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Ο περί Στρατιωτικού Ποινικού Κωδικός και Δικονομία (TpononoinTiKOc) 
Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διά δημoσιεύσεωc εις την έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 63 του 1979 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟΝ 

ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΝ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 1967 
Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό Στρατιωτικός Ποινικός Συνοπτικός 

Κώδιξ και Δικονομία (Τροποποιητικός) Νόμος του 1979 και θα τίτλος, 
άναγινώσκηται όμου μετά του Στρατιωτικού Ποινικού" Κωδικός και 
Δικονομίας του 1964 Μως 1967 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς 40 τοϋ 1964 
«ό βασικός νόμος») και δ βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θα 7θτοθΐ964 
αναφέρονται όμου ώς ό Στρατιωτικός Ποινικός Κώδιξ και Δικό ZI^JJ!? 
νομία του 1964 εως 1979. ζβτουΐββτ. 

2. Ή παράγραφος (Β) του εδαφίου (2) του άρθρου 6 του βασι Τροποποίησις 
κοΟ νόμου, ώς αϋτη εκτίθεται είς τό άρθρον 2 του Νόμου 28 τοΟ «»άρθρου^ 
1967, διαγράφεται καΐ αντικαθίσταται διά της ακολούθου νέας πάρα ^μ^
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γράφου : 
«(β) νά διατάξωσιν, επιπροσθέτως ή έν ύποκαταστάσει οιασδή

ποτε άλλης ποινής, οίονδήποτε πρόσωπον καταδικασθέν ύπ* 
αυτών διά στρατιωτικόν αδίκημα συνεπαγόμενον άπώλειαν, 
καταστροφήν, βλάβην ή ζημίαν ιδιοκτησίας ανηκούσης είς 
τήν Δημοκρατίαν ή τελούσης ΰπό τόν £λεγχον αυτής, όπως 
καταβολή είς τήν Δημοκρατίαν άποζημίωσιν μή όπερβαί
νουσαν τάς όκτακοοίας λίρας». 

3. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά της έν αύτω ένθέσεως τροποποίηοις 
ευθύς μετά τό άρθρον 88, των ακολούθων νέων άρθρων: τοϋ βασικού 
«•Αιτωλέ». 88Α.—(1) Στρατιωτικός όστις, λ ό γ ω αμελείας, πάρα ^^9ή^,ς

Της 

κοΛο»τροφή, βάσεως καθήκοντος ή παραβάσεως εντολής ή διαταγής νέο»* 
βλάβη ή δοθείσης είς αυτόν καθίσταται υπαίτιος απώλειας, κατά «ρθρον. 
ΰλιχοΟ στροφής, βλάβης ή ζημίας οπλισμού, πυρομαχικών ή 
λόγφ έτερου πολεμικού ολικοί) ή ύλικοΟ τηλεπικοινωνίας ή ύλι

άμελείσς. κ ο υ · κατασκευής ή επισκευής αυτών, μηχανοκινήτων οχη

μάτων ή μηχανημάτων, είναι ένοχος αδικήματος καΐ τιμω

ρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά πέντε έτη. 
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(2) Έν Kuifji*) πολέμου, >·νόπλου στάσεως, καταστά
οκως έκτακτου ανάγκην ή έπιστρατεύσεως 6 υπαίτιος 
είναι ένοχος κακουργήματος καΐ τιμωρείται μέ φυλάκισιν 
μή ύπερβαίνουσαν τά δέκα έτη. 

(3) Έάν πρόκειται πκρι υλικού έτερου ή του άνωθεν 
αναφερομένου ό υπαίτιος τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή 
ύπερβαίνουσαν τους ε'ξ μήνας, έάν δέ ή διάπραξις τοΰ 
αδικήματος έγένετο έν καιρώ πολέμου, ένοπλου στά
σεως, καταστάσεως έκτακτου ανάγκης ή έπιστρατεύσεως 
ό υπαίτιος τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά 
τρία έτη. 
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· 88Β.— (1) Στρατιωτικός δστις έν καιρώ εΙρήνης κατα
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· αχρηστεύει ή βλάπτει δπλισμόν, πυρομαχικά ή 

ζημία έτερον πολεμικόν ύλικόν, ύλικόν τηλεπικοινωνίας ή ύλι
όλικοΟ, κόν κατασκευής, ή επισκευής αυτών, μηχανοκίνητα οχή

ματα ή μηχανήματα, είναι ένοχος αδικήματος καΐ τιμω
ρείται μέ φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά επτά έτη. 

(?) Έάν πρόκειται περί υλικού έτερου ή του άνωθεν 
αναφερομένου ό υπαίτιος τιμωρείται μέ φυλάκισιν μή 
ύπερβαίνουσαν τ ά πέντε έτη.». 


