
Στην πρόταση νόμου «Για την τροποποίηση ορισμένων
διατάξεων τοϋ Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα».

Ποός ιή Βονλή ιών 'Ελλήνων
Α. 'Ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας (ΣΙΙΚ) άποτελεΐ 

νομοθέτημα της περιόδου τής Μετχξικής δικτατορίας καί 
στό μεγαλ.ύτερο μέρος του υπήρξε αντίγραφο ξένων προτύ
πων τοϋ περασμένου αιώνα.

Παρά τό γεγονός ότι πάνω άπό 100 νόμοι και διατάγματα 
συμπληρώνουν, τροποποιούν ή καταργούν ορισμένες άπό τίς 
διατάξεις του, ό ΣΠΚ εξακολουθεί νά παραμένει ένα ξένο 
σώμα μέσα στη νομοθεσία μας, πού έρχεται σέ αντίθεση 
μέ το ίδιο τό Σύνταγμα τής χώρας αλλά καί άλλους ποινικούς 
νόμους καί ιδιαίτερα μέ τόν Ποινικό Κώδικα καί τόν 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ό ΣΠΚ μέ την άνιση μεταχείριση πού καθιερώνει, την 
επέκταση τής άρμοδιότητας των Στρατοδικείων στην έκ- 
δίκαση κοινών εγκλημάτων, την αυστηρότερη τιμωρία τών 
ίδιων εγκλημάτων, όταν τελούνται άπό στρατιωτικούς καί 
τίς άλλες ιδιομορφίες του, παραβιάζει τη Συνταγματική 
άρχή τής ισότητας τών πολ.ιτών.

Κεντρικό, έτσι, προβάλλει τό αίτημα για την άντικατά- 
σταση καί‘τόν έκδημοκρατισμό τοϋ ΣΠΚ. Σάν πρώτο 
βήμα στή διαδικασία τής ριζικής άντικατάστασης τοϋ ΣΠΚ 
καί για τήν άντιμετώπιση τών μέχρι την οριστική σύνταξη 
τοϋ νέου κώδικα περιπτώσεων, προτείνεται μέ τήν παρούσα 
πρόταση νόμου ή τροποποίηση μιας σειράς βασικών διατά
ξεων τοϋ ΣΠΚ πού θεμελιώνουν τό καθεστώς τής άνισης 
'μεταχείρισης καί τών μειωμένων δικαιωμάτων σέ_ βάρος
τών στρατιωτικών. * " . ν’7 ·"■'.......... ..,ΐ ·-- .ι ..Γ..ν.>. »■· λ, ·\~ ·τ:τ π-·.·-·;'.:
f- JB. Ειδικότερα ' ί. ;:;ή! .7.; S·· ί·*

-'57 1. Μέ τό άρθρο 1 προβλέπεται τά στρατιωτικά δικαστήρια, 
'νά δικάζουν άξιόποίνές πράξεις πού ορίζονται άπό τό ΣΙΙΚ 

, καί διαπράττονταί άπό στρατιωτικούς. ; , ''.7 , τ ·
Μέ τό άρθρο 2 τροποποιείται ή διάταξη τής παραγράφου 1 

'τοϋ άρθρου 3 τοϋ ΣΠΚ μέ βάση τήν οποία τά στρατιωτικά 
δικαστήρια .δικάζουν’κάθε άξιόποινη πράξη τών στρατιώτι- 
*κών καί καθορίζεται ότι οί εγκληματικές πράξεις τών 
στρατιωτικών πού δέν είναι στρατιωτικά έγκλ.ήματα, δικά- 
'.ζονται άπό τά κοινά ποινικά δικαστήρια. '

Μέ τίς τροποποιήσεις αυτές τά στρατιωτικά δικαστήρια 
'θά δικάζουν μόνο στρατιωτικούς καί μόνο γιά στρατιωτικά 
έγκλ.ήματα πού προβ/.έπονται άπό τό ΣΠΚ.

’Αντιμετωπίζεται; έτσι, ή άνιση μεταχείριση τών στρα
τιωτικών στή περίπτωση τών κοινών εγκλημάτων καί 
προσαρμόζονται οί διατάξεις τοϋ ΣΠΚ πρός τό ίσχϋον 

-Σύνταγμα, πού άποκλ.είει τήν υπαγωγή ιδιωτών στά 
^Στρατοδικεία.
'° 2. Μέ τό άρθρο 3 τροποποιείται ή διάταξη τής παρ’. 2 
ήεού άρθρου 269 τοϋ ΣΠΚ πού άναφέρεται στήν άσκηση τής 
"ποινικής δίωξης καί ορίζεται ότι την’ποινική δίωξη θά 
’ασκούν οί ’Επίτροποι τών δικαστηρίων καί όχι ό Μέραρχός 
■ή Σωματάρχης στήν περιοχή τοϋ όποιου εδρεύει τό Διαρκές 
•Στρατοδικείο. Τήν ποινική δίωξη’άσκεί, έτσι, άρχή άντί- 
στοιχη πρός τήν είσαγγελική άρχή καί όχι ή διοίκηση πού 

: βρίσκεται κάτω άπό ίεραρχικό έλεγχο σκοπιμότητας καί 
: δέν άπολ-αμβάνει τών άπχραιτήτων εγγυήσεων λειτουργικής 
.και προσωπικής άνεξχρτησίχς. . . . ·. ·.. ...
*·ό 3. Τό άρθρο 4 επιφέρει στό άρθρο 272 τοϋ ΣΠΚ τίς 
Γάναγκαϊες τροποποιήσεις μετά τήν τροποποίηση τοϋ άρθρου 
269 τοϋ ΣΠΚ πού προβλέπει τό άρθρο 3. Καθορίζεται, 
δηλ.αδή, ότι ό Επίτροπος καί όχι ό Μέραρχος ή ό Σωματάρ
χης, θά είναι ό αρμόδιος γιά τήν άπόρριψη μήνυσης ή 
έγκλησης. ~ 7 ·’ .Η ;.r ; y λ ·
έ 4. Τό άρθρο 5 καθορίζει τά άτομα πού μπορούν, μέ 
-παραγγελία τοϋ επιτρόπου, νά ενεργήσουν προανάκριση, 
περιορίζοντας τόν άοιθμό τών άτόμων πού άναφέρονται 
.στο εί>. α . . ,. i ............... . . .

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μέ τό άρθρο 6 τροποποιείται ή διάταξη τής παραγράφου 1’ 
τοϋ άρθρου 277 ώς πρός τίς προϋποθέσεις κάτω άπό τίς 
όποιες άτομα πού άναφέρονται στό άρθρο 275 έδ. χ μπορούν 
νά έπιλ.αμβάνονται αύτεπάγγελτα καί νά ενεργούν οί ίδιοι 
ή νά άναθέτουν σέ υφισταμένους τους τή διενέργεια προ
ανάκρισης.

Μέ τά δύο αυτά άρθρα περιορίζεται δ άριθμός τών 
στρατιωτικών πού μπορούν νά διατάξουν αύτεπάγγελτα 
προανάκριση καί επιβάλλεται σέ κάθε περίπτωση ή ενημέ
ρωση τοϋ αρμόδιου επιτρόπου, ώστε νά έξασφαλ.ιστεΐ τό 
κύρος τής στρατιωτικής προανάκρισης πού κινδυνεύει άπό 
τήν άπονομή είσαγγελικών ουσιαστικά έξουσιών σέ άτομα 
στερούμενα τών άναγκαίων έφοδίων, πείρας καί εγγυήσεων.

5. Μέ τό άρθρο 7 προστίθεται διάταξη πού ορίζει ότι 
κάθε διάδικος έχει κατά τή στρατιωτική ποινική διαδικασία 
ολα τά δικαιώματα πού παρέχονται στούς διαδίκους άπό 
τήν κοινή Ποινική Δικονομία.

Ή διάταξη αυτή είναι κεφαλαιώδους σημασίας, άφοΰ 
μέ τό καθεστώς πού ισχύει σήμερα παραβιάζονται διατάξεις 
τοϋ Συντάγματος (άρθρο 4 παρ. 1) καί ό στρατιωτικός 
τοποθετείται σέ μειονεκτική θέση σέ σχέση μέ τούς πολίτες. 

Σήμερα ό στρατιωτικός : , , .
___α) Δέ μπορεί νά παρίσταται μέ τό συνήγορό τού -σέ-

κάθε προανακριτική ή άνακριτική πράξη. ".ι V.·
β) Δέν δικαιούται νά λάβει γνώση τής δικογραφίας πριν 

άπολογηθεϊ.· -- · .- 7 77 ' · 7 _ -7 -
γ) Δέν έχει τή δυνατότητα ελεύθερης έπικοινωνίας μέ 

τό συνήγορό τοΐΓ;\. ,. ,Γ ■ . 7 -, ... ;,γ ; ; - 7
δ) Δέ μπορεί ^ά άσκεΐ προσφυγή κατά τής δι’ «άπ* 

ευθείας κλήσεως» παραπομττής του στό άκροατήριο ή νά
άσκήσει ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων σέ κάθε περίπτωση.

J- . ,·?,··
;_ · ε) Είναι δυνατό νά προφυλακισθεΐ πριν τήν άπολογία τοϋί

στ) Δέ μπορεί νά ζητήσει εξαίρεση προανακριτη κ.λ.π., 
γιά ν’ άναφερθούμε σέ όρισμένες μόνο χτυπητές περιπτώσεις 
πού δείχνουν σέ ποιό βαθμό είναι άναγκαία καί επιτακτική 
ή αλλαγή τοϋ καθεστώτος πού ό ΣΠΚ επιβάλλει. 7 ?7;·’7 ’

6. Μέ τό άρθρο 8 καλύπτεται ένα κενό πού προκύπτει 
άπό τό γεγονός ότι ό ΣΠΚ εξακολουθεί, κατά σαφή αντί
θεση πρός τό άρθρο 96 παρ. 4 τοϋ Συντάγματος, νά θεωρεί 
τά στρατιωτικά δικαστήρια αρμόδια γιά τήν εκδίκαση 
ορισμένων εγκλημάτων ιδιωτών. Θεσπίζεται, έτσι, ότι γιά 
εγκλήματα πού στρέφονται κατά τής άσφάλ,ειχς τών Ένο-’ 
πλων. Δυνάμεων τιμωρούνται, δικαζόμενοι άπό τά κοινά 
ποινικά δικαστήρια κατά τίς διατάξεις τοϋ ΣΠΚ, ιδιώτες 
πού τελ.οϋν σέ μιά ορισμένη σχέση μέ τίς “Ενοπλ.ες Δυνάμεις 
κατά τήν τέλεση τοϋ έγκλήματος. Έτσι, τά εγκλήματα 
αυτής τής κατηγορίας κρίνονται μέ τίς αυστηρές διατάξεις 
τοϋ ΣΠΚ, άλλά άπό τά κοινά δικαστήρια.

7. Τά άρθρα 9, 10, καί 11 προσδιορίζουν μέ βάση τήν
τροποποίηση τοϋ προηγουμένου άρθρου, αλλά καί τής 
Συνταγματικής επιταγής τοϋ άρθρου 96 παρ. 4, τό θέμα 
τής κατ’ εξαίρεση άρμοδιότητας τών στρατιωτικών δικα
στηρίων. ... .· . ‘

8. Τό άρθρο 12 άναφέρεται στήν κατάργηση κάθε άντί-
θετςς διάταξης νόμου καί τό άρθρο 13 στήν έναρξη ισχύος 
τοϋ νέου νόμου. - ‘ . - ; : :

Γ. Είναι κοινή συνείδηση πώς ό εκδημοκρατισμός τής 
δημόσιας ζωής, περνά υποχρεωτικά καί άπό τόν εκδημο
κρατισμό τών ’Ενόπλων Δυνάμεων.’· ■ ή·-* λ

Κι ό εκδημοκρατισμός τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, άναγκαί- 
ος γιά μιά σωστή εθνική πολιτική, δέν είναι δυνατός χωρίς 
τήν άπαλλαγή τους άπό τό πλέγμα τών νόμων, διαταγμάτων 
κ.λ.π., πού χρόνια όλόκληρα θεσμοθέτησε ή Δεξιά γιά την 
καθυπόταξή τους στήν πολιτική της σκοπιμότητα. .7.. ^

Σήμερα είναι περισσότερο παρά ποτέ φανερό πώς ή 
πειθαρχία, ή συνοχή καί ή μαχητική ικανότητα στό στρά
τευμά δέν επιβάλλονται μέ άναχρονιστικούς καί άντισυν- 

’ ταγματικούς κώδικες, άλλά μέ τή δημοκρατική διαπαιδα-
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προσφο-γώγηση καί τή συνείδηση της αναγκαιότητας μιας 
ράς πού έκτιμάται άνάλογα άπό την πολιτεία.

• ;·'’■■ ’Αθήνα, 26 ’Απρίλη 19S2. . .
Οί προτείνοντες βουλευτές. .

- ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠΠΟΣ, 
Μ4ΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΤΑΕΣ, Μ1ΚΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΙΣ, · ΛΙΙΜ. ΣΑΧ1ΝΗΣ. · ■ - ·

τ. r t ·· - Γ>-·: : .. ·■ :· ·■ >·
> %*ryï^ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

’•on *ν· .·.· ri Λ .-vs! ■·■“:_ > < .7
Για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων τοΰ Στρατιωτικού
V i,’ -A? «λ__Ποινικού Κώδικα.__ V ·, .. ... ;.-ΓΙ' pi'«.J>„.··). ‘ΐ· -ν· . ι' . ·. . . . . - \ ' ν · ···

Άρθρο 1. ■ / ii / ,7: φ
Στο κεφάλαιο Α' τοΰ δεύτερου τμήματος τοΰ Στρατιω

τικού. Ποινικού Κώλικα προστίθεται' άρθρο 239 A πού 
έχει ώς έξης i -.-··· · '" λ

,· 7- . τ . · . Άρθρο 239 Α. ... ‘7 -, . ·
Τά στρατιιυτικά δικαστήρια δικάζουν αξιόποινες πράξεις 

προβλεπόμενες άπό τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα καί 
τελούμενες άπό στρατιωτικούς)).·’ ν ί>-..·Γ.·ε.<;:·.νχυεπ ε·.Έ·:
■ν · ■/•'■"■'Αρθρο-'Χ νΓ"'ί:^7

Ή διάταξη της παραγράφου 1 τοΰ άρθρου 3 τοΰ ΣΙΊΚ 
τροποποιείται ώς έξης :—’ ·" 7 ‘ ' · ' · · .

«1. Οί άξιόποινες πράξεις των στρατιωτικών πού δέν 
αποτελούν στρατιωτικά εγκλήματα κρίνονται κατά τούς
κοινούς ποινικούς νόμους άπό τά κοινά ποινικά δικαστήρια».
.,χΐχύτϊ:έ:.;π îaIks cr · (.·-.■.jv; K» : ττακ srsi ϊ.:;«.·ντ :::·,·.·;γκ
7^ '-.1' ..V T.,éP®??..3· _ .1 V ΐ - —""Η· διάταξη" έης παραγράφου 2 ; τοΰ" άρθρο·/ 269 τοΰ
ΣΠΚ1 τρόποπό'ιεΤταΓ ώς' έξήςτ'·" . ν>' ’Η*’-·': -'η ( /
7 «2.: "Τήν~ ποινική δίωξή ασκούν'οί επίτροποί των .στρα
τιωτικών δίκάστήρίώνήΆ^^ υστέρα’ άπό μήνύση
άνάφορά ή άλλη είδήση γίά την τέλεση στρατιωτικού έγκλή- 
ματος».- 2ν?: ώτκ. χνε .-ϊ.τϊΤ?- .'ν’-.,·.· Η ρϊΟ,-Α ύτ. ill: .3 
-λ Οί 'παράγραφοι 3 καί. 4 τοΰ. ίδιου άρθρου 'καταργοΰνται.

lVf, Άρθρο' 4:· 7·/- Γ
ι’* ' Η 'παράγραφος Τ'τοΰ άρθρου "272 τροποποιείται ώς

Γ.τν.Λ1

άστήρικτη ή ουσιαστικά τελείως άβάσιμη, τήν βάζει στο 
αρχείο. “Εχει άκόμα τό δικαίωμα νά ενεργήσει μέ. τά 
πρόσωπα πού" ορίζονται στό άρθρο 275 προκαταρκτική 
εξέταση, γιά νά κριθεϊ άν πρέπει νά διατάξει την ποινική 
δίωξη ή νά βάλει τή μήνυση ή άναφορά στό άρχεϊο». -

’ Άρθρο 5. — ··.'"'
Τό άρθρο 275 τοΰ ΣΠΚ τροποποιείται ώς έξης :

«Άρθρο 275
J; Προανάκριση, Άπό ποιούς ένεργεϊται.'

Μέ τήν έποπτεία τοΰ άρμοδίου ’Υπουργού καί μέ παραγ
γελία τοΰ επιτρόπου ενεργούν προανάκριση:

α) Οί διοικητές των μεγάλων στρατιωτικών μονάδων 
η άνεξάρτητων μικρομονάδων τοΰ Στρατού καί τών πρός
αυτές έεομοιούιζενων διοικήσεων τοΰ Ναυτικού καί τήε > * » 1 1 · .-Αεροπορίας.

β) Δικαστικοί σύμβουλοι καί εισηγητές.
....Ύ) ’Αξιωματικοί ή διοικοϋντες ύπαξιωματικοί της χωρο
φυλακής, όταν διαταχθοΰν ή, σέ περίπτωση έπ’ αύτοφόρω 
κακουργήματος ή πλημμελήματος, αύτεπάγγελτα. 

δ) Κάθε άξιωματικός, όταν διαταχθεϊ». · -. !_

Γ-,.; Γ ■ : ... ."Αρθρο 6.. '· ; ·; ■
s Η παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 277 τροποποιείται ώς έξης :

«1. "Οσοι άναφέρονται στό άρθρο 275.στοιχ. α' μποροΰν 
να επιλαμβάνονται αύτεπάγγελτα καί νά ένεργοΰν προανά

κριση οί ΐδιοι ή νά άναθέτουν τή διενέργειά της σέ κάθε 
αξιωματικό πού βρίσκεται κάτω άπό τις διαταγές τους, 
ενημερώνοντας άμεσα τόν έπίτροπο τοΰ στρατιωτικού 
δικαστηρίου τής περιφέρειας τους».

,·. - - ' Άρθρο 7.
Στό πέμπτο τμήμα τοΰ ΣΠΚ προστίθεται Κεφάλαιο Δ' 

πού έ'χει ώς έξης :
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - . - '

Δικαιώματα τών διαδίκων. ί
- · ·'- ■· ■ .Άρθρο 332 Α. · ~
Κάθε διάδικος σέ όλη τήν στρατιωτική ποινική διαδικασία 

έχει όλα τά δικαιούματα πού παρέχονται στούς διαδίκους 
άπό τά άρθρα 96 έως καί 108 τής κοινής ποινικής δικονομίας».

• ' Άρθρο 8. .. ■ ς
Τό άρθρο 21 τοΰ ΣΠΚ τροποποιείται ώς εξής : ·'.

«Άρθρο 21 μ
Μή στρατιωτικοί. , j.

• .’Εξαιρετικά εξομοιώνονται μέ στρατιωτικούς καί τιμω
ρούνται, δικαζόμενοι όμως άπό τά κοινά ποινικά δικαστήρια, 
για πράξεις στρεφόμενες κατά τής άσφάλειας τών ’Ενόπλων 
Δυνάμεων πού προβλέπονται καί τιμωρούνται άπό τις 
διατάξεις τοΰ παρόντος : ■

α) ’Ιδιώτες πού εργάζονται στις υπηρεσίες τοΰ στρατού 
γιά εγκλήματα πού έγιναν κατά τό ‘χρόνο τής εργασίας τους.' 
/ β) "Οσοι βρίσκονται σέ πλοία πολεμικά ή έπίτακτα ή 
άλλα πού συνοδεύονται άπό πολεμικά γιά τά εγκλήματα 
πού προβλέπονται άπό τά άρθρα 26, 31 έως καί 34, 36, 
6S, 73, 74, 97, 115, 116, 121, 152, 153, 158 έως καί 164
καί 166 τοΰ παρόντος.,·. _____ i .·· r· y--·/
■ρ γ) ΟΙ ιδιώτες πλοηγοί γιά τά εγκλήματα τών άρθρων 
142 έως καί 145 τοΰ παρόντος. - . ...
! δ) "Οσοι βρίσκονται σέ πολεμικά άεροσκάφη ή έπίτακτα 
ή άλλα πού συνοδεύονται άπό πολεμικά άεροσκάφη γιά τά 
εγκλήματα πού προβλέπονται άπό τά άρθρα 26, 31, 32, 
33, 34, 36,'68, 73, 74, 97, 115, 121, 160,' 164 καί' 166
τοΰ, παρόντος. ■ ... ■-.... .... -7

ε) Οί στρατιωτικοί πού δέν είναι σέ ενέργεια, όταν 
φέρουν τή στρατιωτική στολή, γιά τά εγκλήματα πού 
προβλέπονται άπό τά άρθρα 73 έως 78, 101 καί 102 τοΰ 
παρόντος». . Â , · 1. x Α.
.;;;ΤΓ . . . . ....... Άρθρο 9. . . . . i
•Γ· Τό εδάφιο στ’ τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 224 τροπο
ποιείται ώς έξής-:!;·- : · ν· ·. · · π

-· «στ) Στρατιωτικοί', αυτουργοί ή συναίτιοι κακουργή
ματος ή πλημμελήματος πού τελέσθηκε σέ κατάστημα 
τοΰ πολεμικού ναυτικού, πο/χμικό λιμάνι, ορμητήριο, 
ναύσταθμο, ναυτικά οχυρά ή άλλες εγκαταστάσεις πού 
σκοπό έχουν τήν άμυνα τής χώρας καί έξαρτιώνται άπό τό 
πολεμικό ναυτικό, γιά τις άξιόποινες πράξεις πού προβλέ- 
πονται άπό τόν παρόντα κώδικα ή προβάλλουν τήν τάξη 
ή άσφάλεια τών παραπάνω θέσεων καί καταστημάτων».

• : ' · '■ · Άρθρο 10. λ -
Ή παράγραφος 2 τοΰ άρθρου 244α τροποποιείται ώς εξής : 
«2. ’Επίσης υπάγονται σ’ αύτό όλοι οί στρατιωτικοί 

αυτουργοί ή συναίτιοι κακουργήματος ή πλημμελήματος 
πού τελέσθηκε σέ άεροσκάφη πολεμικά ή έπίτακτα ή άλλα 

/πού συνοδεύονται άπό πολεμικά ή έργοστάσιο ή κατάστημα 
τής πολεμικής άεροπορίας, άεροδρόμια, στρατόπεδα ή 
οχυρά ή άλλες άεροπορικές έγκαταστάσεις πού σκοπό 
έχουν τήν άμυνα τής χώρας καί έξαρτώνται άπό τήν πολεμική 
άεροπορία γιά τις άξιόποινες πράξεις πού προβλέπονται 
άπό τόν παρόντα κώδικα ή προσβάλλουν τήν τάξη ή άσφα- 
λεια τών παραπάνω άεροσκαφών, θέσεων καί καταστημά
των». .7

Άρθρο 11.
Τό έδάφιο Ε' τοΰ άρθρου 242 τροπο7τοιεΐται ώς έξής : 
«Ε. Οί στρατεύσιμοι ή έθελοντές άπό τό χρόνο πού


