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Ο περί Στρατιωτικού Ποινικού Κωδικός και Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σύμφωνος τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 158 του 1985 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ 

ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΝ. 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο Στρατιωτικός Ποινικός 

Κώδιξ και Δικονομία (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 και θα 
αναγιγνώσκηται ομού μετά του περί Στρατιωτικού Ποινικού Κωδικός 
και Δικονομίας του 1964 έως 1979 (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως 
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρωνται ομού ως ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδιξ και Δικονομία 
του 1964 έως 1985. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται— 
(α) διά της εξ αυτού διαγραφής του ορισμού «Ανώτατον 

Δικαστή ριον»* και 
(β) διά της εν αυτώ ενθέσεως, κατά την προσήκουσαν 

αλφαβητικήν τάξιν, των ακολούθων νέων ορισμών: 
«'Ανώτατον Δικαστή ριον' σημαίνει το δυνά

μει του άρθρου 3 του περί Απονομής της 
Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου 
καθιδρυθέν Ανώτατον Δικαστή ριον 

'Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον' σημαίνει 
το δυνάμει του άρθρου 10 του περί Απονομής 
της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμου 
καθιδρυθέν Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον 

'πρόεδρος' σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 
104Α διοριζόμενον Πρόεδρον του Στρατιωτικού 
Δικαστηρίου και περιλαμβάνει τον Αναπληρω

τήν Πρόεδρον αυτού·». 
3. Τα άρθρα 103 και 104 του βασικού νόμου διαγράφονται και 

αντικαθίστανται διά των ακολούθων νέων άρθρων— 
«Στρατιωτικόν 103.—(1) Καθιδρύεται Στρατιωτικόν Δικαστήριον διά να 
Δικαστήριον. α σ κ ή κα0» α π α σ α ν την Κύπρον τοιαύτην δικαιοδοσίαν και 

εξουσίας, οίαι ανατίθενται εις αυτό υπό του παρόντος 
Νόμου ή οιουδήποτε άλλου εκάστοτε εν ισχύι νόμου. 

(2) Αι συνεδρίαι του Στρατιωτικού Δικαστηρίου θα 
γίνωνται εν Λευκωσία εις τοιούτο κτίριον ως ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης θα παραχωρή από καιρού εις καιρόν διά τον 
σκοπόν τούτον ή εν οιωδήποτε δικαστήριακώ κτιρίω εν 
οιαδήποτε Επαρχία, ως ο Πρόεδρος του Στρατιωτικού 
Δικαστηρίου ήθελεν ορίσει. 

33 του 1964 
35 του 1975 
72 του 1977 
59 του 1981. 

33 του 1964 
35 του 1975 
72 του 1977 
59 του 1981. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

40 του 1964 
70 του 1964 
77 του 1965 
28 του 1967 
63 του 1979. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του βασικού 
νόμου διά της 
αντικαταστά

σεως των 
άρθρων 103 
και 104 αυτού. 
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(3) Το Στρατιωτικών Δικαστήριον δικάζει αμέσως τα εν 
τω ακροατή ρίω αυτού διαρκούσης της συνεδριάσεως 
πραττόμενα και επ' αυτοφώρω καταλαμβανόμενα αδική

ματα, εφ' όσον ταύτα υπάγονται εις την καθ' ύλη ν 
αρμοδιότητα αυτού: 

Νοείται ότι εάν το Στρατιωτικόν Δικαστήριον δεν είναι 
αρμόδιον να δικάση αμέσως το αδίκημα συλλαμβάνεται ο 
δράστης και παραπέμπεται εις την αρμοδίαν αρχήν. Εάν 
ο δράστης είναι δικηγόρος, συνήγορος ενός των δια

δίκων, η σύλληψις εκτελείται μετά το πέρας της 
ασκήσεως των καθηκόντων αυτού εν τη δίκη. 

Συγκρότησις 104.—(1) Το Στρατιωτικόν Δικαστήριον σύγκειται εκ 
ΔικαστηρΓοΤ τ ο υ Προέδρου ή του Αναπληρωτού Προέδρου του Στρα

τιωτικού Δικαστηρίου και δύο στρατοδικών, απάντων 
διοριζομένων υπό του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 
ως εν τω παρόντι Νόμω προνοείται. 

(2) Η γνώμη του Προέδρου ή του Αναπληρωτού 
Προέδρου, αναλόγως της περιπτώσεως, ως προς οιονδή

ποτε κατά την κρίσιν αυτού νομικόν σημείον εγειρόμενον 
καθ' οιονδήποτε στάδιον της διαδικασίας είναι δεσμευ

τική διά τους στρατοδίκας. 
Πρόεδρος και 104Α.—(1) Ουδείς διορίζεται ως Πρόεδρος του Στρα

π^εδ^του τ ι ω τ ι κ ο υ Δικαστηρίου ή ως Αναπληρωτής Πρόεδρος 
Στρατιωτικού αυτού, εκτός εάν έχη τα προσόντα να διορισθή, συμφώνως 
MTOUTIM»0'

 πΡ°ζ τ ο άρθρον 6(1) των περί Δικαστηρίων Νόμων του 
50 του 1962 1960 έως 1985, ως Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής ή 
" του !%9 ΕπαΡχ«*κός Δικαστής, αντιστοίχως. 
40 του 1970 
58 του 1972 
1 του 1980 

35 του 1982 ~ 
29 του 1983 
91 του 1983 
16 του 1984 
51 του 1984 
83 του 1984 
93 του 1984 
18 του 1985 
71 του 1985 
89 του 1985. 

(2) Η αντιμισθία και οι άλλοι όροι υπηρεσίας του 
Προέδρου και Αναπληρωτού Προέδρου του Στρατιωτικού 
Δικαστηρίου είναι οι εκάστοτε ισχύοντες εν σχέσει προς 
Ανώτερον Επαρχιακόν Δικαστήν και Επαρχιακόν Δικα

στήν, αντιστοίχως, νοουμένου ότι αι υπηρεσίαι των 
τερματίζονται και αι θέσεις των καταργούνται άμα τη 
διαλύσει του στρατού της Δημοκρατίας. 

(3) Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του 
Στρατιωτικού Δικαστηρίου θα φέρουσι, virtute officio, τον 
βαθμόν του συνταγματάρχου και αντισυνταγματάρχου, 
αντιστοίχως. 
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(4) Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του 
Στρατιωτικού Δικαστηρίου οφείλουν, πριν ή αναλάβουν τα 
καθήκοντα του λειτουργήματος των, να ομόσουν και 
υπογράψουν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβου
λίου ή δύο μελών αυτού τους εν τω άρθρω 9(1) των περί 

14 του i960 Δικαστηρίων Νόμων του 1960 έως 1985 προβλεπόμενους 
ητου!ϋ« όρκους. 
11 του 1963 r ^ 
8 του 1969 
40 του 1970 
58 του 1972 
1 του 1980 

35 του 1982 
29 του 1983 
91 του 1983 
16 του 1984 
51 του 1984 
83 του 1984 
93 του 1984 
18 του 1985 
71 του 1985 
89 του 1985. 

(5) Ουδεμία αγωγή εγείρεται κατά του Προέδρου, του 
Αναπληρωτού Προέδρου ή στρατοδίκου του Στρατιωτικού 
Δικαστηρίου δι' οιανδήποτε πράξιν ή παράλειψιν αυτών ή 
γνώμην εκφρασθείσαν υπ' αυτών κατά την ενάσκησιν των 
καθηκόντων των. 

(6) Εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή ανικανό
τητος του Προέδρου ή του Αναπληρωτού Προέδρου του 
Στρατιωτικού Δικαστηρίου, το Ανώτατον Δικαστικόν 
Συμβούλιον δύναται να διορίση πρόσωπον κατέχον τα υπό 
του παρόντος Νόμου απαιτούμενα προσόντα, διά να ασκή 
προσωρινώς καθήκοντα Προέδρου ή Αναπληρωτού Προέ
δρου, αναλόγως της περιπτώσεως, διά το διάστημα το 
εκάστοτε καθοριζόμενον εν τη πράξει του διορισμού του. 

(7) Παν πρόσωπον διοριζόμενον δυνάμει του εδαφίου 
(6) κέκτηται εν όσω διαρκεί ο διορισμός αυτού, απάσας 
τας εξουσίας και εκτελεί τα καθήκοντα του λειτουργή
ματος εις το οποίον διορίζεται. 

Στρατοδίκαι. 104R—(1) Δι' εκάστην υπόθεσιν ενώπιον του Στρατι
ωτικού Δικαστηρίου ο Πρόεδρος ορίζει τους δύο στρα
τοδίκας οι οποίοι θα παρακάθηνται μετ' αυτού ή του 
Αναπληρωτού Προέδρου, ως ήθελεν ορίσει διά την συγκε
κριμένην υπόθεσιν. 

(2) Οι στρατοδίκαι ορίζονται υπό του Προέδρου του 
Στρατιωτικού Δικαστηρίου εκ καταλόγου στρατοδικών 
καταρτιζομένου υπό του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβου
λίου συμφώνως προς το εδάφιον (3). 

(3)(α) Ο Διοικητής καταρτίζει κατάλογον υποψηφίων 
στρατοδικών εξ αξιωματικών φερόντων βαθμόν τουλά
χιστον λοχαγού. 

(β) Ο δυνάμει της παραγράφου (α) κατάλογος υποβάλ
λεται μέσω του Υπουργού Δικαιοσύνης εις το Ανώτατον 
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Δικαστικόν Συμβούλιον διά επιλογήν και καταρτισμόν του 
εις το εδάφιον (2) προβλεπομένου καταλόγου στρατο

δικών. 
(4) Ο ούτω καταρτισθείς κατάλογος στρατοδικών δημο

σιεύεται υπό του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου εις 
/ την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας και διαβιβά

ζεται υπό του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου εις τον 
Πρόεδρον του Στρατιωτικού Δικαστηρίου. 

(5) Η θητεία εκάστου στρατοδίκου είναι διετής από της 
ημερομηνίας του διορισμού του, δύναται όμως ούτος να 
επαναδιορίζηται μετά την λήξιν της θητείας αυτού: 

Νοείται ότι το Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον 
δύναται, τη προτάσει του Προέδρου του Στρατιωτικού 
Δικαστηρίου, να τερματίση τον διορισμόν στρατοδίκου 
κατά πάντα χρόνον εν περιπτώσει ανάρμοστου συμπε

ριφοράς, επανειλημμένης αποχής εκ των καθηκόντων διά 
την εκτέλεσιν των οποίων έχει ούτος δεόντως ορισθή υπό 
του Προέδρου του Στρατιωτικού Δικαστηρίου, προσέτι δε 
εν περιπτώσει καθ' ην ούτος ήθελε κριθή υπό του 
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, τη εισηγήοει του 
Προέδρου του Στρατιωτικού Δικαστηρίου, ως ανίκανος να 
εκπλήρωση τα καθήκοντα του . λόγω παρατεταμένης 
ασθενείας, νοσήματος ή απουσίας εκ της Δημοκρατίας. 

(6) Ο Πρόεδρος του Στρατιωτικού Δικαστηρίου οφείλει 
να γνωστοποιή εις τον Διοικητήν, δέκα τουλάχιστον 
ημέρας προ εκάστης δικασίμου, τα ονόματα των στρατο

δικών. τους οποίους ώρισε διά τας υποθέσεις της δικα

σίμου, ίνα ούτος διά διαταγής του αποδέσμευση τούτους 
εκ των υπηρεσιακών των καθηκόντων.». 

Τροποποίησις 4. Το άρθρον 105 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ 
του άρθρου α υ τ ο υ διαγραφής των λέξεων «του προέδρου του δικαστηρίου» και 
βασικού της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «του Ανωτάτου 
νόμου. Δικαστηρίου.». 
Τροποποίησις 5. Το εδάφιον (3) του άρθρου 107 του βασικού νόμου καταργείται 
™" άρθρ

0
ου και αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

107 του βασι
 Τ 

κού νόμου. «(3) Διά πάντα κατηγορούμενον ανώτερον του βαθμού 
του συνταγματάρχου συμπεριλαμβανομένου, το Στρατιω

τικόν Δικαστήριον συγκροτείται καθ' ον τρόπον προβλέ

πεται η συγκρότησις του Κακουργιοδικείου δυνάμει του 
14 του 1960 άρθρου 5 των περί Δικαστηρίων Νόμων του 1960 έως 1985. 
50 του 1962 
11 του 1963 
8 του 1969 
40 του 1970 
58 του 1972 
1 του 1980 

35 του 1982 
29 του 1983 
91 του 1983 
16 του 1984" 
51 του 1984 
83 του 1984 
93 του 1984 
18 του 1985 
71 του 1985 
89 του 1985. 



2483 Ν. 158/85 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της καταργήσεως του 
άρθρου 108 αυτού. 

7. Το άρθρον 109 του βασικού νόμου τροποποιείται και αντι
καθίσταται διά του ακολούθου νέου άρθρου:— 

109. Άπαντες οι στρατοδίκαι οφείλουν, πριν ή ανα
λάβουν τα καθήκοντα του λειτουργήματος των, να ομό
σουν και υπογράψουν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστικού 
Συμβουλίου ή δύο μελών αυτού τον ακόλουθον όρκον: 

Όρκιζόμεθα ότι θα εκπληρούμεν πιστώς και ευσυνει
δήτως τα καθήκοντα του στρατοδίκου.'.» 

«Ορκωμοσία 
Στρατοδικών. 

Τροποποίησις 
του βασικού 
νόμου διά της 
καταργήσεως 
του άρθρου 108 
αυτού. 
Τροποποίησις 
του βασικού 
νόμου διά της 
αντικαταστά

σεως του 
άρθρου 109 
αυτού. 


