
 

 

 

Η Ένωση ∆ικαστικών Λειτουργών  

Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης (Ε.∆.Λ.Σ.∆) κατά τη Γενική Συνέλευση 

των µελών της 

  

της 29ης Νοεµβρίου 2003, λαµβάνοντας υπόψη  ότι: 

  

–  Η µισθολογική αντιµετώπιση από το Κράτος, καθώς και η οικονοµική ανεξαρτησία 

γενικότερα, όλων των δικαστικών λειτουργών της χώρας, αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την πραγµάτωση της συνταγµατικά προβλεπόµενης προσωπικής 

ανεξαρτησίας των δικαστών.  

–  Μόνο δικαστές οι οποίοι απολαµβάνουν τις συνταγµατικά κατοχυρωµένες εγγυήσεις 

προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, καλύπτουν το αίτηµα των πολιτών για 

πλήρωση όλων των προϋποθέσεων παροχής µίας δίκαιης, σύµφωνα και µε το άρθρο 6 

της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), δίκης.  

–  Είναι αδιανόητο σε Κράτος ∆ικαίου µία κατηγορία ποινικών δικαστών, ενώπιον των 

οποίων δωσιδικούν οι ένστολοι πολίτες της χώρας για όλες τις αξιόποινες πράξεις τους, 

να απολαµβάνει µειωµένες εγγυήσεις προσωπικής ανεξαρτησίας  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

σύµφωνα µε τις αρχές της Ένωσης για δηµοκρατική λειτουργία και ανεξαρτησία  όλων 

των δικαστικών λειτουργών και  για  τη  βελτίωση  των  συνθηκών  απονοµής του 

δικαίου εν γένει  

 

και καλεί όλα τα θεσµοθετηµένα όργανα της Πολιτείας να ενεργήσουν για 

την υλοποίηση των διατάξεών του που έχουν ως εξής: 

 
ΕΝΩΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΕΝΩΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΕΝΩΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΕΝΩΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΙΤΟΥΡΓΩΝΙΤΟΥΡΓΩΝΙΤΟΥΡΓΩΝ    

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ  ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ  ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ  ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ  ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
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Άρθρο 1 

Προσωπική Ανεξαρτησία 

 

1. Η οικονοµική µεταχείριση των δικαστικών λειτουργών της Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης, 

οι οποίοι αµείβονται ως αξιωµατικοί και όχι ως δικαστές είναι άδικη, άνιση και 

αντισυνταγµατική. Το ειδικό µισθολόγιο των δικαστών αποτελεί συµπλήρωµα και 

αυτονόητη προϋπόθεση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας τους και σε 

αυτό θα πρέπει, για την αποκατάσταση της συνταγµατικής τάξης, να υπαχθούν άµεσα 

και οι δικαστικοί λειτουργοί της Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης. 

 

2. Η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 2521/1997, αναφερόµενη µεταξύ άλλων, 

στους δικαστικούς λειτουργούς των ποινικών δικαστηρίων, προδήλως περιλαµβάνει –

κατά τη σύµφωνη µε το Σύνταγµα ερµηνεία αυτής– και τους δικαστικούς λειτουργούς 

της Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης. Συνεπώς θα πρέπει, µε κατάλληλη ερµηνευτική διάταξη 

στο Ν. 2521/1997, να αποκατασταθεί η συνταγµατική τάξη, µε τη διευκρίνιση ότι 

στο ειδικό µισθολόγιο των δικαστών σαφώς και περιλαµβάνονται και οι 

δικαστικοί λειτουργοί της Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης. 

 

Άρθρο 2 

∆ιοικητική Υπαγωγή – Εκπαίδευση – Υλικο/οικονοµική υποστήριξη 

 

1. Θα πρέπει να θεσπιστεί η διοικητική υπαγωγή των Στρατιωτικών ∆ικαστηρίων στο 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, η οποία θα διευκολύνει την ορθή απονοµή του δικαίου, θα 

επικεντρώσει σε ένα κοινό φορέα την επίλυση κοινών δικαστηριακών προβληµάτων, θα 

περιορίσει τη σπατάλη οικονοµικών πόρων και θα εξαλείψει τυχόν διαφοροποιήσεις στο 

εν γένει δικαιϊκό σύστηµα της χώρας. 

 

2. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει επίσης να θεσµοθετηθεί από την Πολιτεία     

πρώτον η φοίτηση των νέων παρέδρων των Στρατιωτικών ∆ικαστηρίων στην 

Εθνική Σχολή ∆ικαστών, για την πλήρη και οµοιόµορφη επιστηµονική και δικαστική 

τους κατάρτιση, µε αυτήν που παρέχεται στους λοιπούς υποψήφιους δικαστές της 

χώρας και δεύτερον, η µετεκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών της Στρατιωτικής 

∆ικαιοσύνης στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό της χώρας, µε την πρόβλεψη 

εκπαιδευτικών αδειών (τόσο εξωτερικού όσο και εσωτερικού), ώστε να επιτευχθεί 

η άµεση και συνεχής επιστηµονική τους κατάρτιση και εξειδίκευση. 
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3. Με δεδοµένο ότι η ουσιαστική και ορθή απονοµή του δικαίου προϋποθέτει εκτός των 

παραπάνω και την επαρκή υλικο/οικονοµική υποστήριξη των Στρατιωτικών ∆ικαστικών 

Καταστηµάτων, απαιτείται άµεσα και πέρα των προαναφερόµενων, να θεσµοθετηθεί 

από την Πολιτεία ιδιαίτερη και ανεξάρτητη από τις στρατιωτικές µονάδες 

οικονοµική ενίσχυση των στρατιωτικών δικαστηρίων, προκειµένου να 

εκσυγχρονιστούν και εµπλουτιστούν οι νοµικές βιβλιοθήκες αυτών, να δηµιουργηθεί 

διαδικτυακό σύστηµα Η/Υ για την βελτίωση της ταχύτητας έκδοσης των δικαστικών 

αποφάσεων και τη δηµιουργία βάσης νοµικών δεδοµένων των στρατιωτικών 

δικαστηρίων και τέλος να εκσυγχρονιστεί και κατάλληλα συντηρηθεί η κτιριακή υποδοµή 

των στρατιωτικών δικαστηρίων.        

 

Άρθρο 3 

Στελέχωση διοικητικών οργάνων 

 

1. Οι στρατιωτικοί δικαστές δεν νοµιµοποιούνται να ασκούν ταυτόχρονα καθήκοντα 

νοµικού συµβούλου της διοίκησης και δικαστού, ενόψει της συνταγµατικής αρχής 

της διάκρισης των Εξουσιών, αλλά και ενόψει της γενικότερης αντίληψης της 

Πολιτείας που απαιτεί οι Νοµικοί Σύµβουλοι της ∆ιοίκησης να αποτελούν ανεξάρτητο 

οργανωτικό σχήµα εκείνου των δικαστών.   

 

2. Προς την κατεύθυνση αυτή, αναγνωρίζοντας παράλληλα και την ανάγκη πλαισίωσης 

των στρατιωτικών αρχών και υπηρεσιών µε νοµικούς συµβούλους, θα πρέπει να 

θεσµοθετηθεί άµεσα από την Πολιτεία η σύσταση Σώµατος Αξιωµατικών Νοµικών 

Συµβούλων (γεγονός που αποτελεί και συµβατική υποχρέωση της χώρας βάσει του 

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου ΙΙ του 1977 στις Συµβάσεις της Γενεύης του 1949, το οποίο 

έχει κυρωθεί µε το Ν. 1786/88, ΦΕΚ Α΄ 125/ 8-6-1988), σχετικό Νοµοσχέδιο άλλωστε, 

έχει ήδη υποβληθεί και παραµένει επί έτη αναξιοποίητο στο ΥΕΘΑ.  

       

Άρθρο 4 

Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 

 

Καθίσταται απαραίτητο, λόγω της φύσεως του λειτουργήµατος των στρατιωτικών 

δικαστών, ενώπιον των οποίων δωσιδικούν για όλες τις αξιόποινες πράξεις τους και οι 

στρατιωτικοί ιατροί, να θεσµοθετηθεί από την Πολιτεία η δυνατότητα παροχής 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στα µέλη του ∆ικαστικού Σώµατος Ενόπλων 
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∆υνάµεων, εκτός από τα στρατιωτικά νοσοκοµεία και από τα λοιπά δηµόσια νοσοκοµεία 

της χώρας, γεγονός που κρίνεται ευχερές, αλλά και αναγκαίο να υλοποιηθεί άµεσα. 

 

Άρθρο 5 

Αναγνώριση νοµικής προϋπηρεσίας 

 

Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας αποτελεί υποχρέωση ενός Κράτους ∆ικαίου και για το 

λόγο αυτό σαφώς και θα πρέπει να αναγνωριστεί από την Πολιτεία ως συντάξιµος 

χρόνος κάθε νοµική προϋπηρεσία την οποία είχαν οι στρατιωτικοί δικαστές πριν από 

την είσοδό τους στο Σώµα των ∆ικαστικών Λειτουργών της Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης. 

 

Άρθρο 6 

Επίδοση του Ψηφίσµατος 

 

Το παρόν Ψήφισµα να επιδοθεί µε επιµέλεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ενώσεως 

προς όλα τα θεσµικά όργανα της Ελληνικής Πολιτείας και προς κάθε αρµόδιο φορέα 

γενικά, προκειµένου να υλοποιηθούν άµεσα οι επιδιώξεις της Ενώσεως ∆ικαστικών 

Λειτουργών Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης, όπως αυτές από τη Γενική Συνέλευση της 

Ενώσεως εκφράστηκαν,  

 

ώστε να υπάρξει αφενός πρόοδος και ανάπτυξη της απονοµής του δικαίου 

στο χώρο της Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης και αφετέρου, ουσιαστική προσωπική 

και λειτουργική ανεξαρτησία των λειτουργών της. 

 

 

               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

           Θωµάς Καρανίσας                                                       Νικόλαος Μακρής 

             Αναθεωρητής Β΄                                                   Στρατιωτικός ∆ικαστής Α΄ 
Αντιπρόεδρος Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου                              Εισαγγελέας Στρατοδικείου Αθηνών 


