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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΜΕΧΡΙ 2006
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
39(Ι) του 2002
103(Ι) του 2003
158(Ι) του 2006.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Στρατιωτικού Ποινικού
Κώδικα και Δικονομίας Νόμους του 1964 μέχρι 2006 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Στρατιωτικού
Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμοι του 1964 μέχρι 2011.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α)

Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της ερμηνείας των όρων "οπλίτης" και
"στρατιωτικός", από τους ακόλουθους νέους ορισμούς:
«"οπλίτης" περιλαμβάνει και υπαξιωματικό, εκτός από ανθυπασπιστή·
"στρατιωτικός" σημαίνει κάθε πρόσωπο που υπηρετεί στο στρατό και "στρατιωτική
υπηρεσία" ερμηνεύεται ανάλογα·», και

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, από το ακόλουθο νέο εδάφιο (2):
«(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται διαφορετικά
έχουν, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, την έννοια που
αποδίδεται στους όρους αυτούς από τους περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμους
του 1990 μέχρι 2006 και τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο του 2011, όπως αυτοί
εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.».

33 του 1990
103 του 1991
25(Ι) του 1992
7(Ι) του 1995
14(Ι) του 1995
92(Ι) του 1997
85(Ι) του 2000
143(Ι) του 2000
17(Ι) του 2002
89(Ι) του 2002
91(Ι) του 2002
61(Ι) του 2003
55(Ι) του 2005
82(Ι) του 2006.
19(Ι) του 2011.
Αντικατάσταση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 5:

«Ευθύνη
στρατιωτικών
επί κοινών
αδικημάτων.
Κεφ. 154.
3 του 1962
43 του 1963
41 του 1964

5. Ο στρατιωτικός, ο οποίος διαπράττει αδίκημα κατά τις διατάξεις του
περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, θεωρείται ένοχος
στρατιωτικού αδικήματος κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τιμωρείται
όμως με την ποινή που προνοείται στον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο ή τον
εν λόγω άλλο νόμο, αντίστοιχα, εάν το αδίκημα που διαπράττει –
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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(I) του 1994
3(I) του 1996
99(I) του 1996
36(I) του 1997
40(I) του 1998
45(I) του 1998
15(I) του 1999
37(I) του 1999
38(I) του 1999
129(I) του 1999
30(I) του 2000
43(I) του 2000
77(I) του 2000
162(I) του 2000
169(I) του 2000
181(I) του 2000
27(I) του 2001
12(I) του 2002
85(I) του 2002
144(I) του 2002
145(I) του 2002
25(I) του 2003
48(I) του 2003
84(I) του 2003
164(I) του 2003
124(I) του 2004
31(I) του 2005
18(I) του 2006
130(I) του 2006
126(I) του 2007
127(I) του 2007
70(I) του 2008
83(I) του 2008
64(I) του 2009
56(I) του 2011
72(I) του 2011.
(α)

έχει διαπραχθεί σε οποιονδήποτε στρατιωτικό χώρο, ή έχει
διαπραχθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του σε
οποιονδήποτε άλλο χώρο· ή

(β)

αφορά οπλισμό, πυρομαχικά ή άλλο πολεμικό υλικό του
στρατού, στρατιωτικό υλικό τηλεπικοινωνίας ή κατασκευής ή
επισκευής αυτού, μηχανοκίνητα οχήματα ή μηχανήματα του
στρατού ή οποιαδήποτε άλλη στρατιωτική περιουσία,
οπουδήποτε και εάν τούτο έχει διαπραχθεί· ή

(γ)

αφορά παραβάσεις των διατάξεων τροχαίας κινήσεως, οι οποίες
διαπράχθηκαν ενώ οδηγούσε μηχανοκίνητο όχημα του στρατού
κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.».
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Αντικατάσταση
του άρθρου 107
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 107 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 107:

«Σύνθεση
Στρατιωτικού
Δικαστηρίου.

107.(1) Σε περίπτωση, κατά την οποία κατηγορούμενος είναι οπλίτης ή
αξιωματικός μέχρι και το βαθμό του υπολοχαγού ή ιδιώτης, το Στρατιωτικό
Δικαστήριο συντίθεται από τον πρόεδρό του και δύο (2) στρατοδίκες με βαθμό,
αμφότεροι ή εκάτερος, λοχαγού ή ταγματάρχη.
(2) Σε περίπτωση, κατά την οποία κατηγορούμενος είναι αξιωματικός βαθμού
λοχαγού μέχρι και συνταγματάρχη, το Στρατιωτικό Δικαστήριο συντίθεται από τον
πρόεδρό του και δύο (2) στρατοδίκες με βαθμό ανώτερο του κατηγορούμενου,
όπως φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα, αντίστοιχα:
ΠΙΝΑΚΑΣ
Κατηγορούμενος

14 του 1960
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
96 του 1986
317 του 1987
49 του 1988
64 του 1990
136 του 1991
149 του 1991
237 του 1991
42(I) του 1992
43(I) του 1992
102(I) του 1992
26(I) του 1993
82(I) του 1995
102(I) του 1996
4(I) του 1997
53(I) του 1997
90(I) του 1997
27(I) του 1998

Στρατοδίκες, αμφότεροι ή εκάτερος

Λοχαγός

Ταγματάρχης ή αντισυνταγματάρχης.

Ταγματάρχης

Αντισυνταγματάρχης ή συνταγματάρχης.

Αντισυνταγματάρχης

Συνταγματάρχης ή ταξίαρχος.

Συνταγματάρχης

Ταξίαρχοι ή, αν δεν υπάρχουν
στρατοδίκες με βαθμό ταξίαρχου,
δικαστές Επαρχιακού Δικαστηρίου που
ορίζονται από το Ανώτατο Δικαστήριο.

(3) Σε περίπτωση, κατά την οποία κατηγορούμενος είναι αξιωματικός βαθμού
ταξίαρχου ή υποστράτηγου ή αντιστράτηγου, το Στρατιωτικό Δικαστήριο
συγκροτείται με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται η σύνθεση του
Κακουργιοδικείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 των περί Δικαστηρίων Νόμων του
1960 μέχρι 2010, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.
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53(I) του 1998
110(I) του 1998
34(I) του 1999
146(I) του 1999
41(I) του 2000
32(I) του 2001
40(I) του 2002
80(I) του 2002
140(I) του 2002
206(I) του 2002
17(I) του 2004
165(I) του 2004
268(I) του 2004
21(I) του 2006
99(I) του 2007
170(I) του 2007
76(I) του 2008
81(I) του 2008
118(I) του 2008
119(I) του 2008
36(I) του 2009
129(I) του 2009
138(I) του 2009
19(I) του 2010.
(4) Σε περίπτωση, κατά την οποία κατηγορούμενος είναι αιχμάλωτος πολέμου,
η σύνθεση του Στρατιωτικού Δικαστηρίου είναι όπως προνοείται στα εδάφια (1),
(2) και (3), λαμβανομένου υπόψη, κατά το δυνατόν, του βαθμού του
κατηγορούμενου σε αντιστοιχία με τους βαθμούς των αξιωματικών του
στρατού.».
Αντικατάσταση
του άρθρου 112
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 112 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 112:

«Δικαιοδοσία
Στρατιωτικού
Δικαστηρίου.

112.(1) Στη δικαιοδοσία του Στρατιωτικού Δικαστηρίου υπάγονται, αναφορικά
με τα στρατιωτικά αδικήματα που διαπράττουν –
(α)

οι εν ενεργεία στρατιωτικοί και οι εξομοιούμενοι με νόμο προς αυτούς·

(β)

οι στρατιωτικοί που, για οποιοδήποτε λόγο, παύουν να ανήκουν στις
τάξεις του στρατού, αναφορικά με στρατιωτικά αδικήματα που έχουν
διαπράξει κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας τους·

(γ)

οι στρατιωτικοί που βρίσκονται σε άδεια, εφόσον η άδεια αυτή δεν
υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες·

(δ)

οι λιποτάκτες· και

(ε)

οι αιχμάλωτοι πολέμου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), στη δικαιοδοσία του
Στρατιωτικού Δικαστηρίου υπάγονται κατ' εξαίρεση –
(α)

οι στρατεύσιμοι και οι έφεδροι, αναφορικά με αδικήματα που
διαπράττουν κατά τις διατάξεις των άρθρων 67 και 68 του περί Εθνικής
Φρουράς Νόμου του 2011, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, ή αναφορικά με αδικήματα που έχουν διαπράξει κατά τις
διατάξεις του άρθρου 22 των περί της Εθνικής Φρουράς Νόμων του
1964 έως 2008, κατά τη διάρκεια της ισχύος των εν λόγω νόμων·

(β)

οι έφεδροι, αναφορικά με στρατιωτικά αδικήματα που διαπράττουν κατά
τη διάρκεια εκπλήρωσης εφεδρικής υπηρεσίας, στην οποία έχουν
κληθεί, ή κατά τη διάρκεια της μετάβασης ή αναχώρησής τους προς ή
από το χώρο εκπλήρωσης της εν λόγω υπηρεσίας· και

(γ)

ιδιώτες, εφόσον ορίζεται τούτο από τον παρόντα Νόμο ή οποιοδήποτε
άλλο ειδικό νόμο.

19(Ι)/του 2011.
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ένοπλης στάσης, κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή επιστράτευσης, στη
δικαιοδοσία του Στρατιωτικού Δικαστηρίου υπάγονται, αναφορικά με τα
στρατιωτικά αδικήματα που διαπράττουν –
(α)

όσοι υπάγονται σε αυτό εν καιρώ ειρήνης·

(β)

οι με οποιονδήποτε τρόπο και υπό οποιανδήποτε ιδιότητα υπηρετούντες
στο στρατό· και

(γ)

όλοι οι ιδιώτες, οι οποίοι, μετά από άδεια αρμόδιας στρατιωτικής αρχής,
ασκούν οποιανδήποτε εργασία ή παρέχουν γενικά οποιεσδήποτε
υπηρεσίες χρήσιμες για το στρατό.».

Κατάργηση
του άρθρου 113
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρο 113 του βασικού νόμου καταργείται.

Αντικατάσταση
του άρθρου 114
του βασικού
νόμου.

7. Το άρθρο 114 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 114:

«Συμμέτοχοι
κακουργήματος ή
πλημμελήματος.

114.(1) Συμμέτοχοι κακουργήματος ή πλημμελήματος, ορισμένοι από τους
οποίους υπάγονται στη δικαιοδοσία του Στρατιωτικού Δικαστηρίου και
ορισμένοι στη δικαιοδοσία των κοινών ποινικών δικαστηρίων, υπάγονται όλοι
στη δικαιοδοσία των κοινών ποινικών δικαστηρίων.
(2) Σε κάθε περίπτωση, που εμπίπτει στο εδάφιο (1), οι δίκες μπορούν να
χωρισθούν, εάν από την ένωσή τους δυνατόν να προκύψει οποιαδήποτε
βλάβη.».

Προσθήκη
νέου άρθρου
114Α στο
βασικό νόμο.

8. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 114 αυτού, του
ακόλουθου νέου άρθρου 114Α:

«Συρροή
αδικημάτων.

114Α. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε διαπράττει περισσότερα από ένα
αδικήματα που απορρέουν από τα ίδια ή συναφή πραγματικά γεγονότα, για
ορισμένα από τα οποία δικαιοδοσία έχει το Στρατιωτικό Δικαστήριο και για
ορισμένα άλλα τα κοινά ποινικά δικαστήρια, υπάγεται για όλα τα αδικήματα
στη δικαιοδοσία –
(α) του Στρατιωτικού Δικαστηρίου, εάν το αδίκημα για το οποίο
προβλέπεται βαρύτερη ποινή υπάγεται στη δικαιοδοσία του
Στρατιωτικού Δικαστηρίου, ή·
(β) των κοινών ποινικών δικαστηρίων, εάν το αδίκημα για το οποίο
προβλέπεται βαρύτερη ή ίση ποινή υπάγεται στη δικαιοδοσία των
κοινών ποινικών δικαστηρίων.».

Τροποποίηση
του άρθρου 117
του βασικού
νόμου.
19(Ι) του 2011.
Αντικατάσταση
του άρθρου 119
του βασικού
νόμου.

9. Το άρθρο 117 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού,
από το ακόλουθο νέο εδάφιο (2):
«(2) Αναφορικά με τα αδικήματα που προβλέπονται από τα άρθρα 67 και 68 του περί Εθνικής
Φρουράς Νόμου του 2011, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η μήνυση
υποβάλλεται, ανάλογα με την περίπτωση, από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές ή το κέντρο
κατάταξης, στο οποίο ο στρατεύσιμος ή ο έφεδρος οφείλει να παρουσιασθεί.».
10. Το άρθρο 119 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 119:

«Πότε και
από ποιούς
διεξάγεται
ανάκριση.

119.(1) Η ανάκριση, που ενεργείται δυνάμει του παρόντος Νόμου, τελεί υπό την
εποπτεία και τις οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και διεξάγεται,
είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν διαταγής του προσώπου που έχει δικαίωμα προς
τούτο, όπως καθορίζεται στα εδάφια (2), (3) και (4).
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Κεφ. 155.
93 του 1972
2 του 1975
12 του 1975
41 του 1978
162 του 1989
142 του 1991
9 του 1992
10(Ι) του 1996
89(Ι) του 1997
54(Ι) του 1998
96(Ι) του 1998
14(Ι) του 2001
185(Ι) του 2003
219(Ι) του 2004
57(Ι) του 2007
9(Ι) του 2009.

(α)

αυτεπάγγελτα, ή μετά από οδηγίες του Υπουργού Άμυνας, ο Διοικητής·

(β)

αυτεπάγγελτα, ή μετά από οδηγίες του Διοικητή, οι διοικητές
Μεραρχιών, Ταξιαρχιών, Συνταγμάτων και Τακτικών Διοικήσεων, οι
φρούραρχοι, οι στρατοπεδάρχες, οι διοικητές μονάδων, οι διοικητές
ανεξάρτητων υπομονάδων και οι διευθυντές στρατιωτικών υπηρεσιών
και καταστημάτων·

(γ)

τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται ως ανακριτές δυνάμει των
διατάξεων του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου
ή κανονισμού.

(3) Ο Διοικητής, όταν αποφασίζει τη διεξαγωγή ανάκρισης δυνάμει της
παραγράφου (α) του εδαφίου (2), δύναται να αναθέτει τη διεξαγωγή της σ'
οποιονδήποτε αξιωματικό που θεωρεί κατάλληλο για το σκοπό αυτό.
(4) Καθένας από τους αναφερόμενους στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2)
δύναται, είτε να διεξάγει την ανάκριση ο ίδιος, είτε να αναθέτει τη διεξαγωγή της
σ’ οποιονδήποτε αξιωματικό που τελεί υπό τις διαταγές του.
(5) Κάθε ανακριτής, κατά τη διεξαγωγή της ανάκρισης, εφαρμόζει όλες τις
σχετικές με το θέμα διατάξεις του παρόντος Νόμου και του περί Ποινικής
Δικονομίας Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.».
Τροποποίηση
του άρθρου 120
του βασικού
νόμου.

11. Το άρθρο 120 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1)
αυτού της φράσης «Οι εν άρθρω 119 εδάφιον (2)(α) διατάσσοντες ή ενεργούντες αυτεπαγγέλτως
ανάκρισιν» (γραμμές πρώτη και δεύτερη), με τη φράση «Οι αξιωματικοί που διεξάγουν ανάκριση
δυνάμει του άρθρου 119,».

Τροποποίηση
του άρθρου 121
του βασικού
νόμου.

12. Το άρθρο 121 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1)
αυτού της φράσης «Οι επί της ανακρίσεως υπάλληλοι ενεργούντες κατά παραγγελίαν ή
αυτεπαγγέλτως,» (γραμμές πρώτη και δεύτερη), με τη φράση «Τα πρόσωπα που διεξάγουν
ανάκριση δυνάμει του άρθρου 119,».

Αντικατάσταση
του άρθρου 124
του βασικού
νόμου.

13. Το άρθρο 124 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 124:

«Υποβολή
του φακέλου
της ανάκρισης.

124.(1) Ο φάκελος της ανάκρισης, μαζί με το πόρισμα και όλα τα σχετικά
έγγραφα στοιχεία, υποβάλλονται μέσω των προϊσταμένων αρχών, χωρίς
αναβολή, στο Διοικητή, ο οποίος –
(α)

εάν υπάρχει μαρτυρία για πιθανή διάπραξη ποινικού αδικήματος από
οποιοδήποτε πρόσωπο, διαβιβάζει το φάκελο της ανάκρισης στο
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για να αποφασίσει κατά πόσο θα
ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του εν λόγω προσώπου· ή

(β)

εάν δεν υπάρχει μαρτυρία για πιθανή διάπραξη ποινικού αδικήματος
από οποιοδήποτε πρόσωπο, θέτει το φάκελο της ανάκρισης στο
αρχείο.

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4290, 29/7/2011

105(I)/2011
-7(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) και οποιουδήποτε άλλου
νόμου ή κανονισμού, ο Διοικητής, σε περίπτωση που κρίνει ότι από τα στοιχεία
του φακέλου της ανάκρισης προκύπτει η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος
από οποιοδήποτε στρατιωτικό, δύναται –
(α)

αφού προηγουμένως δώσει σ’ αυτόν τη δυνατότητα να ακουσθεί, να
του επιβάλει την αρμόζουσα, υπό τις περιστάσεις, πειθαρχική ποινή,
εντός των ορίων της δικαιοδοσίας του, που καθορίζεται στους
Πειθαρχικούς Κανονισμούς του Στρατού της Δημοκρατίας του 1962
μέχρι 1981 ή, ανάλογα με την περίπτωση, στους Πειθαρχικούς
Κανονισμούς της Εθνικής Φρουράς του 1964 μέχρι 1979, όπως αυτοί
εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. ή

(β)

εάν κρίνει ότι η δικαιοδοσία του δεν είναι επαρκής για το πειθαρχικό
παράπτωμα που διαπράχθηκε, να δώσει οδηγίες για διεξαγωγή
πειθαρχικής έρευνας εναντίον του εν λόγω στρατιωτικού, όπως
καθορίζεται στους Πειθαρχικούς Κανονισμούς του Στρατού της
Δημοκρατίας του 1962 μέχρι 1981 ή, ανάλογα με την περίπτωση,
στους Πειθαρχικούς Κανονισμούς της Εθνικής Φρουράς του 1964
μέχρι
1979,
όπως
αυτοί
εκάστοτε
τροποποιούνται
ή
αντικαθίστανται.».

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
26.11.1962
09.01.1976
29.10.1976
16.09.1977
11.12.1981.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
03.12.1964
29.10.1976
24.11.1978
02.11.1979.

Τροποποίηση
του άρθρου 126
του βασικού
νόμου.

14. Το άρθρο 126 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1)
αυτού της φράσης «ο ανακριτής ως και οι εν άρθρω 119 αναφερόμενοι υπάλληλοι,» (δεύτερη
γραμμή), με τη φράση «τα πρόσωπα που διεξάγουν ανάκριση δυνάμει του άρθρου 119,».

Αρ. Φακ.: 23.01.052.106-2011
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