Νομοθεσία



Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του

Διαδικτύου

(Κυρωτικός) Νόμος του 2004 -22(III)/2004.


Ο Περί

επεξεργασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμος-

138(ι)/2001.


Ο Περί πρόσθετου πρωτοκόλλου κατά του εγκλήματος μέσω διαδικτύου ,
αναφορικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής
φύσης που διαπράττονται μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
(κυρωτικός) – 26(ιιι)/2004.



Ο

Περί

ρυθμίσεως

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών

και

ταχυδρομικών

υπηρεσιών Νόμος- 112(ι)/2004.


Νόμος που Προνοεί για την Προστασία Απορρήτου της Ιδιωτικής
Επικοινωνίας 92(Ι)/96.



Νόμος που προνοεί για την διατήρηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων με
σκοπό την διερεύνηση σοβαρών ποινικών αδικημάτων 183(ι)/2007.

Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου
(Κυρωτικός) Νόμος του 2004 -22(III)/2004-Βασικά Άρθρα
Παράνομη Πρόσβαση σε Σύστημα Η.Υ
Άρθρο 4: Όποιος με πρόθεση και χωρίς δικαίωμα εισέρχεται στο σύνολο
ή μέρος συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών, παραβιάζοντας τα μέτρα
ασφάλειας διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει τα πέντε έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
34,172 ευρώ ή και με τις δύο ποινές.
Παράνομη Παρέμβαση σε Δεδομένα Η.Υ
Άρθρο 5: Όποιος με πρόθεση και χωρίς δικαίωμα παρεμβαίνει με τεχνικά
μέσα σε δεδομένα ηλεκτρονικού υπολογιστή τα οποία δεν εκπέμπονται
δημόσια από, προς ή μέσα σ` ένα σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή,
διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα
πέντε έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 34,172 ευρώ ή και
με τις δύο ποινές
Παράνομη επέμβαση σε Δεδομένα Η.Υ
Άρθρο 6: Όποιος εκ προθέσεως και χωρίς δικαίωμα καταστρέφει,
διαγράφει, μεταβάλλει ή αποκρύπτει δεδομένα ηλεκτρονικού υπολογιστή
διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα
πέντε έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 34,172 ευρώ ή και
με τις δύο ποινές.
Επέμβαση σε Σύστημα Η.Υ
Άρθρο 7: Όποιος με πρόθεση και χωρίς δικαίωμα προκαλεί σοβαρή
παρεμπόδιση ή διακοπή της λειτουργίας ενός συστήματος υπολογιστή,
μέσω εισαγωγής, μεταφοράς, καταστροφής, διαγραφής, μεταβολής,
προσθήκης,

απόκρυψης

δεδομένων

ηλεκτρονικού

υπολογιστή

ή

αποκλεισμού της πρόσβασης στα δεδομένα αυτά είναι ένοχος αδικήματος

που τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα

πέντε έτη ή με

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 34,172 ευρώ ή και με τις δύο
ποινές.
Παιδική Πορνογραφία
Άρθρο 11(1)-(α)(β)(γ)(δ)(ε)
Α) Παραγωγή Παιδικής Πορνογραφίας
Β) Προσφορά Πληροφοριών ως προς τον τρόπο που μπορεί να καταστεί
διαθέσιμη Παιδική Πορνογραφία
Γ) Διανομή Παιδικής Πορνογραφίας
Δ) Προαγωγή Παιδικής Πορνογραφίας
Ε) Κατοχή Παιδικής Πορνογραφίας

Ο Περί επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμος138(ι)/2001
Άρθρο 26

(β)- όποιος διατηρεί αρχείο χωρίς άδεια ή κατά παράβαση

των όρων και προϋποθέσεων της άδειας του Επιτρόπου
(ε)- όποιος χωρίς δικαίωμα επεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο σε
αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή λαμβάνει γνώση των
δεδομένων αυτών ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει,
επεξεργάζεται, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη
δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση
των εν λόγω δεδομένων ή τα εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο

Ο Περί πρόσθετου πρωτοκόλλου κατά του εγκλήματος μέσω
διαδικτύου , αναφορικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής
και ξενοφοβικής φύσης που διαπράττονται μέσω συστημάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών (κυρωτικός) – 26(ιιι)/2004
Άρθρο 4- όποιος με πρόθεση και χωρίς δικαίωμα διανέμει ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο καθιστά διαθέσιμο ρατσιστικό ή ξενοφοβικό
υλικό που προωθεί ή προάγει τις φυλετικές διακρίσεις, το μίσος ή την βία
διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα
πέντε έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες
λίρες ή και με τις δύο ποινές.

Ο Περί ρυθμίσεως ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών
υπηρεσιών Νόμος- 112(ι)/2004
Άρθρο 6 (α)- πρόσωπο το οποίο αποστέλλει δια δημοσίου δικτύου
επικοινωνιών, μήνυμα ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο είναι κατάφορα
προσβλητικό ή και άσεμνου ή αισχρού ή απειλητικού χαρακτήρα, ή
(β) αποστέλλει δια δημοσίου δικτύου επικοινωνιών, με σκοπό
την πρόκληση ενόχλησης, παρενόχλησης ή/και άσκοπης ανησυχίας σε
άλλο πρόσωπο, μήνυμα, το οποίο γνωρίζει ότι είναι ψευδές ή/και
χρησιμοποιεί

επίμονα

για

τον

πιο

πάνω

σκοπό

δημόσιο

δίκτυο

επικοινωνιών, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση
καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 1700 ευρώ.

