
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ  

ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩ∆ΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΑ 

-------------------------------------    

 

   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. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Στρατιωτικός Ποινικός 

Κώδικας και ∆ικονομία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα 

διαβάζεται μαζί με το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα και ∆ικονομία 

Νόμο του 1964 μέχρι 2002 (που στο εξής θα αναφέρονται ως “ο 

βασικός νόμος”) και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας και 

∆ικονομία Νόμος του 1964 μέχρι 2003. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την προσθήκη στο τέλος του της πιο κάτω νέας παραγράφου: 

 « (ε)  χρηματική ποινή.». 
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Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το 

άρθρο 10 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Χρηματική 

ποινή. 

10Α.  Αν κάποιο ποινικό αδίκημα τιμωρείται με την 

ποινή της φυλάκισης διά βίου, ή οποιουδήποτε 

άλλου χρόνου, το ∆ικαστήριο που εκδικάζει την 

υπόθεση δύναται να επιβάλει ποινή φυλάκισης 

λιγότερου χρόνου ή, αντί τέτοιας ποινής, χρηματική 

ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες: 

   

        Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 

τυγχάνουν εφαρμογής για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 και 28 του παρόντος 

Νόμου.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, των ακόλουθων 

νέων εδαφίων: 
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 «(4)  Αν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινής της 

φυλάκισης στρατιωτικός καταδικαστεί και πάλι για οποιοδήποτε 

αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση και που διαπράχθηκε κατά τη 

διάρκεια του χρονικού διαστήματος αναστολής, τότε, εκτός αν στο 

μεταξύ η ποινή έχει εκτελεστεί, το Στρατιωτικό ∆ικαστήριο δύναται 

να λάβει ένα από τα πιο κάτω μέτρα: 

  

 (α) να διατάξει την εκτέλεση της ανασταλείσας ποινής 

φυλάκισης για την περίοδο για την οποία επιβλήθηκε. 

   

 (β) να διατάξει την εκτέλεση της ανασταλείσας ποινής 

φυλάκισης για περίοδο μικρότερη από εκείνη για την οποία 

επιβλήθηκε. 

   

 (γ) να μη λάβει οποιοδήποτε μέτρο σε σχέση με την 

ανασταλείσα ποινή φυλάκισης. 

   

   (5)  Όταν το Στρατιωτικό ∆ικαστήριο διατάξει την εκτέλεση της 

ανασταλείσας ποινής φυλάκισης, με ή χωρίς τροποποίηση του 

αρχικού της διαστήματος, το ∆ικαστήριο δύναται να διατάξει όπως 

η εκτέλεσή της αρχίσει αμέσως ή όπως η περίοδος φυλάκισης 

αρχίσει μετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε από το 

∆ικαστήριο.». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 

88Α του 

βασικού νόμου. 

5.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 88Α του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό της λέξης 

“Στρατιωτικός” (πρώτη γραμμή) με τη λέξη “Πας”. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 

88Β του 

βασικού νόμου. 

6.  Το άρθρο 88Β του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της λέξης 

“Στρατιωτικός” (πρώτη γραμμή) με τη λέξη “Πας”. και 

   

 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με τα ακόλουθα 

νέα εδάφια: 

   

  «(2)  Σε καιρό πολέμου, ένοπλης στάσης, κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης ή επιστράτευσης ο υπαίτιος είναι ένοχος 

κακουργήματος και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει τα δεκατέσσερα χρόνια. 
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   (3)  Αν πρόκειται για υλικό άλλο από αυτά που αναφέρονται 

στο εδάφιο (1), ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει τα πέντε έτη και σε περίπτωση που το αδίκημα 

διαπράχθηκε σε καιρό πολέμου, ένοπλης στάσης, 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή επιστράτευσης ο υπαίτιος 

τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δέκα 

χρόνια.». 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΣΜ/ΓΧ 
23.02.038.2003 
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