
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 
  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(I) του 2002 
  25(I) του 2003 
  48(I) του 2003 
  84(I) του 2003 
164(I) του 2003 
124(I) του 2004 
  31(I) του 2005 
  18(I) του 2006 
130(I) του 2006 
126(I) του 2007 
127(I) του 2007 
  70(I) του 2008 
  83(I) του 2008 
64(Ι) του 2009. 

          
         

 
1. 

 
Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος 

του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»). 

 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .4280, 13/4/2011 56(I)/2011



 2 

Προσθήκη νέου 
άρθρου 91Α στο 

βασικό νόμο. 
 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 91 αυτού, 

του ακόλουθου νέου άρθρου 91Α:  

 

 «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.». 

 

Προσθήκη νέου 
άρθρου 290Α στο 

βασικό νόμο. 
 
 

3. 

 
«Εκβίαση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 290 αυτού, 

του ακόλουθου νέου άρθρου 290Α:  

 

 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.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.051.192-2010 
 
ΟΠ/ΦΜ 
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