
Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 145(Ι) του 2002 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) 
Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο (που στο εξής θα 
αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

Συνοπτικός τίτλος. 
Κεφ. 154. 

3 του 1962  
43του 1963  

41 του 1964  
69του 1964  

70 του 1965  
5 του 1967  

58 του 1967  
44 του 1972  
92 του 1972  
29 του 1973  
59του 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 

18(Ι) του 2000 
12(Ι) του 2002 
85(Ι) του 2002 

144(Ι) του 2002. 

 

2. Το άρθρο 153 του βασικού νόμου τροποποιείται, με τη διαγραφή και αντικατάσταση στο 
εδάφιο (2) αυτού— 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
153 του 
βασικού 
νόμου. 

(α) Της λέξης "πλημμελήματος" (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη "κακουργήματος"· και 

(β) της λέξης "τριών" (τρίτη γραμμή), με τη λέξη "δεκατεσσάρων".  

3. Το άρθρο 154 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
του άρθρου 
154 του 

βασικού νόμου. 
(α) Με τη διαγραφή της λέξης "δεκαέξι" (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάστασή της με 
τη λέξη "δεκαεπτά"· 
(β) με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη "πλημμελήματος" (τρίτη γραμμή), των 
λέξεων: «και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια»· και 

 

(γ) με την αντικατάσταση της επιφύλαξης, που ακολουθεί αμέσως μετά τη  
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 λέξη "πλημμελήματος", στην τρίτη γραμμή του άρθρου, με την ακόλουθη νέα 
επιφύλαξη: 

 «Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η συνουσία ή η απόπειρα 
διάπραξής της, δε θεωρείται παράνομη, και δε διαπράττεται αδίκημα κατά παράβαση του 
άρθρου, σε περίπτωση που κατά το χρόνο διάπραξης, νεαρή γυναίκα είναι παντρεμένη με 
τον άντρα που έρχεται ή αποπειράται να έρθει σε συνουσία μαζί της.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 155 του 
βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 155 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση της λέξης "πλημμελήματος" (τρίτη γραμμή), με τη λέξη 
"κακουργήματος"· και 

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη "πλημμελήματος" (τρίτη γραμμή), που 
αντικαθίσταται με τη λέξη "κακουργήματος", κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) 
αμέσως πιο πάνω, των λέξεων, «και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει 
τα δεκατέσσερα χρόνια». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 156 του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 156 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «Όποιος» ("Any person 
who") (πρώτη γραμμή), με τις λέξεις, «Όποιος ή όποια-»· και 

 (β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3), αμέσως μετά το εδάφιο (2) 
αυτού— 

 «(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, θεωρείται επίσης ως οίκος ανοχής, 
υποστατικό που χρησιμοποιείται από πρόσωπα για σεξουαλικές πράξεις ομοφυλοφιλίας 
υπό περιστάσεις συνεπεία των οποίων αν αυτό χρησιμοποιείτο για σεξουαλικές πράξεις 
ετεροφυλίας, θα θεωρείτο ως οίκος ανοχής για τους εν λόγω σκοπούς.». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 159 του 
βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 159 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση της λέξης «Όποιος» ("Any person who") (πρώτη γραμμή), 
με τις λέξεις «Όποιος ή όποια-»· 

 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «με άντρα,» 
("with a man,") (δεύτερη γραμμή), των λέξεων, «ή άντρα σε παράνομη σαρκική επαφή 
με άντρα,»· 

 (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «με άντρα,» 
("with a man") (δεύτερη γραμμή), των λέξεων, «ή άντρα σε παράνομη σαρκική επαφή 
με άντρα,»· 

 (δ) με την αντικατάσταση του κόμματος (,) στο τέλος της παραγράφου (γ) αυτού, με 
άνω τελεία, και την προσθήκη αμέσως μετά, της λέξης, «ή» και της ακόλουθης νέας 
παραγράφου (δ): 

 «(δ) χορηγεί σε άντρα ή προκαλεί τον άντρα να πάρει οποιοδήποτε φάρμακο ή άλλο 
πράγμα με σκοπό να ναρκώσει τον άντρα ή να εξουδετερώσει τη δύναμή του για 
αντίσταση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε άντρα, συγκεκριμένο ή μη να έρθει σε 
παράνομη συνουσία με αυτό,». 

Τροποποίηση του 
άρθρου 164 του 
βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 164 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «Όποιος» ("every person") 
(πρώτη γραμμή), με τις λέξεις, «Όποιος ή όποια που-»· 
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(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη 
νέα παράγραφο (α): 

 

«(α) εν γνώσει του ζει εξ' ολοκλήρου ή μερικώς από κέρδη πορνείας, που ασκείται 
μεταξύ προσώπων είτε του ιδίου ή διαφορετικού φύλου·»· 

 

(γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού—  

(α) αμέσως μετά τις λέξεις «άγρα πελατών» ("solicits") (πρώτη γραμμή), των 
λέξεων, «είτε του ιδίου είτε άλλου φύλου» 

 

(β) αμέσως μετά τις λέξεις «για ανήθικους σκοπούς,» ("for immoral purposes,") 
(δεύτερη γραμμή), των λέξεων, «οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε του ίδιου είτε του 
άλλου φύλου,»· 

 

(δ) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «χρησιμοποιείται από 
γυναίκα» ("used by a woman") (δεύτερη γραμμή), των λέξεων, «ή άντρα»· 

 

(ε) με την αντικατάσταση των λέξεων «της πόρνης,» ("of the prostitute,") στο εδάφιο (2) 
αυτού (τέταρτη γραμμή), με τις λέξεις, «άσκησης πορνείας από την εν λόγω γυναίκα ή 
τον εν λόγω άντρα»· 

 

(στ) με την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού:  

«Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, άντρας ή γυναίκα, θεωρείται ότι 
ασκεί πορνεία σύμφωνα με την έννοια του εδαφίου αυτού, και όταν ασκεί πορνεία με 
πρόσωπο του ίδιου φύλου.»· 

 

(ζ) με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (3) αυτού, της ακόλουθης επιφύλαξης:  

«Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, θεωρείται ως πόρνη σύμφωνα με 
την έννοια του εδαφίου, και πρόσωπο, γυναίκα ή άντρας, που ασκεί πορνεία με πρόσωπο του 
ίδιου φύλου, και η αναφερόμενη στο εδάφιο παροχή συνδρομής, η παρακίνηση, ή ο 
εξαναγκασμός στην άσκηση πορνείας με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο καλύπτει και την 
παροχή συνδρομής, την παρακίνηση, ή τον εξαναγκασμό στην άσκηση πορνείας με άλλο 
πρόσωπο του ίδιου φύλου.». 

 

8. Το άρθρο 166 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 
άρθρου 166 του 
βασικού νόμου. (α) Με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «γυναίκα» ("female") (πρώτη γραμμή), των 

λέξεων «ή άντρα»· 

(β) με την προσθήκη αμέσως μετά τις λέξεις «με αυτή» ("of her") (δεύτερη γραμμή), των 
λέξεων «ή αυτόν,». 

 

9. Το άρθρο 171 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 

Αντικατάσταση του 
άρθρου 171 του 
βασικού νόμου. 

«Συνουσία μεταξύ 
ανδρών. 

171.—(1) Η διάπραξη, ή η απόπειρα διάπραξης συνουσίας μεταξύ 
αντρών, συνιστά πλημμέλημα, εφόσον ένα από τα πρόσωπα είναι ηλικίας 
κάτω των δεκαεπτά χρόνων. 

(2) Όποιος διαπράττει αδίκημα κατά παράβαση του εδαφίου (1) του 
παρόντος άρθρου, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία 
χρόνια.». 
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Κατάργηση του 
εδαφίου (1) του 
άρθρου 173 του 

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του εδαφίου (1) του άρθρου 173 
αυτού, και τη διαγραφή της αρίθμησης του εδαφίου (2) αυτού. 

βασικού νόμου. 
Αντικατάσταση 
του άρθρου 174 
του βασικού 

11. Το άρθρο 174 του βασικού νόμου αντικαταστάται με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

νόμου. «Συνουσία με 
νεαρό άντρα 
ηλικίας κάτω των 
δεκατριών 
χρόνων. 

174.—(1) Όποιος διά βίας ή μη, έρχεται σε συνουσία με νεαρό άντρα που έχει 
ηλικία κάτω των δεκατριών χρόνων, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται 
στην ποινή της φυλάκισης διά βίου. 

 (2) Όποιος αποπειράται να διαπράξει αδίκημα κατά παράβαση του εδαφίου 
(1) του παρόντος άρθρου, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε ποινή 
φυλάκισης δεκατεσσάρων χρόνων. 

  (3) Όποιος, γνωρίζοντας ότι άλλος άντρας είναι άτομο ηλίθιο ή μειωμένου 
νοητικού, έρχεται ή αποπειράται να έλθει σε παράνομη συνουσία μαζί του κάτω 
από περιστάσεις που δε συνιστούν αδίκημα κατά παράβαση του άρθρου 172, 
είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει τα δεκατέσσερα χρόνια.». 

Κατάργηση του 
άρθρου 174 Α του 
βασικού νόμου. 

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του άρθρου 174Α αυτού. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 176 του 
βασικού νόμου. 

13. Το άρθρο 176 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων, 
«χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα λίρες ή σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τις 
λέξεις, «φυλάκιση δύο χρόνων». 
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