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Αριθμ.Αποφ. 308/2006

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
Το ∆ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ∆ικαστές:
1. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, Στρατιωτικό ∆ικαστή Β’, Προεδρεύοντα ∆ικαστή
επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος, κατ’άρθρον 173 ΣΠΚ
2. ΚΩΣΤΟΓΛΑΝΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, Στρατιωτικό ∆ικαστή Γ’
3. ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΛΑΝΤΟΥ, Στρατιωτικό ∆ικαστή ∆΄
Και τους Στρατοδίκες:
1.∆ΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Τχη (∆Β)
2.ΠΗΓΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, Τχη (ΥΙ)
που κληρώθηκαν με την υπ αριθμ.122/2006 απόφαση του Στρατοδικείου
Αθηνών, την Αντεισαγγελέα ∆ΙΚΑΙΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, Στρατιωτικό ∆ικαστή Γ’,
που αναπληρώνει τον Εισαγγελέα και τους αρχαιότερους Αντεισαγγελείς, κατ
άρθρο 174 ΣΠΚ, επειδή κωλύονται και τη Γραμματέα, Ψαρρή Αναστασία,
Ανθλγό (∆Γ), συνεδρίασε δημόσια στην Αθήνα και στην αίθουσα που έχει
καθοριστεί για τις συνεδριάσεις του, σήμερα την 13η του μηνός Μαρτίου του
έτους δύο χιλιάδες έξι (2006), και ώρα 9.00’ κατά την οποία ο παραπάνω
Στρατοδίκης, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ορκίστηκε σύμφωνα με το
άρθρο 183 ΣΠΚ, για να δικάσει τον παραπεμφθέντα σε δίκη με το
υπ’αριθμ.1019/05 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Αθηνών
για: ανυποταξία, κατηγορούμενο Ζ. Γ. του Σ. και της Ν., ετών **, που γεννήθηκε
το ** στη ** και κατοικεί στον ** (**), πρώην στρτη (ΠΒ), με ΣΑ: ** ’Ελληνα και
Χριστιανό Ορθόδοξο.
Στο σημείο αυτό ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, πρότεινε όπως
παύσει οριστικά η ασκηθείσα ποινική δίωξη για τον ως άνω κατηγορούμενο, ο
οποίος κατηγορείται για ανυποταξία, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφο 4 του
Νέου Στρατολογικού Νόμου, λόγω ειδικής παραγραφής.
Το ∆ικαστήριο, αφού διασκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, με παρούσα
την Γραμματέα, κατάρτισε και ο Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφαση του
∆ικαστηρίου, η οποία είναι η εξής:
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ.1 του Ν.3421/13.12.05, όσοι
συμπληρώνουν το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους μπορούν να
εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων , εφόσον
έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες ∆υνάμεις και αφού
προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση
τουλάχιστον ενός (1) μήνα.
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Με βάση την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, όσοι από τους
προαναφερόμενους διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με
την κατάταξή τους στις Ένοπλες ∆υνάμεις εξαιρούνται από την πρόσκληση ή
τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι.
Επιπλέον με βάση την παρ.5 του ίδιου άρθρου το αξιόποινο της
ανυποταξίας των παραπάνω εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι
σχετικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίας τίθενται στο αρχείο με
πράξεις του εισαγγελέα του αρμοδίου στρατιωτικού δικαστηρίου.
Στην προκειμένη περίπτωση ο κατηγορούμενος έχει συμπληρώσει το
35ο έτος της ηλικίας του και επιπλέον από την 7-2-05 έχει καταταγεί στο ΚΕΠΒ
και υπηρέτησε μέχρι και 7-5-05, οπότε και συμπλήρωσε την υπηρεσία του
ενός (1) τουλάχιστον μηνός που απαιτείται από την διάταξη του άρθρου 57
και συνεπώς η ανυποταξία παραγράφεται με βάση την παρ.4 του άρθρου
αυτού. Επομένως το δικαστήριο ομόφωνα κρίνει ότι παύει οριστικά η ποινική
του δίωξη λόγω παραγραφής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αφού είδε και τα άρθρα 213 παρ 1 ΣΠΚ, 111 παρ 1 και 4, 112, 113, 462
ΠΚ, 370 περ β’ ΚΠ∆.
∆έχεται παμψηφεί την πρόταση του Εισαγγελέως και παύει οριστικά την
ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά του ως άνω κατηγορουμένου Ζ. Γ., για
ανυποταξία, πράξεως που φέρεται ότι τελέσθηκε στο ΚΕΤΧ, από 26-5-04 έως 72-05, λόγω παραγραφής, σύμφωνα με το άρθρου 57 παρ.4 του
Ν.3421/13.12.05.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στο ακροατήριο του
∆ικαστηρίου.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

