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                           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 

              ΤΟΥ  ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ   ΣΤΡΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ 
 
 Το ∆ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ∆ικαστές: 
1. ΜΠΑΚΟΛΑ ∆ημήτριο, Αναθεωρητή Β΄, κατ’ άρθρον 178 παρ.3 ΣΠΚ, που 
ορίστηκε με το υπ`αρ.πρωτ.:2745/10-11-2006 έγγραφο του Αναθεωρητικού 
∆ικαστηρίου. 
2. ΓΟΓΟΛΟ Ζώη, Στρατιωτικό ∆ικαστή Β΄, 
3. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Στυλιανό, Στρατιωτικό ∆ικαστή Β΄ 
και τους Στρατοδίκες:  
4. ΟΥΛΗ-ΡΟΥΣΗ ∆ημήτριο, Υποστράτηγο 
5. ΕΠΙΤΗ∆ΙΟ Γεώργιο, Υποστράτηγο 
που κληρώθηκε με την υπ’αριθμ. 2283/2006 Απόφαση του Στρατοδικείου 
Αθηνών, τον Εισαγγελέα ΑΝΘΟΥΛΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό ∆ικαστή Α΄ και 
τον Γραμματέα Μπαλατσό Αχιλλέα, Ανθλγό (∆Γ), συνεδρίασε δημόσια στην 
Αθήνα και στην αίθουσα που έχει καθοριστεί για τις συνεδριάσεις του, σήμερα 
την 8η του μήνα ∆εκεμβρίου, του έτους δύο χιλιάδες έξι (2006) και ώρα 
09:00΄, κατά την οποία οι παραπάνω Στρατοδίκες, μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου ορκίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 183 ΣΠΚ, για να δικάσει τον: Χ. 
Κ. του Α., που παραπέμφθηκε σε δίκη με το υπ’αριθμ.:982/05 κλητήριο 
θέσπισμα του Εισαγγελέα του Στρατοδικείου Αθηνών και κατηγορείται για 
απλή σωματική βλάβη, ο οποίος αφού παρουσιάστηκε στο ∆ικαστήριο, 
χωρίς δεσμά, όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο για την ταυτότητά του κλπ., 
αποκρίθηκε ότι ονομάζεται: Χ. Κ. του Α. και της Β., ετών **, που γεννήθηκε το 
** στη ** και κατοικεί ως εκ της υπηρεσίας του στην Αθήνα (**), Σχης (ΠΖ) της 
**, Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος. 
 

Στο σημείο αυτό, ο Εισαγγελέας, αφού ζήτησε το λόγο, είπε ότι η 
πράξη της απλής σωματικής βλάβης, για την οποία έχει παραπεμφθεί να 
δικαστεί ο κατηγορούμενος, προβλέπεται και τιμωρείται από το αρ. 308 παρ.1 
εδ.α΄ του ΠΚ με ποινή φυλακίσεως μέχρι τριών (3) ετών και κατά συνέπεια το 
∆ικαστήριο θα πρέπει να κηρυχθεί αναρμόδιο για την εκδίκαση της 
προκειμένης κατά του παραπάνω κατηγορουμένου ποινικής υπόθεσης και να 
παραπέμψει αυτήν στο αρμόδιο Τριμελές Στρατοδικείο.  

 
Το ∆ικαστήριο διασκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, σύμφωνα με το 

νόμο, με παρόντα το Γραμματέα, κατάρτισε την απόφασή του, την οποία ο 
Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως και σε δημόσια συνεδρίαση και η οποία είναι η 
εξής: 

 
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 120 παρ. 1 ΚΠ∆, «Το δικαστήριο 

οφείλει και αυτεπαγγέλτως να εξετάσει την καθ’ ύλην αρμοδιότητά του σε κάθε 
στάδιο της δίκης», κατά δε την παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου «το 
δικαστήριο, όταν κρίνει ότι είναι αναρμόδιο, παραπέμπει με απόφασή του την 
υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο και σ’ αυτή την περίπτωση ενεργεί ό,τι και το 
συμβούλιο πλημμελειοδικών όταν παραπέμπει τον κατηγορούμενο στο 
ακροατήριο».  
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Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 198 παρ. 1 ΣΠΚ, όπως η 

τελευταία αυτή παράγραφος αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 
3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 302/13-12-
05)  «στην αρμοδιότητα του τριμελούς στρατοδικείου υπάγονται τα πταίσματα, 
καθώς και τα πλημμελήματα, τα οποία κατά τον Κώδικα Ποινικής ∆ικονομίας 
και άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
μονομελούς πλημμελειοδικείου. Τα λοιπά εγκλήματα υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του πενταμελούς στρατοδικείου», σύμφωνα δε με τη διάταξη του 
άρθρου 114 περ. α΄ ΚΠ∆ «το μονομελές πλημμελειοδικείο δικάζει τα 
πλημμελήματα για τα οποία απειλείται στο νόμο φυλάκιση με ελάχιστο όριο 
κατώτερο των τριών μηνών ή χρηματική ποινή ή και οι δύο ποινές», εκτός από 
τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.  

 
Από τη διάταξη του άρθρου 308 παρ.1 εδ.α΄ ΠΚ, προβλέπεται ότι, 

όποιος με πρόθεση προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας 
του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών (3) ετών. 

 
Στην προκειμένη περίπτωση, η πράξη για την οποία παραπέμφθηκε να 

δικασθεί ο κατηγορούμενος είναι το πλημμέλημα της απλής σωματικής 
βλάβης, για το οποίο, κατά τα ανωτέρω, απειλείται ποινή φυλάκισης μέχρι 
τριών ετών, δεν ανήκει στις εξαιρέσεις του άρθρου 114 ΚΠ∆ και κατά συνέπεια 
η εκδίκαση της πράξης αυτής υπάγεται στην αρμοδιότητα του Τριμελούς 
Στρατοδικείου Αθηνών.  

 
   Κατόπιν των ανωτέρω, κατά την ομόφωνη γνώμη των μελών του 

∆ικαστηρίου, θα πρέπει να κηρυχθεί αναρμόδιο το Πενταμελές Στρατοδικείο 
Αθηνών για εκδίκαση και απόφανση επί της προκειμένης υποθέσεως και να 
παραπεμφθεί η υπόθεση στο καθ' ύλην αρμόδιο Τριμελές Στρατοδικείο 
Αθηνών. 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 

∆έχεται παμψηφεί την πρόταση του Εισαγγελέως, κηρύσσει παμψηφεί 
εαυτό αναρμόδιο για την εκδίκαση της προκειμένης, κατά του κατηγορουμένου 
Χ. Κ. του Α., ποινικής υποθέσεως για την πράξη της απλής σωματικής 
βλάβης, που τελέστηκε στη ** την 31-7-2004 και προβλέπεται και τιμωρείται 
από τη διάταξη του άρθρου 308 παρ.1 εδ.α΄ του ΠΚ σε συνδυασμό με τα 
άρθρα 1, 14, 26 παρ.1 εδ.α΄ και 27 του ΠΚ. 

 
Παραπέμπει, παμψηφεί, τον ανωτέρω κατηγορούμενο στο ακροατήριο 

του αρμοδίου καθ’ ύλη και κατά τόπο Τριμελούς Στρατοδικείου Αθηνών για να 
δικασθεί ως υπαίτιος του ότι ενώ ήταν στρατιωτικός, δηλαδή 
Αντισυνταγματάρχης και υπηρετούσε στην **, στη ** την 31-7-2004 με 
πρόθεση προξένησε σε άλλον σωματική κάκωση και συγκεκριμένα την 
παραπάνω ημερομηνία και κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ ωρών 15:15΄ με 
15:30΄, ενώ βρισκόταν στην παραλία του ** της **, επιτέθηκε στον Γ. Μ. του Β., 
τον έπιασε από το λαιμό εφαρμόζοντας λαβή κεφαλοκλειδώματος και τον έριξε 
επί του αμμώδους εδάφους της παραλίας, προκαλώντας με την πράξη του 
αυτή στον παραπάνω ιδιώτη «οίδημα μικρής έκτασης δεξιάς υπογναθίου 
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χώρας περιγεγραμμένο επώδυνο και αιμάτωμα δεξιάς τραχηλικής χώρας», 
σωματική κάκωση την οποία επεδίωξε και κατάφερε να προκαλέσει.  
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