
Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος. 

  Αριθμός 77(Ι) του 2000 
  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 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) 
Νόμος του 2000 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο (ο οποίος στο εξής 
θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 
  

Αντικατάσταση των 
άρθρων 171 μέχρι 174 
Α του βασικού  
νόμου με νέα άρθρα. 

2. Τα άρθρα 171 μέχρι 174Α του βασικού νόμου αντικαθίστανται από τα ακόλουθα νέα 
άρθρα: 

«Συνουσία 
μεταξύ 
αρρένων. 

171.—(1) Η συνουσία μεταξύ αρρένων που διαπράττεται δημόσια ή 
οπουδήποτε εφόσον ένα από τα πρόσωπα είναι ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, 
θεωρείται κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση πέντε ετών. 

  
(2) Η συνουσία μεταξύ αρρένων που διαπράττεται είτε με κατάχρηση σχέσης 

εξάρτησης στηριζόμενης σε οποιαδήποτε υπηρεσία 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 χώρο 

όπου το κοινό δύναται να έχει θέα ή όπου το κοινό εκάστοτε έχει δικαίωμα ή 
άδεια εισόδου με ή χωρίς όρους. 

 Συνουσία διά 
βίας. 

172. Όποιος διά βίας έρχεται σε συνουσία με άλλον είναι ένοχος 
κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων ετών. 
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Απόπειρες. 173.—(1) Όποιος αποπειράται να διαπράξει οποιοδήποτε από τα αδικήματα 
που καθορίζονται στο άρθρο 171 είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε 
φυλάκιση τριών ετών. 

 
(2) Όποιος αποπειράται να διαπράξει το αδίκημα που καθορίζεται στο 

άρθρο 172 είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά ετών. 

Συνουσία με παιδιά 
κάτω των δεκατριών 
ετών ή με άτομα 
μειωμένου νοητικού. 

174. Όποιος διά βίας ή μη, έρχεται ή αποπειράται να έλθει σε συνουσία με 
παιδί ηλικίας κάτω των δεκατριών ετών ή με άτομο ηλίθιο ή μειωμένου 
νοητικού οποιασδήποτε ηλικίας, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε 
φυλάκιση διά βίου. 
 

Άσεμνη κ.τ.λ. 
συμπεριφορά με 
σκοπό τη διάπραξη 
συνουσίας. 

174Α. Άσεμνη συμπεριφορά ή πρόσκληση ή πρόκληση ή διαφήμιση προς 
ανήλικο που αποσκοπεί στη διάπραξη συνουσίας μεταξύ αρρένων αποτελεί 
αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση ενός έτους.». 
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