµµεσα από το εξωτερικό, νοουµένου ότι το ποσό του δανείου 
υπερβαίνει το €1.000.000 και η ελάχιστη εκταµίευση είναι €500.000, 
 
(δ) σε περίπτωση δανείου προς νοµικό πρόσωπο που εκταµιεύεται στο εξωτερικό, 
νοουµένου ότι το ποσό του δανείου υπερβαίνει το €1.000.000 και η ελάχιστη 
εκταµίευση είναι €500.000. 
 

66(Ι) του 1997
74(Ι) του 1999
94(Ι) του 2000

119(Ι) του 2003
4(Ι) του 2004

151(Ι) του 2004
231(Ι) του 2004
235(Ι) του 2004

20(Ι) του 2005
80(Ι) του 2008

100(Ι) του 2009
123(Ι) του 2009
27(Ι) του 2011.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος «πιστωτικό ίδρυµα» έχει την 
έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµο. 
 

2 του 72(Ι) του 2011.
Αισχροκέρδεια.

314Γ.(1) Πρόσωπο το οποίο, ενώ γνωρίζει την ανάγκη, την πνευµατική αδυναµία ή 
την ψυχική έξαψη άλλου, εκµεταλλεύεται την κατάσταση αυτή λαµβάνοντας, 
εισπράττοντας, χρεώνοντας, συνοµολογώντας ή παίρνοντας για τον εαυτό του ή για 
τρίτον περιουσιακά ωφελήµατα που υπερβαίνουν την αξία της δικής του παροχής, 
έτσι ώστε, ανάλογα µε τις ειδικές περιστάσεις, να βρίσκονται σε προφανή 
δυσαναλογία προς αυτήν, διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης, 
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηµατική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές 
ποινές. 
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(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου- 
 
(α) “ανάγκη” σηµαίνει τη δύσκολη και πιεστική κατάσταση προσώπου όπου για να 
µην υποστεί σηµαντική βλάβη στη ζωή, στην υγεία ή στην τιµή του πρέπει να 
αποκτήσει χρήµατα· 
 
(β) “πνευµατική αδυναµία” σηµαίνει την ελαττωµένη πνευµατική ανάπτυξη 
προσώπου, η οποία δεν του επιτρέπει την κατανόηση των δυσµενών γι’ αυτό όρων 
της συναλλαγής· και 
 
(γ) “ψυχική έξαψη” είναι η συναισθηµατική ταραχή που εµποδίζει την πλήρη 
συνείδηση των δυσµενών όρων της συναλλαγής. 
 

ΜΕΡΟΣ VII 
 

ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
 

Ποινικά Αδικήµατα που επιφέρουν Βλάβη σε Περιουσία 
 

Εµπρησµός.

2(α) του 85(Ι) του 2002.

315. Όποιος εσκεµµένα και παράνοµα θέτει φωτιά— 
 
(α) σε οποιοδήποτε µηχανοκίνητο όχηµα, κτίριο ή οικοδοµή, αποπερατωµένο ή όχι· ή 
 
(β) σε οποιοδήποτε σκάφος, αποπερατωµένο ή όχι· ή 
 

2(β) του 85(Ι) του 2002. (γ) σε δάσος το οποίο ανήκει σε ιδιώτες ή στην κυβέρνηση ή τελεί υπό την 
προστασία, τον έλεγχο ή την διαχείριση της κυβέρνησης ή  
 
(δ) σε µεταλλείο ή στο χώρο εξόρυξης, στις εγκαταστάσεις ή συσκευές µεταλλείου, 
 

2(δ) του 85(Ι) του 2002.
2 του 108(Ι) του 2018.

είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων στην 
περίπτωση του κακουργήµατος που προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) και (δ) 
και σε φυλάκιση είκοσι χρόνων στην περίπτωση του κακουργήµατος που προβλέπεται 
στην παράγραφο (γ). 
 

Απόπειρα εµπρησµού. 316. Όποιος— 
 
(α) αποπειράται παράνοµα να θέσει φωτιά σε οποιοδήποτε από τα αναφερόµενα 
πράγµατα στο άρθρο 315· ή 
 
(β) εσκεµµένα και παράνοµα θέτει φωτιά σε πράγµα που είναι τοποθετηµένο µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται πιθανή η µετάδοση της φωτιάς από αυτό σε 
οποιοδήποτε από τα αναφερόµενα πράγµατα στο άρθρο 315, 
 

3 του 85(Ι) του 2002.
3 του 108(Ι) του 2018.

είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων, εξαιρουµένης 
της περίπτωσης που αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 315 για την οποία 
υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων. 
 

Να θέτει φωτιά σε 
εσοδείες και φυτείες.

18 του 2/37.

317. Όποιος εσκεµµένα και παράνοµα θέτει φωτιά— 
 
(α) σε φυτεία δηµητριακών, σιτηρών ή καλλιεργηµένων φυτικών προϊόντων, 
κοµµένων ή όχι· ή 
 
(β) σε φυτεία σανού ή χλόης υπό καλλιέργεια, φυτευµένα εκ φύσεως ή όχι, κοµµένων 
ή όχι· ή 
 
(γ) σε δένδρα που δεν είναι κοµµένα, δενδρύλια ή θάµνους, υπό καλλιέργεια 
φυτευµένα εκ φύσεως ή όχι· ή 



 

154 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 87 of 100 

 

 
4(α) του 85(Ι) του 2002.
4(β) του 85(Ι) του 2002.

4 του 108(Ι) του 2018.

(δ) σε σωρό δηµητριακών, σιτηρών, σανού, άχυρου ή καλλιεργηµένων φυτικών 
προϊόντων ή ορυκτής ή φυτικής καύσιµης ύλης, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων. 
 

Απόπειρα να θέσει κάποιος 
φωτιά σε καλλιέργειες κλπ.

318. Όποιος— 
 
(α) αποπειράται παράνοµα να θέσει φωτιά σε οποιαδήποτε από τα αναφερόµενα 
πράγµατα στο άρθρο 317· ή 
 
(β) εσκεµµένα και παράνοµα θέτει φωτιά σε πράγµα που είναι τοποθετηµένο µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται πιθανή η µετάδοση της φωτιάς από αυτό σε 
οποιοδήποτε από τα αναφερόµενα πράγµατα στο άρθρο 317, 
 

5 του 85(Ι) του 2002.
5 του 108(Ι) του 2018.

είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση έξι χρόνων. 
 

Να θέτει φωτιά σε αγαθά 
στα κτίρια.

6 του 85(Ι) του 2002.

319. Όποιος εσκεµµένα και παράνοµα θέτει φωτιά σε ύλη ή σε πράγµα που βρίσκεται 
εντός ή από κάτω ή που στηρίζεται σε οποιοδήποτε κτίριο, ανεξάρτητα αν 
προκαλείται πυρκαγιά στο κτίριο αυτό ή όχι, είναι ένοχος κακουργήµατος και 
υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Απόπειρα να θέσει κάποιος 
φωτιά σε αγαθά στα 

κτίρια.
7 του 85(Ι) του 2002.

320. Όποιος αποπειράται παράνοµα να θέσει φωτιά σε ύλη ή σε πράγµα από τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 319, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση 
τριών χρόνων. 
 

Πρόκληση ναυαγίου. 321. Όποιος— 
 
(α) εσκεµµένα και παράνοµα προκαλεί το ναυάγιο ή καταστρέφει σκάφος, 
αποπερατωµένο ή όχι· ή 
 
(β) εσκεµµένα ή παράνοµα διενεργεί πράξη που τείνει στην άµεση απώλεια ή την 
καταστροφή σκάφους σε κίνδυνο· ή 
 
(γ) µε σκοπό να οδηγήσει σκάφος σε κίνδυνο, επεµβαίνει σε οποιοδήποτε φως, φάρο, 
σηµαντήρα, σηµείο ή σήµα που χρησιµοποιείται για τους σκοπούς ναυσιπλοΐας ή 
επιδεικνύει απατηλό φως ή σήµα, 
 

8 του 85(Ι) του 2002. είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων. 
 

Απόπειρα πρόκλησης 
ναυαγίου.

9 του 85(Ι) του 2002.

322. Όποιος αποπειράται παράνοµα να προκαλέσει το ναυάγιο σκάφους ή να το 
καταστρέψει, αποπερατωµένο ή όχι ή αποπειράται παράνοµα να διενεργήσει πράξη 
που τείνει στην άµεση απώλεια ή την καταστροφή σκάφους σε κίνδυνο, είναι ένοχος 
κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Βλάβη σε ζώα. 323. Αυτός που εσκεµµένα και παράνοµα φονεύει, ακρωτηριάζει ή τραυµατίζει ζώο 
που δύναται να αποτελέσει αντικείµενο κλοπής, είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος. 
 

10(α) του 85(Ι) του 2002. Προκειµένου για άλογο, φοράδα, µουνούχο, γαϊδούρι, µουλάρι, καµήλα, ταύρο, 
αγελάδα, βόδι, γίδα, χοίρο, κριάρι, αρνί, ευνουχισµένο κριάρι ή το νεογνό 
οποιουδήποτε τέτοιου ζώου, ο υπαίτιος είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε 
φυλάκιση πέντε χρόνων. 
 

10(β) του 85(Ι) του 2002. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο υπαίτιος είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε 
φυλάκιση ενός χρόνου. 
 

Ποινή για κακόβουλη 
βλάβη γενικά και σε 

324.—(1) Όποιος εσκεµµένα και παράνοµα καταστρέφει ή προξενεί ζηµιά σε 
περιουσία, είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος, το οποίο εκτός αν προνοείται 
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ειδικές περιπτώσεις. 
3(1) του 166/87.

11 του 85(Ι) του 2002.

διαφορετικά είναι πληµµέληµα, αυτός αν δεν προβλέπεται κάποια άλλη ποινή, 
υπόκειται σε φυλάκιση δύο χρόνων ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές: 
 

6 του 130(Ι) του 2006. Νοείται ότι οι διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος Νόµου εφαρµόζονται σε ποινική 
δίωξη που ασκείται δυνάµει του άρθρου αυτού, νοουµένου ότι ο κατηγορούµενος 
αποδείξει µε τέτοιο τρόπο που να ικανοποιεί το ∆ικαστήριο ότι η ισχυριζόµενη 
άσκηση ειλικρινούς αξίωσης δικαιώµατος ήταν και εύλογη υπό τις περιστάσεις. 
 

11 του 85(Ι) του 2002.
(2) Προκειµένου για αλώνι, γεωργική µηχανή, πηγάδι ή διάτρηση νερού ή του 
φράγµατος, όχθης, τοιχώµατος ή θύρας για πλήρωση δεξαµενής µύλου ή λίµνης ή για 
φυτεία καλλιεργηµένων φυτικών προΐόντων, που είναι φυτευµένα, κοµµένα ή όχι, ή 
δένδρα, δενδρύλια ή θάµνοι υπό καλλιέργεια ή γέφυρα, οδογέφυρα, υδραγωγείο ή 
υδατοδεξαµενή, ο υπαίτιος είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση 
τριών χρόνων. 
 
(3) Προκειµένου για κατοικία ή σκάφος, αν η βλάβη προκαλείται από την έκρηξη 
εκρηκτικής ύλης, και αν— 
 
(α) στην κατοικία ή στο σκάφος βρίσκεται οποιοδήποτε πρόσωπο. ή 
 
(β) η καταστροφή ή η βλάβη θέτει πράγµατι σε κίνδυνο τη ζωή οποιουδήποτε 
προσώπου, 
 
ο υπαίτιος είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά 
βίου. 
 
(4) Προκειµένου για έγγραφο τελευταίας βούλησης, ανεξάρτητα αν o διαθέτης ζει ή 
πέθανε ή για µητρώο ή αρχείο του οποίου η τήρηση εξουσιοδοτείται ή απαιτείται 
σύµφωνα µε το νόµο για βεβαίωση ή καταχώριση του τίτλου από οποιαδήποτε 
περιουσία ή για καταχώριση γεννήσεων, βαπτίσεων, γάµων, θανάτων ή τάφων ή για 
αντίγραφο µέρους τέτοιου µητρώου ή αρχείου το οποίο απαιτείται σύµφωνα µε το 
νόµο να αποσταλεί σε δηµόσιο λειτουργό, ο υπαίτιος είναι ένοχος κακουργήµατος και
υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων. 
 
(5) Προκειµένου για σκάφος που βρίσκεται σε κίνδυνο ή που ναυάγησε ή εξόκειλε ή 
ό,τιδήποτε που ανήκει σε τέτοιο σκάφος, ο υπαίτιος είναι ένοχος κακουργήµατος και 
υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 
(6) Προκειµένου για οποιοδήποτε µέρος σιδηροδρόµου ή έργου που σχετίζεται µε 
σιδηρόδροµο, ο υπαίτιος είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση 
δεκατεσσάρων χρόνων. 
 
(7) Προκειµένου για έγγραφο που κατατέθηκε ή φυλάγεται σε δηµόσιο γραφείο ή 
έγγραφο αποδεικτικού τίτλου ή άλλου δικαιώµατος σε γη, ο υπαίτιος είναι ένοχος 
κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 
 

Απόπειρα καταστροφής 
περιουσίας µε εκρηκτικές 

ύλες.

325. Όποιος παράνοµα και µε σκοπό να καταστρέψει ή να προξενήσει ζηµιά σε 
περιουσία, τοποθετεί εκρηκτική ύλη σε οποιοδήποτε χώρο, είναι ένοχος 
κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων. 
 

∆ιάδοση µολυσµατικής 
νόσου ζώων.

326. Όποιος εσκεµµένα και παράνοµα προκαλεί ή έχει σχέση µε την πρόκληση ή 
αποπειράται να προκαλέσει τη διάδοση µολυσµατικής νόσου σε ζώο ή µεταξύ ζώων 
τα οποία δύνανται να αποτελέσουν αντικείµενο κλοπής, είναι ένοχος κακουργήµατος 
και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Μετακίνηση οροσήµων µε 
σκοπό καταδολίευσης.

327. Όποιος εσκεµµένα και παράνοµα και µε σκοπό καταδολίευσης, µετακινεί ή 
παραµορφώνει αντικείµενο ή σηµείο που ανεγέρθηκε νόµιµα ή που κατασκευάστηκε 
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για ένδειξη των ορίων οποιασδήποτε γης, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται 
σε φυλάκιση τριών χρόνων. 
 

Εσκεµµένη ζηµιά κλπ. σε 
χωροµετρικά σηµεία και 

ορόσηµα.

328. Όπoιoς— 
 
(α) εσκεµµένα µετακινεί, παραµορφώνει ή βλάπτει χωροµετρικό σηµείο ή ορόσηµο 
που κατασκευάστηκε ή ανεγέρθηκε από ή µε εντολή Κυβερνητικού Τµήµατος ή κατά 
τη διεξαγωγή ή για τους σκοπούς Κυβερνητικής χωροµέτρησης· ή 
 
(β) έχει υποχρέωση να επισκευάζει ορόσηµο που κατασκευάστηκε ή που ανεγέρθηκε 
όπως αναφέρεται στα πιο πάνω, παραλείπει ή αρνείται να το επισκευάσει· ή 
 
(γ) εσκεµµένα µετακινεί, παραµορφώνει ή βλάπτει σηµείο που ανεγέρθηκε από 
πρόσωπο που προτίθεται να υποβάλει αίτηση για οποιαδήποτε εκµίσθωση, άδεια ή 
δικαίωµα δυνάµει οποιουδήποτε νόµου που αφορά µεταλλεία ή ορυκτά, 
 
είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών µηνών ακόµη δε 
δύναται να διαταχτεί από το ∆ικαστήριο να πληρώσει τα έξοδα επισκευής ή 
αντικατάστασης του χωροµετρικού σηµείου ή ορόσηµου και οποιασδήποτε 
χωροµέτρησης που είναι αναγκαία από την πράξη ή την παράλειψη του υπαίτιου. 
 

Ποινές για ζηµιά, κλπ. σε 
σιδηροδροµικά έργα.

329. Όποιος— 
 
(α) εσκεµµένα προξενεί ζηµιά ή βλάβη ή παρεµποδίζει, οποιοδήποτε έργο, δίοδο, οδό, 
κτίριο, περιστροφική ή άλλη πύλη, φράγµα διοδίων, φράκτη, ζυγιστική µηχανή, 
µηχανή, εφοδιοφόρο, άµαξα, βαγόνι, άµαξα φορτίου, υλικό ή εγκαταστάσεις, που 
αποκτήθηκαν για σιδηροδροµικά έργα ή που ανήκουν σε αυτά· ή 
 
(β) εκριζώνει, µετακινεί, παραµορφώνει ή καταστρέφει ή µε οποιοδήποτε τρόπο 
επεµβαίνει σε στύλο, πάσσαλο, σηµαία, σφηνίσκο, γραµµή, σηµείο ή ο,τιδήποτε που 
είναι µπηγµένο εντός ή είναι τοποθετηµένο στο έδαφος, δένδρο, λίθο ή κτίριο ή 
οποιοδήποτε άλλο υλικό, που ανήκει σε σιδηροδροµικά έργα· ή 
 
(γ) προκαλεί οποιαδήποτε οχληρία ή εισέρχεται παράνοµα σε γη, κτίρια ή υποστατικά 
που αποκτήθηκαν για σιδηροδροµικά έργα ή που ανήκουν σε αυτά· ή 
 
(δ) εσκεµµένα ενοχλεί, παρεµποδίζει ή εµποδίζει τον υπεύθύνο σιδηρόδροµου ή τους 
βοηθούς του ή εργάτες κατά την εκτέλεση της εργασίας που διεξάχθηκε ή που θα 
διεξαχθεί αναφορικά µε την κατασκευή ή τη συντήρηση οποιουδήποτε τέτοιου 
σιδηρόδροµου, είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών µηνών. 
 

Απειλές εµπρησµού κλπ.

12 του 85(Ι) του 2002.

330. Όποιος, ενώ γνωρίζει το περιεχόµενό του, αποστέλλει, παραδίδει, θέτει σε 
κυκλοφορία ή άµεσα ή έµµεσα συντελεί στο να ληφθεί οποιαδήποτε επιστολή ή 
γραπτό που απειλεί να κάψει ή να καταστρέψει κατοικία σιτοβολώνα ή άλλα κτίρια ή 
θυµωνιά ή σωρό σιτηρών, σανού, άχυρου ή άλλο γεωργικό προϊόν, είτε εντός ή κάτω 
από το κτίριο είτε όχι, ή πλοίο ή σκάφος ή που απειλεί να φονεύσει, να ακρωτηριάσει 
ή να τραυµατίσει οποιαδήποτε ζώα, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε 
φυλάκιση τριών χρόνων. 
 

ΜΕΡΟΣ VIII 
 

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΙΑ, ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ, ΠΑΡΟΜΟΙΑ 
ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ 

 
Ορισµοί 

 
Ορισµός πλαστογραφίας. 331. Πλαστογραφία είναι ο καταρτισµός πλαστού έγγραφου µε σκοπό καταδολίευσης. 

 
Έγγραφο. 332. Ο όρος έγγραφο στο Μέρος αυτό δεν περιλαµβάνει εµπορικό σήµα ή 



 

154 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 90 of 100 

 

οποιοδήποτε άλλο σήµα που χρησιµοποιείται σε συνάφεια µε εµπορικά είδη και αν 
ακόµη αυτό είναι γραπτό ή εκτυπωµένο. 
 

Καταρτισµός πλαστού 
εγγράφου.

333. Καταρτίζει πλαστό έγγραφο όποιος— 
 
(α) καταρτίζει έγγραφο που εµφανίζεται ως να µην είναι στην πραγµατικότητα· 
 
(β) αλλοιώνει έγγραφο χωρίς εξουσία κατά τέτοιο τρόπο ώστε αν η αλλοίωση είχε 
εξουσιοδοτηθεί, αυτή θα µετέβαλλε τις συνέπειες του εγγράφου· 
 
(γ) κατά τη σύνταξη του εγγράφου, εισάγει κάτι σε αυτό χωρίς εξουσία το οποίο, αν 
εισαγόταν κατόπιν εξουσίας θα µετέβαλλε τις συνέπειες του εγγράφου· 
 
(δ) υπογράφει έγγραφο— 
 
(i) µε το όνοµα άλλου χωρίς την εξουσιοδότηση του, ανεξάρτητα αν το όνοµα αυτό 
είναι το ίδιο µε εκείνο που υπογράφει αυτός ή όχι· 
 
(ii) µε το όνοµα φανταστικού προσώπου που προβάλλεται ότι υπάρχει, ανεξάρτητα αν 
το φανταστικό πρόσωπο προβάλλεται ή όχι, ότι έχει το ίδιο όνοµα µε εκείνο που 
υπογράφει· ή 
 
(iii) µε όνοµα παριστάµενου ότι ανήκει σε πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο πού 
υπογράφει και που σκοπεύεται να θεωρηθεί ότι είναι το όνοµα του εν λόγω 
προσώπου· 
 
(iv) µε το όνοµα προσώπου, πλαστοπροσωπουµένου από εκείνο που υπογράφει το 
έγγραφο, νοουµένου ότι οι συνέπειες του εγγράφου εξαρτώνται από την ταύτιση 
εκείνου του προσώπου που υπογράφει το έγγραφο µε το πρόσωπο το οποίο αυτός 
ισχυρίζεται ότι είναι. 
 

Πρόθεση καταδολίευσης. 334. Πρόθεση καταδολίευσης τεκµαίρεται, αν φαίνεται ότι κατά το χρόνο όταν 
καταρτίστηκε το πλαστό έγγραφο υπήρχε συγκεκριµένο πρόσωπο, εξακριβωµένο ή 
όχι, που δύναται να καταδολιευθεί µε το έγγραφο, και το τεκµήριο αυτό δεν 
ανατρέπεται µε την απόδειξη ότι ο υπαίτιος έλαβε ή προετίθετο να λάβει µέτρα για να 
αποτρέψει την καταδολίευση στην πράξη τέτοιου προσώπου. ή για το γεγονός ότι ο 
υπαίτιος είχε ή νόµιζε ότι είχε δικαίωµα στο πράγµα που θα αποκτώταν µε το πλαστό 
έγγραφο. 
 

Ποινή Πλαστογραφίας 
 

Γενική ποινή 
πλαστογραφίας.

335. Όποιος πλαστογραφεί έγγραφο είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος το οποίο, εκτός 
αν προνοείται διαφορετικά, είναι κακούργηµα, αυτός δε υπόκειται σε φυλάκιση τριών 
χρόνων, εκτός αν λόγω των περιστατικών της πλαστογραφίας ή της φύσης του 
πλαστογραφηµένου, προβλέπεται κάποια άλλη ποινή. 
 

Φυλάκιση διά βίου.

2(α)(β) του 124(Ι) του 
2004.

336. Όποιος πλαστογραφεί διαθήκη, έγγραφο τίτλου γης, δικαστικό πρακτικό 
πληρεξούσιο έγγραφο, τραπεζογραµµάτιο, συναλλαγµατική, γραµµάτιο εις διαταγή ή 
άλλο διαπραγµατεύσιµο έγγραφο, ασφαλιστήριο, τραπεζιτική επιταγή ή άλλη 
εξουσιοδότηση πληρωµής χρηµάτων από πρόσωπο που διεξάγει εργασία ως 
τραπεζίτης περιλαµβανοµένης πιστωτικής κάρτας, υπόκειται σε φυλάκιση 
δεκατεσσάρων χρόνων. 
 

Φυλάκιση δέκα χρόνων. 337. Όποιος πλαστογραφεί δικαστικό ή επίσηµο έγγραφο, υπόκειται σε φυλάκιση 
δέκα χρόνων. 
 

Φυλάκιση επτά χρόνων. 338. Όποιος— 
 
(α) πλαστογραφεί χαρτόσηµο, σφραγιστό ή κινητό που χρησιµοποιείται για σκοπούς 



 

154 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2020. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

 
Page 91 of 100 

 

προσόδων από οποιαδήποτε Κυβέρνηση· ή 
 
(β) χωρίς νόµιµη δικαιολογία (της οποίας έχει και το βάρος της απόδειξης) 
κατασκευάζει ή γνωρίζει ότι έχει στην κατοχή του βαφή ή όργανο που δύναται να 
χρησιµοποιηθεί για την αποτύπωση τέτοιου χαρτοσήµου· ή 
 
(γ) µε δόλιο τρόπο κόβει, σχίζει µε οποιοδήποτε τρόπο ή αποσπά από οποιοδήποτε 
πράγµα χαρτόσηµο που χρησιµοποιείται για σκοπούς προσόδων από την Κυβέρνηση 
της ∆ηµοκρατίας µε σκοπό άλλης χρήσης αυτού ή µέρους του· ή 
 
(δ) µε δόλιο τρόπο ακρωτηριάζει τέτοιο χαρτόσηµο όπως αναφέρονται στα αµέσως 
πιο πάνω, µε σκοπό άλλης χρήσης του· ή 
 
(ε) µε δόλιο τρόπο βάζει ή τοποθετεί σε οποιοδήποτε πράγµα ή σε τέτοιο χαρτόσηµο 
όπως αναφέρονται στα αµέσως πιο πάνω, χαρτόσηµο ή µέρος του, το οποίο δόλια ή 
όχι κόπηκε, σχίστηκε ή µε άλλο τρόπο αποσπάστηκε από οποιοδήποτε άλλο πράγµα ή 
άλλο χαρτόσηµο· ή 
 
(στ) µε δόλιο τρόπο απαλείφει ή µε άλλο τρόπο, είτε πραγµατικά είτε προφανώς, 
αφαιρεί από χαρτοσηµασµένο πράγµα όνοµα, ποσό,ηµεροµηνία ή οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο ή πράγµα που είναι γραµµένο σε αυτό, µε σκοπό άλλης χρήσης του 
χαρτοσήµου σε τέτοιο πράγµα· ή 
 
(ζ) σε γνώση του και χωρίς νόµιµη δικαιολογία (της οποίας έχει και το βάρος της 
απόδειξης) έχει στην κατοχή του χαρτόσηµο ή µέρος του το οποίο αποκόπηκε δόλια, 
σχίστηκε ή αποσπάστηκε µε άλλο τρόπο από οποιοδήποτε πράγµα ή χαρτόσηµο το 
οποίο δόλια ακρωτηριάστηκε ή χαρτοσηµασµένο πράγµα από το οποίο απαλείφτηκε 
δόλια ή µε άλλο τρόπο, πραγµατικά ή προφανώς, αφαιρέθηκε οποιοδήποτε όνοµα, 
ποσό, ηµεροµηνία ή άλλο στοιχείο ή πράγµα, 
 
υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Να θέτει σε κυκλοφορία 
πλαστά έγγραφα.

339. Όποιος γνωρίζει και θέτει µε δόλιο τρόπο σε κυκλοφορία πλαστό έγγραφο, είναι 
ένοχος ποινικού αδικήµατος του ίδιου είδους και υπόκειται στην ίδια ποινή ωσάν είχε 
πλαστογραφήσει το πράγµα για το οποίο γίνεται λόγος. 
 

Να θέτει σε κυκλοφορία 
ακυρωµένα ή µε 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
στερηµένα ισχύος 

έγγραφα.

340. Όποιος γνωρίζει ότι θέτει σε κυκλοφορία αντί του εγγράφου που υπάρχει και 
ισχύει, θέτει οποιοδήποτε έγγραφο του οποίου η ανάκληση, ακύρωση ή αναστολή 
διατάχθηκε δυνάµει νόµιµης εξουσίας ή του οποίου η ισχύς έπαψε λόγω παρέλευσης 
χρόνου, ή λόγω θανάτου ή κάποιου άλλου γεγονότος είναι ένοχος ποινικού 
αδικήµατος του ίδιου είδους και υπόκειται στην ίδια ποινή ωσάν είχε πλαστογραφήσει 
το έγγραφο. 
 

Να προκαλεί την εκτέλεση 
εγγράφου µε ψευδείς 

παραστάσεις.

341. Όποιος µε ψευδείς και δόλιες παραστάσεις ως προς το χαρακτήρα, το 
περιεχόµενο ή την ισχύ εγγράφου, προκαλεί άλλο να υπογράψει να εκτελέσει το 
έγγραφο, είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος του ίδιου είδους και υπόκειται στην ίδια 
ποινή ωσάν είχε πλαστογραφήσει το έγγραφο. 
 

Εξάλειψη της διγράµµισης 
τραπεζιτικής επιταγής.

342. Όποιος µε σκοπό καταδολίευσης— 
 
(α) εξαλείφει, αλλοιώνει ή προσθέτει στη διγράµµιση τραπεζιτικής επιταγής· ή 
 
(β) γνωρίζει ότι θέτει σε κυκλοφορία δίγραµµη τραπεζιτική επιταγή της οποίας 
εξαλείφτηκε η διγράµµιση, έτυχε προσθήκης ή αλλοιώθηκε, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Καταρτισµός εγγράφων 
χωρίς εξουσία.

343. Όποιος, µε σκοπό καταδολίευσης— 
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(α) χωρίς νόµιµη εξουσία ή δικαιολογία, καταρτίζει, υπογράφει ή εκτελεί εκ µέρους, 
στο όνοµα, ή για λογαριασµό άλλου, είτε µε εξουσιοδότηση είτε µε άλλο τρόπο, 
οποιοδήποτε έγγραφο ή γραπτό· ή 
 
(β) εν γνώσει θέτει σε κυκλοφορία οποιοδήποτε έγγραφο ή γραπτό που µε τον πιο 
πάνω τρόπο καταρτίστηκε, υπογράφτηκε ή εκτελέστηκε από άλλο, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Απαίτηση περιουσίας µε 
βάση πλαστά έγγραφα 
τελευταίας βούλησης.

344. Όποιος εξασφαλίζει την παράδοση ή πληρωµή για τον εαυτό του ή για άλλον, 
περιουσία ή χρήµατα δυνάµει επικύρωσης διαθήκης ή εγγράφων διορισµού 
διαχειριστή κληρονοµιάς, τα οποία εχορηγήθηκαν µε βάση πλαστογραφηµένου 
εγγράφου τελευταίας βούλησης, ο οποίος γνωρίζει ότι τέτοιο έγγραφο είναι 
πλαστογραφηµένο ή µε βάση ή δυνάµει επικύρωσης διαθήκης ή εγγράφων διορισµού 
διαχειριστή κληρονοµιάς τα οποία εξασφαλίστηκαν βάσει ψευδών αποδεικτικών 
στοιχείων, γνωρίζει ότι η χορήγηση επιτεύχθηκε µε αυτό τον τρόπο είναι ένοχος 
ποινικού αδικήµατος του ίδιου είδους και υπόκειται στην ίδια ποινή, ωσάν είχε 
πλαστογραφήσει το έγγραφο ή το πράγµα δυνάµει του οποίου εξασφάλισε την 
παράδοση ή πληρωµή. 
 

Aγορά πλαστογραφη-
µένων τραπεζο-

γραµµατίων.

345. Όποιος χωρίς νόµιµη εξουσία ή δικαιολογία της οποίας έχει και το βάρος της 
απόδειξης, αγοράζει ή λαµβάνει από άλλο ή έχει στην κατοχή του πλαστογραφηµένο 
τραπεζογραµµάτιο, συµπληρωµένο ή όχι, γνωρίζει ότι αυτό είναι πλαστογραφηµένο, 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Παραποίηση ενταλµάτων 
πληρωµής χρηµάτων που 
πρέπει να πληρωθούν στη 

δηµόσια εξουσία.

346. Όποιος είναι δηµόσιος λειτουργός, γνωρίζει και µε σκοπό καταδολίευσης, 
εκδίδει ή παραδίδει σε άλλο ένταλµα πληρωµής χρηµάτων που πρέπει να πληρωθούν 
στη δηµόσια εξουσία για ποσό µεγαλύτερο ή µικρότερο από εκείνο στο οποίο 
δικαιούται το πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου εκδίδεται το ένταλµα, είναι ένοχος 
κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Παραποίηση µητρώου ή 
αρχείου.

347. Όποιος, έχει την πραγµατική φύλαξη µητρώου ή αρχείου, τηρουµένων δυνάµει 
νόµιµης εξουσίας, γνωρίζει ότι επιτρέπει καταχώριση η οποία, αναφορικά µε κάποιο 
ουσιώδες στοιχείο γνωρίζει ότι είναι ψευδής, είναι ένοχος κακουργήµατος και 
υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Ποινικά Αδικήµατα σχετικά µε το Νόµισµα 
 

Ορισµός. 348. Στα άρθρα 348 µέχρι 356 (περιλαµβανοµένων και των δύο)— 
 
ο όρος "που κυκλοφορεί" σε σχέση µε νόµισµα σηµαίνει αυτό που χρησιµοποιείται 
νόµιµα ως χρήµα στη ∆ηµοκρατία· ή 
 
ο όρος "παραχαραγµένο" σηµαίνει νόµισµα όχι γνήσιο αλλά παρόµοιο ή προφανώς 
που σκοπεύεται να παροµοιάζει ή θεωρείται ότι είναι γνήσιο νόµισµα· και 
περιλαµβάνει γνήσιο νόµισµα που παρασκευάστηκε ή αλλοιώθηκε ώστε να θεωρείται 
ότι είναι γνήσιο ανώτερης αξίας. 
 

Παραχάραξη νοµίσµατος. 349. Όποιος κατασκευάζει ή αρχίζει να κατασκευάζει παραχαραγµένο νόµισµα, είναι 
ένοχος κακουργήµατος. 
 
Αν το ποινικό αδίκηµα διαπράχτηκε σε σχέση µε το νόµισµα που κυκλοφορεί αυτός 
υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου. 
 
Αν το ποινικό αδίκηµα διαπράττεται σε σχέση µε νόµισµα ξένου Ηγεµόνα ή Κράτους, 
αυτός υπόκειται στη φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Προπαρασκευές για 
νοµισµατοκοπία.

350. Όποιος— 
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(α) επιχρυσώνει ή επαργυρώνει τεµάχιο µετάλλου οποιουδήπτοε µεγέθους ή σχήµατος 
κατάλληλου για νοµισµατοκοπία, µε σκοπό να κοπεί παραχαραγµένο χρυσό ή αργυρό 
νόµισµα· ή 
 
(β) προσδίνει σε τεµάχιο µετάλλου οποιοδήποτε κατάλληλο µέγεθος ή σχήµα για να 
κοπεί µε ευχέρεια από αυτό παραχαραγµένο νόµισµα, µε σκοπό να κατασκευαστεί 
από αυτό τέτοιο νόµισµα· ή 
 
(γ) χωρίς νόµιµη εξουσία ή δικαιολογία (της οποίας έχει και το βάρος της 
απόδειξης)— 
 
(i) αγοράζει, πωλεί, παραλαµβάνει, πληρώνει ή διαθέτει παραχαραγµένο νόµισµα σε 
τιµή χαµηλότερη από την υποδηλούµενη από αυτό ή προφανώς που σκοπεύεται να 
υποδηλωθεί ή προσφέρεται να διαπράξει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω πράξεις· ή 
 
(ii) φέρνει ή παραλαµβάνει στη ∆ηµοκρατία παραχαραγµένο νόµισµα, γνωρίζοντας 
ότι αυτό είναι παραχαραγµένο· ή 
 
(iii) κατασκευάζει ή επισκευάζει ή αρχίζει ή προπαρασκευάζει την κατασκευή ή 
επισκευή, ή έχει στην κατοχή του ή διαθέτει σφραγίδα ή καλούπι το οποίο είναι 
διασκευασµένο ώστε να κάνει το οµοίωµα και των δύο ή καθεµιάς ή µέρος της 
καθεµιάς από τις πλευρές του νοµίσµατος, γνωρίζοντας ότι η σφραγίδα ή το καλούπι 
είναι τέτοιο ή διασκευασµένο µε αυτό τον τρόπο· ή 
 
(iv) κατασκευάζει ή επισκευάζει ή αρχίζει ή προπαρασκευάζει την κατασκευή ή 
επισκευή ή έχει στην κατοχή του ή διαθέτει εργαλείο, όργανο ή µηχάνηµα, το οποίο 
είναι διασκευασµένο και σκοπεύεται να χρησιµοποιηθεί για τη σήµανση της 
εξωτερικής περιφέρειας νοµίσµατος µε σηµεία ή σχήµατα τα οποία προσοµοιάζουν 
προφανώς µε την εξωτερική περιφέρεια οποιουδήποτε νοµίσµατος, γνωρίζοντας ότι 
είναι διασκευασµένα και προορισµένα µε αυτό τον τρόπο· 
 
(ν) κατασκευάζει ή επισκευάζει ή αρχίζει ή προπαρασκευάζει την κατασκευή ή 
επισκευή ή έχει στην κατοχή του ή διαθέτει νοµισµατοκοπικό πιεστήριο ή εργαλείο, 
όργανο ή µηχάνηµα που είναι διασκευασµένο για την κοπή στρογγύλων τεµαχίων από 
λωρίδες χρυσού, αργυρού ή άλλου µετάλλου, γνωρίζοντας ότι τέτοιο πιεστήριο, 
εργαλείο, ή µηχάνηµα χρησιµοποιήθηκε ή σκοπεύεται να χρησιµοποιηθεί για την 
κατασκευή παραχαραγµένων νοµισµάτων, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος. 
 
Αν το ποινικό αδίκηµα διαπράττεται σε σχέση µε νόµισµα πον κυκλοφορεί αυτός 
υπόκειται στην ποινή της φυλάκισης διά βίου. 
 
Αν το ποινικό αδίκηµα διαπράττεται σε σχέση µε νόµισµα ξένου Ηγεµόνα, ή 
Κράτους, αυτός υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Περικοπή. 351. Όποιος, χειρίζεται χρυσό ή αργυρό νόµισµα που κυκλοφορεί µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να ελαττώνεται το βάρος του, µε σκοπό αφού τύχει τέτοιου χειρισµού, να είναι 
δυνατόν να θεωρηθεί αυτό ότι είναι το χρυσό ή το αργυρό που κυκλοφορεί, είναι 
ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Κατοχή αποκοµµάτων. 352. Όποιος, παράνοµα έχει στην κατοχή του ή διαθέτει ρινίσµατα ή αποκόµµατα 
χρυσού ή αργυρού ή χρυσό ή αργυρό υπό τη µορφή ράβδων, σκόνης, διάλυσης ή σε 
οποιαδήτοτε άλλη µορφή, που προήλθαν από το χειρισµό του χρυσού ή του αργυρού 
που κυκλοφορεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να ελαττώνεται το βάρος του, γνωρίζοντας ότι 
αυτά προήλθαν µε αυτό τον τρόπο, είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε 
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα επτά χρόνια. 
 

Να θέτει σε κυκλοφορία 353. Όποιος θέτει σε κυκλοφορία παραχαραγµένο νόµισµα, γνωρίζοντας ότι αυτό 
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παραχαραγµένα 
νοµίσµατα.

είναι παραχαραγµένο, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 
Αν το ποινικό αδίκηµα διαπράττεται σε σχέση µε το νόµισµα που κυκλοφορεί, αυτός 
υπόκειται σε φυλάκιση δύο χρόνων. 
 
Αν το ποινικό αδίκηµα διαπράττεται σε σχέση µε νόµισµα ξένου Ηγεµόνα ή Κράτους, 
αυτός υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου. 
 

Να θέτει κατ’ επανάληψη 
σε κυκλοφορία 
παραχαραγµένα 

νοµίσµατα.

354. Όποιος— 
 
(α) θέτει σε κυκλοφορία παραχαραγµένο νόµισµα παυ κυκλοφορεί γνωρίζοντας ότι 
αυτό είναι παραχαραγµένο, κατά το χρόνο που διαπράττει µε αυτό τον τρόπο, έχει 
στην κατοχή του οποιοδήποτε άλλο παραχαραγµένο νόµισµα που κυκλοφορεί· ή 
 
(β) θέτει σε κυκλοφορία παραχαραγµένο νόµισµα πον κυκλοφορεί γνωρίζοντας ότι 
αυτό είναι παραχαραγµένο και είτε κατά την ίδια ηµέρα είτε σε οποιαδήποτε από τις 
αµέσως έπόµενες δέκα µέρες, θέτει σε κυκλοφορία οποιοδήποτε άλλο παραχαραγµένο 
νόµισµα που κυκλοφορεί γνωρίζοντας ότι αυτό είναι παραχαραγµένο· ή 
 
(γ) έχει στην κατοχή του τρία ή περισσότερα τεµάχια παραχαραγµένου νοµίσµατος 
που κυκλοφορεί, γνωρίζοντας ότι αυτά είναι παραχαραγµένα και µε σκοπό να θέσει 
οποιοδήποτε ατό αυτά σε κυκλοφορία, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων. 
 

Να θέτει σε κυκλοφορία 
ξένο νόµισµα ή µέταλλο 

ως κυκλοφορούν νόµισµα.

355. Όποιος, µε σκοπό καταδολίευσης, θέτει σε κυκλοφορία ως νόµισµα που 
κυκλοφορεί— 
 
(α) νόµισµα το οποίο δεν κυκλοφορεί· ή 
 
(β) µέταλλο ή τεµάχιο µετάλλου µε τη µορφή νοµίσµατος ή όχι, που έχει αξία 
κατώτερη του νοµίσµατος που κυκλοφορεί για το οποίο αυτό τίθεται σε κυκλοφορία, 
 
είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου. 
 

Εξαγωγή παραχαραγµένων 
νοµισµάτων.

356. Όποιος, χωρίς νόµιµη εξουσία ή δικαιολογία, της οποίας έχει και το βάρος της 
απόδειξης, εξάγει από τη ∆ηµοκρατία ή τοποθετεί σε σκάφος ή σε οποιοδήποτε όχηµα 
για το σκοπό εξαγωγής του από τη ∆ηµοκρατία, οποιοδήποτε παραχαραγµένο 
νόµισµα, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι παραχαραγµένο, είναι ένοχος κακουργήµατος 
και υπόκειται σε φυλάκιση διά βίου. 
 

Παραχαραγµένα Ένσηµα 
 

Κατοχή βαφής χρησιµο-
ποιούµενης για την 

κατασκευή χαρτοσήµων.

357. Όποιος, χωρίς νόµιµη εξουσία ή δικαιολογία, της οποίας έχει και το βάρος της 
απόδειξης— 
 
(α) κατασκευάζει, ή επισκευάζει ή αρχίζει ή προπαρασκευάζει την κατασκευή ή την 
επισκευή ή τη χρήση ή γνωρίζει ότι έχει στην κατοχήν του ή διαθέτει, βαφή, πλάκα ή 
όργανο, κατάλληλα να δηµιουργήσουν ατοτύπωµα που προσοµοιάζει µε αυτό που 
δηµιουργήθηκε µε βαφή, πλάκα ή όργανο, που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή 
ενσήµου, σφραγιστού ή κινητού που χρησιµοποιήθηκε για σκοπούς δηµοσίων 
προσόδων ή του Τµήµατος Ταχυδροµείων ή Τηλεγραφείων στη ∆ηµοκρατία ή σε 
ξένη χώρα ή κατάλληλα να παράξουν εντός ή σε χαρτί λέξεις, αριθµούς ή σχήµατα, 
γράµµατα, σηµεία ή γραµµές που προσοµοιάζουν µε αυτά που χρησιµοποιήθηκαν 
εντός ή σε χαρτί που παρέχεται ειδικά για οποιοδήποτε τέτοιο σκοπό από την αρµόδια 
αρχή· ή 
 
(β) γνωρίζει ότι έχει στην κατοχή του ή διαθέτει χαρτί ή άλλο υλικό τα οποία έχουν σε 
αυτά τα αποτυπώµατα τέτοιας βαφής, πλάκας, ή οργάνου ή χαρτί που έχει πάνω ή 
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εντός του τέτοιες λέξεις, αριθµούς ή σχήµατα, γράµµατα, σηµεία ή γραµµές όπως 
αναφέρεται πιο πάνω, 
 
είναι ένοχος κακουργήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων. 
 

Χαρτί και βαφές για 
κατασκευή 

γραµµατοσήµων.

358. Όποιος, χωρίς νόµιµη εξουσία ή δικαιολογία της οποίας έχει και το βάρος της 
απόδειξης— 
 
(α) κατασκευάζει ή αρχίζει ή προπαρασκευάζει την κατασκευή ή χρησιµοποιεί για 
ταχυδροµικούς σκοπούς ή έχει στην κατοχή του ή διαθέτει αποµίµηση ή παράσταση 
σε χαρτί ή άλλο υλικό, οποιουδήποτε ενσήµου που χρησιµοποιείται ως δηλωτικό 
οποιουδήποτε ποσού ταχυδροµικού τέλους της ∆ηµοκρατίας ή κάποιας ξένης χώρας· 
ή 
 
(β) κατασκευάζει ή επισκευάζει ή αρχίζει ή προπαρασκευάζει την κατασκευή ή 
επισκευή ή χρησιµοποιεί ή έχει στην κατοχή του ή διαθέτει, βαφή, πλάκα, όργανο ή 
υλινό για την κατασκευή τέτοιας αποµίµησης ή παράστασης, 
 

3(1) του 166/87.
είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου ή σε χρηµατική 
ποινή χίλιων λιρών τα γραµµατόσηµα, ένσηµα καθώς και κάθε άλλο τέτοιο πράγµα 
όπως αναφέρονται πιο πάνω, τα οποία δυνατόν να ανευρεθούν στην κατοχή του, 
κατάσχονται. 
 
Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, το οποίο φέρεται επίσηµα ως δηλωτικό ποσό 
ταχυδροµικού τίτλους οποιασδήποτε χώρας, θεωρείται ότι χρησιµοποιείται επίσηµα 
για ταχυδροµικούς σκοπούς στη χώρα αυτή µέχρι απόδειξης του αντιθέτου. 
 

Κατοχή πλάκας ή οργάνου 
χρησιµο-ποιούµενου για 

την κατασκευή σφραγίδων.

359. Όποιος, χωρίς νόµιµη εξουσία ή δικαιολογία, της οποίας έχει και το βάρος της 
απόδειξης— 
 
(α) κατασκευάζει ή επισκευάζει ή αρχίζει ή προπαρασκευάζει την κατασκευή ή 
επισκευή ή γνωρίζει ότι έχει στην κατοχή του ή διαθέτει πλάκα ή όργανο, κατάλληλα 
να δηµιουργήσουν αποτύτωµα που προσοµοιάζει µε αυτό που δηµιουργήθηκε από την 
πλάκα ή όργανο που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή σφραγίδας, σφραγιστής ή 
κινητής, που χρησιµοποιείται για τους σκοπούς της δηµόσιας υπηρεσίας ή από τον 
εκάστοτε κοινοτάρχη χωριού, δηµοτική αρχή, πιστοποιούντα υπάλληλο ή από 
οποιοδήποτε πρόσωτο που είναι διορισµένο κανονικά σύµφωνα µε το νόµο να 
χρησιµοποιεί σφραγίδα, ή κατάλληλα να παράξουν εντός ή σε χαρτί λέξεις, αριθµούς 
ή σχήµατα, γράµµατα, σηµεία ή γραµµές, που προσοµοιάζουν µε αυτά που 
χρησιµοποιούνται εντός ή σε χαρτί που παρέχεται ειδικά µε οποιοδήποτε τέτοιο 
σκοπό από την αρµόδια αρχή· ή 
 
(β) γνωρίζει ότι έχει στην κατοχή του ή διαθέτει χαρτί ή άλλο υλικό τα οποία έχουν σε 
αυτά το αποτύπωµα τέτοιας πλάκας ή οργάνου ή χαρτί που έχει πάνω ή σε αυτό 
τέτοιες λέξεις, αριθµούς ή σχήµατα, γράµµατα, σηµεία ή γραµµές όπως αναφέρεται 
πιό πάνω, 
 

3(1) του 166/87. είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου ή σε χρηµατική 
ποινή χίλιων λιρών. 
 

Πλαστοπροσωπία 
 

Πλαστοπρο-σωπία γενικά. 360. Όποιος, µε σκοπό καταδολίευσης οποιουδήποτε προσώπου, παριστάνει τον 
εαυτό του ψευδώς ότι είναι άλλο πρόσωπο, ζωντανό ή πεθαµένο, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος. 
 
Αν η παράσταση συνίσταται στο ότι ο υπαίτιος είναι πρόσωπο που δικαιούται από 
διαθήκη ή από το νόµο συγκεκριµένη περιουσία και αυτός διαπράττει το ποινικό 
αδίκηµα για εξασφάλιση τέτοιας περιουσίας ή κατοχής της, υπόκειται σε φυλάκιση 
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επτά χρόνων. 
 

Ψευδής αναγνώριση 
εγγράφων, υποχρεώσεων, 

κλπ.

361. Όποιος, χωρίς νόµιµη εξουσία ή δικαιολογία (της οποίας έχει και το βάρος της 
απόδειξης), προβαίνει σε αναγνώριση οποιουδήποτε είδους υποχρέωσης, ή σε 
αναγνώριση οποιουδήποτε εγγράφου, εν ονόµατι άλλου προσώπου, ενώπιον 
οποιουδήποτε ∆ικαστηρίου ή προσώπου που είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένο να 
δέχεται τέτοια αναγνώριση, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

Πλαστοπροσωπία 
προσώπου 

κατονοµαζόµενου σε 
πιστοποιητικό.

362. Όποιος θέτει σε κυκλοφορία έγγραφο που εκδόθηκε σε άλλο πρόσωπο, δυνάµει 
νόµιµης εξουσίας, και το οποίο πιστοποιά ότι το πρόσωπο αυτό κατέχει τα 
αναγνωρισµένα προσόντα σύµφωνα µε το νόµο για οποιοδήποτε σκοπό ή ότι κατέχει 
οποιοδήποτε αξίωµα ή ότι δικαιούται να εξασκεί κάποιο επάγγελµα επιτήδευµα ή 
επιχείριση ή ότι έχει οποιοδήποτε δικαίωµα ή προνόµιο ή ότι απολαύει οποιοδήποτε 
βαθµό ή θέση και παριστάνει τον εαυτό του ψευδώς ότι είναι το κατονοµαζόµενο 
πρόσωπο στο έγγραφο, είναι ένοχος ποινικού αδικήµατος του ίδιου είδους και 
υπόκειται στην ίδια ποινή ωσάν να είχε πλαστογραφήσει το έγγραφο. 
 

Να δανείζει κλπ. 
πιστοποιητικό για 
πλαστοπροσωπία

363. Όποιος, είναι πρόσωπο στο οποίο εκδόθηκε δυνάµει νόµιµης εξουσίας έγγραφο 
που πιστοποιά ότι αυτός κατέχει τα αναγνωρισµένα προσόντα σύµφωνα µε το νόµο 
για οποιοδήποτε σκοπό ή ότι κατέχει οποιοδήποτε αξίωµα ή ότι δικαιούται να εξασκεί 
κάποιο επάγγελµα, επιτήδευµα ή επιχείρηση ή ότι έχει οποιοδήποτε δικαίωµα ή 
προνόµιο ή ότι απολαύει οποιοδήποτε βαθµό ή θέση, πωλεί, δίνει ή δανείζει το 
έγγραφο σε άλλο πρόσωπο, µε σκοπό όπως το άλλο πρόσωπο να παραστήσει τον 
εαυτό του ότι είναι το κατονοµαζόµενο πρόσωπο στο έγγραφο, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος. 
 

Πλαστοπροσωπία 
προσώπου 

κατονοµαζόµενου σε 
πιστοποιητικό χαρακτήρα.

364. Όποιος, µε σκοπό την εξασφάλιση εργασίας, θέτει σε κυκλοφορία εγγράφου που 
έχει πιστοποιητικό χαρακτήρα αν δοθεί σε άλλο είναι ένοχος πληµµελήµατος και 
υπόκειται σε φυλάκιση ενός χρόνου. 
 

Να δανείζει κλπ. 
πιστοποιητικό χαρακτήρα 

για πλαστοπροσωπία.

365. Όποιος, ενώ είναι πρόσωπο στο οποίο εδόθηκε έγγραφο όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 364, δίνει, πωλεί ή δανείζει αυτό σε άλλο πρόσωπο, µε σκοπό όπως το άλλο 
πρόσωπο να θέσει σε κυκλοφορία το έγγραφο αυτό για το σκοπό εξασφάλισης 
εργασίας, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΧ 
 

ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΠΡΑΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ 
 

Απόπειρες 
 

Ορισµός απόπειρας. 366. Όποιος προτίθεται να διαπράξει ποινικό αδίκηµα, αρχίζει να θέτει την πρόθεση 
του σε εφαρµογή µε µέσα που είναι πρόσφορα για την πραγµάτωσή της και 
φανερώνει τέτοια πρόθεση µε κάποια έκδηλη πράξη, αλλά δεν πραγµατώνει την 
πρόθεσή του σε τέτοιο βαθµό ώστε να διαπράξει το ποινικό αδίκηµα, θεωρείται ότι 
αποπειράται να το διαπράξει. 
 
Είναι αδιάφορο, εκτός καθόσον αφορά στην ποινή, κατά πόσο ο υπαίτιος διενήργησε 
οτιδήποτε το οποίο ήταν αναγκαίο εκ µέρους του για συµπλήρωση της διάπραξης του 
ποινικού αδικήµατος ή κατά πόσο η πλήρης πραγµάτωση της πρόθεσης του 
αποτράπηκε λόγω περιστατικών ανεξάρτητων από τη βούληση του ή κατά πόσο 
υπαναχώρησε εκούσια από την περαιτέρω επιδίωξη της πρόθεσής του. 
 
Είναι αδιάφορο ότι, λόγω περιστατικών που δεν είναι γνωστά στον υπαίτιο, η 
πραγµάτωση του ποινικού αδικήµατος ήταν εξ αντικειµένου αδύνατος. 
 

Απόπειρα διάπραξης 
ποινικών αδικηµάτων.

367. Όποιος αποπειράται να διαπράξει κακούργηµα ή πληµµέληµα, είναι ένοχος 
πληµµελήµατος εκτός αν προνοείται διαφορετικά. 
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Ποινή απόπειρας 

διάπραξης ορισµένων 
κακουργηµατών.

368. Όποιος αποπειράται να διαπράξει κακούργηµα που επισύρει θανατική ποινή ή 
ποινή φυλάκισης δέκα χρόνων και άνω, µε ή χωρίς άλλη ποινή, είναι ένοχος 
κακουργήµατος και αν δεν προνοείται κάποια άλλη ποινή, υπόκειται σε φυλάκιση 
επτά χρόνων. 
 

Παράλειψη αποτροπής 
κακουργήµατος.

369. Όποιος, γνωρίζει ότι άλλος σχεδιάζει να διαπράξει ή διαπράττει κακούργηµα, 
παραλείπει να χρησιµοποιήσει κάθε εύλογο µέσο για να αποτρέψει τη διάπραξη ή τη 
συµπλήρωση αυτού, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

∆ιέγερση για διάπραξη 
ποινικού αδικήµατος.

370. Όποιος διεγείρει ή αποπειράται να υποκινήσει άλλο να διαπράξει ποινικό 
αδίκηµα, ανεξάρτητα αν ο άλλος συναινεί ή όχι να διαπράξει αυτό, είναι ένοχος— 
 
(α) κακουργήµατος, αν το ποινικό αδίκηµα για το οποίο γίνεται λόγος είναι 
κακούργηµα, και αν δεν προνοείται κάποια άλλη ποινή, υπόκειται σε φυλάκιση επτά 
χρόνων ή προκειµένου για κακούργηµα που επισύρει κατά ανώτατο όριο ποινή 
κατώτερη από τη φυλάκιση των επτά χρόνων, σε τέτοια κατώτερη ποινή· 
 
(β) πληµµελήµατος, αν για το ποινικό αδίκηµα για το οποίο γίνεται λόγος είναι 
πληµµέληµα και αν δεν προνοείται κάποια άλλη ποινή, υπόκειται σε φυλάκιση δύο 
χρόνων ή προκειµένου για πληµµέληµα που επισύρει κατά ανώτατο όριο ποινή 
κατώτερη από τη φυλάκιση των δύο χρόνων, σε τέτοια κατώτερη ποινή. 
 

Συνωµοσίες 
 

Συνωµοσία για διάπραξη 
κακουργήµατος.

371. Όποιος συνωµοτεί µε άλλο να διαπράξει κακούργηµα ή να διενεργήσει πράξη σε 
οποιοδήποτε µέρος του κόσµου η οποία αν διενεργόταν στη ∆ηµοκρατία θα ήταν 
κακούργηµα και η οποία είναι ποινικό αδίκηµα σύµφωνα µε τους νόµους που ισχύουν 
στον τόπο όπου σκοπεύεται να διενεργηθεί, είναι ένοχος κακουργήµατος και αν δεν 
προνοείται κάποια άλλη ποινή, υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων ή προκειµένου 
για κακούργηµα που επισύρει κατά ανώτατο όριο ποινή κατώτερη από τη φυλάκιση 
επτά χρόνων, σε τέτοια κατώτερη ποινή. 
 

Συνωµοσία για διάπραξη 
πληµµελήµατος.

372. Όποιος συνωµοτεί µε άλλο να διαπράξει πληµµέληµα ή να διενεργήσει πράξη σε 
οποιοδήποτε µέρος του κόσµου, η οποία αν διενεργόταν στη ∆ηµοκρατία θα ήταν 
πληµµέληµα και η οποία είναι ποινικό αδίκηµα σύµφωνα µε τους νόµους που ισχύουν 
στον τόπο όπου σκοπεύεται να διενεργηθεί, είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

Άλλες συνωµοσίες. 373. Όποιος συνωµοτεί µε άλλο για επίτεύξη οποιουδήποτε από τους ακόλουθους 
σκοπούς, δηλαδή— 
 
(α) να παρεµποδίσει ή να µαταιώσει την εκτέλεση ή επιβολή οποιουδήποτε νόµου ή 
διατάγµατος του Υπουργικού Συµβουλίου· ή 
 
(β) να προξενήσει βλάβη στο πρόσωπο ή την υπόληψη άλλου, ή να µειώσει την αξία 
περιουσίας άλλου· ή 
 
(γ) να αποτρέψει ή να παρεµποδίσει την ελεύθερη και νόµιµη διάθεση περιουσίας από 
τον ιδιοκτήτη της στην εύλογη της αξία· 
 
(δ) να βλάψει άλλο στο επιτήδευµα ή στο επάγγελµα του· ή 
 
(ε) να αποτρέψει ή να παρεµποδίσει την ελεύθερη και νόµιµη άσκηση σε άλλο στο 
επιτήδευµα, επάγγελµα ή στην ασχολία του, µε πράξη ή πράξεις οι οποίες αν 
διενεργούνταν από µεµονωµένο πρόσωπο θα συνιστούσαν ποινικό αδίκηµα εκ µέρους 
του· ή 
 
(στ) να επιτύχει νόµιµο σκοπό µε παράνοµα µέσα, 
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είναι ένοχος πληµµελήµατος. 
 

ΜΕΡΟΣ X 
 

ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ 
 

Ποικίλα ποινικά 
αδικήµατα.

374. Όποιος εσκεµµένα— 
 
(α) παρεµποδίζει την ελεύθερη διέλευση σε δηµόσια δίοδο ή δηµόσιο χώρο µε την 
τοποθέτηση σε αυτά οποιαδήποτε υλικά ή άλλα πράγµατα· 
 
(β) τοποθετεί ή εγκαταλείπει σε δηµόσια δίοδο ή σε δηµόσιο γώρο σκύβαλα ή 
απορρίµατα που προκαλούν ή που είναι προορισµένα να προκαλέσουν δυσοσµίες· 
 
(γ) παραλείπει να τοποθετήσει κατά τη διάρκεια νύχτας φανάρι ή φως πάνω σε σωρό 
χωµάτων, πέτρων ή άλλων υλικών ή σε αυλάκι ή οχετό ή άλλης εκσκαφής κατά τη 
διενέργεια νόµιµα εκτελούµενων έργων επισκευής σε δηµόσια δίοδο ή σε δηµόσιο 
χώρο· 
 
(δ) ρίχνει απορρίµµατα ή άλλα πράγµατα σε δηµόσια δίοδο ή σε δηµόσιο χώρο µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να προξενεί βλάβη ή ενόχληση σε οποιοδήποτε διαβάτη· 
 
(ε) αν διατάχτηκε εγγράφως από τον Έπαρχο να επισκευάσει ή να κατεδαφίσει κτίριο 
ή οικοδοµή οποιουδήποτε είδους του είναι σε ερειπωµένη ή σε επικίνδυνη 
κατάσταση, παραµελεί ή παραλείπει να το διαπράξει µε αυτό τον τρόπο. 
 
(στ) παραµελεί ή παραλείπει να καθαρίσει ή να επισκευάσει καµίνι ή καπνοδόχο 
εργαστηρίου ή εργοστασίου όπου χρησιµοποιείται φωτιά. 
 
(ζ) πυροδοτεί πυροτεχνήµατα σε δηµόσια δίοδο ή σε δηµόσιο χώρο µε τρόπο που 
προορίζεται να προξενήσει βλάβη ή ενόχληση σε οποιοδήποτε πρόσωπο. 
 
(η) πυροβολεί µε πυροβόλο όπλο µέσα στα όρια πόλης, χωριού ή άλλης κατοικηµένης 
περιοχής. 
 
(θ) αρνείται να δεχτεί στην ονοµαστική τους αξία µεταλλικό νόµισµα ή χαρτονόµισµα 
που κυκλοφορεί στη ∆ηµοκρατία, 
 

4 του 166/87. είναι ένοχος πληµµελήµατος και υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
είκοσι πέντε λίρες. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 
(Άρθρο 187(4)) 

 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 … … … … … … … … 19 … 
Κο/Κα/∆δα  

 
ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 187 ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ, ΚΕΦ. 154 

 
Επειδή παρά την προφορική υπόδειξη που σας έγινε συνεχίζεται η χρήση µεγαφώνων/οργάνων που ενισχύουν 
τον ήχο στο υποστατικό στην Οδό … … … … …  … … … … … Αριθµός  … … … … … χωρίς άδεια και/ή 
κατά παράβαση των όρων της άδειάς σας, ειδοποιείστε ότι, αν η παράβαση δεν τερµατιστεί το αργότερο µέσα 
σε δεκαπέντε λεπτά από τώρα, θα γίνει κατάσχεση των πιο πάνω µεγαφώνων και/ή οργάνων προκειµένου να 
µεταφερθούν ενώπιον του ∆ικαστηρίου για απόδειξη ποινικής υπόθεσης εναντίον σας. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η παρούσα επιδόθηκε στον πιο πάνω στις … … … … … … … … … … 
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… … … … … … … … … … 19 … και ώρα … … … … … …  
 
 Υπογραφή … … … … … … … … … …  
 Βαθµός … … … … … … … … … … …  
 Για Αστυνοµικό ∆ιευθυντή … … … … … 
Κοιν.: Έπαρχο … … … … … … … … … … …   

 
 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Οι πιο κάτω παρατηρήσεις δεν αποτελούν µέρος του Νόµου: 
 
1. Ο Νόµος αυτός τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, 1929. 

 
2. (1) Counterfeit Currency (Conventίon) Law 1959 (13 of 1959). 

 
(2) Παρατηρήσεις: 
 
(α) Σκοπός τον Νόµου αυτού ήταν να εφαρµόσει στην Κύπρο τις πρόνοιες της ∆ιεθνούς Σύµβασης 
για την Καταστολή της Κιβδηλείας η οποία υπεγράφη στη Γενεύη στις 20 Απριλίου 1929. Ένας 
άλλος σκοπός του Νόµου ήταν η εξοµοίωση ορισµένων ποινών σχετικά µε κιβδηλεία κερµάτων και 
χαρτονοµισµάτων. 
 
(β) Με το Νόµο αυτό επιφέρονται σηµαντικές τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα Κεφ. 154 (Κεφ. 
13 στην Έκδοση Νόµων του 1949) και στον περί Νοµίσµατος Νόµο Κεφ. 197 (Κεφ. 69 στην Έκδοση 
Νόµων του 1949). 
 
(γ) Σύµφωνα όµως µε το άρθρο 12 η ισχύς του εν λόγω Νόµου θα άρχιζε σε ηµεροµηνία που θα 
οριζόταν από τον (Κυβερνήτη) Υπουργικό Συµβούλιο και µέχρι τότε θα παρέµενε σε ισχύ o Νόµος 
Counterfeit Currency (Convention) Law 1936 (2δ του 1936). 
 
(δ) Ο Νόµος του 1936 επιφέρει και αυτός τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και στον περί 
Νοµίσµατος Νόµο και σκοπός της θέσπισής του ήταν ο ίδιος όπως και στο µεταγενέστερο νόµο του 
1959. Η ισχύς του Νόµου αυτού (του 1936) θα αρχίσει σε ηµεροµηνία που ο Κυβερνήτης ήθελε 
ορίσει µε γνωστοποίησή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 
 
(ε) ∆εν κατέστη δυνατή η εξεύρεση τέτοιας γνωστοποίησης είτε για το Νόµο του 1936 είτε για το 
Νόµο του 1959. Φαίνεται όµως ότι οι Νόµοι αυτοί δεν τέθηκαν ποτέ σε ισχύ και αυτό 
επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το 1965 θεσπίστηκε ο περί Κυρώσεως της Συµβάσεως και του 
Πρωτοκόλλου προς Καταστολή της Παραχαράξεως και Κιβδηλείας Νόµου του 1965 (22 του 1965). 
 
(στ) Ενόψει των πιο πάνω οι πρόνοιες της Σύµβασης αυτής θα πρέπει να διαβάζονται µαζί µε τον 
Ποινικό Κώδικα (Κεφ. 154) και τον περί Νοµίσµατος Νόµο (Κεφ. 197) θα πρέπει όµως να σηµειωθεί 
ότι µερικές από τις πρόνοιες της Σύµβασης ίσως να µην είναι εφαρµόσιµες χωρίς τη θέσπιση ειδικής 
Νοµοθεσίας. Αναφέρεται στο άρθρο 3 ότι ορισµένες πράξεις θα θεωρούνται ως παραβάσεις κοινού 
δικαίου χωρίς όµως να προβλέπεται οποιαδήποτε ποινή. 
 

3. Το άρθρο 39 του βασικού νόµου περιέχει διατάξεις αντιβαίνουσες προς τα Κυπριακά δεδοµένα. 
 

4. Τα άρθρα 203 έως 207 του βασικού νόµου καταργήθηκαν από το άρθρο 5 του Νόµου 3 του 1962 και 
αντικαταστάθηκαν από νέα άρθρα 203, 204 και 205 το εδάφιο (2) του άρθρού 203 διαγράφτηκε και 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Νόµου 86 του 1983. 
 

5. Το άρθρο 215 καταργήθηκε από το άρθρο 7 του Νόµου 3 του 1962 και το άρθρο 219 καταργήθηκε 
από το άρθρο 3 τον Νόµου 46 του 1982. 
 

6. Το άρθρο 307 καταργήθηκε από το άρθρο 17 τον Νόµού 28 του 1952. 
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7. Ο βασικός νόµος µεταφράστηκε και εκδόθηκε στην καθαρεύουσα. 
 

8. Η ενοποίηση του βασικού νόµου έγινε µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου, 1995. 
 

 
3 του 126(Ι) του 2007. 
Έναρξη της ισχύος του 

παρόντος Νόµου. 
 

3. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η ισχύς του παρόντος Νόµου 
αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.  

 (2) Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 2, αρχίζουν από την 
ηµεροµηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συµβούλιο µε γνωστοποίησή του 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

  
3 του 131(Ι) του 2013. 

Ισχύς του παρόντος 
Νόµου [131(Ι) του 

2013]. 
 
 

3. Ο παρών Νόµος [131(Ι) του 2013] δεν εφαρµόζεται επί αδικηµάτων σε σχέση µε 
τα οποία καταχωρήθηκε ποινική δίωξη πριν από την έναρξη της ισχύος του. 
 

  
3 του 134(Ι) του 2020. 
Έναρξη της ισχύος του 

παρόντος Νόµου. 
[134(Ι)/2020] 

3. Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου [134(Ι)/2020] τίθενται σε ισχύ την 1η 
Οκτωβρίου 2020. 

  
 
 


