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Οι µεταρρυθµίσεις που έχουν 
συντελεσθεί κατά την τελευταία 
δεκαπενταετία σε παγκόσµιο επίπεδο 
και αφορούν στην απονοµή της 
δικαιοσύνης στο χώρο των ενόπλων 
δυνάµεων, έχουν ως κοινή 
συνισταµένη τη σταδιακή 
αποµάκρυνση από το παραδοσιακό 
πρότυπο των στρατιωτικών 
δικαστηρίων και εισαγγελιών, που 
απαρτίζονται από ένστολους 
δικαστικούς και µη λειτουργούς. Εν 
προκειµένω θα µας απασχολήσει το 
ζήτηµα της αναγκαιότητας και 
αποτελεσµατικότητας του θεσµού των 
στρατοδικών στη χώρα µας, ενόψει 
των πρόσφατων νοµολογιακών 
εξελίξεων του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων (Ε∆ΑΑ). 

 

Οι ελληνικές νοµοθετικές διατάξεις 
που αφορούν στους στρατοδίκες 

 

Πριν από το Ν.2287/1995, µε το 
πρώτο άρθρο του οποίου κυρώθηκε ο 
ισχύων Στρατιωτικός Ποινικός 
Κώδικας (ΣΠΚ), εφαρµόζετο ο 
Ν.2803/19411. Τα αφορώντα στους 
στρατοδίκες προεβλέποντο από τις 
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 Κατά το προϊσχύσαν του νόµου αυτού 
καθεστώς η συγκρότηση των στρατιωτικών 
δικαστηρίων περιελάµβανε τέσσερις 
στρατοδίκες, οι οποίοι, σε περίπτωση µη 
προσελεύσεως στη συνεδρίαση, 
αντιµετώπιζαν ενδεχόµενο φυλακίσεως δύο 
έως έξι µηνών, ενώ σε περίπτωση αρνήσεως 
αντιµετώπιζαν ενδεχόµενο εκπυώσεως. 
Βλέπε σχετικά Ανανιάδη, Στρατιωτική ποινική 
νοµοθεσία, 1920, σελ. 6 και 68. 

διατάξεις των άρθρων 188 και 
εποµένων, όπου καθίστατο σαφές ότι 
ως τέτοιοι µπορούσαν να ορισθούν 
από τους αρµόδιους διοικητές 
σωµάτων στρατού ή µεραρχιών, µόνο 
οι εν ενεργεία αξιωµατικοί όπλων, οι 
οποίοι υπηρετούσαν στη φρουρά της 
έδρας του κατά περίπτωση 
στρατοδικείου. 

Μετά την εφαρµογή του ισχύοντος 
ΣΠΚ, τα στρατοδικεία συντίθενται 
κατά πλειοψηφία από στρατιωτικούς 
δικαστές, καθώς και από στρατοδίκες. 
Ως τελευταίοι, πλέον, ορίζονται 
κατόπιν κληρώσεως που ενεργείται 
από το δικαστήριο κατά το πρώτο 
δεκαήµερο εκάστου µηνός από 
σχετικούς υποβληθέντες πίνακες, 
αξιωµατικοί απόφοιτοι των 
παραγωγικών σχολών αξιωµατικών 
των τριών κλάδων των ενόπλων 
δυνάµεων, ενώ σε περίπτωση που 
κατηγορούµενοι είναι µόνο λιµενικοί, 
δύνανται να ορίζονται και αξιωµατικοί 
γενικών υπηρεσιών του λιµενικού 
σώµατος2. Συνεπώς διαπιστώνεται ότι 
η συµµετοχή στρατοδικών παρέµεινε 
ισχυρή κατά τη διαδικασία ενώπιον 
των στρατιωτικών δικαστηρίων και 
υπό το καθεστώς της εφαρµογής του 
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. 
Ουσιαστικά, η ανάλογη πρόβλεψη 
θεωρήθηκε ως υλοποίηση της 
συνταγµατικής επιταγής, σύµφωνα µε 
την οποία η συγκρότηση των εν λόγω 
δικαστηρίων λαµβάνει χώρα κατά 
πλειοψηφία από µέλη του δικαστικού 

                                            
2
 Βλέπε σχετικά τις διατάξεις των άρθρων 172 
και εποµένων του ΣΠΚ. 



σώµατος των ενόπλων δυνάµεων3. 
Είναι όµως γεγονός ότι στη διάταξη 
του άρθρου 96 παρ. 4 του ισχύοντος 
Συντάγµατος προβλέπεται η κατά 
πλειοψηφία συγκρότηση των 
στρατιωτικών δικαστηρίων από µέλη 
του ∆ικαστικού Σώµατος των 
ενόπλων δυνάµεων, χωρίς να γίνεται 
οιαδήποτε ρητή αναφορά σε 
συµµετοχή αξιωµατικών στις εν λόγω 
συνθέσεις , οι οποίοι φέρουν την 
ιδιότητα του στρατοδίκου4. Συνεπώς, 
η συνταγµατικότητα της συµµετοχής 
στρατοδικών στη σύνθεση των 
στρατιωτικών δικαστηρίων µόνο 
εµµέσως µπορεί να συναχθεί. 

 

Ο θεσµός των στρατοδικών σε 
διεθνές επίπεδο 

 

Το θέµα της συµµετοχής στρατοδικών 
στις συνθέσεις των δικαστηρίων που 
έχουν αρµοδιότητα προς εκδίκαση 
των υποθέσεων των στρατιωτικών, 
δεν εµφανίζεται οµοιόµορφο σε 
διεθνές επίπεδο, αλλά ποικίλλει κατά 
περίπτωση. Υπάρχουν χώρες στις 
οποίες η εκδίκαση των στρατιωτικών 
εγκληµάτων έχει ανατεθεί χωρίς 
προϋποθέσεις στα κοινά ποινικά 
δικαστήρια, όπως στις Νορβηγία, 
Τσεχία, Εσθονία, Λιθουανία, 
Ουγγαρία και Σουηδία. Επίσης, σε 
άλλες χώρες τα στρατιωτικά 
δικαστήρια λειτουργούν µόνο σε καιρό 
πολέµου, όπως στις Γερµανία, 
Αυστρία, Ιαπωνία, Γαλλία και 
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 Πράγµατι, στην αφορώσα στον ισχύοντα 
ΣΠΚ Εισηγητική Έκθεση αναγράφονται τα 
εξής: «Στη συνέχεια ορίζεται ότι τα 
στρατοδικεία µπορούν, µε απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Άµυνας, να χωρίζονται σε 
τµήµατα και υλοποιείται η συνταγµατική 
επιταγή για πλειοψηφία στρατιωτικών 
δικαστών στη σύνθεση των στρατοδικείων». 
4
 Πρβλ. Πρακτικά συνεδριάσεων της Βουλής, 
ΠΒ’/11-5-1975, σελ.2480 επ. 

Φινλανδία5. Εστιάζοντας την προσοχή 
µας σε χώρες όπου υφίσταται 
συµµετοχή στρατοδικών στα 
στρατιωτικά δικαστήρια, παρατηρούµε 
τα εξής: 

Σε κάποιες χώρες οι αξιωµατικοί – 
στρατοδίκες διαδραµατίζουν 
πρωτεύοντα ρόλο στην απονοµή της 
στρατιωτικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα, 
στα Βουλγαρικά στρατιωτικά 
δικαστήρια οι στρατοδίκες έχουν την 
πλειοψηφία και φέρουν τον τίτλο του 
ενόρκου. Ως τέτοιοι ορίζονται µε 
πενταετή θητεία µέλη των ενόπλων 
δυνάµεων που έχουν τουλάχιστον το 
βαθµό του Λοχία6. Στα Ελβετικά 
πρωτοβάθµια δικαστήρια εφαρµόζεται 
το προϊσχύσαν στη χώρα µας 
καθεστώς, όπου στρατιωτικός 
δικαστής στις συνθέσεις είναι µόνο ο 
πρόεδρος, ενώ τα λοιπά µέλη είναι 
αξιωµατικοί. Αµιγής σύνθεση 
αξιωµατικών απαντά επίσης στην 
Ιρλανδία, την Αυστραλία και την Ινδία. 
Τα Βρετανικά περιφερειακά και γενικά 
στρατιωτικά δικαστήρια αποτελούνται 
από αξιωµατικούς. Στον Καναδά, 
εκτός από αξιωµατικούς, συµµετέχει 
ένας διορισµένος προς τούτο 
στρατιωτικός δικηγόρος, ο οποίος 
υπό προϋποθέσεις µπορεί να 
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 Βλέπε σχετικά Γιαρένη, Θεσµική κατάσταση 
και προοπτικές εξέλιξης της στρατιωτικής 
δικαιοσύνης στην Ελλάδα σήµερα, Ποιν∆ικ 
7/2004, σελ. 847 επ., Κρεµµυδιώτη, Η τάση 
της ενσωµατώσεως του αντικειµένου της 
στρατιωτικής δικαιοσύνης στην κοινή 
δικαιοσύνη, ΠοινΧρ ΜΘ’, σελ. 889. 
6
 Τα στοιχεία που αφορούν στις λοιπές, πλην 
της Ελλάδας, χώρες έχουν ληφθεί αφενός 
από τη Rassegna della giustizia militare, 
gennaio – aprile 1998, ως εξής: Βουλγαρία 
σελ. 217-220, Ελβετία σελ.192-201, Καναδάς 
σελ. 211-217, Ολλανδία σελ. 88-100, Κίνα 
σελ. 100-106, Βραζιλία σελ. 176-186, Αγκόλα 
σελ. 227-237, Πορτογαλία σελ. 220-222, 
Ιταλία σελ. 49-58 και 167-176, Γερµανία σελ. 
201-205, Αµερική σελ. 76-80 και αφετέρου 
από Γώγο, Επισκόπηση των διεθνών τάσεων 
στο χώρο της στρατιωτικής δικαιοσύνης – 
Συγκριτικές παρατηρήσεις και αξιολόγηση, 
Ποιν∆ικ 7/2004, σελ. 843 επ. 



εκτελέσει χρέη προεδρεύοντος. Στην 
Πολωνία οι ένορκοι ανήκουν στο 
στρατιωτικό προσωπικό και 
εκλέγονται από ειδικές καταστάσεις 
που έχουν προς τούτο συνταχθεί, 
έχουν την πλειοψηφία έναντι των 
δικαστών, µε µόνη εξαίρεση την 
εκδίκαση σε δεύτερο βαθµό 
εγκληµάτων που επισύρουν την ποινή 
του θανάτου. Το ίδιο συνέβαινε και 
στην Ολλανδία µέχρι το 1991, οπότε 
θεσµοθετήθηκε η αρµοδιότητα των 
κοινών ποινικών δικαστηρίων, τα 
οποία κατά την εκδίκαση των 
υποθέσεων των στρατιωτικών 
επιβάλλεται να έχουν στη σύνθεσή 
τους δικαστές που εξειδικεύονται σε 
στρατιωτικά εγκλήµατα.  

Σε άλλες χώρες, ο πρωτεύων ρόλος 
έχει ανατεθεί στους στρατιωτικούς 
δικαστές. Κλασικότερο παράδειγµα 
αποτελούν τα στρατιωτικά δικαστήρια 
της Κίνας, της Ρουµανίας, της Λιβύης 
και της Ρουάντας, τα οποία 
αποτελούνται αποκλειστικά από 
τέτοιους. Επίσης, στα δικαστήρια της 
Νότιας Κορέας, της Βραζιλίας, της 
Αγκόλας, της Πορτογαλίας και της 
Ιταλίας7 την πλειοψηφία έχουν 
πάντοτε οι στρατιωτικοί δικαστές, ενώ 
συµµετέχουν και αξιωµατικοί. Στην 
Αµερική το δευτεροβάθµιο δικαστήριο 
µπορεί κατά περίπτωση να έχει στη 
σύνθεσή του τρεις στρατιωτικούς 
δικαστές. Στα πρωτοβάθµια 
πειθαρχικά δικαστήρια της Γερµανίας 
οι στρατιωτικοί δικαστές πλειοψηφούν 
έναντι των προεδρευόντων πολιτών 
δικαστών, ενώ το αντίθετο συµβαίνει 
στα δευτεροβάθµια. 

 

Η νοµολογία του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων 
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 Για τη συνταγµατική κατοχύρωση των 
Ιταλών στρατιωτικών δικαστών, βλέπε 
Ordinamento giudiziario militare, 1997, σελ. 
141 επ. 

Το Ε∆∆Α έχει κατ’ επανάληψη 
ασχοληθεί µε υποθέσεις αφορώσες 
στη νοµιµότητα της συνθέσεως των 
δικαστηρίων στα οποία συµµετέχουν 
στρατιωτικοί, αλλά και µε τον έλεγχο 
των συστηµάτων απονοµής 
δικαιοσύνης στις ένοπλες δυνάµεις8, 
υπό το πρίσµα της Ευρωπαϊκής 
Συµβάσεως των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣ∆Α)9. Η µέχρι προ 
τινος νοµολογία του Ε∆∆Α αναφορικά 
µε τη συµµετοχή στρατιωτικού 
δικαστή ή στρατοδίκη στη σύνθεση 
δικαστηρίου εµφανιζόταν συµπαγής. 
Ανατρέχοντας σε µερικές από τις 
σηµαντικότερες υποθέσεις, 
παρατηρούµε τα εξής: 

Ο Τούρκος δικηγόρος Ibrahim Incal10, 
καταδικάστηκε από το τριµελές 
∆ικαστήριο Εθνικής Ασφαλείας της 
Σµύρνης, στο οποίο συµµετείχε ένας 
Συνταγµατάρχης που ανήκε στο 
νοµικό σώµα των ενόπλων δυνάµεων, 
επειδή ήταν µέλος της εκτελεστικής 
επιτροπής του παράνοµου από το 
1993 Εργατικού Λαϊκού Κόµµατος. 
Ειδικότερα, καταδικάστηκε διότι 
θεωρήθηκε συνυπεύθυνος για τη 
διανοµή φυλλαδίου µε αποδέκτη 

                                            
8
 Σχετική η αδηµοσίευτη εισήγηση του 
Κύρκου στην ηµερίδα της Ενώσεως 
∆ικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής 
∆ικαιοσύνης της 17

ης
 Μαϊου 2003 στην 

αίθουσα του ∆.Σ.Α. µε τίτλο «∆ιαδικασία 
ενώπιον των στρατιωτικών ποινικών 
δικαστηρίων και αναγκαιότητα προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων – ∆ιεθνείς 
νοµολογιακές τάσεις και προοπτικές».  
9
 Για την ανάγκη συστηµατικής ερµηνευτικής 
συζεύξεως της ποινικής δικονοµίας και της 
ΕΣ∆Α, βλέπε Παπαδαµάκη, Η νοµολογία του 
Αρείου Πάγου στο χώρο της ποινικής 
δικονοµίας υπό το φως των προβλέψεων της 
ΕΣ∆Α, Ποιν∆ικ 5/2004, σελ. 582 επ.  
10
 Επισηµαίνεται ότι οι µνηµονευόµενες στο 

εξής υποθέσεις ελήφθησαν από την επίσηµη 
διαδικτυακή διεύθυνση του Ε∆∆Α www. 
echr.coe.int και παρατίθενται µε την 
καταχωρηθείσα λατινική αναγραφήτ ων 
ονοµάτων των διαδίκων, προκειµένου να 
καθίσταται ευχερέσετρος ο εντοπισµός τους. 
Υπόθεση Incal v. Turkey (41/1997/825/1031), 
απόφαση της 9/6/1998. 



«κάθε δηµοκρατικό πατριώτη», στο 
οποίο ασκείτο κριτική για τα ληφθέντα 
από τις τοπικές αρχές µέτρα κατά του 
παρανόµου µικροεµπορίου και της 
αποµακρύνσεως των προσφυγικών 
καταυλισµών. Το Ε∆∆Α παµψηφεί 
απεφάνθη ότι στην προκειµένη 
περίπτωση έλαβε χώρα παραβίαση 
της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 1 
της ΕΣ∆Α, κατά την οποία όλοι έχουν 
δικαίωµα να δικαστούν από 
ανεξάρτητο και αµερόληπτο 
δικαστήριο. Στο σκεπτικό της 
αποφάσεως έγινε δεκτό ότι οι 
στρατιωτικοί δικαστές, αν και 
περιβάλλονται µε κάποιες εγγυήσεις 
προσωπικής και λειτουργικής 
ανεξαρτησίας, υπάγονται τελικά στην 
εκτελεστική εξουσία, καθόσον η 
ανανέωση της θητείας τους κρίνεται 
από µέλη των ενόπλων δυνάµεων. 
Τελικώς, η συµµετοχή στρατιωτικού 
δικαστή σε δικαστήριο που 
επιλαµβάνεται σε υποθέσεις πολιτών 
κρίθηκε ως παρέµβαση των ενόπλων 
δυνάµεων στο χώρο της κοινής 
ποινικής δικαιοσύνης. Στην 
περίπτωση αυτή, επίσης, θεωρήθηκε 
ότι ο στρατιωτικός δικαστής που 
µετείχε στη σύνθεση του δικαστηρίου 
ασκούσε εκφοβιστική επιρροή στο 
πρόσωπο του κατηγορουµένου.  

Ανάλογη ήταν η απόφαση του Ε∆∆Α 
στην υπόθεση του Τούρκου πολίτη 
Gengiz Ciraklar11, ο οποίος 
καταδικάστηκε από το ανωτέρω 
τριµελές ∆ικαστήριο Εθνικής 
Ασφαλείας της Σµύρνης, επειδή την 
16/3/1990 µετείχε µε άλλους φοιτητές 
στην πραγµατοποιούµενη άνευ 
σχετικής αδείας στον πανεπιστηµιακό 
χώρο διαδήλωση, προς απόδοση 
τιµής στους επτά θανόντες φοιτητές το 
1978 στην εξέγερση του 
πανεπιστηµίου της 
Κωνσταντινουπόλεως και στους 

                                            
11
 Υπόθεση Ciraklar v. Turkey 

(70/1997/854/1061), απόφαση της 
28/10/1998. 

θανόντες το βόρειο Ιράκ Κούρδους το 
1988. Ακολούθως, προσέφυγε 
ενώπιον του Ε∆∆Α, το οποίο, µεταξύ 
άλλων, εξέτασε την αµεροληψία και 
ανεξαρτησία του δικάσαντος 
δικαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή, 
επίσης υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία 
το προεκτεθέν σκεπτικό περί 
παραβάσως της διατάξεως του 
άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α, καθόσον 
ο στρατιωτικός δικαστής που µετείχε 
στη σύνθεση του δικαστηρίου 
θεωρήθηκε ότι ελάµβανε εντολές από 
την εκτελεστική εξουσία, 
διατηροώντας τους δεσµούς του µε τις 
ένοπλες δυνάµεις, επιβεβαιώνοντας 
έτσι την εξουσία του στρατού. 
∆ιαφορετική γνώµη είχαν δύο µέλη 
του Ε∆∆Α, από τα οποία το ένα 
τουρκικής υπηκοότητας, εδραζόµενη 
στο ότι αφενός τα συγκεκριµένα 
δικαστήρια έχουν συσταθεί 
προκειµένου να αντιµετωπισθούν 
τροµοκρατικές ενέργειες, κατ’ 
αντιστοιχία µε έτερες κατηγορίες 
ειδικών δικαστηρίων, και αφετέρου 
στο ότι η πλειοψηφία στη σύνθεση 
αυτών ανήκει στους πολίτες δικαστές, 
µε αποτέλεσµα τα ∆ικαστήρια Εθνικής 
Ασφαλείας να µη δύνανται σε καµία 
περίπτωση να θεωρηθούν ως 
στρατιωτικά. Επίσης, έγινε 
επισήµανση στο γεγονός ότι το 
ένστολο µέλος ανήκε στο νοµικό 
σώµα των ενόπλων δυνάµεων, 
έχοντας την ιδιότητα του στρατιωτικού 
δικαστή, ο οποίος ασχολείται κατά 
τεκµήριο µε συναφούς φύσεως 
θέµατα.  

Ανάλογο σκεπτικό υιοθετήθηκε από 
το Ε∆∆Α και στην περίπτωση του 
ΡΚΚ Abdulah Ocalan12, παρά την 
αντικατάσταση του στρατιωτικού 
δικαστή που µετείχε στη σύνθεση του 
∆ικαστηρίου Εθνικής Ασφαλείας από 
τακτικό δικαστή που παρίστατο 
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 Βλέπε αναλυτικότερα την υπόθεση Ocalan 

v. Turkey (46221/99), απόφαση της 
12/3/2003. 



εξαρχής ως συµπάρεδρο µέλος δύο 
µήνες µετά την έναρξη της 
ακροαµατικής διαδικασίας και µία 
εβδοµάδα πριν την απαγγελία της 
καταδικαστικής αποφάσεως. Επίσης, 
στην υπόθεση του καταδικασθέντος 
σε ισόβια κάθειρξη Τούρκου πολίτη 
Ismail Sahiner13, το Ε∆∆Α έκρινε όχι 
µόνο ότι τόσο οι δύο στρατιωτικοί 
δικαστές, όσο και ο αξιωµατικός του 
στρατού που µετείχαν στη σύνθεση 
του στρατοδικείου της Άγκυρας 
εξαρτώντο από τις ένοπλες δυνάµεις, 
αλλά και ότι σκοπός του αξιωµατικού 
ήταν η διασφάλιση της αποστολής 
των στρατιωτικών δικαστών. Τέλος, 
ανάλογο σκεπτικό απαντάται στην 
απόφαση που αφορά το µέλος των 
βρετανικών ενόπλων δυνάµεων 
Alexander Findlay14, όπου ελέγχεται η 
ανεξαρτησία και αµεροληψία των 
αξιωµατικών που µετείχαν στη 
σύνθεση του στρατιωτικού 
δικαστηρίου, αλλά και ο ρόλος του 
συγκαλούντος αυτό αξιωµατικού. 

Προσφάτως όµως, παρατηρήθηκε µια 
αξιόλογη διαφοροποίηση στην 
ανωτέρω παγιωθείσα νοµολογία µε 
την απόφαση του Ε∆∆Α στην 
περίπτωση της αιτήσεως που 
κατέθεσαν η Εµµανουέλα Τσαρίδη και 
η Αθηνά Μπέλλου15. Οι αιτούσες 
κατέθεσαν µήνυση σε βάρος του 
συζύγου της πρώτης για απόπειρα 
εκβιάσεως, αιτούµενες παράσταση 
πολιτικής αγωγής, από την οποία 
κατηγορία απηλλάγη ο 
κατηγορούµενος. Ακολούθως 
υπέβαλλαν αίτηση ενώπιον του Ε∆∆Α 
προκειµένου αυτό να εξετάσει, µεταξύ 
άλλων, υπό το πρίσµα της 
προαναφερθείσης διατάξεως του 
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 Υπόθεση Sahiner v. Turkey (29279/95), 

απόφαση 25/9/2001, οριστική την 
25/12/2001. 
14
 Υπόθεση Findlay v. United Kingdom, 

απόφαση της 21/1/1997.  
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 Υπόθεση Tsaridi et Bellou v. Greece 

(74927/01), συνεδρίαση της 18
ης
 Μαρτίου 

2004. 

άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α, το θέµα 
της νοµίµου συγκροτήσεως του 
Ναυτοδικείου Πειραιώς κατά 
πλειοψηφία από στρατιωτικούς 
δικαστές, αλλά και από στρατοδίκες. 
Πέραν των όσων αναφέρονται στην 
απόφαση περί της δεδοµένης 
προσωπικής και λειτουργικής 
ανεξαρτησίας των στρατιωτικών 
δικαστών, οι οποίοι απολαµβάνουν 
των ιδίων συνταγµατικών εγγυήσεων 
µε τους τακτικούς δικαστές, 
επισηµαίνεται ότι η συµµετοχή στην 
πενταµελή σύνθεση δύο αξιωµατικών 
του Ναυτικού (στρατοδικών) δε θα 
µπορούσε να στοιχειοθετήσει 
παράβαση της διατάξεως του άρθρου 
6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α, καθόσον αυτοί 
απολαµβάνουν επαρκών εγγυήσεων 
ανεξαρτησίας και αµεροληψίας. Το 
δικαστήριο κατέληξε στο συµπέρασµα 
αυτό, συνεκτιµώντας τα γεγονότα ότι 
οι στρατοδίκες ορίζονται κατόπιν 
κληρώσεως, ορκίζονται επ’ 
ακροατηρίω πριν την άσκηση των 
καθηκόντων τους, έχουν τη 
δυνατότητα να ζητήσουν την εξαίρεσή 
τους στις περιπτώσεις που κρίνουν 
ότι τίθεται υπό αµφισβήτηση η 
αµεροληψία του δικαστηρίου, δεν 
καθοδηγούνται από τους 
στρατιωτικούς δικαστές κατά τη 
δικανική κρίση τους και δε λογοδοτούν 
στην εκτελεστική εξουσία σχετικά µε 
το περιεχόµενο των αποφάσεών τους. 
Επίσης, στην εν λόγω απόφαση 
επεσηµάνθη το γεγονός ότι οι δύο 
συµµετασχόντες αξιωµατικοί του 
Ναυτικού δεν ήταν ιεραρχικώς 
κατώτεροι τόσο των λοιπών 
συνέδρων στρατιωτικών δικαστών, 
όσο και του κατηγορουµένου. Επίσης, 
γίνεται µνεία σχετικά µε το ότι 
σηµαντικό στοιχείο στην περί 
«ανεξαρτήτου» κρίση του δικαστηρίου 
αποτελεί κυρίως ο τρόπος διορισµού 
και η διάρκεια της σχετικής εντολής 
των µελών του, η ύπαρξη προστασίας 
των µελών αυτού έναντι εξωτερικών 



πιέσεων και η φαινοµένη ανεξαρτησία 
αυτού.  

Καταλήγοντας το Ε∆∆Α, ενόψει των 
ανωτέρω, έκρινε ότι οι στρατοδίκες εκ 
του γεγονότος ότι υπόκεινται στη 
στρατιωτική πειθαρχία και µόνο, δεν 
εξυπακούεται ότι στερούνται εν 
προκειµένω των εχεγγύων 
ανεξαρτησίας και αµεροληψίας, τα 
οποία απολαµβάνουν οι στρατιωτικοί 
δικαστές. Τόνισε δε ότι οι αποφάσεις 
των στρατιωτικών δικαστηρίων είναι 
υποχρεωτικώς αιτιολογηµένες, 
δεσµευτικές και µη υποκείµενες σε 
ουδεµία τροποποίηση από φορέα 
έτερης της δικαστικής εξουσίας. 

 

Νοµικό status των Ελλήνων 
στρατοδικών 

 

Ένα ζήτηµα προς εξέταση είναι το 
νοµικό status των στρατοδικών, 
δεδοµένου ότι αυτοί δεν αποτελούν, 
φυσικά, τακτικούς δικαστές. 
Λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες 
υπό τις οποίες ορίζονται να 
εκτελέσουν τα εν λόγω καθήκοντα, 
αλλά και τις γνώσεις που κατέχουν 
συνεπεία του επαγγέλµατός τους, 
µόνο µε τους λαϊκούς δικαστές 
µπορούν να παραβληθούν16. Πέραν 
των προαναφερθέντων και 
αφορώντων τα της αριθµητικής 
συµµετοχής17 και της κληρώσεως 
αυτών, αξίζει να επισηµανθεί ότι κατά 
την έναρξη της επ’ ακροατηρίω 
διαδικασίας οι µετέχοντες στη 
σύνθεση στρατοδίκες µετά από 
πρόσκληση του προέδρου δίνουν 
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 Υπέρ της αυτής απόψεως ο Παπαδαµάκης, 

Στρατιωτικό ποινικό δίκαιο, 1997, σελ. 457, 
contra ο Κοκκινάκης, Περί της συνθέσεως 
των πρωτοβαθµίων στρατιωτικών 
δικαστηρίων – Συµβολή στην ερµηνεία της 
διάταξης του άρθρου 96 παρ. 5 εδ. α’ Σ, 
Ποιν∆ικ 10/2003, σελ. 1129. 
17
 Βλέπε αναλυτικότερα τη διάταξη του 

άρθρου 178 του ΣΠΚ. 

όρκο περί πιστής και ευσυνειδήτου 
εκτελέσεως των καθηκόντων τους18. 

∆εν θα πρέπει όµως να παραβλεφθεί 
το ότι λόγω της συµµετοχής 
στρατοδικών στη σύνθεση των 
ελληνικών στρατιωτικών δικαστηρίων 
δηµιουργείται στην πράξη µια σχετική 
δυσλειτουργία. Ειδικότερα, πολλοί 
από τους οριζόµενους να εκτελέσουν 
καθήκοντα στρατοδίκου, αν και 
ενηµερώνονται σχετικά περίπου έναν 
µήνα πριν την ακροαµατική 
διαδικασία, αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα ευχερούς συντονισµού 
των ανατεθειµένων σε αυτούς 
εργασιών, καθόσον το έργο που 
επιτελείται από τους αξιωµατικούς 
των ενόπλων δυνάµεων κατά κανόνα 
απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία στον 
κατεξοχήν υπηρεσιακό τους χώρο. 
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι 
ανάλογες δυσχέρειες επιτείνονται στις 
περιπτώσεις εκδικάσεως αυτόφωρων 
εγκληµάτων, όπου οι στρατοδίκες 
αναπόφευκτα ενηµερώνονται σχετικά 
λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση του 
δικαστηρίου. Προκειµένου να 
αντιµετωπισθούν ενδεχόµενα 
κωλύµατα στρατοδικών λόγω 
προγραµµατισµένων κινήσεων 
µονάδων, ασκήσεων, αποστολών, 
αλλά και αδειών, καλούνται 
αναπόφευκτα περισσότεροι των 
απαιτουµένων, γεγονός το οποίο στα 
περιφερειακά στρατοδικεία, όπου οι 
σχετικοί πίνακες αποτελούνται από 
περιορισµένο αριθµό αξιωµατικών, 
συνεπάγεται συχνή απασχόληση των 
ιδίων προσώπων. Πέραν αυτών 
παρατηρείται ότι οι στρατοδίκες, ως 
αξιωµατικοί, αντιµετωπίζουν κατά 
κανόνα αυστηρότερα τους 
κατηγορουµένους για τέλεση 
στρατιωτικών εγκληµάτων και 
ειδικότερα εκείνων που προβάλλουν 
τα έννοµα αγαθά της στρατιωτικής 
υποχρεώσεως και της πειθαρχίας. 
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 Άρθρο 183 του ΣΠΚ. 



Επιχειρώντας ένα παραλληλισµό της 
δικαιολογητικής βάσεως της 
συµµετοχής στις συνθέσεις των 
δικαστηρίων στρατοδικών και λαϊκών 
δικαστών19, παρατηρούµε ότι 
αναµφισβήτητα οι πρώτοι κατέχουν 
σηµαντικές ειδικές γνώσεις, η 
συνεισφορά των οποίων δύναται να 
υποβοηθήσει κατά περίπτωση 
σηµαντικά το έργο της ορθής 
απονοµής της δικαιοσύνης. Επίσης, 
θα µπορούσε κατ’ αναλογία να 
διαπιστώσει κανείς ότι µέσω της 
συµµετοχής των στρατοδικών 
πραγµατώνεται η αρχή της λαϊκής 
κυριαρχίας. Στον αντίποδα όµως, θα 
ήταν ανακόλουθο να εξαχθεί ως 
συµπέρασµα ότι η παρουσία τους 
εγγυάται την προστασία των 
στρατιωτικών από αυθαίρετες 
επεµβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας 
στην απονοµή της δικαιοσύνης, 
καθόσον οι στρατοδίκες είναι κατ’ 
εξοχήν ενταγµένοι στο πλαίσιο της 
∆ιοικήσεως. Πέραν της δεδοµένης 
ανυπαρξίας στο πρόσωπό τους 
ειδικής νοµικής καταρτίσεως, αλλά και 
της απροθυµίας τους προκειµένου να 
ασκήσουν επ’ ευκαιρία δικαστικά 
καθήκοντα20, η οποία αµέσως 
συνεπάγεται τη µη δηµιουργία 
επαγγελµατικής συνειδήσεως, 
ενδέχεται να είναι κατά την κρίση τους 
ιδιαίτερα ευεπηρέαστοι, κυρίως από 
συνηγόρους των διαδίκων, αλλά και 
σπανιότερα από τον τύπο. Τέλος, 
µάλλον θα αποτελούσε ακραία 
θεώρηση η ενδεχόµενη υποστήριξη 
της απόψεως ότι εκφράζουν το περί 
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 Περί των επιχειρηµάτων υπέρ των λαϊκών 

και των τακτικών δικαστών βλέπε Φιλιππίδη, 
Τα µικτά ορκωτά δικαστήρια, Αρµ. 1976, σελ. 
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Μερικές σκέψεις de lege ferenda για την 
κύρια διαδικασία και τις συνοπτικές 
διαδικασίες, ΠοινΧρ 1996, σελ. 63 επ.   
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 Πρβλ. Ζησιάδη, Ποινική δικονοµία, τ. Α’, 

1976, σελ. 542. 

δικαίου αίσθηµα του λαού και ότι 
συµβάλλουν στη δηµιουργία 
αυξηµένης εµπιστοσύνης των 
στρατιωτικών σχετικά µε την απονοµή 
της δικαιοσύνης. 

 

Το ζήτηµα της συµµετοχής 
στρατοδικών στις συνθέσεις των 

στρατιωτικών δικαστηρίων 

 

Κατόπιν των προεκτεθέντων, 
υφίστανται τέσσερις δυνατότητες 
σχετικά µε την αντιµετώπιση του 
ζητήµατος της συµµετοχής 
στρατοδικών στις συνθέσεις των 
στρατιωτικών δικαστηρίων. Αυτές δεν 
θα µπορούσαν παρά να αναφέρονται 
στην ολοσχερή κατάργηση της λαϊκής 
συµµετοχής, στη διατήρηση της 
υφισταµένης καταστάσεως παρά τις 
µνηµονευθείσες δυσχέρειες ή, τέλος, 
στην προσπάθεια βελτιώσεως 
µερικών από τις διαπιστωθείσες 
ατέλειες του συστήµατος, δεδοµένης 
της πρόσφατης νοµολογίας του 
Ε∆∆Α, αλλά και του γεγονότος της 
τυχόν ασκήσεως ενδίκων µέσων στο 
Αναθεωρητικό δικαστήριο, το οποίο 
συντίθεται αποκλειστικά από 
στρατιωτικούς δικαστές. 

Η πρώτη δυνατότητα είναι να 
παραµείνει η κατάσταση ως έχει, 
δεδοµένου του υφισταµένου νοµικού 
υποβάθρου και της παγιωθείσης 
πρακτικής. Εγχείρηµα υπέρ αυτής της 
επιλογής αποτελεί το γεγονός ότι 
κατόπιν των νοµοθετικών µεταβολών 
που αφορούν αφενός στην κατάσταση 
των στρατιωτικών δικαστών21 και 
στην επάνδρωση του δικαστικού 
σώµατος των ενόπλων δυνάµεων, 
δεν υφίσταται πλέον στο πρόσωπο 
αυτών παραλλήλως µε αυτήν στη 
νοµική σχολή η φοίτηση στη 
Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών 
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 Για περισσότερα στοιχεία βλέπε Ν. 

2304/1995. 



Σωµάτων, όπου παρήχοντο οι 
απαιτούµενες ειδικές γνώσεις για την 
εν γένει κατανόηση του τρόπου 
λειτουργίας των ενόπλων δυνάµεων 
αλλά και ειδικότερα των στρατιωτικών 
εγκληµάτων. Πιο συγκεκριµένα, 
τουλάχιστον κατά το αρχικό στάδιο 
της θητείας του ως στρατιωτικών 
δικαστών το θήλυ προσωπικό που 
δεν έχει οιαδήποτε προγενέστερη 
επαφή µε τις ένοπλες δυνάµεις, 
ενδεχοµένως να υποβοηθηθεί από τις 
ειδικές γνώσεις των στρατοδικών, 
πέραν της δεδοµένης συνεισφοράς 
του άρρενος προσωπικού. Στο σηµείο 
όµως αυτό αξίζει να επισηµανθεί ότι η 
κλήρωση των στρατοδικών από τους 
σχετικούς πίνακες δε λαµβάνει χώρα 
µε βάση τις ειδικές γνώσεις που 
πηγάζουν από τις ειδικότητες αυτών 
κατ’ αντιστοιχία µε τις απαιτούµενες 
για τα υπό εκδίκαση αντικείµενα. Κατά 
συνέπεια, στην πράξη ενδέχεται κατά 
περίπτωση να εγερθούν θέµατα 
διαχειριστικής των ταµείων ή ιατρικής 
φύσεως και οι µετέχοντες στη 
σύνθεση στρατοδίκες να µην έχουν 
καν την ειδικότητα του οικονοµικού ή 
του ιατρού αντιστοίχως, καθιστώντας 
εν πολλοίς αναποτελεσµατική την 
παροχή εκ µέρους τους ειδικών 
γνώσεων, πέραν εκείνων της γενικής 
εµπειρίας από την επαγγελµατική 
σταδιοδροµία τους στις ένοπλες 
δυνάµεις. 

 Η δεύτερη δυνατότητα, υφισταµένου 
του ισχύοντος νοµοθετικού 
καθεστώτος και δεδοµένης της κατά 
τα προεκτεθέντα εµµέσου συναγωγής 
της συµµετοχής των στρατοδικών στις 
συνθέσεις των στρατιωτικών 
δικαστηρίων από τη διάταξη του 
άρθρου 96 παρ. 4 του ισχύοντος 
Συντάγµατος, αφορά στη συγκρότηση 
αυτών αποκλειστικά από 
στρατιωτικούς δικαστές, κατ’ αναλογία 

εκείνης του Αναθεωρητικού 
δικαστηρίου22. 

Η τρίτη δυνατότητα είναι αυτή της 
συµµετοχής στρατοδικών µόνο σε 
υποθέσεις που αφορούν σε 
στρατιωτικά εγκλήµατα. Η λύση αυτή 
απαιτεί κατάρτιση δικασίµων 
αποτελουµένων µόνο από τέτοια 
εγκλήµατα και καταρχήν δικαιολογεί 
πλήρως τη συµµετοχή αξιωµατικών 
στη σύνθεση, δεδοµένης της γενικής 
επαγγελµατικής τους εµπειρίας. 
Επειδή µάλιστα τα τελευταία χρόνια η 
τέλεση των στρατιωτικών εγκληµάτων 
εµφανίζει φθίνουσα πορεία και αυτό 
προφανώς οφείλεται τόσο στην 
αύξηση των επαγγελµατικών οπλιτών, 
όσο και στην πληρέστερη επί νοµικών 
θεµάτων ενηµέρωση των 
στρατευµένων, παρατηρείται εκ των 
πραγµάτων σχετικής αποδυνάµωση 
της ουσιαστικής συµβολής των 
στρατοδικών στην ποινική δίκη. 
Βεβαίως, η υιοθέτηση της 
συγκεκριµένης λύσεως θα έθιγε 
αναπόφευκτα, έστω και εµµέσως, το 
θέµα της αυτοαναιρέσεως του 
χαρακτήρα των στρατιωτικών 
δικαστηρίων ως ειδικών, αλλά µε 
γενική αρµοδιότητα. 

Η τελευταία δυνατότητα έχει να κάνει 
µε την πλήρη εξοµοίωση των 
στρατιωτικών δικαστηρίων µε τα µικτά 
ορκωτά. Ειδικότερα, αφορά στη 
συµµετοχή στρατοδικών µόνο κατά 
την εκδίκαση κακουργηµάτων, ενώ οι 
λοιπές µορφές των συνθέσεων 
καλύπτονται πλήρως από δικαστές 
της στρατιωτικής δικαιοσύνης23. Η 
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187 και 188 του ΣΠΚ, τα οποία επίσης 
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επ. 



επιλογή αυτή αφενός φαίνεται 
απολύτως συνεπής µε τις 
συντελεσθείσες νοµοθετικές 
µεταρρυθµίσεις που αφορούν εν γένει 
τη λειτουργική προσαρµογή της 
στρατιωτικής δικαιοσύνης στον 
ποινικό δικονοµικό χώρο και 
αφετέρου δεν προσκολλάται στον 
εξωτερικό τύπο της προαναφερθείσης 
συνταγµατικής διατάξεως, αλλά 
προσδίδει σε αυτήν την έννοια της 
αµιγούς συγκροτήσεως των 
στρατιωτικών δικαστηρίων από 
στρατιωτικούς δικαστές. 

  

Επίµετρο 

 

Ως συνιστώσες για τη διατύπωση των 
τελικών σκέψεων επί του ζητήµατος 
της αναγκαιότητας και 
αποτελεσµατικότητας του θεσµού των 
στρατοδικών στη χώρα µας, θα 
πρέπει να θεωρηθούν αφενός η 
σαφώς διαµορφούµενη σε παγκόσµιο 
επίπεδο τάση αποµακρύνσεως από 
το στρατιωτικά οργανωµένο πρότυπο 
της στρατιωτικής δικαιοσύνης και 
αφετέρου οι κατευθύνσεις που 
δίνονται µέσω της νοµολογίας του 
Ε∆∆Α. Μάλιστα, πριν την 
προεκτεθείσα πρόσφατη σχετική 
νοµολογιακή διαφοροποίηση και 
ενόψει των καταδικών της χώρας µας 
τις υποθέσεις Κωνσταντίνου 
Χατζηαναστασίου24 και Παναγιώτη 
Γρηγοριάδη25, παρά το ότι το Ε∆∆Α 
δεν υπεισήλθε εν προκειµένω στην 
εξέταση της νοµιµότητας της 
συνθέσεως του δικάσαντος 
δικαστηρίου, αν και κατά τον κρίσιµο 
χρόνο το σύνολο των µελών των 
στρατιωτικών δικαστηρίων είχε την 
ιδιότητα του αξιωµατικού, ανάλογη 
καταδίκη µπορούσε να εικασθεί προ 

                                            
24
 Υπόθεση Hadjianastassiou v. Greece 

(69/1991/321/393), απόφαση της 23/11/1992. 
25
 Υπόθεση Grigoriades v. Greece 

(121/196/740/939), απόφαση της 25/11/1997. 

των πυλών. Κατόπιν όµως των 
συντελεσθεισών εκ βάθρων 
µεταβολών στο χώρο της ελληνικής 
στρατιωτικής δικαιοσύνης, πλέον κάτι 
τέτοιο δεν µοιάζει καν πιθανό. Το 
γεγονός αυτό όµως δε θα πρέπει να 
έχει ως αποτέλεσµα τον εφησυχασµό 
των αρµοδίων φορέων, αλλά την 
περαιτέρω ενεργοποίησή τους και τη 
ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών, 
προκειµένου αν εξασφαλισθεί η 
ορθότερη απονοµή της δικαιοσύνης 
στον ιδιαίτερο χώρο των ενόπλων 
δυνάµεων, ιδίως σε µια αποχή κατά 
την οποία επιδιώκεται στον απόλυτο 
βαθµό η λειτουργική προσαρµογή της 
στρατιωτικής δικαιοσύνης στον 
ποινικό δικονοµικό χώρο.        

   


