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ύπ Άρ. 375 της 17ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1964 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Στρατιωτικού Ποινικού Κωδικός και Δικονομίας (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 1964, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 
είς την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 
52 τοΰ Συντάγματος). 

'Αριθμός 70 του 1964 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΠΟΙΝ1ΚΟΝ 

ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΤΟΥ 1964 (40 ΤΟΥ 1964) 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς 6 περί Στρατιωτικού Ποι Συνοπτικός 

νικοΟ Κωδικός και Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 196.4 τίτλος, 
και θά άναγινώσκηται όμου μετά του Στρατιωτικού Ποινικού Κω
δικός και Δικονομίας του 1964 (έν τοις εφεξής καλουμένου ώς «δ 40 τοΰ 1964. 
δασικός Νόμος»). 

2. Τό άρθρον 129 του βασικού Νόμου καταργείται και άντικαθί Κατάργησις 
σταται διά του κάτωθι : καΐάντι
«Σύλληψις 129.—(1) Στρατιωτικός διαπράττων οιονδήποτε έπ' αύ ^ ^ a o i y 
στρατιω τοφώρω αδίκημα συλλαμβάνεται υπό οιουδήποτε παρόν 129τοΰ 

τος στρατιωτικού ανωτέρου βαθμού ή στρατιωτικού είς βασικού 
δν ό Διοικητής ανέθεσε στρατιωτικά αστυνομικά καθή Νόμ°υ· 
κοντά ή οιουδήποτε αστυνομικού συμφώνως προς τό άρ

Κεφ. 155. θρον 14 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή άτομου 
συμφώνως προς τό άρθρον 15 του αύτοΰ νόμου. 

(2) Είς οιανδήποτε άλλην περίπτωσιν ή σύλληψις στρα
τιωτικού ενεργείται ε'ις έκτέλεσιν του παρ' οιουδήποτε δι
καστηρίου εκδιδομένου σχετικοΟ εντάλματος κατόπιν εν
τολής του Διοικητού είτε υπό στρατιωτικού ε'ις δν ό Διοι
κητής ανέθεσε τήν έκτέλεσιν τοιούτου εντάλματος είτε 
ύπό μέλους τής 'Αστυνομίας της Δημοκρατίας εξουσιοδο
τημένου προς τούτο ύπό τοΰ 'Αρχηγού τής Αστυνομίας». 

3 . ΕΊς τά έν τή πρώτη στήλη τοΰ Πίνακος αναφερόμενα άρθρα πίναξ. 
επιφέρονται αί είς τήν δευτέραν στήλη ν τοΰ Πίνακος έν σχέσει προς 
£καστον των τοιούτων άρθρων άναφερόμεναι μικρά! τροποποιήσεις 
και τά άρθρα ταύτα θά εφαρμόζονται και θά ίσχύωσιν ούτω τρο
ποποιημένα. 
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Τροποποιήσεις 

Το εδάφιον (2) καταργείται και αντικαθίσταται δια 
του κάτωθι : 

«(2) Πάντες οί υπάλληλοι τοΰ στρατιωτικού δικαστη
ρίου διορίζονται ύπό της Επιτροπής Δημοσίας 'Υπηρε
σίας είτε έκ της Δημοσίας Υπηρεσίας είτε έκτος ταύ
της επί συμβάσει και επί τοιαύτη αμοιβή και ύπό τοιού
τους δρους οίους ήθελε καθορίσει το Ύπουργικόν Συμ
(δούλιον». 
Είς το εδάφιον (3) αί λέξεις «Πρόεδρος, στρατιωτικός 

είσαγγελεύς» (γραμμή 1) και αί λέξεις «και έν περιπτώ
σει κωλύματος του προέδρου ή άνακοίνωσις γίνεται προς 
τόν Πρόεδρον του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου δστις ορίζει και 
τόν άναπληρωτήν αυτού» (γραμμαι 4, 5 και 6) διαγρά
φονται. 

Είς τό τέλος του άρθρου προστίθεται τό έξης εδάφιον : 
«(4) Πάς Πρόεδρος συνειδώς έαυτω κώλυμα ή αί

τίαν εξαιρέσεως έκ των του εδαφίου (1) οφείλει να ανα
κοίνωση εις τόν Πρόεδρον του 'Ανωτάτου Δικαστηρίου 
δστις ορίζει και τόν άναπληρωτήν αύτου και πας στρα
τιωτικός είσαγγελεύς συνειδώς έαυτω οίονδήποτε τοι
ούτο κώλυμα ή αίτίαν οφείλει νά ανακοίνωση αυτήν είς 
τόν Γενικόν Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δστις ορίζει 
και τόν άναπληρωτήν αύτοΰ». 
Είς τήν παράγραφον (δ) του εδαφίου (2) αί λέξεις «του 

Κυπριακού Ποινικού Κωδικός» (γραμμαι 1 και 2) αντικα
θίστανται διά των λέξεων «τοΟ περί της Ποινικής Δικονο
μίας Νόμου» και ό έν τω περιθωρίω αριθμός «154» αντι
καθίσταται διά του αριθμού «155». 

Εις τό εδάφιον (1) αί λέξεις «δικαιούνται νά διατάξωσι 
τήν σύλληψιν και προφυλάκισιν» (γραμμαι 2 και 3) δια
γράφονται και αντικαθίστανται διά των λέξεων «δικαιούν
ται νά αίτήσωνται παρά τοΰ δικαστηρίου τήν σύλληψιν 
και προφυλάκισιν». 

Μετά τάς λέξεις «του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου» 
(γραμμαι 2 και 3) προστίθενται αί λέξεις «και του περί 
Δικαστηρίων Νόμου 1960» και εις τό περιθώριον κάτωθι 
της λέξεως και αριθμού «Κεφ. 155» προστίθενται οί αρι
θμοί «14 του 60, 50 τοΰ 62 και 11 τοΰ 63». 


