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                           ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 

              ΤΟΥ  TΡΙΜΕΛΟΥΣ   ΣΤΡΑΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ 
 
 
 Το ∆ικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους ∆ικαστές: 
1. ΠΑΠΑ∆ΑΚΑΚΗ Νικόλαο, Στρατιωτικό ∆ικαστή Β΄, Προεδρεύοντα επειδή 
κωλύεται ο Πρόεδρος κατ’ άρθρο 173 ΣΠΚ, 
2.  ΚΑΡΚΑΛΟΥΣΟΥ Αικατερίνη, Στρατιωτικό ∆ικαστή ∆΄, 
και το Στρατοδίκη :  
3. ΤΟΥΣΗ Εμμανουήλ, Λγό (ΥΠ) 
που κληρώθηκε με την υπ’αριθμ. 1/2007 Απόφαση του Στρατοδικείου 
Αθηνών, την Αντεισαγγελέα Ζούβελου Ευσταθία, Στρατιωτικό ∆ικαστή Γ΄, 
που αναπληρώνει τον Εισαγγελέα και τους αρχαιότερους αντεισαγγελείς, κατ’ 
άρθρο 174 ΣΠΚ, επειδή κωλύεται και τον Γραμματέα Μπαλατσό Αχιλλέα, 
Ανθλγό (∆Γ), συνεδρίασε δημόσια στην Αθήνα και στην αίθουσα που έχει 
καθοριστεί για τις συνεδριάσεις του, σήμερα την 21η του μήνα Φεβρουαρίου, 
του έτους δύο χιλιάδες επτά (2007) και ώρα 09:00΄, κατά την οποία ο 
παραπάνω Στρατοδίκης, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ορκίστηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 183 ΣΠΚ, για να δικάσει τον: Κ. Κ. του Γ. και της Α., 
ετών **, που γεννήθηκε το ** στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας και κατοικεί 
ομοίως (Εργατικές Κατοικίες **, στίχος 18β΄), Στρτης (ΠΒ) του ** ΤΕ, με ΣΑ:**, 
Έλληνα και Χριστιανό Ορθόδοξο, που παραπέμφθηκε σε δίκη με το υπ’ 
αριθμ.1624/06 Κλητήριο Θέσπισμα του Εισαγγελέα του Στρατοδικείου 
Αθηνών και κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 45 παρ. 1 και 2 του 
ΚΟΚ (Ν.2696/99), ο οποίος δεν εμφανίσθηκε όταν ο Πρόεδρος φώναξε το 
ονοματεπώνυμο του κατηγορουμένου, ο δε κλητήρας του ακροατηρίου 
επανέλαβε αυτό. 
 

Στο σημείο αυτό, η Εισαγγελέας, αφού ζήτησε και έλαβε το λόγο, είπε 
ότι η πράξη της παράβασης του άρθρου 45 παρ.1 και 2 του ΚΟΚ (Ν.2696/99), 
για την οποία έχει παραπεμφθεί να δικαστεί ο κατηγορούμενος, έλαβε χώρα 
στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο βρίσκεται στην εδαφική αρμοδιότητα 
του Στρατοδικείου Ιωαννίνων και κατά συνέπεια πρότεινε το ∆ικαστήριο να 
κηρυχθεί αναρμόδιο για την εκδίκαση της προκειμένης κατά του παραπάνω 
κατηγορουμένου ποινικής υπόθεσης και να παραπέμψει αυτήν στο αρμόδιο 
Στρατοδικείο Ιωαννίνων.  
 

Το ∆ικαστήριο διασκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, σύμφωνα με το 
νόμο, με παρούσα του Γραμματέα, κατάρτισε την απόφασή του, την οποία ο 
Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως και σε δημόσια συνεδρίαση και η οποία είναι η 
εξής: 

 
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

 
Ι. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 199 παρ. 1 ΣΠΚ, αρμόδιο κατά 

τόπο στρατοδικείο είναι κατά σειρά εκείνο στην περιφέρεια του οποίου 
τελέστηκε η πράξη, του τόπου όπου υπηρετεί ή κατοικεί ή διαμένει ο 
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κατηγορούμενος κατά το χρόνο άσκησης της ποινικής δίωξης  ή του τόπου 
όπου συνελήφθη. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η αρμοδιότητα των 
στρατοδικείων, υπό το καθεστώς του νέου ΣΠΚ (που κυρώθηκε με το πρώτο 
άρθρο του Ν.2287/95), προσδιορίζεται: α) από την  εδαφική περιφέρεια του 
στρατοδικείου εκείνου όπου τελέστηκε η πράξη, β) από τον τόπο όπου 
υπηρετεί ή κατοικεί ή διαμένει ο κατηγορούμενος κατά το χρόνο ασκήσεως της 
ποινικής διώξεως και γ) από τον τόπο συλλήψεως του κατηγορουμένου. 
Εξάλλου από τη διατύπωση της ανωτέρω διατάξεως και ειδικότερα από τον 
όρο «κατά σειρά» που χρησιμοποιείται προκύπτει ότι η δωσιδικία του τόπου 
τελέσεως (άρθρο 16 ΠΚ) είναι η κατ΄ εξοχήν αρμοδιότητα,  προτασσόμενη 
έναντι των άλλων, κυρίως λόγω της ευχέρειας στη συλλογή των αποδείξεων 
που συμβάλλει στη σύντομη περάτωση της δίκης. Περαιτέρω, η δικαιοδοσία 
του τόπου  όπου υπηρετεί ή κατοικεί ή διαμένει ο κατηγορούμενος 
δικαιολογείται στις περιπτώσεις όπου είναι άγνωστος ο τόπος τελέσεως του 
αδικήματος, ενώ ο τόπος συλλήψεως εξυπηρετεί τη δημιουργία αυτόφωρης 
διαδικασίας. Ως εκ τούτων, η προτεραιότητα που αναφέρεται στην εκτεθείσα 
διάταξη σημαίνει ότι αν ένα στρατοδικείο έχει επιληφθεί μιας υποθέσεως στα 
πλαίσια άλλης δωσιδικίας (λ.χ. μονάδα κατηγορουμένου, τόπος συλλήψεως), 
πρέπει να αποστείλει τη δικογραφία στο στρατοδικείο του τόπου τελέσεως, 
δηλαδή πρέπει να εξαντλείται διαδοχικά η διαγραφόμενη από το άρθρο 199 
παρ. 1 τοπική αρμοδιότητα (τόπος τελέσεως – μονάδα κατηγορουμένου – 
τόπος συλλήψεως κατηγορουμένου), αρμοδιότητα η οποία σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συντρέχουσα είτε έχει ασκηθεί ποινική 
δίωξη είτε όχι, αφού δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη στο νόμο (βλ. σχετ. 
Αδάμ Παπαδαμάκη, Στρατιωτικό Ποινικό ∆ίκαιο, 1997, σελ. 463-464 · επίσης 
βλ. και ΒουλΣυμβΑναθ∆ικ 7/1996 με πρόταση Γ. Γκόνη, Υπερ. 1997, σελ. 891 
επ · ΒουλΣυμβΣτρατΛαρ 221/97 με πρόταση Π. Χριστοφοράκου, αδημ.). 

ΙΙ. Οι διατάξεις της καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητας είναι δημοσίου 
χαρακτήρα και κατά συνέπεια λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως και 
εξετάζονται σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας. Όπως συνάγεται από τις 
διατάξεις των άρθρων 120 και 126 παρ.1 ΚΠ∆, οι οποίες εφαρμόζονται και 
στις διαδικασίες ενώπιον των στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων, σύμφωνα 
με τη διάταξη του άρθρου 213 παρ. 1 ΣΠΚ, το δικαστήριο οφείλει και 
αυτεπαγγέλτως να εξετάσει την καθ`ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητά του 
μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο ακροατήριο, ενώ το 
δικαστήριο, όταν κηρύσσει την αναρμοδιότητά του, παραπέμπει με απόφασή 
του την υπόθεση στο κατά την κρίση του αρμόδιο δικαστήριο, στην 
περίπτωση δε αυτή ενεργεί ό,τι και το συμβούλιο των πλημμελειοδικών όταν 
παραπέμπει τον κατηγορούμενο στο ακροατήριο, δηλαδή η απόφασή του 
επέχει θέση παραπεμπτικού βουλεύματος [βλ. Αδ. Παπαδαμάκη, Ποινική 
∆ικονομία, 2002, σελ. 77 επ. (86) · Αθ. Κονταξή, Κώδικας Ποινικής 
∆ικονομίας, 20064, Τόμος Α΄, σελ. 980-984 · ΑΠ 1033/1978, ΠοινΧρον ΚΗ΄ 
(1978), 153 · Εφ. Λαρ. 167/1991, Υπερ. 1991, 1146 · ΕφΠατρ. 314/1994, 
Αρμ. 1995, 675 · ΒουλΣυμβΕφΠειρ. 276/1998, Υπερ. 1999, 683 · ΤριμΕφΘεσ. 
260/1998, Ποιν∆ικ 1999, 132 · ΤριμΠλημΗλ. 180/1985, ΝοΒ 33, 1260].  

 
ΙΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, η πόλη του Αγρινίου, όπου έλαβε 

χώρα η παράβαση του άρθρου 45 παρ.1 και 2 του ΚΟΚ (Ν.2696/99), για την 
οποία έχει παραπεμφθεί να δικαστεί ο κατηγορούμενος, βρίσκεται στο Νομό 
Αιτωλοακαρνανίας και επομένως ανήκει στην εδαφική αρμοδιότητα του 
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Στρατοδικείου Ιωαννίνων σύμφωνα με το άρθρο 1 περ.β΄ του Π.∆. 282/2001 
(ΦΕΚ Α΄, 197/5-9-2001). Ως εκ τούτου το τελευταίο τυγχάνει κατά τα 
προεκτεθέντα αποκλειστικά αρμόδιο για εκδίκαση και απόφανση επί της 
προκειμένης υποθέσεως. 
  

ΙV. Κατόπιν των ανωτέρω, κατά την ομόφωνη γνώμη των μελών του 
∆ικαστηρίου, θα πρέπει να κηρυχθεί αναρμόδιο κατά τόπο το Τριμελές 
Στρατοδικείο Αθηνών για εκδίκαση και απόφανση επί της προκειμένης 
ποινικής υποθέσεως και να παραπεμφθεί η υπόθεση στο κατά τόπον αρμόδιο 
Τριμελές Στρατοδικείο Ιωαννίνων. 

 
ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ 

 
Κηρύσσει παμψηφεί εαυτό αναρμόδιο προς εκδίκαση και απόφανση 

επί της προκειμένης, κατά του κατηγορουμένου Κ. Κ. του Γ. ποινικής 
υποθέσεως για την πράξη της παράβασης του άρθρου 45 παρ. 1 και 2 του 
ΚΟΚ (Ν.2696/99), που τελέστηκε στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, την 31-5-
2006 και προβλέπεται και τιμωρείται από τη διάταξη του άρθρου 45 παρ.1, 2 
και 4 του ΚΟΚ (Ν.2696/99) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 12, 14, 
26 και 27 παρ.1 ΠΚ. 
 
 Παραπέμπει, παμψηφεί, τον ανωτέρω κατηγορούμενο στο ακροατήριο 
του αρμοδίου κατά τόπον Τριμελούς Στρατοδικείου Ιωαννίνων για να δικαστεί 
ως υπαίτιος του ότι ενώ ήταν στρατιωτικός, δηλαδή Στρτης του ΚΕΠΒ, την 31-
5-2006, στο Αγρίνιο, με περισσότερες πράξεις τέλεσε περισσότερα του ενός 
αδικήματα.  
           Ειδικότερα, παρέβη τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
45 του ΚΟΚ, κατά τις οποίες, οι οδηγοί οχημάτων υποχρεούνται, σύμφωνα με 
την πρώτη, να συμμορφώνονται στο σήμα στάσης το οποίο δίνουν τα 
αστυνομικά όργανα που φορούν στολή και σύμφωνα με τη δεύτερη, να 
δείχνουν κάθε στοιχείο σχετικό με την κυκλοφορία του οχήματός τους, όταν 
καλούνται από αυτά. Συγκεκριμένα, όταν ο ένστολος Αστυφύλακας Ρόζος 
Ευστάθιος της ΕΛΑΣ, στα πλαίσια διατεταγμένης υπηρεσίας, έκανε σήμα 
στάσης στον κατηγορούμενο ενώ οδηγούσε το με αρ. ** ΙΧΕ αυτοκίνητο 
ιδιοκτησίας του, περί ώρα 20:45΄, στον κόμβο του Εθνικού Σταδίου Αγρινίου, 
αυτός αρνήθηκε να σταματήσει και στη συνέχεια, αφού τον ακολούθησε με την 
υπηρεσιακή μοτοσικλέτα και σταμάτησε, του ζήτησε να του επιδείξει τα 
έγγραφα του οχήματός του και την άδεια οδηγήσεως, κάτι που αυτός 
αρνήθηκε, τραπείς αμέσως σε φυγή και αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα. 

 
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στο ακροατήριο 

του ∆ικαστηρίου. 
 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   
 
 
 


