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ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το ∆ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ∆ικαστές:
1. ΠΑΠΑ∆ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό ∆ικαστή Β΄, Προεδρεύοντα, κατ’ άρθρο
173 ΣΠΚ, επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος και οι αρχαιότεροι ∆ικαστές,
2. ΚΑΪΜΑΚΑ Ανδρονίκη, Στρατιωτικό ∆ικαστή Γ΄
και το Στρατοδίκη:
3. ΣΤΕΛΙΟΥ∆ΑΚΗ Ευάγγελο, Ταγµατάρχη (ΤΧ),
που κληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 816/07 απόφαση του Στρατοδικείου
Αθηνών, την Αντεισαγγελέα ΠΙΤΣΟΚΟΥ Παρασκευή, Στρατιωτικό ∆ικαστή ∆΄,
που αναπληρώνει τον Εισαγγελέα και τους αρχαιότερους Αντεισαγγελείς, κατ’ άρθρο
174 ΣΠΚ, επειδή κωλύονται και τη Γραµµατέα ΚΑΡΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Αλεξία,
Ανθυπασπιστή (∆Γ), συνεδρίασε δηµόσια στην Αθήνα και στην αίθουσα που έχει
καθοριστεί για τις συνεδριάσεις του, σήµερα την 30η του µήνα Απριλίου του έτους
δύο χιλιάδες επτά (2007) και ώρα 09:00΄, κατά την οποία ο παραπάνω Στρατοδίκης,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου, ορκίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 183 ΣΠΚ, για
να δικάσει τον Α. Ι. του Β. και της Μ., που γεννήθηκε το 1984 στο Κ. και κατοικεί
στη Θ. (οδ. Π. αρ…) πρώην στρατιώτη (ΕΜ) µε ΣΑ:…/…., Έλληνα και Χριστιανό
Ορθόδοξο, που παραπέµφθηκε σε δίκη µε το υπ’ αριθµ. 266/07 κλητήριο θέσπισµα
του Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Αθηνών και κατηγορείται για εγκατάλειψη
θέσης σε ειρηνική περίοδο (άρθρο 76 ΣΠΚ), ο οποίος δεν εµφανίσθηκε όταν ο
Πρόεδρος φώναξε το ονοµατεπώνυµό του, ο δε κλητήρας του ακροατηρίου
επανέλαβε αυτό.
Στο σηµείο αυτό η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, πρότεινε να θεωρηθεί
ως µη γενοµένη, η κατά του ως άνω κατηγορουµένου ασκηθείσα ποινική δίωξη, κατ’
ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 79 ΚΠ∆, καθόσον από το µε ηµεροµηνία 10-11-2004
επικυρωµένο αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, έγγραφο που βρίσκεται στη
δικογραφία, προκύπτει ότι ο ανωτέρω κατηγορούµενος απεβίωσε την 03-11-2004.
Το ∆ικαστήριο, αφού διασκέφθηκε µυστικά επί της έδρας, µε παρούσα τη
Γραµµατέα, κατάρτισε και ο Πρόεδρος δηµοσίευσε αµέσως την απόφαση του
∆ικαστηρίου, η οποία είναι η εξής:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 245 παρ. 1β΄ και 2 εδ. α΄, 310 παρ.
1 εδ. β΄ και 370 β΄ ΚΠ∆ (σε συνδυασµό µε το άρθρο 213 παρ. 1 ΣΠΚ) αν ο
κατηγορούµενος πέθανε ύστερα από την κίνηση της ποινικής διώξεως, τότε το
δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο παύει οριστικά την ποινική δίωξη που έχει
ασκηθεί. Ο τερµατισµός της ποινικής δίκης λαµβάνει χώρα κατά τις
προαναφερόµενες διατάξεις µόνον όταν η δικονοµική σχέση που προκύπτει είναι
πλήρως καθιδρυµένη. Για να καθιδρυθεί πλήρως η παραπάνω έννοµη σχέση
απαιτείται ως απαράβατος όρος η ύπαρξη ορισµένου κατηγορουµένου, δηλαδή
ορισµένου φυσικού προσώπου και µάλιστα να βρίσκεται εν ζωή, το οποίο και µόνο
τότε µπορεί να καταστεί κατηγορούµενος. Αν µετά την τέλεση του εγκλήµατος το
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άτοµο πεθάνει, δεν µπορεί πλέον να κινηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του, η δε τυχόν
κινηθείσα (µετά το θάνατο του δράστη) θεωρείται ως µη γενοµένη, κατ’ ανάλογη
εφαρµογή του άρθρου 79 ΚΠ∆ [βλ. Ι. Ζησιάδη, Ποινική ∆ικονοµία, εκδ. 3η, τοµ. Α΄,
1976, σελ. 305-306 · Χ. ∆έδε, Το αντικείµενον της ποινικής δίκης, 1961, σελ. 94 · Κ.
Σταµάτη, Η προκαταρκτική εξέταση στην ποινική διαδικασία και οι αρχές της
νοµιµότητας και της σκοπιµότητας, Ποινικά 18,1984, σελ. 240-241 · Α. Κονταξή,
Kommentar Κώδικος Ποινικής ∆ικονοµίας,1985, σελ. 406 · Λ. Μαργαρίτη σε
Μαργαρίτη-Παρασκευόπουλου, Ποινολογία, 1989, 485 · Λ. Μαργαρίτη,
Παρατηρήσεις στο ΒουλΣυµβΠληµΣερ. 76/1984, Αρµ. 1984, 660 επ. ·
∆ιατ.Εισαγγ.Πρωτ.Γρεβ. 2578/1968, ΠοινΧρον ΙΗ΄ (1968), 510 · Πληµ.Αθ.
126/1969, ΠοινΧρον Κ΄ (1970), 532 · Πληµ.Κερκ. 18/1972, ΠοινΧρον ΚΒ΄, 169 ·
Πληµ.Θεσ/νίκης 1214/1982, ΠοινΧρον ΛΒ΄ (1982), 954 · ΠληµΕδέσσης 53/1982,
Ελλ∆ικ 23, 446 · ∆ιατ.Εισαγγ.Πρωτ.Χαλκ. 24/1987, Αρµ. 1987, 873].
Στην υπό κρίση περίπτωση ο ως άνω κατηγορούµενος παραπέµφθηκε, µε
το υπ’ αριθµ. 866/11-10-2005 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα του Στρατοδικείου
Αθηνών, στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου κατά τη σηµερινή δικάσιµο, για
να δικασθεί για την πράξη της εγκατάλειψης θέσης σε ειρηνική περίοδο (άρθρο 76
ΣΠΚ), η οποία φέρεται ότι τελέσθηκε στο στρατόπεδο του … την 02-08-2004. Όπως
όµως προκύπτει από την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 1329/10-11-2004 Ληξιαρχική Πράξη
Θανάτου, που εξέδωσε ο Ληξίαρχος του ∆ήµου Κ. του νοµού Κ., ο εν λόγω
κατηγορούµενος απεβίωσε εξαιτίας πνιγµονής εξ εισροφήσεως αναχθέντος γαστρικού
περιεχοµένου την 03-11-2004, δηλαδή σε χρόνο προγενέστερο της κινήσεως κατ’
αυτού ποινικής διώξεως για την παραπάνω πράξη.
Εποµένως, ενόψει όσων εκτέθηκαν, κατά την οµόφωνη γνώµη των µελών
του ∆ικαστηρίου, πρέπει να θεωρηθεί ως µη γενοµένη η κινηθείσα κατά του ανωτέρω
κατηγορουµένου ποινική δίωξη, µε το υπ’ αριθµ. 866/11-10-2005 κλητήριο
θέσπισµα, για εγκατάλειψη θέσης σε ειρηνική περίοδο (άρθρο 76 ΣΠΚ), πράξη που
φέρεται ότι τελέσθηκε στο στρατόπεδο του 791 ΤΕΦ την 02-08-2004, λόγω θανάτου
του κατηγορουµένου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 79 ΚΠ∆ σε
συνδυασµό µε το άρθρο 213 παρ. 1 ΣΠΚ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αφού είδε και τα άρθρα 79 ΚΠ∆, 213 παρ. 1 ΣΠΚ.
Θεωρεί, παµψηφεί, ως µη γενοµένη την ασκηθείσα κατά του
κατηγορουµένου Α. Ι. του Β., ποινική δίωξη για εγκατάλειψη θέσης σε ειρηνική
περίοδο (άρθρο 76 ΣΠΚ), που φέρεται ότι τελέστηκε στο στρατόπεδο του 791 ΤΕΦ,
την 02-08-2004, λόγω θανάτου αυτού, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 79 ΚΠ∆.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δηµοσιεύθηκε αυθηµερόν στο ακροατήριο.
Ο
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Τ.Υ.

Η
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