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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 190(Ι)/2021
Αρ. 4867, 21.12.2021
Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 190(Ι) του 2021
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
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
43(Ι) του 2000
77(Ι) του 2000
162(Ι) του 2000
169(Ι) του 2000
181(Ι) του 2000
27(Ι) του 2001
12(Ι) του 2002
85(Ι) του 2002
144(Ι) του 2002
145(Ι) του 2002
25(Ι) του 2003
48(Ι) του 2003
84(Ι) του 2003
164(Ι) του 2003
124(Ι) του 2004
31(Ι) του 2005
18(Ι) του 2006
130(Ι) του 2006
126(Ι) του 2007
127(Ι) του 2007
70(Ι) του 2008
83(Ι) του 2008
64(Ι) του 2009
56(Ι) του 2011
72(Ι) του 2011

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος
του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως
«ο βασικός νόμος»).

1611
163(Ι) του 2011
167(Ι) του 2011
84(Ι) του 2012
95(Ι) του 2012
134(Ι) του 2012
125(Ι) του 2013
131(Ι) του 2013
87(Ι) του 2015
91(Ι) του 2015
112(Ι) του 2015
113(Ι) του 2015
31(Ι) του 2016
43(Ι) του 2016
31(Ι) του 2017
72(Ι) του 2017
23(Ι) του 2018
24(Ι) του 2018
108(Ι) του 2018
134(Ι) του 2020
150(Ι) του 2020
27(Ι) του 2021
45(Ι) του 2021.
Τροποποίηση
του άρθρου 246
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 247
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 249
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 250
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 251
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 246 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή σε αυτό της φράσης «κάτω
των δεκατεσσάρων χρόνων προκειμένου για άντρα, ή» (δεύτερη γραμμή) και της φράσης
«προκειμένου για γυναίκα» (τρίτη γραμμή).

3. Το άρθρο 247 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά τη
λέξη «βία» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή απειλή βίας».

4. Το άρθρο 249 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «απαγωγή» (δεύτερη
γραμμή), της φράσης «ή στέρηση της ελευθερίας»·

(β)

με την αντικατάσταση σε αυτό των λέξεων «ή απαγάγει» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «ή
απάγει ή παράνομα στερεί την ελευθερία από»· και

(γ)

με την αντικατάσταση σε αυτό της λέξης «δέκα» (τέταρτη γραμμή), με τη λέξη και αριθμό
«δεκατεσσάρων (14)».

5. Το άρθρο 250 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «απαγωγή» (δεύτερη
γραμμή), της φράσης «ή στέρηση της ελευθερίας». και

(β)

με την αντικατάσταση σε αυτό των λέξεων «ή απαγάγει» (πρώτη γραμμή), με τη φράση
«ή απάγει ή παράνομα στερεί την ελευθερία από».

6. Το άρθρο 251 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη στον πλαγιότιτλο αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «απαγωγή» (δεύτερη
γραμμή), της φράσης «ή στέρηση της ελευθερίας»·

(β)

με την αντικατάσταση σε αυτό των λέξεων «ή απαγάγει» (πρώτη γραμμή), με τη φράση
«ή απάγει ή παράνομα στερεί την ελευθερία από»·
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(γ)

με την αντικατάσταση σε αυτό της φράσης «στις παρά φύση ορέξεις οποιουδήποτε» (τρίτη
γραμμή), με τη φράση «σε σεξουαλική κακοποίηση από οποιονδήποτε»· και

(δ)

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 251Α.

με την αντικατάσταση σε αυτό της λέξης «δέκα» (πέμπτη γραμμή), με τη λέξη και αριθμό
«δεκατεσσάρων (14)».
7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 251 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου:

«Αρπαγή ή απαγωγή ή
στέρηση της ελευθερίας
οποιουδήποτε με σκοπό
τον εξαναγκασμό αυτού ή
άλλου προσώπου να
προβεί σε μη οφειλόμενη
πράξη ή σε παράλειψη
πράξης.
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με τη
διαγραφή των
άρθρων 252
και 253.

251Α. Όποιος αρπάζει ή απάγει ή παράνομα στερεί την ελευθερία
οποιουδήποτε με σκοπό τον εξαναγκασμό αυτού ή άλλου προσώπου να
προβεί σε μη οφειλόμενη πράξη ή σε παράλειψη πράξης, είναι ένοχος
κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση
που δεν υπερβαίνει τα δεκατέσσερα (14) χρόνια και σε χρηματική ποινή.».

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με τη διαγραφή των άρθρων 252 και 253 αυτού.

