
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 
_____________________________________ 

 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

Κεφ.154. 

3 του 1962 

43 του 1963 

41 του 1964 

69 του 1964  

70 του 1965 

5 του 1967 

58 του 1967 

44 του 1972 

92 του 1972 

29 του 1973 

59 του 1974 

3 του 1975 

13 του 1979 

10 του 1981 

46 του 1982 

86 του 1983 

186 του 1986 

111 του 1989 

236 του 1991 

6(Ι) του 1994 

3(Ι) του 1996 

99(Ι) του 1996 

36(Ι) του 1997 

40(Ι) του 1998 

45(Ι) του 1998 

15(Ι)του 1999 

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

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 

Ποινικού Κώδικα Νόμο (ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος»). 
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37(Ι)του 1999 

38(Ι)του 1999 

129(Ι)του 1999 

30(Ι) του 2000 

43(Ι) του 2000 

77(Ι) του 2000 

162(Ι) του 2000 

169(Ι) του 2000 

181(Ι) του 2000 

27(Ι) του 2001 

12(Ι) του 2002 

85(Ι) του 2002 

144(Ι) του 2002 

145(Ι) του 2002 

25(Ι) του 2003 

48(Ι) του 2003 

84(Ι) του 2003 

164(Ι) του 2003 

124(Ι)του 2004 

31(Ι)του 2005. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

2.   Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση απ’ αυτό της λέξης «δέκα» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη 

«δεκατεσσάρων» και τη διαγραφή της δεύτερης και της τρίτης 

παραγράφου αυτού. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 298 

του βασικού 

νόμου. 

3.   Το άρθρο 298 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση απ’ αυτό των λέξεων «πλημμελήματος» (τέταρτη 

γραμμή) και «τριών» (πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις «κακουργήματος» 

και «πέντε», αντίστοιχα. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 299 

4.   Το άρθρο 299 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση απ’ αυτό των λέξεων «πλημμελήματος» (έκτη γραμμή) 
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του βασικού 

νόμου. 

και «τριών» (έβδομη γραμμή) με τις λέξεις «κακουργήματος» και 

«πέντε», αντίστοιχα. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 300 

του βασικού 

νόμου. 

5.   Το άρθρο 300 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση απ’ αυτό των λέξεων «πλημμελήματος» (έκτη γραμμή) 

και «τριών» (έκτη γραμμή) με τις λέξεις «κακουργήματος» και 

«πέντε», αντίστοιχα. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 301 

του βασικού 

νόμου. 

6.   Το άρθρο 301 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση απ’ αυτό των λέξεων «ενός χρόνου» (τελευταία 

γραμμή) με τις λέξεις «τριών χρόνων». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 302 

του βασικού 

νόμου. 

7.   Το άρθρο 302 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση απ’ αυτό των λέξεων «πλημμελήματος» (πέμπτη 

γραμμή) και «τριών» (πέμπτη γραμμή) με τις λέξεις «κακουργήματος» 

και «πέντε», αντίστοιχα. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 303 

του βασικού 

νόμου. 

8.   Το άρθρο 303 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση απ’ αυτό των λέξεων «πλημμελήματος» (τελευταία 

γραμμή) και «δύο» (τελευταία γραμμή) με τις λέξεις «κακουργήματος» 

και «τεσσάρων», αντίστοιχα. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 305 

του βασικού 

νόμου. 

9.   Το άρθρο 305 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση απ’ αυτό των λέξεων «ενός χρόνου» (τελευταία 

γραμμή) με τις λέξεις «τριών χρόνων». 

 

 
 
 
 
Αρ. Φακ. 23.01.104.2005 
ΒΓ/ΜΑΤ 
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