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των στρατιωτικών δικαστηρίων 
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*  Το κείµενο που ακολουθεί επιλέχθηκε για βράβευση σε ∆ιαγωνισµό Μελετών σχετιζόµενων µε το 
Στρατιωτικό Ποινικό ∆ίκαιο γενικότερα, τον οποίο προκήρυξε η Ένωση ∆ικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής 
∆ικαιοσύνης για τον εορτασµό των δέκα ετών από τη σύσταση και λειτουργία της. Το Βραβείο απονεµήθηκε σε 
ειδική προς τούτο τελετή που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα (αίθουσα Λ.Α.Ε.∆.), την 28η Απριλίου 2009.  

 
 

Ι. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
Η διαδικασία της ποινικής δίκης πραγµατώνει το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο 

(διάγνωση του αδίκου και κατάφαση ενοχής – επιβολή επιµετρηµένης ποινής) και 
έχει ως κατευθύνσεις της από τη µια την ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήµατος 
που πλήττεται µε την τέλεση εγκληµατικών πράξεων και την αποκατάσταση της 
έννοµης τάξης µέσω της επιβολής ποινικών κυρώσεων στους παραβάτες και από την 
άλλη τη διασφάλιση της ελευθερίας του πολίτη τόσο ως φορέα έννοµων αγαθών όσο 
και ως υποκειµένου της ποινικής διαδικασίας. Αυτή η λειτουργία της ποινικής δίκης 
οφείλει να συντελεστεί οµότιµα και προς τις δύο κατευθύνσεις της1, γι’ αυτό 
δηµιουργεί την αναγκαιότητα εξασφάλισης ενός βασικού παράγοντα που πρέπει να 
χαρακτηρίζει την ποινική διαδικασία: του δίκαιου δικαστή (τόσο του δικαστηρίου 
όσο και του δικαστικού προσώπου2) που θα εξατοµικεύσει στην συγκεκριµένη κάθε 
φορά υπόθεση την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και θα διασφαλίσει την πραγµάτωση 
της αρχής της δίκαιης δίκης. Για να το επιτύχει ο νοµοθέτης πρέπει να κάνει επιλογή 
του κατάλληλου δικαστηρίου που θα διεξάγει τη δίκη και την επιλογή του 
κατάλληλου δικαστικού προσώπου που θα συγκροτήσει το κατάλληλο δικαστήριο. 
Πρόκειται, µε άλλα λόγια, για τη διαδικασία συγκεκριµενοποίησης της συνταγµατικά 
κατοχυρωµένης αρχής του νόµιµου δικαστή (άρθρο 8 § 1 Συντ)3. Η ιστορική 
καταγωγή της διάταξης του άρθρου 8 § 1 Συντ, συνδέεται µε την ποινική δίκη, 
ανεξάρτητα αν έχει ευρύτερη σηµασία και στην πολιτική δίκη, στη διοικητική δίκη, 
ακόµα και στην πειθαρχική δίκη4. Έργο (και δυσκολία συνάµα) του νοµοθέτη είναι 

                                       
1 βλ. Χ. Αργυρόπουλου, Ο θεσµικός ρόλος του συνηγόρου στην ποινική δίκη, εισήγηση στο 1ο διεθνές 
συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, 1997. Για τη φιλοσοφία της ποινικής δίκης βλ. Γ. Α. 
Μαγκάκη, Ο συνήγορος, µία παράδοξη κατάκτηση του πολιτισµού, 2004, σελ. 55 επ. 
2 ∆ικαστικά πρόσωπα µε την στενή έννοια είναι οι δικαστές, οι εισαγγελείς και οι γραµµατείς, βλ. Α. 
Παπαδαµάκη, Ποινική ∆ικονοµία, 2006,  σελ. 109 επ. 
3 Νόµιµος δικαστής (ή φυσικός δικαστής) είναι εκείνος που οριζόµενος από τους νόµους, ουσιαστικούς 
ή δικονοµικούς, που εκάστοτε ισχύουν, είναι καθ’ ύλη ή κατά τόπο ή βάσει άλλου κριτηρίου αρµόδιος 
να δικάσει και κάθε άλλη υπόθεση, όµοια από άποψη περιεχοµένου ή προσώπου, µε τη συγκεκριµένη 
υπόθεση για την οποία πρόκειται κάθε φορά. Η αρχή του νόµιµου δικαστή διασφαλίζει την 
αµεροληψία των οργάνων που απονέµουν δικαιοσύνη και προστατεύει τα ατοµικά δικαιώµατα, βλ. 
σχετ. Α. Μάνεση, Συνταγµατικά ∆ικαιώµατα, τ. α΄, ατοµικές ελευθερίες, 1982 σελ. 212 επ. και 
ΣυµβΣτρατοδΘεσ 92/1996, Υπεράσπιση 1996, σελ. 626. 
4 Α. Μάνεση, ό.π., σελ. 214. 
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να κάνει εύστοχες επιλογές ως προς τον καθορισµό της καθ’ ύλη αρµοδιότητας των 
δικαστηρίων και ως προς τον καθορισµό της λειτουργικής αρµοδιότητας των 
δικαστικών προσώπων.  

Ως καθ’ ύλη αρµοδιότητα νοείται η δικαιοδοτική κατανοµή των υποθέσεων στα 
ποινικά δικαστήρια, συναρτώµενη άµεσα µε τη φύση των εγκληµάτων5. Η έννοια της 
καθ’ ύλη αρµοδιότητας είναι η απάντηση του νοµοθέτη στο ερώτηµα ποιο όργανο θα 
απονείµει δικαιοσύνη για κάθε έγκληµα και συνιστά την επιλογή του κατάλληλου 
δικαστηρίου. Παράλληλα, ο δικαστής είναι ο εφαρµοστής της αφηρηµένης 
τυποποίησης του ποινικού φαινοµένου στα ποινικά δικαστήρια6. Η έννοια των 
λειτουργικών αρµοδιοτήτων των δικαστικών προσώπων, είναι η απάντηση του 
νοµοθέτη στο ερώτηµα τι περιµένει και από ποιο δικαστικό πρόσωπο το περιµένει, 
κατά τη διαδικασία τυποποίησης του ποινικού φαινοµένου σε κάθε εκδικαζόµενη 
υπόθεση και συνιστά την επιλογή του κατάλληλου δικαστή για τη συγκρότηση του 
κατάλληλου δικαστηρίου. 

Οι έννοιες αυτές (της καθ’ ύλη αρµοδιότητας των δικαστηρίων και των 
λειτουργικών αρµοδιοτήτων των δικαστικών προσώπων) συγκροτούν τα στηρίγµατα 
ολόκληρου του ποινικού συστήµατος και ως µέσου προστασίας των έννοµων αγαθών 
και ως µέτρου ελευθερίας των πολιτών7. Η σπουδαιότητα, εποµένως, της καθ’ ύλη 
αρµοδιότητας των ποινικών δικαστηρίων, όσο και των λειτουργικών αρµοδιοτήτων 
των δικαστικών προσώπων, είναι αυτονόητη: οι σχετικές ρυθµίσεις του νοµοθέτη 
καταδεικνύουν την αναγκαία ιεράρχησή του όσον αφορά τον ορισµό του νόµιµου 
δικαστή, µε άλλα λόγια υποδηλώνουν την θέση που επιφυλάσσει ο νοµοθέτης στα 
όργανα και στα δικαστικά πρόσωπα µέσα στο σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης, µε 
βάση αν αυτά ικανοποιούν τα αντικειµενικά, αφηρηµένα και γενικά κριτήριά του, 
καθώς επίσης υποδηλώνουν και την προγραµµατική µεθόδευσή του στη σειρά 
κατανοµής του δικαιοδοτικού έργου, από άποψη σπουδαιότητας και δυσκολίας8. 
Έτσι, µοιραία, σηµατοδοτούν τη θεσµική θέση των φορέων της ποινικής 
δικαιοδοσίας, δηλαδή των δικαστηρίων και των δικαστικών προσώπων, όσον αφορά 
την πραγµάτωση της συνταγµατικής αρχής της διάκρισης των λειτουργιών (άρθρο 26 
Συντ), που, για τη δικαστική λειτουργία, εκφράζεται µε την αιτιολογία και την 
κοινωνική πειστικότητα των αποφάσεων και είναι αποτέλεσµα της επιστηµονικής 
γνώσης, της προσωπικότητας και της συνειδησιακής ανεξαρτησίας των δικαστικών 
προσώπων. 

Φορέας ειδικής ποινικής δικαιοδοσίας είναι η στρατιωτική ποινική δικαιοσύνη9 
που αποσκοπεί, υπό το πρίσµα του κράτους δικαίου, στην κατοχύρωση του δικαιικού 
status του στρατιωτικού ως ένστολου πολίτη10. Θεσµικά, όµως, έναντι της κοινής 
ποινικής δικαιοσύνης, εµφανίζεται ως παρεκκλίνον σύστηµα.     
                                       
5 βλ. Α. Καρρά, Μαθήµατα ποινικού δικονοµικού δικαίου, 1983, σελ. 47. 
6 Α. Παπαδαµάκη, ό.π., σελ. 110. 
7 Για την διττή κοινωνική αποστολή του ποινικού δικαίου βλ. Γ. Α. Μαγκάκη, Ποινικό ∆ίκαιο, 
διάγραµµα γενικού µέρους, 1984, σελ. 35 επ., βλ. και ∆. Σπινέλλη, Το έννοµον αγαθόν και η σηµασία 
του εις την σύγχρονον διδασκαλίαν του ποινικού δικαίου, ΠΧρ ΚΑ(1971) σελ. 732 επ. 
8 Οι ρυθµίσεις του νόµου για την αρµοδιότητα λαµβάνουν υπόψη τη βαρύτητα του εγκλήµατος και τις 
απαιτούµενες ιδιότητες των δικαστών που θα συγκροτήσουν το δικαστήριο. Η οργάνωση των 
δικαστηρίων είναι αντίστοιχη µε τη διάκριση των εγκληµάτων σε πταίσµατα, πληµµελήµατα και 
κακουργήµατα. Επίσης, η σύνθεση του ανώτερου δικαστηρίου απαρτίζεται από δικαστές ανώτερου 
βαθµού, βλ. Α. Καρρά, ό.π., σελ. 48. 
9 Για τη διάκριση τακτικής ή κοινής, ειδικής και εξαιρετικής ποινικής δικαιοσύνης βλ. Α. Καρρά, ό.π., 
σελ. 10. Ειδικά ποινικά δικαστήρια είναι επίσης τα δικαστήρια ανηλίκων και το ειδικό δικαστήριο του 
άρθρου 86 Συντ, βλ. Α. Παπαδαµάκη, ό.π., σελ. 34 επ. 
10 Κρ. Κοκκινάκη, Περί συνθέσεως των πρωτοβάθµιων στρατιωτικών δικαστηρίων, Ποινική 
∆ικαιοσύνη 10 (2003), σελ. 1125. 
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ΙΙ. Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 
Η δικαιοσύνη στο στράτευµα απονέµεται από τα πρωτοβάθµια στρατιωτικά 

δικαστήρια (διακρινόµενα κατά το άρθρο 194 § 1 ΣΠΚ σε στρατοδικεία, ναυτοδικεία 
και αεροδικεία), το Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο και τον Άρειο Πάγο (άρθρο 167 § 1 
ΣΠΚ), συντιθέµενα κατά πλειοψηφία από δικαστικούς λειτουργούς του δικαστικού 
σώµατος των ενόπλων δυνάµεων (άρθρα 96 § 5 Συντ, 172 § 1 εδ. α ΣΠΚ) που 
περιβάλλονται µε τις συνταγµατικές εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής 
ανεξαρτησίας (άρθρα 96 § 5 και 87 § 1 Συντ, 167 § 2 ΣΠΚ) και οι αποφάσεις τους 
είναι ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένες (άρθρα 93 § 3 Συντ, 167 § 3 ΣΠΚ).  

Στο δεύτερο βιβλίο (δικονοµικές διατάξεις) του ΣΠΚ διαµορφώνεται η 
αντιστοιχία των φορέων απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης στις ένοπλες δυνάµεις 
µε αυτούς της απονοµής της κοινής ποινικής δικαιοσύνης όπως οι τελευταίοι 
σχηµατοποιούνται στις διατάξεις του ΚΠ∆. Έτσι, ως δικαστήριο, εισαγγελέας 
πληµµελειοδικών, ανακριτής και συµβούλιο πληµµελειοδικών νοούνται το 
στρατιωτικό δικαστήριο, ο εισαγγελέας του στρατοδικείου, ο ανακριτής και το 
δικαστικό συµβούλιο του στρατοδικείου. Το µονοµελές πληµµελειοδικείο, το 
πταισµατοδικείο και ο δηµόσιος κατήγορος αντιστοιχούν στο τριµελές στρατοδικείο 
και στον εισαγγελέα του στρατοδικείου. Το τριµελές πληµµελειοδικείο αντιστοιχεί 
στο πενταµελές στρατοδικείο. Ο εισαγγελέας εφετών, το εφετείο και το συµβούλιο 
εφετών αντιστοιχούν στον εισαγγελέα του αναθεωρητικού δικαστηρίου, στο 
αναθεωρητικό δικαστήριο και στο συµβούλιο του αναθεωρητικού δικαστηρίου 
(άρθρο 214 ΣΠΚ). Η αντιστοιχία αυτή σε πολλές περιπτώσεις δεν αποτυπώνει την 
πραγµατικότητα: Το πενταµελές στρατοδικείο καλύπτει όχι µόνο την αρµοδιότητα 
του τριµελούς πληµµελειοδικείου, αλλά και του µικτού ορκωτού δικαστηρίου και του 
τριµελούς εφετείου όταν αυτό δικάζει κακουργήµατα σε πρώτο βαθµό (πρβλ. άρθρο 
111 ΚΠ∆). Το Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο καλύπτει την αρµοδιότητα του µονοµελούς 
πληµµελειοδικείου όταν δικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων του τριµελούς 
στρατοδικείου επί πταισµάτων (πρβλ. άρθρο 114 περ. γ ΚΠ∆), του τριµελούς 
πληµµελειοδικείου όταν δικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων του τριµελούς 
στρατοδικείου επί πληµµεληµάτων (πρβλ. άρθρο 112 § 3 ΚΠ∆), του τριµελούς 
εφετείου όταν δικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων του πενταµελούς στρατοδικείου επί 
πληµµεληµάτων (πρβλ. άρθρο 111 § 8 ΚΠ∆), του πενταµελούς εφετείου όταν δικάζει 
εφέσεις κατά αποφάσεων του πενταµελούς στρατοδικείου επί κακουργηµάτων (πρβλ. 
άρθρο 499 εδ. ε ΚΠ∆), του µικτού ορκωτού εφετείου (πρβλ. άρθρο 499 εδ. δ ΚΠ∆) 
και, βέβαια, του Αρείου Πάγου όταν δικάζει αναθεωρήσεις11. 

Η αντιστοιχία των δικαστικών λειτουργών της στρατιωτικής δικαιοσύνης προς 
τους δικαστικούς λειτουργούς της κοινής ποινικής δικαιοσύνης είναι αποτυπωµένη 
στο άρθρο 52 § 1 του Κώδικα ∆ικαστικού Σώµατος Ενόπλων ∆υνάµεων. Έτσι, 
εξοµοιώνονται βαθµολογικά ο πρόεδρος του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου µε τον 
αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ο αναθεωρητής β΄ και ο αναθεωρητής γ΄ µε 
αρεοπαγίτη, ο στρατιωτικός δικαστής α΄ µε πρόεδρο εφετών, ο στρατιωτικός 
δικαστής β΄ µε εφέτη, ο στρατιωτικός δικαστής γ΄ µε πρόεδρο πρωτοδικών, ο 
στρατιωτικός δικαστής δ΄ µε πρωτοδίκη και ο πάρεδρος στρατιωτικού δικαστηρίου µε 
τον πάρεδρο πρωτοδικείου.  

 

                                       
11 Για την πλασµατική αυτή αντιστοιχία βλ. Α. Παπαδαµάκη, Στρατιωτικό Ποινικό ∆ίκαιο, 1997, σελ. 
456 
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ΙΙΙ. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 
1. Σε κάθε στρατοδικείο12 προεδρεύει ένας στρατιωτικός δικαστής α΄ ή β΄. Ως 

δικαστές τοποθετούνται στρατιωτικοί δικαστές α΄, β΄, γ΄, δ΄ ή πάρεδροι. Ως ανακριτές 
τοποθετούνται στρατιωτικοί δικαστές β΄, γ΄ ή δ΄ (άρθρο 171 § 1 ΣΠΚ). Στην 
εισαγγελία του στρατοδικείου τοποθετούνται ένας στρατιωτικός δικαστής α΄ ή β΄ ως 
εισαγγελέας και στρατιωτικοί δικαστές β΄, γ΄, δ΄ ή πάρεδροι ως αντεισαγγελείς 
(άρθρο 171 § 2 ΣΠΚ). Οι εισαγγελείς, αντεισαγγελείς και ανακριτές των 
στρατιωτικών δικαστηρίων εκτελούν τα καθήκοντά τους σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας (άρθρο 
175 ΣΠΚ), στο χώρο, δε, δικαιοδοσίας των στρατιωτικών δικαστηρίων, ο 
εισαγγελέας του στρατοδικείου έχει αρµοδιότητες αντίστοιχες µε εκείνες του 
εισαγγελέα πληµµελειοδικών και του δηµόσιου κατηγόρου και ο εισαγγελέας του 
Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου µε εκείνες του εισαγγελέα εφετών ή του Αρείου Πάγου 
κατά περίπτωση (άρθρο 200 § 1 εδ. α ΣΠΚ). Το στρατοδικείο δικάζει ως τριµελές ή 
πενταµελές. Όσον αφορά τους δικαστικούς λειτουργούς, στο τριµελές στρατοδικείο 
µετέχει ο πρόεδρος και ένας στρατιωτικός δικαστής ή πάρεδρος. Στο πενταµελές 
στρατοδικείο µετέχει ο πρόεδρος και είτε δύο ή τρεις στρατιωτικοί δικαστές είτε ένας 
ή δύο στρατιωτικοί δικαστές και ένας πάρεδρος (άρθρο 178 § 1 ΣΠΚ). Σχετικά µε τη 
συγκρότηση του στρατοδικείου, είτε τριµελούς είτε πενταµελούς, παρατηρούµε ότι ο 
πρόεδρος δεν µπορεί να είναι βαθµίδας µικρότερης από στρατιωτικού δικαστή α΄ ή β΄ 
(άρθρα 171 § 1 και 178 § 1 ΣΠΚ). Επίσης, το δικαστικό συµβούλιο του 
στρατοδικείου συντίθεται από τον πρόεδρο και δύο στρατιωτικούς δικαστές, από τους 
οποίους ο ένας µπορεί να είναι πάρεδρος (άρθρο 178 § 10 ΣΠΚ). Το αναθεωρητικό 
δικαστήριο, στο οποίο µετέχουν πάντοτε αµιγώς δικαστικοί λειτουργοί της 
στρατιωτικής δικαιοσύνης (άρθρα 187 § 1 εδ. α και 191 § 1 ΣΠΚ), συγκροτείται από 
τον πρόεδρο και δύο αναθεωρητές αν δικάζει µε τριµελή σύνθεση και από τον 
πρόεδρο και τέσσερις αναθεωρητές αν δικάζει µε πενταµελή σύνθεση (187 § 1 ΣΠΚ), 
ενώ το δικαστικό συµβούλιό του συγκροτείται από τον πρόεδρο και δύο αναθεωρητές 
(άρθρο 187 § 3 ΣΠΚ). 

Αντίστοιχα, το άρθρο 3 §§ 1, 2 ΚΠ∆ ορίζει πως τα πταίσµατα δικάζει ειδικός 
πταισµατοδίκης ή ειρηνοδίκης. Το µονοµελές πληµµελειοδικείο συγκροτείται από 
ένα πληµµελειοδίκη13 (άρθρο 6 ΚΠ∆). Το τριµελές πληµµελειοδικείο απαρτίζεται 
από τον πρόεδρο πρωτοδικών και δύο πληµµελειοδίκες ή ένα πληµµελειοδίκη και ένα 
πάρεδρο ή, όταν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη αυτή η σύνθεση, από τον 
πρόεδρο πρωτοδικών, ένα πληµµελειοδίκη και ένα ειρηνοδίκη ή πταισµατοδίκη 
(άρθρο 5 § 1 ΚΠ∆). Ως ανακριτής διορίζεται πληµµελειοδίκης (άρθρο 4 § 2α ΚΠ∆). 
Το συµβούλιο πληµµελειοδικών συγκροτείται από τον πρόεδρο πρωτοδικών και δύο 
πληµµελειοδίκες (άρθρα 305 § 1 και 5 § 1 ΚΠ∆). Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 § 1 
περ. α ΚΠ∆, στο µικτό ορκωτό δικαστήριο µετέχουν ο πρόεδρος πρωτοδικών και δύο 
πρωτοδίκες, κατά δε την περίπτωση β της ίδιας παραγράφου, στο µικτό ορκωτό 
εφετείο µετέχουν ο πρόεδρος εφετών και δύο εφέτες. Το τριµελές εφετείο 
συγκροτείται από τον πρόεδρο εφετών και δύο εφέτες (άρθρα 8 § 1 περ. γ και 9 § 1 

                                       
12 Ως στρατοδικεία νοούνται και το ναυτοδικείο και το αεροδικείο (άρθρο 5 § 1 περ. ιγ ΣΠΚ). 
13 Ως πληµµελειοδίκης νοείται ο πρωτοδίκης, αφού στην ελληνική νοµοθεσία, ως προς τη συγκρότηση 
των δικαστηρίων, ισχύει το σύστηµα της ενότητας της πολιτικής και της ποινικής δικαιοσύνης, πρβλ. 
άρθρο 4 Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών (Ν. 1756/1988). 
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εδ. α ΚΠ∆)14 και το πενταµελές εφετείο από τον πρόεδρο εφετών και τέσσερις εφέτες 
(άρθρα 8 § 1 περ. δ και 9 § 1 εδ. β ΚΠ∆). Το συµβούλιο εφετών συγκροτείται από 
τον πρόεδρο εφετών και δύο εφέτες (άρθρο 9 § 1 εδ. α ΚΠ∆). Τέλος, ο Άρειος Πάγος, 
όταν δεν συνεδριάζει σε ολοµέλεια, συγκροτείται από τον αντιπρόεδρο του τµήµατος 
και τέσσερις αρεοπαγίτες όταν συνεδριάζει ως δικαστήριο και από τον αντιπρόεδρο 
του τµήµατος και δύο αρεοπαγίτες όταν συνεδριάζει σε συµβούλιο (άρθρα 23 και 13 
§ 1 εδ. τελευτ. Ν. 1756/198815). 

Η πρώτη παρατήρηση από τη συγκριτική προσέγγιση και αξιολόγηση των 
παραπάνω διατάξεων και των αντιστοιχιών που αυτές δηµιουργούν, είναι ότι ο 
νοµοθέτης φαίνεται, ανεξήγητα, να δείχνει µειωµένη εµπιστοσύνη στους δικαστικούς 
λειτουργούς της στρατιωτικής δικαιοσύνης, όσον αφορά το δικαστικό έργο στην 
κύρια διαδικασία. Για τη συγκρότηση ίδιων, κατά την προαναφερόµενη αντιστοιχία, 
δικαστηρίων, αρκείται σε χαµηλότερης βαθµίδας δικαστές της κοινής ποινικής 
δικαιοσύνης, απ’ ότι αντίστοιχα δικαστές της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Ανάγλυφα 
µας αποκαλύπτεται η αδικαιολόγητη και ανορθολογική πραγµατικότητα: αν και η 
διάταξη του άρθρου 178 § 5 εδ. α ΣΠΚ, δίνει τη δυνατότητα στους στρατιωτικούς 
δικαστές γ΄ και δ΄, ακόµα και στους παρέδρους στρατιωτικών δικαστηρίων, να 
µετάσχουν στη σύνθεση πενταµελούς στρατοδικείου ως σύνεδροι και όταν αυτό 
εκδικάζει κακουργήµατα, έργο που κατ’ αρχήν δεν προβλέπεται για τους 
πρωτοβάθµιους δικαστές της τακτικής δικαιοσύνης (αφού τα περισσότερα 
κακουργήµατα ο ΚΠ∆ υπάγει στην καθ’ ύλη αρµοδιότητα του τριµελούς εφετείου), 
εν τούτοις ο στρατιωτικός δικαστής γ΄ και δ΄ είναι αποκλεισµένοι από τη διεύθυνση 
της διαδικασίας ακόµα και επί των πιο ελαφρών αδικηµάτων, σε αντίθεση µε τους 
αντίστοιχους πρόεδρο πρωτοδικών και πληµµελειοδίκη που στην κοινή ποινική 
δικαιοσύνη «σηκώνουν το βάρος» της πρωτοβάθµιας διαδικασίας.  

Ο στρατιωτικός δικαστής α΄ ή β΄ (αντίστοιχοι, όπως είδαµε, του προέδρου 
εφετών και του εφέτη), όταν προεδρεύει του τριµελούς στρατοδικείου, δικάζει ως 
πρωτοβάθµιος δικαστής, εκτός των άλλων, πταίσµατα, επιτελεί, λοιπόν, δικαιοδοτικό 
έργο πταισµατοδίκη, δικάζει, επίσης, πληµµελήµατα που ο ΚΠ∆ και ειδικοί ποινικοί 
νόµοι υπάγουν στην καθ’ ύλη αρµοδιότητα του µονοµελούς πληµµελειοδικείου, 
συνεπώς το δικαιοδοτικό του έργο αντιστοιχεί σε αυτό του πληµµελειοδίκη, στις δε 
περιπτώσεις που προεδρεύει του πενταµελούς στρατοδικείου (κατά την εκδίκαση 
πληµµεληµάτων ή κακουργηµάτων αρµοδιότητας ΜΟ∆), η λειτουργική αρµοδιότητά 
του αναλογεί σ’ εκείνη του προέδρου πρωτοδικών. Παράλληλα, όντας πρωτοβάθµιος 
δικαστής, παραδόξως είναι αποκλεισµένος από την εκδίκαση εφέσεων που, ως ένδικο 
µέσο, δικάζουν όλοι οι πρωτοβάθµιοι τακτικοί δικαστές, πλην του πταισµατοδίκη16. 
∆εν τηρείται, έτσι, η αναλογία, αφού στο πταισµατοδικείο, στο µονοµελές ή στο 
τριµελές πληµµελειοδικείο και στο ΜΟ∆ ούτε προεδρεύει ούτε µετέχει πρόεδρος 
εφετών ή εφέτης. Υπό την υφιστάµενη συγκρότηση, πραγµατική αντιστοιχία υπάρχει 
µόνο στην περίπτωση που ο στρατιωτικός δικαστής α΄ ή β΄ προεδρεύει ή µετέχει στη 
σύνθεση του πενταµελούς στρατοδικείου όταν αυτό δικάζει τα κακουργήµατα που το 
άρθρο 111 ΚΠ∆ υπάγει στην καθ’ ύλη αρµοδιότητα του τριµελούς εφετείου και τα 
στρατιωτικά κακουργήµατα. Επίσης, στο Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο, η πραγµατική 

                                       
14 Το άρθρο 8 § 1 περ. γ ΚΠ∆ ρυθµίζει τη συγκρότηση του τριµελούς εφετείου κακουργηµάτων, ενώ 
το άρθρο 9 § 1 εδ. α ΚΠ∆ του τριµελούς εφετείου πληµµεληµάτων. 
15 Οι διατάξεις αυτές, ως νεότερες, τροποποιούν τη διάταξη του άρθρου 10 ΚΠ∆. 
16 Στις συνηθισµένες στην πράξη περιπτώσεις συµµετοχής ειρηνοδίκη ή πταισµατοδίκη στη σύνθεση 
τριµελούς πληµµελειοδικείου ή ως ασκούντος χρέη εισαγγελέα στα µεταβατικά µονοµελή 
πληµµελειοδικεία και αυτός δικάζει εφέσεις κατ’ αποφάσεων του µονοµελούς πληµµελειοδικείου και 
του πταισµατοδικείου, βλ. άρθρα 5 § 1 συνδ. 112 § 3 ΚΠ∆ και 27 § 1 εδ. β συνδ. 114 περ. Γ ΚΠ∆. 
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αντιστοιχία διατηρείται µόνο στην εκδίκαση του ένδικου µέσου της αναθεώρησης. 
Ταυτόχρονα, ο νοµοθέτης παλινωδεί και επιφυλάσσει στον πρόεδρο του 
Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου και στους αναθεωρητές αρµοδιότητες πολύ κατώτερες 
της βαθµίδας τους και ασύµβατες µε τη δικαστική αντιστοιχία τους: αρµοδιότητες 
πταισµατοδίκη όταν δικάζουν σε πρώτο βαθµό πταίσµα κατηγορούµενου που φέρει 
βαθµό υποστράτηγου και ανώτερων, αρµοδιότητες πληµµελειοδίκη όταν δικάζουν σε 
πρώτο βαθµό πληµµέληµα κατηγορούµενου που φέρει βαθµό υποστράτηγου και 
ανώτερων και όταν µετέχουν σε τριµελή σύνθεση που δικάζει εφέσεις κατ’ 
αποφάσεων του τριµελούς στρατοδικείου επί πταισµάτων που στην κοινή ποινική 
δικαιοσύνη υπάγονται στην καθ’ ύλη αρµοδιότητα του µονοµελούς 
πληµµελειοδικείου (άρθρα 6 και 114 περ. γ ΚΠ∆), αρµοδιότητες προέδρου 
πρωτοδικών για τον πρόεδρο και πληµµελειοδίκη για τους σύνεδρους όταν µετέχουν 
σε τριµελή σύνθεση που δικάζει εφέσεις κατά των αποφάσεων του τριµελούς 
στρατοδικείου επί πληµµεληµάτων (άρθρο 198 § 2 περ. α1 ΣΠΚ) που στην κοινή 
ποινική δικαιοσύνη είναι έργο του τριµελούς πληµµελειοδικείου (άρθρο 112 § 3 
ΚΠ∆), στις δε υπόλοιπες περιπτώσεις εκδίκασης εφέσεων ασκούν δικαιοδοτικό έργο 
προέδρου εφετών και εφέτη αντίστοιχα. Βεβαίως, στην τακτική δικαιοσύνη ουδέποτε 
οι αρεοπαγίτες ασκούν τέτοια δικαιοδοτική λειτουργία17.  

Θα µπορούσε να υπάρξει αντίλογος: ο νοµοθέτης εµπιστεύεται τους 
στρατιωτικούς δικαστές α΄ και β΄, αναγνωρίζοντάς τους τη δυνατότητα να µετάσχουν 
στη σύνθεση του αναθεωρητικού δικαστηρίου όταν συντρέχει περίπτωση 
αναπλήρωσης, ακόµα και επί αναθεωρήσεων (άρθρο 191 § 1 εδ. α ΣΠΚ), ασκώντας 
και ακυρωτική δικαιοδοσία που αντίστοιχα δεν έχει παρασχεθεί στους προέδρους 
εφετών και στους εφέτες, οι οποίοι ουδέποτε µετέχουν σε αναιρετική διαδικασία, 
έστω και κατ’ αναπλήρωση. Πρόκειται, όµως, για ρύθµιση εξαιρετικής ανάγκης που 
δεν είναι συνήθης στην πράξη, αλλά και επιβεβαιώνει πως µόνο για να 
αποκατασταθεί περιστασιακά η δυσλειτουργία, ο νοµοθέτης εµπιστεύεται τη 
δευτεροβάθµια κρίση στους στρατιωτικούς δικαστές α΄ και β΄. Αλλά ακόµα και στην 
περίπτωση ανάγκης, ο νοµοθέτης µεταχειρίζεται µε περισσότερη εµπιστοσύνη τους 
τακτικούς δικαστές. Η διάταξη του άρθρου 9 § 2 ΚΠ∆, θεωρεί τους πληµµελειοδίκες 
µε πενταετή µόνο υπηρεσία αξιόπιστους να δικάσουν ακόµα και εφέσεις επί 
κακουργηµάτων, µετέχοντας στη σύνθεση του πενταµελούς εφετείου επί 
αναπλήρωσης. Αξιοπρόσεκτη, δε, είναι η εµπιστοσύνη του νοµοθέτη στους 
ειρηνοδίκες και πταισµατοδίκες (βλ. άρθρα 5 § 1 εδ. α και 27 § 1 εδ. β ΚΠ∆). 

Ορθολογικότερη κατανοµή των λειτουργικών αρµοδιοτήτων των στρατιωτικών 
δικαστών, ανάλογη µε την αντιστοιχία τους προς τους τακτικούς δικαστές, επιβάλλει, 
κατά την υφιστάµενη σήµερα οργάνωση των στρατιωτικών δικαστηρίων, στο 
τριµελές στρατοδικείο να προεδρεύει στρατιωτικός δικαστής δ΄ ή το πολύ 
στρατιωτικός δικαστής γ΄ (πρβλ. άρθρο 6 εδ. β ΚΠ∆), στο πενταµελές στρατοδικείο 
να προεδρεύει στρατιωτικός δικαστής γ΄

18 και µόνο όταν πρόκειται για 
κακουργήµατα που δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα του ΜΟ∆, αλλά σ’ αυτή του 
τριµελούς εφετείου, κατά το άρθρο 111 ΚΠ∆, καθώς και για στρατιωτικά 
                                       
17 Περίπτωση πρωτοβάθµιας εκδίκασης από αρεοπαγίτες, είναι η συµµετοχή τους στο ειδικό 
δικαστήριο του άρθρου 86 § 4 Συντ. Περίπτωση κατ’ έφεση αρµοδιότητας του Αρείου Πάγου, είναι 
κατά οριστικής απόφασης του συµβουλίου εφετών επί αιτήσεως εκδόσεως αλλοδαπού εγκληµατία 
(άρθρο 451 ΚΠ∆). 
18 Η διάταξη του άρθρου 218 § 2 εδ. β ΣΠΚ επιτρέπει στους στρατιωτικούς δικαστές γ΄ να 
τοποθετούνται ως πρόεδροι και εισαγγελείς στρατοδικείων (δηλαδή σε θέσεις που µε βάση την 
αντιστοιχία τους θα έπρεπε να βρίσκονται), αλλά µόνο σε πολεµική περίοδο, όταν η δικαιοσύνη 
λειτουργεί µε αρρυθµίες, περικόπτονται οι διαδικασίες και περιστέλλονται τα δικαιώµατα του 
κατηγορουµένου (άρθρα 223 έως 228 ΣΠΚ). 
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κακουργήµατα που προβλέπονται στον ΣΠΚ, να προεδρεύουν και να µετέχουν στη 
σύνθεση στρατιωτικός δικαστής α΄ ή β΄. Ανάλογα πρέπει να ισχύουν και για τους 
εισαγγελείς ακροατηρίου. 

 
2. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του ΣΠΚ, τα 

στρατιωτικά δικαστήρια υπό τη νέα τους µορφή, ως συγκροτούµενα δηλαδή κατά 
πλειοψηφία από δικαστές µε προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία και 
λειτουργούντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Συντάγµατος και του Κώδικα Ποινικής 
∆ικονοµίας, απασχολούνται µε την εκδίκαση εγκληµάτων που καλύπτουν όλο το 
φάσµα του ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Σκοπός είναι η ποιοτική αναβάθµιση του 
έργου τους, η εξύψωση του κύρους των λειτουργών τους και η καθιέρωσή τους στην 
κοινή συνείδηση ως ισάξιων απονεµητών της ποινικής δικαιοσύνης, επιφορτισµένων 
και ικανών να διασφαλίσουν την προστασία των έννοµων αγαθών όχι µόνο των 
ενόπλων δυνάµεων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας, µε απόλυτη προσήλωση στο 
σεβασµό των ατοµικών δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών των διαδίκων 
και στην αρχή της δίκαιης δίκης. Η υποβάθµιση των δικαστικών λειτουργών της 
στρατιωτικής δικαιοσύνης που εντοπίσαµε παραπάνω, η οποία καταγράφει την πρώτη 
υπαναχώρηση του νοµοθέτη από το στόχο του, θα έπρεπε να έχει επαρκή 
δικαιολογητική βάση και σοβαρή δικαιοπολιτική αιτία. Η βιβλιογραφία δεν δίνει 
απάντηση στον προβληµατισµό µας. Αντίθετα, η απάντηση βρίσκεται µέσα από την 
ιστορική επισκόπηση της στρατιωτικής ποινικής νοµοθεσίας και ειδικά από την 
αντιπαραβολή του πρώτου κεφαλαίου του δεύτερου βιβλίου του ΣΠΚ (Ν. 2287/1995) 
µε τίτλο «∆ικαστήρια και δικαστικά πρόσωπα» (άρθρα 167 έως 192) µε το αντίστοιχο 
τµήµα του ΑΝ 2308/1941 (προϊσχύσαν δίκαιο) µε τίτλο όµοιο (άρθρα 175 έως 239).  

Από τη µελέτη των σχετικών διατάξεων της καταργηµένης νοµοθεσίας 
διαπιστώνουµε ότι οι κατώτεροι δικαστικοί λειτουργοί της στρατιωτικής δικαιοσύνης 
ως δικαστές ήταν παντελώς αποκλεισµένοι από την κύρια διαδικασία, ασχολούµενοι 
αποκλειστικά και µόνο µε την προδικασία. Οι ρυθµίσεις αυτές της προϊσχύσασας 
νοµοθεσίας ίσως υπαγορεύονταν από το γεγονός ότι το στρατοδικείο συγκροτείτο 
πάντοτε ως πενταµελές, µε συµµετοχή τεσσάρων στρατοδικών και µόνων 
στρατιωτικών δικαστών του προέδρου και του επιτρόπου (µε βαθµό δικαστικού 
συµβούλου α΄ ή β΄)19. Ο σύγχρονος νοµοθέτης δεν διατήρησε µεν τον αποκλεισµό 
των κατώτερων δικαστικών λειτουργών από την κύρια διαδικασία, αφού οι 
στρατιωτικοί δικαστές γ΄ και δ΄ και οι πάρεδροι µετέχουν στις συνεδριάσεις του 
στρατοδικείου ως συµπάρεδρα µέλη και ως εισαγγελείς της έδρας, όµως, χωρίς 
νοµική δικαιολογία ακολούθησε το πνεύµα της προηγούµενης νοµοθεσίας όσον 
αφορά το βαθµό του προεδρεύοντος και τους απέκλεισε από τη διεύθυνση της 
πρωτοβάθµιας διαδικασίας, σε αντίθεση µε τους αντίστοιχους δικαστές της κοινής 
ποινικής δικαιοσύνης. Έτσι, αλυσιδωτά επήλθε η περιστολή των λειτουργικών 
αρµοδιοτήτων των δικαστών της στρατιωτικής δικαιοσύνης, όπως την αναλύσαµε 
παραπάνω. Η επιστηµονική κατάρτισή τους δεν δικαιολογεί αυτή την περιστολή ούτε 
ο τρόπος οργάνωσης και συγκρότησης των στρατιωτικών δικαστηρίων και η 
ιδιαίτερη φύση του στρατεύµατος ως χώρου της δικαιοδοσίας τους, µπορούν να 
δώσουν νοµικό επιχείρηµα στη διατήρηση του αναχρονιστικού  πνεύµατος του 
νοµοθέτη και στην ύπαρξη αυτών των ρυθµίσεων που κάθε άλλο παρά θωρακίζουν ή 
διευρύνουν το δικαστικό φρόνηµα των δικαστικών λειτουργών της στρατιωτικής 
δικαιοσύνης.  

                                       
19 βλ. άρθρα 178 και 185 ΑΝ 2308/1941. 
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3. Ο νόµος (άρθρο 178 §§ 2, 5 ΣΠΚ), συν τοις άλλοις, εξαρτά τη συγκρότηση 
του στρατοδικείου από το βαθµό του κατηγορούµενου. Όσο πιο υψηλόβαθµος είναι 
στη στρατιωτική ιεραρχία ο κατηγορούµενος, τόσο αυξάνει και η δικαστική βαθµίδα 
των δικαστών που προεδρεύουν και µετέχουν στη σύνθεση του δικαστηρίου. Η 
αντιµετώπιση αυτή, κατ’ αρχήν, φαίνεται να είναι ανάλογη µε τη ρύθµιση των 
άρθρων 111 § 7 και 112 § 2 ΚΠ∆, όπου ο νοµοθέτης πρόβλεψε την εκδίκαση 
αδικηµάτων ορισµένων κατηγοριών προσώπων (δικαστές πολιτικής, κοινής ποινικής 
και διοικητικής δικαιοσύνης, δικηγόροι, νοµάρχες κ.α..) από ανώτερα δικαστήρια 
(και όχι από τα συνήθους αρµοδιότητας δικαστήρια, συντιθέµενα έστω από 
ανώτερους δικαστές)20. Στα πρόσωπα αυτά δεν περιλαµβάνονται οι στρατιωτικοί, για 
τους οποίους ο νοµοθέτης επιφύλαξε µεν την ειδική δωσιδικία των στρατιωτικών 
ποινικών δικαστηρίων, αλλά όχι και ιδιάζουσα δωσιδικία κρίσης από ανώτερα 
δικαστήρια. 

Όµως, η προσεκτική προσέγγιση δείχνει πως δεν πρόκειται για ανάλογη 
ιδιάζουσα δωσιδικία που στον ΚΠ∆ εισάγεται ρητά µε µόνο το κριτήριο της 
ιδιότητας, ενώ το κριτήριο του βαθµού είναι αδιάφορο για το νόµο. Έτσι, δεν 
αντιµετωπίζεται διαφορετικά ο δικηγόρος παρά πρωτοδίκαις από τον δικηγόρο παρ’ 
Αρείω Πάγω ούτε ο πάρεδρος από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ.λ.π. Είναι, 
λοιπόν, δικονοµικά ανορθόδοξο και νοµοτεχνικά παράλογο, ο αναθεωρητής που 
δικάζει και ως ακυρωτικός δικαστής (παρέχοντας στο δικαιϊκό σύστηµα και, εν τέλει, 
στην έννοµη τάξη  τα επιστηµονικά, προσωπικά και λειτουργικά εχέγγυα της 
υπέρτατης νοµικής εκφοράς), ταυτόχρονα να είναι αναγκασµένος ή ακριβέστερα 
υποβαθµισµένος να δικάζει σε πρώτο βαθµό κάθε έγκληµα, ακόµα και το πταίσµα 
υποστράτηγου, να κρίνεται ακατάλληλος για το αδίκηµα  αντιστράτηγου, οπότε 
ενεργοποιείται η πρωτοβάθµια κρίση του προέδρου του Αναθεωρητικού 
∆ικαστηρίου, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται πως ούτε καν αυτός (ο πρόεδρος του 
Αναθεωρητικού) δεν παρέχει εχέγγυα εµπιστοσύνης ώστε να δικάσει έστω το 
πταίσµα του στρατηγού και κινητοποιείται ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ή 
αρεοπαγίτης (κατώτερος σε αντιστοιχία από τον πρόεδρο του Αναθεωρητικού).  

Τελικά, ένα ειδικό νοµοθέτηµα (ΣΠΚ) αναγορεύει το στρατηγό σε πολίτη 
ιδιαίτερης κατηγορίας και ορίζει για την εκδίκαση ακόµα και του πταίσµατός του τον 
αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ενώ ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο πρόεδρος του 
Συµβουλίου της Επικρατείας και ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ανώτατοι 
εκφραστές της δικαστικής, τρίτης ισότιµης πολιτειακής λειτουργίας (άρθρο 26 § 3 
Συντ), δεν έχουν αυτή την αντιµετώπιση. Καµία νοµική ή έστω νοµιµοφανής αιτία 
δεν βρίσκεται που να δικαιολογεί τις ρυθµίσεις του άρθρου 178 §§ 2, 5 ΣΠΚ, οι 
οποίες έχουν ως αποτέλεσµα ότι ο στρατιωτικός βαθµός του κατηγορούµενου 
ακυρώνει τη θεσµική και λειτουργική θέση των δικαστικών λειτουργών. Πρόκειται 
για απροβληµάτιστη αντιγραφή του προϊσχύσαντος δικαίου21 (όταν η στρατιωτική 
δικαιοσύνη ήταν στρατιωτικά δοµηµένο σώµα, ενταγµένο στον µηχανισµό των 
ενόπλων δυνάµεων) και συνιστά αποµεινάρι των απανθρακωµένων αντιλήψεων περί 
ιεραρχικής εξάρτησης και στρατιωτικής ιδιότητας των δικαστών της στρατιωτικής 
δικαιοσύνης. 

                                       
20 Αξιολογήθηκε από το νοµοθέτη ότι η ιδιαίτερη θέση αυτών των προσώπων απαιτεί µεγαλύτερες 
εγγυήσεις αντικειµενικής κρίσης από ανώτερο δικαστήριο. Αυτή, όµως, η πρόβλεψη, δεν 
ανταποκρίνεται στην αρχή της ίσης µεταχείρισης (άρθρο 4 Συντ), βλ. Μ. Μαργαρίτη, Ερµηνεία 
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, 2008, σελ. 228. Για το θέµα της ιδιάζουσας δωσιδικίας βλ. Β. Ζησιάδη, 
Η ιδιάζουσα δωσιδικία στην ποινική διαδικασία: Φαινοµενική ή πραγµατική προσβολή της αρχής της 
ισότητας; (Συµβολή στον Τιµητικό τόµο για τον Α. Μάνεση). 
21 Άρθρο 189 Α.Ν. 2803/1941 
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4. Άµεσα συνδεµένες µε το ζήτηµα των λειτουργικών αρµοδιοτήτων των 
δικαστικών λειτουργών της στρατιωτικής δικαιοσύνης είναι οι εγγυήσεις προσωπικής 
και λειτουργικής ανεξαρτησίας τους. Η θεµελιακή αρχή του ποινικού δικαίου nullum 
crimen nulla poena sine lege (κανένα έγκληµα, καµιά ποινή χωρίς νόµο) 
συµπληρώνεται µε την αρχή nullum crimen nulla poena sine processu (κανένα 
έγκληµα, καµιά ποινή χωρίς ποινική διαδικασία). Από αυτές, σε συνδυασµό µε την 
αρχή της κατηγορητικής δίκης, απορρέει ο βασικός δικονοµικός κανόνας nemo judex 
sine actore (καµιά  ποινική δίκη χωρίς κατηγορία). Αυτή η συνεπαγωγή της 
αφηρηµένης τυποποίησης του ποινικού φαινοµένου, µόνο µαζί µε τις εγγυήσεις 
ανεξαρτησίας του δικαστή που θα συγκεκριµενοποιήσει τον ποινικό νόµο, παρέχει 
επαρκή κατοχύρωση της ατοµικής ελευθερίας του πολίτη απέναντι στην κρατική 
εξουσία. Χωρίς εγγυήσεις ανεξαρτησίας ο δικαστής γίνεται διοικητικό όργανο, οπότε 
καταλύεται η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών της πολιτείας και αναιρείται 
ουσιαστικά η σηµασία της τυποποίησης του ποινικού φαινοµένου22.  

Το δικαιικό σύστηµα και, πρώτιστα, η κοινωνία, προσβλέπει στη στρατιωτική 
δικαιοσύνη ως ανεξάρτητη δικαιοσύνη και στους δικαστές της ως νόµιµους δικαστές 
των ενταγµένων στις ένοπλες δυνάµεις πολιτών, απαιτεί, δε, να είναι µόνο δικαστές 
και αποκλειστικά η δικαστική ιδιότητα να διαπνέει το έργο τους, την αποστολή τους 
και τη φύση τους, χωρίς συναισθηµατικά, ψυχολογικά ή νοµικά συµπλέγµατα µε την 
ιδιότητα του στρατιωτικού. ∆υστυχώς ο νοµοθέτης και στο σηµείο αυτό δεν στάθηκε 
αντάξιος της δικαιικής αναγκαιότητας και της κοινωνικής προσδοκίας. Πέρα από τις 
προαναφερόµενες σε βάρος των δικαστικών λειτουργών της στρατιωτικής 
δικαιοσύνης διαφοροποιήσεις του ΣΠΚ, µία σειρά διατάξεων του Κ∆ΣΕ∆ έρχονται 
σε αντίθεση µε τις κοινωνικές απαιτήσεις και στην πράξη θέτουν τουλάχιστον σε 
δοκιµασία, αν όχι σε αµφισβήτηση, την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία µε 
την οποία πρώτιστα ο συνταγµατικός νοµοθέτης όπλισε τους δικαστικούς 
λειτουργούς της στρατιωτικής δικαιοσύνης (άρθρα 96 § 5 και 87 § 1 Συντ). Ο κοινός 
νοµοθέτης στον προαναφερόµενο κώδικα, αν και επανέλαβε τη συνταγµατική επιταγή 
για την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία τους (άρθρο 2 Κ∆ΣΕ∆) φρόντισε να 
αγνοήσει τον συνταγµατικό νοµοθέτη και να αυτοαναιρεθεί, ως προς το σκοπό του, 
µε πρωτοφανώς αντισυνταγµατικές ρυθµίσεις:  

Οι δικαστές της στρατιωτικής δικαιοσύνης διατηρούν διττή ιδιότητα, δηλαδή 
και αυτή του δικαστή και αυτή του στρατιωτικού23, παρόλο που στην εισηγητική 
έκθεση του παραπάνω νόµου ρητά αναγράφεται ότι ο στόχος του νοµοθέτη για 
εξύψωση της στρατιωτικής δικαιοσύνης και των δικαστών της επιτυγχάνεται µόνο 
µέσω της αποδέσµευσης των δικαστών από το καθεστώς των αξιωµατικών, αφού η 
δικαστική ανεξαρτησία είναι ασυµβίβαστη µε τη στρατιωτική πειθαρχία. 
Συγκεκριµένα: είναι αδιανόητο ότι οι δικαστικοί λειτουργοί της στρατιωτικής 
δικαιοσύνης, εκτός από τον όρκο του δικαστή δίνουν και τον όρκο του στρατιωτικού 
(άρθρο 10 § 3 Κ∆ΣΕ∆), δηλαδή όρκο «υποταγής στους ανωτέρους» τους, αν και ρητά 
ορίζεται πως υπόκεινται µόνο στο σύνταγµα και στους νόµους (άρθρο 21 Κ∆ΣΕ∆).24 

                                       
22 Λ. Μαργαρίτη-Ν. Παρασκευόπουλου, Ποινολογία, 1991, σελ. 330 επ., Ι. Μανωλεδάκη, Γενική 
θεωρία του ποινικού δικαίου, α΄, 1976, σελ. 47 έως 52. 
23 Αντίθετα, ο Π. Κρεµµυδιώτης θεωρεί ότι οι στρατιωτικοί δικαστές δεν έχουν στρατιωτική ιδιότητα, 
βλ. Η τάση ενσωµατώσεως του αντικειµένου της στρατιωτικής δικαιοσύνης στην κοινή δικαιοσύνη, 
ΠΧρ ΜΘ(1999) σελ. 888 επ. 
24 Οι δικαστικοί λειτουργοί της στρατιωτικής δικαιοσύνης έχουν αντιστοιχία βαθµού µε τους 
αξιωµατικούς των ενόπλων δυνάµεων (άρθρα 142 Κ∆ΣΕ∆ αλλά και 172 § 5 ΣΠΚ). Στα δελτία 
ταυτότητάς τους αναγράφεται ο στρατιωτικός βαθµός τους (άρθρο 4 § 2 Π∆ 166/2006). Σε πολεµική 
περίοδο θα πρέπει να φέρουν στολή µε στρατιωτικά διακριτικά του βαθµού τους (άρθρο 140 § 4 και 
147 Κ∆ΣΕ∆).  
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Για τα διαπραττόµενα από αυτούς αδικήµατα δεν έχουν ειδική δωσιδικία, την οποία 
έχει το σύνολο του νοµικού κόσµου (δικαστικοί λειτουργοί κάθε είδους και όλων των 
βαθµίδων της πολιτικής, της ποινικής και της διοικητικής δικαιοσύνης, δικηγόροι, 
συµβολαιογράφοι, τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους), αλλά και οι 
αρχιερείς, οι νοµάρχες και αυτοί ακόµα οι αξιωµατικοί της ΕΛΑΣ25.  

Αντίθετα, οι δικαστές της στρατιωτικής δικαιοσύνης δωσιδικούν ως 
αξιωµατικοί στα στρατιωτικά δικαστήρια, ενώ η κοινή µε τους υπόλοιπους 
δικαστικούς λειτουργούς δωσιδικία εισάγεται ως εξαίρεση (άρθρο 144 Κ∆ΣΕ∆). 
Αυτή η ακατανόητη και κατά το περιεχόµενο και κατά την αιτία διάταξη26, η οποία 
ερµηνευόµενη σηµαίνει ότι οι δικαστικοί λειτουργοί µπορούν να διαπράξουν 
στρατιωτικό έγκληµα27, τους στερεί τον νόµιµο δικαστή τους (άρθρο 8 § 1 Συντ)28. 
Το ουσιαστικό πειθαρχικό δίκαιό τους περιλαµβάνει, εκτός από τα πειθαρχικά 
παραπτώµατα των δικαστών (πρβλ. άρθρο 91 Κώδικα Οργανισµού ∆ικαστηρίων και 
Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών) και πειθαρχικά παραπτώµατα των 
αξιωµατικών (άρθρο 71 Κ∆ΣΕ∆). Οι στρατιωτικοί δικαστές, καλύπτουν διοικητικές 
θέσεις (άρθρα 27 § 4 Κ∆ΣΕ∆ και 53 Π∆ 21/2002), αναπληρώνοντας την έλλειψη 
νοµικών συµβούλων, αναγκασµένοι έτσι σε πάρεργο. Μετέχουν στα πειθαρχικά 
συµβούλια του εµπορικού ναυτικού όχι ως προεδρεύοντες, αλλά ως µέλη υπό την 
προεδρία µη νοµικού αξιωµατικού του λιµενικού σώµατος (άρθρα 258 και 259 
Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου), σε αντίθεση µε τους δικαστές της κοινής 
δικαιοσύνης που σε οποιαδήποτε επιτροπή ή συµβούλιο συµµετέχουν πάντοτε 
προεδρεύουν. ∆εν διορίζονται δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές (πρβλ. άρθρα 68 
§§ 2, 3, 4 του Π∆ 96/2007 και 52 § 2 Π∆ 410/1995). Κυρίως, οι δικαστές της 
στρατιωτικής δικαιοσύνης εξαρτώνται (όπως ήδη σηµειώσαµε) από το βαθµό του 
κατηγορούµενου και η αρχαιότητά τους από την αρχαιότητα «οµοιόβαθµων» µ’ 
αυτούς στρατοδικών (άρθρα 172 § 5, 176 § 1, 178, 179, 180, 181, 219 ΣΠΚ).  

Οι δικαστικοί λειτουργοί των στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων, τέλος, δεν 
περιλήφθηκαν στο ειδικό µισθολόγιο που ισχύει για όλους τους δικαστικούς 
λειτουργούς (Ν. 2521/1997), παρά το ότι στην εισηγητική έκθεση του Ν. 2304/1995 
(Κ∆ΣΕ∆) ρητά αναφέρεται ότι οι απολαβές τους πρέπει να είναι ανάλογες της θέσης 
τους και της ιδιότητας του δικαστή. Οι προαναφερόµενες διατάξεις αποδείχτηκαν 
παγίδα και το βλαπτικό αποτέλεσµά τους φάνηκε καθαρά: οδήγησαν στην έκδοση της 
µε αρ. 2857/2003 απόφασης της ολοµέλειας του ΣτΕ29, η οποία, αν και µε ισχυρή 
µειοψηφία, αγνόησε προηγούµενη νοµολογία της30  ότι αυτονόητη προϋπόθεση και 
συµπλήρωµα της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστών είναι το 

                                       
25 Η ειδική δωσιδικία των συµβολαιογράφων προβλέπεται στο άρθρο 36 ν. 2830/2000 (Κώδικας 
Συµβολαιογράφων), των µελών του ΝΣΚ στο άρθρο 39 Ν. 3086/2002, των αξιωµατικών της ΕΛΑΣ 
από το βαθµό του υπαστυνόµου και πάνω στο άρθρο 40 § 2 ν. 1481/1984. Στην ίδια δωσιδικία 
υπάγονται και ο γενικός επιθεωρητής δηµόσιας διοίκησης και οι βοηθοί του (άρθρο 1 ν. 3074/2002). 
26 Ο Παπαδαµάκης τη χαρακτηρίζει δικονοµικό τέρας (βλ. ό.π. υποσηµ. 11, σελ. 28). 
27 Βλ. Π. Χριστοφοράκου, Η ποινική δωσιδικία των δικαστικών λειτουργών του δικαστικού σώµατος 
των ενόπλων δυνάµεων, ΠΧρ ΜΗ(1998), σελ. 328. 
28 Η υπαγωγή µιας υπόθεσης που δεν ανήκει στον κύκλο της συγκεκριµένης ειδικής κατηγορίας στη 
δικαιοδοσία αντίστοιχου ειδικού ή εξαιρετικού δικαστηρίου αποτελεί παράβαση του άρθρου 8 Συντ 
που κατοχυρώνει ακριβώς την υπαγωγή των υποθέσεων και των διαδίκων στο νόµιµο δικαστή τους, 
βλ. σχετ. Α. Μάνεση, ό.π. 
29 Η ακυρωτική δικαιοδοσία του ΣτΕ, στο σύστηµα του κράτους δικαίου, τίθεται ως όριο στη 
νοµοθετική ευχέρεια, βλ. Α. Τάχου, Ελληνικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, 1996, σελ. 531. 
30 Ολ ΣτΕ 130/1992. 
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ειδικό µισθολόγιο που να προβλέπει αποδοχές ανάλογες προς το λειτούργηµά τους 
και νοµιµοποίησε την αντισυνταγµατική παράλειψη του νοµοθέτη31. 

Το προαναφερόµενο πλέγµα διατάξεων διαφοροποιεί ουσιωδώς αρνητικά τη 
θεσµική φυσιογνωµία της στρατιωτικής δικαιοσύνης και των δικαστικών λειτουργών 
της έναντι των δικαστικών λειτουργών της τακτικής δικαιοσύνης που δεν υφίστανται 
ανάλογους περιορισµούς στην προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία τους. 
Πρόκειται για διατάξεις καταφανώς αντισυνταγµατικές (αντικείµενες στα άρθρα 4, 26 
§ 3, 87 § 1, 96 § 5 και 88 § 2 Συντ) και ως τέτοιες, µέχρι την κατάργησή τους, δεν 
πρέπει να εφαρµόζονται από τα δικαστήρια (άρθρο 93 § 4 Συντ) 32.  

 
IV. Η ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ 

 
1. Ο καθορισµός της δικαιοδοσίας των στρατιωτικών δικαστηρίων, αρµόδιων 

να απονέµουν την ποινική δικαιοσύνη στις ένοπλες δυνάµεις (άρθρο 167 § 1 ΣΠΚ), 
δεν γίνεται µε βάση το δικαζόµενο έγκληµα (αν αυτό είναι στρατιωτικό ή όχι, δηλ. αν 
προβλέπεται στον ΣΠΚ ή στον ΠΚ ή σε άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους, πρβλ. 
άρθρο 1 ΣΠΚ33), αλλά από την ιδιότητα του κατηγορούµενου ως στρατιωτικού κατά 
το χρόνο τέλεσης της πράξης (άρθρο 193 § 1 ΣΠΚ), δεδοµένου ότι στην αρµοδιότητα 
των στρατιωτικών δικαστηρίων δεν υπάγονται ποτέ οι ιδιώτες (άρθρο 96 § 4 περ. α 
Συντ). Έτσι, στην καθ’ ύλη αρµοδιότητα του τριµελούς στρατοδικείου υπάγονται τα 
πταίσµατα καθώς και τα πληµµελήµατα που ο ΚΠ∆ και οι ειδικοί ποινικοί νόµοι 
υπάγουν στην καθ’ ύλη αρµοδιότητα του µονοµελούς πληµµελειοδικείου, δηλαδή 
αυτά για τα οποία απειλείται ποινή φυλάκισης µε ελάχιστο όριο κατώτερο των τριών 
µηνών ή χρηµατική ποινή ή και οι δύο αυτές ποινές, ενώ όλα τα υπόλοιπα εγκλήµατα 
υπάγονται στην καθ’ ύλη αρµοδιότητα του πενταµελούς στρατοδικείου (άρθρο 198 § 
1 ΣΠΚ34 συνδ. µε 114 περ. Α ΚΠ∆).  

Το Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο έχει διττή φύση (και δευτεροβάθµιου 
δικαστηρίου ουσίας και ακυρωτικού), δικάζει, δε, υπό µεν τριµελή σύνθεση τις 
εφέσεις κατά των αποφάσεων του τριµελούς στρατοδικείου, υπό δε πενταµελή 
σύνθεση τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του πενταµελούς στρατοδικείου και ως 
ακυρωτικό το ένδικο µέσο της αναθεώρησης (198 § 2 ΣΠΚ)35. Τα στρατιωτικά 
δικαστήρια, λοιπόν, δικάζουν όλα τα εγκλήµατα που προβλέπονται και τιµωρούνται 
όχι µόνο από τον στρατιωτικό ποινικό κώδικα, αλλά και από τον ποινικό κώδικα και 
τους άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους, όπου υφίσταται πλήθος εγκατεσπαρµένων 

                                       
31 Βλ. Αρ. Γιαρένη, Τα µέλη του δικαστικού σώµατος των ενόπλων δυνάµεων και η ανεξαρτησία της 
δικαιοσύνης στη χώρα µας, Ποινική ∆ικαιοσύνη 7(2004), σελ. 1234.  
32 Η ελευθερία του νοµοθέτη στην εκλογή των θετέων κανόνων δικαίου υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο 
από την άποψη της παράβασης των διατάξεων του Συντάγµατος. Ο δικαστής δεν δικαιούται να απέχει 
από τον ουσιαστικό έλεγχο του νοµοθέτη, αλλά οφείλει να αντικαθιστά την επιλογή του νοµοθέτη όταν 
αυτή αντίκειται στο Σύνταγµα, βλ. Αλ. Σβώλου, Νοµικαί Μελέται, τ. Β΄, Η έρευνα της 
συνταγµατικότητος των νόµων υπό των δικαστηρίων, 1958, σελ. 218 επ., Μ. Στασινόπουλου, Νοµικαί 
Μελέται, Ο έλεγχος της ισότητος υπό του Συµβουλίου Επικρατείας, 1972, σελ. 145, 152, βλ. και Π. 
Χριστοφοράκου, ό.π. 
33 Για την έννοια των στρατιωτικών εγκληµάτων και τη διάκρισή τους σε κυρίως ή καθαρώς και µη 
καθαρώς, βλ. Ν. Χωραφά, Εισαγωγικά µαθήµατα ποινικού δικαίου, σελ. 25. 
34 Όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 § 2 Ν. 3421/2005. 
35 Το ένδικο µέσο της αναθεώρησης αποτελεί µορφή προσβολής των αποφάσεων των στρατοδικείων 
για κάποιους από τους λόγους αναίρεσης, όπως προκύπτει από τη συνδυασµένη εφαρµογή των άρθρων 
208, 209, 210 και 211 ΣΠΚ και 504, 505, 506 και 510 ΚΠ∆ (οι υπόλοιποι λόγοι αναίρεσης του άρθρου 
510 ΚΠ∆ προβάλλονται µε το ένδικο µέσο της αναίρεσης και δικάζονται από τον Άρειο Πάγο, βλ. 
άρθρο 167 § 1 ΣΠΚ), βλ. Παπαδαµάκη, ό.π. υποσηµ. 11, κατά µεν των βουλευµάτων σελ. 486 επ., 
κατά δε των αποφάσεων σελ. 493 επ. 
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ποινικών διατάξεων. Το ποινικό δίκαιο έγινε απεριόριστο, βάσιµα, δε, υποστηρίζεται 
πως το δίκαιο των ειδικών ποινικών νόµων υπερισχύει36. Η ίδια η πολιτεία, µάλιστα, 
εγκατέλειψε τις όποιες προσπάθειες έγιναν για τη συγκέντρωση των ειδικών ποινικών 
διατάξεων και την κωδικοποίησή τους, παραδεχόµενη την ήττα της από την 
ανασφάλεια δικαίου που η ίδια καθηµερινά δηµιουργεί37. Ο νοµοθέτης αφήνει (και 
σωστά) στην αρµοδιότητα των στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων πλήθος 
αδικηµάτων, πιθανών και απίθανων, που προβλέπονται σε διάσπαρτους ειδικούς 
ποινικούς νόµους (για τον αριθµό των οποίων δεν µπορεί να γίνει λόγος µε 
βεβαιότητα), ως προς τα οποία δεν υπάρχει διάταξη εξαίρεσής τους, ανεξάρτητα από 
τη συχνότητα ή τη στατιστική πιθανότητα εµφάνισής τους στα στρατιωτικά ποινικά 
δικαστήρια. Τα στρατιωτικά δικαστήρια εποµένως, ασχολούνται µε όλες τις 
εκφάνσεις του εγκληµατικού φαινοµένου. 

Κάµψη της αρχής της δικαιοδοσίας των στρατιωτικών δικαστηρίων εισάγεται 
στις περιπτώσεις συµµετοχής και συνάφειας (άρθρα 195 και 197 ΣΠΚ). Η ρύθµιση 
στις περιπτώσεις αυτές εναρµονίζεται µε τη συνταγµατική επιταγή του άρθρου 96 § 4 
περ. α και προκρίνει την κοινή δωσιδικία έναντι της εφαρµογής του ειδικού 
δικονοµικού δικαίου του ΣΠΚ38. Εξαιρέσεις, δε, από την καθολική αρµοδιότητα των 
στρατιωτικών δικαστηρίων σε όλο το φάσµα του ποινικού δικαίου, εισάγει το άρθρο 
193 § 2 ΣΠΚ: εξαιρούνται από την αρµοδιότητα των στρατιωτικών ποινικών 
δικαστηρίων τα µη στρατιωτικά εγκλήµατα που διαπράττει ο στρατιωτικός κατά τη 
διάρκεια της λιποταξίας του ή κατά τη διάρκεια άδειας, αργίας ή διαθεσιµότητας αν 
αυτές υπερβαίνουν τους τρεις µήνες, τα πληµµελήµατα και πταίσµατα που 
διαπράττονται στο ακροατήριο οποιουδήποτε κοινού ποινικού δικαστηρίου αν αυτά 
δικαστούν αµέσως σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΠ∆, οι παραβάσεις των νόµων για 
τις εκλογές ή το δηµοψήφισµα, τα εγκλήµατα της ναυταπάτης, της πειρατείας και της 
µονοµαχίας καθώς και τα τελούµενα κατά τη διάρκεια της µονοµαχίας εγκλήµατα, οι 
παραβάσεις του τελωνειακού κώδικα, του δασικού κώδικα και των νόµων περί θήρας 
και αλιείας, οι παραβάσεις των φορολογικών νόµων, του αγορανοµικού κώδικα 
(εκτός από τις πράξεις νοθείας του άρθρου 154 ΣΠΚ που υπάγονται στην καθ’ ύλη 
αρµοδιότητα των στρατοδικείων), τα εγκλήµατα που διαπράττονται σε βάρος των 
οργάνων της ελληνικής αστυνοµίας όταν τα όργανα αυτά εκτελούν τα καθήκοντά 
τους ή για λόγους που έχουν σχέση µε αυτά39 και τέλος τα κακουργήµατα και τα 
πληµµελήµατα που µε ειδικούς νόµους υπήχθησαν στα εφετεία για τη σε πρώτο 
βαθµό εκδίκασή τους40.  

                                       
36 Ο ποινικός πληθωρισµός και ο πολλαπλασιασµός των ποινικών νόµων καταρρίπτει την αξιοπιστία 
του δικαίου, βλ. Β. Παππά, Το ποινικό πρόβληµα, 1986, σελ. 212, 249. Η ευρείας εκτάσεως 
«τιµωρητική παρεκτροπή» που παρατηρείται στους ειδικούς ποινικούς νόµους οφείλεται στο γεγονός 
ότι ο έλληνας νοµοθέτης εύκολα προβαίνει σε κατάχρηση του δραστικού µέσου της ποινής, µε στόχο 
την κάλυψη των κενών του διοικητικού µηχανισµού για την επιβολή της κρατικής πολιτικής σε 
ορισµένους τοµείς, βλ. Ι. Μανωλεδάκη, διάλογος µε τον νοµοθέτη, 1995, σελ. 88 επ. 
37 βλ. πρόλογο Λ. Μαργαρίτη σε Αχ. Ζήση, Ειδικοί Ποινικοί Νόµοι, 1997. 
38 βλ. επίσης Παπαδαµάκη, ό.π. υποσηµ. 11, σελ. 464 επ. και Α. Τριανταφύλλου, Η καθ’ ύλη 
αρµοδιότητα των ποινικών δικαστηρίων, 2005, σελ. 24. Η αρµοδιότητα, όµως, των κοινών 
δικαστηρίων δεν υφίσταται για πράξεις στρατιωτικών και ιδιωτών που είναι απλώς συναφείς, χωρίς τη 
συνδροµή του στοιχείου της συµµετοχής και της συναπόφασης, βλ. ΣυµβΑΠ 1287/2001, ΝοΒ 50 
(2002), σελ. 439. 
39 Μόνο, όµως, όταν φορέας του προσβαλλόµενου έννοµου αγαθού είναι ατοµικά το αστυνοµικό 
όργανο. Όταν  προσβαλλόµενο έννοµο αγαθό είναι η πολιτειακή εξουσία (π.χ. απείθεια, άρθρο 169 
ΠΚ) υπάγονται στην καθ’ ύλη αρµοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων, βλ. 
Συµβ∆ιαρκΝαυτοδΠειρ 409/1990 µε δεκτή πρόταση Νικ. Μακρή, Υπεράσπιση 1990, σελ. 500, βλ. 
όµως και ΣυµβΑΠ 317/2006, τράπεζα νοµικών πληροφοριών ΝΟΜΟΣ. 
40 Εννοείται το τριµελές εφετείο (άρθρο 14 § 2 Ν. 1649/1986). 
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Τα στρατιωτικά δικαστήρια ιδρύθηκαν για να δικάζουν τα τελεσθέντα από τους 
στρατιωτικούς εγκλήµατα. Η ποινική αντιµετώπιση των εγκληµάτων, εξ άλλου, δεν 
διαφοροποιείται ανάλογα µε το επιλαµβανόµενο για την εκδίκασή τους δικαστήριο. 
Υπό την έννοια αυτή, όλα τα ποινικά αδικήµατα που τελούνται από στρατιωτικούς 
πρέπει να δικάζονται από τα στρατιωτικά δικαστήρια. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει 
πειστική αιτία που οδήγησε στις προβλεπόµενες από το άρθρο 193 § 2 ΣΠΚ 
εξαιρέσεις από την αρµοδιότητα των στρατοδικείων. Σοβαρός νοµικός λόγος δεν 
µπορεί να αρθρωθεί για την εξαίρεση των αδικηµάτων της ναυταπάτης, της 
πειρατείας, της παράνοµης θήρας και της παράνοµης αλιείας, των παραβάσεων του 
τελωνειακού κώδικα, των παραβάσεων του δασικού κώδικα και των φορολογικών 
νόµων, καθώς και των αγορανοµικών αδικηµάτων (ειδικά για τα αγορανοµικά 
αδικήµατα δεν γίνεται κατανοητό γιατί γενικά εξαιρούνται, ενώ όταν οι αντίστοιχες 
πράξεις εµπίπτουν στο άρθρο 154 ΣΠΚ υπάγονται στα στρατοδικεία).  

Το επιχείρηµα πως η φύση αυτών των υποθέσεων απαιτεί ειδικές γνώσεις41, 
καταρρίπτεται από τον ίδιο το νόµο, δεδοµένου ότι ούτε συγκροτούνται ειδικά 
δικαστήρια της κοινής ποινικής δικαιοσύνης για την εκδίκασή τους ούτε οι δικαστές 
που εκδικάζουν αυτές τις υποθέσεις έχουν ειδικές γνώσεις (τα περισσότερα από αυτά 
τα αδικήµατα, µάλιστα, αρκέστηκε ο νοµοθέτης να τα υπαγάγει στην καθ’ ύλη 
αρµοδιότητα του µονοµελούς πληµµελειοδικείου42 µε δικαιολογητική βάση πως τα 
εγκλήµατα αυτά δεν παρουσιάζουν δυσχέρειες στην εκδίκασή τους, ενώ παράλληλα 
επιβάλλεται η όσο το δυνατό ταχύτερη εκκαθάριση των υποθέσεων43). Ανεπίτρεπτα ο 
νοµοθέτης αναγνωρίζει γι’ αυτές τις υποθέσεις δικαιοδοτική ικανότητα µόνο στους 
τακτικούς δικαστές, θεωρώντας εκ προοιµίου ως δικαιικά και νοµικά ακατάλληλα τα 
στρατιωτικά δικαστήρια44, παρά το ότι στελεχώνονται από εξειδικευµένους ποινικούς 
δικαστικούς λειτουργούς.  

Ούτε, βέβαια, υφίσταται νοµική δικαιολογητική βάση γιατί εξαιρείται η 
µονοµαχία και τα εγκλήµατα που τελούνται κατά τη διάρκεια της µονοµαχίας (άρθρα 
316 έως 321 ΠΚ), εγκλήµατα που έχουν πάµπολλες δεκαετίες να απασχολήσουν τα 
δικαστήρια. Οι σχετικές διατάξεις έχουν πλέον ανύπαρκτη σηµασία και ορθό είναι να 
καταργηθούν

45. Ασφαλώς οι δικαστικοί λειτουργοί της στρατιωτικής δικαιοσύνης δεν 
διαπνέονται από την αντίληψη πως οι διαφορές επιλύονται µε µονοµαχία, ώστε να 
µην παρέχουν εχέγγυα να δικάσουν αντίστοιχη υπόθεση46. Εδώ αξίζει να προσεχτεί 
και η νοµοτεχνική προχειρότητα της διάταξης: το σχετικό κεφάλαιο του Ποινικού 
Κώδικα περιλαµβάνει και εγκλήµατα σχετικά µε τη µονοµαχία που δεν τελούνται 
κατά τη διάρκειά της. Έτσι, η στενή γραµµατική ερµηνεία της διάταξης µπορούσε να 
µας υποβάλει να δεχτούµε ότι υπάγονται στην καθ’ ύλη αρµοδιότητα των 
στρατιωτικών δικαστηρίων η πρόκληση της µονοµαχίας (άρθρο 316 § 1  ΠΚ), η 
συµµετοχή στο συµβούλιο τιµής που αποφάσισε για την τέλεση ή όχι µονοµαχίας 
(άρθρο 319 § 1 ΠΚ) και η διέγερση σε µονοµαχία (άρθρο 320 ΠΚ) που δεν τελούνται 
«κατά τη διάρκεια», γιατί διαφορετικά, η διατύπωση της 193  § 2 περ. δ ΣΠΚ θα 
έπρεπε να είναι «και τα εγκλήµατα σχετικά µε τη µονοµαχία».  

                                       
41 βλ. Χ. ∆έδε, Ποινική ∆ικονοµία, 1988, σελ. 163, χωρίς όµως παράθεση επιχειρηµάτων. 
42 βλ. ενδεικτικά άρθρα 400, 401 ΠΚ (παράνοµη αλιεία), 287 και 268 έως 282 Ν∆ 86/1969 (παράνοµη 
θήρα και δασικά) κ.ά., πρβλ. 114 ΚΠ∆. 
43 Α. Καρρά, ό.π., σελ. 50. 
44 Ευσταθ. Ανανιάδη, Στρατιωτικόν ποινικόν δίκαιον, 1955, σελ. 241. 
45 Στη Γερµανία τα σχετικά αδικήµατα ήδη από το 1969 καταργήθηκαν και έκτοτε εφαρµόζονται οι 
σχετικές περί ανθρωποκτονίας και σωµατικών βλαβών διατάξεις, βλ. Μ. Μαργαρίτη, Ποινικός 
Κώδικας, 2003, σελ. 856. 
46 Ευσταθ. Ανανιάδη, ό.π. 
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Άτυχη νοµοθετική επιλογή αποτελεί και η εξαίρεση των αδικηµάτων που 
προσβάλλουν προσωπικά έννοµα αγαθά των αστυνοµικών οργάνων (π.χ. εγκλήµατα 
κατά της τιµής) όταν αυτά εκτελούν την υπηρεσία τους ή για λόγους σχετιζόµενους 
µε τα καθήκοντά τους, ενώ αν τα ίδια έννοµα αγαθά των αστυνοµικών οργάνων 
προσβληθούν σε χρόνο εκτός υπηρεσίας τους και χωρίς να σχετίζονται µε την 
άσκηση των καθηκόντων τους, τότε αρµόδια είναι τα στρατιωτικά δικαστήρια. 
Προφανώς η στρατιωτική δικαιοσύνη δεν παρεµβαίνει στο έργο της αστυνοµίας, 
ώστε να δικαιολογείται ο όποιος σκεπτικισµός. ∆εν µπορεί, επίσης, να εννοηθεί 
κάποιος λόγος που να επέβαλε την εξαίρεση των µη στρατιωτικών εγκληµάτων που 
τελεί ο στρατιωτικός κατά τη διάρκεια της αργίας, άδειας ή διαθεσιµότητας, αν αυτές 
υπερβαίνουν τους τρεις µήνες και κατά τη διάρκεια της λιποταξίας. Ο στρατιωτικός 
δεν αποβάλλει τη στρατιωτική του ιδιότητα στις παραπάνω περιπτώσεις. Η διάταξη 
εισάγει την εξαίρεση µόνο για τα µη στρατιωτικά εγκλήµατα. Κατά συνέπεια, το ίδιο 
υποκείµενο της ποινικής διαδικασίας, µε την υπαγωγή του στην ταυτόχρονη 
δικαιοδοσία διαφορετικών δικαστηρίων, υφίσταται διχοτόµηση του νόµιµου δικαστή 
του. Αν, δε, υποστηριχτεί πως δικαιολογητική βάση της εξαίρεσης είναι ότι ο 
στρατιωτικός στις περιπτώσεις αυτές τείνει προς οιονεί απώλεια της στρατιωτικής 
ιδιότητας

47, τότε θα έπρεπε να γίνει δεκτό πως και για τα στρατιωτικά εγκλήµατά του 
αρµόδια θα έπρεπε να είναι τα κοινά δικαστήρια, ενόψει της συνταγµατικής 
απαγόρευσης υπαγωγής ιδιωτών στα στρατοδικεία.  

Το άτοπο και νοµοτεχνικά αδόκιµο περιεχόµενο της διάταξης καταδεικνύεται 
και σε περίπτωση συρροής στρατιωτικού και µη στρατιωτικού εγκλήµατος όταν 
συντρέχει µια από τις περιπτώσεις αυτές: τότε, ανάλογα µε το ποιο είναι το βαρύτερο 
έγκληµα, αν αυτό είναι το στρατιωτικό έγκληµα, το στρατιωτικό δικαστήριο θα είναι 
αρµόδιο για εξαιρούµενο αδίκηµα (άρθρα 197 § 1 ΣΠΚ, 128 § 1 εδ. β και 129 περ. α 
ΚΠ∆). ∆εν είναι, επίσης, νοµικά κατανοητή η εξαίρεση των παραβάσεων της 
εκλογικής νοµοθεσίας που αφορά τόσο τις βουλευτικές όσο και τις δηµοτικές και 
νοµαρχιακές εκλογές (άρθρα 112 έως 119 Π∆ 96/2007 και 70 Π∆ 410/1995). Η 
εξαίρεση αυτή ήταν παλιότερα δικαιολογηµένη. Ο στρατός συχνά επενέβη βίαια στην 
πολιτική ζωή της χώρας. Η στρατιωτική δικαιοσύνη υπήρξε «εργαλείο» για πολιτική 
επιβολή

48. Σήµερα, όµως, στο στράτευµα κυριαρχεί η καθολική εµπέδωση του 
δηµοκρατικού πολιτεύµατος, η προσήλωση αποκλειστικά στην αµυντική αποστολή 
του και η απέχθεια προς κάθε πράξη επέµβασης, το στίγµα της οποίας θέλει να 
αποτινάξει. Επιπλέον, τα στρατιωτικά δικαστήρια δεν είναι πλέον τα «δικαστικοφανή 
διοικητικά όργανα» του παρελθόντος49 και οι δικαστές τους δεν είναι «πειθαρχικοί 
δικαστές

50». 
∆εν πρέπει, εξ άλλου, να διαφύγει της προσοχής µας ότι το κοινωνικό γίγνεσθαι 

και οι εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες φέρνουν στο προσκήνιο νέες µορφές 
εγκληµατικής συµπεριφοράς. Το ποινικό δίκαιο εξελίσσεται όσο αρνητικά 
εξελίσσεται και η εγκληµατικότητα που οργανώνεται και εκσυγχρονίζεται, υπό την 
εκσυγχρονισµένη, δε, µορφή της παρουσιάζεται στην κοινωνική και στη 
δικαστηριακή πραγµατικότητα51. Οι σχετικοί ειδικοί ποινικοί νόµοι υπάγουν συνήθως 
τα εγκλήµατα αυτά στην κακουργηµατική µορφή τους στην καθ’ ύλη αρµοδιότητα 
των τριµελών εφετείων, γιατί ο νοµοθέτης δεν ήθελε να αφήσει την εκδίκασή τους 

                                       
47 Ευσταθ. Ανανιάδη, ό.π., σελ. 246. 
48 βλ. και Ευσταθ. Ανανιάδη, ό.π., σελ. 241. 
49 βλ. Χ. Αργυρόπουλου, Στρατιωτική ∆ικαιοσύνη και Σύνταγµα σε: Ένωση Ελλήνων 
Συνταγµατολόγων, Οι ατοµικές ελευθερίες στην πράξη, 1996, σελ. 139 επ. 
50 Παπαδαµάκη, ό.π. υποσηµ. 11, σελ. 23, 24 
51 βλ. Παρµ. Τζίφρα, Η αθωωτική µου ψήφος, 2001, σελ. 123, 124. 



www.militaryjustice.gr                                                                                   Βραβευθείσα  Μελέτη Γ. Κουτσαγγέλη 15  

στα ορκωτά δικαστήρια, αλλά στους τακτικούς δικαστές. Μάλιστα, αναφορικά µε τα 
για πρώτη φορά τυποποιούµενα κακουργήµατα, αυτή η υπαγωγή αγγίζει το 
απόλυτο

52. Τούτη η εξαίρεση ήταν νοµικά ορθή τον καιρό που τα στρατοδικεία 
συγκροτούνταν κατά πλειοψηφία από στρατοδίκες. Σήµερα δεν βρίσκει έρεισµα στην 
απλοϊκή επιχειρηµατολογία περί γενικότητας της υπαγωγής αυτών των αδικηµάτων 
στα εφετεία53 ούτε δικαιολογείται µεθοδολογικά η αποξένωση της στρατιωτικής 
δικαιοσύνης από την αντιµετώπιση των βαρύτερων µορφών της παραβατικής 
συµπεριφοράς και από τον εκσυγχρονισµό του ποινικού φαινοµένου, αφού οι 
δικαστές της, ως εξειδικευµένοι ποινικοί δικαστές, έχουν γνώση και εµπειρία. Η 
στρατιωτική δικαιοσύνη, λοιπόν, αν και αποκλειστικά ποινική, αφήνεται έξω από τις 
εξελίξεις του ποινικού δικαίου και ουσιαστικά αποδυναµώνεται, µε ορατό τον 
κίνδυνο να απολιθωθεί. Την αποστολή του τριµελούς εφετείου κακουργηµάτων 
µπορεί κάλλιστα, υπό τη σηµερινή οργάνωση των στρατιωτικών δικαστηρίων, να 
επιτελέσει το αναθεωρητικό δικαστήριο ως πρωτοβάθµιο δικαστήριο τέτοιων 
αδικηµάτων, ιδιαίτερα, µάλιστα, αν ληφθεί υπόψη πως σε αρκετές περιπτώσεις (πλην 
του άρθρου 111 § 6 ΚΠ∆) τα εγκλήµατα αυτά στην πληµµεληµατική µορφή τους δεν 
υπάγονται στο εφετείο54 και, άρα, δεν εξαιρούνται από την καθ’ ύλη αρµοδιότητα 
των στρατιωτικών δικαστηρίων. 

Έτσι, οι εξαιρέσεις του άρθρου 193 ΣΠΚ συνολικά, στερούνται υπόβαθρου από 
άποψη µεθοδολογίας δικαίου και συνιστούν δικαιοπολιτικά άστοχη επιλογή55. 

Αντιπαραβάλλοντας τα σχετικά κεφάλαια του ισχύοντος δικαίου, υπό τον τίτλο 
«∆ικαιοδοσία και αρµοδιότητα» (άρθρα 193 έως 199 ΣΠΚ) και τα αντίστοιχα 
κεφάλαια του προϊσχύσαντος νόµου, υπό τον όµοιο τίτλο «∆ικαιοδοσία και 
αρµοδιότης» (άρθρα 240 έως 267 ΑΝ 2308/1941), κάνουµε διαπιστώσεις ανάλογες 
µε όσες σηµειώθηκαν παραπάνω για τη λειτουργική αρµοδιότητα των δικαστικών 
προσώπων. Η διάταξη του άρθρου 193 § 2 ΣΠΚ περιλαµβάνει αυτούσιες τις 
εξαιρέσεις του άρθρου 247 ΑΝ 2308/1941!56 Καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως ο 
νοµοθέτης σηµείωσε και άλλη υπαναχώρηση από το σκοπό του και αστόχησε 
δικαιοπολιτικά είτε γιατί δεν τον απασχόλησε το ζήτηµα της δικαιοδοσίας των 
στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων είτε γιατί λαθεµένα θεώρησε πως οι κοινωνικές 
και πολιτικές συνθήκες επέβαλαν τη διατήρηση του συντηρητικού πνεύµατος και του 
αναχρονιστικού χαρακτήρα από τα οποία ο ίδιος προσπαθούσε να απελευθερώσει τη 
νοµοθεσία. 

Μόνη ευνόητη και δικαιολογηµένη εξαίρεση, για λόγους δικαιοαπονεµητικής 
ταχύτητας και ευταξίας, είναι αυτή της περίπτωσης β του άρθρου 193 § 2 ΣΠΚ, για 
τα πταίσµατα και πληµµελήµατα που τελούνται από στρατιωτικό στο ακροατήριο 
οποιουδήποτε κοινού ποινικού δικαστηρίου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αν 
δικαστούν αµέσως µε εφαρµογή της αυτόφωρης διαδικασίας (άρθρα 417 έως 424 
ΚΠ∆) 57. Η εξαίρεση αυτή είναι συµβατή και µε τη διάταξη του άρθρου 116 § 1 εδ. α 
ΚΠ∆. Παρά τη διατύπωσή της (που περιοριστικά αναφέρεται µόνο στα ποινικά 

                                       
52 Λ. Μαργαρίτη, Εµβάθυνση στην ποινική δικονοµία, 2006, σελ. 210. 
53 Ευσταθ. Ανανιάδη, ό.π., σελ. 241. 
54 Ενδεικτικά, άρθρο 88 § 1 περ. δ εδ. τελευτ. Ν. 3386/2005 (παράνοµη διακίνηση ανθρώπων), άρθρο 
22 § 14 Ν. 2472/1997 (παραβίαση προσωπικών δεδοµένων), άρθρο 2 § 5 Ν. 2331/1995 (νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες) κ.ά. 
55 βλ. Α. Τριανταφύλλου, ό.π., σελ. 28, 29 και Κρ. Κοκκινάκη, ό.π., σελ. 1129.  
56 Πολλές από τις εξαιρέσεις αυτές προβλέπονταν και στο άρθρο 42 Ν. ΦπΒ/19-5-1860 «Περί 
Στρατιωτικής Ποινικής Νοµοθεσίας», βλ. Κ. Κωστή, Εγχειρίδιον της Ποινικής ∆ικονοµίας, 1883, σελ. 
233 επ. 
57 Από τα πληµµελήµατα εξαιρείται η ψευδορκία, βλ. Α. Κονταξή, Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας, 
1993, σελ. 778 επ. 
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δικαστήρια), στην εξαίρεση περιλαµβάνονται και τα εγκλήµατα που τελούνται στην 
πολιτική δίκη58, αφού την ίδια εξουσία άµεσης εκδίκασης των εγκληµάτων που 
τελούνται στο ακροατήριό τους έχουν και ο Άρειος Πάγος και τα πολιτικά 
δικαστήρια (άρθρα 207 § 4 Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, 116 έως 118 ΚΠ∆)59. 
Επίσης, η εξαίρεση περιλαµβάνει και την περίπτωση εξύβρισης ή δυσφήµησης 
(άρθρα 361, 362 και 363 ΠΚ) µέλους του δικαστηρίου60 ή του εισαγγελέα της έδρας 
(άρθρα 117 § 1 και 426 § 2 ΚΠ∆). 

 
2. Περίεργη αντιµετώπιση για τους δικαστικούς λειτουργούς της στρατιωτικής 

δικαιοσύνης επιφυλάσσει και η ρύθµιση του άρθρου 111 §§ 1, 2 ΚΠ∆: αφαίρεσε από 
την καθ’ ύλη αρµοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων και υπάγει στην καθ’ ύλη 
αρµοδιότητα του τριµελούς εφετείου (και κατ’ έφεση του πενταµελούς εφετείου) τα 
κακουργήµατα σχετικά µε το νόµισµα, τα υποµνήµατα, την ιδιοκτησία, την 
περιουσία

61, την ψευδή βεβαίωση υπαλλήλου, τη νόθευση, την απιστία και την 
υπεξαίρεση στην υπηρεσία αν τελέστηκαν από στρατιωτικό και στρέφονται 
οπωσδήποτε κατά του ∆ηµοσίου ή κατά νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή κατά 
οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης και νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 263Α ΠΚ, καθώς και τα 
κακουργήµατα της κλοπής, της υπεξαίρεσης και της πλαστογραφίας που 
προβλέπονται στον ΣΠΚ, αν στρέφονται οπωσδήποτε κατά του ∆ηµοσίου ή κατά των 
προαναφερόµενων εξοµοιούµενων µε αυτό νοµικών προσώπων, εφόσον, σε όλα τα 
παραπάνω αδικήµατα, το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή αντίστοιχα η 
ζηµιά που προκλήθηκε ή απειλήθηκε υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ.  

Χωρίς να χρειάζεται να εµβαθύνουµε ιδιαίτερα στη διάταξη, παρατηρούµε ότι 
αυτή διαπνέεται από νοµική και λογική παραδοξότητα διπλής υφής: το πενταµελές 
στρατοδικείο είναι καθ’ ύλη αρµόδιο όταν παθόν είναι φυσικό πρόσωπο ή νοµικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ανεξάρτητα από το ποσό οφέλους ή ζηµιάς, καθώς και 
όταν παθόν είναι το δηµόσιο ή κάποιο από τα περιοριστικά αναφερόµενα νοµικά 
πρόσωπα, όταν το ποσό του οφέλους ή της ζηµιάς δεν είναι µεγαλύτερο από 150.000 
ευρώ. Όταν, όµως, στην περίπτωση αυτή, το ποσό οφέλους ή ζηµιάς υπερβαίνει το 
παραπάνω όριο, η καθ’ ύλη αρµοδιότητα αφαιρείται από το πενταµελές στρατοδικείο 
και µεταβιβάζεται στο τριµελές εφετείο, χωρίς ο νοµοθέτης να υπολογίζει έστω και 
το αναθεωρητικό δικαστήριο για την πρωτοβάθµια εκδίκαση.  

Στην περίπτωση της 111 παρ. 2 ΚΠ∆ µάλιστα, που αναφέρεται σε στρατιωτικά 
εγκλήµατα, ο νοµοθέτης προβαίνει σε αδικαιολόγητη παραβίαση των ορίων 
δικαιοδοσίας και σε συρρίκνωση της καθ’ ύλη αρµοδιότητας των στρατιωτικών 
δικαστηρίων, τοποθετώντας την κοινή ποινική δικαιοσύνη στο φυσικό χώρο της 
στρατιωτικής δικαιοσύνης. Μεθοδολογικά µια τέτοια αφαίρεση της αρµοδιότητας και 
αντίστοιχη υπαγωγή της στο εφετείο δεν είναι δικαιολογηµένη, έστω και αν η 
υπέρβαση του ποσού των 150.000 ευρώ διαφοροποιεί προς το βαρύτερο τον 

                                       
58 Τα διοικητικά δικαστήρια δεν έχουν την εξουσία εκδίκασης αξιόποινων πράξεων που τελούνται 
κατά τη διαδικασία της διοικητικής δίκης, αλλά υποχρέωση παραποµπής στον αρµόδιο εισαγγελέα ή 
κατήγορο (άρθρα 139 Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, 38 και 39 ΚΠ∆). 
59 Στα πολιτικά δικαστήρια καλείται ο αρµόδιος εισαγγελέας να προσέλθει και να αποδώσει 
κατηγορία, βλ. Α. Κονταξή, ό.π. 
60 ∆εν θεωρείται µέλος του δικαστηρίου ο γραµµατέας, Α. Κονταξή, ό.π. 
61 βλ. σχετικά ΣυµβΑΠ 1217/1988, ΠΧρ ΛΘ(1989), σελ. 126 και Συµβ∆ιαρκΣτρατοδΛαρ 256/1989 µε 
δεκτή πρόταση Θ. Καρανίσα, Υπεράσπιση 1991, σελ. 696. Αντίθετα, η ΑΠ 1801/1991, ΠΧρ 
ΜΒ(1992), σελ. 375, βλ. και Α. Παπαδαµάκη, ό.π. υποσηµ. 11, σελ. 469. Βλ. όµως και 
Συµβ∆ιαρκΣτρατοδΛαρ 295/1993, ΠΧρ Μ∆(1994), σελ. 691 και Συµβ∆ιαρκΣτρατοδΛαρ 97/1994, 
ΠΧρ ΜΕ(1995), σελ. 242. 
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χαρακτηρισµό της εγκληµατικής πράξης και κρίνεται αναγκαία η εκδίκαση από 
ανώτερο δικαστήριο. Και στην περίπτωση αυτή, θα έπρεπε να προκριθεί η υπαγωγή 
στην καθ’ ύλη αρµοδιότητα του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου για την πρωτοβάθµια 
εκδίκαση, αντί του παντελούς αποκλεισµού των στρατιωτικών δικαστηρίων. Η 
διάκριση είναι προφανής και ζηµιογόνα για τη στρατιωτική δικαιοσύνη, την οποία ο 
νοµοθέτης δείχνει για άλλη µια φορά πως υπολογίζει λιγότερο από την κοινή ποινική 
δικαιοσύνη: δεν καθίσταται ούτε εµφανές αλλά ούτε και νοµικά πειστικό για ποιο 
λόγο η ικανότητα, η ευθυκρισία και η ασφάλεια δικαίου των στρατιωτικών 
δικαστηρίων εξαρτάται από νοµοτεχνικά αµφίβολης σκοπιµότητας και χρησιµότητας 
λεπτοµέρειες. 

Ίδια δυσµενής διάκριση παρατηρείται και στην περίπτωση καθορισµού ποινής 
κατά συγχώνευση, όταν στο στάδιο της εκτέλεσης συναντηθούν περισσότερες 
αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις κατά του ίδιου προσώπου, αν µία από αυτές 
επιβλήθηκε από στρατιωτικό δικαστήριο: ο νοµοθέτης το θεωρεί εκ προοιµίου 
ακατάλληλο να ορίσει αυτό τη συνολική ποινή και ορίζει ως αρµόδιο το τριµελές 
εφετείο, παρακάµπτοντας, ακατανόητα, τα κριτήρια της βαρύτερης ή της 
µεγαλύτερης σε διάρκεια ή της νεότερης ποινής που ισχύουν για τα κοινά ποινικά 
δικαστήρια (άρθρο 551 § 1 ΚΠ∆). 

 
3. Το συµπέρασµα που συνάγει ο µελετητής και ο εφαρµοστής του δικαίου είναι 

αδικαιολόγητα αντιφατικό:  
ο νοµοθέτης, από τη µια µεριά εµπιστεύεται στα πρωτοβάθµια στρατιωτικά 

δικαστήρια την εκδίκαση όχι µόνο των κακουργηµάτων που προβλέπονται στον 
ΣΠΚ, αλλά και αυτών που από τον ΚΠ∆ υπάγονται στην καθ’ ύλη αρµοδιότητα του 
µικτού ορκωτού δικαστηρίου και του τριµελούς εφετείου, στο δε Αναθεωρητικό 
∆ικαστήριο έχει εκχωρήσει και µέρος της ακυρωτικής δικαιοδοσίας του Αρείου 
Πάγου και από την άλλη επιβάλλει εξαιρέσεις που αίρουν την εµπιστοσύνη του και 
εκδηλώνει αρνητική διαφοροποίηση προς το κύρος και την ποιότητα της 
στρατιωτικής δικαιοσύνης έναντι της τακτικής. Ο νοµοθέτης χωρίς νοµικό έρεισµα 
ακολούθησε το πνεύµα της προγενέστερης νοµοθεσίας, όταν τα στρατιωτικά 
δικαστήρια δεν συµπεριλαµβάνονταν στις προθέσεις του για ανεξαρτησία απονοµής 
της δικαιοσύνης. Ακολούθησε παρωχηµένες δοµές και αντιλήψεις και αδικαιολόγητα 
τις υιοθέτησε, χωρίς να υφίσταται ανάγκη διατήρησής τους και χωρίς να 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες δικαιοκοινωνικές συνθήκες. Η λύση ήταν και είναι 
απλούστατη: η ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του ΚΠ∆ σύµφωνα µε την 
αντιστοιχία των δικαστικών λειτουργών και των δικαστηρίων, όπως αυτές 
καθορίζονται από τις διατάξεις που εξετάσαµε παραπάνω.62 

Ως δυναµική των καιρών, για την πρόσδοση του κύρους και της αξιοπιστίας στη 
στρατιωτική δικαιοσύνη, προβάλλει η κατάργηση των υφιστάµενων εξαιρέσεων από 
την καθ’ ύλη αρµοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων µε την τροποποίηση των 
σχετικών διατάξεων, κυρίως αυτής του άρθρου 193 § 2 ΣΠΚ και η ποιοτική αλλά και 

                                       
62 Αδικαιολόγητος (ή τουλάχιστον όχι επαρκούς δικαιολογίας) αναχρονισµός που υποβαθµίζει 
περαιτέρω τη στρατιωτική δικαιοσύνη είναι ότι η προδικασία διενεργείται από τους στρατιωτικούς 
(άρθρα 200 § 1 εδ. β και 201 ΣΠΚ) και όχι από τη στρατονοµία, µε συνέπεια, από την έλλειψη 
στοιχειωδών νοµικών γνώσεων, να προκαλείται άσκοπη εκκρεµότητα των δικογραφιών, ανούσια 
απασχόληση των δικαστικών λειτουργών και, όχι σπάνια, ακυρότητες της προδικασίας. 
Αδικαιολόγητη, δε, είναι και η απαγόρευση της δυνατότητας ανάθεσης διενέργειας είτε 
προκαταρκτικής εξέτασης είτε προανάκρισης στους ειρηνοδίκες και πταισµατοδίκες που, έτσι, 
διαφοροποιεί αρνητικά τη θέση των εισαγγελέων των στρατιωτικών δικαστηρίων. Αντίθετα, για την 
αναβάθµιση της προδικασίας στην κοινή ποινική δικαιοσύνη, µελετάται η ίδρυση δικαστικής 
αστυνοµίας. 
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ποσοτική αύξηση της ενασχόλησης των δικαστών της πραγµατικά (και όχι µόνο στη 
θεωρία) µε όλο το φάσµα του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και ανάλογα µε τη 
βαθµίδα τους. Γιατί κάθε εξαίρεση θα φέρνει και µια καινούργια εξαίρεση, µε 
αποτέλεσµα την εκ των πραγµάτων «µίζερη» συρρίκνωση του περιεχοµένου των 
πινακίων των στρατοδικείων κατά κύριο λόγο στις ανυποταξίες και στα «τροχαία» 
αδικήµατα. 

 
4. Ζήτηµα συναρτώµενο µε την καθ’ ύλη αρµοδιότητα των στρατιωτικών 

δικαστηρίων είναι και η συγκρότησή τους. Στη διάταξη του άρθρου 96 § 4 του 
Συντάγµατος προβλέπεται ότι τα στρατιωτικά δικαστήρια συγκροτούνται κατά 
πλειοψηφία από µέλη του δικαστικού σώµατος των ενόπλων δυνάµεων, συµµετέχει, 
δε, σ’ αυτά, ανάλογος αριθµός στρατοδικών63. Λόγω της µικτής συγκρότησής τους τα 
στρατιωτικά δικαστήρια προσοµοιάζουν µε τα µικτά ορκωτά δικαστήρια και οι 
στρατοδίκες, µπορεί να υποστηριχτεί ότι προσοµοιάζουν µε τους λαϊκούς δικαστές 
(άρθρα 8 § 1 και 379 επ. ΚΠ∆)64: δικαστικοί λειτουργοί και στρατοδίκες αποτελούν 
ενιαίο δικαστήριο, αποφασίζοντας από κοινού για την ενοχή και για την ποινή65. Οι 
στρατοδίκες ασκούν πλήρη δικαστικά καθήκοντα και έχουν ίσο δικαίωµα ψήφου µε 
τους δικαστικούς λειτουργούς και αποφασίζουν ακόµα και επί ζητηµάτων για τα 
οποία δεν αποφασίζουν οι ένορκοι (πρβλ. άρθρο 405 ΚΠ∆).  

Όµως, η συµµετοχή των στρατοδικών στα στρατιωτικά δικαστήρια δεν 
πραγµατώνει την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας ούτε η παρουσία τους εγγυάται την 
προστασία των κατηγορουµένων από τις αυθαίρετες επεµβάσεις της εκτελεστικής 
λειτουργίας στην απονοµή της δικαιοσύνης, όπως συµβαίνει µε τους λαϊκούς 
δικαστές. Η συµµετοχή των ενόρκων, σηµαίνει την αναγωγή του µέσου ανθρώπου σε 
φυσικό δικαστή και εγγυητή της νοµιµότητας και της εφαρµογής της αρχής του 
Κράτους ∆ικαίου στην ποινική δίκη, ώστε οι αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων 
επί προσβολών σηµαντικών έννοµων αγαθών να µην εκδίδονται µόνο «στο όνοµα του 
Ελληνικού Λαού», αλλά από τον ίδιο το Λαό66. Οι στρατοδίκες απέχουν πολύ από το 
να εκφράζουν το περί δικαίου αίσθηµα του λαού ή να πραγµατώνουν την αρχή της 
λαϊκής κυριαρχίας. Για τους κατηγορούµενους, σε ψυχολογικό επίπεδο, 
προσωποποιούν τις καταβολές δικαστικής αυθαιρεσίας και αυταρχισµού που 
βαρύνουν τα στρατιωτικά δικαστήρια67, τον στρατοκρατικό καταναγκασµό και τον 
πειθαρχικό κολασµό68. Κρίνουν υπό το πρίσµα της επαγγελµατικής αντίληψής τους69, 

                                       
63 Για την όχι άµεση αλλά έµµεση συναγωγή της συνταγµατικότητας του θεσµού των στρατοδικών βλ. 
Π. Κρεµµυδιώτη, Η προβληµατική της αναγκαιότητας και αποτελεσµατικότητας του θεσµού των 
στρατοδικών στη χώρα µας, ΠΧρ ΝΕ(2005), σελ. 777. 
64 Έτσι ο Παπαδαµάκης, ό.π. υποσηµ. 11, σελ. 457, ο Κρεµµυδιώτης ό.π. και ο Ευγ. Γιαρένης, 
Σηµειώσεις στρατιωτικού ποινικού δικαίου, εκδ. ∆ίκαιο & Οικονοµία, Αθήνα 2002, σελ. 55. 
65 Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου νοµολόγησε ότι η συµµετοχή των 
στρατοδικών στις συνθέσεις των ελληνικών στρατιωτικών δικαστηρίων δεν θα µπορούσε, άνευ άλλου, 
να στοιχειοθετήσει παραβίαση της διάταξης του άρθρου 6 § 1 ΕΣ∆Α, Υπόθεση Τσαρίδη και Μπέλλου 
κατά Ελλάδας (74927/01), βλ. Π. Κρεµµυδιώτη, ό.π. 
66 Χ. Αργυρόπουλου, Ο ένορκος ως φυσικός δικαστής, ΝοΒ 48(2000), σελ. 193. 
67 Β. Ζησιάδη, Η ψυχολογική θεώρηση της ποινικής δίκης, 2000, σελ. 169, µε αναφορά στον 
Παπαδαµάκη. 
68 Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Π. Κρεµµυδιώτης (ό.π.), παρατηρείται ότι οι στρατοδίκες 
αντιµετωπίζουν κατά κανόνα αυστηρότερα τους κατηγορούµενους για τέλεση στρατιωτικών 
εγκληµάτων και, ιδιαίτερα, αυτών που προσβάλλουν τα έννοµα αγαθά της στρατιωτικής υποχρέωσης 
και της πειθαρχίας. 
69 Πρβλ. Γ. Φιλιππίδου, ∆ικαστική Ψυχολογία, 1986, σελ. 192 επ. 
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στηριγµένοι στην αρχή της υποταγής στην ιεραρχία70, προσκολληµένοι στην ιδεατή 
εικόνα για την καθηµερινή λειτουργία του στρατεύµατος (που, όµως, σε πολλά 
διαφέρει από την πραγµατικότητα όπως τη βιώνει το κατώτερο και, ιδίως, το 
στρατευµένο προσωπικό), γεγονός που, επιπλέον, τους αποµακρύνει από την 
ευχέρεια κατανόησης της νοµικής φύσης των προσβαλλόµενων µε τα στρατιωτικά 
εγκλήµατα έννοµων αγαθών ή, έστω, να ξεχωρίσουν την ποινική από την πειθαρχική 
απαξία της εκδικαζόµενης υπόθεσης. Κατά συνέπεια, για τον κατηγορούµενο µόνο οι 
στρατιωτικοί δικαστές αποτελούν την εγγύηση της αµεροληψίας και της αδέκαστης 
κρίσης και, µέσω αυτών, της κατοχυρωµένης στο άρθρο 6 της ΕΣ∆Α δίκαιης δίκης. 
Επίσης, η αποδοχή της άποψης περί αναγκαιότητας εισφοράς των εν δυνάµει ειδικών 
γνώσεων των στρατοδικών71, θα οδηγούσε επαγωγικά και στη θέση ότι το δικονοµικό 
σύστηµά µας θα έπρεπε να προβλέπει και για την τακτική δικαιοσύνη τη συγκρότηση 
µικτής σύνθεσης ειδικών δικαστηρίων και όχι αµιγή δικαστήρια, όπου η φύση των 
υποθέσεων θα απαιτούσε ειδικές γνώσεις. Έτσι, δεν αποµένει παρά να δεχτούµε ότι η 
συµβολή των στρατοδικών στην ποινική δίκη είναι ανύπαρκτη.   

Η στρατιωτική δικαιοσύνη δεν πρέπει να συνδέει τη φυσιογνωµία της µε τη 
συµµετοχή στρατοδικών στις συνθέσεις των στρατιωτικών δικαστηρίων. Τέτοια 
αντίληψη οδηγεί, εκ των πραγµάτων, στον περιορισµό του αντικειµένου των 
στρατιωτικών δικαστηρίων µόνο στην εκδίκαση των στρατιωτικών εγκληµάτων και 
στην εφαρµογή µόνο ενός ειδικού ποινικού δικαίου όπως είναι το στρατιωτικό 
ποινικό δίκαιο. Πρωταρχικός στόχος είναι η γενική αρµοδιότητα και η απόλυτη 
δικονοµική αρµονία, σε συνέχεια αυτής που επιτεύχθηκε ως προς τη διαδικασία 
(άρθρο 213 § 1 ΣΠΚ). Η συγκρότηση στρατιωτικών δικαστηρίων αµιγώς από 
δικαστικούς λειτουργούς δεν παραβιάζει τη συνταγµατική επιταγή72, ο δε 
αποκλεισµός ή ο περιορισµός των στρατοδικών δεν είναι αντίθετος µε τη φύση και το 
χαρακτήρα της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Το µέγιστο µέληµα όλων, λειτουργών και 
συλλειτουργών της δικαιοσύνης πρέπει να είναι η απαλοιφή της ακόµα υπαρκτής 
σύγχυσης του όρου στρατιωτικός δικαστής µε τον όρο στρατοδίκης73. 

 
5. Υπό την έννοια αυτή, µπορούν να εναρµονιστούν απόλυτα τα στρατιωτικά 

δικαστήρια µε τα κοινά ποινικά δικαστήρια και ως προς την οργάνωση και ως προς 
τη συγκρότησή τους και ως προς την καθ’ ύλη αρµοδιότητά τους. Ως ενδεδειγµένη 
λύση, de lege ferenda, προκρίνεται η πλήρης, κατά περίπτωση, εξοµοίωση των 
πρωτοβάθµιων στρατιωτικών δικαστηρίων µε τα µονοµελή και τριµελή 
πληµµελειοδικεία

74 και τα µικτά ορκωτά δικαστήρια, στα οποία η διεύθυνση της 
διαδικασίας και η συµµετοχή των στρατιωτικών δικαστών στις συνθέσεις τους θα 
γίνεται σε πραγµατική αντιστοιχία µε το δικαστικό βαθµό τους και, εννοείται, χωρίς 
εξάρτηση από την ιεραρχική θέση του κατηγορούµενου. Αυτό σηµαίνει πως η 
εκδίκαση των υποθέσεων θα γίνεται από µονοµελή στρατοδικεία που µπορούν και 
πρέπει να ιδρυθούν και από τριµελή στρατοδικεία, συγκροτούµενα αµιγώς από 
στρατιωτικούς δικαστές γ΄, δ΄ και παρέδρους, οι εφέσεις κατά των αποφάσεών τους 
και τα υπαγόµενα στην καθ’ ύλη αρµοδιότητα του τριµελούς εφετείου κακουργήµατα 
(άρθρο 111 ΚΠ∆) να δικάζονται από πενταµελές στρατοδικείο συγκροτούµενο 

                                       
70 Georges Guilhermet, Αι δικαστικαί πλάναι, µετάφρ. Ι. Γεωργιάδου, πρόλογος Κων/νου Τσουκαλά, 
σελ. 203-204. 
71 Για τις ειδικές γνώσεις και για την εισφορά των στρατοδικών στις δίκες βλ. Π. Κρεµµυδιώτη, ό.π. 
72 Α. Παπαδαµάκη, ό.π. υποσηµ. 11, σελ. 457, 458. 
73 Βλ. Ευγ. Γιαρένη, Η κατάσταση της στρατιωτικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα σήµερα, σε 
www.militaryjustice.gr. 
74 Βλ. Γ. Βουλγαράκη, Ατέλειαι του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος, ΠΧρ ΚΖ(1977), σελ. 705.  
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αµιγώς από στρατιωτικούς δικαστές α΄ και β΄ και µόνο η εκδίκαση των στρατιωτικών 
εγκληµάτων σε βαθµό κακουργήµατος, καθώς και η εκδίκαση κακουργηµάτων 
αρµοδιότητας του µικτού ορκωτού δικαστηρίου (άρθρο 109 ΚΠ∆) θα γίνεται από 
µικτής σύνθεσης πενταµελές στρατοδικείο, συντιθέµενο, όπως και σήµερα, κατά 
πλειοψηφία, από στρατιωτικούς δικαστές µε τη συµµετοχή στρατοδικών

75. 
∆εδοµένου, µάλιστα, του µη συνταγµατικού προσδιορισµού της ιδιότητάς των 
στρατοδικών, δεν θα ήταν άτοπο ή ουτοπία να συµµετέχει σ’ αυτά το κατ’ εξοχήν 
λαϊκό στοιχείο, δηλαδή να συµµετέχει στη σύνθεσή τους οποιοσδήποτε πολίτης, κατ’ 
ευθεία εφαρµογή των άρθρων 379 επ. ΚΠ∆.  

Περαιτέρω η καθ’ ύλη αρµοδιότητα του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου, πέραν 
της περίπτωσης που αυτό δικάζει ως ακυρωτικό, να εναρµονιστεί απόλυτα µε την 
αρµοδιότητα των πενταµελών εφετείων και των µικτών ορκωτών εφετείων, 
δικάζοντας εφέσεις µόνο επί κακουργηµάτων. Μία τέτοια κατανοµή, συνδυασµένη µε 
τη συµµετοχή των στρατιωτικών δικαστών στις συνθέσεις των δικαστηρίων ανάλογη 
µε τη δικαστική αντιστοιχία τους προς τους τακτικούς δικαστές, θα αναδείκνυε τη 
λειτουργική αρµονία και την ίση θεσµική όψη δικαστηρίων και δικαστικών 
προσώπων, όπως διαγράφεται από την αντιστοιχία που καθορίζει ο νόµος. Όλα αυτά 
και συνταγµατικά συµβατά είναι, αλλά και συµβάλλουν στην απαλοιφή 
αποστεωµένων αντιλήψεων για τη στρατιωτική δικαιοσύνη, αναδεικνύουν τη θέση 
της στο συνολικό δικαιϊκό σύστηµα και αποσβήνουν οποιαδήποτε αµφιβολία για την 
ποιότητα, τη δικαστική οντότητα και την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών 
της.  
 
V. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

 
Η σύγχρονη ποινική δικαιοσύνη δεν έχει ανάγκη ειδικών δικαστηρίων 

οποιασδήποτε µορφής. Κυρίως στην Ευρώπη ήδη πολλές χώρες (και, µάλιστα, µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) έχουν ενσωµατώσει το αντικείµενο της στρατιωτικής 
δικαιοσύνης στην κοινή ποινική δικαιοσύνη, είτε µε τη δηµιουργία στρατιωτικών 
τµηµάτων στα κοινά δικαστήρια είτε όχι76. Σε κάποιες, µάλιστα, χώρες, δεν υπάρχουν 
αυτοτελώς κωδικοποιηµένα νοµοθετήµατα στρατιωτικού ποινικού δικαίου, 
ουσιαστικού και δικονοµικού, αλλά οι σχετικές διατάξεις περιλαµβάνονται σε ειδικά 
µέρη των αντίστοιχων κωδίκων του κοινού ποινικού δικαίου. Αυτή τη σύγχρονη 
τάση

77 της ευθείας υπαγωγής της στρατιωτικής δικαιοσύνης στην κοινή ποινική 
δικαιοσύνη θα µπορούσε να ακολουθήσει και η χώρα µας78 είτε µε τη δηµιουργία 
ειδικών τµηµάτων στρατιωτικών εγκληµάτων στις εισαγγελίες και στα δικαστήρια 

                                       
75 Α. Παπαδαµάκη, ό.π. υποσηµ. 2, σελ. 69. 
76 Στη Γαλλία υπήρχε πρόβλεψη για τη δηµιουργία ειδικών τµηµάτων στρατιωτικών εγκληµάτων στα 
κοινά ποινικά δικαστήρια, όµως τέτοια τµήµατα τελικά δεν κρίθηκε αναγκαίο να γίνουν, βλ. Π. 
Κρεµµυδιώτη, ό.π. υποσηµ. 81. 
77 Για την τάση ενσωµάτωσης βλ. Π. Κρεµµυδιώτη, Η τάση ενσωµατώσεως του αντικειµένου της 
στρατιωτικής δικαιοσύνης στην κοινή δικαιοσύνη, ΠΧρ ΜΘ(1999), σελ. 888 και Κ. Γώγου, 
Επισκόπηση των διεθνών τάσεων στο χώρο της στρατιωτικής δικαιοσύνης-Συγκριτικές παρατηρήσεις 
και αξιολόγηση, Ποινική ∆ικαιοσύνη 7(2004), σελ. 843. 
78 Το Σύνταγµα, στο άρθρο 96 §§ 4, 5 ρητά προβλέπει την ύπαρξη της στρατιωτικής δικαιοσύνης στο 
ελληνικό δικαιϊκό σύστηµα. Κατά µία άποψη, λοιπόν, δεδοµένης της θεσµοθετηµένης ύπαρξής της, θα 
χρειαζόταν συνταγµατική αναθεώρηση προκειµένου να ενσωµατωθεί στην κοινή ποινική δικαιοσύνη 
(έτσι ο Παπαδαµάκης ό.π.). Όµως, ορθότερη φαίνεται η άποψη πως η ενσωµάτωση είναι εφικτή και 
χωρίς συνταγµατική αναθεώρηση, αφού το Σύνταγµα αφήνει κάθε σχετική µε τα στρατιωτικά 
δικαστήρια πρωτοβουλία στον κοινό νοµοθέτη. 
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της επικράτειας, εναλλασσόµενων σ’ αυτά δικαστών ιδιαίτερης εµπειρίας (όπως 
συµβαίνει µε τα δικαστήρια ανηλίκων)79 είτε και χωρίς αυτά.80  

Η µη ύπαρξη στρατιωτικών δικαστηρίων δεν έπεται αναγκαστικά την απουσία 
εγγυήσεων για την απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης στο στράτευµα η δε αναγκαία 
ειδική γνώση θα µεταγγιστεί µε την πλήρη ένταξη των δικαστικών λειτουργών της 
στρατιωτικής δικαιοσύνης στην τακτική ποινική δικαιοσύνη, όπου, µάλιστα, θα έχουν 
να εισφέρουν τον πλούτο της ποινικής εξειδίκευσής τους στην άσκηση τόσο 
δικαστικών όσο και εισαγγελικών έργων, δεδοµένου ότι οι δικαστικοί λειτουργοί της 
στρατιωτικής δικαιοσύνης εναλλάσσονται στα καθήκοντα δικαστηρίου και 
εισαγγελίας (πρβλ. άρθρα 171 §§1, 2, 174 § 1, 188, 189 και 190 ΣΠΚ).  

Γιατί, ναι µεν είναι επίκαιρη η άποψη της µη ύπαρξης ειδικών δικαστηρίων, 
όµως είναι αναγκαιότητα η ύπαρξη εξειδικευµένων δικαστών (πρβλ. και άρθρο 11 
ΚΠ∆): είναι κοινός τόπος σε όλους τους νοµικούς της ποινικής πράξης ότι η ποιότητα 
των εκδιδόµενων αποφάσεων των εξειδικευµένων δικαστών είναι αναµφισβήτητα 
υπέρτερη των αποφάσεων που εκδίδονται από τα κοινά ποινικά δικαστήρια, όπου οι 
δικαστές της ποινικής είναι παράλληλα και δικαστές της πολιτικής δικαιοσύνης (αρχή 
της ενότητας), η δε ενασχόλησή τους µε το ποινικό δίκαιο και την ποινική δικονοµία 
είναι περιστασιακή και σαφώς υποδεέστερη της αντίστοιχης µε την πολιτική 
δικαιοδοσία. Παρά τη διατυπωµένη επιφύλαξη ότι ο µόνιµος και αποκλειστικός 
χαρακτήρας απασχόλησης του δικαστή µε τα εγκλήµατα και τις ποινές ενέχει τον 
κίνδυνο της σκλήρυνσης και της επαγγελµατικής διαστροφής81, η ειδική µόρφωση 
των ποινικών δικαστών καθίσταται σήµερα αναγκαία, όχι µόνο για την καλύτερη 
κατανόηση και εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών, αλλά και για την καλύτερη 
κατανόηση από το δικαστή της ψυχολογίας του κατηγορούµενου, των µαρτύρων και 
των άλλων παραγόντων της ποινικής διαδικασίας. Το νέο ποινικό δίκαιο απαιτεί 
«νέο» ποινικό δικαστή.82 Άλλωστε, ο εξειδικευµένος ποινικός δικαστής µπορεί 
ευκολότερα να αντιληφθεί το αληθινό µέγεθος της απαξίας µιας πράξης, ώστε και µε 
επιείκεια να κρίνει, αλλά και να επιµετρήσει ορθά το µέγεθος της επιβλητέας 
ποινής

83, µε τρόπο που αυτή πράγµατι να ανταποκρίνεται στην προληπτική 
λειτουργία της84, σε αντίθεση µε τον πολιτικό δικαστή που αισθάνεται αυξηµένη την 
ευθύνη επιβολής αυστηρότερης τιµωρίας85.  

                                       
79 Βλ. Α. Τριανταφύλλου, ό.π. σελ. 27. 
80 Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στο Πρωτοδικείο Αθηνών υπάρχουν ειδικά τµήµατα για 
ορισµένα αδικήµατα (αγορανοµικά, ασφαλιστικές εισφορές, φορολογικά κλπ.), βλ. ΥΑ 151480/1998 
και ΥΑ 109926/2002, βλ. επίσης άρθρο 62 Ν∆ 136/1946. Στα περισσότερα δικαστήρια και εισαγγελίες 
της χώρας µας, πάντως, δεν υφίσταται ειδικό τµήµα για καµιά κατηγορία υποθέσεων.  
81 βλ. Ν. Ανδρουλάκη, Θεµελιώδεις έννοιαι της ποινικής δίκης, 1972, σελ. 116. 
82 Β. Ζησιάδη, ό.π. υποσηµ. 68, σελ. 167. 
83 βλ. Στ. Αλεξιάδη, Εγχειρίδιο ανακριτικής, 1980, σελ. 65, 66. 
84 Στο πλαίσιο της από το άρθρο 2 § 1 Συντ προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κατοχυρώνεται 
νοµοθετικά από το άρθρο 79 ΠΚ η αρχή της ανάλογης ποινής. Αν και η νοµολογία των ελληνικών 
ποινικών δικαστηρίων δέχεται ότι υφίσταται πλήρες ανεξέλεγκτο της ποινής σε όλο το απειλούµενο 
από το νόµο πλαίσιο, η πλειονότητα της θεωρίας δέχεται πως µία µόνο τιµή ποινής είναι ορθή και 
ανάλογη µε τη βαρύτητα της πράξης και την ενοχή του δράστη, επιλέγεται, δηλαδή µία τιµή ποινής. Η 
στιγµή της επιµέτρησης της ποινής είναι κρίσιµη για τον ίδιο το δικαστή. Η εξεύρεση της ορθής ποινής 
είναι συνήθως έργο δυσκολότερο από την κατάφαση της ενοχής, λόγω της ελαστικής διατύπωσης του 
νόµου, βλ. Λ. Μαργαρίτη-Ν. Παρασκευόπουλου, ό.π., σελ. 259, 270, 277. Η δικαιική ασφάλεια ως 
πτυχή του κράτους δικαίου επιβάλλει το προβλέψιµο της ποινής, δηλαδή τη δυνατότητα η ποινή να 
µπορεί να υπολογιστεί και να µετρηθεί, βλ. Λ. Κοτσαλή, Κράτος δικαίου και ποινικό δίκαιο, ΝοΒ 
56(2008), σελ. 289, βλ. επίσης Α. Κατσαντώνη, Η επιµέτρησις της ποινής υπό των δικαστηρίων της 
ουσίας και ο ακυρωτικός έλεγχος, ΠΧρ ΚΘ(1979), σελ. 625 
85 βλ. Β. Ζησιάδη, ό.π. υποσηµ. 68, σελ. 168. 
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Η πρόβλεψη πως οι δικαστικοί λειτουργοί της πολιτικής και ποινικής 
δικαιοσύνης µπορούν να αναλάβουν καθήκοντα προέδρου, εισαγγελέα, ανακριτή ή 
και µέλους των στρατιωτικών δικαστηρίων (άρθρο 177 § 1 ΣΠΚ), άθελά της ίσως, 
είναι προάγγελος αυτής της ενσωµάτωσης. Η τάση αυτή της ενσωµάτωσης, είναι 
αποτέλεσµα όχι µόνο σύγχρονων κοινωνικών αντιλήψεων για τη µη αυτονόµηση των 
ενόπλων δυνάµεων86, αλλά και επιστηµονικής προοπτικής που επιθυµεί την 
περιστολή του ποινικού φαινοµένου (αφού το δίπτυχο λειτουργιών της ποινής ως 
γενική και ειδική πρόληψη έχει αποτύχει)87 µέσω της όσο το δυνατό ευρύτερης 
απεγκληµατοποίησης και της ύπαρξης µιας και µόνο δικαιοσύνης, ως ultima ratio 
επεµβαίνουσας

88.  
Υπάρχει και η άποψη υπαγωγής των µη στρατιωτικών εγκληµάτων των 

στρατιωτικών στα τακτικά δικαστήρια και ο περιορισµός της δικαιοδοσίας των 
στρατιωτικών δικαστηρίων µόνο στα στρατιωτικά εγκλήµατα. ∆ηλαδή, αντί του 
υποκειµενικού προσδιορισµού της δικαιοδοσίας βάσει της ιδιότητας του προσώπου 
ως στρατιωτικού (κριτήριο ιδιότητας), να εισαχθεί και ο αντικειµενικός 
προσδιορισµός βάσει της φύσης του εγκλήµατος (κριτήριο πράξης)89.  

Ανεξάρτητα, όµως, από τη θέση που µπορεί να λάβει κάποιος αναφορικά µε την 
αναγκαιότητα ύπαρξης της στρατιωτικής δικαιοσύνης στις µέρες µας (είτε µε 
καθολικό είτε µε περιορισµένο πεδίο δικαίου) ή για την ενσωµάτωσή της στο 
αντικείµενο της κοινής ποινικής δικαιοσύνης, είναι κοινός τόπος η αναγκαιότητα της 
θεσµικά απόλυτης εναρµόνισης της στρατιωτικής δικαιοσύνης µε την κοινή ποινική 
δικαιοσύνη. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο µέσα από την ισοτιµία και την ισονοµία των 
δικαστικών λειτουργών στρατιωτικής και κοινής ποινικής δικαιοσύνης και από την 
εξαφάνιση κάθε είδους παραµορφώσεων, δυσαναλογιών και διαφοροποιήσεων του 
δικονοµικού µας συστήµατος.  

Οι δικαστικοί λειτουργοί της στρατιωτικής δικαιοσύνης κινούνται µε 
ανεξαρτησία και κριτική ελευθερία στο δικανικό πεδίο. Οι ίδιοι έχουν τη «δικαστική 
φυσιογνωµία» και απονέµουν πραγµατικά ποινική δικαιοσύνη θεµελιωµένη στο 
κράτος δικαίου και στη διαδικαστική αρχή της διαφάνειας κατά τη διεξαγωγή της 
δίκης και κατά την έκδοση της απόφασης90, άρτια σε επίπεδο επιστηµονικής 
πληρότητας και διαπνεόµενη από πνεύµα προοδευτισµού, επιείκειας προς τους, 
συνήθως νεαρής ηλικίας, κατηγορούµενους και συµπόρευσης µε την κοινωνική 
πραγµατικότητα, (επανειληµµένη διαπίστωση όλων των ασχολούµενων µε το ποινικό 

                                       
86 Βλ. σχετ. Α. Παπαδαµάκη, ό.π. υποσηµ. 11, σελ. 27. 
87 Η αναχαίτιση της εγκληµατικότητας µε την ποινική δικαιοσύνη είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η 
εγκληµατικότητα είναι η εκδίκηση της φυλακής κατά της δικαιοσύνης. Βλ. σχετ. Β. Παππά, ό.π., σελ. 
36, 44, µε αναφορά στον Michel Foucault.  
88 Εκφραστής αυτής της θεωρίας είναι η σχολή της νέας κοινωνικής άµυνας που αναπτύχθηκε κυρίως 
στο γαλλικό Ακυρωτικό, η οποία προώθησε την ιδέα της απεγκληµατοποίησης, την περιστολή της 
ποινικής αρµοδιότητας και την επέµβαση του ποινικού δικαίου µε την επιβολή φυλάκισης ως ultima 
ratio, µόνο µετά την αποτυχία του αστικού και του διοικητικού δικαίου, βλ. Β. Παππά, ό.π., σελ. 180, 
181, 201. Στην ελληνική έννοµη τάξη δείγµα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί ο πρόσφατος Ν. 
3542/2007 που τροποποίησε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ίδιας φιλοσοφίας είναι ο θεσµός της 
εισαγγελικής διαµεσολάβησης (mediation) µεταξύ παθόντα και κατηγορουµένου, κυρίως στα 
οικονοµικά εγκλήµατα, µε στόχο την αποχή από την άσκηση ποινικής δίωξης, που ισχύει στα 
δικονοµικά συστήµατα ευρωπαϊκών χωρών, βλ. Π. Τσιρίδη, Νέοι ρόλοι του συνηγόρου: 
∆ιαπραγµάτευση στην προδικασία-Νοµική αρωγή, εισήγηση στο 1ο διεθνές συνέδριο της Ένωσης 
Ελλήνων Ποινικολόγων, 1997. 
89 Βλ. Α. Τριανταφύλλου, ό.π., σελ. 31. 
90 Εισήγηση Α. Λοβέρδου στην επιστηµονική ηµερίδα της ένωσης δικαστικών λειτουργών 
στρατιωτικής δικαιοσύνης και της ένωσης Ελλήνων ποινικολόγων, 1999, σε Ν. Κουλούρη, Η 
στρατιωτική δικαιοσύνη σήµερα, Ποινική ∆ικαιοσύνη 8-9(1999), σελ. 869 επ. 
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δίκαιο), ικανοποιώντας όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για δίκαιη δίκη, 
σύµφωνη µε την ανάγκη προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου91. Χωρίς, 
όµως, τις αναγκαίες (και αυτονόητες) ίσες αρµοδιότητες και χωρίς τις προσωπικές και 
λειτουργικές εγγυήσεις, θεσµικά κατοχυρωµένες και νοµοθετηµένες, αυτά 
κινδυνεύουν να συντηρούν µόνο ψευδαισθήσεις. ∆εν πρέπει να εξακολουθήσει η 
ανάπαυση στις µέχρι σήµερα αλλαγές και σε µια ψευδεπίγραφη, τελικά, αντιστοιχία.  

Στο σύνολό της η στρατιωτική δικαιοσύνη χρειάζεται επαναπροσδιορισµό της 
δικαιοπολιτικής διάστασής της, να µην αποτελεί δηλαδή έναν ιδιότυπο κλάδο 
δικαιοσύνης, αλλά να αποκτήσει προσανατολισµό και χαρακτήρα ενός τµήµατος της 
δικαιοσύνης. Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται οι θέσεις και οι προτάσεις αυτής της 
µελέτης. Γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι απλά και µόνο ζήτηµα συνείδησης του 
εφαρµοστή του δικαίου. Συνδέεται µε την πολιτική φιλοσοφία και βρίσκει έκφραση 
στο συγκεκριµένο δικαιϊκό σύστηµα και στη νοµοθεσία.92 Ορθά υποστηρίζεται πως η 
στρατιωτική δικαιοσύνη χρειάζεται θεσµική ανεξαρτησία, δικαιική 
αποτελεσµατικότητα και κοινωνική αποδοχή και ότι το πρώτο είναι χρέος της 
πολιτείας, το δεύτερο στόχος των δικαστικών λειτουργών της στρατιωτικής 
δικαιοσύνης και το τρίτο εξαρτώµενο από την εµπιστοσύνη των κοινωνών93. Η 
κρίσιµη αλήθεια είναι πως και τα τρία «περνούν από το χέρι» των δικαστών της 
στρατιωτικής δικαιοσύνης: αυτοί πρέπει δυναµικά να διεκδικήσουν από την πολιτεία 
την απόλυτη de jure θεσµική ανεξαρτησία τους σε όλες τις εκφάνσεις της, ώστε µε 
όπλο αυτή και την έτσι κι αλλιώς υφιστάµενη σήµερα δικαιική αποτελεσµατικότητά 
τους, µόνοι τους να οδηγήσουν αποφασιστικά την κοινωνία στην αναγκαστική, τότε, 
παραδοχή πως η στρατιωτική δικαιοσύνη δεν αποτελεί µια «άλλη» δικαιοσύνη, αλλά 
ένα τµήµα της µιας και µόνης δικαιοσύνης. 

                                       
91 Για τις αρχές της δίκαιης δίκης βλ. Α. Παπαδαµάκη, ό.π. υποσηµ. 2, σελ. 25, βλ. επίσης Ιππ. 
Μυλωνά, Η σηµασία για την ελληνική ποινική δικονοµία της νοµολογίας σχετικά µε το δικαίωµα σε 
δίκαιη δίκη κατ’ άρθρο 6 της ΕΣ∆Α, ΠΧρ ΜΘ(1999), σελ. 789 και για την υποχρέωση των ελληνικών 
δικαστηρίων να ακολουθούν τη νοµολογία του Ε∆∆Α βλ. Η προστασία των δικαιωµάτων του 
ανθρώπου στην Ευρώπη µε βάση τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου του Στρασβούργου, εκδ. ∆ΣΑ, 2006, 
σελ. 32. 
92 Β. Μποτόπουλου, Η υπεράσπιση του δικαίου ως χρέος του δικαστή (χαιρετισµός στο Β΄ Συνέδριο 
∆διοικητικών ∆ικαστών), Υπεράσπιση 1991, σελ. 3. 
93 Βλ. σχετ. Παπαδαµάκη ό.π. υποσηµ. 11, σελ. 32. 


