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125(Ι)/2013 
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 

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

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

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

βασικός νόμος”). 
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45(Ι) του 1998 

15(Ι) του 1999 

37(Ι) του 1999 

38(Ι) του 1999 

129(Ι) του 1999 

30(Ι) του 2000 

43(Ι) του 2000 

77(Ι) του 2000 

162(Ι) του 2000 

169(Ι) του 2000 

181(Ι) του 2000 

27(Ι) του 2001 

12(Ι) του 2002 

85(Ι) του 2002 

144(Ι) του 2002 

145(Ι) του 2002 

25(Ι) του 2003 

48(Ι) του 2003 

84(Ι) του 2003 

164(Ι) του 2003 

124(Ι) του 2004 

31(Ι) του 2005 

18(Ι) του 2006 

130(Ι) του 2006 

126(Ι) του 2007 

70(Ι) του 2008 

83(Ι) του 2008 

64(Ι) του 2009 

56(Ι) του 2011 

72(Ι) του 2011 

163(Ι) του 2011 

167(Ι) του 2011 
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84(Ι) του 2012 

95(Ι) του 2012 

134(Ι) του 2012. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 188Α του 

βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 188Α του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως:  

   

 (α) Με τη διαγραφή, από την παράγραφο (α) αυτού, των 

λέξεων “επίμονα” (πρώτη γραμμή) και “φορτικά” (δεύτερη 

γραμμή). 

   

 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) αυτού αμέσως μετά 

τις λέξεις “παραγράφου (γ)” (έβδομη γραμμή) του 

γράμματος “ή” και με τη διαγραφή της φράσης «είναι 

ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, 

τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες 

ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή 

και με τις δύο αυτές ποινές:» (έβδομη μέχρι δέκατη τρίτη 

γραμμή). 

   

 (γ) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (δ) αυτού, 

όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με βάση τα πιο πάνω, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (ε):  

   

  «(ε)  ενθαρρύνει, υποκινεί, παροτρύνει, εργοδοτεί ή 

προσφέρει αμοιβή σε άλλον, για να διαπράξει τα 

αδικήματα που περιγράφονται στις παραγράφους (α) έως 

(δ)». και 

   

 (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη νέα παράγραφο (ε) 
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αυτού, του ακόλουθου νέου κειμένου, ως μέρος του 

εδαφίου (1) αυτού: 

   

  «είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση 

καταδίκης του, τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 

τους έξι (6) μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και με τις δύο 

αυτές ποινές:». 

 
 


