
 

Ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας και Δικονομία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 39(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ  

ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
Συνοπτικός τίτλος. 

40 του 1964  

70 του 1964  

77 του 1965  

28 του 1967  

63 του 1979  

158 του 1985  

238 του 1990  

5 του 1992  

49(Ι) του 1993  

91(Ι) του 1995. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας και Δικονομία 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα 
και Δικονομία του 1964 έως 1995 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας 
και Δικονομία του 1964 μέχρι 2002. 

- 

Τροποποίηση του 

άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

2. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με 
την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

"(α) ισόβια φυλάκιση·". 
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την κατάργηση του 

άρθρου 7. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του άρθρου 7 αυτού. 

Τροποποίηση 

ορισμένων άρθρων 

του βασικού νόμου. 

4. Τα άρθρα 13, 14, 15(a), 42(2) και 95(2) του βασικού νόμου τροποποιούνται με την 
αντικατάσταση από αυτά των λέξεων "με θάνατον" ή "με θάνατον και καθαίρεσιν" όπου 
αυτές απαντώνται, με τις λέξεις "με ισόβια φυλάκιση". 

Τροποποίηση του 

άρθρου 70 του 

βασικού νόμου. 

5. Το εδάφιο (1) του άρθρου 70 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 
από αυτό των λέξεων "με θάνατον δε και καθαίρεσιν," (έκτη γραμμή) με τις λέξεις "με ισόβια 
φυλάκιση, ". 

Τροποποίηση του 

άρθρου 136 του 

βασικού νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 136 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από 
αυτό των λέξεων "του θανάτου," (τρίτη γραμμή). 
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