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Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συ
ντάγματος. 

Αριθμός 40(1) του 1998 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 

ΕΠΕΙΔΗ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Συμ- Προοίμιο, 
βουλίου της Ευρώπης έκρινε τον Απρίλιο του 1993, στην υπόθεση Μοδινός 
εναντίον Κύπρου, ότι η παραμονή στον ποινικό κώδικα, Κεφ. 154, των άρ
θρων 171—173, ως έχουν, συνιστά συνεχή επέμβαση στο δικαίωμα για σεβα
σμό της ιδιωτικής ζωής και ότι, ως εκ τούτου, η Δημοκρατία παραβιάζει τις 
πρόνοιες του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των 
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών που έχει κυρώσει με 
το Νόμο 39 του 1962, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, ήδη, από ετών, ενόψει της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δι
καστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις κρα
τών—μερών της ρηθείσας σύμβασης, οι προαναφερθείσες πρόνοιες του ποινι
κού κώδικα εφαρμόζονται, με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, κατά τρόπο που να μην προσκρούουν στο άρθρο 15 του Συ
ντάγματος και το άρθρο 8 της σύμβασης που είναι σχεδόν πανομοιότυπα, 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ για σκοπούς συμμόρφωσης προς την πιο πάνω απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων είναι αναγκαία η τρο
ποποίηση των προαναφερθεισών προνοιών του ποινικού κώδικα στο βαθμό 
που έρχονται σε αντίθεση με το σύνταγμα και τη σύμβαση, 

ΓΙΑ ΤΟΥΤΟ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικού Κώδικα (Τρόπο Συνοπτικός 

ποιητικός) Νόμος του 1998 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ποινικού Κώ κεφ°ζΐ54 
δικά Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 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(1) του 1994. 

2. Τα άρθρα 171 έως 174 του βασικού νόμου αντικαθίστανται από τα ακό
λουθα νέα άρθρα: 
«παρά φύση 171.—(1) Η παρά φύση ασέλγεια μεταξύ αρρένων που τελείται 

δημόσια ή εφόσον ένα από τα πρόσωπα είναι ηλικίας κάτω των δε
καοκτώ ετών, θεωρείται κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση 
πέντε ετών. 

ασέλγεια. 

Αντικατάσταση 
των άρθρων 
171 έως 174 
του βασικού 
νόμου 
με νέα 
άρθρα. 
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Παρά φύση 
ασέλγεια 
διά βίας. 

Απόπειρες. 

Παρά φύση 
ασέλγεια 
επί παιδιών 
κάτω των 
δεκατριών 
ετών 
ή ατόμων 
μειωμένου 
νοητικού. 
Ασεμνη κτλ. 
συμπεριφορά 
για παρά 
φύση 
ασέλγεια. 

(2) Η παρά φύση ασέλγεια μεταξύ αρρένων που τελείται είτε με 
κατάχρηση σχέσης εξάρτησης στηριζόμενης σε οποιαδήποτε υπηρε
σία ή από ενήλικο με αποπλάνηση προσώπου κάτω των δεκαοκτώ 
ετών ή για κερδοσκοπία ή κατ' επάγγελμα, θεωρείται κακούργημα 
και τιμωρείται με φυλάκιση επτά ετών. 

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος «δημόσια» 
σημαίνει μεταξύ περισσοτέρων των δύο προσώπων ή στην παρου
σία τρίτου ή τρίτων προσώπων ή σε χώρο που το κοινό δύναται 
να έχει θέα ή όπου το κοινό εκάστοτε έχει δικαίωμα ή άδεια εισό
δου με ή χωρίς όρους. 

172. Όποιος διά βίας παρά φύση ασελγεί επί άλλου είναι ένο
χος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων 
ετών. 

173.—(1) Όποιος αποπειράται να διαπράξει οποιοδήποτε από 
τα αδικήματα που καθορίζονται στο άρθρο 171 είναι ένοχος πλημ
μελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών ετών. 

(2) Όποιος αποπειράται να διαπράξει το αδίκημα που καθορί
ζεται στο άρθρο 172 είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε 
φυλάκιση επτά ετών. 

174. Όποιος παρά φύση ασελγεί ή αποπειράται να ασελγήσει 
παρά φύση, διά βίας ή μη, επί παιδιού ηλικίας κάτω των δεκα
τριών ετών ή επί ατόμου ηλίθιου ή μειωμένου νοητικού οποιασδή
ποτε ηλικίας, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλά
κιση διά βίου. 

174Α. Ασεμνη συμπεριφορά ή πρόσκληση ή πρόκληση ή διαφή
μιση που αποσκοπεί στη διάπραξη παρά φύση ασέλγειας μεταξύ 
αρρένων αποτελεί αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση ενός 
έτους.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


