
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ  

 

   Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 
 
29 του 1977 
67 του 1983 
20(Ι) του 1992 
5(Ι) του 2000 
41(Ι) του 2001. 
  

   1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ναρκωτικών 

Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2003 και θα  διαβάζεται μαζί με τους περί  Ναρκωτικών Φαρμάκων 

και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμους του 1977 έως 2001 (που στο εξής 

θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ναρκωτικών 

Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμοι του 1977 έως  2003. 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

  2.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση 

του υφιστάμενου μέρους αυτού σε εδάφιο (1) και την προσθήκη 

αμέσως μετά του πιο κάτω νέου εδαφίου: 

  

  "(2) Το ∆ικαστήριο το οποίο καταδικάζει πρόσωπο για 

αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού 

δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε ποινή που τυχόν 

επιβάλλει, να διατάξει όπως η λειτουργία του υποστατικού 

ανασταλεί για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια.". 

  

Αντικατάσταση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

   3. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το πιο 

κάτω  νέο άρθρο: 

  

 "Απαγόρευση 
ορισμένων 
ενεργειών 
κτλ που 
αναφέρονται 
στο όπιο, στην 
κοκαΐνη, στην 
κάνναβη ή στη 
ρητίνη 
κάνναβης. 

   10.  Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 32, 

αποτελεί αδίκημα για οποιοδήποτε πρόσωπο - 

 

   (α) να καπνίζει ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο να 

λαμβάνει ή χρησιμοποιεί παρασκευασμένο 

όπιο, κοκαΐνη, κάνναβη ή ρητίνη κάνναβης ή 

οποιαδήποτε παράγωγα αυτών ή 
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     (β) να συχνάζει σε τόπο που χρησιμοποιείται για 

το σκοπό καπνίσματος, λήψης ή χρήσης 

οπίου, κοκαΐνης, κάνναβης, ρητίνης κάνναβης 

ή οποιωνδήποτε παραγώγων τους ή 

   

     (γ) να έχει στην κατοχή του - 

   

   (ι) καπνοσύριγγες ή άλλα σκεύη 

κατασκευασμένα ή προσαρμοσμένα για 

χρήση σε σχέση με κάπνισμα, λήψη ή 

χρήση οπίου, κοκαΐνης, κάνναβης, 

ρητίνης κάνναβης ή οποιωνδήποτε 

παραγώγων αυτών, και τα οποία είναι 

καπνοσύριγγες ή σκεύη που έχουν 

χρησιμοποιηθεί από αυτό ή με τη 

γνώση και την άδειά του για το σκοπό 

αυτό ή τα οποία αυτό προτίθεται να 

χρησιμοποιήσει ή επιτρέψει σε άλλους 

να χρησιμοποιήσουν για το σκοπό 

αυτό ή  

   

                            (ιι) οποιαδήποτε σκεύη τα οποία έχουν 

χρησιμοποιηθεί από αυτό ή με τη 

γνώση και την άδειά του σε σχέση με 

την παρασκευή καπνίσματος, λήψης ή 

χρήσης οπίου, κοκαΐνης, κάνναβης, 

ρητίνης κάνναβης ή οποιωνδήποτε 

παραγώγων αυτών ή 

   

     (δ) να λαμβάνει με οποιοδήποτε τρόπο 

οποιοδήποτε ελεγχόμενο φάρμακο.". 
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Τροποποίηση του 
άρθρου 30 του 
βασικού νόμου. 

   4.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 30 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως: 

  

    (α) Με τη διαγραφή της λέξης "συνοπτικά" (έκτη γραμμή) και την 

αντικατάστασή της με τις λέξεις "είτε συνοπτικά είτε υπό 

Κακουργοδικείου" 

  

    (β) με την αντικατάσταση της επιφύλαξής του από την ακόλουθη 

νέα επιφύλαξη: 

  

  "Νοείται ότι σε κατηγορούμενο που κρίθηκε ένοχος για 

αδίκημα που αφορά χρήση, κατοχή ή μεταφορά ελεγχόμενου 

φαρμάκου για προσωπική χρήση επιβάλλεται ποινή 

φυλάκισης που δε θα υπερβαίνει τα δύο έτη, αν:- 

  

  (i) δεν είχε συμπληρώσει, κατά το χρόνο της διάπραξης 

του αδικήματος, το εικοστοπέμπτο (25ο) έτος της 

ηλικίας του, και 

  

  (ii) δεν έχει οποιαδήποτε προηγούμενη καταδίκη για 

αδίκημα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή των 

δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. 

  

Τροποποίηση του 
βασικού νόμου με 
την προσθήκη 
νέου άρθρου. 

   5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως, μετά 

το άρθρο 30 αυτού, του πιο κάτω νέου άρθρου: 
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 "Τεκμήρια. 

                      

 

   30Α.  Εφόσον ήθελε αποδειχθεί ότι πρόσωπο 

καλλιέργησε, ή κατείχε ή μετέφερε ελεγχόμενο 

φάρμακο ή ουσία, που αναφέρεται στην πρώτη στήλη, 

σε ποσότητα που υπερβαίνει την καθοριζόμενη στη 

δεύτερη στήλη, θεωρείται ότι καλλιέργησε, ή κατείχε ή 

μετέφερε το ελεγχόμενο αυτό φάρμακο ή την ουσία με 

σκοπό να το προμηθεύσει σε τρίτο πρόσωπο, εκτός αν 

ικανοποιήσει το ∆ικαστήριο για το αντίθετο. 

  

   Παράνομη καλλιέργεια 

   

  Πρώτη Στήλη ∆εύτερη Στήλη 
    
  Οποιοδήποτε φυτό του γένους 

κάνναβις (cannabis) 
τρία ή περισσότερα φυτά 

    
  οποιοδήποτε φυτό του γένους 

μήκων η υπνοφόρος (papaver 
somniferum L) 

είκοσι ή περισσότερα φυτά 

    
  οποιοδήποτε φυτό του γένους 

ερυθρόξυλος (erythroxylum coca) 
πέντε ή περισσότερα φυτά 

    
  Παράνομη κατοχή ή μεταφορά 
    
  Πρώτη Στήλη ∆εύτερη Στήλη 
    
  κάνναβις ή παράγωγα αυτής 30 ή περισσότερα γραμμάρια 
    
  παρασκευασμένο όπιο ή 

παράγωγα αυτού 
10 ή περισσότερα γραμμάρια 

    
  παρασκευασμένη κοκαΐνη 

ή παράγωγα αυτής 
10 ή περισσότερα γραμμάρια 

    

  Οποιοδήποτε ελεγχόμενο 

φάρμακο 

20 ή περισσότερα γραμμάρια 

υπό στερεή μορφή, ή είκοσι ή 

περισσότερα κυβικά 

εκατοστά σε υγρή μορφή.». 

  �--------------�  
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