
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 338 της 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1964 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ 1 
Ό περί Στρατιωτικού Ποινικού Κωδικός και Δικονομίας Νόμος τοϋ 1964, 

το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συν
τάγματος. 

'Αριθμός 40 τοϋ 1964 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΑΥΤΩΝ, ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟ

ΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Μέρος Πρώτον.—ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό Στρατιωτικός Συνοπτικός 
Ποινικός Κώδιξ καΐ Δικονομία τοϋ 1964. τίτλος. 

2.—(Ι) Έν τώ παρόντι Νόμω, έκτος εάν εκ τοϋ κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 
αντίθετος έννοια— 

«Άνώτατον Δικαστήριον» σημαίνει τό Άνώτατον Δικαστήριον της 
Δημοκρατίας· 

«αξιωματικός» περιλαμβάνει καί άνθυπασπιστήν 
«δικαστήριον» σημαίνει τό δια τοϋ παρόντος Νόμου ίδρυόμενον 

στρατιωτικόν δικαστήριον 
«Διοικητής» σημαίνει τον Άρχηγόν τοϋ Στράτου ή τον Διοικητή ν 

της 'Εθνικής Φρουράς ή τον Διοικητήν οιασδήποτε άλλης στρατιωτι
κής δυνάμεως Ιδρυόμενης δια νόμου, ώς θά ήτο ή περίπτωσις· 

«εχθρός» περιλαμβάνει άπαντα τά πρόσωπα ατινα είναι έμπεπλεγμένα 
είς ένοπλους επιχειρήσεις εναντίον οιασδήποτε τών ενόπλων δυνά
μεων τής Δημοκρατίας, περιλαμβάνει δε ωσαύτως τους ένοπλους 
στασιαστάς, ένοπλους έπαναστάτας και πειρατάς' 

«οπλίτης» περιλαμβάνει καί ύπαξιωματικόν 
«στρατιωτικόν αδίκημα» σημαίνει αδίκημα τιμωρούμενον ύπό τοϋ 

παρόντος Νόμου, διαπραχθέν ύπό στρατιωτικού

«στρατιωτικός» σημαίνει τον άπό τής ημέρας τής κατατάξεως 
αύτοϋ ανήκοντα εϊς τον στρατόν καί «στρατιωτική υπηρεσία» θά έρμη
νεύηται αναλόγως 

(413) 
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8 τοΰ 1961 
1 6 τοϋ 1 962 
51 τοΰ1963 
2 0 τ ο ΰ 1 9 6 4 . 
Ίαχύς 
ώρισμένων 
διατάξεων 
τοΰ Ποινικοΰ 
Κωδικός. 
Κεφ. 154. 

Τοπικά 
δρισ της 
ισχύος τοΰ 
παρόντος 
Νόμου. 
Ευθύνη οτρα 
τιωτικών 
έπί κοινών 
αδικημάτων. 
Κεφ. 154. 
Κεφ. 154. 

Είδη ποινών. 

Ποινή 
θανάτου. 

Φυλάκισις 

Καθαίμεοι 

«στρατός» περιλαμβάνει τον στρατόν της Δημοκρατίας, την Έθνι
κήν φρουράν και πάσαν αλλην στρατιωτική ν δύναμιν διά νόμου ίδρυο
μένην 

«σώμα» σημαίνει πάν εις τον στρατόν ανήκον σώμα, απόσπασμα ή 
υπηρεσία ν 
(2) "Οροι χρησιμοποιούμενοι εν τω παρόντι Νόμω και μή άλλως 

οριζόμενοι έχουσιν έκτος εάν εκ τοΰ κειμένου προκύπτη αντίθετος 
έννοια, τήν εις τους δρους τούτους άποδιδομένην έννοιαν ύπότοΰ περί 
τοϋ Στράτου της Δημοκρατίας (Σύνθεσις, Κατάταξις καί Πειθαρχία) 
Νόμου τοϋ 1961, καί τοϋ περί τής 'Εθνικής Φρουράς Νόμου τοΰ 1964. 

3. Αϊ διατάξεις τοΰ Ποινικοΰ Κωδικός αϊ άφορώσαι εις τήν ποινικήν 
εύθύνην και εις τήν συμμετοχήν έν τη διαπράξει τοΰ αδικήματος αί περι
λαμβανόμενοι εις τά άρθρα 7 έως 25 τοΰ Ποινικού Κωδικός εφαρμό
ζονται και έπί στρατιωτικών αδικημάτων έφ' δσον δέν προβλέπονται 
ύπό τοΰ παρόντος Νόμου είδικαι εξαιρέσεις. 

4. Ό παρών Νόμος εφαρμόζεται έπί στρατιωτικών αδικημάτων 
οπουδήποτε τελεσθέντων είτε εντός είτε έκτος τών ορίων τής Δημοκρα
τίας. 

5. Ό στρατιωτικός δστις διαπράττει οιονδήποτε αδίκημα μή τιμω
ρούμενον ύπό τοΰ παρόντος Νόμου άλλα τίμωρούμενον ύπό τοΰ Κυπρια
κού Ποινικοΰ Κωδικός ή οιουδήποτε άλλου νόμου είναι ένοχος στρατι
ωτικού αδικήματος έπί τή βάσει τοΰ παρόντος Νόμου και τιμωρείται 
με τήν εις τον Ποινικόν Κώδικα ή άλλον νόμον προνόου μένη ν διά τό 
αδίκημα ποινή ν. 

Μέρος Δεύτερον.—ΠΟΙΝΑΙ. 
6. Αϊ ακόλουθοι ποιναί δύνανται νά έπιβληθώσιν ύπό στρατιωτικών 

δικαστηρίων : 
(α) θάνατος· 
(β) φυλάκισις 
(γ) καθαίρεσις· 
(δ) έκπτωσις. 

7.—(Ι) Ή ποινή τοΰ θανάτου, επιβαλλομένη ύπό δικαστηρίου, εκτε
λείται διά τυφεκισμοΰ, κατά τάς έν τοις στρατιωτικοΐς κανονισμοΐς 
είδικωτέρας διατάξεις. 

(2) 'Οπουδήποτε έν τω παρόντι Νόμω προβλέπεται ή ποινή τοΰ θα
νάτου πλην τών άρθρων 13, 14, 15 (α), 42 (2) καί 70 (Ι), τό δικαστήριον 
δύναται νά ύποκαταστήση ταύτην διά ποινής φυλακίσεως είτε ισοβίου 
είτε διά βραχυτέραν περίοδον οσάκις αϊ περιστάσεις δικαιολογούν 
τούτο. 

(3) "Η ποινή τοΰ θανάτου συνεπιφέρει καί καθαίρεσιν άλλ' οσάκις 
δμως έν συγκεκριμένη περιπτώσει επιβάλλεται ύπό τοϋ δικαστηρίου 
άντ'ι τής ποινής τοΰ θανάτου ποινή φυλακίσεως, αϋτη δέν συνεπιφέρει 
καθαίρεσιν, άλλα τηρούμενης τής διατάξεως τοΰ άρθρου 8, αντί ταύτης 
καταγιγνώσκεται έκπτωσις. 

8. Ή παρ' οιουδήποτε δικαστηρίου επιβαλλομένη ποινή φυλακίσεως 
συνεπιφέρει καί καθαίρεσιν έφ' δσον υπερβαίνει τά πέντε έτη. 

9. (Ι) Ή καθαίρεσις συνεπιφέρει τήν στέρησιν τοΰ βαθμού καί τοΰ 
δικαιώματος τοΰ φέρείν οιονδήποτε παράσημον, ώς καί τήν παντελή 
ανικανότητα τοΰ ύπηρετεΐν έν τώ στρατώ ύφ' οιανδήποτε ιδιότητα 
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(2) Ή καθαίρεσις επέρχεται ευθύς ώς ή καταδικαστική άττόφασις 
καταστή αμετάκλητος Ούδένα έξωτερικόν τύπον περιβαλλόμενη, 
καταχωρίζεται απλώς εις τήν ήμερησίαν διαταγήν τοϋ σώματος. 

10. (Ι) Ή εκπτωσις συνεπιφέρει την στέρησιν τοϋ βαθμού και τοϋ "Εκπτωσις. 
δικαιώματος τοϋ φέρειν οίονδήποτε παράσημον. Αυτή θεωρείται ώς 
επελθούσα, αμα ώ ς καταστη αμετάκλητος ή καταγνοϋσα αυτήν άπδ
φασις. 

(2) Ανεξαρτήτως των άπειλουσών εκπτωσιν είδικών διατάξεων, 
συνεπάγεται τήν εκπτωσιν πάσα παρ ' οιουδήποτε δικαστηρίου κατ* 
αξιωματικού καταδίκη— 

(α) εις άποστέρησιν των πολιτικών δικαιωμάτων, καθολικήν ή 
μερικήν 

(β) εις φυλάκισιν έπί τινι τών εγκλημάτων κλοπής, υπεξαιρέσεως, 
δόλου, ψευδών παραστάσεων, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
ψευδούς καταμηνύσεως, συκοφαντικής δυσφημήσεως και 
δωροδοκίας. 

(3) 'Οσάκις συντρέχουν ελαφρυντικοί περιστάσεις, το στρατιωτικόν 
δικαστήριον δύναται νά μήν έπιβάλη τήν ποινήν της εκπτώσεως καΐ είς 
ας περιπτώσεις αϋτη απειλείται υποχρεωτικώς Οπό τοϋ παρόντος 
Νόμου. "Οπου δέ απειλείται εν τω παρόντι Νόμω μόνον ή ποινή τής 
εκπτώσεως, το δικαστήριον δύναται, αντί ταύτης, νά έπιβάλη φυλάκισιν. 

II.—(Ι) 'Εάν στρατιωτικός, μή καταδικασθείς μέχρι τοϋδε ένεκα κακουρ Αναστολή 
γήματος ή πλημμελήματος εις ποινήν στερητικήν της ελευθερίας, καταδι της έκτελέ
κασθή είς τοιαύτη ν μή ύπερβαίνουσαν τό εν έτος, το δικαστήριον δύ σεωςτης 
ναται, έάν αί περιστάσεις δικαιολογώσι τοϋτο, νά διάταξη Ινα ή έκτε ποινίκ· 
λεσις τής καταγνωσθείσης ποινής άνασταλή έφ' ώρισμένον χρονικόν 
διάστημα μή υπερβαίνον τά τρία ετη ύφ* οϋς δρους ήθελε καθορίσει. 

(2) 'Αναστολή τής εκτελέσεως ποινής, επιβληθείσης έπί τινι 
τών έν αρθρω 10 (2) (β) αδικημάτων εϊς άξιωματικόν, δέν αναστέλλει 
καΐ τήν στέρησιν τοϋ βαθμοϋ του. 

(3) "Αναστολή εκτελέσεως τής ποινής διαταχθείσα ύπό δικαστηρίου, 
χωρίς νά συντρέχη νόμιμος περίπτωσις, άκυροΰται ύπό τοϋ αύτοΰ ή 
ετέρου δικαστηρίου αιτήσει τοϋ στρατιωτικού είσαγγελέως ή ύπό τοϋ 
κατ'εφεσιν δικάζοντος δικαστηρίου αυτεπαγγέλτως ή αΐτήσει τού στρα
τιωτικού εισαγγελέως έφ' δσον δέν παρήλθεν ό χρόνος ταύτης. 

12. Αί κατά τών στρατιωτικών ποιναί, ύφ' οιουδήποτε δικαστηρίου 
επιβαλλόμενοι, εκτελούνται κατά τάς διατάξεις τού παρόντος Νόμου 
διά τής στρατιωτικής αρχής. 

Έκτέλεσις 
κατά στρα
τιωτικών. 

Μέρος Τρίτον—ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ. 

13. Ό στρατιωτικός, δστις έν καιρώ πολέμου ή ενόπλου στάσεως ή Προδοσία 
καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης— της χώρας. 

(ο) φέρει δπλα κατά τής Δημοκρατίας 

(β) αναλαμβάνει εκουσίως οιανδήποτε στρατιωτικήν ύπηρεσίαν 
παρά τω έχθρώ" 

(]') παραδίδει εϊς τον έχθρόν ή είς άλλον προς τό συμφέρον τού 
εχθρού είτε τό ύπ' αύτοΰ διοικούμενον σώμα, είτε τό είς αυτόν 
έμπιστευθέν όχυρόν ή άλλην στρατιωτικήν θέσιν ή πόλιν, είτε 
δπλα ή πολεμικά μέσα οιαδήποτε ή πολεμοφόδια ή προμηθείας 
τού στρατού εις τρόφιμα και υλικά παντός είδους ή χρήματα' 
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Παράδοσις 
έμπιστευθε ί
σης θέσεως. 

Συνθηκολό
γησις έν 
άνοικτφ 
τόπω. 

Εύνοια τών 
βλέψεων τοΰ 
έχθροΰ. 

'Απιστία 
αιχμαλώτου, 
πολίτου της 
Δημοκρατίας. 

Βλάβη 
συγκοινω
νιών, κ.λ.π. 

(ί)) συνεννοείται μετά τοΰ έχθροΰ επί σκοπώ να βοηθήση τάς επι
χειρήσεις αυτού 

(Λ) ενεργεί έν γνώσει κατά τρόπον δυνάμενον νά ώφελήση τάς στρα
τιωτικός επιχειρήσεις τοΰ έχθροΰ ή νά βλάψη τάς επιχειρήσεις 
τοΰ στρατού 

(στ) προκαλεί ή μετέχει ε'ις συνεννόησιν σκοπούσαν νά άναγκάση 
τον φρούραρχον πολιορκουμένης θέσεως, 'ίνα παραδοθή ή 
συνθηκολόγηση 

(s) προκαλεί εϊς φυγήν τον στρατόν ενώπιον τοΰ έχθροΰ ή παρα
κωλύει την άνασύνταξιν αυτού ή προσπαθεί καθ* οιονδήποτε 
τρόπον νά έμβάλη φόβον είς αυτόν 

(//) επιχειρεί τι δυνάμενον νά θέση έν κινδύνω τήν ζωήν, τήν σωμα
τικήν ακεραιότητα ή τήν προσωπικήν έλευθερίαν τοΰ Διοικητού, 

είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με θάνατον και καθαίρεσιν. 
14. Στρατιωτικός διοικητής ή φρούραρχος, δστις έσυνθηκολόγησε 

με τον έχθρόν και παρέδωσε τήν είς αυτόν έμπιστευθεΐσαν θέσιν χωρίς 
νά εξάντληση δλα τά προς αμυναν δυνατά μέσα και χωρίς νά εκπλήρωση 
τάς εις αυτόν επιβαλλόμενος ύπό τοΰ στρατιωτικού καθήκοντος και τής 
τιμής υποχρεώσεις, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται μέ 
θάνατον και καθαίρεσιν. 

15. Διοικητής ένοπλου στρατιωτικού τμήματος, δστις είς άνοικτόν 
τόπον συνθηκολογήσει, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται— 

(α) μέ θάνατον και καθαίρεσιν, έάν ώς έκ τής συνθηκολογήσεως 
κατάθεση τά δπλα τό στράτευμα του, ή έάν, πρίν ή διαπραγμα
τευθη προφορικώς ή εγγράφως, δεν έξεπλήρωσε τάς είς αυτόν 
επιβαλλόμενος ύπό τοΰ στρατιωτικού καθήκοντος καΐ τής τιμής 
υποχρεώσεις" 

(β) μέ έκπτωσιν είς πάσαν περίπτωσιν, καθ' ην άποδειχθή οίαδή
ποτε έτερα παράλειψις έκ μέρους του, είτε πρό της συνθηκο
λογήσεως, είτε κατ* αυτήν. 

16. Στρατιωτικός, δστις έν έδάφει τής Δημοκρατίας, εύρεθησομένω 
έν καιρώ πολέμου ύπό έχθρικήν έπιδρομήν ή κατάληψιν, ευνοεί τάς έπί 
τοΰ εδάφους τούτου πολιτικός βλέψεις τοΰ έχθροΰ ή έν γνώσει ενεργεί 
κατά τρόπον δυνάμενον νά μειώση τήν πίστιν τών πολιτών τής Δημο
κρατίας, είναι ένοχος κακουργήματος καΐ τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή 
ύπερβαίνουσαν τά δεκατέσσαρα έτη. 

17. Στρατιωτικός αιχμάλωτος, πολίτης τής Δημοκρατίας, δστις επι
τυγχάνει τήν άπελέύθέρωσίν του έπί τω διδομένω λόγω τιμής δτι δέν 
θέλει μετάσχει τοΰ λοιπού τών εχθροπραξιών, είναι ένοχος κακουργή
ματος και τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά πέντε έτη. 

18.—(Ι) Στρατιωτικός, δστις έν καιρώ πολέμου, ένοπλου στάσεως, 
καταστάσεως έκτακτου ανάγκης ή έπιστρατεύσεως, καταστρέφει, 
βλάπτει ή αχρηστεύει— 

(α) οδούς, σιδηροδρομικός, τηλεγραφικός ή τηλεφωνικός συγκοι
νωνίας, εγκαταστάσεις, υλικά κατασκευής ή επισκευής αυτών, 
ή ύπό τοΰ στρατού χρησιμοποιούμενα μεταφορικά μέσα οια
δήποτε 

(/Ι) κτίρια, έργα, άποθήκας, εργοστάσια ή τεχνικός εγκαταστάσεις, 
ανήκοντα είς τον στρατόν ή χρησιμοποιούμενα ύπ' αυτού ή 
προωρισμένα προς χρήσιν αυτού 

(/) δπλα, πυρομαχικά ή έτερα πολεμικά υλικά, μηχανήματα ή συ
σκευασίας, προμηθείας τοΰ στρατού είς ύλικόν στρατοπεδεύ
σεως ή έξαρτύσεως ή ιματισμού ή είς τρόφιμα, 

είναι ένοχος κακουργήματος καΐ τιμωρείται μέ θάνατον και καθαίρεσιν. 
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Μέρος Τ έ τ α ρ τ ο ν .   Α Δ Ι Κ Η Μ Α Τ Α ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ . 
19. Στρατ ιωτ ικός, δστις εκ προθέσεως και παρανόμως επιτυγχάνε ι 

να περιέλθωσιν εϊς την κατοχήν ή τήν γνώσιν του έγγραφα ή έτερα 
πράγματα η πληροφορίαι εκ τών έν άρθρω 70, έδαφίω (6) αναφερομένων, 
ε ίνα ι ένοχος κακουργήματος εάν έπραξε τοΰτο χάριν ξένου κράτους 
και τ ιμωρε ί τα ι με θάνατον και καθαίρεσιν καί έν πάση άλλη περιπτώσει 
ε ίνα ι ένοχος πλημμελήματος και τ ιμωρε ί τα ι με φυλάκισιν μή ύπερβαί

νου,σαν τά τρία έτη. 

20. Στρατ ιωτ ικός, δστις ε ισέρχεται κρύφα εις όχυρόν ή στρατ ιωτ ικήν 
θέσιν, ή έτερον κατάστημα στρατ ιωτ ικό ν, εις ζώνη ν στρατ ιωτ ικών 
έργων ή συγκεντρώσεως ή δράσεως ή σταθμεύσεως στρατ ιωτ ικών 
δυνάμεων, ή βιομηχανικόν έργοστάσιον χρησιμοποιούμενον διά τάς 
άνάγκας τοΰ στρατού, εάν έπραξε τοΰτο χάριν ξένου κράτους ε ίνα ι 
ένοχος κακουργήματος και τ ιμωρε ί τα ι με φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν 
τά δεκατέσσαρα έτη έν πάση δέ άλλη περιπτώσει τ ιμωρε ί τα ι μέ φυλάκισιν 
μή ύπερβαίνουσαν τά πέντε έτη. 

2 1 . Πάς ανήκων είς τήν στρατ ιωτ ικήν ύπηρεσίαν τοΰ έχθροϋ, δστ ις— 
(α) συλλαμβάνεται εντός τών ορίων της Δημοκρατ ίας ή ύπό τοΰ 

στρατού κατεχόμενης περιφερείας μή φέρων τήν έθνικήν 
στρατ ιωτ ικήν αύτοΰ στολήν, ή 

(β) κρύφα ε ίσέρχεται εις τ ίνα τών έν τώ άρθρω 20 τόπων, 
ε ίνα ι ένοχος κακουργήματος και τ ιμωρε ί τα ι μέ θάνατον. 

'Αθέμιτος 
συλλογή πλη 
ροφοριών 

Είσοδος 
κρύφα εις 
άπηγορευμέ

νους τόπους. 

Είσοδος 
κρύφα 
έχθροΰ ε ίς 
άπηγορευμέ

νους τόπους. 

22. Στρατ ιωτ ικός , δστις άνευ αδείας της αρμοδίας στρατ ιωτ ικής Παράνομοι 
αρχής έν καιρώ πολέμου, ένοπλου στάσεως, καταστάσεως έκτακτου απεικονίσεις 
ανάγκης ή έπιστρατεύσεως— καίπαρακο

, , ·γ » . .. . β ' «   ,. λουθήσε ΐ ς . 
(α) καταρτ ί ζ ε ι . εικόνας ή σχέδια οδικών συγκοινωνιών ή τ ίνος 

τών έν άρθρω 20 αναφερομένων τόπων ή τών πέριξ 
αύτοΰ εντός της άκτΐνος της καθωρισμένης ύπό της αρμοδίας 
στρατ ιωτ ικής αρχής ή ε ίσέρχεται , άνευ δεδικαιολογημένης 
αϊτ ίας, εις τ ίνα τών τόπων τούτων ή καί είς οιονδήποτε ή είς 
τόν όποιον ε ίσοδος ε ίνα ι άπηγορευμένη



f/?j παρακολουθεί τάς στρατ ιωτ ικάς επιχειρήσεις ή ασκήσεις ή 
ευρέθη άνευ δεδικαιολογημένης αίτ ιας, εγγύς στρατ ιωτ ικών 
θέσεων, στρατοπεδεύσεων, ή οχυρωμένων γραμμών ή κατε

λήφθη έν το ις είρημένοις τόποις φέρων οιουδήποτε ε ίδους 
φωτογραφικήν μηχανήν, 

ε ίνα ι ένοχος κακουργήματος καί τ ιμωρε ί τα ι μέ φυλάκισιν μή ύπερβαί

νουσαν τά πέντε έτη, έάν δέ αί άνω πράξεις διαπράττωνται ουχί έν καιρώ 
πολέμου, ένοπλου στάσεως, καταστάσεως έκτακτου ανάγκης ή έπι

στρατεύσεως, ε ίνα ι ένοχος πλημμελήματος καί τ ιμωρε ί τα ι μέ φυλάκισιν 
μή ύπερβαίνουσαν τά δύο έτη. 

23. Στρατ ιωτ ικός , δστις άνευ σκοποΰ νά βοηθήση τόν έχθρόν, άλλα παράνομοι 
και άνευ εξουσιοδοτήσεως ή παρά τήν άπαγόρευσιν τών κανονισμών έτηκοινω

ή τών ανωτέρων του , προέρχεται εις έπικοινωνίαν ή αλληλογραφία ν ν1αι 

μεθ* οιουδήποτε προσώπου της εχθρικής στρατ ιωτ ικής υπηρεσίας ή 
διαμένοντος είς το έχθρικόν κράτος, ε ίνα ι ένοχος κακουργήματος καί 
τ ιμωρε ί τα ι μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά πέντε έτη. 

24. Αιχμάλωτος, πολίτης τής Δημοκρατ ίας, δστις παρέχει είς τόν Πληροφορία. 
έχθρόν πληροφορίας περί τής δυνάμεως, τών θέσεων ή τών συνθηκών ύπόαίχμα

τοΟ στρατοΰ ή έν γένε ι δυναμένας νά βλάψωσι τά συμφέροντα τής Δήμο
 λ

?
τ
?

υ
β

ε
'χ 

κρατίας, ε ίνα ι ένοχος κακουργήματος καί τ ιμωρε ί τα ι μέ φυλάκισιν μή
 χ ρ ν 

ύπερβαίνουσαν τά πέντε έτη. 
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' Αρωγή είς 
κρτάσκοπον 

Προσφορά 
είς κατά
σκοπε (αν. 

'Απόπειρα 
καΐ προπαρα
σκευή κατα
σκοπείας. 

Μή αναγγε
λία κατα
σκοπείας. 

25. Στρατιωτικός, δστις παρέχει ασυλον ή βοήθειαν είς κατάσκοττον 
τοΰ έχθροϋ η εις τον προς κατόπτευσιν έρχόμενον έχθρόν, είναι ένοχος 
κακουργήματος και τιμωρείται μέ θάνατον και καθαίρεσιν: 

Νοείται δτι δύναται ν' απαλλαγή τής ποινής ό υπαίτιος, έάν τή 
υποδείξει αύτοΟ συνελήφθη εγκαίρως ό κατάσκοπος ή ό προς κατό
πτευσιν έλθών εχθρός. 

26. Στρατιωτικός, δστις προσφέρεται είς έκτέλεσίν τίνος των έν 
άρθροις 13, 18, 19, και 70 (Ι) αδικημάτων, είναι ένοχος κακουργήματος 
καΐ τιμωρείται διά τοϋτο και μόνον, μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν 
τά δέκα έτη. 

27.—(Ι) Ή απόπειρα των έν άρθροις 13, 19 και 70 (Ι) αδικημάτων 
τιμωρείται μέ τήν ποινήν τής τετελεσμένης πράξεως. 

(2) Πάσα προπαρασκευαστική πραξις τιμωρείται μέ ποινήν ήλαττω
μένην κατά τάς περί άιτοπείρας διατάξεις. 

28. Στρατιωτικός, δστις λαβών γνώσιν τελουμένου ή παρασκευα
ζομένου αδικήματος τίνος έκ τών έν αρθροις 19 έως 27 δεν αναγγέλλει 
αμέσως τοϋτο είς τήν είσαγγελικήν, στρατιωτικήν ή άστυνομικήν 
αρχήν, είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή 
ύπερβαίνουσαν το έν έτος. 

Λιποταξία 
όπλίτου εις 
το έσωτε
ρικόν. 

Μέρος Πέμπτον—ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ. 

29.—(Ι) θεωρείται ώς λιποτάκτης είς το έσωτερικόν πας οπλίτης— 
(α) απών άνευ αδείας τοΰ σώματος, ή τής υπηρεσίας είς ην ανήκει 

ή τής φυλακής, έν ή κρατείται, ή του νοσοκομείου έν ώ νοση
λεύεται μετά παρέλευσιν εξ ήμερων άπό τής βεβαιούμενης 
απουσίας του, έάν δέ δέν συνεπλήρωσε δύο μηνών ύπηρεσίαν, 
μετά παρέλευσιν δέκα ήμερων 

(β) δστις, λαβών αδειαν απουσίας ή οδοιπόρων μεμονωμένως 
άπό ενός σώματος είς άλλο, δέν εμφανίζεται είς τό σώμα του 
εντός δέκα ήμερων άπό τής προσδιορισθείσης ημέρας τής 
επιστροφής του ή τής είς τόν προς δν δρον μεταβάσεως του· 

(γ) δστις, ανήκων είς σώμα εύρισκόμενον έν μετακινήσει, εύρεθή 
άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας, απών είς μίαν αύτοϋ πρό
σκλησιν 

(δ) δστις, εντός τοΟ αύτοϋ τριμήνου τιμωρηθείς πειθαρχικώς τρις 
επί αυθαιρετώ απουσία, διαρκεσάση πλέον τών είκοσιτεσσάρων 
ωρών, εγκαταλείπει αύθις τάς τάξεις του και απουσιάζει πλέον 
τών δύο ήμερων 

(Ε) δστις, έν καιρώ πολέμου ή ένοπλου στάσεως, αποχωρισθείς 
τοΰ σώματος του, δέν σπεύδει νά ένωθή προς τό πλησιέστερον 
σώμα ή έν περιπτώσει αιχμαλωσίας, δέν σπεύδει ληξάσης 
τής αιχμαλωσίας του νά παρουσιασθή είς τήν πλησιεστέραν 
στρατιωτικήν αρχήν. 

(2) Όπλίτης, υπαίτιος λιποταξίας είς τό έσωτερικόν έν καιρώ ειρήνης, 
είναι ένοχος κακουργήματος καΐ τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαί
νουσαν τά πέντε έτη : 

Νοείται δτι ή φυλάκισις δέν δύναται νά είναι κατωτέρα τοΰ ενός 
έτους— 

(i) έάν ό λιποτάκτης συναπεκόμισε μεθ' έαυτοϋ μέρος ή τό δλον 
του οπλισμού του ή τών πολεμοφοδίων του ή οιονδήποτε μετα
γωγικόν μέσον τοΰ στρατού 



419 

(ϋ) εάν έλιττοτάκτησε διατελών εν υπηρεσία τηρουμένων καί τών 
διατάξεων τών άρθρων 54 καΐ 56 και 

(iii) εάν έλιποτάκτησε καθ5 υποτροπή ν. 
(3) 'Οπλίτης, υπαίτιος λιποταξίας εις τό έσωτερικόν εν καιρώ πο

λέμου, ενόπλου στάσεως, καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης ή έπιστρα
τεύσεως, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με φυλάκισιν μή 
ύπερβαίνουσαν τά δεκαπέντε έτη. 

30. 'Αξιωματικός καθιστάμενος υπαίτιος λιποταξίας είς τό έσωτε Λιποταξία 
ρικόν, εϊναι ένοχος κακουργήματος καί τιμωρείται— αξιωματικού 

(α) εν καιρώ ειρήνης, μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά πέντε 
έτη, εάν δε κατεγνώσθη αύτώ φυλάκισις άνω τών δύο ετών 
και μέ έκπτωσιν 

(/?) εν καιρώ πολέμου, ενόπλου στάσεως, καταστάσεως εκτάκτου 
ανάγκης ή έπιστρατεύσεως, μέ θάνατον και καθαίρεσιν. 

31.—(Ι) Έν καιρώ πολέμου, ένοπλου στάσεως, καταστάσεως εκτάκτου Σύντμηση 
ανάγκης ή έπιστρατεύσεως αϊ προθεσμίαι τοϋ εδαφίου (Ι) τοΰ άρθρου 29 προθεσμιών. 
είναι έν άπάσαις ταϊς περιπτώσεσι διήμεροι. 

(2) ΑΙ αύται προθεσμίαι, συντρεχουσών εξαιρετικών περιστάσεων 
δύνανται ομοίως έν καιρώ ειρήνης νά έλαττωθώσι μέχρι δύο ήμερων 
ύπό τοϋ 'Υπουργού 'Εσωτερικών είτε διά πάντας τους στρατιωτικούς, 
είτε διά τους στρατιωτικούς ώρισμένων μονάδων δι' αποφάσεως αύτοϋ, 
γνωστοποιουμένης διά της ημερησίας διαταγής τών οικείων στρατιω
τικών αρχηγών. 

32.—(Ι) 'Εάν τρεις ή πλείονες στρατιωτικοί λιποτακτήσουν μετά ομαδική 
προηγουμένην συμφωνίαν, είναι ένοχοι κακουργήματος και τιμωρούνται λιποταξία 
έν καιρώ μεν πολέμου, ένοπλου στάσεως, καταστάσεως έκτακτου 
ανάγκης ή έπιστρατεύσεως μέ θάνατον και καθαίρεσιν, έν καιρώ δέ ειρή
νης μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά δέκα έτη. 

(2) Είς τόν Άρχηγόν της λιποτακτησάσης ομάδος επιβάλλεται έν 
καιρώ ειρήνης φυλάκισις μή υπερβαίνουσα τά δεκατέσσαρα έτη. 

33.—(Ι) Στρατιωτικός, όστις διαβαίνει άνευ αδείας τά σύνορα τής Δη Λιποταξία 
μοκρατίας ή δστις εγκαταλείπει έκτος τής Δημοκρατίας τό σώμα, ε'ις είς τό έξω 
δ ανήκει, καθίσταται υπαίτιος λιποταξίας είς τό έξωτερικόν μετά παρέ τεΡ ι κόν 

λευσιν τριών ημερών άπό τής βεβαιωμένης απουσίας του, έν καιρώ δέ 
πολέμου, ένοπλου στάσεως, καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης ή έπιστρα
τεύσεως μετά παρέλευσιν μιας ημέρας. 

(2) Στρατιωτικός ευρισκόμενος έν τή αλλοδαπή έπ' άδεια ή δι' ύπη
ρεσίαν, καθίσταται υπαίτιος λιποταξίας εϊς τό έξωτερικόν μετά παρέ
λευσιν δέκα ήμερων, έν καιρώ δέ πολέμου, ένοπλου στάσεως, καταστά
σεως έκτακτου ανάγκης ή έπιστρατεύσεως μετά παρέλευσιν εξ ήμερων 
άπό τής λήξεως τής αδείας του ή τής προσδιορισθείσης ημέρας τής 
επιστροφής του ή άφ' ής ημέρας κοινοποιηθή αύτώ αρμοδίως ή περί 
ανακλήσεως του διαταγή τοΰ "Υπουργού 'Εσωτερικών. 

(3) Στρατιωτικός υπαίτιος λιποταξίας εις τό έξωτερικόν είναι ένοχος 
κακουργήματος καί τιμωρείται έν καιρώ μεν ειρήνης μέ φυλάκισιν μή 
ύπερβαίνουσαν τά επτά έτη, έν καιρώ δέ πολέμου, ένοπλου στάσεως, 
καταστάσεως έκτακτου ανάγκης ή έπιστρατεύσεως μέ θάνατον καί 
καθαίρεσιν 

34. Στρατιωτικός έγκαταλείπων τό σώμα εις δ ανήκει ενώπιον τοΰ Λΐποταξ,α 
εχθρού είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται μέ θάνατον και ενώπιον 
καθαίρεσιν. τοΰεχΗροΰ 
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Αΰτομολία. 35. Στρατιωτικός, δστις άνευ εγγράφου άδειας η εγγράφου διαταγής 
τοϋ ανωτέρου του μεταβαίνει εις τον έχθρόν ή διαβαίνει τά ύπό τοϋ 
Διοικητού ή' τοϋ διοικητού τοΰ σώματος εις δ ούτος ανήκει, ορισθέντα 
δρια κατά μέρη, δι* ών δύναται νά έπικοινωνήση μετά τοϋ έχθροϋ ή δστις 
εξέρχεται φρουρίου ή τόττου άποκεκλεισμένου ύπό τοΰ έχθροϋ, είναι 
ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με θάνατον και καθαίρεσιν. 

36. Στρατιωτικός, δστις καθ' οιονδήποτε τρόπον διευκολύνει την λιπο
ταξίαν, ή τήν αύτομολίαν, προκαλεί ή διεγείρει ή οπωσδήποτε παρο
τρύνει προς τίνα των πράξεων τούτων, είναι ένοχος κακουργήματος 
καϊ τιμωρείται μέ τήν κατά τοΰ αυτουργού άπειλουμένην, αναλόγως 
της συγκεκριμένης περιπτώσεως, ποινήν. 

Ύπόθαλψις 37. Πάς, δστις έν γνώσει αποκρύπτει ή φυγαδεύει ή λαμβάνει είς τήν 
ύπηρεσίαν του λιποτάκτην, είναι ένοχος κακουργήματος καϊ τιμωρείται 
έάν μέν είναι στρατιωτικός μέ τήν κατά τοΰ λιποτάκτου άπειλουμένην, 
αναλόγως της συγκεκριμένης περιπτώσεως, ποινήν, έάν δέ είναι Ιδιώτης 
μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά δύο έτη, έν καιρώ δέ πολέμου, ένοπλου 
στάσεως, καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης ή έπιστρατεύσεως μέ φυλά
κισιν μή ύπερβαίνουσαν τά επτά έτη. 

Εκούσια 38.—(Ι) Στρατιωτικός, δστις εκ προθέσεως καθιστά εαυτόν, μόνος 
πρόκλησις ή δι* άλλου, καθόλου ή έν μέρει, διαρκώς ή προσκαίρως, άνίκανον προς 
άνικανό έκπλήρωσιν τών στρατιωτικών του υποχρεώσεων, είναι ένοχος κα

κουργήματος καϊ τιμωρείται— 
(α) μέ θάνατον και καθαίρεσιν έάν ή πρδξις έτελέσθη ενώπιον τοϋ 

έχθροϋ· 
(β) μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά δεκατέσσαρα έτη έάν ή ττράξις 

έτελέσθη, έν καιρώ πολέμου, ένοπλου στάσεως, καταστάσεως 
έκτακτου ανάγκης ή έπιστρατεύσεως· 

(}') μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά δύο έτη εις πάσαν αλλην 
περίπτωσιν 

(2) *Εάν ό υπαίτιος είναι αξιωματικός τιμωρείται και μέ έκπτωσιν 
έάν ή επιβληθείσα ποινή δέν συνεπάγεται καθαίρεσιν. 

(3) Μέ τάς αύτάς ποινάς τιμωρείται καϊ ό συνεργός έάν δέ είναι 
αξιωματικός καϊ μέ έκπτωσιν. 

Πρόκλησις 39. Μέ τάς τοϋ προηγουμένου άρθρου ποινάς τιμωρείται ό στρατιω
άλλοτρίας τικός, δστις προς τον αυτόθι άναφερόμενον σκοπόν προξενεί είς άλλον, 

ν.κητν . ^_ θελήσει αΰτοϋ, τοιαύτην ανικανότητα. 

40.—(Ι) Στρατιωτικός, δστις επί τω σκοπώ δ π ω ς άποφύγη τήν έκ

πλήρωσιν της στρατιωτικής του υποχρεώσεως, προσποιείται νόσον ή 
σωματικά ελαττώματα ή μεταχειρίζεται άλλα απατηλά μέσα, είναι ένοχος 
κακουργήματος καϊ τιμωρείται— 

(α) μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά πέντε έτη, έάν ή πράξις 
έτελέσθη ενώπιον τοΰ έχθροϋ 

(β) μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά τρία έτη, έάν ή πρδξις έτε

λέσθη έν καιρώ πολέμου, ενόπλου στάσεως, καταστάσεως 
εκτάκτου ανάγκης ή έπιστρατεύσεως· 

(γ) μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας είς πάσαν δλλην 
περίπτωσιν. 

(2) ΕΊς τάς έν παραγράφοις (α) καϊ {β) του εδαφίου (Ι) περιπτώ

σεις, έάν ό υπαίτιος είναι αξιωματικός, τιμωρείται και μέ έκπτωσιν, έάν 
ή επιβληθείσα ποινή δέν συνεπάγεται καθαίρεσιν. 

(3) Μέ τάς αύτάς ποινάς τιμωρείται και ό συνεργός, έάν δέ είναι 
αξιωματικός και μέ έκπτωσιν. 

Διευκόλυνοις, 
τιρόκλησις f) 
διέγεροις. 

Προσποίησις 
άνικανό
τητος. 
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41. —(Ι) Στρατιωτικός, δστις επί τω σκοπώ, όπως αποφυγή την έκτε Αποφυγή 
λεσιν οιασδήποτε στρατιωτικής υπηρεσίας, καθίστα εαυτόν άνίκανον στρατιωτικής 

» . ' . ' , ,. Ι . , " . ~ . . ι ,γ « > . υπηρεσίας. 
προς την υπηρεσιαν ταυτην η δι απατηλών μέσων εμφανίζει εαυτόν ως 
τοιούτον, είναι ένοχος κακουργήματος καΐ τηρουμένων των διατά

ξεων των άρθρων 49, 54 και 56, τιμωρείται— 
(α) με φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν τα πέντε έτη, έάν ή πράξις 

έτελέσθη ενώπιον τοΰ έχθροΰ' 
(β) με φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τα τρία έτη, έάν ή πράξις έτε

λέσθη έν καιρώ πολέμου, ένοπλου στάσεως, καταστάσεως 
έκτακτου ανάγκης ή έπιστρατεύσεως



(γ) μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας εις πασαν αλλην 
περίπτωσιν. 

(2) Εις τάς έν παραγράφοις (α) και (β) περιπτώσεις τοΰ εδαφίου (Ι) 
έάν ό υπαίτιος είναι αξιωματικός, τιμωρείται και μέ έκπτωσιν. 

(3) Μέ τάς αύτάς ποινάς τιμωρείται καί ό συνεργός. 

Μέρος "Εκτον.—ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ. 

42.—(Ι) Είς κατάστασιν στάσεως θεωρούνται οί στρατιωτικοί οΐτινες Στάσις. 
τρεις ή πλείονες ηνωμένοι— 

(α) ύπό τά δπλα ευρισκόμενοι αρνούνται είς πρώτην πρόσκλησιν να 
ύπακούσωσιν είς τάς διαταγάς τών αρχηγών αυτών 

(β) λαμβάνουσιν άνευ αδείας τά δπλα, προσκαλούμενοι δέ ύπό τών 
αρχηγών των, αρνούνται νά καταθέσωσι ταύτα' 

(γ) τελούσι βιαιοπραγίας κατά προσώπων ή πραγμάτων ή ταράτ
τουσιν έν γένει τήν κοινήν ήσυχίαν και είρήνην, προσκαλού
μενοι δέ ύπό παντός ανωτέρου των, αρνούνται νά έπανέλθωσιν 
είς τήν τάξιν.' 

(2) Οί ύποκινηταί και οί τεθέντες επί κεφαλής τής στάσεως, ώς καί 
ό κατά βαθμόν ανώτερος στρατιωτικός, είναι ένοχοι κακουργήματος 
και τιμωρούνται μέ θάνατον καί καθαίρεσιν. ΟΙ λοιποί στασιασταί 
είναι ένοχοι κακουργήματος καί τιμωρούνται έν καιρώ μεν ειρήνης μέ 
φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά επτά έτη, έν καιρώ δέ πολέμου, ένοπλου 
στάσεως, καταστάσεως έκτακτου ανάγκης ή έπιστρατευσεως μέ θάνατον. 
Έάν ό υπαίτιος είναι αξιωματικός τιμωρείται καί μέ έκπτωσιν, έάν ή 
επιβληθείσα ποινή δέν συνεπάγεται καθαίρεσιν. 

(3) Οί ύποκινήσαντες είς στάσιν, καί έάν αύτη έξ οιουδήποτε λόγου 
δέν συνετελέσθη τιμωρούνται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τό έν έτος. 

43.—(Ι) Είς κατάστασιν ομαδικής απείθειας θεωρούνται οί στρατιωτι Ομαδική 
κοί, οΐτινες, έκτος τών περιπτώσεων τού προηγουμένου άρθρου τρεις απείθεια. 
ή πλείονες ηνωμένοι— 

(α) αρνούνται είς πρώτην πρόσκλησιν νά ύπακούσωσιν είς τάς δια
ταγάς τών αρχηγών αυτών 

(β) έπιμένουσιν είς τήν ύποβολήν ομαδικού τίνος παραπόνου, 
αιτήσεως ή αναφοράς προφορικής ή έγγραφου" 

()) ύποβάλλωσι κεχωρισμένως μέν αλλά κατόπιν προηγηθείσης 
συμφωνίας τό αυτό παράπονον, αΐτησιν ή άναφοράν 

(Λ") βαθμοφόροι δντες ύποβάλλουσιν τήν άπό τής υπηρεσίας παραί
τησιν έπί τω σκοπώ, δπως έκβιάσωσι τήν αρχήν είς λήψιν 
ώρισμένης αποφάσεως ή δπως παρεμποδίσωσι τήν όμαλήν 
λειτουργίαν τής στρατιωτικής υπηρεσίας. 
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"Ενωσις προς 
στάσιν ή 
όμαδικήν 
άπείθειαν. 

Μ ή αναγγελία 
στάσεως ή 
ομαδικής 
«πείθε Ιας. 

Παράλειψις 
καταστολής 
στάσεως. 

Άντίστασις. 

Ι Ιαράλειψις 
καταστολής 
αντιστάσεως. 

(2) Οι ύττοκινητα'ι είναι ένοχοι κακουργήματος και τιμωρούνται έν 
καιρώ μέν εΙρήνης μέ φυλάκισιν μή ύττερβαίνουσαν τά τρία έτη, έν καιρώ 
δέ πολέμου, ένοπλου στάσεως, καταστάσεως έκτακτου ανάγκης ή' έπι
στρατευσεως μέ φυλάκισιν μή υπερβαίνουσαν τά δεκατέσσαρα έτη. Οί 
λοιποί άπειθοΟντες είναι ένοχοι κακουργήματος και τιμωρούνται έν καιρώ 
μέν είρήνης μέ φυλάκισιν μή υπερβαίνουσαν τά δυο έτη, έν καιρώ δέ 
πολέμου, ένοπλου στάσεως, καταστάσεως έκτακτου ανάγκης ή έπιστρα
τευσεως μέ φυλάκισιν μή υπερβαίνουσαν τά πέντε Ετη. "Εάν δ υπαίτιος 
είναι αξιωματικός, τιμωρείται καΐ μέ έκπτωσιν. έάν ή επιβληθείσα ποινή 
δέν συνεπάγεται καθαίρεσιν. 

(3) Μένει ατιμώρητος, δστις εις τάς περιπτώσεις του εδαφίου (Ι) 
παράγραφοι (α) καΐ (β) ύπήκουσεν εις τήν πρώτην πρόσκλησιν καΐ άπε
χώρησεν, έκτος έάν ήτο έκ τών υποκινητών, δτε τιμωρεϊταί μέ φυλάκισιν 
μή υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας. 

44.—(Ι) Έάν τρεις ή πλείονες στρατιωτικοί συνεφώνησαν και συναπε
φάσισαν τήν διάπραξιν στάσεως ή ομαδικής απείθειας, έκαστος αυτών 
είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται διά τοϋτο καί μόνον μέ φυλά
κισιν μή υπερβαίνουσαν τά τρία έτη. 

(2) Μένει ατιμώρητος ό υπαίτιος, δστις αποχωρεί της γενομένης 
συμφωνίας πρό πάσης ενάρξεως εκτελέσεως τής συμφωνηθείσης πρά
ξεως ή δστις αναφέρει εις τήν αρχήν εγκαίρως και κατά τρόπον καθι
στώντα δυνατήν τήν πρόληψιν αυτής. 

45.—(Ι) Στρατιωτικός, δστις λαβών γνώσιν μελετωμένης στάσεως ή 
ομαδικής απείθειας παραλείπει νά ειδοποίηση εγκαίρως περί τούτου 
τήν προϊσταμένην αρχήν είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται 
έν καιρώ μέν ειρήνης μέ φυλάκισιν μή υπερβαίνουσαν τά τρία 6τη, έν 
καιρώ δέ πολέμου, ένοπλου στάσεως, καταστάσεως έκτακτου ανάγκης ή 
έπιστρατεύσεως μέ φυλάκισιν μή υπερβαίνουσαν τά δέκα έτη. 

(2) Έάν ό υπαίτιος είναι αξιωματικός, τιμωρείται καί μέ έκπτωσιν. 
46.—(Ι) Αξιωματικός, δστις, έν περιπτώσει στάσεως στρατιωτικών, 

ευρεθείς παρών δέν πράξει πάν τό καθ* εαυτόν προς πρόληψιν ή κατα
στολήν ταύτης, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται μέ φυλάκισιν 
μή υπερβαίνουσαν τά τρία έτη καί μέ έκπτωσιν. 

(2) Έάν δέ πρόκειται περί ομαδικής απείθειας εις τήν περίπτωσιν 
τοΰ άρθρου 43 εδαφίου (Ι) παράγραφος (α) τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή 
υπερβαίνουσαν τό έν έτος. 

47. Στρατιωτικός, δστις μεταχειρίζεται σωματικήν βίαν ή άπειλήν 
τοιαυτην, ίνα έξαναγκάση αρχήν τίνα ή ύπάλληλον συμπεριλαμβανομέ
νων καί τών μελών τοΰ στρατού καί τών δυνάμεων ασφαλείας, είς τήν 
ένέργειαν πράξεως αναγόμενης είς τά καθήκοντα των ή είς τήν παρά
λειψιν νομίμου τοιαύτης, ώς καί ό βιαίοπραγών κατ' αύτοϋ ή προσώπου 
προσληφθέντος υπό τούτου προς ύποστήριξίν του διαρκούσης τής νο
μίμου ενεργείας του είναι ένοχος κακουργήματος καί τιμωρείται— 

(α) μέ φυλάκισιν μή υπερβαίνουσαν τά τρία έτη, έάν δ' ούτος ήτο 
ένοπλος μέ φυλάκισιν μή υπερβαίνουσαν τά πέντε έτη

(β) έάν ή άντίστασις έτελέσθη ύπό δύο ή πλειόνων, μέ φυλάκισιν μή 
υπερβαίνουσαν τά πέντε έτη, έάν δ' ούτοι ήσαν ένοπλοι μέ 
φυλάκισιν μή υπερβαίνουσαν τά επτά έτη 

48. 'Αξιωματικός, δστις, έν περιπτώσει αντιστάσεως στρατιωτικών, 
ευρεθείς παρών δέν πράξει πάν τό καθ* εαυτόν προς πρόληψιν ή κατα
στολήν ταύτης, τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή υπερβαίνουσαν τά δύο 
έτη ή μέ έκπτωσιν. 
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49.—(Ι) Στρατιωτικός, δστις προσταχθείς ύττό τοΰ άρχηγοϋ του, Ανυπακοή. 
δπως εκτέλεση οιανδήποτε ύττηρεσίαν, αρνείται νά ύπακούση ή παρα

λείπει τήν έκτέλεσιν της διαταγής, είναι ένοχος κακουργήματος και 
τιμωρείται 

(α) με θάνατον καϊ καθαίρεσιν εάν ή πράξις έτελέσθη ενώπιον τοΰ 
έχθροϋ ή εν καιρώ πολέμου, ενόπλου στάσεως, καταστάσεως 
έκτακτου ανάγκης ή έπιστρατεύσεως' 

(β) μέ φυλάκισιν μη ΰπερβαίνουσαν τά δύο έτη εις πάσαν αλλην 
περίπτωσιν. Έάν ό υπαίτιος είναι αξιωματικός δύναται νά 
καταγνωσθή και έκπτωσις. 

50. Στρατιωτικός, δστις διαταχθείς ύπό τοΰ ανωτέρου του, δ π ω ς Ανυπακοή 
παρευρέθη είς ώρισμένον τόπον καϊ χρόνον, ίνα λάβη φύλλον πορείας είςδιοπαγήν 
ή ίνα συμπεριληφθή είς στρατίωτικόν τμήμα μέλλον νά αναχώρηση, π ? ό ς

 σι
ν"~ 

δεν εύρεθή παρών κατά τήν όρισθεΐσαν ώραν, είναι ένοχος κακουρ
γήματος και τιμωρείται εν καιρώ μεν ειρήνης μέ φυλάκισιν μή ΰπερβαί
νουσαν τά τρία ετη, εν καιρώ δέ πολέμου, ενόπλου στάσεως, καταστά
σεως εκτάκτου ανάγκης ή έπιστρατεύσεως μέ φυλάκισιν μή ΰπερβαί
νουσαν τά δέκα έτη. 

51. Στρατιωτικός, δστις παραβαίνει στρατιωτική ν έντολήν, ώ ς και Παράβασις 
δστις εκβιάζει τοιαύτην έντολήν δεδομένην είς άλλον στρατίωτικόν στρατιωτικής 
είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται— ντολης. 

(α) μέ φυλάκισιν μή ΰπερβαίνουσαν τά δεκατέσσαρα ετη έάν ή 
πράξις έτελέσθη ενώπιον τοΰ έχθροϋ ή έν καιρώ πολέμου, 
ένοπλου στάσεως, καταστάσεως έκτακτου ανάγκης ή έπι
στρατεύσεως. Έάν ό υπαίτιος είναι αξιωματικός καταγί
γνώσκεται και έκπτωσις· 

(β) μέ φυλάκισιν μή ΰπερβαίνουσαν τά δύο ετη είς πάσαν άλλην 
περίπτωσιν. 

52.—(Ι) Στρατιωτικός δστις διά λόγου ή δι* έργου ή δι 'απειλών ή καθ' Έξύδρισις 
οιονδήποτε άλλον τρόπον προσβάλλει τήν τιμήν καί τήν ύπόληψιν τοΰ ανωτέρου. 
κατά βαθμόν ανωτέρου του, είναι ένοχος πλημμελήματος καί τιμωρείται 
μέ φυλάκισιν μή ΰπερβαίνουσαν τά τρία έτη. 

(2) Κατά τοΰ υπαιτίου αξιωματικού δύναται τό δικαστήριον νά έπι

βάλη και έκπτωσιν. 

53.—(Ι) Στρατιωτικός όστις βιαιοπραγεί κατά τοΰ ανωτέρου του Βιαιοπραγώ 
είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαί κατάάνω
νουσαν τά επτά έτη. 1 έ ρ ο υ 

(2) Έάν ή πράξις έτελέσθη κατά τήν ύπηρεσίαν ή ένεκεν της υπηρεσίας 
ό υπαίτιος τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ΰπερβαίνουσαν τά δεκατέσσαρα 
έτη. 

Μέρος Έβδομον—ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. 

Έγκατάλειψις Θέσεως. 
54. Στρατιωτικός σκοπός, όστις εγκαταλείπει τήν θέσιν του, χωρίς ·Ενκατάλει. 

νά εκπλήρωση τήν έντολήν, ην έλαβεν, είναι ένοχος κακουργήματος ψις θέσεως 
καί τιμωρείται Οπό σκοποο. 

(α) έάν ευρίσκεται ενώπιον τοΰ έχθροϋ ή έάν ή πράξις έτελέσθη 
έν καιρώ πολέμου, ένοπλου στάσεως, καταστάσεως έκτακτου 
ανάγκης ή έπιστρατεύσεως, μέ θάνατον καί καθαίρεσιν 

(β) μέ φυλάκισιν μή ΰπερβαίνουσαν τά δύο έτη είς πάσαν αλλην 
περίπτωσιν. 
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Σκοπός κοι

μώμενος. 

L ^κατάλει 
Ί'ΐς φυλακής 
ί'ι άλλης 
ορισθείσης 
θέσεως. 

Μ ή τιροσέ 
Λευσις εις 
αυναγερμόν. 

Καθυστέ
ρησις έν 
ιτορεία. 

Μή συμμετο
χή εις στρα
τιωτικόν 
δικαστήριον. 

Παράνομος 
επιρροή 
ϋίς τήν στρα
πωτικήν δι 
καιοσύνων. 

Μ ή καταγ 
γελία άδι 
κηματων. 

Παρακώλυσις 
υποβολής 
κτραπόνων 

55. Στρατιωτικός σκοπός, φωραθείς κοιμώμενος, είναι ένοχος πλημ
μελήματος και τιμωρείται

(α) μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τα τρία έτη, έάν ευρίσκεται 
ενώπιον του έχθροΰ' 

(//) μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν το έν έτος, έάν ή ττράξις έτε

λέσθη έν καιρώ πολέμου, ένοπλου στάσεως, καταστάσεως 
έκτακτου ανάγκης ή έπιστρατεύσεως

()■) μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας εις πάσαν αλλην 
περίπτωσιν. 

56. Στρατιωτικός, δστις εγκατέλειπε τήν φυλακήν ή τήν όρισθεϊσαν 
αύτω θέσιν ή τήν προς έπιτήρησιν περιφέρειαν, είναι ένοχος κακουργή
ματος καΐ τιμωρείται— 

(«) έάν ή πράξις έτελέσθη ενώπιον τοΰ έχθροΰ ή έν καιρώ πολέμου, 
ένοπλου στάσεως, καταστάσεως έκτακτου ανάγκης ή έπιστρα
τεύσεως μέ τήν ποινήν τοΰ θανάτου και της καθαιρέσεως· 

(β) μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν το έν έτος είς πάσαν αλλην 
περίπτωσιν, έάν δέ ό υπαίτιος είναι αρχηγός τής στρατιωτικής 
θέσεως επιβάλλεται ποινή φυλακίσεως μή υπερβαίνουσα τα 
δύο έτη. 

57. Στρατιωτικός, δστις διαταχθέντος συναγερμού, δέν προσέρχεται 
είς τήν θέσιν του, είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται— 

(α) μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά τρία έτη, έάν ή πράξις έτε» 
λέσθη έν καιρώ πολέμου, ένοπλου στάσεως, καταστάσεως 
έκτακτου ανάγκης ή έπιστρατεύσεως. Έάν ό υπαίτιος είναι 
αξιωματικός, δύναται νά καταγνωσθή και έκπτωσις* 

(β) μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας είς πάσαν άλλην 
περίπτωσιν. 

58. Στρατιωτικός, δστις έν προχωρητική πορεία τοΰ τμήματος, εις δ 
ανήκει, έπί οιαδήποτε προφάσει δέν παρακολουθεί τοϋτο, βραδυπορεΐ ή 
παραμένει είς τά πλάγια ή όπισθεν προς αποφυγήν των δϊά τό τμήμα 
διατεταγμένων υποχρεώσεων, είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμω

ρείται έν καιρώ μέν ειρήνης μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τό έν έτος, 
έν καιρώ δέ πολέμου, ένοπλου στάσεως, καταστάσεως έκτακτου ανάγκης 
ή έπιστρατεύσεως μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά τρία έτη. Έάν 
ή πραξις έτελέσθη έν τη ζώνη τών επιχειρήσεων, καταγιγνώσκεται 
ποινή φυλακίσεως μή υπερβαίνουσα τά επτά έτη. 

Παραβάσεις περί τήν άπονομήν τής στρατιωτικής 
δικαιοσύνης. 

59. Στρατιωτικός, όστις προσκληθείς δέν προσέρχεται άνευ νομίμου 
κωλύματος ίνα λάβη μέρος ω ς μέλος στρατιωτικού δικαστηρίου είναι 
ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν 
τους εξ μήνας, δύναται δέ νά τίμωρηθή και μέ έκπτωσιν. 

60. Στρατιωτικός, όστις έκ προθέσεως άσκεΐ παράνομον έπιρροήν 
έπί τήν άπονομήν τής στρατιωτικής δικαιοσύνης, τιμωρείται μέ φυλά

κισιν μή ύπερβαίνουσαν τά τρία έτη. 

61. Στρατιωτικός παραλείπων τήν άμεσον μήνυσιν στρατιωτικών 
αδικημάτων, είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται μέ φυλάκισιν 
μή ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας. 

62. Στρατιωτικός, δστις επιζητεί νά άποτρέψη κατώτερόν του άπό 
τής νομίμου υποβολής παραπόνων δι' απειλής επιζήμιων επακόλουθη
μάτων ή δι' έτερων άθεμίτων μέσων, ή δστις περιελθόν αύτω νομίμως 
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παράπονον καλύπτει ή έπιχειρή δια των αυτών μέσων νά καλύψη, είναι 
ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται δια φυλακίσεως μη ύπερβαι

νούσης το εν έτος. 

$3.—(Ι) Στρατιωτικός, δστις απελεύθεροι φυλακισμένον ή διαταγή Άπελευθέ

τής αρχής κρατούμενον ή αποκρύπτει αυτόν, είναι ένοχος πλημμελή £ " ° ^ n c 
ματος και τιμωρείται με φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν τά πέντε έτη. κρατούμενο. 

(2) Ό έξ αμελείας γενόμενος υπαίτιος απελευθερώσεως ή άποκρύ

ψεως κρατουμένου είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλά

κισιν μή ύπερβαίνουσαν το εν έτος, εάν ήτο έξ οιουδήποτε λόγου ύπό

χρεως εις φύλαξιν τοϋ κρατουμένου. Ούτος μένει ατιμώρητος, εάν 
τη προσπάθεια του συνελήφθη εκ νέου ό κρατούμενος εντός δεκαπέντε 
ημερών. 

64.—(Ι) Στρατιωτικός, δστις, εντεταλμένος, ων τήν φύλαξιν, συνο Άπελευθέ

δείαν, ή έπιτήρησιν αιχμαλώτου, απελεύθεροι αυτόν, είναι ένοχος κα ρωσιςαίχμα 
κουργήματος και τιμωρείται με φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά επτά λωτου· 
έτη. 

(2) Με τήν αυτήν ποινήν τιμωρείται καί ό συνεργός, εάν δέ ούτος 
είναι αξιωματικός καί μέ εκπτωσιν. 

(3) Ό έξ αμελείας γενόμενος υπαίτιος απελευθερώσεως αιχμαλώτου, 
είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαί
νουσαν τά δύο έτη, εάν ήτο έξ οιουδήποτε λόγου ύπόχρεως εις φύλαξιν 
τοϋ αιχμαλώτου. Ούτος μένει ατιμώρητος, έάν τη προσπάθεια του 
συνελήφθη έκ νέου ό αιχμάλωτος εντός δεκαπέντε ήμερων. 

65. Πάς δστις αποκρύπτει αιχμάλωτον είναι ένοχος κακουργήματος Άπόκρυψις 
καί τιμωρείται διά φυλακίσεως μή ύπερβαινούσης τά δεκατέσσαρα έτη. αιχμαλώτου 

Μέρος "Ογδοον.—ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ 
ΦΥΛΑΞΙΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ. 

66. Πάς δστις άναλαβών τήν μεταφοράν εγγράφου ή ετέρου αντικει
μένου οίασδήποτε στρατιωτικής υπηρεσίας, παρανόμως ανοίγει, ύπε
ξάγεί ή καταστρέφει αυτά, εν γνώσει επιτρέπει εις έτερον τήν έπιχείρησιν 
τοιαύτης πράξεως, βοηθεΐ αυτήν ή γνωρίζων ώ ς έκ της υπηρεσίας ή 
της εργασίας του το περιεχόμενον, γνωστοποιεί τούτο εις τρίτον, είναι 
ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται διά φυλακίσεως μή ύπερβαινούσης 
τά πέντε έτη. 

67. Πάς δστις έξ αμελείας άπόλλυσι, τά ώς απόρρητα, χαρακτηρισθέντα 
και παραδοθέντα αύτω προς μεταφοράν ή φύλαξιν ή διαχείρισιν 
έγγραφα, βιβλία ή έτερα αντικείμενα οίασδήποτε στρατιωτικής ή διπλω
ματικής υπηρεσίας, τιμωρείται, έν καιρώ μέν ειρήνης, διά φυλακίσεως 
μή ύπερβαινούσης τους έξ μήνας, έν καιρώ δέ πολέμου, ένοπλου στά
σεως, καταστάσεως έκτακτου ανάγκης ή έπιστρατεύσεως. διά φυλακί
σεως μή ύπερβαινούσης τά δύο έτη. 

68. Πάς δστις έν καιρώ πολέμου ή ενόπλου στάσεως ευρισκόμενος έν 
κινδύνω νά αίχμαλωτισθή ή νά πέση οπωσδήποτε εις χείρας τοϋ εχθρού, 
δέν προσπαθεί πάση θυσία νά θέση είς ασφαλές μέρος ή νά εξαφάνιση 
τά ώ ς απόρρητα χαρακτηρισθέντα καί παραδοθέντα αύτω προς μετα
φοράν έγγραφα ή έτερα αντικείμενα οιασδήποτε στρατιωτικής υπηρεσίας, 
είναι ένοχος κακουργήματος καί τιμωρείται διά φυλακίσεως μή ύπερβαι
νούσης τά δέκα έτη. 

Άποσφρά 
γισις, ύπεζα
ΥωΥή ή 
καταστροφή 
μεταφερο 
μένων. 

"Απώλεια 
απορρήτων. 

Μή έξασφσ 
λισις άπό 
τοϋ εχθρού 
μεταφερο
μένων. 
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69. Πάς στρατιωτικός ή πάς ανήκων είς την ύπηρεσίαν τοΰ στρατού 
δστις άνευ εγκρίσεως της στρατιωτικής αρχής άνακοινοΐ ή δημοσιεύει 
δι" οίουδήποτε μέσου πληροφορίας ή κρίσεις σχετικάς προς τον στρατόν. 
είναι ένοχος πλημμελήματος καΐ τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαί
νουσαν τους εξ μήνας 

Μετάδοσις_ 70.—(Ι) Στρατιωτικός ή πάς ανήκων είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ στρατού 
°υστ^νΙΚων δ σ τ ι ζ παρανόμως και εκ προθέσεως παραδίδει ή άνακοινοΐ είς άλλον ή 

άφίνει νά περιέλθωσιν είς τήν κατοχήν ή γνώσιν άλλου Εγγραφα, σχέδια ή 
άλλα αντικείμενα ή μυστικαΐ πληροφορία! στρατιωτικής σημασίας, είναι 
ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν 
τά δεκατέσσαρα έτη, μέ θάνατον δέ καί καθαίρεσιν, έάν παρέδωκεν ή 
άνεκοίνωσε ταϋτα είς ξένον κράτος ή εις κατάσκοπον ή πράκτορα αύτοΟ. 

(2) Εις τήν περίπτωσιν ταύτην, έάν τά μεταδοθέντα είναι ήσσονος 
σημασίας, ό υπαίτιος τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους 
εξ μήνας, έάν δέ είναι αξιωματικός, καί μέ έκπτωσιν. 

(3) Στρατιωτικός, δστις έξ αμελείας γίνεται υπαίτιος τής έν έδαφίω (Ι) 
αναφερομένης πράξεως, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται— 

(α) μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά πέντε έτη, έάν τά περί ών 
πρόκειται έγγραφα ή αντικείμενα ή πληροφορίαι είναι έμπεπι
στευμέναι είς αυτόν υπηρεσιακώς ή είναι αύτώ προσιτά δυνάμει 
τής δημοσίας υπηρεσίας του ή δυνάμει εντολής έκ μέρους τής 
αρχής. Έάν ό υπαίτιος είναι αξιωματικός, δύναται νά κατα
γνωσθή και έκπτωσις

(β) μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τό έν έτος εϊς πάσαν άλλην 
περίπτωσιν. 

(4) Είς τήν περίπτωσιν τής παραγράφου (α) τοΰ εδαφίου (3) ό υπαίτιος 
τιμωρείται καί έάν τό αδίκημα έτελέσθη μετά τήν έκ τών τάξεων τοΟ 
στρατού έξοδον τοΰ στρατιωτικού έφ' δσον τά μεταδοθέντα εΐχον πε
ριέλθει είς τήν κατοχήν ή τήν γνώσιν αυτού ώς έκ τής υπηρεσίας του. 

(5) Είς τάς περιπτώσεις τών προηγουμένων εδαφίων έάν ό είς ου 
τήν κατοχήν ή γνώσιν περιήλθον τά μυστικά ήτο κατάσκοπος, δύναται 
ό υπαίτιος κατά τήν κρίσιν τοΰ δικαστηρίου νά απαλλαγή τής ποινής, 
έάν ανήγγειλε τήν πράξιν εις τήν είσαγγελικήν ή στρατιωτικήν ή άστυνο

μικήν αρχήν και συνεπεία τούτου συνελήφθη εγκαίρως ό κατάσκοπος ή 
προελήφθη έν γένει ό κίνδυνος. 

(6) Ώ ς «μυστικαΐ πληροφορίαι στρατιωτικής σημασίας» θεωρούνται 
αί αναγόμενοι εις τήν Δημοκρατίαν καί άφορώσαι είς— 

(α) τήν κατάστασιν έν γένει τοΰ στρατού καί τοΰ πολεμικού υλικού, 
τό σχέδιον τής οργανώσεως ή συνθέσεως ή έπιστρατεύσεως ή 
κινητοποιήσεως, τά έργα όχ.υρώσεως, τά κρυπτογραφικά μέσα 
συνεννοήσεως ή τό δίκτυον τών στρατιωτικών συγκοινωνιών 

(β) τό σχέδιον στρατιωτικής τίνος επιχειρήσεως, τάς θέσεις τοΰ 
στρατού, τους τόπους ανεφοδιασμού, τήν κατάστασιν τών είς 
δπλα ή πολεμοφόδια ή καυσιμον υλην ή τρόφιμα ή χρήματα 
προμηθειών 

(γ) τάς γενομένας ή μελετωμένας στρατιωτικάς μετακινήσεις ή μετα

φοράς' 
(δ) τήν κατάστασιν τής υγείας καί πειθαρχίας τοΰ στρατού ή τόν 

αριθμόν τών τραυματισθέντων. φονευθέντων ή αίχμαλώτων 
(ε) πάν άντικείμενον, δπερ έχει χαρακτηρισθή υπηρεσιακώς ώ ς 

απόρρητον 
(σ τ) πάν άλλο, τήν τήρησιν τής μυστικότητος τοΰ οποίου άπαι

τοΰσι τά στρατιωτικά συμφέροντα τής Δημοκρατίας. 

ΆνακοΙνωσις 
στρατιωτικών 
πληροφοριών. 
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Μέρος Ένατον ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ. 

71. Στρατιωτικός, δστις εξυβρίζει σκοπόν ή ψρουρόν έντεταλμένον ·Εξύ6ρισις 
την φρούρησιν και έπιτήρησιν ώρισμένης περιφερείας είναι ένοχος σκοποϋ. 
πλημμελήματος και τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά δύο 
έτη. 

κατά σκότιου. 
72.—{Ι) Στρατιωτικός, δστις βιαιοπραγεί κατά σκοποΰ, είναι ένοχος Βιαιοπραγία 

κακουργήματος και τιμωρείται— 
(α) μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά δεκατέσσαρα έτη, εάν ή 

πραξις έτελέσθη δι* δπλου

(β) μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά δέκα έτη, έάν ή πραξις 
έτελέσθη ύπό δύο ή πλειόνων 

(γ) μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά τρία έτη είς πάσαν αλλην 
περίπτωσιν. 

(2) *Εάν ό υπαίτιος είναι αξιωματικός, τιμωρείται καΐ μέ έκπτωσιν, 
έάν ή επιβληθείσα ποινή δέν συνεπάγηται καθαίρεσιν. 

"Ασκοποι 
πυροβο

λ ισμοί . 

73. Στρατιωτικός, δστις πυροβολεί αυτοβούλως και άνευ ευλόγου 
αιτίας, είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται— 

(α) μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά πέντε έτη, εάν ή πράξις 
έτελέσθη έν καιρώ πολέμου, ενόπλου στάσεως, καταστάσεως 
έκτακτου ανάγκης ή έπιστρατεύσεως· 

(β) μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά δύο έτη είς πάσαν αλλην 
περίπτωσιν. 

74.—(Ι) Στρατιωτικός, δστις έν υπηρεσία διατελών ή μετά τήν δοθεΐσαν Μέθη έν 
αύτώ έντολήν προς έκτέλεσιν ώρισμένης υπηρεσίας κατελήφθη έν μέθη υπηρεσία. 
άποκλειούση ή με ιού ση τήν προς έκτέλεσιν της υπηρεσίας του ικανό
τητα αύτοϋ είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται μέ φυλάκισιν 
μή ύπερβαίνουσαν τό έν έτος, έν καιρώ δέ πολέμου, ένοπλου στάσεως, 
καταστάσεως έκτακτου ανάγκης η έπιστρατεύσεως μέ φυλάκισιν μή 
ύπερβαίνουσαν τά τρία έτη. 

(2) Ό υπαίτιος αξιωματικός τιμωρείται έν καιρώ μέν είρήνης μέ 
φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά δύο έτη, έν καιρώ δέ πολέμου, ένοπλου 
στάσεως, καταστάσεως έκτακτου ανάγκης ή έπιστρατεύσεως μέ 
φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά πέντε έτη και μέ έκπτωσιν. 

ΆντπΓοΙη
σις στολής ή 
άλλων 
εμβλημάτων. 

75. Στρατιωτικός δστις— 
(α) άνευ δικαιώματος φέρει δημοσίως στολάς, παράσημα ή έτερα 

διακριτικά σημεία ή διακριτικά βαθμών ή τίτλων 
(β) άνευ δικαιώματος έν καιρώ πολέμου ή ένοπλου στάσεως, 

έν τη ζώνη τών επιχειρήσεων, φέρει δημοσίως περιβραχιόνιον 
ή σημαίαν ή έμβλημα τοϋ έρυθροϋ σταυρού ή άλλα τοιαύτα 
τούτοις εξομοιούμενα, 

είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαί. 
νουσαν τό έν έτος. 

76. Στρατιωτικός, δστις άνευ εύλογου αιτίας ή διαταγής αναλαμβάνει Παράνομος 
τήν άργηγίαν οργανικού τίνος στρατιωτικού τμήματος ή υπηρεσίας, 
ή δστις παρά τάς διαταγάς τών αρχηγών του εξακολουθεί νά διατηρή 
τήν άρχηγίαν είναι ένοχος κακουργήματος καΐ τιμωρείται μέ φυλάκισιν 
μή ύπερβαίνουσαν τά δεκαπέντε έτη Τό δικαστήριον δύναται νά 
καταγνώση καΐ έκπτωσιν 

άνάληψις 
αρχηγίας 



423 

Αύτογνώμων 
εχθροπραξία. 

Παράνομος 
παράτασις 
εχθροπρα
ξιών. 

'Αθέμιτοι 
διαταγοί. 

Ύπέρδασις 
πειθαρχικής 
εξουσίας. 

Βιαιοπραγία 
κατά κατω
τέρου. 

Έξύβρισις 
κατωτέρου. 

Λόγος μειώ
σεως της 
ποινής. 

Διαρπαγή. 

Μέρος Δέκατον.—ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. 
77.—(Ι) Στρατιωτικός αρχηγός, δστις άνευ προκλήσεως, διαταγής 

ή αδείας ενεργήσει έχθροπραξίαν κατ' αλλοδαπού στρατού τιμωρείται 
μέ έκπτωσιν. 

(2) 'Εάν ή εχθροπραξία ήτο τοιαύτη, ώστε ήδύνατο να έκθεση τήν 
Δημοκρατίαν εις κίνδυνον πολέμου, ό στρατιωτικός αρχηγός τιμωρείται 
μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τα δεκατέσσαρα έτη. 

(3) 'Εάν ένεκα τής εχθροπραξίας έττηκολούθησε πόλεμος ή ττροε
κλήθη δήωσις ή θάνατος προσώπου τινός, ό στρατιωτικός αρχηγός 
τιμωρείται μέ τήν ποινήν τοϋ θανάτου καί τής καθαιρέσεως. 

78. Στρατιωτικός αρχηγός δστις παρά τάς αντιθέτους διαταγάς^ή 
παραβιάζων άνευ ευλόγου αιτίας τους δρους συναφθείσης ειρήνης, 
γενικής ή μερικής ανακωχής ή εκεχειρίας, επαναλαμβάνει ή παρατείνει 
τάς εχθροπραξίας, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται μέ 
θάνατον καί καθαίρεσιν. 

79. Στρατιωτικός, δστις καταχράται τής υπηρεσιακής αύτοϋ εξουσίας 
έναντι υφισταμένου άπευθυνων αυτώ διαταγάς ή διατυπών αξιώσεις 
δλως άσχετους προς τήν υπηρεσίαν είναι ένοχος πλημμελήματος και 
τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τα δύο ετη. 

80. Στρατιωτικός, όστις έκ προθέσεως υπερβαίνει τήν πειθαρχικήν 
αύτοΰ έξουσίαν. έπιβάλλων ποινάς μή προβλεπόμενος ύπό των νόμων 
και των πειθαρχικών κανονισμών τοΰ στρατού, είναι ένοχος πλημμε
λήματος και τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά δύο ετη. 

81. Στρατιωτικός, δστις εκτός τής περιπτώσεως τής ανάγκης ανα
χαιτίσεως τών φευγόντων ενώπιον τοΰ έχθροϋ ή ένοπλων στασιαστών 
ή τής ανάγκης καταπαύσεως τής δίαρπαγής ή τής καταστροφής, βιαιο
πραγεί κατά τοϋ κατωτέρου του, είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμω
ρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά τρία έτη. 

82. Στρατιωτικός, δστις κατά τήν υπηρεσίαν ή ένεκα τής υπηρεσίας 
εξυβρίζει τον κατώτερόν του διά λόγου ή έργου ή δι* απειλών ή καθ' 
οίονδήποτε άλλον τρόπον, είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται 
μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν το εν έτος. 

83. "Εάν πράξίς τις έκ τών έν τοις άρθροις 81 καί 82 έτελέσθη έν 
καταστάσει οργής, προκληθείσης εξ άγανακτήσεως ένεκα πράξεως 
του κατωτέρου τελεσθείσης ενώπιον αύτοΟ και ιδιαζόντως σκληρας 
ή βάναυσου, ό υπαίτιος δύναται νά απαλλαγή πάσης ποινής. 

Μέρος Ένδέκατον . ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ Τ Η Σ Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Α Σ 
84.—(1) Στρατιωτικός, όστις έν καιρώ πολέμου, ένοπλου στά

σεως, καταστάσεως έκτακτου α νάγ κης ή έπιστρατεύσεως επιδιδό

μενος εις διαρπαγήν, λαμβάνει ύπό τήν κατοχήν του, άνευ εξουσιο

δοτήσεως τίνος ή ανάγκης, τρόφιμα ή οίονδήποτε έτερον άντικείμε

νον ιματισμού ή έξαρτύσεως ή οικοσκευής, είναι ένοχος πλημμελή

ματος καί τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά τρία έτη. 
(2) 'Εάν ή πράξις έξετελέσθη διά βίας κατά προσώπου ή ύπό 

δύο ή πλειόνων ηνωμένων, αυτή αποτελεί κακούργημα και τιμωρεί
ται διά φυλακίσεως μή ύπερβαινούσης τά δεκατέσσαρα έτη. 

(3) 'Αξιωματικός είς τήν άντίληψιν τοΰ οποίου υπέπεσε τελούμενη 
μ'α τοιαύτη πράξις καί δέν έχρησιμοποίησε πάντα τά εις διάθεσίν 
του μέσα προς παρακώλυσιν τής πράξεως είναι ένοχος πλημμελή
ματος και τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν το έν έτος. 
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8 5 . Στρατιωτικός , όστις κατακρατεί μέρος ή το δλον τόΰ όπλι Κατακρά
σμου του η τών πολεμοφοδίων του, είναι ένοχος κακουργήματος και τησις. 
τιμωρείται με φυλάκισν μη ύπερδαίνουσαν τά πέντε έτη και έν και
ρώ πολέμου, ένοπλου στάσεως, καταστάσεως έκτακτου ανάγκης ή 
έπιστρατεύσεως μέ φυλάκισιν μή ύπερδαίνουσαν τά δέκα έτη. Έ ά ν 
δέ πρόκειται περί πραγμάτων τοΰ 'ιματισμού του, της αποσκευής του, 
τής έξαρτύσεώς του ή τής κλινοστρωμνής του, τιμωρείται μέ φυλά
κισιν μή ύπερδαίνουσαν τό έν έτος. 

8 6 . Στρατιωτικός , δστις ενεχυριάζει π ρ ά γ μ α τ α ε'ις αυτόν έμπι Ένεχυρίασις. 
στευθέντα διά τήν ύπηρεσίαν, είναι ένοχος κακουργήματος και τι
μωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερδαίνουσαν τά δύο έτη, έάν δέ ενεχυ
ρίαση π ρ ά γ μ α τ α τοΰ Ιματισμού του, τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή 
ύπερδαίνουσαν τους έξ μήνας έν καιρώ δέ πολέμου, ένοπλου στάσε
ως, καταστάσεως έκτακτου ανάγκης ή έπιστρατεύσεως μέ φυλάκισιν 
μή ύπερδαίνουσαν τά επτά έτη. 

'Αγορά, 
άπόκρυψις ή 
άιτοδοχή ώς 
ενεχύρου. 

8 7 . Πάς δστις αγοράζει , αποκρύπτει ή δέχεται ώς ένέχυρον στρα
τιωτικόν πράγμα , ούτινος ή πώλησις δεν επιτρέπεται είναι ένοχος 
πλημμελήματος και τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερδαίνουσαν τό 
εν έτος, έν καιρώ δέ πολέμου, ένοπλου στάσεως, καταστάσεως έκτα
κτου ανάγκης ή έπιστρατεύσεως μέ φυλάκισιν μή ύπερδαίνουσαν τά 
πέντε έτη. 

88.—(1) Στρατιωτικός ή υπάλληλος τής στρατιωτικής οικονομίας Νοθεία, 
δστις, εντεταλμένος ων τήν διαχείρισιν, πώλησιν, διανομήν ή παρά

δοσιν τροφίμων, ειδών διοτικής ανάγκης ή οιωνδήποτε στρατιωτικών 
πραγμάτων— 

(α) πωλεί, διανέμει ή θέτει εις κυκλοφορίαν νενοθευμένα τοιαύ

τα ή παραπεποιημένα, άποσυντεθειμένα ή ήλλοιωμένης αξί

ας ή στερούμενα τών απαραιτήτων θρεπτικών ουσιών' 
(δ) νοθεύει ή παραποιεί ταύτα ό ίδιος* 
( γ ) κατέχει ή μεταχειρίζεται ψευδή μέτρα ή σταθμά ή ζυγούς 

ή έτερα τοιαύτα π α ρ ά τά διατεταγμένα ή αποποιείται τήν 
μέτρησιν ή στάθμισιν, πωλεί ή χορηγεί μέ μέτρον είδη, ών 
ή πώλησις είναι καθωρισμένη διά σταθμών, 

είναι ένοχος πλημμελήματος καί τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερ

δαίνουσαν τά δύο έτη. Τό δικαστήριον δύναται νά διάταξη δπως τά 
ψευδή μέτρα ή σταθμά ή ο'ι ζυγοί δημευθούν. 

(2) Έ ά ν ό υπαίτιος είναι αξιωματικός, τιμωρείται καί μέ έκπτω

σιν. 
(3) Έ ν καιρώ -πολέμου, ένοπλου στάσεως, καταστάσεως εκτά

κτου ανάγκης ή έπιστρατεύσεως ό υπαίτιος εΐναι ένοχος κακουργή

ματος και τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερδαίνουσαν τά δεκατέσ

σαρα έτη. 

Μέρος Δωδέκατον . ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ 
Ε Ι Σ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ 

8 9 . Στρατιωτικός> δστις διαπράττει ωμότητας κατ' αιχμαλώτου, 
είναι ένοχος κακουργήματος καί τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερ
δαίνουσαν τά δέκα έτη. 

9 0 . Στρατιωτικός , δστις μεταχειρίζεται άπειλάς ή δίαν, ίνα έξα
ναγκάση αιχμάλωτο ν εις παροχή ν πληροφοριών, δυναμένων νά δλά
ψωσι τά συμφέροντα τής πατρίδος του, ή εις παροχήν εργασίας , 
έχούσης άμεσον σχέσιν προς τάς πολεμικάς επιχειρήσεις f\ ειδικώς 
άπηγορευμένης ύπό τών διεθνών συμδάσεων, εΐνα· ένοχος πλημμελή
ματος καϊ τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερδαίνουσαν τά δύο έτη. 

Ωμότητες 
κατ' αιχμα
λώτου. 

'Εξαναγκα
σμός αιχμα
λώτου εις 
•παροχήν 
πληροφοριβν. 
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Κλοπή κατ' 
αΙχμαλώτου. 

'Αδικήματα 
καθ' ομή
ρων. 
'Απειλή ή 
βιαιοπραγία 
κατ' αιχμα
λώτου. 

'Ανυπακοή. 

Στάσις. 

'Ομαδική 
απείθεια. 

Παράβασις 
λόγου παρ" 
αΙχμαλώτου. 

9 1 . Στρατιωτικός, δστις αφαιρεί χρήματα ή άλλα περιουσιακά 
αντικείμενα άττό αΙχμαλώτου, έάν ήτο έξ οίουδήποτε λόγου ύπόχρε
ως είς φύλαξιν αύτου, είναι ένοχος πλημμελήματος και τιμωρείται 
με φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τα τρία έτη. 

92 . Αί διατάξεις των άρθρων 89 έως 91 εφαρμόζονται αναλόγως 
και έν σχέσειπρός ομήρους. 

93.—(1) Αίχμάλωτος, δστις εξυβρίζει ή απειλεί ήμεδαπόν στρα
τιωτικόν ή βιαιοπραγεί κατ* αύτου, είναι ένοχος πλημμελήματος και 
τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά τρία έτη. 

(2) Ή διάταξις του εδαφίου (1) εφαρμόζεται καί έάν τό ύπ" αυ
τής προβλεπόμενον αδίκημα έπράχθη ύπό αΙχμαλώτου καθ* έτερου 
αΙχμαλώτου ταχθέντος ύπό της στρατιωτικής αρχής έπί κεφαλής 
αιχμαλώτων προς διεξαγωγήν της άφορώσης είς αύτόύς υπηρεσίας. 

94.—(1) Αίχμάλωτος, μή υπακούων είς ήμεδαπόν στρατιωτικόν, 
όστις ήτο έξ οίουδήποτε λόγου ύπόχρεως είς φύλαξιν αύτου, εΐναι 
ένοχος πλημμελήματος καί τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνου
σαν τα τρία έτη. 

(2) Ή διάταξις του εδαφίου (1) εφαρμόζεται καί έάν τό ύπ' αυ
τής προβλεπόμενον αδίκημα έτελέσθη ύπό αιχμαλώτου καθ' έτερου 
αΙχμαλώτου, ταχθέντος ύπό της ημεδαπής στρατιωτικής αρχής έπί 
κεφαλής αιχμαλώτων προς διεξαγωγήν τής άφορώσης είς αυτούς 
υπηρεσίας. 

95.—(1) Είς κατάστασιν στάσεως θεωρούνται ol αιχμάλωτοι, οΐτι
νες τρεις ή πλείονες ηνωμένοι τελούσιν ύπερβασίας ή βιαιοπραγίας. 

(2) ΟΙ ύποκινηταί καί οί τεθέντες έπί κεφαλής τής στάσεως, ώς 
καί οί αξιωματικοί καί υπαξιωματικοί, εΐνάι ένοχοι κακουργήμα
τος καί τιμωρούνται μέ θάνατον, οί δέ λοιποί μέ φυλάκισιν μή ύπερ
βαίνουσαν τά δεκατέσσαρα έτη. 

(3) 01 ύποκινήσαντες στάσιν, καί έάν αυτή έξ οίουδήποτε λόγου 
δέν συνετελέσθη, τιμωρούνται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τό έν 
έτος. 

96.—(1) Εις κατάστασιν ομαδικής απείθειας θεωρούνται οί αιχ
μάλωτοι, οΤτινες, έκτος τής περιπτώσεως του άρθρου 95 τρεις ή πλεί
ονες ηνωμένοι— 

(α) αρνούνται είς πρώτην πρόσκλησιν νά ύπακούσωσιν είς τάς 
διαταγάς ημεδαπού στρατιωτικού, δστις ήτο έξ οίουδήποτε 
λόγου ύπόχρεως είς φύλαξιν των αιχμαλώτων, ή έτερου 
αΙχμαλώτου, ταχθέντος ύπό τής ημεδαπής στρατιωτικής αρ
χής έπί κεφαλής αιχμαλώτων προς διεξαγωγήν τής άφορώ
σης είς αυτούς υπηρεσίας' 

(β) έπιμένουσιν είς τήν ύποβολήν ομαδικού τίνος παραπόνου, 
αιτήσεως ή αναφοράς, προφορικής ή έγγραφου' 

(γ) ύποβάλλουσι κεχωρισμένως μέν, άλλα κατόπιν προηγηθεί
σης συμφωνίας, τό αυτό παραπονον, αίτησιν ή άναφοράν. 

(2) 01 ύποκινηταί είναι ένοχοι κακουργήματος καί τιμωρούνται 
μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά δεκατέσσαρα έτη, οί δέ λοιποί 
μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά πέντε έτη. 

(3) Οί ύποκινήσαντες όμαδικήν άπείθειαν, καί έάν αυτή έξ οιου
δήποτε λόγου δέν συνετελέσθη, τιμωρούνται μέ φυλάκισιν μή ύπερ
βαίνουσαν τά δύο έτη. 

97 . Αιχμάλωτος, δστις, αφεθείς ελεύθερος έπί τω δοθέντι λόγω 
τής τιμής ότι δέν θέλει συμμετάσχει πλέον είς τάς εχθροπραξίας, 
λαμβάνει έκ νέου τά δπλα κατά τής ημεδαπής χώρας, είναι ένοχος 
κακουργήματος καί τιμωρείται μέ θάνατον 
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Μέρος Δέκατον Τ ρ ί τ ο ν  Δ Ι ΑΦΟΡΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 
9 8 . Ή παρά στρατιωτικού κατάληψις ή κατακράτησις τοΰ κατά Κατάληψις 

πλωτού 
νοσοκομείου. 

τό διεθνές δίκαιον πλωτού νοσοκομείου ή νοσοκομειακού άεροσκά π ωΤου 

διαταγών 
υτρατιωτικών 

φους αποτελεί κακούργημα και τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερ
δαίνουσαν τά δέκα έτη. 

9 9 . Ή παρά στρατιωτικού άδικος έπίθεσις κατά του κατά τό διε Έπίθεσις 
θνές δίκαιον πλωτού" νοσοκομείου ή νοσοκομειακού αεροσκάφους κ α τ ά π λ ω τ ο υ 

, _ / « ~ _ ' , « , » « Λ 7 νοσοκομείου. 
αποτελεί κακούργημα και τιμωρείται μέ φυλάκισιν μη υπερβαινου
σαν τά δέκα έτη. 

100.—(1) Πάς παραβαίνων τάς γενικάς δ ιαταγάς του αρχηγού Παραβασις 
του έν εχθρική χ ώ ρ α δρώντος ημεδαπού στρατού είναι ένοχος πλημ Υενικων_ 
μελήματος και τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά τρία 
£τη. αρχηγών. 

(2) Έ ά ν δέ πρόκειται περί δ ιαταγής όριζούσης τήν παράδοσιν πο
λεμικών δπλων, πολεμοφοδίων ή εκρηκτικών υλών ό παραβάτης εΐναι 
ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται μέ φυλάκισιν ουχί άνωτέραν 
τών είκοσι ετών. 

1 0 1 . Στρατ ιωτ ικός δστις προβαίνει είς οιανδήποτε πραξιν ή πα Διαγωγή 
ράλειψιν ή συμπεριφέρεται κατά τρόπον παραβλάπτοντα τήν στρα άσυμβίβα
τιωτικήν πειθαρχίαν και τήν τήρησιν της στρατιωτικής τάξεως, είναι στ0<;πΡο^ 
ένοχος πλημμελήματος καΐ τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνου ^^ρν ίαν 
σαν τά τρία έτη. 

Μέρος Δέκατον Τέταρτον . ΟΡΓΑΝΙ Σ Μ Ο Σ Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν 
ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Δικαστήρια και Δικαστικά πρόσωπα 
1 0 2 . Ή ποινική δικαιοσύνη έν τω στρατώ απονέμεται— Στρατιωτικά 

(α) ύπό του στρατιωτικού δικαστηρίου, ώς πρωτοβαθμίου* Ποινικά 
(δ) ύπό τοΰ 'Ανωτάτου Δικαστηρίου, ώς δευτεροβαθμίου. ικαστηρια. 

103.—(1) Καθιδρύεται έν τριμελές στρατιωτικόν δικαστήριον μέ Στρατιωτικά 
έδραν τήν Λευκωσίαν και μέ τοπικήν αρμοδιότητα όλόκληρον τήν Δικαστ/ΐΡια· 
Κύπρον. 

(2) Τό στρατιωτικόν δικαστήριον διαιρείται είς δύο τμήματα Α 
και Β ατινα, μέ διάφορον σύνθεσιν έκάτερον, δύνανται νά συνεδριά
ζωσι συγχρόνως. Ό τόπος συνεδριάσεως του τμήματος Β ορίζεται 
ύπό του Διοικητού δι* έκάστην περίπτωσιν. 

(3) Τό στρατιωτικόν δικαστήριον δικάζει αμέσως τά έν τω άκρο
ατηρίω αυτού διαρκούσης της συνεδριάσεως πραττόμενα καΐ έπ* αυ
τοφώρω καταλαμβανόμενα αδικήματα, έφ' δσον ταύτα υπάγονται 
είς τήν καθ* ϋλην αρμοδιότητα αυτού : 

Νοείται δτι έάν τό στρατιωτικόν δικαστήριον δέν είναι άρμόδιον 
νά δικάση αμέσως τό αδίκημα συλλαμβάνεται ό δράστης καΐ παρα
πέμπεται είς τήν άρμοδίαν αρχήν. Έ ά ν 6 δράστης είναι δικηγόρος, 
συνήγορος ενός τών διαδίκων, ή σύλληψις εκτελείται μετά τό πέρας 
της ασκήσεως τών καθηκόντων αυτού έν τη δίκη. 

104.—(1) Παρά τω στρατιωτικώ δικαστηρίω διορίζονται ύπό τοΰ Πρόεδρος, 
Υπουργικού Συμβουλίου εΐς πρόεδρος φέρων τόν βαθμόν τοΰ συν αναπληρωτής 
ταγματάρχου και εΐς αναπληρωτής αύτοΰ φέρων τόν βαθμόν τοΰ άν δικασταΐ. 
τ ισυνταγματάρχου. 

(2) Ουδείς θά έχη τά προσόντα ίνα διορισθή ώς πρόεδρος στρατι
ωτικού δικαστηρίου ή αναπληρωτής αυτού, έκτος έάν είναι δικηγό
ρος ασκών τό ε π ά γ γ ε λ μ α αυτού τουλάχιστον έπί επτά έτη και εΤναι 
υψηλού ηθικού επιπέδου. Διά τους σκοπούς τοΰ εδαφίου τούτου 
«ασκησις επαγγέλματος» περιλαμβάνει ύπηρεσίαν εις οίανδήποτε δι
καστικήν ή νομικήν θέσιν π α ρ ά τη Δημοκρατία και περιλαμβάνει 
και άποχωρήσαντας έξ οιασδήποτε τοιαύτης θέσεως. 
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Δικαστικοί 
'Υπάλληλοι. 

Στρατιωτι
κοί Εισαγ
γελείς. 

Βαθμός 
στρατοδικών. 

(3) Ώ ς δικασταί του στρατιωτικού δικαστηρίου διορίζονται δι' 
έκάστην ύπόθεσιν υπό τοΰ Διο'κητοΰ αξιωματικοί άπό τοΰ βαθμοΰ 
τοΰ λοχαγού και άνω. 

(4) Ό πρόεδρος τοΰ στρατιωτικού δικαστηρίου οφείλει νά γνω 
στοποιή εις τον Διοικητήν την δικάσιμον ήμέραν μετά των προς έκδί
κασιν υποθέσεων δέκα ημέρας προ αυτής. 

105.— (1) Διορίζονται υπάλληλοι παρά τω στρατιωτικό δικαστη
ρίω τά καθήκοντα και αί έξουσίαι των οποίων καθορίζονται ύπό δια 
δικαστικού κανονισμού γενομένου ύπό του προέδρου τοΰ δικαστη
ρίου. 

(2) Πάντες οί υπάλληλοι τοΰ στρατιωτικού δικαστηρίου θά είναι 
μέλη της μονίμου δημοσίας υπηρεσίας της Δημοκρατίας διοριζόμε
νοι ύπό της 'Επιτροπής Δημοσίας 'Υπηρεσίας. 

106.—(1) Διορίζονται ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου τρεις 
στρατιωτικοί εισαγγελείς έξ ών δύο κατά πρώτον διορισμόν θά φέ
ρουν τον βαθμόν του ταγματάρχου ό δέ έτερος τον βαθμόν του λο
χαγού οΐτινες επιμελούνται της επεξεργασίας και της είσαγωγής 
των υποθέσεων ενώπιον του στρατιωτικού δικαστηρίου, παριστάμενοι 
και ασκούντες την δίωξιν ενώπιον τούτου : 

Νοείται δτι εις των ταγματαρχών στρατιωτικών εισαγγελέων εκ
τελεί και καθήκοντα νομικού συμβούλου παρά τώ Διοικητή. 

(2) Ουδείς διορίζεται στρατιωτικός είσαγγελεύς έάν δέν είναι 
δικηγόρος ασκών τό επάγγελμα αυτού τουλάχιστον έπί τριετίαν. Διά 
τους σκοπούς τοΰ παρόντος εδαφίου «άσκησις επαγγέλματος» περι
λαμβάνει ύπηρεσίαν εις οίανδήποτε δικαστικήν ή νομικήν θέσιν παρά 
τή Δημοκρατία και «δικηγόρος» περιλαμβάνει και άποχωρήσαντας 
έξ οιασδήποτε τοιαύτης θέσεως. 

(3) Οί στρατιωτικοί εισαγγελείς έν τη ασκήσει τών καθηκόν
των αυτών έπί τη βάσει τοΰ παρόντος Νόμου υπάγονται εις τόν Γενι
κόν Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και ενεργούν συμφώνως προς τάς 
οδηγίας αύτοΰ. ■ , 

107.—(1) Κατηγορουμένου όπλίτου ή αξιωματικού μέχρι και τοΰ 
βαθμοΰ τοΰ υπολοχαγού συμπεριλαμβανομένου ή ίδιώτου ό πρόεδρος 
δέον νά έχη βαθμόν συνταγματάρχου ή άντισυλταγματάρχου οί δέ 
στρατοδΐκαι βαθμόν λοχαγού ή ταγματάρχου. 

(2) Κατηγορουμένου αξιωματικού άνοηέρου τοΰ βαθμοΰ τοΰ λο
χαγού συμπεριλαμβανομένου, ή σύνθεσις τοΰ δικαστηρίου μεταβάλ
λεται αναλόγως τοΰ βαθμοΰ αύτοΰ κατά τόν έπόμενον πίνακα. 

Πρόεδρος Στρατοδΐκαι 
Συνταγματάρχης ή Ταγματάρχαι ή άντι

άντισυνταγμα
τάρχης 

Συνταγματάρχης ή 
αντισυνταγμα

τάρχης 
Σ υνταγματάρχης 

Κατηγορούμενος 
Λοχαγός 

Ταγματάρχης 

συνταγματαρχαι 

Άντισυνταγματάρχαι 
ή συνταγματαρχαι 

Άντισυνταγμσ 
τάρχης 

Συνταγματαρχαι, ελ
λείψει δέ τοιούτων 
ανάλογος βαθμός δι
καστών έκ της τα
κτικής δικαιοσύνης 
οριζομένων ύπό τοΰ 
'Ανωτάτου Δικαστη
ρίου 
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(3) Δια ττάντα κατηγορούμενον άνώτερον του βαθμοΰ του συν
τ α γ μ α τ ά ρ χ ο υ συμπεριλαμβανομένου προεδρεύει τοΰ στρατιωτικού 
δικαστηρίου εις ιών Δικαστών τοΰ 'Ανωτάτου Δικαστηρίου, μέ συνέ
δρους £va Πρόεδρο\ 'Επαρχιακού Δικαστηρίου και £να Έ π α ρ 
χιακόν Δικαστήν, απάντων οριζομένων ύπό τοΰ 'Ανωτάτου Δικα
στηρίου. 

(4) 'Επί δίκης αιχμαλώτου το στρατιωτικόν δικαστήριον συνίστα
ται κατά τά ανωτέρω οριζόμενα λαμβανομένου ύπ' όψιν, ει δυνατόν, 
τοΰ βαθμού αύτοΰ έν αναλογία προς τους βαθμούς τών αξιωματι
κών τοΰ στρατού. 

108.—(1) Έ ά ν ό πρόεδρος τοΰ στρατιωτικού δικαστηρίου κρίνη Άναπληρωτα 
δτι ε'νεκα της διαρκείας δίκης τινός ενδέχεται νά κωλυθή εΐς τών δικασταί. 
δικαστών δπως παραμείνη μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως, δύ
ναται πρό της δίκης νά προκαλέση τόν διορισμόν μέχρι δύο ανα
πληρωματικών στρατοδικών αναλόγως τοΰ βαθμοΰ τοΰ κατηγορου
μένου. 

(2) Οι αναπληρωματικοί ούτοι δικασταί παρευρίσκονται καθ' άπα
σαν την διάρκειαν της συζητήσεως ίνα άναπληρώσωσι κατά την σει
ράν τοΰ βαθμοΰ ή της αρχαιότητος αυτών τόν τυχόν κωλυθησόμενον 
τακτικόν δικαστήν, άλλα δεν λαμβάνουσι μέρος εις την διάσκεψιν 
προς έ'κδοσιν της αποφάσεως έκτος έάν άναπληρώσι κωλυώμενον 
δικαστήν. 

109.— (1) Κατά τήν έ'ναρξιν της έπί άκροατηρίω διαδικασίας οί ορκωμοσία, 
προς συνεδρίασιν κληθέντες δικασταί δίδουν κατά πρόσκλησιν τοΰ δικαστών, 
προέδρου τόν έπόμενον δρκον : «Όρκιζόμεθα δτι θα έκπληρώσω
μεν πιστώς και εύσυνειδήτως τά καθήκοντα τοΰ στρατοδίκου». 

(2) Τόν δρκον εκφωνεί ό πρόεδρος, τών δικαστών Ισταμένων όρ
θιων έπί της έδρας εις στάσιν προσοχής και άνατεινόντων τήν δεξιάν, 
ένώ ή φρουρά παρουσιάζει δπλα. 

(3) Της κατά τό εδάφιον (1) ορκωμοσίας εξαιρούνται οί τακτικοί 
δικασταί οσάκις ορίζονται διά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων τοΰ 
στρατοδίκου. 

1 1 0 . Σ υ γ γ ε ν ε ί ς έξ αίματος ή έξ αγχ ιστε ίας κατ' ευθείαν μέν κωλύματα 
γραμμήν δλων τών βαθμών, έκ πλαγ ίου δέ μέχρι τετάρτου βαθμοΰ δικαστών, 
συμπεριλαμβανομένου, δεν δύνανται, έπί ποινή άκυρότητος της δια
δικασίας, νά είναι μέλη τοΰ αύτοΰ στρατιωτικού δικαστηρίου ουδέ 
νά έκπληρώσι παρ* αύτώ καθήκοντα στρατιωτικού ε ισαγγελέως . 

111.—(1) Ουδείς δύναται νά δικάση— Έζαίρεσις 
(α ) έάν είναι συγγενής τοΰ παθόντος ή τοΰ κατηγορουμένου 

εις ανιόντα ή κατιόντα βαθμόν ή μέχρι τετάρτου έκ πλαγ ίου 
βαθμοΰ ή συγγενής έξ αγχ ιστε ίας μέχρι δευτέρου βαθμοΰ 
συμπεριλαμβανομένου, ή σύζυγος και μετά τήν λύσιν τοΰ 
γ ά μ ο υ ' 

(β) έάν και πόρρωθεν έ'χη άμεσον ίδιον συμφέρον έκ της έκβά
σεως της υποθέσεως' 

( γ ) έάν εμήνυσε τήν ύπό δίκην πράξιν ή διέταξε τήν άνάκρισιν 
αυτής, εξαιρουμένου τοΰ εγκλήματος της λιποταξίας ' 

(δ) έάν ί!χη, μετά τοΰ κατηγορουμένου ή τοΰ παθόντος, ίδιαι

τέραν φιλίαν ή οικειότητα ή έριν ή έ χ θ ρ α ν 
(ε) έάν εντός τών προηγουμένων πέντε ετών παρέστη ως παθών 

ή ετέθη ύπό άνάκρισιν είς ποινικήν κατά τοΰ κατηγορουμέ

νου ύπόθεσιν' 

δικαστού, 
κ.λ. i t . . 
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Δικαιοδοσία 
και άρμοδιό

της στρατιω

τικών δικα

στηρίων. 

20 του 1964. 

"Εξαιρέσεις 
έκ τοΰ 
άρθρου 112. 

(στ) έάν έγνωμοδότησε προηγουμένως διοικητικώς η ένήργησεν 
ώς ανακριτής, ή ως δικαστής ή παρέστη ώς συνήγορος έπί 
της υπό δίκην πράξεως' 

(ζ) έάν κατέθεσεν ώς μάρτυς περί αυτής. 
(2) ΑΙ διατάξεις των παραγράφων (α), (β), (δ), (ε) και (ζ) τοΰ 

εδαφίου (1) εφαρμόζονται και εις τον στρατιωτικόν εισαγγελέα. 
(3) Πάς Πρόεδρος, στρατιωτικός είσαγγελεύς, στρατοδίκης ή στε

νογράφος συνειδώς έαυτώ κώλυμα έκ των του εδαφίου (1) ή αίτίαν 
εξαιρέσεως, οφείλει νά ανακοίνωση αυτήν εις τόν πρόεδρον άφ' ή ς 
λάβη γνώσιν του διορισμού του, και έν περιπτώσει κωλύματος του 
προέδρου ή άνακοίνωσις γίνεται προς τόν Πρόεδρον του 'Ανωτάτου 
Δικαστηρίου δστις ορίζει και τόν άναπληρωτήν αύτοΰ. 

Δικαιοδοσία και Άρμοδιότης 
112.—(1) Τό στρατιωτικόν δικαστήριον— 

(α) δικάζει μόνον περί των αδικημάτων και ουδέποτε έπί αιτή
σεων τρίτων περί αποζημιώσεως των έκ των αδικημάτων 
τούτων αναφυομένων απαιτήσεων. Πάσα αγωγή περί τοι
αύτης απαιτήσεως εΙσάγεται είς τό άρμόδιον πολιτικόν δι
καστήριον" 

(β) διατάσσει τήν είς τόν ίδιοκτήμονα άπόδοσιν των κατασχε
θέντων πραγμάτων και πειστηρίων έφ' ΰσον δεν επιβάλλεται 
κατά νόμον ή δήμευσις τούτων ή δέν άποτελουσι πειστήρια 
ετέρας δίκης. 

(2) Είς τήν αρμοδιότητα του στρατιωτικού δικαστηρίου υπάγον
ται διά τά ύπ* αυτών πραττόμενα αδικήματα— 

(α) οί έν ενεργεία στρατιωτικοί και οι τούτοις διά νόμου εξο
μοιούμενοι" 

(β) οί αιχμάλωτοι πολέμου' 
(γ) μόνον διά τά ύπ' αυτών πραττόμενα στρατιωτικά αδικήμα

τα, οί λιποτάκται και οί έν αδεία διατελούντες στρατιωτικοί 
έφ' δσον ή άδεια αυτή δέν υπερβαίνει τους δύο μήνας" 

(δ) οί στρατεύσιμοι διά τά έν άρθρω 22 του περί 'Εθνικής Φρου
ράς Νόμου τοΟ 1964 προβλεπόμενα αδικήματα. 

(3) Κατ* έξαίρεσιν υπάγονται είς τήν αρμοδιότητα του στρατιωτι
κού δικαστηρίου ίδιώται έφ' δσον διά του παρόντος Νόμου ή άλλου 
ειδικού νόμου ούτως ορίζεται. 

(4) 'Αδικήματα πραττόμενα υπό στρατιωτικών και προβλεπόμενα 
ύπό του παρόντος Νόμου κατά του εκπαιδευτικού προσωπικού του 
στρατού έξ οιασδήποτε χώρας προερχομένου. 

113. Της κατά τό άρθρον 112 αρμοδιότητος του δικαστηρίου εξαι
ρούνται, δικαζόμενα ύπό τών κοινών ποινικών δικαστηρίων— 

(α) τά έν τω άκροατηρίω οιουδήποτε κοινού ποινικού δικαστη
ρίου πραττόμενα αδικήματα έφ* δσον πρόκειται νά δικα
σθώσιν αυτόθι παρά χρήμα συμφώνως προς τάς κοινάς δι
κονομικάς διατάξεις' 

(β) αϊ παραβάσεις τών νόμων περί εκλογών' 
(γ) ή πειρατεία και ναυταπάτη" 
(δ) αϊ παραβάσεις τών τελωνειακών, δασικών και φορολογικών 

νόμων και τών νόμων περί ναρκωτικών και θήρας' 
(ε) πάσα ύπό τ ώ ν κοινών ποινικών νόμων προβλεπομένη αξιό

ποινος πράξις, διαπραττομένη κατά μελών τών δυνά
μεων ασφαλείας κατά τήν έκτέλεσιν ή ε'νεκα της εκτελέσεως 
τών αστυνομικών αυτών καθηκόντων 
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114.— (1) Συμμέτοχοι κακουργήματος ή πλημμελήματος, ύπαγό Συμμετοχή 
μενοί τίνες είς τήν αρμοδιότητα του στρατιωτικού δικαστηρίου, τινές στρατιωτικών 
δέ είς τήν των κοινών ποινικών δικαστηρίων, υπάγονται άπαντες εις κ α ιωτων· 
τά κοινά δικαστήρια. 

(2) Ή διάταξις αϋτη δέν εφαρμόζεται έάν πρόκειται περί αδική
ματος προβλεπομένου ύπό του παρόντος Νόμου δτε ol συμμέτοχοι 
χωρίζονται και οί μέν στρατιωτικοί υπάγονται είς τό στρατιωτικόν 
δικαστήριον, οί δέ μή στρατιωτικοί είς τά κοινά δικαστήρια. 

(3) Έ ά ν συρρέωσι διαφόρου αρμοδιότητος πράξεις και ή βαρύτε
ρα έξ αυτών προβλέπεται και τιμωρείται ύπό του παρόντος Νόμου, 
δικάζει περί δλων τό στρατιωτικόν δικαστήριον, άλλως χωρίζονται 
κατά τήν οιαδικασίαν του προηγουμένου εδαφίου. 

(4) Κατά πασαν περίπτωσιν αϊ δίκαι δύνανται νά χωρισθώσιν έάν 
έκ της ενώσεως δύναται νά πρόκυψη βλάβη. 

(5) Έ ν καιρώ πολέμου, ένοπλου στάσεως, καταστάσεως έκτα

κτου α νά γ κ η ς ή έπιστρατεύσεως υπάγονται εις τά στρατιωτικά δι

καστήρια δι* άπαντα τά αδικήματα— 
(α) οί υπαγόμενοι είς αυτά έν καιρώ είρήνης" 
(β) οί οπωσδήποτε και ύφ' οιανδήποτε Ιδιότητα υπηρετούντες 

π α ρ ά τω στρατώ' 
( γ ) πάντες οί ίδιώται οί αδεία της αρμοδίας στρατιωτικής αρ

χής παρακολουθοΰντες τόν στρατόν προς άσκησιν επιτηδεύ

ματος ή, παροχήν έν γένει υπηρεσιών χρησίμων είς αυτόν. 

1 1 5 . Έ ν αμφισβητήσει της αρμοδιότητος μεταξύ του στρατιωτι Λύσιςσυγ
κου δικαστηρίου ή τών στρατιωτικών δικαστικών άρχων και τών κοι κρούσεως 
νών ποινικών δικαστηρίων ή δικαστικών άρχων τήν αρμοδιότητα κα apt1061011!'"*; 
νονίζει τό Ά ν ώ τ α τ ο ν Δικαστήριον. 

Ποινική ΔΙωξις 
116.—(1) Ή ποινική δίωξις τών μέν ύπό του παρόντος Νόμου προ Διαταγή 

βλεπομένων αδικημάτων γίνεται πάντοτε αυτεπαγγέλτως , τών δέ "Ρ**; 
ύπό τών κοινών ποινικών νόμων συμφώνως προς τάς σχετικάς αυτών £["?Kf|V 

διατάξεις. 
(2) Τήν ποινικήν δίωξιν άσκεΐ έν ονόματι της Δημοκρατίας ό Γενι

κός ΕΙσαγγελύς της Δημοκρατίας. 

117.—(1) Διά τό αδίκημα της λιποταξίας υποβάλλεται μήνυσις ύπό Μήνυσις 
του διοικητού της μονάδος ή του προϊσταμένου έν γένει της ύπηρε είδικωνάδι
σίας είς ή ν ανήκει ό λιποτάκτης. κημάτων. 

(2) Προκειμένου περί τών αδικημάτων του άρθρου 22 του περί 
Ε θ ν ι κ ή ς Φρουράς Νόμου του 1964 ή μήνυσις υποβάλλεται ύπό τών 2θτοθΐ964. 
αρμοδίων στρατιωτικών άρχων ή του κέντρου κατατάξεως είς δ 
ό στρατεύσιμος οφείλει νά παρουσιασθή. 

Προδικασία έν γένει 
118.—(1) Σ κ ο π ό ς της στρατιωτικής ανακρίσεως είναι ή συλλογή Σκοπός της 

τών αναγκα ίων αποδεικτικών στοιχείων, ίνα βεβαιωθή ή τέλεσις άδι ανακρίσεως, 
κήματος και άποφασισθή έάν πρέπει νά είσαχθή τις είς δίκην έπί 
τούτω. 

(2) Κατά ταύτην ενεργείται πάν δ,τι δύναται νά συντείνη προς 
άνακάλυψιν της αληθείας, εξετάζεται δέ και βαβαιοΰται έξ επαγ
γέλματος , δχι μόνον ή ένοχη, άλλα και ή άθωότης του ύπό κατηγο
ρίαν προσώπου, ως και παν στοιχεϊον άφορων είς τήν προσωπικότη
τα αύτου δυνάμενον νά έπηρεάση τήν έπιμέτρησιν της τυχόν έπιβλη
θησομένης ποινής. 
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Πότε κσΐ 
παρά' τίνων 
ενεργείται. 

Κεφ. 1 54. 

Σύλληψις 
και προ
φυλάκιοις. 

'Ενέργεια 
τοϋ εξετά
ζοντος αξιω
ματικού. 

Κεφ. 155. 

Αίτησις 
περί έρεύνης 
έν καταστή
ματι μη στρα
τιωτικών 
υπηρεσιών. 

119.— (1) "Υπό την έποπτείαν και συμφώνως προς τάς οδηγίας 
του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας ή άνάκρισις ενεργείται, 
είτε κατόπιν δ ιαταγής του έχοντος δικαίωμα προς τούτο, είτε αυτε
π α γ γ έ λ τ ω ς . 

(2) Αυτεπαγγέλτως ένεργοΰσιν— 
(α) οι διοικηταί μεγάλων στρατιωτικών μονάδων, οϊ διοικηταί 

φρουρίων και οχυρών, οί φρούραρχοι, οι διευθυντά! στρατι

ωτικών καταστημάτων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών' 
(6) πάντες οί κατά τάς διατάξεις του Κυπριακού Ποινου Κωδι

κός ή έτερων νόμων γενικοί ή ειδικοί ανακριτικοί υπάλλη

λοι, άλλα μόνον έν περιπτώσει έπ' αυτοφώρω αδικήματος, 
υπαγομένου είς τήν αρμοδιότητα τοΰ στρατιωτικού δικαστη

ρίου. 
(3) Οί έν έδαφίω (2) (α) δύνανται νά ένεργώσιν εϊτε αυτοπρο

σώπως, εϊτε αναθέτοντες τήν ένέργειαν της ανακρίσεως κατόπιν πα
ρ α γ γ ε λ ί α ς είς πάντα ύπό τός δ ι α τ α γ ά ς των άξιωματικόν. 

(4) Κατόπιν π α ρ α γ γ ε λ ί α ς ενεργεί π ά ς έν γένει αξιωματικός του 
στρατού. 

120.—(1) ΟΙ έν άρθρω 119 εδάφιον (2) (α) διατάσσοντες ή ενερ
γούντες α υ τ ε π α γ γ έ λ τ ω ς άνάκρισιν δικαιούνται νά διατάξωσι τήν 
σύλληψιν και προφυλάκισιν τοΰ ύπό κατηγορ'.αν προσώπου. Έ ν τη 
περιπτώσει ταύτη ό ενεργών τήν σύλληψιν και προφυλάκισιν οφείλει 
δπως εντός είκοσι τεσσάρων ωρών ύποβάλη συνοπτικήν έκθεσιν ενώ
πιον τοΰ προέδρου τοΰ στρατιωτικού δικαστηρίου διά τήν έ'κδοσιν 
τοΰ σχετικού εντάλματος προφυλακίσεως. 

(2) Ή προφυλάκισις διατάσσεται εκάστοτε διά περίοδον μή ύπερ
βαίνουσαν τάς οκτώ ημέρας. 

(3) Διαρκούσης της προφυλακίσεως δύναται ό.,υπό προφυλάκισιν 
τελών νά αίτήσηται τήν προσωρινήν διακοπήν τής προφυλακίσεώς 
του δτε ή σχετική αίτησις εισάγεται ενώπιον τοΰ δικαστηρίου διά τοΰ 
Γενικοΰ Εισαγγελέως τής Δημοκρατίας. 

(4) Ή άνάκρισις έν περιπτώσει προφυλακίσεως τοΰ κατηγορου

μένου, περατοΰται εντός είκοσι ήμερων και ή δικογραφία υποβάλ

λεται ίεραρχικώς είς τόν Γενικόν Εισαγγελέα τής Δημοκρατίας διά 
τήν περαιτέρω ένέργειαν. 

121.—(1) Οί έπί τής ανακρίσεως υπάλληλοι ενεργούντες κατά 
π α ρ α γ γ ε λ ί α ν ή αυτεπαγγέλτως , έπιχειροΰσιν έκαστος, εντός τής αρ
μοδιότητος του και άνευ αναβολής, πάσας τάς α ν α γ κ α ί α ς προς <5ε
βαίωσιν τοΰ αδικήματος και τών υπαιτίων άνακριτ ικάς πράξεις κατά 
τάς σχετικάς διατάξεις τοΰ περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου. 

(2) Προκειμένου περί προφυλακισμένου προσώπου ό ενεργών τήν 
άνάκρισιν αξιωματικός υποχρεούται νά έξετάση αυτόν εντός τεσσα
ράκοντα οκτώ ωρών άπό τής λήψεως τής εντολής. 

122.—(1) 'Εάν προς βεβαίωσιν αδικήματος ή προς σύλληψιν τίνος 
υπαγομένου είς τήν στρατιωτικήν δικαιοδοσίαν πρόκειται, έκτος τής 
περιπτώσεως τής έπ* αυτοφώρω πράξεως νά είσέλθη στρατιωτική 
αρχή εις τι κατάστημα πολιτικής υπηρεσίας απευθύνει αυτή τάς 
προς τόν σκοπόν τοΰτον αιτήσεις της προς τήν άρμοδίαν πολιτικήν 
αρχήν, ήτις οφείλει νά παραδεχθή αύτάς και έν περιπτώσει αρνή
σεως ή συγκρούσεως δικαιοδοσίας, νά εξασφάλιση τήν σύλληψιν τοΰ 
καταζητούμενου. 
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(2) Αιτήσεις άλλων δικαστικών άρχων περί έρεύνης έν στρατιω
τικό) καταστήματι οφείλει να παραδεχθη ή στρατιωτική αρχή και έν 
■περιπτώσει συγκρούσεως δικαιοδοσίας νά εξασφάλιση τήν σύλληψιν 
του καταζητούμενου. 

123.—(1) Οι έπί της ανακρίσεως στρατιωτικοί δύνανται νά ένερ
γώσι κατ' οίκον έρευνας συμμορφούμενοι προς τάς σχετικάς διατά
ξεις του υφισταμένου δικαίου. 

(2) Κατ' αυτήν δέον νά άποφεύγηται επιμελώς πάσα περιττή δη
μοσιότης και ένόχλησις τών ενοίκων προς δέ νά καταβάλληται μέ
ριμνα διά τήν ύπόληψιν αυτών και τήν διαφύλαξιν ατομικών μυστι
κών μή εχόντων σχέσιν μέ τήν κατηγορουμένην πραξιν, πάσα δέ 
ενέργεια γεν ικώς νά διέπηται ύπό τών κανόνων της ευπρεπείας και 
κοσμιότητος. 'Απαραίτητος τυγχάνει ή παρουσία του ενοίκου ή 
τίνος τών γειτόνων. 

1 2 4 . Τά έ 'γγραφα και αϊ εκθέσεις τών έπί της ανακρίσεως ανα
κριτικών υπαλλήλων μετά σχετικού πορίσματος> υποβάλλονται 
διά τών προϊσταμένων άρχων, άνευ αναβολής είς τον Διοικητήν δστις 
έάν κρίνη δτι δέν ύπάρχουσιν εναντίον του ύπό κατηγορίαν προσώ
που ενδείξεις τελέσεως ποινικού τίνος αδικήματος ή* δτι τά βεβαι
ωθέντα γεγονότα δέν συνιστώσιν άξιόποινον πραξιν, α λ λ ά συνιστώσι 
πειθαρχικήν παράδασιν θέτει τήν δικογραφίαν είς το άρχεΐον έπι
βάλλων τάς ύπό τών πειθαρχικών κανονισμών του στρατού προδλε
πομένας πειθαρχικάς κυρώσεις, ά λ λ ω ς αποστέλλει τόν φάκελλον της 
δικογραφίας μετά τών υπαρχόντων τυχόν πειστηρίων και κατασχε
θέντων π ρ α γ μ ά τ ω ν είς τόν Γενικόν Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 
ίνα διάταξη τά καθ ' εαυτόν διά τήν ποινικήν δίωξιν τοΟ ύπό κατη
γορ ίαν προσώπου. 

1 2 5 . Έ ά ν ό ανακριτής σύνοιδεν έαυτώ α'ιτίαν τινά εξαιρέσεως, 
οφείλει νά άναφέρη τους περί ταύτης λόγους είς τόν Γενικόν Εισαγ
γελέα της Δημοκρατίας δστις μετά τούτο αναθέτει τήν ένέργειαν της 
ανακρίσεως είς έτερον άνακριτήν. 

126.—(1) Κατά τήν ένέργειαν αυτοψίας, έρεύνης και κατασχέσε
ως ό ανακριτής ως και οι έν άρθρω 119 αναφερόμενοι υπάλληλοι, 
έχουσι δικαίωμα νά κλείωσιν ολόκληρους κατοικίας ή μέρος αυτών, 
νά έπιθέτωσι σφραγίδας , νά διορίζωσι φύλακας και έν γένει νά λαμ
βάνωσι πάντα τά πρόσφορα μέτρα, ώστε νά μή έξαφανισθώσιν αντι
κείμενα χρήσιμα είς τήν άνάκρισιν, μηδέ νά άπομακρυνθώσιν i) ύπεκ
φύγωσι τάς έρευνας των άνθρωποι ύποπτος 

(2) Έ ά ν κατά τήν ένέργειαν τών ανωτέρω ή άλλων ανακριτικών 
πράξεων διαταράττη τις καθ' οιονδήποτε τρόπον τήν ήσυχίαν και τήν 
εύταξίαν ή έναντιώται είς τά διαταχθέντα μέτρα, διατάσσεται ή 
άπομάκρυνσις αύτου. 

1 2 7 . Σωματ ική έρευνα ενεργείται τηρουμένων τών διατάξεων τοΟ 
υφισταμένου δικαίου δταν κρίνεται άναγκαΐον ( ένεκα σπουδαίων λό
γων, διά τήν άνακάλυψιν της αληθείας και κατά τρόπον μή θίγοντα, 
κατά τό έφικτόν, τήν αίδώ του προσώπου. 

128.— (1) Έ ά ν ό κληθείς κατηγορούμενος δέν έμφανισθη έξ απεί
θειας ή είναι απών και ό ανακριτής φρονεί δτι υπάρχουν ενδείξεις 
ένοχης κατ' αύτου έπί τη κατηγορουμένη πράξει, αιτείται τήν έκδο
σιν εντάλματος συλλήψεως. 

(2) Τό ένταλμα συλλήψεως κοινοποιείται εις τόν συλλαμβανόμε
νον κατά τήν ώραν της συλλήψεως προς δν γνωστοποιούνται και ol 
λόγοι της συλλήψεως του. 

Διατυπώσεις 
της κατ' 
οίκον έρεύνης 

'Υποβολή τών 
έγγραφων της 
ανακρίσεως. 

Δήλωσις 
εξαιρέσεως 
τοΟ ανα
κριτού. 

Δικαιώματα 
τοΰ ενεργούν
τος τήν 
άνάκρισιν. 

Σωματική 
Ερευνα. 

"Ενταλμα 
συλλήψεως. 
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Σύλληψις 
στρατιωτικών. 

Τ ρόπος 
συλλήψεως. 

"Ενταλμα 
ιτροφυλακί
σεως. 

*Eni συμ
μετοχής καΐ 
άλλων είς τό 
αδίκημα. 

Προκύψαντος 
και έτερου 
αδικήματος. 

Κ λήσις καΐ 
έξέτασις 
μαρτύρων. 
Κεφ. 155. 
"Ενδικα 
μέσα. 
Κεφ. 155. 

'Ανασταλτική 
δύναμις 
ενδίκων 
μέσων. 

1 2 9 . Εξαιρουμένης τής περιπτώσεως του έπ' αυτοφώρω άδική
ματος ( πάντα τα κατά των έν ενεργεία στρατιωτικών διωκτικά έγ
γ ρ α φ α εκτελούνται κατόπιν εντολής της προϊσταμένης ενός έκαστου 
αρχής. 

130.—(1) Σύλληψις δέν δύναται νά έκτελεσθή έπί πειθαρχική ποι
νή κατά των επιτετραμμένων την έκτέλεσιν— 

(α) εντός οίκοδομήματος προωρισμένου εις την θείαν λατρείαν 
διαρκούσης τής Ιερουργίας ' 

(β) έν καιρώ νυκτός είς ίδιωτικήν οίκίαν άνευ τής συγκαταθέ

σεως του ένοικου. 
(2) Δέν είναι επιτρεπτή ή άσκησις βίας άνευ ανάγκης, επιβάλλε

ται δέ ή δέσμευσις τοΰ συλλαμβανομένου έάν ούτος άπειθή ή εΐνα' 
ύποπτος φυγής. 

131.—(1) Μετά την ύπό του ανακριτού ά π α γ γ ε λ ί α ν τής κατηγο

ρίας κατά τοΟ κατηγορομένου ό ανακριτής, έφ' δσον ύπάρχουσιν εν

δείξεις ένοχης κατ' αύτοΰ δύναται νά α'ιτήσηται αρμοδίως την έκδο

σιν εντάλματος προφυλακίσεως έπί τή επιδείξει τοΰ οποίου ό δεσμο

φύλαξ δέχεται αυτόν ή νά άφήση προσωρινώς ελεύθερον τον συλλη

φθέντα, έάν οΰτος δέν είναι αποδεδειγμένως ύποπτος φυγής ή υπό

τροπος, ή καθ' έξιν, ή έξ ε π α γ γ έ λ μ α τ ο ς εγκληματίας , ή έάν δέν 
ύπάρχη βάσιμος υπόνοια δτι απολυόμενος θέλει δυσχεράνει την άνά

κρισιν ή εξαλείψει τά ίχνη τής κολασίμου πράξεως. 
(2) Τούτο διαλαμβάνει μέν δσα και τό ένταλμα συλλήψεως ά λ λ α 

μέ μεγαλυτέραν άκρίβειαν περιγράφεται τό διωκόμενον αδίκημα, 
και ή εφαρμοστέα ποινική διάταξις. 

1 3 2 . Ό ανακριτής έχει τό δικαίωμα και οφείλει νά έπεκτείνη τήν 
δίωξιν κατά πάντων τών συμμετασχόντων είς τήν πράξιν, έάν δέ τίνες 
τούτων δέν υπάγονται είς τήν αρμοδιότητα τοΰ στρατιωτικού δικα
στηρίου, άνακοινοϊ τοΰτο είς τόν Γενικόν Είσαγγελέα τής Δημοκρα
τίας δστις διαβιβάζει τήν ύπόθεσιν είς τήν άρμοδίαν δικαστικήν 
αρχήν. 

1 3 3 . Έ ά ν , έν τή έρεύνη υποθέσεως τίνος, προκύψωσιν ενδείξεις 
τελέσεως και έτερου αδικήματος, έκτος εκείνου, έφ' ώ διετάχθη άνά

κρισις, ό ενεργών τήν άνάκρισιν ύποχρεοΰται δπως ανακοίνωση 
τοΰτο είς τόν Γενικόν Ε ί σ α γ γ ε λ έ α τής Δημοκρατίας ίνα ένεργήση τά 
καθ* εαυτόν. 

1 3 4 . Οι μάρτυρες καλοΰνται καΐ εξετάζονται πάντοτε κατά τάς 
διατάξεις τοΰ περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου. 

1 3 5 . Κατά πάσης ύπό τοΰ στρατιωτικού δικαστηρίου εκδιδομένης 
αποφάσεως επιτρέπονται πάντα τ ά ύπό τοΰ περί Ποινικής Δικονομίας 
Νόμου προβλεπόμενα μέσα κατ' αποφάσεως πρωτοδικών δικαστη

ρίων. 
' 136.—(1) Τό εμπροθέσμως καί προσηκόντως άσκηθέν ένδικον μέ

σον αναστέλλει τήν έκτέλεσιν τής αποφάσεως έάν δι' αύτοΰ επεβλή
θησαν αί ποιναί τοΰ θανάτου, τής καθαιρέσεως, τής εκπτώσεως ή 
οιαδήποτε άλλη συνεπαγόμενη στέρησιν βαθμοΰ, άλλα μόνον ως 
προς αύτάς . 

(2) Είς πασαν άλλην περίπτωσιν προκειμένου περί αποφάσεως 
έπιβαλλούση.ς ποινήν φυλακίσεως μή ύπερδαινούσης τό έν έτος, δύ
ναται τό στρατιωτικόν δικαστήριον αιτήσει τοΰ καταδικασθέντος νά 
διακόπτη τήν έκτέλεσιν τής ποινής τής επιβληθείσης ύπό τής διά τής 
ασκήσεως τοΰ ενδίκου μέσου προσβαλλομένης αποφάσεως. 
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(3) Το κατά της αθωωτικής αποφάσεως ένδικον μέσον δεν έχει 
άνασταλτικήν δύναμιν. 

1 3 7 . Της εκτελέσεως της αποφάσεως επιμελείται, α υ τ ε π α γ γ έ λ τ ω ς Επιμέλεια 
ό πρόεδρος του έκδόσαντος αυτήν στρατιωτικού δικαστηρίου, όστις, εκτελέσεως 
διαβιβάζει άντίγραφον τής αποφάσεως μετά σχετικής π α ρ α γ γ ε λ ί α ς ™v<3tTt°
είς τον Διοικητήν, ούτος δε διατάσσει την υπό ασφαλή συνοδείαν πα
ράδοσιν του καταδικασθέντος είς την φυλακήν συντασσόμενης εκθέ
σεως ύπό τοΟ διευθυντού ή ύποδιευθυντου τής φυλακής, υπογραφο
μένης παρ ' αύτοϋ και συναπτόμενης είς> τόν φάκελλον τής δικογρα
φίας.· 

1 3 8 . Περί των αντικειμένων περί ών δεν προβλέπει ειδικώς ό πα ισχύς 
ρών Νόμος εφαρμόζονται αί διατάξεις τοΰ περί Ποινικής Δικονομίας γενικών καί 
Νόμου καί παντός έτερου είδικοΰ έπί έκαστης περιπτώσεως νόμου ε1δ ικων 

% ~ . δικονομικών 
και κανονισμού. δήξεων. 

Κεφ. 155. 


