Έρνπλ πεξηιεθζεί νη ξπζκίζεηο ηνπ δεπηέξνπ άξζξνπ (παξάγξαθνη α-δ) ηνπ Ν. 3289/2004
(ΦΔΚ Α΄ 227), ελψ πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξαθάησ δηάηαμε (παξάγξαθνο ε.)
ε. «Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα πξνβιέπεηαη γηα νξηζκέλε αμηφπνηλε πξάμε ε πνηλή
ηνπ ζαλάηνπ δηαδεπθηηθά κε ηελ πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο , λνείηαη φηη απεηιείηαη κφλνλ ε ηειεπηαία.»

ΝΟΜΟ ΤΠ΄ΑΡΙΘ.2287/95
Κχξσζε ηνπ ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή :
Άξζξν πξώην
Κπξψλεηαη ν ηξαηησηηθφο Πνηληθφο Κψδηθαο ηνπ νπνίνπ ην θείκελν αθνινπζεί, φπσο θαηαξηίζζεθε απφ ηελ
αλαζεσξεηηθή επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 6 παξ.10 ηνπ λ.1911/1990.
ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΓΙΚΑ
ΠΡΩΣΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΟΤΙΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Α΄ ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ
ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ
Άξζξν 1
Οξηζκόο ζηξαηησηηθνύ εγθιήκαηνο
ηξαηησηηθφ έγθιεκα είλαη θάζε πξάμε πνπ πξνβιέπεηαη θαη ηηκσξείηαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ θψδηθα.
Άξζξν 2
Σνπηθά όξηα ηζρύνο ηνπ θώδηθα
Οη δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα απηνχ εθαξκφδνληαη θαη γηα πξάμεηο πνπ ηειέζηεθαλ εθηφο ησλ νξίσλ ηεο επηθξάηεηαο.
Άξζξν 3
Ιζρύο δηαηάμεσλ ηνπ πνηληθνύ θώδηθα
Οη δηαηάμεηο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (ΠΚ), φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, εθαξκφδνληαη θαη ζηα ζηξαηησηηθά
εγθιήκαηα, εθφζνλ δελ πεξηέρνληαη δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο ζηνλ παξφληα θψδηθα.
Άξζξν 4
Φόβνο
ηα ζηξαηησηηθά εγθιήκαηα ν θφβνο δελ επεξεάδεη ηνλ θαηαινγηζκφ, αλ ην ζηξαηησηηθφ θαζήθνλ απαηηεί απφ ην
δξάζηε λα εθηεζεί ζε πξνζσπηθφ θίλδπλν.
Άξζξν 5
Έλλνηα ησλ όξσλ ηνπ θώδηθα
1.

ηνλ θψδηθα απηφ νη αθφινπζνη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηελ εμήο ζεκαζία :
α)

ηξαηφο είλαη ν ειιεληθφο ζηξαηφο ηεο μεξάο, ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ αέξα θαη ζηξαηησηηθέο

ππεξεζίεο είλαη νη ππεξεζίεο πνπ αλήθνπλ ζ΄απηφλ.
β)

ηξαηησηηθνί είλαη φζνη αλήθνπλ ζην ζηξαηφ θαη ζην ιηκεληθφ ζψκα.

γ)

Οπιίηεο είλαη νη ππαμησκαηηθνί, νη ιηκελνθχιαθεο, νη ζηξαηηψηεο, νη λαχηεο, νη ζκελίηεο θαη νη

καζεηέο ησλ ζηξαηησηηθψλ ζρνιψλ.
δ)

Αξρεγφο είλαη θάζε ζηξαηησηηθφο, πνπ αλαιακβάλεη λφκηκα ηε δηνίθεζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο

ηνπ ζηξαηνχ ή ηνπ ιηκεληθνχ ζψκαηνο.
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Οη φξνη δηνηθεηήο, θπβεξλήηεο, αξρεγφο ζρεκαηηζκνχ θαη ρεηξηζηήο, λννχληαη ζχκθσλα κε ηνπο

φξνπο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θαηάζηαζε αμησκαηηθψλ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ζηξαηνχ ή ηνπ ιηκεληθνχ ζψκαηνο.
ζη)

ψκα είλαη θάζε ζψκα, ηκήκα, απφζπαζκα, πινίν ή ππεξεζία πνπ αλήθεη ζην ζηξαηφ ή ζην

ιηκεληθφ ζψκα.
δ)

Πινίν είλαη θάζε πισηφ κέζν ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ ιηκεληθνχ ζψκαηνο, ζην νπνίν επηβαίλεη

πιήξσκα πνπ ππφθεηηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο λαπηηθήο ζηξαηησηηθήο πεηζαξρίαο θαη έρεη θπβεξλήηε βαζκνθφξν, ν
νπνίνο ππφθεηηαη ζηηο δηαηαγέο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο ή Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο.
ε)

Ναπηηθή εγθαηάζηαζε είλαη θάζε λαπηηθή ή ιηκεληθή ππεξεζία ζηελ μεξά, πνπ δηνηθείηαη απφ

βαζκνθφξν, ν νπνίνο ππφθεηηαη ζηηο δηαηαγέο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο ή Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο.
ζ)

Αεξνζθάθνο είλαη θάζε ηπηάκελν κέζν ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ ιηκεληθνχ ζψκαηνο πνπ έρεη θπβεξλήηε

ή δηεπζχλεηαη απφ πξφζσπν ην νπνίν ππφθεηηαη ζηηο δηαηαγέο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο ή Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο.
η)

Αεξνπνξηθή εγθαηάζηαζε είλαη θάζε αεξνπνξηθή ππεξεζία ζηελ μεξά, πνπ δηνηθείηαη απφ

βαζκνθφξν ν νπνίνο ππφθεηηαη ζηηο δηαηαγέο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο ή Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο.
ηα)

Αεξνπνξηθφ πιηθφ είλαη θάζε αεξνζθάθνο κε ηα εξγαιεία θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ, θάζε πιηθφ

πξννξηζκέλν λα εμππεξεηεί ηα αεξνζθάθε θαη ηηο αεξνπνξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ ιηκεληθνχ ζψκαηνο,
θαζψο θαη ηα πισηά κέζα ηεο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο κε ηα εμαξηήκαηά ηνπο.
ηβ)

Γηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί είλαη νη ιεηηνπξγνί ηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, εθηφο

εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. ηξαηησηηθνί δηθαζηέο είλαη νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί πνπ έρνπλ ην βαζκφ ζηξαηησηηθνχ
δηθαζηή ή παξέδξνπ.
ηγ)

ηξαηνδηθείν είλαη θαη ην λαπηνδηθείν θαη ην αεξνδηθείν, εθηφο αλ πξνθχπηεη θάηη δηαθνξεηηθφ.

ηδ)

ηξαηησηηθά δηθαζηήξηα, είλαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη ην Αλαζεσξεηηθφ

ηε)

Τπνπξγφο ρσξίο εηδηθφηεξν πξνζδηνξηζκφ, είλαη ν Τπνπξγφο Δζληθήο Άκπλαο.

Γηθαζηήξην.

2.

Όπνπ ν θψδηθαο απηφο ή άιινο πνηληθφο λφκνο δηαθξίλεη ηνπο αμησκαηηθνχο απφ ηνπο νπιίηεο ή

πξνβιέπεη ηδηαίηεξα γηα ηνπο αμησκαηηθνχο, νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο αμησκαηηθνχο εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο
αλζππαζπηζηέο, θαζψο θαη ζε φζνπο εμνκνηψλνληαη κε απηνχο.
3.

Κιεξσηφο, εζεινληήο ή έθεδξνο, πνπ γίλεηαη δεθηφο ζηε ζηξαηησηηθή ππεξεζία, είλαη ζηξαηησηηθφο απφ

ηελ θαηάηαμή ηνπ θαη πξηλ αθφκε νξθηζζεί. Οη ινηπνί είλαη ζηξαηησηηθνί απφ ηελ νξθσκνζία ηνπο. Δπίζεο ζηξαηησηηθφο
είλαη θαη φπνηνο θαιείηαη λφκηκα λα θαηαηαγεί απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πξνο θαηάηαμε. Ο ηξαηησηηθφο Πνηληθφο
Κψδηθαο εθαξκφδεηαη φκσο ζ΄απηφλ κφλν φζνλ αθνξά ην έγθιεκα ηεο αλππνηαμίαο.
4.

Ωο ερζξφο ζεσξνχληαη θαη νη έλνπινη ζηαζηαζηέο.
Άξζξν 6
Γεληθέο δηαηάμεηο

1.

Δλψπηνλ ηνπ ερζξνχ βξίζθεηαη ν ζηξαηησηηθφο πνπ έρεη εκπιαθεί ή κπνξεί λα εκπιαθεί άκεζα κε ηνλ

ερζξφ ή δέρεηαη ή κπνξεί λα δερζεί άκεζα ηηο επηζέζεηο ηνπ.
2.

Ωο πνιεκηθή πεξίνδνο ζεσξείηαη θαη ε έλνπιε ζηάζε, ε θαηάζηαζε πνιηνξθίαο θαη ε γεληθή

επηζηξάηεπζε.
3.

ε πεξίπησζε κεξηθήο επηζηξάηεπζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο πνπ εθαξκφδνληαη ζε εηξεληθή

πεξίνδν, αλ ν λφκνο δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά. Σν ίδην ηζρχεη θαη κεηά ηελ πάξνδν έμη κελψλ απφ ηελ θήξπμε γεληθήο
επηζηξάηεπζεο ( παξαηεηακέλε γεληθή επηζηξάηεπζε ).
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Άξζξν 7
Δίδε πνηλώλ
1.

Σα ζηξαηησηηθά εγθιήκαηα ηηκσξνχληαη κε ηηο παξαθάησ πνηλέο :
Α.

Κχξηεο :
α)

Θάλαηνο

β) α) Κάζεηξμε, ηζφβηα ή πξφζθαηξε
γ) β) Φπιάθηζε
Β.

2.

Παξεπφκελεο, εθηφο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα :
α)

Καζαίξεζε

β)

Έθπησζε

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιιεη θαηά κεηαηξνπή ρξεκαηηθή

πνηλή ή θνηλσθειή εξγαζία.
Άξζξν 8
Δπηβνιή ζαλαηηθήο πνηλήο (θαηαξγήζεθε)
ε φζεο πεξηπηψζεηο ν λφκνο πξνβιέπεη ηε ζαλαηηθή πνηλή δηαδεπθηηθά κε ηελ πνηλή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο, ην
δηθαζηήξην, γηα ηελ επηβνιή ηεο πξψηεο, ιακβάλεη ππφςε θαη ηνλ ελδερφκελν θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο ή
ηελ καρεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζηξαηνχ.
Άξζξν 9
Καζαίξεζε
1.

Ζ θαζαίξεζε επηθέξεη ζηέξεζε ηνπ βαζκνχ ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα θέξεη

νπνηνδήπνηε παξάζεκν, σο θαη αληθαλφηεηά ηνπ λα ππεξεηεί ζην ζηξαηφ ή ζην ιηκεληθφ ζψκα κε νπνηαδήπνηε
ηδηφηεηα.
2.

Ζ θαζαίξεζε επέξρεηαη φηαλ ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαηαζηεί ακεηάθιεηε.

3.

Ζ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ ή ηεο θάζεηξμεο επηθέξεη απηνδηθαίσο θαη θαζαίξεζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ. Ζ πνηλή ηεο

θάζεηξμεο επηθέξεη απηνδηθαίσο θαη θαζαίξεζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ.
Άξζξν 10
Έθπησζε
1.

Ζ έθπησζε επηθέξεη ζηέξεζε ηνπ βαζκνχ ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα θέξεη

νπνηνδήπνηε παξάζεκν. Δπέξρεηαη φηαλ ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαηαζηεί ακεηάθιεηε.
2.

Έθπησζε επέξρεηαη απηνδηθαίσο, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο αμησκαηηθνχ ή ππαμησκαηηθνχ ζε πνηλή

ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδή
βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ι.π., (άξζξν 242 ΠΚ), δσξνδνθία, απηζηία ζηελ ππεξεζία, θαηαπίεζε, ζπθνθαληηθή δπζθήκεζε
θαη γηα ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 336, 338, 339, 341, 342, 343 θαη 345 έσο θαη 351 ΠΚ.
3.

Όηαλ ζπληξέρεη λφκηκνο ιφγνο κείσζεο ηεο πνηλήο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα κελ επηβάιιεη έθπησζε

έζησ θαη αλ απεηιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην λφκν.
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Μεηαηξνπή
Πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνπ επηβάιιεηαη γηα ζηξαηησηηθφ έγθιεκα κεηαηξέπεηαη θαηά ηνπο φξνπο ηνπ
άξζξνπ 82 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Ζ παξνρή θνηλσθεινχο εξγαζίαο γίλεηαη κεηά ηελ απφιπζε ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ απφ
ηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ.
Άξζξν 12
Αλαζηνιή έθπησζεο
Ζ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αλαζηνιή ηεο έθπησζεο, εθηφο εάλ ην δηθαζηήξην
δηαηάμεη ηε κε αλαζηνιή ηεο.
Άξζξν 13
Αλαζηνιή απαγόξεπζεο δηακνλήο
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ζην ζηξαηφ ή ζην ιηκεληθφ ζψκα αλαζηέιιεηαη ε εθηέιεζε απαγφξεπζεο
δηακνλήο ζε νξηζκέλνπο ηφπνπο. Ο ρξφλνο ηεο αλαζηνιήο δελ ππνινγίδεηαη ζην ρξφλν ηεο απαγφξεπζεο.
Άξζξν 14
Δθηέιεζε πνηλώλ
1.

(θαηαξγήζεθε)

2.

1.

3.

2. Ζ πνηλή ηεο θπιάθηζεο εθηειείηαη ζηηο ζηξαηησηηθέο θπιαθέο. Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο

Ζ πνηλή ηεο θάζεηξμεο εθηειείηαη ζηηο θνηλέο θπιαθέο.

Άκπλαο θαη Γηθαηνζχλεο κπνξνχλ λα νξηζζνχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζή ηεο θαη ζηηο θνηλέο θπιαθέο. Αλ είλαη
κηθξφηεξε απφ έλα κήλα κπνξεί λα εθηειείηαη θαη ζην πεηζαξρείν ηεο Μνλάδαο.
4.

3. Οη πνηλέο θαηά ζηξαηησηηθψλ, απφ νπνηνδήπνηε δηθαζηήξην θαη αλ έρνπλ επηβιεζεί, εθηεινχληαη κε

επηκέιεηα ηεο ζηξαηησηηθήο αξρήο.
5.

4. Δθφζνλ ν θαηαδηθαζκέλνο θξαηείηαη ζε ζηξαηησηηθέο θπιαθέο, γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλάθιεζε ηεο

απφιπζεο κε φξν, απνθαίλεηαη ην ζηξαηνδηθείν ηνπ ηφπνπ έθηηζεο ηεο πνηλήο.
Β΄ ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ
ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΒΟΛΔ ΚΑΣΑ ΣΗ ΑΚΔΡΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΥΩΡΑ
Ι. ΔΓΚΛΗΜΑΣΑ ΠΡΟΓΟΙΑ
Άξζξν 15
Πξνδνζία
Σηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ ή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο ν ζηξαηησηηθφο πνπ ζε πνιεκηθή πεξίνδν :
α)

Φέξεη φπια θαηά ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο ή ησλ ζπκκάρσλ ηνπ.

β)

Aλαιακβάλεη κε ηε ζέιεζή ηνπ νπνηαδήπνηε ζηξαηησηηθή ππεξεζία ζηνλ ερζξφ.

γ)

Παξαδίδεη ζηνλ ερζξφ, ή ζε άιινλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ ερζξνχ, πξάγκαηα ρξήζηκα γηα ηελ πνιεκηθή

ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο ή ηελ πνιεκηθή ηθαλφηεηα ηνπ ερζξνχ.
δ)

πλελλνείηαη κε ηνλ ερζξφ κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ.

ε)

Πξνθαιεί ή δηεγείξεη ην ζηξαηφ ζε θπγή κπξνζηά ζηνλ ερζξφ ή παξαθσιχεη ηελ αλαζχληαμε ηνπ ζηξαηνχ

ή πξνζπαζεί θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν λα πξνμελήζεη θφβν ζ΄απηφλ.
ζη)

Δπηρεηξεί νπνηαδήπνηε πξάμε πνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δσή, ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ή ηελ

πξνζσπηθή ειεπζεξία ηνπ αξρεγνχ ηνπ θξάηνπο ή ησλ πνιηηηθψλ πξντζηακέλσλ ηνπ ζηξαηνχ ή ηνπ αξρηζηξαηήγνπ.
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Παξάδνζε ζέζεο
1.

ηξαηησηηθφο δηνηθεηήο πνπ ζπλζεθνινγεί κε ηνλ ερζξφ θαη παξαδίδεη ζ΄απηφλ ηελ νρπξσκέλε ζέζε πνπ

ηνπ εκπηζηεχζεθε ε εγεζία ηνπ, ρσξίο λα εμαληιήζεη φια ηα δπλαηά κέζα άκπλαο, ηηκσξείηαη κε ζάλαην ή ηζφβηα
θάζεηξμε.
2.

Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο θαηά ηνπ ππαηηίνπ, γλσκνδνηεί εηδηθή αλαθξηηηθή επηηξνπή,

πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο.
Άξζξν 17
πλζεθνιόγεζε ζε κε νρπξσκέλε ζέζε
1.

Ο δηνηθεηήο ελφπινπ ζψκαηνο πνπ ζπλζεθνινγεί ζε κή νρπξσκέλε ζέζε θαη θαηαζέηεη ηα φπια ηνπ

ζψκαηφο ηνπ, ρσξίο λα εμαληιήζεη φια ηα δπλαηά κέζα άκπλαο ηηκσξείηαη κε ηζφβηα θάζεηξμε.
2.

Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ έρεη θαη εδψ εθαξκνγή.
Άξζξν 18
Απηζηία Έιιελα ζηξαηησηηθνύ

ηξαηησηηθφο ν νπνίνο ζε εζληθφ έδαθνο, πνπ βξίζθεηαη ζε πνιεκηθή πεξίνδν ππφ ερζξηθή επηδξνκή ή
θαηάιεςε, ππνζηεξίδεη ηηο πνιηηηθέο βιέςεηο ηνπ ερζξνχ γηα ην έδαθνο απηφ ή ελ γλψζεη ηνπ ελεξγεί θαηά ηξφπν πνπ
κπνξεί λα κεηψζεη ηελ πίζηε ησλ πνιηηψλ πξνο ην ειιεληθφ θξάηνο, ηηκσξείηαη κε ηζφβηα θάζεηξμε.
Άξζξν 19
Βιάβε ζπγθνηλσληώλ
1.

Σηκσξείηαη κε πξφζθαηξε θάζεηξμε ν ζηξαηησηηθφο πνπ ζε πνιεκηθή πεξίνδν ζέηεη ζε θίλδπλν ηε καρεηηθή

ηθαλφηεηα ηνπ ζηξαηεχκαηνο, θαηαζηξέθνληαο, αιινηψλνληαο, βιάπηνληαο, θαζηζηψληαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
αλέθηθηε ή δπζρεξαίλνληαο ηελ θαηά πξννξηζκφ ρξήζε :
α)

Οδψλ, ζηδεξνδξνκηθψλ ζπγθνηλσληψλ, ηειεγξαθηθψλ ή ηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ,

β)

Τιηθψλ πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηελ θαηαζθεπή ή επηζθεπή κέζσλ ζπγθνηλσλίαο ή ηειεπηθνηλσλίαο,

γ)

Μεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ άκπλα

ηεο ρψξαο.
2.

Αλ ν δξάζηεο ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ πξνθάιεζε βιάβε ζηε καρεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζηξαηεχκαηνο,

επηβάιιεηαη ζάλαηνο ή ηζφβηα θάζεηξμε.
3.

Αλ νη παξαπάλσ πξάμεηο ηειέζζεθαλ απφ ακέιεηα, επηβάιιεηαη θπιάθηζε.
Άξζξν 20
Βιάβε ειεθηξνληθώλ θαη άιισλ κέζσλ πιεξνθνξηώλ

1.

Σηκσξείηαη κε πξφζθαηξε θάζεηξμε φπνηνο ζε πνιεκηθή πεξίνδν ζέηεη ζε θίλδπλν ηε καρεηηθή ηθαλφηεηα

ηνπ ζηξαηεχκαηνο :
α)

Καηαζηξέθνληαο, βιάπηνληαο, θαζηζηψληαο αλέθηθηε ηε ρξήζε ή δηαηαξάζζνληαο ηε ιεηηνπξγία

κεραληθψλ, ειεθηξνληθψλ ή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ είλαη πξννξηζκέλεο λα ζπιιέγνπλ, απνζεθεχνπλ,
επεμεξγάδνληαη ή λα κεηαδίδνπλ πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο γηα ηελ πνιεκηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο
β)

Αρξεζηεχνληαο, δπζρεξαίλνληαο ηε ρξήζε ή αιινηψλνληαο πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία ή πξνγξάκκαηα

πνπ πεξηέρνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.
2.

Αλ ν δξάζηεο ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ πξνθάιεζε βιάβε ζηε καρεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζηξαηεχκαηνο

επηβάιιεηαη ζάλαηνο ή ηζφβηα θάζεηξμε.
3.

Αλ νη παξαπάλσ πξάμεηο ηειέζηεθαλ απφ ακέιεηα επηβάιιεηαη θπιάθηζε.

-6Άξζξν 21
Βιάβε ζηξαηησηηθώλ πξαγκάησλ
Σηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ ν ζηξαηησηηθφο πνπ ζε πνιεκηθή πεξίνδν ζέηεη ζε θίλδπλν ηε καρεηηθή
ηθαλφηεηα ηνπ ζηξαηεχκαηνο θαηαζηξέθνληαο, αιινηψλνληαο ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαζηζηψληαο αλέθηθηε ή
δπζρεξαίλνληαο ηε ρξήζε πνιεκηθψλ κέζσλ, πξνκεζεηψλ θαη θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεσλ, άιισλ απφ απηέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 19 θαη 20, πνπ αλήθνπλ ζην ζηξαηφ ή πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ απηφλ ή λα
πξνζηαηεχζνπλ ηνλ άκαρν πιεζπζκφ.
ΙΙ. ΔΓΚΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑΚΟΠΔΙΑ
Άξζξν 22
Αζέκηηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ
ηξαηησηηθφο πνπ κε πξφζεζε θαη ρσξίο δηθαίσκα επηηπγράλεη λα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ πιεξνθνξίεο απφ
απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 143, ή λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ηνπ έγγξαθα ή άιια πξάγκαηα πνπ πεξηέρνπλ
ηέηνηεο πιεξνθνξίεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε έμη κελψλ κέρξη ηξηψλ εηψλ. Αλ φκσο ελήξγεζε γηα λα σθειήζεη μέλν
θξάηνο ή γηα λα βιάςεη ην ειιεληθφ θξάηνο ηηκσξείηαη ζε εηξεληθή πεξίνδν κε ηζφβηα θάζεηξμε ή θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ
δέθα εηψλ θαη ζε πνιεκηθή πεξίνδν κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε.
Άξζξν 23
Δίζνδνο ζε απαγνξεπκέλνπο ηόπνπο
ηξαηησηηθφο πνπ εηζρσξεί ρσξίο δηθαίσκα ζε θηλεηφ ή αθίλεην ή ρψξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ζηξαηφ ή
πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απ΄απηφλ θαη φπνπ απαγνξεχεηαη ε είζνδνο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ
ηξηψλ κελψλ. Αλ ελήξγεζε γηα λα σθειήζεη μέλν θξάηνο ή γηα λα βιάςεη ην ειιεληθφ θξάηνο, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε.
Άξζξν 24
Δίζνδνο ερζξνύ ζε απαγνξεπκέλνπο ηόπνπο
Σηκσξείηαη κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε φπνηνο, ελψ αλήθεη ζηε ζηξαηησηηθή ππεξεζία ηνπ ερζξνχ :
α)

Δηζρσξεί ρσξίο δηθαίσκα ζε ηφπν απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 23.

β)

πιιακβάλεηαη κέζα ζηα φξηα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ή ζε έδαθνο πνπ θαηέρεη ν ζηξαηφο,

ρσξίο λα θέξεη ηελ εζληθή ζηξαηησηηθή ηνπ ζηνιή.
Άξζξν 25
Παξάλνκεο απεηθνλίζεηο θαη παξαθνινπζήζεηο
1.

Σηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ ν ζηξαηησηηθφο πνπ ρσξίο άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο :
α)

Φσηνγξαθίδεη ή κε νπνηνδήπνηε άιιν κέζν ή ηξφπν θαηαξηίδεη εηθφλεο ή ζρέδηα νδηθψλ

ζπγθνηλσληψλ ή ηφπσλ ή αληηθεηκέλσλ απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 23 ή ηεο πεξηνρήο γχξσ απ΄απηά ζε αθηίλα
θαζνξηζκέλε απφ ηελ αξκφδηα ζηξαηησηηθή αξρή.
β)

Παξαθνινπζεί ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ή αζθήζεηο ή βξίζθεηαη αδηθαηνιφγεηα ηφζν θνληά ζε

ζηξαηησηηθή ζέζε ή ζηξαηφπεδν ή νρπξσκέλε γξακκή, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζή ηνπο, ή θέξεη πιεζίνλ
ησλ ηφπσλ απηψλ ζπζθεπή πξφζθνξε γηα απεηθφληζε ή παξαθνινχζεζε.
2.

Άλ ε πξάμε ηειέζζεθε ζε πνιεκηθή πεξίνδν, επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.
Άξζξν 26
Παξάλνκεο επηθνηλσλίεο

ηξαηησηηθφο ν νπνίνο, ρσξίο ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνλ ερζξφ, αιιά θαη ρσξίο λα ηνπο επηηξέπνπλ νη θαλνληζκνί
ή λα έρεη εμνπζηνδφηεζε ησλ αλσηέξσλ ηνπ, επηθνηλσλεί θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν κε ηνλ ερζξφ ή πξφζσπν πνπ
δηακέλεη ζε ερζξηθφ θξάηνο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ.

-7Άξζξν 27
Πιεξνθνξίεο ζηνλ ερζξό από αηρκαιώηνπο
Έιιελαο ζηξαηησηηθφο αηρκάισηνο, πνπ παξέρεη ζηνλ ερζξφ πιεξνθνξίεο, ε γλψζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα
βιάςεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηδίσο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δχλακε, ηνλ νπιηζκφ, ηηο
ζέζεηο ή ηελ θαηάζηαζε ή ηελ πνιεκηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζηξαηνχ ή ηελ άκπλα ηεο ρψξαο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε
ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε.
Άξζξν 28
Βνήζεηα ζε θαηάζθνπν
1.

ηξαηησηηθφο πνπ παξέρεη νπνηαδήπνηε βνήζεηα ζε θαηάζθνπν ηνπ ερζξνχ ή ζε ερζξφ πνπ έξρεηαη γηα

θαηφπηεπζε, ηηκσξείηαη κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε.
2.

Ο ππαίηηνο κπνξεί λα απαιιαγεί απφ ηελ πνηλή, αλ κεηά απφ ππφδεημή ηνπ, ζπλειήθζε ε

εμνπδεηεξψζεθε εγθαίξσο ν θαηάζθνπνο ή ν ερζξφο πνπ ήιζε γηα θαηφπηεπζε.
Άξζξν 29
Πξνζθνξά ζε πξνδνζία θαη θαηαζθνπεία
ηξαηησηηθφο πνπ πξνζθέξεηαη λα ηειέζεη έγθιεκα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 15, 18 θαη 22 εδ.β΄,
ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ.
Άξζξν 30
Απόπεηξα θαη πξνπαξαζθεπή πξνδνζίαο θαη θαηαζθνπείαο
1.

Ζ απφπεηξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 15 θαη 22 εδ.β΄, ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή

ηεο νινθιεξσκέλεο πξάμεο.
2.

Οη πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο ησλ εγθιεκάησλ απηψλ ηηκσξνχληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΚ γηα ηελ

απφπεηξα.
Άξζξν 31
Με αλαγγειία πξνδνζίαο ή θαηαζθνπείαο
ηξαηησηηθφο πνπ ελψ έιαβε γλψζε φηη ηειείηαη ε πξνπαξαζθεπάδεηαη έγθιεκα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηα
άξζξα 15 έσο θαη 29, δελ αλαγγείιεη ηνχην ακέζσο ζηηο αξρέο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε.
ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΔΓΚΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΤΠΟΥΡΔΩΗ
Άξζξν 32
Αλππνηαμία
Όπνηνο θεξχζζεηαη αλππφηαθηνο, ζχκθσλα κε ην λφκν γηα ηε ζηξαηνινγία, ηηκσξείηαη:
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε. ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε πξάμε ηνπ, ελφςεη ηεο

δηάξθεηάο ηεο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ απηφο ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη, δελ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη άμηα ιφγνπ
βιάβε ζηελ πνιεκηθή πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ γεληθψλ ζπλζεθψλ ηεο επηζηξάηεπζεο,
επηβάιιεηαη θάζεηξμε ή θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.
γ)

ε πεξίνδν κεξηθήο ή παξαηεηακέλεο γεληθήο επηζηξάηεπζεο, κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ θαη, αλ

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ εδ.β΄ ηνπ ζηνηρ.β΄, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ.
Άξζξν 33
Ληπνηαμία ζην εζσηεξηθό
1.

Ληπνηάθηεο ζην εζσηεξηθφ είλαη ν ζηξαηησηηθφο πνπ :

-8α)

Απνπζηάδεη ρσξίο άδεηα απφ ην ζψκα ζην νπνίν αλήθεη ή ηε θπιαθή φπνπ θξαηείηαη ή ην

λνζνθνκείν φπνπ λνζειεχεηαη, κεηά παξέιεπζε έμη εκεξψλ απφ ηε βεβαησκέλε απνπζία ηνπ θαη αλ δελ έρεη
ζπκπιεξψζεη ππεξεζία ηξηψλ κελψλ, κεηά παξέιεπζε δεθαπέληε εκεξψλ.
β)

Έιαβε άδεηα απνπζίαο ή κεηαθηλείηαη κεκνλσκέλα απφ έλα ζψκα ζε άιιν θαη δελ εκθαλίδεηαη ζην

ζψκα ηνπ ζε δεθαπέληε εκέξεο απφ ηελ πξνζδηνξηζκέλε εκέξα εκθάληζεο ή κεηάζεζήο ηνπ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ.
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ απηνχ σο άδεηα λνείηαη εθείλε, θαηά ηελ νπνία ν ζηξαηησηηθφο ραξαθηεξίδεηαη ζηνπο
ειέγρνπο σο απψλ, ζχκθσλα κε ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαλνληζκνχο.
γ)

Αλήθεη ζε ζψκα πνπ βξίζθεηαη ζε κεηαθίλεζε θαη απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ κία πξφζθιεζε.

δ)

Δλψ έρεη ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά ζε δηάζηεκα έμη κελψλ ηξεηο θνξέο γηα απζαίξεηε απνπζία, ε νπνία

δηήξθεζε πεξηζζφηεξν απφ είθνζη ηέζζεξηο ψξεο, εγθαηαιείπεη θαη πάιη ην ζψκα ηνπ θαη απνπζηάδεη πεξηζζφηεξν απφ
δχν εκέξεο.
ε)

ε πνιεκηθή πεξίνδν θαη ελψ έρεη απνρσξηζζεί απφ ην ζψκα ηνπ, δελ ζπεχδεη λα ελσζεί κε ην

πιεζηέζηεξν ζψκα ή λα παξνπζηαζζεί, κεηά ηε ιήμε ηεο αηρκαισζίαο ηνπ, ζηελ πιεζηέζηεξε ζηξαηησηηθή αξρή.
2.

Οπιίηεο ππαίηηνο ιηπνηαμίαο ζην εζσηεξηθφ ηηκσξείηαη :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ. Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο

ηηκσξείηαη φηαλ :
αα)

Ο ιηπνηάθηεο ζπλαπνθφκηζε φπιν ή νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν ηνπ ζηξαηνχ, ρσξίο λα

απνθιείεηαη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 147.
ββ)

Ληπνηάθηεζε ελψ εθηεινχζε ππεξεζία, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 74

θαη 76 ηνπ παξφληνο.
γγ)
β)

Δίλαη ππφηξνπνο.

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε. Σν δηθαζηήξην, εθηηκψληαο ηα αίηηα, ηελ αθνξκή

θαη ηε δηάξθεηα ηεο πξάμεο, θαζψο θαη ην ζθνπφ πνπ επηδίσμε, κπνξεί λα επηβάιεη θάζεηξμε.
3.

Αμησκαηηθφο ππαίηηνο ιηπνηαμίαο ζην εζσηεξηθφ ηηκσξείηαη :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε.

γ)

ε πεξίνδν κεξηθήο ή παξαηεηακέλεο γεληθήο επηζηξάηεπζεο, κε θάζεηξμε. Σν δηθαζηήξην,

εθηηκψληαο ηα αίηηα, ηελ αθνξκή θαη ηε δηάξθεηα ηεο πξάμεο, θαζψο θαη ην ζθνπφ πνπ επηδίσμε, κπνξεί λα επηβάιεη
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.
Άξζξν 34
Σξνπνπνίεζε πξνζεζκηώλ
1.

ε πνιεκηθή πεξίνδν νη πξνζεζκίεο ηνπ άξζξνπ 33 παξ.1 ζηνηρ.α΄ θαη β΄ είλαη ζε θάζε πεξίπησζε

δηήκεξεο.
2.

Ο Τπνπξγφο κπνξεί κε απνθάζεηο ηνπ, αλ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο λα:
α)

Οξίδεη ηηο πξνζεζκίεο ηεο παξ.1 ζηνηρ.α΄ θαη β΄ ηνπ άξζξνπ 33, ζε πεξίπησζε παξαηεηακέλεο

γεληθήο επηζηξάηεπζεο, απφ δχν έσο έμη εκέξεο.
β)

Διαηηψλεη ηηο ίδηεο πξνζεζκίεο, ζε πεξίνδν εηξεληθή ή κεξηθήο επηζηξάηεπζεο, έσο ηηο δχν εκέξεο.

Οη απνθάζεηο απηέο κπνξεί λα πεξηνξίζνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ζε νξηζκέλεο κφλν πεξηθέξεηεο ή κνλάδεο. Σν
πεξηερφκελφ ηνπο γλσζηνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ηελ εκεξήζηα δηαηαγή ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ κηα θνξά
ην κήλα, φηαλ δε ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλεο κφλν πεξηθέξεηεο ή κνλάδεο ε γλσζηνπνίεζε
γίλεηαη θαη πξνθνξηθά ζηνπο λενηνπνζεηνχκελνπο ζηηο κνλάδεο απηέο.

-9Άξζξν 35
Οκαδηθή ιηπνηαμία
1.

Αλ ηξεηο ή πεξηζζφηεξνη ζηξαηησηηθνί ιηπνηαθηήζνπλ ζε εηξεληθή πεξίνδν κεηά απφ πξνεγνχκελε

ζπκθσλία, ηηκσξνχληαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ ή κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.
2.

ηνλ αλψηεξν θαηά βαζκφ επηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη δεθαπέληε εηψλ ή θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ

εηψλ.
Άξζξν 36
Ληπνηαμία ζην εμσηεξηθό
1.

Ληπνηάθηεο ζην εμσηεξηθφ είλαη ν ζηξαηησηηθφο ν νπνίνο :
α)

Γηαβαίλεη ηα ειιεληθά ζχλνξα ρσξίο εηδηθή άδεηα θαη παξακέλεη ζε ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ πάλσ απφ

ηξεηο εκέξεο.
β)

Δλψ ππεξεηεί ζην εμσηεξηθφ, εγθαηαιείπεη ην ζψκα ζην νπνίν αλήθεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα

κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ εκεξψλ.
γ)

Απνπζηάδεη βεβαησκέλα ρσξίο άδεηα απφ ην ζψκα ηνπ επί ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εκέξεο θαη θαηά ην

δηάζηεκα ηεο απνπζίαο ηνπ δηαβαίλεη ηα ειιεληθά ζχλνξα.
δ)

Βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ κε άδεηα ή γηα ππεξεζία θαη δελ επηζηξέθεη ζην ζψκα ηνπ κεηά

παξέιεπζε δεθαπέληε εκεξψλ θαη ζε πνιεκηθή πεξίνδν κεηά παξέιεπζε πέληε εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο αδείαο ηνπ ή
απφ ηελ πξνζδηνξηδφκελε εκέξα ηεο επηζηξνθήο ηνπ ή απφ ηελ εκέξα πνπ ηνπ θνηλνπνηήζεθε λνκφηππα ε δηαηαγή
ηεο αλάθιεζήο ηνπ.
ε)
2.

Δμέξρεηαη απφ ηε ρψξα ρσξίο άδεηα ζε πνιεκηθή πεξίνδν.

Ο ππαίηηνο ιηπνηαμίαο ζην εμσηεξηθφ ηηκσξείηαη :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ ή κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε.
Άξζξν 37
Απζόξκεηε επάλνδνο ιηπνηάθηε

1.

Αλ ν νπιίηεο, πνπ ζε εηξεληθή πεξίνδν έρεη ιηπνηαθηήζεη, επαλέιζεη απζφξκεηα ζε δηάζηεκα δέθα

εκεξψλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνζεζκηψλ ησλ άξζξσλ 33 θαη 36, ην δηθαζηήξην εθηηκψληαο ηηο ζπλζήθεο ηέιεζεο
ηεο πξάμεο, κπνξεί λα θξίλεη ηελ πξάμε αηηκψξεηε.
2.

Ζ δηάηαμε ηεο παξ.1 δελ εθαξκφδεηαη ζηηο δηαθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 33 παξ.2 ζηνηρ.α΄.
Άξζξν 38
Ληπνηαμία ελώπηνλ ηνπ ερζξνύ

ηξαηησηηθφο πνπ ελψπηνλ ηνπ ερζξνχ εγθαηαιείπεη ην ζψκα ζην νπνίν αλήθεη, ηηκσξείηαη κε ζάλαην ή ηζφβηα
θάζεηξμε.
Άξζξν 39
Απηνκνιία
ηξαηησηηθφο πνπ ρσξίο έγγξαθε άδεηα ή έγγξαθε δηαηαγή ηνπ αξρεγνχ ηνπ :
α)

Μεηαβαίλεη ζηνλ ερζξφ, ηηκσξείηαη κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε.

β)

Γηαβαίλεη ηα φξηα πνπ φξηζε ν δηνηθεηήο ηνπ ζε ζεκείν απφ ην νπνίν κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ

ερζξφ ή εμέξρεηαη απφ νρπξή ζέζε ή ηφπν πνιηνξθεκέλν ή απνθιεηζκέλν απφ ηνλ ερζξφ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε.

- 10 Άξζξν 40
Γηεπθόιπλζε, πξόθιεζε ή δηέγεξζε
ηξαηησηηθφο πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξνθαιεί, δηεγείξεη ή παξνηξχλεη ζε δηάπξαμε ιηπνηαμίαο,
αλππνηαμίαο, ή απηνκνιίαο, ή δηεπθνιχλεη ή πξνζθέξεηαη λα δηεπθνιχλεη ηηο πξάμεηο απηέο ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηνπ
απηνπξγνχ, ειαηησκέλε θαηά ην άξζξν 83 ηνπ ΠΚ, εθφζνλ δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί
ζπκκεηνρήο.
Άξζξν 41
Τπόζαιςε
1.

Όπνηνο ελ γλψζεη απνθξχπηεη ή θπγαδεχεη ή ιακβάλεη ζηελ ππεξεζία ηνπ ιηπνηάθηε ή αλππφηαθην,

ηηκσξείηαη :
α)

Αλ είλαη ζηξαηησηηθφο, κε ηελ πνηλή πνπ απεηιείηαη θαηά ηνπ ιηπνηάθηε ή αλππφηαθηνπ, θαηά

πεξίπησζε, ειαηησκέλε θαηά ην άξζξν 83 ηνπ ΠΚ.
β)

Αλ είλαη ηδηψηεο, κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ θαη ζε πνιεκηθή πεξίνδν κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ

ηξηψλ κελψλ.
2.

Αλ ν ππαίηηνο είλαη νηθείνο ηνπ ιηπνηάθηε ή ηνπ αλππφηαθηνπ, ζε εηξεληθή πεξίνδν παξακέλεη αηηκψξεηνο

θαη ζε πνιεκηθή πεξίνδν ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ.
Άξζξν 42
Πξόθιεζε αληθαλόηεηαο
ηξαηησηηθφο, πνπ κε πξφζεζε πξνμελεί ζηνλ εαπηφ ηνπ ή ζε άιιν ζηξαηησηηθφ κε ηε ζπλαίλεζή ηνπ ή επηηξέπεη
ζε άιινλ λα ηνπ πξνμελήζεη θαζνιηθή ή κεξηθή, δηαξθή ή πξφζθαηξε αληθαλφηεηα γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ζηξαηησηηθήο
ηνπ ππνρξέσζεο, κε ζσκαηηθή θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, ηηκσξείηαη :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ θαη αλ ε πξάμε ηειέζζεθε ελψπηνλ ηνπ ερζξνχ, κε

ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε.
Άξζξν 43
Πξνζπνίεζε αληθαλόηεηαο
ηξαηησηηθφο πνπ πξνζπνηείηαη λφζν ή άιιν ζσκαηηθφ ή δηαλνεηηθφ ειάηησκα ή κεηαρεηξίδεηαη άιια απαηειά
κέζα ή ηερλάζκαηα κε ζθνπφ λα απνθχγεη δηαξθψο ή πξνζσξηλά, νιηθά ή κεξηθά, ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ππνρξέσζε,
ηηκσξείηαη :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη αλ ε πξάμε ηειέζζεθε ελψπηνλ ηνπ

ερζξνχ, κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ.
Άξζξν 44
Απνθπγή ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο
ηξαηησηηθφο πνπ πξνμελεί ζηνλ εαπηφ ηνπ αληθαλφηεηα γηα θάπνηα ζηξαηησηηθή ππεξεζία ή πξνζπνηείηαη ηέηνηα
αληθαλφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο απαηειά κέζα ή ηερλάζκαηα κε πξφζεζε λα απνθχγεη ηελ εθηέιεζή ηεο, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 53, 74 θαη 76, ηηκσξείηαη :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη αλ ε πξάμε ηειέζζεθε ελψπηνλ ηνπ

ερζξνχ, κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ ή θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.
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Γεληθή δηάηαμε
1.

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 42 θαη 43, επηβάιιεηαη θαη απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ

δηαξθήο ή πξφζθαηξε απφ πέληε κέρξη δέθα έηε.
2.

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 42, 43 θαη 44, κε ηηο ίδηεο πνηλέο ηηκσξείηαη θαη ν απιφο ζπλεξγφο, αλ είλαη

αμησκαηηθφο.
3.

ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 44, αλ ν ππαίηηνο είλαη αμησκαηηθφο θαη ε πνηλή πνπ επηβιήζεθε δελ

επηθέξεη θαζαίξεζε, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιεη έθπησζε.
ΣΡΙΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΔΓΚΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΠΔΙΘΑΡΥΙΑ
Άξζξν 46
ηάζε
1.

ε θαηάζηαζε έλνπιεο ζηάζεο βξίζθνληαη νη ζηξαηησηηθνί φηαλ, ηξεηο ή πεξηζζφηεξνη ελσκέλνη, ελψ

ηεινχλ ππφ ηα φπια ή ιακβάλνπλ ρσξίο άδεηα ηα φπια, βηαηνπξαγνχλ θαηά πξνζψπσλ ή πξνβαίλνπλ ζε θαηαζηξνθή
πξαγκάησλ ή δηαηαξάζζνπλ ηελ θνηλή εηξήλε θαη αξλνχληαη λα ππαθνχζνπλ ζε πξψηε πξφζθιεζε ησλ αξρεγψλ ηνπο
ή ζε θάπνην πξφζσπν απφ ηα αζθνχληα ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 παξ.2 ηνπ πληάγκαηνο, ή
θαζηζηνχλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν αδχλαην ζ΄απηνχο λα απεπζχλνπλ ηέηνηα πξφζθιεζε.
2.

Οη ππνθηλεηέο θαη φζνη ηέζεθαλ επηθεθαιήο ηεο ζηάζεο, θαζψο θαη ν αλψηεξνο θαηά βαζκφ ζπκκέηνρνο

ζηξαηησηηθφο, ηηκσξνχληαη κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε. Οη ινηπνί ζηαζηαζηέο ηηκσξνχληαη κε ηζφβηα θάζεηξμε ή κε
θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ.
3.

Αλ ε πξάμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηειέζζεθε ρσξίο φπιν, επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.
Άξζξν 47
Οκαδηθή απείζεηα

1.

ε θαηάζηαζε νκαδηθήο απείζεηαο βξίζθνληαη νη ζηξαηησηηθνί νη νπνίνη, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ

άξζξνπ 46, ηξεηο ή πεξηζζφηεξνη ελσκέλνη :
α)

Αξλνχληαη ζε πξψηε πξφζθιεζε λα ππαθνχζνπλ ζηηο δηαηαγέο ησλ αξρεγψλ ηνπο.

β)

Τπνβάιινπλ νκαδηθά ή ρσξηζηά αιιά κεηά πξνεγνχκελε ζπκθσλία παξάπνλν, αίηεζε ή

αλαθνξά, πξνθνξηθά ή γξαπηά, ζπλδένληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπο κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο ή θαηά ηξφπν πνπ επηδξά ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή ζηελ πεηζαξρία ηνπ ζηξαηεχκαηνο.
γ)

Δλψ είλαη βαζκνθφξνη, ππνβάιινπλ νκαδηθά ή ρσξηζηά αιιά κεηά πξνεγνχκελε ζπκθσλία ηελ

παξαίηεζή ηνπο απφ ηελ ππεξεζία, κε ην ζθνπφ λα εθβηάζνπλ ηελ αξρή λα πάξεη νξηζκέλεο απνθάζεηο ή λα
παξεκπνδίζνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζηξαηησηηθή ππεξεζίαο.
2.

Οη ππνθηλεηέο ηεο νκαδηθήο απείζεηαο ηηκσξνχληαη ζε εηξεληθή πεξίνδν κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη

κελψλ θαη ζε πνιεκθή πεξίνδν κε θάζεηξμε. Οη ινηπνί ππαίηηνη ηηκσξνχληαη ζε εηξεληθή πεξίνδν κε θπιάθηζε κέρξη
ηξηψλ εηψλ θαη ζε πνιεκηθή πεξίνδν κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.
3.

Μέλεη αηηκψξεηνο φπνηνο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ.1 ζηνηρ.α΄ ππάθνπζε ζηελ πξψηε πξφζθιεζε θαη

απνρψξεζε. Αλ ήηαλ ππνθηλεηήο θαη ππαθνχνληαο ζηελ πξψηε πξφζθιεζε απνρψξεζε πξνηξέπνληαο θαη ηνπο
άιινπο λα απνρσξήζνπλ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ.
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Έλσζε γηα ζηάζε
1.

Αλ ηξεηο ή πεξηζζφηεξνη ζηξαηησηηθνί ζπλαπνθάζηζαλ ηε δηάπξαμε ζηάζεο, ηηκσξνχληαη κε ηελ πνηλή

πνπ απεηιείηαη γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξάμε, ειαηησκέλε θαηά ην άξζξν 83 ΠΚ.
2.

Αηηκψηξεηνο κέλεη ν ππαίηηνο πνπ απέρεη απφ ηε ζπκθσλεκέλε πξάμε πξηλ απφ ηελ έλαξμε εθηέιεζήο

ηεο θαη πιεξνθνξεί έγθαηξα ηηο αξρέο θαηά ηξφπν πνπ λα θαζηζηά δπλαηή ηελ πξφιεςή ηεο.
Άξζξν 49
Με αλαγγειία ζηάζεο
ηξαηησηηθφο πνπ ιακβάλεη θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν γλψζε φηη πξνπαξαζθεπάδεηαη ή απνθαζίζζεθε ζηάζε
θαη παξαιείπεη λα ελεκεξψζεη έγθαηξα ηελ πξντζηακέλε ηνπ αξρή, ηηκσξείηαη ζε εηξεληθή πεξίνδν κε θπιάθηζε
ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη ζε πνιεκηθή πεξίνδν κε θάζεηξμε.
Άξζξν 50
Παξάιεηςε θαηαζηνιήο ζηάζεο ή νκαδηθήο απείζεηαο
1.

Αμησκαηηθφο πνπ είλαη παξψλ ζε ζηάζε ζηξαηησηηθψλ θαη δελ πξάηηεη φηη κπνξεί γηα λα ηελ θαηαζηείιεη ή

λα εκπνδίζεη ηελ επέθηαζή ηεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. Αλ πξφθεηηαη γηα νκαδηθή απείζεηα (άξζξν 47 παξ.1 ζηνηρ.α΄),
επηβάιιεηαη θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο.
2.

ηξαηησηηθφο αξρεγφο, πνπ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ιακβάλεη γλψζε ζηάζεο πνπ απνθαζίζζεθε ή

πξνπαξαζθεπάδεηαη θαη δελ πξάηηεη φηη επηβάιιεηαη γηα ηελ πξφιεςε ή ηελ θαηαζηνιή ηεο, ηηκσξείηαη ζε εηξεληθή
πεξίνδν κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ θαη ζε πνιεκηθή πεξίνδν κε ηζφβηα θάζεηξμε.
Άξζξν 51
Αληίζηαζε
1.

ηξαηησηηθφο πνπ θαζίζηαηαη ππαίηηνο αληίζηαζεο ηηκσξείηαη :
α)

Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη αλ ήηαλ έλνπινο κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.

β)

Αλ ε αληίζηαζε ηειέζζεθε απφ ηξεηο ή πεξηζζφηεξνπο, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ θαη αλ

ήηαλ έλνπινη, κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ.
2.

Σν θαηψηαην φξην ηεο πνηλήο ηεο θπιαθίζεσο δηπιαζηάδεηαη γηα ηνπο ππνθηλεηέο, ηνπο επηθεθαιήο θαη ην

ζπκκέηνρν ζηξαηησηηθφ κε ηνλ αλψηεξν βαζκφ.
Άξζξν 52
Παξάιεηςε θαηαζηνιήο αληίζηαζεο
Αμησκαηηθφο πνπ είλαη παξψλ ζε αληίζηαζε ζηξαηησηηθψλ θαη δελ πξάηηεη φηη κπνξεί γηα λα ηελ θαηαζηείιεη ή λα
εκπνδίζεη ηελ επέθηαζή ηεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ.
Άξζξν 53
Αλππαθνή
1.

ηξαηησηηθφο πνπ ιακβάλεη πξνζηαγή απφ ηνλ αξρεγφ ηνπ λα εθηειέζεη νπνηαδήπνηε ππεξεζία θαη

αξλείηαη λα ππαθνχζεη ή παξαιείπεη ηελ εθηέιεζή ηεο,ηηκσξείηαη:
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θάζεηξμε ηζφβηα ή πξφζθαηξε θαη αλ ε πξάμε ηειέζζεθε ελψπηνλ ηνπ

ερζξνχ, κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε.
2

Ζ πξάμε δελ είλαη άδηθε αλ ε πξνζηαγή ή ε ππεξεζία είλαη πξνδήισο παξάλνκε.
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Αλππαθνή ζε δηαηαγή γηα αλαρώξεζε
ηξαηησηηθφο πνπ ιακβάλεη πξνζηαγή απφ ηνλ αξρεγφ ηνπ λα παξεπξεζεί ζε νξηζκέλν ρξφλν θαη ηφπν γηα λα
ιάβεη θχιιν πνξείαο ή γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζε ζηξαηησηηθφ ηκήκα πνπ πξφθεηηαη λα αλαρσξήζεη θαη δελ είλαη
παξψλ, ηηκσξείηαη :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θάζεηξμε ηζφβηα ή πξφζθαηξε.
Άξζξν 55
Παξάβαζε θαη εθβίαζε ζηξαηησηηθήο εληνιήο

1.

ηξαηησηηθφο πνπ παξαβαίλεη ζηξαηησηηθή εληνιή ή εμαλαγθάδεη ή παξαπιαλά άιιν ζηξαηησηηθφ ζε

παξάβαζε ηέηνηαο εληνιήο, ηηκσξείηαη :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ θαη αλ ζπληξέρνπλ επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο,

κε θπιάθηζε.
β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ ή θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ θαη αλ

ζπληξέρνπλ επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο, κε θάζεηξμε. Αλ ε πξάμε ηειέζζεθε ελψπηνλ ηνπ ερζξνχ επηβάιιεηαη θάζεηξμε
ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ.
2.

Ωο επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο ζεσξνχληαη :
α)

Ζ ηέιεζε ηεο πξάμεο ζε νρπξσκέλε ζέζε, λαχζηαζκν, αεξνδξφκην ή απνζήθε εθξεθηηθψλ πιψλ.

β)

Ζ ηέιεζε ηεο πξάμεο απφ αξρεγφ ζέζεο.

γ)

Ζ ρξεζηκνπνίεζε φπινπ γηα εμαλαγθαζκφ ζε παξάβαζε ηεο εληνιήο.
Άξζξν 56
Παξάβαζε ζηξαηησηηθήο εληνιήο από ακέιεηα

ηξαηησηηθφο πνπ απφ ακέιεηα παξαβαίλεη ζηξαηησηηθή εληνιή θαη πξνμελεί έηζη ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ
αζθάιεηα ηεο ρψξαο ή ηε καρεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζηξαηνχ ή ηε δσή ή ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ζηξαηησηηθψλ,
ηηκσξείηαη :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.
Άξζξν 57
Βηαηνπξαγία, εμύβξηζε θαη δπζθήκεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο

ηξαηησηηθφο πνπ :
α)

Βηαηνπξαγεί θαηά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ή εθείλνπ πνπ αζθεί ηελ πξνεδξηθή

εμνπζία, ηηκσξείηαη κε ηζφβηα ή πξφζθαηξε θάζεηξμε.
β)

Δμπβξίδεη ή δπζθεκεί ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ή εθείλνλ πνπ αζθεί ηελ πξνεδξηθή εμνπζία,

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.
Άξζξν 58
Πξνζβνιή ζεκαίαο ή ζηξαηνύ
ηξαηησηηθφο πνπ δεκφζηα κε ιφγν ή έξγν ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν εθδειψλεη θαηαθξφλεζε γηα ηε
ζεκαία, ην ζηξαηφ ή δηαθξηηηθφ ζήκα ηνπ ζηξαηνχ ή ζψκαηνο απηνχ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ
κελψλ.
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Βηαηνπξαγία θαηά αλσηέξνπ ή θαησηέξνπ
1.

ηξαηησηηθφο πνπ βηαηνπξαγεί :
α)

Καηά ηνπ αλσηέξνπ ηνπ, ηηκσξείηαη :
αα)

Με θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ ή θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ, αλ ε πξάμε ηειέζζεθε θαηά

ηελ ππεξεζία ή γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηήλ.
ββ)

Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ, αλ ε πξάμε δελ ηειέζζεθε θαηά ηελ ππεξεζία νχηε γηα

ιφγνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηήλ.
β)

Καηά ηνπ θαησηέξνπ ηνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ.

2.

Οη παξαπάλσ πνηλέο επηβάιινληαη αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε.

3.

Γελ είλαη άδηθε ε πξάμε ηεο παξ.1 ζηνηρ.β΄, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 308Α, 310 παξ.1 θαη 311 εδ.α΄ ΠΚ,

ζηελ πεξίπησζε αλάγθεο αλαραίηηζεο ζηξαηησηηθψλ πνπ θεχγνπλ ελψπηνλ ηνπ ερζξνχ ή ζε πεξίπησζε αλάγθεο γηα
παξεκπφδηζε δηαξπαγήο ή θαηαζηξνθήο.
Άξζξν 60
Δμύβξηζε αλσηέξνπ ή θαησηέξνπ
1.

ηξαηησηηθφο πνπ εμπβξίδεη αλψηεξν ή θαηψηεξφ ηνπ κε ιφγηα, έξγα ή απεηιέο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν

ηξφπν, ηηκσξείηαη :
α)

Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ, αλ ε πξάμε ηειέζζεθε θαηά ηελ ππεξεζία ή γηα ιφγνπο

πνπ έρνπλ ζρέζε κ΄απηή.
β)
2.

Με θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.

Αλ ε εμχβξηζε ηεο παξ.1 ηειέζζεθε ρσξίο πξφθιεζε απφ ηνλ παζφληα, επηβάιιεηαη :
α)

ηελ πεξίπησζε ηνπ ζηνηρ.α΄, θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ.

β)

ηελ πεξίπησζε ηνπ ζηνηρ.β΄, θπιάθηζε ηξηψλ κελψλ κέρξη ηξηψλ εηψλ.
Άξζξν 61
Λόγνο κε επηβνιήο πνηλήο

Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα θξίλεη αηηκψξεηε ηελ πξάμε ησλ άξζξσλ 59 παξ.1 θαη 60 παξ.1, αλ απηή νθείιεηαη ζε
ακέζσο πξνεγνχκελε ηδηαίηεξα ζθιεξή ή βάλαπζε ζπκπεξηθνξά ηνπ παζφληνο.
Άξζξν 62
Γπζθήκεζε αλσηέξνπ ή θαησηέξνπ
ηξαηησηηθφο πνπ δπζθεκεί αλψηεξν ή θαηψηεξφ ηνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Αλ ε
δπζθήκεζε είλαη ζπθνθαληηθή, επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ.
Άξζξν 63
Γεληθή δηάηαμε
ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 46, 47, 48, 49, 50 παξ.3, 53, 55 παξ.1 ζηνηρ.β΄ θαη 58, αλ ν ππαίηηνο είλαη
αμησκαηηθφο θαη ε πνηλή πνπ επηβιήζεθε δελ επηθέξεη θαζαίξεζε, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιιεη θαη έθπησζε.
ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΔΓΚΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΣΑΞΗ
Άξζξν 64
Δμύβξηζε ζθνπνύ ή θξνπξνύ
ηξαηησηηθφο πνπ εμπβξίδεη ζθνπφ ή θξνπξφ πνπ έρεη εληνιή λα θξνπξεί ή λα επηηεξεί νξηζκέλε πεξηθέξεηα,
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηξηψλ κελψλ κέρξη δχν εηψλ, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε.
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Βηαηνπξαγία ελαληίνλ ζθνπνύ
1.

ηξαηησηηθφο, πνπ βηαηνπξαγεί ελαληίνλ ζθνπνχ, ηηκσξείηαη :
α)

Με θάζεηξμε, αλ θαηά ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο ν δξάζηεο ρξεζηκνπνίεζε φπιν.

β)

Με θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ, αλ ε πξάμε ηειέζζεθε απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο.

γ)

Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.

2.

Οη παξαπάλσ πνηλέο επηβάιινληαη αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε.

3.

Αλ ν ππαίηηνο είλαη αμησκαηηθφο θαη ε πνηλή πνπ επηβιήζεθε δελ επηθέξεη θαζαίξεζε, ην δηθαζηήξην

κπνξεί λα επηβάιεη θαη έθπησζε.
Άξζξν 66
Άζθνπνη ππξνβνιηζκνί
ηξαηησηηθφο πνπ ππξνβνιεί απηνβνχισο θαη ρσξίο εχινγε αηηία, ηηκσξείηαη:
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ εμη κελψλ.
Άξζξν 67
Μέζε ελ ππεξεζία

1.

ηξαηησηηθφο πνπ εθηειεί ππεξεζία ή έιαβε δηαηαγή λα εθηειέζεη ππεξεζία θαη θαηαλαιίζθεη

νηλνπλεπκαηψδε πνηά ή άιιεο κεζπζηηθέο νπζίεο, κε απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ή ηε κείσζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ γηα
εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ηηκσξείηαη εθφζνλ ην απνηέιεζκα απηφ νθείιεηαη ζε ακέιεηά ηνπ :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ θαη αλ είλαη αμησκαηηθφο, κε θπιάθηζε κέρξη ελφο

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.

έηνπο.

2.

Οη παξαπάλσ πνηλέο επηβάιινληαη, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε.
Άξζξν 68
Αληηπνίεζε ζηνιήο ή εκβιεκάησλ

Με θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο ηηκσξείηαη ν ζηξαηησηηθφο πνπ :
α)

Φέξεη δεκφζηα ζηξαηησηηθή ζηνιή, παξάζεκν ή άιιν δηαθξηηηθφ ζεκείν βαζκνχ ή ηίηινπ ρσξίο λα έρεη

δηθαίσκα γη΄απηφ.
β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν θέξεη δεκφζηα ζηε δψλε ησλ επηρεηξήζεσλ πεξηβξαρηφλην ή ζεκαία ή έκβιεκα ηνπ

Δξπζξνχ ηαπξνχ ή άιια ζεκεία πνπ εμνκνηψλνληαη κ΄απηά, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα γη΄απηφ.
Άξζξν 69
Παξάλνκε αλάιεςε ή δηαηήξεζε αξρεγίαο
1.

ηξαηησηηθφο πνπ αλαιακβάλεη αξρεγία ρσξίο δηαηαγή ή εχινγε αηηία, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε. Αλ ν

ππαίηηνο δηαηεξεί ηελ αξρεγία παξά ηηο δηαηαγέο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ, επηβάιιεηαη ηζφβηα θάζεηξμε ή θάζεηξμε
ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ.
2.

Αλ ε πξάμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηειέζζεθε ζε πνιεκηθή πεξίνδν, επηβάιιεηαη ζάλαηνο ή

ηζφβηα θάζεηξμε.
Άξζξν 70
Απζαίξεηε ερζξνπξαμία
1.

ηξαηησηηθφο αξρεγφο πνπ ρσξίο πξφθιεζε, δηαηαγή ή άδεηα ελεξγεί ερζξνπξαμία ελαληίνλ μέλνπ

θξάηνπο ή ζηξαηνχ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε.
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Αλ ε ερζξνπξαμία κπνξνχζε λα εθζέζεη ην θξάηνο ζε θίλδπλν πνιέκνπ, ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη κε

θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ.
3.

Αλ ε ερζξνπξαμία είρε σο απνηέιεζκα ηε ιεειαζία ή ην ζάλαην πξνζψπνπ, ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη κε

ηζφβηα θάζεηξμε θαη αλ πξνθάιεζε πφιεκν ηηκσξείηαη κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε.
Άξζξν 71
Παξάηαζε ερζξνπξαμηώλ
ηξαηησηηθφο αξρεγφο πνπ παξαηείλεη ηηο ερζξνπξαμίεο, αλ θαη έρεη πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπ επίζεκα ε ζχλαςε
εηξήλεο ή κεξηθήο ή γεληθήο αλαθσρήο, ηηκσξείηαη κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε.
Άξζξν 72
Αζέκηηεο δηαηαγέο
ηξαηησηηθφο πνπ κε θαηάρξεζε ηεο ππεξεζηαθήο ηνπ εμνπζίαο, απεπζχλεη ζε πθηζηάκελφ ηνπ δηαηαγέο ή
δηαηππψλεη αμηψζεηο άζρεηεο πξνο ηελ ππεξεζία, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ.
Άξζξν 73
Τπέξβαζε πεηζαξρηθήο εμνπζίαο
ηξαηησηηθφο πνπ ζθεηεξίδεηαη πεηζαξρηθή εμνπζία ή ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο πεηζαξρηθήο ηνπ εμνπζίαο ή
επηβάιιεη πνηλέο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν ή ηνπο θαλνληζκνχο ή δηψθεη πεηζαξρηθά πθηζηάκελφ ηνπ, αλ θαη
γλσξίδεη φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο πεηζαξρηθήο ηνπ δίσμεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ.
ΠΔΜΠΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΔΓΚΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ
Άξζξν 74
Δγθαηάιεηςε ζέζεο από ζθνπό
ηξαηησηηθφο ζθνπφο πνπ εγθαηαιείπεη ηε ζέζε ηνπ, ηηκσξείηαη :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν κε θπιάθηζε ηξηψλ κελψλ κέρξη δχν εηψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν :
αα)

Με θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ,

ββ)

Αλ ε πξάμε ηειέζζεθε ελψπηνλ ηνπ ερζξνχ κε πξφζθαηξε θάζεηξμε θαη αλ πξνέθπςε θίλδπλνο γηα

ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο ή ηε καρεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζηξαηνχ κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε.
Άξζξν 75
Ύπλνο ζθνπνύ
ηξαηησηηθφο ζθνπφο πνπ θαηαιακβάλεηαη λα θνηκάηαη, ηηκσξείηαη :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο θαη αλ ε πξάμε ηειέζζεθε ελψπηνλ ηνπ ερζξνχ, κε

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ.
Άξζξν 76
Δγθαηάιεηςε θπιαθήο, ζέζεο ή πεξηνρήο πξνο επηηήξεζε
1.

ηξαηησηηθφο πνπ εγθαηαιείπεη ηε θπιαθή ή ηε ζέζε ζηελ νπνία νξίζζεθε ή ηελ πεξηνρή πνπ νθείιεη λα

επηηεξεί, ηηκσξείηαη :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ.

- 17 γ)

Αλ ε πξάμε ηειέζζεθε ελψπηνλ ηνπ ερζξνχ κε απνηέιεζκα λα πξνθχςεη θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα

ηεο ρψξαο ή ηε καρεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζηξαηνχ κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε θαη αλ δελ πξνέθπςε ηέηνηνο θίλδπλνο κε
πξφζθαηξε θάζεηξμε.
2. Ζ ηέιεζε ηεο πξάμεο απφ ηνλ αξρεγφ ηεο ζηξαηησηηθήο ζέζεο ηηκσξείηαη, κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ ζηελ
πεξίπησζε ηνπ ζηνηρείνπ α΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη κε θάζεηξμε κέρξη δεθαπέληε εηψλ ζηελ πεξίπησζε
ηνπ ζηνηρείνπ β΄.
Άξζξν 77
Με πξνζέιεπζε ζε ζπλαγεξκό
ηξαηησηηθφο πνπ δελ πξνζέξρεηαη ακέζσο ζηε ζέζε ηνπ, ελψ δηαηάρζεθε ζπλαγεξκφο, ηηκσξείηαη :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ.
Άξζξν 78
Καζπζηέξεζε ζε πνξεία

ηξαηησηηθφο πνπ κε νπνηαδήπνηε πξφθαζε δελ παξαθνινπζεί ην ηκήκα ηνπ πνπ βξίζθεηαη ζε πνξεία,
βξαδππνξεί ή παξακέλεη ζηα πιάγηα ή πίζσ, γηα λα απνθχγεη ηηο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο ην ηκήκα έιαβε δηαηαγή λα
εθηειέζεη, ηηκσξείηαη :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη αλ ε πξάμε ηειέζζεθε ζηε δψλε ησλ

επηρεηξήζεσλ, κε θάζεηξμε.
Άξζξν 79
Παξάιεηςε πξνπαξαζθεπήο από ακέιεηα
Αξρεγφο, θπβεξλήηεο πινίνπ ή αεξνζθάθνπο ή ρεηξηζηήο αεξνζθάθνπο πνπ απφ ακέιεηά ηνπ θαηαιακβάλεηαη
απαξάζθεπνο απφ ηνλ ερζξφ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.
Άξζξν 80
Καζπζηέξεζε ζπκκεηνρήο ζε κάρε
ηξαηησηηθφο πνπ ρσξίο εχινγε αηηία θαζπζηεξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε κάρε, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ
έμη κελψλ.
Άξζξν 81
Παξάιεηςε πξνκήζεηαο εθνδίσλ
1.

Αξρεγφο, θπβεξλήηεο πινίνπ ή αεξνζθάθνπο ή ρεηξηζηήο αεξνζθάθνπο, θαζψο θαη θάζε άιινο

αμησκαηηθφο ή ππαμησκαηηθφο ππεχζπλνο ή ππφινγνο, πνπ κε πξφζεζε παξαιείπεη λα πξνκεζεπζεί, νιηθά ή κεξηθά,
ηξφθηκα, θαχζηκα, ππξνκαρηθά θαη γεληθά θάζε εθφδην απαξαίηεην γηα ηελ θίλεζε, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ αζθάιεηα
κνλάδαο, πινίνπ ή αεξνζθάθνπο ή γηα ηελ εθηέιεζε δηαηαγψλ πνπ έιαβε, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε. Αλ απφ ηελ
παξάιεηςε απηή θαηέζηε αδχλαηε ή ηδηαίηεξα δπζρεξήο ε άκπλα θαηά ηνπ ερζξνχ ή ε εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο
πνιεκηθήο επηρείξεζεο, επηβάιιεηαη θάζεηξμε. Αλ ε πξάμε ηειέζζεθε ζε πνιεκηθή πεξίνδν θαη ν δξάζηεο ελήξγεζε κε
ζθνπφ λα σθειήζεη ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ή επηρεηξήζεηο ηνπ ερζξνχ ή λα βιάςεη ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ή
επηρεηξήζεηο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο ή ησλ ζπκκάρσλ ηνπ, επηβάιιεηαη ζάλαηνο ή ηζφβηα θάζεηξμε.
2.

Αλ ε παξάιεηςε νθείιεηαη ζε ακέιεηα θαη γηα ην ιφγν απηφ γίλεη αδχλαηε ή ηδηαίηεξα δπζρεξήο ε άκπλα

θαηά ηνπ ερζξνχ ή ε εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε άιιεο πνιεκηθήο επηρείξεζεο, επηβάιιεηαη θπιάθηζε.
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Δγθαηάιεηςε αξρεγίαο ή ζρεκαηηζκνύ
1.

Αξρεγφο θπβεξλήηεο πινίνπ ή αεξνζθάθνπο πνπ εγθαηαιείπεη ηελ αξρεγία ή δηαθπβέξλεζε κπξνζηά

ζηνλ ερζξφ ρσξίο εχινγε αηηία, ηηκσξείηαη κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε.
2.

Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη θαη ν αξρεγφο, θπβεξλήηεο πινίνπ ή αεξνζθάθνπο ή ρεηξηζηήο

αεξνζθάθνπο, πνπ εγθαηαιείπεη ρσξίο εχινγε αηηία ή δηαηαγή ην ζρεκαηηζκφ ηνπ κπξνζηά ζηνλ ερζξφ.
3.

Αλ ε εγθαηάιεηςε έγηλε ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε θηλδχλνπ, ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε.
Άξζξν 83
Παξαβάζεηο σο πξνο ηα θώηα

1.

Όπνηνο ζε πνιεκηθή πεξίνδν, ελψ βξίζθεηαη ζε ζηξαηφπεδν ή ζηξαηησηηθφ θαηάζηεκα ή εγθαηάζηαζε, ζε

πινίν απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 95 ή ζε λαχζηαζκν, ιηκάλη ή αεξνδξφκην, αεξνπνξηθή βάζε, πηέξπγα ή
ζε αεξνζθάθνο πνπ εθηειεί λπθηεξηλή πνιεκηθή πηήζε, αλάβεη ή αθήλεη αλακκέλν θσο θαηά ηε λχθηα, ελψ απηφ έρεη
απαγνξεπζεί κε δηαηαγή ή απνθαιχπηεη ρσξίο εμνπζηνδφηεζε θαιπκκέλν θσο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ
ηξηψλ κελψλ.
2.

Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη θαη φπνηνο ελ γλψζεη αλέθεξε ςεπδψο ζηνλ αλψηεξφ ηνπ φηη ηα θψηα είλαη

ζβεζκέλα.
3.

Αλ απφ ηηο πξάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ πξνέθπςε ζνβαξφο θίλδπλνο, επηβάιιεηαη

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.
4.

ηξαηησηηθφο ν νπνίνο ζε πνιεκηθή πεξίνδν πξνθαιεί απφ ακέιεηα ζνβαξφ θίλδπλν ζρεηηθφ κε ηε

ιεηηνπξγία ησλ θψησλ, ε ρξήζε ή ε θχιαμε ησλ νπνίσλ ηνπ έρεη αλαηεζεί, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε έμη κελψλ κέρξη
δχν εηψλ.
Άξζξν 84
Παξάιεηςε ζηξαηησηηθνύ θαζήθνληνο ελώπηνλ ηνπ ερζξνύ
Σηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ ν αξρεγφο, θπβεξλήηεο πινίνπ ή αεξνζθάθνπο ή ρεηξηζηήο
αεξνζθάθνπο, ν νπνίνο ρσξίο εχινγε αηηία ή αληίζεηε δηαηαγή :
α)

Παξαιείπεη λα πξνζβάιεη θαη ζπλάςεη κάρε κε ερζξφ ίζεο ή θαηψηεξεο δχλακεο, λα θαηαζηξέςεη ερζξηθφ

ηκήκα, λενπνκπή ή αεξνζθάθνο, λα βνεζήζεη ειιεληθφ ή ζπκκαρηθφ ηκήκα ή πινίν ή αεξνζθάθνο πνιεκηθφ ή
επίηαθην πνπ έρεη εκπιαθεί ζε κάρε ή πνπ ην θαηαδηψθεη ν ερζξφο.
β)

Γηαθφπηεη ηελ θαηαδίσμε ερζξηθνχ ζηξαηησηηθνχ ηκήκαηνο, πινίνπ πνιεκηθνχ ή εκπνξηθνχ ή

αεξνζθάθνπο.
γ)

Γελ βνεζάεη νπνηνδήπνηε ειιεληθφ ή ζπκκαρηθφ ζηξαηησηηθφ ηκήκα, πνιεκηθφ πινίν ή αεξνζθάθνο πνπ

βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θαη ηνλ θάιεζε ζε βνήζεηα.
Άξζξν 85
Παξάιεηςε επνπηείαο
1.

ηξαηησηηθφο πνπ παξαιείπεη λα αζθήζεη ή λα δηαηάμεη ηνλ αλαγθαίν έιεγρν ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, σο

πξνο ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο ή ηε
καρεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζηξαηνχ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ.
2.

Αλ ε πξάμε ηειέζζεθε απφ ακέιεηα, επηβάιιεηαη θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ.

3.

Οη παξαπάλσ πνηλέο επηβάιινληαη, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε.
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Παξαβάζεηο πεξί ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο
1.

ηξαηησηηθφο πνπ επηρεηξεί λα επέκβεη ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο απφ ηα ζηξαηησηηθά δηθαζηήξηα,

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ.
2.

ηξαηησηηθφο πνπ θιήζεθε λα ιάβεη κέξνο ζηε ζχλζεζε ζηξαηησηηθνχ δηθαζηεξίνπ θαη δελ πξνζήιζε

αδηθαηνιφγεηα ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ.
Άξζξν 87
Με θαηαγγειία ζηξαηησηηθώλ εγθιεκάησλ
ηξαηησηηθφο ν νπνίνο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν έιαβε γλψζε φηη άιινο ηέιεζε ζηξαηησηηθφ έγθιεκα θαη
παξαιείπεη λα ην θαηαγγείιεη ακέζσο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο.
Άξζξν 88
Παξαθώιπζε άζθεζεο δηθαησκάησλ
1.

ηξαηησηηθφο πνπ κε απεηιή, πξνζηαγή, ππνζρέζεηο, δψξα ή κε άιια αζέκηηα κέζα, επηρεηξεί λα

απνηξέςεη θαηψηεξφ ηνπ απφ ην λα ππνβάιεη λνκφηππα παξάπνλα, έγθιεζε, κήλπζε ή λα αζθήζεη άιια λφκηκα
δηθαηψκαηά ηνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ.
2.

Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη ν ζηξαηησηηθφο πνπ, κε ηα παξαπάλσ κέζα θαιχπηεη ή επηρεηξεί λα θαιχςεη

παξάπνλν πνπ πεξηήιζε ζ΄απηφλ θαηά λφκηκν ηξφπν.
Άξζξν 89
Διεπζέξσζε θαη απόθξπςε θξαηνπκέλνπ
1.

ηξαηησηηθφο πνπ ειεπζεξψλεη ή απνθξχπηεη θπιαθηζκέλν ή θξαηνχκελν κε δηαηαγή ηεο αξρήο,

ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ ή κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ.
2.

ηξαηησηηθφο πνπ απφ ακέιεηα γίλεηαη ππαίηηνο ειεπζέξσζεο θξαηνπκέλνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη

δχν εηψλ, αλ ήηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ππφρξενο ζηε θχιαμή ηνπ. Ο ππαίηηνο κέλεη αηηκψξεηνο, αλ κε δηθή ηνπ
πξνζπάζεηα ζπιιεθζεί εθείλνο πνπ απέδξαζε κέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο.
Άξζξν 90
Απόδξαζε θξαηνπκέλνπ
ηξαηησηηθφο πνπ είλαη θπιαθηζκέλνο ή πνπ θξαηείηαη κε δηαηαγή ηεο αξρήο θαη απνδξά, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε
κέρξη δχν εηψλ. Ζ πνηλή απηή εθηίεηαη νιφθιεξε κεηά ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε ή πνπ ζα επηβιεζεί γηα
ηελ πξάμε γηα ηελ νπνία ήηαλ θξαηνχκελνο απηφο πνπ απέδξαζε.
Άξζξν 91
Βίαηε απόδξαζε θξαηνπκέλσλ
ηξαηησηηθνί θπιαθηζκέλνη ή θξαηνχκελνη κε δηαηαγή ηεο αξρήο πνπ κε ελσκέλεο δπλάκεηο επηρεηξνχλ βίαηα λα
απνδξάζνπλ, ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. Ζ πνηλή απηή εθηίεηαη νιφθιεξε κεηά ηελ έθηηζε ηεο
πνηλήο πνπ επηβιήζεθε ή πνπ ζα επηβιεζεί γηα ηελ πξάμε γηα ηελ νπνία ήηαλ θξαηνχκελνη νη ππαίηηνη.
Άξζξν 92
Διεπζέξσζε αηρκαιώηνπ
1.

ηξαηησηηθφο πνπ ειεπζεξψλεη αηρκάισην ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη αλ είρε

αλαιάβεη ηε θχιαμή ηνπ, κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ.
2.

Με ηηο ίδηεο πνηλέο ηηκσξείηαη θαη ν απιφο ζπλεξγφο, αλ είλαη αμησκαηηθφο.
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ηξαηησηηθφο πνπ απφ ακέιεηα γίλεηαη ππαίηηνο ειεπζέξσζεο αηρκαιψηνπ ζηε θχιαμε ηνπ νπνίνπ ήηαλ

ππφρξενο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ. Αλ φκσο κε δηθή ηνπ πξνζπάζεηα ζπιιεθζεί εθείλνο πνπ
απέδξαζε κέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο, κέλεη αηηκψξεηνο.
Άξζξν 93
Απόθξπςε αηρκαιώηνπ
Όπνηνο απνθξχπηεη αηρκάισην ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ θαη αλ είλαη ζηξαηησηηθφο κε
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ.
Άξζξν 94
Με ηήξεζε ηνπ πινίνπ ζε ζέζε κάρεο
Κπβεξλήηεο πνπ δελ πξνζπάζεζε λα θέξεη ην πινίν ηνπ ζε ζέζε κάρεο ή δελ ην δηαηήξεζε ζηελ θαζνξηζκέλε
γη΄απηφ ζέζε κάρεο, ηηκσξείηαη κε ηζφβηα ή πξφζθαηξε θάζεηξμε.
Άξζξν 95
Πξόθιεζε παληθνύ ή αηαμίαο
1.

Όπνηνο θαηά ηε δηάξθεηα κάρεο ή ζε πεξίπησζε ηξηθπκίαο, πξνζάξαμεο, λαπαγίνπ, ππξθατάο ή

νπνηνπδήπνηε άιινπ ζνβαξνχ θηλδχλνπ, ελψ βξίζθεηαη ζε πινίν ηνπ ζηξαηνχ ή επίηαθην ή ζε πινίν πνπ ζπλνδεχεηαη
απφ πινίν ηνπ ζηξαηνχ, ελζπείξεη παληθφ ή ζπληειεί ζηελ αηαμία ηνπ πιεξψκαηνο θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν,
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε.
2.

Με ηηο ίδηεο πνηλέο ηηκσξείηαη επίζεο θαη φπνηνο ελψ επηβαίλεη ζε αεξνζθάθνο ηνπ ζηξαηνχ ή επίηαθην ή

ζε αεξνζθάθνο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ αεξνζθάθνο ηνπ ζηξαηνχ, ελζπείξεη παληθφ ή ζπληειεί ζηελ αηαμία ηνπ
πιεξψκαηνο θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν.
3.

Αλ ν ππαίηηνο είλαη αμησκαηηθφο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιεη θαη έθπησζε.
Άξζξν 96
Τπνζηνιή ζεκαίαο

Σηκσξείηαη κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε :
α)

Γηνηθεηήο ή θπβεξλήηεο, ν νπνίνο ζε λαπκαρία ππνζηέιιεη ηε ζεκαία ρσξίο λα εμαληιήζεη φια ηα κέζα

άκπλαο.
β)

Αμησκαηηθφο πνπ ηάρζεθε θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ππέξ κηαο ηέηνηαο απφθαζεο.

γ)

Όπνηνο ελψ βξίζθεηαη ζε πνιεκηθφ πινίν, ππνζηέιιεη ηε ζεκαία θαηά ηε κάρε, ρσξίο δηαηαγή ηνπ

θπβεξλήηε.
δ)

Όπνηνο ελψ βξίζθεηαη ζε πνιεκηθφ πινίν, θαηά ηε κάρε, δίλεη εληνιή γηα παξάδνζε ή ππνζηνιή ηεο

ζεκαίαο ή γηα παχζε ηνπ ππξφο, ρσξίο δηαηαγή ηνπ θπβεξλήηε.
Άξζξν 97
Πξόσξε εγθαηάιεηςε πινίνπ ή αεξνζθάθνπο
1.

Κπβεξλήηεο πνπ ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ πινίνπ ηνπ κε πξφζεζε δελ ην εγθαηαιείπεη ηειεπηαίνο,

ηηκσξείηαη ζε εηξεληθή πεξίνδν κε ηζφβηα θάζεηξμε θαη ζε πνιεκηθή πεξίνδν κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε.
2.

Με θάζεηξμε ηηκσξείηαη θπβεξλήηεο ή ρεηξηζηήο αεξνζθάθνπο πνπ ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ ην

εγθαηαιείπεη πξηλ θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα δηαζψζεη ην αεξνζθάθνο, ην πιήξσκα θαη ηνπο επηβάηεο
ή γηα λα κελ πξνθαιέζεη θίλδπλν αλζξψπνπ. Αλ απφ ηελ πξάμε απηή επήιζε ζάλαηνο επηβάιιεηαη ηζφβηα θάζεηξμε. Αλ
ε πξάμε ηειέζζεθε ζε πνιεκηθή πεξίνδν επηβάιιεηαη ζάλαηνο ή ηζφβηα θάζεηξμε.
Άξζξν 98
Δγθαηάιεηςε πινίνπ ή ηόπνπ λαπαγίνπ ρσξίο δηαηαγή
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απηφ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν ή ζε πεξίπησζε λαπαγίνπ, απνβηβάδεηαη ή απνκαθξχλεηαη απφ ηελ αθηή ρσξίο άδεηα,
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ.
Άξζξν 99
Απνρσξηζκόο πινίνπ από ην πινίν ηνπ αξρεγνύ
1.

Γηνηθεηήο ή θπβεξλήηεο πνπ απνρσξίδεηαη κε ην πινίν ηνπ απφ ην πινίν ηνπ αξρεγνχ ηνπ, θαζψο θαη

φπνηνο ελψ επηβαίλεη ζην πινίν, πξνθαιεί ηνλ απνρσξηζκφ απηφ, ηηκσξείηαη :

2.

α)

Με ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε, αλ ε πξάμε ηειέζζεθε ελψπηνλ ηνπ ερζξνχ.

β)

Με θάζεηξμε, αλ ε πξάμε ηειέζζεθε ζε πνιεκηθή πεξίνδν.

Αλ ν ρσξηζκφο πξνθιήζεθε απφ ακέιεηα, ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη :
α)

Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ζηελ πεξ.α΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.

β)

Με θπιάθηζε ηξηψλ κελψλ κέρξη ελφο έηνπο ζηελ πεξ.β΄ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
Άξζξν 100
Παξάιεηςε πξνζπάζεηαο πξνο ζπλέλσζε

Κπβεξλήηεο ή ρεηξηζηήο πινίνπ ή αεξνζθάθνπο ή δηνηθεηήο ζρεκαηηζκνχ πινίσλ ή αεξνζθαθψλ πνπ ζε
πνιεκηθή πεξίνδν απνρσξίζζεθε απφ ηνλ αξρεγφ ηνπ ή ην ζρεκαηηζκφ ιφγσ αλσηέξαο βίαο θαη δελ θάλεη φηη κπνξεί
γηα ηελ ηαρχηεξε επαλέλσζή ηνπ κε απηφλ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε.
Άξζξν 101
Δγθαηάιεηςε ζπλνδείαο
1.

Αμησκαηηθφο ηνπ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ, ν νπνίνο ζε πνιεκηθή πεξίνδν εγθαηαιείπεη ρσξίο εχινγε αηηία ηε

λενπνκπή πνπ δηαηάρζεθε λα ζπλνδεχζεη, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε. Αλ φκσο απφ ηελ εγθαηάιεηςε ε λενπνκπή ή
κέξνο ηεο θαηαζηξάθεθε, ππέζηε βιάβε ή ππέθπςε ζηνλ ερζξφ, επηβάιιεηαη ζάλαηνο ή ηζφβηα θάζεηξμε.
2.

Καηά ηηο δηαθξίζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηηκσξείηαη θαη ν αμησκαηηθφο ή ππαμησκαηηθφο, ν

νπνίνο ζε πνιεκηθή πεξίνδν εγθαηαιείπεη ηα αεξνζθάθε, πινία ή ην ζηξαηησηηθφ ηκήκα πνπ δηαηάρζεθε λα
ζπλνδεχζεη ή λα θαιχςεη απφ αέξνο.
Άξζξν 102
Δγθαηάιεηςε ζπλνδείαο από ακέιεηα
1.

Αμησκαηηθφο ηνπ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ πνπ ζε πνιεκηθή πεξίνδν απφ ακέιεηα απνρσξίδεηαη απφ ηε

λενπνκπή πνπ δηαηάρζεθε λα ζπλνδεχζεη ή απφ κέξνο απηήο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε.
2.

Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη θαη ν αμησκαηηθφο ή ππαμησκαηηθφο ηεο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο πνπ ζε

πνιεκηθή πεξίνδν, απφ ακέιεηα, απνρσξίδεηαη απφ ηα αεξνζθάθε, πινία ή απφ ην ζηξαηησηηθφ ηκήκα πνπ δηαηάρζεθε
λα ζπλνδεχζεη ή λα θαιχςεη απφ αέξνο.
Άξζξν 103
Απώιεηα ή βιάβε πινίνπ ή αεξνζθάθνπο
1.

Αξρεγφο, δηνηθεηήο, θπβεξλήηεο ή πινεγφο πνπ πξνθαιεί απψιεηα, ζχγθξνπζε, πξνζάξαμε ή

αηρκαισζία πινίνπ ή βιάβε πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ ή ηε καρεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα ηηκσξείηαη :

2.

α)

ε εηξεληθή πεξίνδν κε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε.

Με ηηο πνηλέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηηκσξείηαη θαη ν θπβεξλήηεο ή ν ρεηξηζηήο αεξνζθάθνπο

πνπ πξνθαιεί απψιεηα ή αηρκαισζία ηνπ αεξνζθάθνπο ή βιάβε ηνπ πνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε καρεηηθή
ηθαλφηεηα ή ηελ αζθάιεηα ηνπ αεξνζθάθνπο ή ησλ επηβαηψλ ηνπ.
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Αλ ε πξάμε ησλ παξ.1 θαη 2 ηειέζζεθε απφ ακέιεηα, επηβάιιεηαη ζε εηξεληθή πεξίνδν θπιάθηζε

ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ θαη ζε πνιεκηθή πεξίνδν θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.
Άξζξν 104
Αλ ε πξάμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ηειέζζεθε απφ άιινλ, επηβάιιεηαη ζε
εηξεληθή πεξίνδν θάζεηξμε θαη ζε πνιεκηθή πεξίνδν ηζφβηα θάζεηξμε, εάλ δε ηειέζζεθε απφ ακέιεηα, επηβάιιεηαη ζε
εηξεληθή πεξίνδν θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ θαη ζε πνιεκηθή πεξίνδν θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.
Άξζξν 105
Ππξθατά ζε πινίν από ακέιεηα
1.

Αξρεγφο, δηνηθεηήο ή θπβεξλήηεο πνπ απφ ακέιεηα πξνθαιεί ππξθατά ζε πινίν ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε

ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.
2.

Αλ ε πξάμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηειέζζεθε απφ άιινλ επηβαίλνληα ζην πινίν, επηβάιιεηαη

θπιάθηζε.
Άξζξν 106
Πξόζθξνπζε ή πηώζε αεξνζθάθνπο από ακέιεηα
Κπβεξλήηεο ή ρεηξηζηήο αεξνζθάθνπο πνπ απφ ακέιεηα πξνθαιεί πξφζθξνπζε ή πηψζε αεξνζθάθνπο,
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε.
Άξζξν 107
Δγθαηάιεηςε πινίνπ από πινεγό
Πινεγφο πνπ εγθαηαιείπεη πνιεκηθφ πινίν ή εκπνξηθφ πινίν πνπ αλήθεη ζε λενπνκπή, αλ θαη αλέιαβε ή
επηθνξηίζζεθε λα ην πινεγήζεη, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Αλ ε εγθαηάιεηςε έγηλε ελψπηνλ
ηνπ ερζξνχ, ηηκσξείηαη κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε.
Άξζξν 108
Παξαπιάλεζε πινίνπ από πινεγό
1.

Πινεγφο πνπ κε ρεηξηζκνχο, νδεγίεο ή ππνδείμεηο πεξηάγεη ζε ζθάικα ηνλ θπβεξλήηε θαηά ηελ πινήγεζε

πνιεκηθνχ πινίνπ ή πινίνπ πνπ αλήθεη ζε λενπνκπή κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί θίλδπλνο γηα ην πινίν ή ηε
λενπνκπή ή ηνπο επηβαίλνληεο, ηηκσξείηαη:

2.

α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θάζεηξμε.

Αλ ε πξάμε ηειέζζεθε απφ ακέιεηα ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ.
Άξζξν 109
Πινεγία ζε ερζξηθό πινίν

ηξαηησηηθφο ή πινεγφο πνπ παξέρεη ζπλδξνκή ζε πινεγία ερζξηθνχ πινίνπ, ηηκσξείηαη κε ζάλαην ή ηζφβηα
θάζεηξμε.
Άξζξν 110
Απώιεηα πινίνπ λενπνκπήο
Πινίαξρνο εκπνξηθνχ πινίνπ λενπνκπήο ν νπνίνο ζε πνιεκηθή πεξίνδν πξνθαιεί κε πξφζεζε ηελ απψιεηα
ηνπ πινίνπ ηνπ ή ηε ζχιιεςή ηνπ απφ ηνλ ερζξφ, ηηκσξείηαη κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε.
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Απνρσξηζκόο από ζπλνδεία
Πινίαξρνο εκπνξηθνχ πινίνπ ή θπβεξλήηεο ή ρεηξηζηήο αεξνζθάθνπο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο πνπ ζε πνιεκηθή
πεξίνδν κε πξφζεζε εγθαηαιείπεη ηε λενπνκπή ή ζπλνδεία, ζηελ νπνία αλήθεη ην πινίν ή ην αεξνζθάθνο, ηηκσξείηαη
κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ.
Άξζξν 112
Γεληθή δηάηαμε
Αλ νη πξάμεηο ησλ άξζξσλ 110 θαη 111 ηειέζζεθαλ απφ ακέιεηα, ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε.
Άξζξν 113
Αλππαθνή πινηάξρνπ ή θπβεξλήηε
Πινίαξρνο εκπνξηθνχ πινίνπ λενπνκπήο ή θπβεξλήηεο ή ρεηξηζηήο αεξνζθάθνπο ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο
πνπ αλήθεη ζε ζπλνδεία, ν νπνίνο ζε πνιεκηθή πεξίνδν, δελ ππαθνχεη ζηηο δηαηαγέο ή ηα ζήκαηα ηνπ αξρεγνχ ηεο
λενπνκπήο ή ηεο ζπλνδείαο, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε.
Άξζξν 114
Με ρξεζηκνπνίεζε όισλ ησλ κέζσλ γηα δηάζσζε πινίνπ
Κπβεξλήηεο ν νπνίνο ζε πεξίπησζε ππξθατάο, πξνζάξαμεο, ζχγθξνπζεο ή λαπαγίνπ, απφ ακέιεηα δελ
ρξεζηκνπνηεί θάζε κέζν πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ γηα ηε δηάζσζε ηνπ πινίνπ απφ ηελ θαηαζηξνθή, ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε.
Άξζξν 115
Παξάιεηςε παξνρήο βνήζεηαο ζε πινίν
1.

Πινίαξρνο εκπνξηθνχ πινίνπ ν νπνίνο δελ παξέρεη βνήζεηα ζε πνιεκηθφ πινίν πνπ βξίζθεηαη ζε

θαηάζηαζε θηλδχλνπ ή αλάγθεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.
2.

Αλ ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επήιζε ε απψιεηα ηνπ πινίνπ, ηηκσξείηαη:
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θάζεηξμε.
Άξζξν 116
Απαγνξεπκέλν άλακκα θσηηάο

1.

ηξαηησηηθφο πνπ ρσξίο άδεηα αλάβεη ή αθήλεη αλακκέλε θσηηά ζε ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή

θαηάζηεκα θαη ηδίσο ζε ζηξαηησηηθέο απνζήθεο, ζε λαχζηαζκν, αεξνδξφκην, αεξνπνξηθή βάζε, πηέξπγα ή ζε πινίν ή
αεξνζθάθνο, εθηφο ηνπ πξννξηζκέλνπ γηα ηε ρξήζε απηή κέξνπο, θαηά ηξφπν ψζηε λα θηλδπλεχεη ε αζθάιεηά ηνπο ή
εγθαηαιείπεη ηε θσηηά αλ θαη ήηαλ επηθνξηηζκέλνο κε ηελ επηηήξεζή ηεο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ.
2.

Αλ ε πξάμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, επηβάιιεηαη θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ.
Άξζξν 117
Δηζαγσγή επηθίλδπλσλ πιώλ

ηξαηησηηθφο πνπ εηζάγεη ρσξίο άδεηα ζε πινίν ή αεξνζθάθνο εθξεθηηθέο ή εχθιεθηεο χιεο, ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο.
Άξζξν 118
Έλσζε θαηά ηεο εμνπζίαο ηνπ θπβεξλήηε
Αλ δχν ή πεξηζζφηεξνη επηβαίλνληεο ζε πινίν ή αεξνζθάθνο απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 95
ελψζεθαλ κε ζθνπφ λα ζηεξήζνπλ ηνλ θπβεξλήηε απφ ηελ εμνπζία ηνπ ή λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ
πινίνπ ή ηνπ αεξνζθάθνπο, ηηκσξνχληαη κε θάζεηξμε, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε.
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Καηάιεςε λνζνθνκεηαθνύ ή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ
ηξαηησηηθφο πνπ απζαίξεηα θαηαιακβάλεη, θαηαθξαηεί ή επηηίζεηαη ζε πινίν, αεξνζθάθνο ή φρεκα,
ραξαθηεξηζκέλν θαηά ην δηεζλέο δίθαην σο λνζνθνκεηαθφ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε.
Άξζξν 120
Παξάλνκε επηβίβαζε επηβαηώλ θαη θόξησζε εκπνξεπκάησλ
1.

Όπνηνο επηβηβάδεη ή επηηξέπεη λα επηβηβαζηνχλ επηβάηεο ή θνξηψλεη ή επηηξέπεη λα θνξησζνχλ

εκπνξεχκαηα ζε πινία απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 95, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ Τπνπξγνχ, ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε.
2.

Σα εκπνξεχκαηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δεκεχνληαη.
Άξζξν 121
Παξαβάζεηο θαηά ηε ζπληήξεζε αεξνζθαθώλ

1.

Ο ππεχζπλνο ή ππφινγνο αμησκαηηθφο ή ππαμησκαηηθφο πνπ παξαιείπεη λα επηζεσξήζεη, ζχκθσλα κε

ηνπο θαλνληζκνχο, αεξνζθάθνο ή αεξνπνξηθφ πιηθφ ή ππνγξάθεη πηζηνπνηεηηθφ ή έγγξαθν επηζεψξεζεο
αεξνζθάθνπο ή αεξνπνξηθνχ πιηθνχ ρσξίο λα βεβαησζεί γηα ηελ αθξίβεηά ηνπ, ηηκσξείηαη :

2.

α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ.

Αλ απφ ηελ πξάμε πξνθιήζεθε θίλδπλνο πξνζψπνπ ή απσιείαο ηνπ αεξνζθάθνπο ή απεηιήζεθε ε

καρεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζηξαηνχ, επηβάιιεηαη θάζεηξμε.
Άξζξν 122
Παξάιεηςε παξνρήο βνήζεηαο
Αξρεγφο, θπβεξλήηεο πινίνπ ή αεξνζθάθνπο ή ρεηξηζηήο αεξνζθάθνπο, ν νπνίνο ρσξίο εχινγε αηηία ή αληίζεηε
δηαηαγή, παξαιείπεη λα παξάζρεη βνήζεηα ζε ζηξαηησηηθφ ηκήκα ή ζε νπνηνδήπνηε αεξνζθάθνο ή πινίν πνπ
βξίζθεηαη ζε θίλδπλν, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ.
Άξζξν 123
Παξάιεηςε αλαδήηεζεο αεξνζθάθνπο
Γηνηθεηήο, αξρεγφο ζρεκαηηζκνχ, θπβεξλήηεο ή ρεηξηζηήο αεξνζθάθνπο ή άιινο ζηξαηησηηθφο επηθνξηηζκέλνο
κε ππεξεζία εδάθνπο, ν νπνίνο, ελψ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλαδήηεζε αεξνζθάθνπο πνπ αδηθαηνιφγεηα έρεη
θαζπζηεξήζεη, παξαιείπεη λα πξνβεί ζηηο ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο, ηηκσξείηαη :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.
Άξζξν 124
Δγθαηάιεηςε αεξνζθάθνπο ή ηόπνπ πξνζγείσζεο ρσξίο δηαηαγή

Όπνηνο επηβαίλεη ζε αεξνζθάθνο ζηξαηησηηθφ, επίηαθην ή ζπλνδεπφκελν απφ ζηξαηησηηθφ θαη ην εγθαηαιείπεη
ρσξίο δηαηαγή ηνπ θπβεξλήηε, φηαλ ηνχην βξίζθεηαη ζε θίλδπλν, ή ζε πεξίπησζε πξνζγείσζεο απνβηβάδεηαη ή
απνκαθξχλεηαη απφ απηφ ρσξίο άδεηα ηνπ θπβεξλήηε, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ.
Άξζξν 125
σκαηηθή βία ή απεηιή ελαληίνλ θπβεξλήηε
1.

Όπνηνο επηβαίλεη ζε αεξνζθάθνο ζηξαηησηηθφ, επίηαθην ή ζπλνδεπφκελν απφ ζηξαηησηηθφ θαη

κεηαρεηξίδεηαη ζσκαηηθή βία ή απεηιή γηα λα εμαλαγθάζεη ηνλ θπβεξλήηε λα ην πξνζγεηψζεη ή άιιν κέινο ηνπ
πιεξψκαηνο λα πξνθαιέζεη ηελ πξνζγείσζή ηνπ, ζε ηφπν δηαθνξεηηθφ απφ εθείλνλ ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ, ηηκσξείηαη :
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2.

α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε.

Αλ ν ππαίηηνο είλαη αμησκαηηθφο θαη ε πνηλή πνπ επηβιήζεθε δελ επηθέξεη θαζαίξεζε, ην δηθαζηήξην

κπνξεί λα επηβάιεη θαη έθπησζε.
Άξζξν 126
Αλππαθνή ζε δηαηαγή ηνπ θπβεξλήηε
Όπνηνο επηβαίλεη ζε αεξνζθάθνο ζηξαηησηηθφ ή επίηαθην θαη αξλείηαη λα ππαθνχζεη ζε δηαηαγή ηνπ θπβεξλήηε
πνπ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ησλ επηβαηψλ, ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε.
Άξζξν 127
Παξάβαζε θαλνληζκώλ ελαέξηαο θπθινθνξίαο
Σηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ ή ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ
θπβεξλήηεο ή ρεηξηζηήο αεξνζθάθνπο ν νπνίνο :
α)

Γέρεηαη θνξηίν ή επηβάηεο πέξα απφ ηα φξηα πνπ επηηξέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ή ηηο ηερληθέο

πξνδηαγξαθέο ή ηηο δηαηαγέο πνπ έιαβε.
β)

Γελ ζπκκνξθψλεηαη κε δηαηαγή πνπ εθδφζεθε αξκφδηα ή κε αεξνπνξηθφ ζήκα ζρεηηθά κε ηελ πηήζε.

γ)

Πεηά ζε χςνο κηθξφηεξν ηνπ επηηξεπνκέλνπ απφ ηνπο θαλνληζκνχο ή ηηο δηαηαγέο, ρσξίο λα ζπληξέρεη

πεξίπησζε πξνζγείσζεο απνγείσζεο ή αλσηέξαο βίαο.
δ)

Πεηά παξαβαίλνληαο ηνλ θαλνληζκφ ελαέξηαο θπθινθνξίαο, ρσξίο εχινγε αηηία, θαηά ηξφπν πνπ κπνξεί

λα πξνθαιέζεη βιάβε ζε πξφζσπα ή πξάγκαηα.
ε)

Απνγεηψλεηαη ρσξίο θαλνληθή ζεψξεζε ησλ απαηηνπκέλσλ εγγξάθσλ γηα ηελ πηήζε θαη ρσξίο λα ηεξήζεη

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο.
ζη)

Πεηά ππφ θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ απαηηνχλ ηε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ νξγάλσλ, ρσξίο λα είλαη

εθνδηαζκέλνο κε απηά, ή ρσξίο λα έρεη ηηο απαηηνχκελεο εηδηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ή ρσξίο λα ηα
ρξεζηκνπνηεί, εθηφο αλ έιαβε αληίζεηε δηαηαγή ή ε ελέξγεηα απηή είλαη ε κφλν επηβεβιεκέλε γηα ηε δηάζσζε ηνπ
αεξνζθάθνπο.
Άξζξν 128
Απόξξηςε αληηθεηκέλσλ από αεξνζθάθνο
Όπνηνο επηβαίλεη ζε αεξνζθάθνο ζηξαηησηηθφ ή επίηαθην θαη ρσξίο λα πθίζηαηαη αλάγθε απνξξίπηεη ή δηαηάζζεη
λα απνξξηθζνχλ αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα πξνμελήζνπλ δεκία ζε πξφζσπα ή πξάγκαηα ή ξχπαλζε, ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ.
Άξζξν 129
Μεηάδνζε ςεπδνύο ζήκαηνο
Όπνηνο δίλεη ή κεηαβηβάδεη θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ςεπδή ζήκαηα ή πιεξνθνξίεο ή δελ παξέρεη ηελ
απαηηνχκελε ξαδηνλαπηηιηαθή βνήζεηα ή δεκηνπξγεί ηερλεηέο ξαδηνειεθηξνληθέο παξεκβνιέο ή επεκβαίλεη ζηε
ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, κε ζθνπφ λα θαηαζηξέςεη ή λα βιάςεη αεξνζθάθνο ή λα παξαθσιχζεη ηελ
πηήζε ηνπ ή λα πξνθαιέζεη ηελ απνηπρία ηεο απνζηνιήο ηνπ, ηηκσξείηαη :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θάζεηξμε θαη αλ επήιζε ην ζθνπνχκελν απνηέιεζκα κε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ

δέθα εηψλ.
β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε θαη αλ δελ δεκηνπξγήζεθε θίλδπλνο, κε θάζεηξμε

ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ.
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Δίζνδνο ρσξίο άδεηα ζε απαγνξεπκέλν ρώξν αεξνδξνκίνπ
Όπνηνο ρσξίο άδεηα εηζέξρεηαη ή νδεγεί ηξνρνθφξα ή δψα ζε απαγνξεπκέλνπο ρψξνπο αεξνδξνκίνπ ή
βνεζεηηθνχ πεδίνπ πξνζγείσζεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ζηξαηφ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ.
Άξζξν 131
Σνπνζέηεζε εκπνδίσλ ζε ηόπνπο θίλεζεο αεξνζθαθώλ
1.

Όπνηνο κε πξφζεζε ηνπνζεηεί νπνηνδήπνηε εκπφδην ζε δηαδξφκνπο ή άιινπο ρψξνπο πξνζγείσζεο,

δψλεο ηξνρνδξφκεζεο ή ρψξνπο ζηάζκεπζεο αεξνζθαθψλ ή πξνθαιεί νπνηαδήπνηε θζνξά ηνπο ή νπνηαδήπνηε
θαηαζηξνθή ή βιάβε ζε αεξνπνξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηξαηνχ, πξννξηζκέλεο γηα άκεζε εμππεξέηεζε ηεο πηήζεο
αεξνζθάθνπο ή ηηο αιινηψλεη θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν, ηηκσξείηαη :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε ηζφβηα θάζεηξμε θαη αλ δελ πξνέθπςε θίλδπλνο γηα ηελ καρεηηθή ηθαλφηεηα

ηνπ ζηξαηνχ ή ζε πξφζσπα ή πξάγκαηα, κε θάζεηξμε.
2.

Αλ ε πξάμε ηεο παξ.1 ηειέζζεθε απφ ακέιεηα, ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.
Άξζξν 132
Μή ηήξεζε εγγξάθσλ ή ζεκάησλ

Σηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ εηψλ, αλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 242 ΠΚ,
θπβεξλήηεο αεξνζθάθνπο ν νπνίνο :
α)

Γελ ζπκπιεξψλεη θαλνληθά ηα βηβιία ηνπ αεξνζθάθνπο.

β)

Αλαγξάθεη ή επηηξέπεη λα αλαγξαθνχλ ςεπδή ζηνηρεία ζηα έγγξαθα ηνπ αεξνζθάθνπο.

γ)

Κπβεξλά ή ρεηξίδεηαη, ζε θαηξφ εηξήλεο, αεξνζθάθνο κε πιαζηά ή παξαπνηεκέλα δηαθξηηηθά ζήκαηα

ρσξίο ζρεηηθή δηαηαγή.
Άξζξν 133
Παξαβάζεηο ζρεηηθέο κε απαγνξεπκέλε πεξηνρή
1.

Κπβεξλήηεο ή ρεηξηζηήο αεξνζθάθνπο, ν νπνίνο, ρσξίο δηαηαγή ή εχινγε αηηία, πεηά πάλσ απφ

απαγνξεπκέλε δψλε ή πξνζγεηψλεηαη ζ΄απηήλ ή παξαβαίλεη άιινπο πεξηνξηζηηθνχο φξνπο πηήζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ πεξηνρή απηή, ηηκσξείηαη :

2.

α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ.

Αλ ε πξάμε ηειέζζεθε απφ ακέιεηα, ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.
Άξζξν 134

Γηέιεπζε πάλσ από μέλν έδαθνο ή πξνζγείσζε ζε κε πξνζδηνξηζκέλνπο ηόπνπο
1.

Κπβεξλήηεο ή ρεηξηζηήο αεξνζθάθνπο, ν νπνίνο ρσξίο εχινγε αηηία :
α)

Πξνζγεηψλεηαη ζε ηφπν δηαθνξεηηθφ απφ εθείλνλ φπνπ δηαηάρζεθε λα πξνζγεησζεί ή, ζε εηξεληθή

πεξίνδν, πεηά πάλσ απφ μέλε ρψξα ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ.
β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν πεηά πάλσ απφ μέλε ρψξα ή απφ έδαθνο πνπ θαηέρεηαη απφ ηνλ ερζξφ ή

πξνζγεηψλεηαη ζε ηέηνηα ρψξα ή έδαθνο, ηηκσξείηαη κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε.
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Αλ ε πξάμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηειέζζεθε απφ ακέιεηα επηβάιιεηαη, ζηελ πεξίπησζε ηνπ

ζηνηρείνπ α΄ θπιάθηζε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζηνηρείνπ β΄ θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.
Άξζξν 135
Παξάλνκε ρξήζε αεξνζθάθνπο
Όπνηνο παξαλφκσο ρξεζηκνπνηεί αεξνζθάθνο ή αεξνπνξηθφ πιηθφ, ηηκσξείηαη :
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.
Άξζξν 136
Παξάλνκε παξαρώξεζε αεξνζθάθνπο

Γηνηθεηήο, θπβεξλήηεο ή νπνηνζδήπνηε άιινο ζηξαηησηηθφο αξκφδηνο γηα ηνλ ρεηξηζκφ, ζπληήξεζε, επηζθεπή ή
θχιαμε αεξνζθάθνπο, ν νπνίνο παξαλφκσο παξαρσξεί ή επηηξέπεη ζε άιινλ ηελ ρξήζε ή ην ρεηξηζκφ αεξνζθάθνπο
ή αεξνπνξηθνχ πιηθνχ, ηηκσξείηαη:
α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θάζεηξμε.
Άξζξν 137
Παξάλνκε παξαρώξεζε ρξήζεο ζπζθεπήο αζπξκάηνπ

Κπβεξλήηεο, ρεηξηζηήο ή αζπξκαηηζηήο αεξνζθάθνπο, ν νπνίνο επηηξέπεη παξαλφκσο ζε άιινλ λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζπζθεπή αζπξκάηνπ, θαζψο θαη φπνηνο παξαλφκσο ρξεζηκνπνηεί ηε ζπζθεπή απηή, ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε.

Άξζξν 138
Πξόθιεζε θαηάιεςεο ή θαηαζηξνθήο αεξνζθάθνπο.
ηξαηησηηθφο πνπ ζε πνιεκηθή πεξίνδν, κε πξφζεζε παξαβαίλεη ηα θαζήθνληά ηνπ, κε απνηέιεζκα ν ερζξφο λα
θαηαιάβεη ή λα θαηαζηξέςεη, νιηθά ή κεξηθά, αεξνζθάθνο, εθφζνλ ην απνηέιεζκα απηφ νθείιεηαη ζε ακέιεηά ηνπ,
ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε. Αλ ε παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ ηειέζζεθε απφ ακέιεηα, επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ
ηξηψλ εηψλ. Αλ ν ππαίηηνο είλαη αμησκαηηθφο ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιεη θαη έθπησζε.
Άξζξν 139
Πξόθιεζε θαηαζηξνθήο ή θαηάιεςεο πιηθνύ ηνπ ζηξαηνύ από νπδέηεξν θξάηνο
1.

Σηκσξείηαη κε θάζεηξμε ηζφβηα ή πξφζθαηξε, ζηξαηησηηθφο πνπ ζε πνιεκηθή πεξίνδν πξνθαιεί κε

πξφζεζε :
α)

Σελ θαηάιεςε απφ νπδέηεξν θξάηνο αεξνζθάθνπο ή πινίνπ ή άιινπ πιηθνχ ηνπ ζηξαηνχ πνπ

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε καρεηηθή ηθαλφηεηα θαη ηδίσο άξκαηα κάρεο ή ππξνβφια, κε απνηέιεζκα λα ηεζεί ην πιηθφ
απηφ ππφ κεζεγγχεζε ή
β)
2.

Σελ θαηαζηξνθή ζε νπδέηεξν θξάηνο πιηθνχ ηνπ ζηξαηνχ απφ ην αλαθεξφκελν ζην ζηνηρεία α΄.

Αλ ε πξάμε ηειέζζεθε απφ ακέιεηα, επηβάιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. Αλ ν ππαίηηνο είλαη

αμησκαηηθφο ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιεη θαη έθπησζε.

- 28 ΔΚΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΔΓΚΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΑΠΟΡΡΗΣΩΝ
Άξζξν 140
Απνζθξάγηζε, ππεμαγσγή ή θαηαζηξνθή εγγξάθσλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ
1.

Όπνηνο ρσξίο δηθαίσκα αλνίγεη, ππεμάγεη ή θαηαζηξέθεη έγγξαθν ή άιιν αληηθείκελν νπνηαζδήπνηε

ζηξαηησηηθήο ή δηπισκαηηθήο ππεξεζίαο ηνπ νπνίνπ αλέιαβε ηε θχιαμε ή κεηαθνξά ή ελ γλψζεη επηηξέπεη ζε άιινλ
ηελ επηρείξεζε ηέηνηαο πξάμεο, ή βνεζά ηελ ηέιεζή ηεο, ή γλσζηνπνηεί ζε ηξίην ην πεξηερφκελν εγγξάθνπ πνπ ν ίδηνο
γλσξίδεη ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ ή ηεο εξγαζίαο ηνπ ηηκσξείηαη, άλ ε πξάμε δελ επηζχξεη βαξχηεξε πνηλή θαη΄άιιε
δηάηαμε :

2.

α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ,

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.

Αλ ην θαηά ηελ παξ.1 έγγξαθν ή αληηθείκελν έρεη λνκίκσο ραξαθηεξηζζεί σο απφξξεην επηβάιιεηαη ζε

εηξεληθή πεξίνδν θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ θαη ζε πνιεκηθή πεξίνδν θάζεηξμε.
Άξζξν 141
Απώιεηα απνξξήησλ
1.

Όπνηνο απφ ακέιεηα γίλεηαη πξφμελνο απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο εγγξάθσλ, βηβιίσλ ή άιισλ

αληηθεηκέλσλ νπνηαζδήπνηε ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, ηα νπνία ραξαθηεξίζζεθαλ λνκίκσο σο απφξξεηα θαη
παξαδφζεθαλ ζ΄απηφλ γηα κεηαθνξά, θχιαμε ή δηαρείξηζε, ηηκσξείηαη :

2.

α)

ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ.

β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ.

Με ηηο ίδηεο πνηλέο ηηκσξείηαη θαη ν ζηξαηησηηθφο πνπ ηειεί ηελ πξάμε ηεο

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ζε ζρέζε κε έγγξαθα ή άιια αληηθείκελα δηπισκαηηθήο ππεξεζίαο.
Άξζξν 142
Παξάιεηςε δηαζθάιηζεο απνξξήησλ
Όπνηνο ζε πνιεκηθή πεξίνδν θαη ελψ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν λα αηρκαισηηζζεί ή λα πέζεη ζηα ρέξηα ηνπ ερζξνχ,
δελ πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα απνθξχςεη ή λα εμαθαλίζεη ηα έγγξαθα ή άιια αληηθείκελα νπνηαζδήπνηε
ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, πνπ ραξαθηεξίζζεθαλ λνκίκσο σο απφξξεηα θαη ηνπ παξαδφζεθαλ γηα ρξήζε, θχιαμε ή
κεηαθνξά, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ ή θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.
Άξζξν 143
Μπζηηθέο πιεξνθνξίεο ζηξαηησηηθήο ζεκαζίαο
Ωο κπζηηθέο πιεξνθνξίεο ζηξαηησηηθήο ζεκαζίαο ζεσξνχληαη νη αλαθεξφκελεο :
α)

ηελ θαηάζηαζε γεληθά ηνπ ζηξαηνχ θαη ηνπ πνιεκηθνχ πιηθνχ, ζηα έξγα νρχξσζεο, ζηα θξππηνγξαθηθά

κέζα ζπλελλφεζεο, ζην δίθηπν ησλ ζηξαηησηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, ζηηο ζέζεηο ηνπ ζηξαηνχ, ζηνπο ηφπνπο
αλεθνδηαζκνχ θαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ πξνκεζεηψλ ζε φπια, πνιεκνθφδηα, θαχζηκα, ηξφθηκα ή ρξήκαηα.
β)

ην ζρέδην νξγάλσζεο ή ζχλζεζεο ηνπ ζηξαηνχ, ζην ζρέδην θαη ηα πξνπαξαζθεπαζηηθά κέηξα

επηζηξάηεπζεο ή θηλεηνπνίεζεο ηνπ ζηξαηνχ θαη ζηα ζρέδηα ζηξαηησηηθήο επηρείξεζεο.
γ)

ε ζηξαηησηηθέο κεηαθηλήζεηο ή κεηαθνξέο πνπ εθηεινχληαη ή ζρεδηάδνληαη.

δ)

ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ή ηνπ θξνλήκαηνο θαη πεηζαξρίαο ηνπ ζηξαηνχ ή ζηνλ αξηζκφ ησλ

ηξαπκαηηψλ, λεθξψλ ή αηρκαιψησλ.
ε)

ε θάζε αληηθείκελν πνπ ραξαθηεξίζηεθε λνκίκσο σο απφξξεην.
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Μεηάδνζε ζηξαηησηηθώλ κπζηηθώλ
1.

ηξαηησηηθφο θαη φπνηνο αλήθεη ζηελ ππεξεζία ηνπ ζηξαηνχ πνπ παξάλνκα θαη κε πξφζεζε παξαδίδεη ή

αλαθνηλψλεη ζε άιινλ ή αθήλεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ή ζηε γλψζε άιινπ κπζηηθέο
πιεξνθνξίεο ζηξαηησηηθήο ζεκαζίαο, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε.
2.

Αλ πξφθεηηαη γηα πιεξνθνξίεο κηθξήο ζεκαζίαο, ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη

κελψλ.
3.

Αλ ε πξάμε ηειέζζεθε ζε πνιεκηθή πεξίνδν γηα λα σθειήζεη μέλν θξάηνο ή γηα λα βιάςεη ην ειιεληθφ

θξάηνο, επηβάιιεηαη ζάλαηνο ή ηζφβηα θάζεηξμε.
4.

Αλ νη πξάμεηο ησλ παξ.1 θαη 2 έγηλαλ απφ ακέιεηα, ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη :
α)

Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ, αλ νη πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ή ηα αληηθείκελα πνπ

ηηο πεξηέρνπλ είλαη εκπηζηεπκέλα ή πξνζηηά ζ΄απηφλ ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ ή κεηά απφ εληνιή ηεο αξρήο θαη κε
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, αλ αλαθνηλψζεθαλ ή παξαδφζεθαλ ζε μέλν θξάηνο ή ζε θαηάζθνπφ ηνπ.
β)
5.

Με θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο, ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.

Ο ππαίηηνο ηηκσξείηαη, θαηά ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο θαη αλ ην έγθιεκα ηειέζζεθε κεηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ

ηελ ππεξεζία, εθφζνλ νη πιεξνθνξίεο ή ηα αληηθείκελα ηεο παξαγξάθνπ 1 είραλ πεξηέιζεη ζε θαηνρή ή γλψζε ηνπ
ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ.
6.

Αλ ν απνδέθηεο ησλ κπζηηθψλ ήηαλ θαηάζθνπνο, κπνξεί ν ππαίηηνο λα απαιιαγεί απφ ηελ πνηλή, εθφζνλ

αλάγγεηιε ηελ πξάμε ζηηο αξρέο, κε απνηέιεζκα λα ζπιιεθζεί έγθαηξα ν θαηάζθνπνο ή λα πξνιεθζεί ν θίλδπλνο.
7.

Ζ απφπεηξα θαη ε πξνζθνξά γηα ηελ ηέιεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ ηηκσξνχληαη κε ηελ πνηλή ηνπ

ηεηειεζκέλνπ εγθιήκαηνο.
Άξζξν 145
Αλαθνίλσζε ζηξαηησηηθώλ πιεξνθνξηώλ
ηξαηησηηθφο θαη φπνηνο αλήθεη ζηελ ππεξεζία ηνπ ζηξαηνχ, πνπ ρσξίο έγθξηζε ηεο ζηξαηησηηθήο αξρήο
αλαθνηλψλεη ή δεκνζηεχεη κε νπνηνδήπνηε κέζν πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζηξαηφ, άιιεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην
άξζξν 143 ηθαλέο λα θινλίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζ΄απηφλ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ.
Άξζξν 146
Τπεμαίξεζε ή θζνξά λαπηηιηαθώλ εγγξάθσλ
ηξαηησηηθφο, ν νπνίνο ππεμαηξεί, θαηαζηξέθεη, βιάπηεη ή ππεμάγεη λαπηηιηαθά έγγξαθα απφ πινίν πνπ
θαηαιήθζεθε ή αηρκαισηίζζεθε απφ ην ζηξαηφ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ.
ΔΒΓΟΜΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΔΓΚΛΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ
Άξζξν 147
Κινπή θαη ππεμαίξεζε ζηξαηησηηθώλ πξαγκάησλ
1.

ηξαηησηηθφο πνπ δηαπξάηηεη θινπή ή ππεμαίξεζε πξαγκάησλ ηα νπνία αλήθνπλ ζην θξάηνο ή ζε

ζηξαηησηηθφ ή έρνπλ απνζηαιεί ή έρνπλ απνρσξηζζεί πξνο απνζηνιή ζην ζηξαηφ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε
ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ. Αλ ην αληηθείκελν ηεο πξάμεο είλαη :

2.

α)

Δίδνο νπιηζκνχ ή πνιεκνθφδηα, επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.

β)

Ηδηαηηέξσο κεγάιεο αμίαο, επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ.

Αλ ην αληηθείκελν ηεο θινπήο είλαη πξάγκαηα πνπ είλαη πξνζηηά ζην δξάζηε ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ,

επηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ ή θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.
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ηξαηησηηθφο πνπ δηαπξάηηεη θινπή ζε βάξνο ηδηψηε ν νπνίνο ηνπ παξαρψξεζε θαηάιπκα θαηά ηελ

εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.
4.

Αλ ε ππεμαίξεζε πξαγκάησλ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ηειέζζεθε απφ ζηξαηησηηθφ ππφινγν, ζηνλ νπνίν

έρεη αλαηεζεί ε θχιαμε, δηαρείξηζε, δηαλνκή ή παξάδνζή ηνπο, επηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ ή θπιάθηζε
ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.
5.

ε πνιεκηθή πεξίνδν ζηνλ ππαίηην ησλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ.1 έσο 4, επηβάιιεηαη

θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ θαη αλ ην αληηθείκελν ηεο πξάμεο είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο, ηζφβηα θάζεηξμε.
6.

Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 379 ΠΚ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, ε δε

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 377 παξ.1 ΠΚ, εθαξκφδεηαη επίζεο εθ΄φζνλ ε θινπή ή ε ππεμαίξεζε αθνξά ζε πξάγκαηα κηθξήο
ζηξαηησηηθήο ζεκαζίαο θαη επηεινχο αμίαο.
7.

Οη πνηλέο ηνπ άξζξνπ απηνχ επηβάιινληαη εθφζνλ νη πξάμεηο δελ ηηκσξνχληαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε.
Άξζξν 148
Πιαζηνγξαθία, ςεπδήο βεβαίσζε, λόζεπζε θ.ι.π.

1.

ηξαηησηηθφο ππφινγνο πνπ θαηά ηε ζηξαηησηηθή δηαρείξεζε ηειεί πξάμε πξνβιεπφκελε απφ ηα άξζξα

216 θαη 242 ηνπ πνηληθνχ θψδηθα, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε.
2.

ε πνιεκηθή πεξίνδν ζηνλ ππαίηην ησλ πξάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, επηβάιιεηαη ηζφβηα

θάζεηξμε ή θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ.
3.

Οη πνηλέο ηνπ άξζξνπ απηνχ επηβάιινληαη εθφζνλ νη πξάμεηο δελ ηηκσξνχληαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε.
Άξζξν 149
ύιεζε λεθξνύ θαη θινπή θαηά πιεγσκέλνπ ή λαπαγνύ

1.

ηξαηησηηθφο πνπ ζπιεί λεθξφ ή δηαπξάηηεη θινπή ζε βάξνο ηξαπκαηία, αξξψζηνπ, λαπαγνχ ή ζχκαηνο

αηπρήκαηνο, ηηκσξείηαη :
α)

Με θάζεηξμε, αλ ε πξάμε ηειέζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ερζξνπξαμηψλ ή ακέζσο κεηά απφ απηέο.

β)

Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη

βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε.
2.

Αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 380 ηνπ πνηληθνχ θψδηθα ή αλ ε ζχιεζε ηνπ λεθξνχ έγηλε κε

ηξφπν ηδηαηηέξσο απερζή, επηβάιιεηαη ηζφβηα θάζεηξμε.
Άξζξν 150
Γηαξπαγή ζε ερζξηθό έδαθνο
1.

ηξαηησηηθφο πνπ ζε ερζξηθφ έδαθνο θαηερφκελν απφ ηνλ Διιεληθφ ζηξαηφ επηδίδεηαη ζε δηαξπαγέο,

παίξλνληαο ζηελ θαηνρή ηνπ ρσξίο εμνπζηνδφηεζε ή άκεζε αλάγθε, ηξφθηκα ή αληηθείκελα ηκαηηζκνχ ή εμάξηεζεο, ή
άιια αληηθείκελα, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε
δηάηαμε. Με ηηο ίδηεο πνηλέο ηηκσξείηαη θαη φπνηνο αλήθεη ζηελ ππεξεζία ή ηελ αθνινπζία ηνπ ζηξαηνχ θαη ηειεί ηηο
παξαπάλσ πξάμεηο.
2.

Αλ ε πξάμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηειέζζεθε κε ζσκαηηθή βία θαηά πξνζψπνπ ή απφ

αμησκαηηθφ ή απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο ελσκέλνπο, επηβάιιεηαη θάζεηξμε.
3.

Αμησκαηηθφο ή ππαμησκαηηθφο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί θάζε κέζν πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, γηα λα

παξεκπνδίζεη ηελ παξαπάλσ πξάμε, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο.
Άξζξν 151
Δλερπξίαζε
ηξαηησηηθφο πνπ ελερπξηάδεη πξάγκαηα δηαπεπηζηεπκέλα ζ΄απηφλ γηα ηελ ππεξεζία, ηηκσξείηαη :
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ε εηξεληθή πεξίνδν, κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο θαη αλ ελερπξηάζεη πξάγκαηα ηνπ ηκαηηζκνχ ηνπ, κε

θπιάθηζε κέρξη έμη κελψλ.
β)

ε πνιεκηθή πεξίνδν κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.
Άξζξν 152
Δθκεηάιιεπζε εκπηζηεπκέλσλ

1.

Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ ηηκσξείηαη ν ζηξαηησηηθφο ν νπνίνο:
α)

Υσξίο πξφζεζε ππεμαίξεζεο ή απηζηίαο ηνθίδεη ή κεηαρεηξίδεηαη θαηά άιιν ηξφπν πξνο φθεινο

δηθφ ηνπ ή άιινπ ή παξαρσξεί ζε άιινλ πξνο ρξήζε ρξήκαηα ή πξάγκαηα ησλ νπνίσλ έρεη ηελ θαηνρή ιφγσ ηεο
ππεξεζίαο ηνπ.
β)

Υξεζηκνπνηεί παξάλνκα ζηξαηησηηθφ εξγαζηήξην γηα λα θαηαζθεπάζεη πξάγκαηα δηθά ηνπ ή άιινπ.

γ)

Υξεζηκνπνηεί παξάλνκα ηελ εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ, πξνο φθεινο

δηθφ ηνπ ή άιινπ.
2.

Αλ ν ππαίηηνο είλαη αμησκαηηθφο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιεη θαη έθπησζε.

3.

ε πνιεκηθή πεξίνδν επηβάιιεηαη θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ ή θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ.
Άξζξν 153
Αγνξά, απόθξπςε ή απνδνρή σο ελερύξνπ

Όπνηνο ζε πνιεκηθή πεξίνδν πσιεί, αγνξάδεη, απνθξχπηεη ή δέρεηαη σο ελέρπξν πξάγκα ηνπ νπνίνπ λνκίκσο
απαγνξεχεηαη ε ειεχζεξε δηάζεζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ αλαγθψλ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε
ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.
Άξζξν 154
Ννζεία
1.

Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ, ηηκσξείηαη ν ζηξαηησηηθφο ή ν ππάιιεινο ηεο ζηξαηησηηθήο

ππεξεζίαο, ν νπνίνο ελψ είλαη εληεηαικέλνο λα δηαρεηξίδεηαη, πσιεί, δηαλέκεη ή παξαδίδεη ηξφθηκα ή άιια είδε βηνηηθήο
αλάγθεο ή νπνηαδήπνηε ζηξαηησηηθά πξάγκαηα :
α)

Πσιεί, δηαλέκεη ή ζέηεη ζε θπθινθνξία ηέηνηα πξάγκαηα λνζεπκέλα ή παξαπνηεκέλα ή αιινησκέλα

ή ζηεξνχκελα ησλ απαξαίηεησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ.
β)

Σα λνζεχεη ή ηα παξαπνηεί ν ίδηνο.

γ)

Καηέρεη ή κεηαρεηξίδεηαη δπγαξηέο ή κέηξα ή ζηαζκά αλαθξηβή ή δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ έιαβε

δηαηαγή λα ρξεζηκνπνηεί ή αξλείηαη ηε κέηξεζε ή ηε ζηάζκηζε ή πσιεί ή ρνξεγεί κε κέηξν είδε ησλ νπνίσλ ε πψιεζε
είλαη θαζνξηζκέλε λα γίλεηαη κε ζηαζκά. Σα αλαθξηβή κέηξα ή ζηαζκά ή δπγαξηέο θαηάζρνληαη θαη θαηαζηξέθνληαη.
2.

Αλ ν ππαίηηνο είλαη αμησκαηηθφο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιεη θαη έθπησζε.

3.

ε πνιεκηθή πεξίνδν, ν ππαίηηνο ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ.
Άξζξν 155
Κινπή ζε πινίν αηρκαισηηζκέλν

ηξαηησηηθφο πνπ ηειεί θινπή ζε πινίν αηρκαισηηζκέλν, πξηλ πςσζεί ζ΄απηφ ε εζληθή ζεκαία, ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε.
ΟΓΓΟΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΑΙΥΜΑΛΩΣΟΙ - ΑΜΑΥΟΙ
Άξζξν 156
Δμύβξηζε, απεηιή ή βηαηνπξαγία θαηά αηρκαιώηνπ

- 32 1.

ηξαηησηηθφο πνπ εμπβξίδεη ή απεηιεί αηρκάισην ή βηαηνπξαγεί θαη΄απηνχ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ.
2.

Ζ δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδεηαη θαη αλ ε πξάμε πνπ πξνβιέπεηαη ζ΄απηήλ

ηειέζζεθε ελαληίνλ αηρκαιψηνπ απφ άιιν αηρκάισην, ν νπνίνο νξίζζεθε απφ ηελ ειιεληθή ζηξαηησηηθή αξρή
επηθεθαιήο αηρκαιψησλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο.
Άξζξν 157
Ωκόηεηεο ελαληίνλ αηρκαιώηνπ
ηξαηησηηθφο πνπ δηαπξάηηεη βαζαληζηήξηα ή άιιεο πξνζβνιέο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, θαηά ηηο
παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 137Α ηνπ ΠΚ, ζε βάξνο αηρκαιψηνπ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ,
εθφζνλ δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε.
Άξζξν 158
Πξνζβνιή ηεο ζξεζθείαο αηρκαιώηνπ
ηξαηησηηθφο πνπ απζαίξεηα παξαθσιχεη ηελ εχινγε, εληφο ησλ νξίσλ πνπ επηβάιινπλ ηα νξηζκέλα κέηξα
ηάμεο πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηε ζηξαηησηηθή αξρή, άζθεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ αηρκαιψηνπ ή ελψπηφλ ηνπ
θαζπβξίδεη ηε ζξεζθεία ηνπ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο.
Άξζξν 159
Δμαλαγθαζκόο αηρκαιώηνπ ζε παξνρή πιεξνθνξηώλ
ηξαηησηηθφο πνπ κεηαρεηξίδεηαη ζσκαηηθή βία ή απεηιή ζσκαηηθήο βίαο γηα λα εμαλαγθάζεη αηρκάισην ζε
παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο παηξίδαο ηνπ ή ζε παξνρή εξγαζίαο πνπ έρεη
άκεζε ζρέζε κε ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ή απαγνξεχεηαη απφ ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε
ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε.
Άξζξν 160
Κινπή ζε βάξνο αηρκαιώηνπ
ηξαηησηηθφο πνπ δηαπξάηηεη θινπή ζε βάξνο αηρκαιψηνπ, ηνλ νπνίν έρεη ππφ ηε θχιαμή ηνπ, ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε.
Άξζξν 161
Βηαηνπξαγία ελαληίνλ ακάρσλ
ηξαηησηηθφο πνπ ρσξίο πξφθιεζε ή αλάγθε βηαηνπξαγεί ελαληίνλ ακάρσλ πνιηηψλ ηνπ ερζξηθνχ θξάηνπο, ή
ζπιιακβάλεη πξφζσπα σο νκήξνπο, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε
άιιε δηάηαμε.
Άξζξν 162
Δμύβξηζε, απεηιή ή βηαηνπξαγία από αηρκάισην
1.

Αηρκάισηνο πνπ εμπβξίδεη, απεηιεί ή βηαηνπξαγεί ελαληίνλ έιιελα ζηξαηησηηθνχ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε

ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, αλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη βαξχηεξα κε άιιε δηάηαμε.
2.

Ζ δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδεηαη θαη αλ ην έγθιεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζ΄απηήλ

ηειέζζεθε απφ αηρκάισην ελαληίνλ άιινπ αηρκαιψηνπ, ν νπνίνο νξίζζεθε απφ ηελ ειιεληθή ζηξαηησηηθή αξρή
επηθεθαιήο αηρκαιψησλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο.
Άξζξν 163
Αλππαθνή αηρκαιώηνπ
1.

Αηρκάισηνο πνπ δελ ππαθνχεη ζε λφκηκε θαη ζχκθσλε κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο δηαηαγή έιιελα

ζηξαηησηηθνχ πνπ έρεη ππνρξέσζε λα ηνλ θπιάμεη, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ.
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Ζ δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδεηαη θαη αλ ην έγθιεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζ΄απηήλ

ηειέζζεθε απφ αηρκάισην σο πξνο δηαηαγή άιινπ αηρκαιψηνπ, ν νπνίνο νξίζζεθε απφ ηελ ειιεληθή ζηξαηησηηθή
αξρή επηθεθαιήο αηρκαιψησλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο.
Άξζξν 164
ηάζε αηρκαιώησλ
1.

ε θαηάζηαζε ζηάζεο ζεσξνχληαη νη αηρκάισηνη, νη νπνίνη, ηξεηο ή πεξηζζφηεξνη ελσκέλνη δηαπξάηηνπλ

ην έγθιεκα ηεο αλππαθνήο αηρκαιψηνπ ή βηαηνπξαγνχλ θαηά πξνζψπσλ ή πξνβαίλνπλ ζε θαηαζηξνθή πξαγκάησλ.
2.

Οη ππνθηλεηέο θαη φζνη ηέζεθαλ επηθεθαιήο ηεο ζηάζεο, θαζψο θαη νη ζπκκέηνρνη αμησκαηηθνί θαη

ππαμησκαηηθνί ηηκσξνχληαη κε ζάλαην ή ηζφβηα θάζεηξμε θαη νη ινηπνί κε θάζεηξμε.
3.

Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ ηειέζζεθε ε πξάμε, νη ππνθηλεηέο ηεο ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ θαη εθείλνη πνπ απνδέρζεθαλ ηελ πξφζθιεζε γηα ηελ ηέιεζε ζηάζεο, κε θπιάθηζε κέρξη
ελφο έηνπο.
Άξζξν 165
Οκαδηθή απείζεηα αηρκαιώησλ
1.

ε θαηάζηαζε νκαδηθήο απείζεηαο ζεσξνχληαη νη αηρκάισηνη νη νπνίνη, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ

άξζξνπ 164, ηξεηο ή πεξηζζφηεξνη ελσκέλνη :
α)

Δπηκέλνπλ ζηελ ππνβνιή νκαδηθνχ παξαπφλνπ, αίηεζεο ή αλαθνξάο, πξνθνξηθήο ή γξαπηήο.

β)

Τπνβάιινπλ ρσξηζηά, αιιά κεηά απφ πξνεγνχκελε ζπκθσλία, ην ίδην παξάπνλν, αίηεζε ή

αλαθνξά.
2.

Οη ππνθηλεηέο ηηκσξνχληαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ θαη νη ινηπνί κε θπιάθηζε.

3.

Οη ππνθηλεηέο νκαδηθήο απείζεηαο αηρκαιψησλ πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ.
Άξζξν 166
Παξάβαζε δηαηαγώλ αξρεγνύ
Όπνηνο παξαβαίλεη ηηο γεληθέο δηαηαγέο ηνπ αξρεγνχ ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ πνπ δξα ζε θαηερφκελα μέλα
εδάθε ή εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ απηφλ αξρεγνχ, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε.
ΓΔΤΣΔΡΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΓΙΚΑΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΣΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ
Άξζξν 167
Γηθαζηήξηα
1.

Ζ πνηληθή δηθαηνζχλε ζην ζηξαηφ απνλέκεηαη απφ ηα ζηξαηησηηθά δηθαζηήξηα θαη ηνλ Άξεην Πάγν.

2.

Οη ζηξαηησηηθνί δηθαζηέο θαη νη αλαζεσξεηέο πεξηβάιινληαη κε εγγπήζεηο ιεηηνπξγηθήο θαη πξνζσπηθήο

αλεμαξηεζίαο.
3.

Οη απνθάζεηο ησλ ζηξαηησηηθψλ δηθαζηεξίσλ είλαη εηδηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα αηηηνινγεκέλεο.
Άξζξν 168
Ίδξπζε, ιεηηνπξγία

1.

ε φιε ηελ επηθξάηεηα ιεηηνπξγνχλ :
α)

Πέληε ζηξαηνδηθεία κε έδξα ηελ Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε, ηελ Ξάλζε, ηε Λάξηζα θαη ηα Υαληά.

β)

Γχν λαπηνδηθεία κε έδξα ηνλ Πεηξαηά θαη ηα Υαληά.

γ)

Σξία αεξνδηθεία κε έδξα ηελ Αζήλα, ηε Λάξηζα θαη ηα Υαληά.
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2.

Έλα Αλαζεσξεηηθφ Γηθαζηήξην κε έδξα ηελ Αζήλα.

Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ κπνξεί :
α)

Να ηδξχνληαη ή λα θαηαξγνχληαη ζηξαηνδηθεία, λα νξίδεηαη ή λα κεηαβάιιεηαη ή έδξα, ε θαηά ηφπν

αξκνδηφηεηά ηνπο θαη ν ρξφλνο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
β)

Να νξίδεηαη φηη ζηξαηησηηθφ δηθαζηήξην ή ηκήκα ηνπ κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ,

νπφηε νξίδεηαη θαη ν ηφπνο ζπλεδξίαζεο.
γ)

Να νξίδεηαη φηη ζηξαηνδηθείν κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζπγρξφλσο θαη σο δηθαζηήξην άιινπ θιάδνπ ησλ

ελφπισλ δπλάκεσλ, εθφζνλ ππεξεηνχλ ζηξαηησηηθνί ηνπ θιάδνπ απηνχ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ, νπφηε νξίδεηαη θαη ν
ρξφλνο έλαξμεο ή θαη ιήμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ηελ αξκνδηφηεηα απηή.
3.

Σα ζηξαηησηηθά δηθαζηήξηα κπνξνχλ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, λα ρσξίδνληαη ζε ηκήκαηα.
Άξζξν 169
Γηθαζηηθά θαηαζηήκαηα

1.

Αλ ν λφκνο δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, ηα ζηξαηησηηθά δηθαζηήξηα ζπλεδξηάδνπλ ζηα δηθαζηηθά θαηαζηήκαηα

πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ. Ο πξφεδξνο νξίδεη ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ θάζε δηθαζηεξίνπ κε πξάμε
ηνπ, πνπ θνηλνπνηείηαη ζην δηθεγνξηθφ ζχιινγν θαη δεκνζηεχεηαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν.
2.

Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν είλαη αδχλαηε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ζηελ νξηζκέλε αίζνπζα, ν

δηθαζηήο πνπ δηεπζχλεη ηε ζπλεδξίαζε νξίδεη άιιε αίζνπζα ηνπ θαηαζηήκαηνο, κε πξάμε ηνπ ή κε πξνθνξηθή δήισζή
ηνπ πνπ θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά θαη γλσζηνπνηείηαη κε ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο ή ηελ επαλάιεςή ηεο.
Άξζξν 170
Γηαξξύζκηζε αηζνπζώλ
1.

ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ππάξρεη ηδηαίηεξε έδξα γηα ην δηθαζηήξην, εηδηθά έδξαλα γηα ηνπο δηθεγφξνπο

θαη ρσξηζηέο ζέζεηο γηα ηνπο δηαδίθνπο, ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο, ηνπο κάξηπξεο θαη ηνπο αθξναηέο. Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο
δηαξξχζκηζεο ησλ αηζνπζψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ δηθαζηεξίσλ ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ.
2

Ζ ζέζε ηνπ δηθαζηή πνπ δηεπζχλεη ηε ζπλεδξίαζε, είλαη ζην κέζν ησλ άιισλ δηθαζηψλ, ηνπ εηζαγγειέα

ζηα δεμηά θαη ηνπ γξακκαηέα ζηα αξηζηεξά ηνπο.
Άξζξν 171
Σνπνζέηεζε ζηξαηησηηθώλ δηθαζηώλ
1.

2.

ε θάζε ζηξαηνδηθείν ηνπνζεηνχληαη :
α)

Έλαο ζηξαηησηηθφο δηθαζηήο Α΄ ή Β΄, σο πξφεδξνο.

β)

Γχν ή πεξηζζφηεξνη ζηξαηησηηθνί δηθαζηέο Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄ ή πάξεδξνη, σο δηθαζηέο.

γ)

Έλαο ή πεξηζζφηεξνη ζηξαηησηηθνί δηθαζηέο Β΄, Γ΄ ή Γ΄, σο αλαθξηηέο.

ηελ εηζαγγειία ηνπ ζηξαηνδηθείνπ ηνπνζεηνχληαη έλαο ζηξαηησηηθφο δηθαζηήο Α΄ ή Β΄ σο εηζαγγειέαο θαη

έλαο ή πεξηζζφηεξνη ζηξαηησηηθνί δηθαζηέο Β΄, Γ΄, Γ΄ ή πάξεδξνη, σο αληεηζαγγειείο.
Άξζξν 172
ύλζεζε ζηξαηνδηθείσλ
1.

Σα ζηξαηνδηθεία ζπληίζεληαη θαηά πιεηνςεθία απφ ζηξαηησηηθνχο δηθαζηέο, θαζψο θαη απφ ζηξαηνδίθεο.

Ωο ζηξαηνδίθεο νξίδνληαη αμησκαηηθνί απφθνηηνη ησλ παξαγσγηθψλ ζρνιψλ αμησκαηηθψλ ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ
Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Αλ θαηεγνξνχκελνη είλαη κφλν ιηκεληθνί, σο ζηξαηνδίθεο κπνξεί λα νξίδνληαη θαη αμησκαηηθνί
γεληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ιηκεληθνχ ζψκαηνο.
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ηηο δεκφζηεο ζπλεδξηάζεηο παξίζηαηαη ν εηζαγγειέαο ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη δηθαζηηθφο γξακκαηέαο.

3.

Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηή ε ζχλζεζε ηνπ δηθαζηεξίνπ κε ζπκκεηνρή θαηά πιεηνςεθία

ζηξαηησηηθψλ δηθαζηψλ απφ εθείλνπο πνπ ππεξεηνχλ ζ΄απηφ, ν πξφεδξνο ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ νξίδεη
άιινπο ζηξαηησηηθνχο δηθαζηέο πξνο ζπκπιήξσζε ηεο ζχλζεζεο.
4.

Σνπο ζηξαηησηηθνχο δηθαζηέο θάζε δηθαζίκνπ νξίδεη ν πξφεδξνο ηνπ ζηξαηνδηθείνπ απφ απηνχο πνπ

ππεξεηνχλ ή έρνπλ δηαηεζεί ζην δηθαζηήξην. Οη ζηξαηνδίθεο επηιέγνληαη κε θιήξσζε, απφ πίλαθα ησλ αμησκαηηθψλ
ηνπ δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 πνπ ππεξεηνχλ ζηελ έδξα θαη αλ απηνί δελ επαξθνχλ, ζηελ
πεξηθέξεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ην πξψην δεθαήκεξν θάζε κήλα, γηα ηηο δηθαζίκνπο ηνπ επφκελνπ
κήλα. Κάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ηνπ πίλαθα, ηνπο ιφγνπο αληθαλφηεηαο θαη ηα θσιχκαηα
αλαγξαθήο ζ΄απηφλ, θαζψο θαη κε ηελ θιήξσζε ησλ ζηξαηνδηθψλ, ξπζκίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
5.

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηθνλνκηθψλ δηαηάμεσλ απηνχ ηνπ θψδηθα, νη ζηξαηησηηθνί δηθαζηέο ζεσξνχληαη

αξραηφηεξνη απφ ηνπο νκνηνβάζκνπο ηνπο ζηξαηνδίθεο πνπ κεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε ηνπ ζηξαηνδηθείνπ.
Άξζξν 173
Αλαπιήξσζε πξνέδξνπ
Σν πξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη, θσιχεηαη ή δελ ππάξρεη, αλαπιεξψλεη θαηά ζεηξά ν θαηά βαζκφ αλψηεξνο ή
αξραηφηεξνο απφ ηνπο ζηξαηησηηθνχο δηθαζηέο πνπ ππεξεηνχλ ζην ζηξαηνδηθείν θαη αλ δελ ππάξρεη, άιινο πνπ
νξίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ.
Άξζξν 174
Αλαπιήξσζε εηζαγγειέα
1.

Σνλ εηζαγγειέα φηαλ απνπζηάδεη, θσιχεηαη ή δελ ππάξρεη, αλαπιεξψλεη θαηά ζεηξά ν θαηά βαζκφ

αλψηεξνο ή αξραηφηεξνο αληεηζαγγειέαο ή εηζαγγειηθφο πάξεδξνο θαη αλ δελ ππάξρεη, ηνλ αλαπιεξψλεη ζηξαηησηηθφο
δηθαζηήο νπνηνπδήπνηε βαζκνχ, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ.
2.

Ο εηζαγγειέαο εάλ θξίλεη φηη ελδέρεηαη λα θσιπζεί ιφγσ ηεο πξνβιεπφκελεο κεγάιεο δηάξθεηαο κηαο

δίθεο, κπνξεί λα νξίζεη αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ ζπκπαξίζηαηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο, δελ δηθαηνχηαη φκσο λα
ππνβάιεη πξνηάζεηο πξνο ην δηθαζηήξην εθηφο αλ αλαπιεξψλεη ηνλ εηζαγγειέα.
Άξζξν 175
Καζήθνληα εηζαγγειέσλ θαη αλαθξηηώλ
Οη εηζαγγειείο, αληεηζαγγειείο θαη αλαθξηηέο ησλ ζηξαηησηηθψλ δηθαζηεξίσλ εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ Κψδηθα θαη ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο (ΚΠΓ).
Άξζξν 176
Βαζκόο θαη αλαπιήξσζε αλαθξηηή
1.

Ο βαζκφο ηνπ αλαθξηηή δελ εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ.

2.

Σνλ αλαθξηηή αλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεη άιινο αλαθξηηήο, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν

ηνπ ζηξαηνδηθείνπ, απφ απηνχο πνπ ππεξεηνχλ ζην ίδην δηθαζηήξην. Αλ δελ ππάξρεη άιινο αλαθξηηήο ή απηφο πνπ
ππεξεηεί απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ν πξφεδξνο νξίδεη άιιν ζηξαηησηηθφ δηθαζηή απφ απηνχο πνπ ππεξεηνχλ ζην ίδην
δηθαζηήξην. Αλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο ή θσιχεηαη, ηνλ αλαθξηηή αλαπιεξψλεη άιινο ζηξαηησηηθφο δηθαζηήο, πνπ νξίδεηαη
απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ.
Άξζξν 177
Αλαπιήξσζε δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ
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Αλ ππάξρεη έιιεηςε δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζηελ έδξα ηνπ ηξαηνδηθείνπ, κπνξεί κε θνηλή απφθαζε ησλ

Τπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο θαη Γηθαηνζχλεο, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηηθνχ
πκβνπιίνπ, λα αλαηεζνχλ θαζήθνληα πξνέδξνπ, εηζαγγειέα, αλαθξηηψλ θαη κειψλ ζηξαηνδηθείνπ ζε δηθαζηηθνχο
ιεηηνπξγνχο ησλ πνιηηηθψλ θαη πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ, πνπ ππεξεηνχλ ζηελ έδξα ηνπ ζηξαηνδηθείνπ, θαηά ηελ
αληηζηνηρία ηνπο πξνο ηνπο βαζκνχο ησλ πξψησλ.
2.

Οη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη ηα θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαζήθνληα δελ

απαιιάζζνληαη απφ ηα θχξηα θαζήθνληά ηνπο.
Άξζξν 178
πγθξόηεζε ζηξαηνδηθείνπ - Βαζκόο πξνέδξνπ θαη κειώλ
1.

Σν ζηξαηνδηθείν δηθάδεη σο ηξηκειέο ή πεληακειέο. Σν ηξηκειέο ζηξαηνδηθείν ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ

πξφεδξν, απφ έλα ζηξαηησηηθφ δηθαζηή ή πάξεδξν θαη απφ έλα ζηξαηνδίθε. Σν πεληακειέο ζηξαηνδηθείν ζπγθξνηείηαη
απφ ηνλ πξφεδξν, απφ δχν ή ηξεηο ζηξαηησηηθνχο δηθαζηέο ή απφ έλα ή δχν ζηξαηησηηθνχο δηθαζηέο θαη έλα πάξεδξν
θαη απφ έλα ή δχν ζηξαηνδίθεο. Οη ζηξαηνδίθεο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ βαζκφ αλψηεξν απφ ην βαζκφ ηνπ
πξνέδξνπ. ηε ζχλζεζε ηνπ ζηξαηνδηθείνπ δελ κπνξεί λα κεηάζρεη ν αλαθξηηήο ηεο ππφζεζεο.
2.

Ο βαζκφο ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ ζηξαηνδηθψλ πνπ κεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε ηνπ ζηξαηνδηθείνπ

κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην βαζκφ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα :
Καηεγνξνύκελνο

Πξόεδξνο

1. ηξαηηψηεο κέρξη

ηξαηνδίθεο

ηξαηησηηθφο Γηθαζηήο Α΄ ή Β΄ Σνπιάρηζηνλ Λνραγνί

θαη Τπνινραγφο
2. Λνραγφο

ηξαηησηηθφο Γηθαζηήο Α΄ ή Β΄ Σνπιάρηζηνλ Σαγκαηάξρεο

3. Σαγκαηάξρεο

ηξαηησηηθφο Γηθαζηήο Α΄ ή Β΄ Σνπιάρηζηνλ Αληηζπληαγκαηάξρεο

4. Αληηζπληαγκαηάξρεο

ηξαηησηηθφο Γηθαζηήο Α΄

Σνπιάρηζηνλ πληαγκαηάξρεο

5. πληαγκαηάξρεο

Μέινο Αλαζεσξεηηθνχ

Σνπιάρηζηνλ Σαμίαξρνη

6. Σαμίαξρνο

Μέινο Αλαζεσξεηηθνχ

Σνπιάρηζηνλ Σαμίαξρνη αξραηφηεξνη
ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ

7. Τπνζηξάηεγνο

Αλαζεσξεηήο Β΄

Σνπιάρηζηνλ Τπνζηξάηεγνη
αξραηφηεξνη ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ

8. Αληηζηξάηεγνο

Ο Πξφεδξνο ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Σνπιάρηζηνλ Αληηζηξάηεγνη
Γηθαζηεξίνπ

9. ηξαηεγφο

Αληηπξφεδξνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ
ή Αξενπαγίηεο νξηδφκελνο απφ

αξραηφηεξνη ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ
ηξαηεγνί αξραηφηεξνη ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ

ηελ Οινκέιεηα ηνπ ΑΠ
3.

ηηο πεξηπηψζεηο 5, 6 θαη 7 ηνπ πίλαθα ν Πξφεδξνο ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ νξίδεη, θαηφπηλ

αηηήζεσο ηνπ εηζαγγειέα ηνπ αξκνδίνπ ζηξαηνδηθείνπ, ην κέινο ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ πνπ ζα πξνεδξεχζεη.
4.

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνεδξεχεη ηνπ ζηξαηνδηθείνπ ν Πξφεδξνο ή κέινο ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ

Γηθαζηεξίνπ ή Αληηπξφεδξνο ηνπ ΑΠ ή Αξενπαγίηεο, ν ηαθηηθφο πξφεδξνο κεηέρεη ππνρξεσηηθά ζηε ζχλζεζε.
5.

ηηο πεξηπηψζεηο 1 έσο θαη 4 ηνπ πίλαθα, νη ζηξαηησηηθνί δηθαζηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε ηνπ

ζηξαηνδηθείνπ πξέπεη λα έρνπλ βαζκφ ζηξαηησηηθνχ δηθαζηή Β΄ ή Γ΄ ή Γ΄ ή παξέδξνπ, ζηηο δε πεξηπηψζεηο 5 έσο θαη
9, πξέπεη λα έρνπλ βαζκφ ζηξαηησηηθνχ δηθαζηή Α΄ ή Β΄ ή Γ΄. ε πεξίπησζε έιιεηςεο ή θσιχκαηνο, ν έλαο κφλν
απ΄απηνχο κπνξεί λα αλαπιεξσζεί απφ ζηξαηησηηθφ δηθαζηή Γ.
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ηελ πεξίπησζε 8 ηνπ πίλαθα νη ζηξαηνδίθεο ιακβάλνληαη, αλ ρξεηαζζεί θαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο

βαζκνχο άιισλ θιάδσλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ. ε πεξίπησζε έιιεηςεο, ν εηζαγγειέαο ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ
Γηθαζηεξίνπ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ εηζαγγειέα ηνπ αξκφδηνπ ζηξαηνδηθείνπ, ζηέιλεη ζηνλ πξφεδξν ηνπ ζηξαηνδηθείνπ
απηνχ θαηάζηαζε κε ηα νλφκαηα ζηξαηεγψλ, λαπάξρσλ. πηεξάξρσλ, αληηζηξαηήγσλ, αληηλαπάξρσλ θαη
αληηπηεξάξρσλ, νη νπνίνη απνζηξαηεχζεθαλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαη πξηλ απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο ήηαλ
αξραηφηεξνη ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Αλ ε θαηάζηαζε έρεη ιηγφηεξνπο απφ νθηψ, ιφγσ έιιεηςεο, ε πεληαεηία απμάλεη αλά
έηνο κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ν αξηζκφο απηφο. Έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ απφ ηε δηθάζηκν, ν πξφεδξνο ηνπ
ζηξαηνδηθείνπ κε θιήξσζε επηιέγεη απφ απηνχο ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ, νη νπνίνη
θαη αλαθαινχληαη ζηελ ελέξγεηα απφ ηνλ Τπνπξγφ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη δηαηίζεληαη ζηνλ πξφεδξν
ηνπ ζηξαηνδηθείνπ γηα λα κεηάζρνπλ ζηε ζχλζεζε σο ζηξαηνδίθεο.
7.

Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη ζηελ πεξίπησζε 9 ηνπ πίλαθα, νπφηε αλ

θιεξσζνχλ αληηζηξάηεγνη, αληηλαχαξρνη ή αληηπηέξαξρνη, απνλέκεηαη ζ΄απηνχο ν βαζκφο ηνπ ζηξαηεγνχ, λαπάξρνπ ή
πηεξάξρνπ αληίζηνηρα, κέρξη λα εθδνζεί ε απφθαζε ηνπ ζηξαηνδηθείνπ.
8.

Ο ηξφπνο θαη νη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο ηεο θιήξσζεο ησλ ζηξαηνδηθψλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ

παξαγξάθσλ 3 θαη 4 θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ.
9.

Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ γηα ηε ζχλζεζε ησλ λαπηνδηθείσλ ή αεξνδηθείσλ, ιακβάλνληαη

ππφςε νη αληίζηνηρνη βαζκνί ηνπ λαπηηθνχ ή ηεο αεξνπνξίαο.
10.

Σν δηθαζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ζηξαηνδηθείνπ ζπληίζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη δχν ζηξαηησηηθνχο δηθαζηέο,

απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο κπνξεί λα είλαη πάξεδξνο.
Άξζξν 179
ύλζεζε κε ζπγθαηεγνξνπκέλνπο δηαθόξνπ βαζκνύ θαη ζε πεξίπησζε ζπλάθεηαο
ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ή ζπλάθεηαο, γηα ηε ζχλζεζε ηνπ ζηξαηνδηθείνπ ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο ηνπ
αλσηέξνπ απφ ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο.
Άξζξν 180
ύλζεζε κε θαηεγνξνύκελν απόζηξαην ζηξαηησηηθό
1.

Αλ θαηεγνξείηαη απφζηξαηνο ζηξαηησηηθφο γηα πξάμε πνπ ηειέζζεθε πξηλ απνζηξαηεπζεί, γηα ηε ζχλζεζε

ηνπ ζηξαηνδηθείνπ ιακβάλεηαη ππφςε ν βαζκφο πνπ είρε πξηλ απφ ηελ απνζηξάηεπζή ηνπ.
2.

Ζ δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδεηαη θαη ζε θαηεγνξνχκελν ζηξαηησηηθφ πνπ

ζηεξήζεθε ή απψιεζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ην βαζκφ ηνπ, γηα πξάμε πνπ ηειέζζεθε πξηλ απφ ηε ζηέξεζε ή ηελ
απψιεηα ηνπ βαζκνχ ηνπ.
Άξζξν 181
ύλζεζε κε θαηεγνξνύκελν αηρκάισην
Όηαλ θαηεγνξνχκελνο είλαη αηρκάισηνο εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 178, 179 θαη 180 θαη
ιακβάλεηαη ππφςε, αλ είλαη δπλαηφ, ν βαζκφο ηνπ αλάινγα κε ηνπο βαζκνχο ησλ Διιήλσλ αμησκαηηθψλ.
Άξζξν 182
πκπάξεδξα κέιε
1.

Αλ ν πξφεδξνο ηνπ ζηξαηνδηθείνπ πξνβιέπεη φηη θάπνηα δίθε ζα δηαξθέζεη πνιχ, κπνξεί λα πξνζιάβεη

κέρξη δχν ζηξαηησηηθνχο δηθαζηέο θαη κέρξη δχν ζηξαηνδίθεο, σο ζπκπάξεδξα κέιε.
2.

Σα ζπκπάξεδξα κέιε αλαπιεξψλνπλ, θαηά ηε ζεηξά ηνπ βαζκνχ ή ηεο αξραηφηεηάο ηνπο, κέινο ηνπ

ζηξαηνδηθείνπ, ίδηαο κε ηε δηθή ηνπο ηδηφηεηαο, ζε πεξίπησζε θσιχκαηφο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο θαη
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία φρη φκσο θαη ζηε δηάζθεςε, εθηφο αλ έρεη ιάβεη ρψξα αλαπιήξσζε. ε πεξίπησζε
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ζπκπάξεδξν κέινο, αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ησλ ζηξαηνδηθψλ.
Άξζξν 183
Οξθσκνζία ζηξαηνδηθώλ
Καηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζην αθξναηήξην νη ζηξαηνδίθεο πνπ κεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε ηνπ ζηξαηνδηθείνπ,
κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, δίλνπλ ηνλ παξαθάησ φξθν:
“Οξθίδνκαη φηη ζα εθηειέζσ πηζηά θαη επζπλείδεηα ηα θαζήθνληα ηνπ ζηξαηνδίθε, θαηαβάινληαο θάζε
πξνζπάζεηα γηα ηε δηαθξίβσζε ηεο αιήζεηαο, θξίλνληαο ακεξφιεπηα θαη εθαξκφδνληαο ην λφκν γηα ηελ νξζή απνλνκή
ηεο δηθαηνζχλεο”.
Άξζξν 184
Γηθαζηηθόο γξακκαηέαο
1.

ε θάζε ζηξαηνδηθείν ηνπνζεηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, έλαο ή πεξηζζφηεξνη δηθαζηηθνί

γξακκαηείο αμησκαηηθνί θαη αλζππαζπηζηέο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηε γξακκαηεία ηνπ.
2.

Καηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ ζηξαηνδηθείσλ ζην αθξναηήξην θαζήθνληα γξακκαηέα εθηειεί πάληνηε

αμησκαηηθφο ή αλζππαζπηζηήο δηθαζηηθφο γξακκαηέαο, ν νπνίνο ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά κε επζχλε δηθή ηνπ θαη ηνπ
δηθαζηή πνπ δηεπζχλεη ηε ζπλεδξίαζε.
Άξζξν 185
Αλαπιήξσζε ηνπ γξακκαηέα
Σνλ γξακκαηέα φηαλ απνπζηάδεη, θσιχεηαη ή δελ ππάξρεη, αλαπιεξψλεη, κε παξαγγειία ηνπ πξνέδξνπ, άιινο
αμησκαηηθφο ή αλζππαζπηζηήο δηθαζηηθφο γξακκαηέαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο είλαη δπλαηφ, κεηά απφ
απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ γξακκαηέα πνπ κεηέρεη ζηε ζπλεδξίαζε, λα ηνλ
αλαπιεξψζεη άιινο γξακκαηέαο. Ζ απφθαζε απηή ιακβάλεηαη θαη ρσξίο ηε ζχκπξαμε γξακκαηέα θαη θαηαρσξίδεηαη
ζηα πξαθηηθά απφ ην λέν γξακκαηέα.
Άξζξν 186
Γξακκαηέαο ζπκβνπιίνπ
ηε ζπλεδξίαζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ κεηέρεη δηθαζηηθφο γξακκαηέαο, ν νπνίνο αλαπιεξψλεηαη ζχκθσλα
κε ην πξνεγνχκελν άξζξν.
Άξζξν 187
ύλζεζε Αλαζεσξεηηθνύ Γηθαζηεξίνπ
1.

Σν Αλαζεσξεηηθφ Γηθαζηήξην δηθάδεη κε ηξηκειή ή πεληακειή ζχλζεζε ζηελ νπνία κεηέρνπλ ν πξφεδξνο

θαη αλάινγνο αξηζκφο αλαζεσξεηψλ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ζην αθξναηήξην παξίζηαηαη ν εηζαγγειέαο ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ
Γηθαζηεξίνπ, θαζψο θαη δηθαζηηθφο γξακκαηέαο.
2.

Γηα ηελ εθδίθαζε ησλ ελδίθσλ κέζσλ ηεο αλαζεψξεζεο θαη έθεζεο θαη΄απνθάζεσο ζηξαηνδηθείνπ, ζηε

ζχλζεζε ηνπ νπνίνπ είρε πξνεδξεχζεη ν Πξφεδξνο ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ή Αληηπξφεδξνο ηνπ Αξείνπ
Πάγνπ ή Αξενπαγίηεο, ην Αλαζεσξεηηθφ Γηθαζηήξην πξνεδξεχεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ή ην λφκηκν
αλαπιεξσηή ηνπ, θαζήθνληα δε εηζαγγειέα ζην αθξναηήξην, κπνξεί λα αζθήζεη ν εηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ή ν
λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ Τπνπξγνχ.
3.

Σν δηθαζηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ζπληίζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη δχν

αλαζεσξεηέο.

- 39 Άξζξν 188
πγθξόηεζε
1.

ην Αλαζεσξεηηθφ Γηθαζηήξην ηνπνζεηνχληαη έλαο αλαζεσξεηήο Α΄ σο πξφεδξνο, δχν αλαζεσξεηέο Β΄,

σο αληηπξφεδξνη θαη ηνπιάρηζηνλ έμη αλαζεσξεηέο Γ΄ σο κέιε.
2.

ηελ εηζαγγειία ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηνπνζεηνχληαη έλαο αλαζεσξεηήο Β΄ σο εηζαγγειέαο

θαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη αλαζεσξεηέο Γ΄ σο αληεηζαγγειείο.
Άξζξν 189
Αλαπιήξσζε πξνέδξνπ
Σνλ πξφεδξν ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, φηαλ απνπζηάδεη, θσιχεηαη ή δελ ππάξρεη αλαπιεξψλνπλ θαηά
ζεηξά αξραηφηεηαο νη αληηπξφεδξνη θαη αλ θσιχνληαη ή δελ ππάξρνπλ, ην θαηά βαζκφ ή αξραηφηεηα επφκελν κέινο ηνπ
Γηθαζηεξίνπ.
Άξζξν 190
Αλαπιήξσζε εηζαγγειέα
1.

Σνλ εηζαγγειέα ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, φηαλ απνπζηάδεη, θσιχεηαη ή δελ ππάξρεη,

αλαπιεξψλνπλ θαηά ζεηξά αξραηφηεηαο νη αληεηζαγγειείο θαη ζε πεξίπησζε πνπ θσιχνληαη θαη απηνί ή δελ ππάξρνπλ,
ην λεφηεξν θαηά ζεηξά κέινο ηνπ Γηθαζηεξίνπ.
2.

ην αθξναηήξην κπνξεί λα αλαπιεξψζεη ηνλ εηζαγγειέα ή αληεηζαγγειέα ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ

Γηθαζηεξίνπ, φηαλ θσιχνληαη ή δελ ππάξρνπλ, ζηξαηησηηθφο δηθαζηήο Α΄ ή Β΄, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ
Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ.
Άξζξν 191
Αλαπιήξσζε ησλ κειώλ
1.

Σα κέιε ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, φηαλ απνπζηάδνπλ, θσιχνληαη ή δελ ππάξρνπλ,

αλαπιεξψλνπλ κέρξη δχν ην πνιχ ζηξαηησηηθνί δηθαζηέο Α΄ή Β΄. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη ην
άξζξν 178.
2.

Σν άξζξν 182 εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη ζην Αλαζεσξεηηθφ Γηθαζηήξην.
Άξζξν 192
Γξακκαηεία

Σα άξζξα 184, 185 θαη 186 εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζην Αλαζεσξεηηθφ Γηθαζηήξην.
ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ
Άξζξν 193
Γηθαηνδνζία ησλ ζηξαηησηηθώλ πνηληθώλ δηθαζηεξίσλ
1.

ηε δηθαηνδνζία ησλ ζηξαηησηηθψλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ ππάγνληαη φζνη είλαη ζηξαηησηηθνί θαηά ην

ρξφλν ηέιεζεο ηεο πξάμεο, θαζψο θαη νη αηρκάισηνη πνιέκνπ.
2.

Οη ζηξαηησηηθνί δελ ππάγνληαη ζηα ζηξαηησηηθά, αιιά ζηα θνηλά πνηληθά δηθαζηήξηα γηα :
α)

Με ζηξαηησηηθά εγθιήκαηα, πνπ δηαπξάηηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αδείαο, αξγίαο ή

δηαζεζηκφηεηαο, φηαλ απηέο ππεξβαίλνπλ ηνπο ηξεηο κήλεο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιηπνηαμίαο.
β)

Πιεκκειήκαηα θαη πηαίζκαηα πνπ δηαπξάηηνπλ ζην αθξναηήξην νπνηνπδήπνηε θνηλνχ πνηληθνχ

δηθαζηεξίνπ, αλ απηά δηθαζζνχλ ακέζσο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΠΓ.
γ)

Παξαβάζεηο ησλ λφκσλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνζίσλ εθινγψλ ή δεκνςεθίζκαηνο.

- 40 δ)

Σα εγθιήκαηα ηεο λαπηαπάηεο, πεηξαηείαο θαη κνλνκαρίαο θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα πνπ ηεινχληαη

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κνλνκαρίαο.
ε)

Παξαβάζεηο ηνπ ηεισλεηαθνχ θαη δαζηθνχ θψδηθα θαη ησλ λφκσλ πεξί ζήξαο θαη αιηείαο.

ζη)

Παξαβάζεηο ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ θαη ηνπ αγνξαλνκηθνχ θψδηθα, κε εμαίξεζε ηηο πξάμεηο ηνπ

άξζξνπ 154 ηνπ θψδηθα απηνχ.
δ)

Καθνπξγήκαηα θαη πιεκκειήκαηα πνπ κε εηδηθνχο λφκνπο ππάγνληαη ζηα εθεηεία.

ε)

Δγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνπλ ζε βάξνο νξγάλσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, φηαλ ηα φξγαλα απηά

εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ή γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηά.
Άξζξν 194
Αξκνδηόηεηα ησλ ζηξαηνδηθείσλ
1.

2.

Οη ζηξαηησηηθνί ππάγνληαη :
α)

Σνπ ζηξαηνχ μεξάο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ζηξαηνδηθείνπ.

β)

Σνπ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ θαη ηνπ ιηκεληθνχ ζψκαηνο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ λαπηνδηθείνπ.

γ)

Σεο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ αεξνδηθείνπ.

Οη ζηξαηησηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηα θνηλά ζψκαηα ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα

ηνπ ζηξαηνδηθείνπ ηνπ θιάδνπ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ζηνλ νπνίν ππεξεηνχζαλ θαηά ην ρξφλν ηέιεζεο ηεο πξάμεο.
Όζνη απ΄απηνχο ππεξεηνχλ ζην Γεληθφ Δπηηειείν Δζληθήο Άκπλαο ή ζε ππεξεζίεο ππαγφκελεο ζ΄απηφ ππάγνληαη ζηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ ζηξαηνδηθείνπ.
3.

Οη αηρκάισηνη πνιέκνπ ππάγνληαη ζην ζηξαηνδηθείν ηνπ θιάδνπ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ πνπ έρεη ηελ

επζχλε ηεο θχιαμήο ηνπο θαηά ην ρξφλν ηέιεζεο ηεο πξάμεο.
Άξζξν 195
πκκεηνρή ζηξαηησηηθώλ θαη ηδησηώλ
Αλ ζην έγθιεκα ζπκκεηέρνπλ ζηξαηησηηθνί θαη ηδηψηεο, αξκφδηα είλαη :
α)

Σα θνηλά πνηληθά δηθαζηήξηα, αλ ην έγθιεκα είλαη ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ.

β)

Σα ζηξαηνδηθεία γηα ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαη ηα θνηλά πνηληθά δηθαζηήξηα γηα ηνπο ηδηψηεο, αλ ην έγθιεκα

είλαη ζηξαηησηηθφ.
Άξζξν 196
πκκεηνρή ζηξαηησηηθώλ δηαθνξεηηθώλ θιάδσλ
1.

Αλ νη ζπκκέηνρνη ζε έγθιεκα ππάγνληαη ζε ζηξαηνδηθεία δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ, αξκφδην γηα φινπο είλαη

εθείλν ζην νπνίν ππάγεηαη ν ζπκκέηνρνο ηνπ νπνίνπ ε πξάμε επηζχξεη ηε βαξχηεξε πνηλή θαη αλ δελ κπνξεί λα γίλεη
δηάθξηζε κε βάζε ηε βαξχηεηα ηεο πνηλήο, ην ζηξαηνδηθείν ηνπ νπνίνπ ν εηζαγγειέαο άζθεζε πξψηα ηελ πνηληθή
δίσμε θαη ζε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο άζθεζεο, θαηά ζεηξά ην ζηξαηνδηθείν, λαπηνδηθείν θαη αεξνδηθείν.
2.

Αλ ην έγθιεκα ηειέζζεθε ζε ηφπν πνπ βξίζθεηαη ζε ζέζε πνπ πνιηνξθείηαη, φινη νη ζπκκέηνρνη ππάγνληαη

ζην ζηξαηνδηθείν ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη απηφο πνπ αζθεί ηε δηνίθεζε.
Άξζξν 197
Αξκνδηόηεηα επί ζπλαθώλ, θαη΄εμαθνινύζεζε θαη δηαξθώλ εγθιεκάησλ
1.

Αλ ζπξξένπλ εγθιήκαηα πνπ ππάγνληαη άιια ζε ζηξαηησηηθά δηθαζηήξηα θαη άιια ζηα θνηλά πνηληθά

δηθαζηήξηα, δηθάδνληαη απφ ην δηθαζηήξην πνπ έρεη δηθαηνδνζία γηα ην βαξχηεξν έγθιεκα. Καη΄εμαίξεζε, ε ιηπνηαμία
δηθάδεηαη πάληα απφ ηα ζηξαηησηηθά δηθαζηήξηα.

- 41 2.

Αλ απφ ηηο κεξηθφηεξεο πξάμεηο ελφο θαη΄εμαθνινχζεζε εγθιήκαηνο, άιιεο ηειέζζεθαλ ζε ρξφλν πνπ ν

δξάζηεο ήηαλ ζηξαηησηηθφο θαη άιιεο πνπ ήηαλ ηδηψηεο, δηθάδνπλ γηα φιεο ηα θνηλά πνηληθά δηθαζηήξηα. Ζ δηάηαμε απηή
εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη ζηα δηαξθή εγθιήκαηα.
Άξζξν 198
Αξκνδηόηεηα θαζ΄ύιε
1.

ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ηξηκεινχο ζηξαηνδηθείνπ ππάγνληαη ηα πηαίζκαηα, θαζψο θαη ηα πιεκκειήκαηα γηα

ηα νπνία απεηιείηαη ρξεκαηηθή πνηλή ή θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο. Σα ινηπά εγθιήκαηα ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα
ηνπ πεληακεινχο ζηξαηνδηθείνπ.
2.

Σν Αλαζεσξεηηθφ Γηθαζηήξην δηθάδεη :
α)

β)

Δθέζεηο :
(1)

Με ηξηκειή ζχλζεζε, θαη΄απνθάζεσλ ησλ ηξηκειψλ ζηξαηνδηθείσλ.

(2)

Με πεληακειή ζχλζεζε, θαη΄απνθάζεσλ ησλ πεληακειψλ ζηξαηνδηθείσλ

Αλαζεσξήζεηο, κε πεληακειή ζχλζεζε.
Άξζξν 199
Σνπηθή αξκνδηόηεηα

1.

Αξκφδην θαηά ηφπν ζηξαηνδηθείν είλαη θαηά ζεηξά εθείλν ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ηειέζζεθε ε πξάμε,

ηνπ ηφπνπ φπνπ ππεξεηεί ή θαηνηθεί ή δηακέλεη ν θαηεγνξνχκελνο θαηά ην ρξφλν άζθεζεο ηεο πνηληθήο δίσμεο ή ηνπ
ηφπνπ φπνπ ζπλειήθζε.
2.

Γηα ηηο πξάμεηο πνπ ηεινχληαη ζηελ αιινδαπή αξκφδηα είλαη ηα ζηξαηνδηθεία πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα

θαη ζηνλ Πεηξαηά.
ΣΡΙΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΓΙΚΑΙΑ
Άξζξν 200
1.

ην ρψξν δηθαηνδνζίαο ησλ ζηξαηησηηθψλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ, εηζαγγειέαο ηνπ ζηξαηνδηθείνπ έρεη

αξκνδηφηεηεο αληίζηνηρεο κε εθείλεο ηνπ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ θαη ηνπ δεκνζίνπ θαηεγφξνπ θαη ν εηζαγγειέαο
ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, κε εθείλεο ηνπ εηζαγγειέα εθεηψλ ή ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαηά πεξίπησζε.
Πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ ζηα πξφζσπα ηεο παξ.1 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ.
2.

Ο Τπνπξγφο Δζληθήο Άκπλαο ή επί ιηκεληθψλ ν Τπνπξγφο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, έρεη ην δηθαίσκα λα

παξαγγέιεη ηελ πνηληθή δίσμε θάζε αμηφπνηλεο πξάμεο.

Άξζξν 201
Πξναλάθξηζε
1.

Πξναλάθξηζε γηα ηα εγθιήκαηα αξκνδηφηεηαο ησλ ζηξαηνδηθείσλ ελεξγνχλ αμησκαηηθνί κε παξαγγειία

ηνπ αξκφδηνπ εηζαγγειέα ηνπ ζηξαηνδηθείνπ, ν νπνίνο θαη΄εμαίξεζε κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ ελέξγεηα πξναλάθξηζεο
θαη ζε γεληθφ ή εηδηθφ πξναλαθξηηηθφ ππάιιειν (άξζξα 33 θαη 34 ΚΠΓ), εθηφο απφ ηνπο πηαηζκαηνδίθεο θαη
εηξελνδίθεο.
2.

Οη πξναλαθξηηηθνί ππάιιεινη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαζψο θαη νη δηνηθεηέο ζσκάησλ κε

δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ή νη αμησκαηηθνί ηνπο νπνίνπο απηνί νξίδνπλ, ελεξγνχλ πξναλάθξηζε, ρσξίο παξαγγειία ηνπ
εηζαγγειέα, γηα ηα εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνπλ νη ζηξαηησηηθνί :

- 42 α)

Αλ είλαη απηφθσξα.

β)

Αλ απφ ηελ αλαβνιή ππάξρεη θίλδπλνο λα καηαησζεί ε δπζρεξαλζεί ε βεβαίσζε ηνπ εγθιήκαηνο ή

ε αλαθάιπςε ηνπ δξάζηε ή ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο εηδνπνηνχλ κε ην ηαρχηεξν δπλαηφ κέζν ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα ηνπ
ζηξαηνδηθείνπ θαη ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηνπ. Ο ζπιιακβαλφκελνο γηα απηφθσξν έγθιεκα
απνζηέιιεηαη ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα ηνπ ζηξαηνδηθείνπ ρσξίο αλαβνιή θαη πάλησο κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ
νξίδεη ην χληαγκα, καδί κε ηε ζρεηηθή δηθνγξαθία.
3.

Ζ πξναλάθξηζε θαη ε αλάθξηζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία γξακκαηέα. Ωο γξακκαηέαο κπνξεί λα

ρξεζηκνπνηεζεί δηθαζηηθφο γξακκαηέαο ή άιινο ζηξαηησηηθφο ή ππάιιεινο ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο θαη ζε
πεξίπησζε πνπ απηνί δελ ππάξρνπλ, ελήιηθνο ηδηψηεο θαηάιιεινο θαηά ηελ θξίζε ηνπ αλαθξηηή.
Άξζξν 202
ύιιεςε ή πξνζσξηλή θξάηεζε ζηξαηησηηθνύ
ε πεξίπησζε ζχιιεςεο ή πξνζσξηλήο θξάηεζεο ζηξαηησηηθνχ πνπ είλαη ζε ελέξγεηα, εηδνπνηείηαη ακέζσο απφ
ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ή ζηξαηνδηθείνπ ή απφ ηελ αλαθξηηηθή αξρή, ε ππεξεζία φπνπ ππεξεηεί ή ην
αξκφδην γεληθφ επηηειείν ή ε πιεζηέζηεξε ζηξαηησηηθή αξρή.
ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΔΝΓΙΚΑ ΜΔΑ
Άξζξν 203
Πνηα επηηξέπνληαη
Καηά ησλ βνπιεπκάησλ ησλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ ζηξαηησηηθψλ δηθαζηεξίσλ, επηηξέπνληαη ηα
έλδηθα κέζα ηεο έθεζεο, ηεο αίηεζεο αλαζεψξεζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο.
Άξζξν 204
Καηά βνπιεπκάησλ
1.

Καηά ησλ βνπιεπκάησλ ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζηξαηνδηθείνπ επηηξέπνληαη ηα έλδηθα κέζα πνπ

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΠΓ, ζηα πξφζσπα θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζ΄απηφλ. ηηο
πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 484 παξ.1 ζηνηρ.α΄, γ΄, δ΄ θαη δ΄ ΚΠΓ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζπκβνχιην
απνθάλζεθε γηα ππφζεζε πνπ δελ ππάγεηαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ, αληί ηνπ έλδηθνπ κέζνπ ηεο αλαίξεζεο, επηηξέπεηαη ε
αίηεζε αλαζεψξεζεο.
2.

Καηά ησλ βνπιεπκάησλ ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, εθηφο απφ απηά

πνπ απνθαίλνληαη επί αηηήζεσλ αλαζεψξεζεο, επηηξέπεηαη αλαίξεζε, θαηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΠΓ.

Έθεζε θαη΄απνθάζεσλ
Άξζξν 205
Έθεζε θαηά αζσσηηθήο απφθαζεο ζηξαηνδηθείνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ν θαπηεγνξνχκελνο θαη ν πνιηηηθψο
ελάγσλ, κελπηήο ή εγθαιψλ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 486 παξ.1 πεξ.α΄ θαη β΄ ΚΠΓ αληίζηνηρα,
θαζψο θαη ν εηζαγγειέαο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζηξαηνδηθείνπ φπνπ αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ.
Άξζξν 206
1.

Ο θαηαδηθαζκέλνο θαη ν εηζαγγειέαο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ έθεζε θαηά ησλ απνθάζεσλ :

- 43 α)

Σνπ ηξηκεινχο ζηξαηνδηθείνπ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηνπ άξζξνπ 489 παξ.1

ΚΠΓ, αλ πξφθεηηαη γηα πηαίζκα θαη ηεο πεξίπησζεο β΄, αλ πξφθεηηαη γηα πιεκκέιεκα ή αλ επηβιήζεθε πξφζζεηε
ζηξαηησηηθή ππεξεζία ηνπιάρηζηνλ ελφο κελφο.
β)

Σνπ πεληακεινχο ζηξαηνδηθείνπ αλ ν θαηεγνξνχκελνο θαηαδηθάζζεθε γηα θαθνχξγεκα, ππφ ηηο

πξνυπνζέζεηο δε ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηνπ άξζξνπ 489 παξ.1 ΚΠΓ, αλ θαηαδηθάζζεθε γηα πιεκκέιεκα.
γ)

Οπνηνπδήπνηε ζηξαηνδηθείνπ πνπ επέβαιε ηελ πνηλή ηεο έθπησζεο ή νπνηαδήπνηε πνηλή πνπ

ζπλεπάγεηαη ζηέξεζε βαζκνχ ή ζηέξεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ή ηελ έθηηζε άιιεο πνηλήο πνπ είρε αλαζηαιεί θαη
ππεξέβαηλε ηνπο ηξεηο κήλεο ή ζπλεπαγφηαλ ηηο παξαπάλσ ζηεξήζεηο.
2.

Ο πνιηηηθψο ελάγσλ κπνξεί λα αζθήζεη έθεζε θαηά θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, φπσο νξίδεη ην άξζξν

488 ΚΠΓ θαη εηδηθφηεξα ηα ζηνηρεία α΄ θαη β΄ , φηαλ πξφθεηηαη γηα απφθαζε ηνπ ηξηκεινχο ζηξαηνδηθείνπ πνπ αθνξά
πηαίζκα ή πιεκκέιεκα, αληίζηνηρα θαη φπσο νξίδεη ην ζηνηρείν γ΄, φηαλ πξφθεηηαη γηα απφθαζε ηνπ πεληακεινχο
ζηξαηνδηθείνπ.
Άξζξν 207
1.

Ο εηζαγγειέαο ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ κπνξεί λα εθθαιεί κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη εκεξψλ

απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο, θάζε απφθαζε ηνπ ζηξαηνδηθείνπ είηε ππέξ είηε θαηά ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ.
2.

Ζ πξνζεζκία ηεο αληέθεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 494 ΚΠΓ είλαη γηα ηνλ εηζαγγειέα ηνπ

ζηξαηνδηθείνπ δέθα εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ δίλεηαη ζηνλ θαηεγνξνχκελν γηα λα ζθήζεη έθεζε. Οη
ινηπνί δηθαηνχκελνη κπνξνχλ λα αζθήζνπλ αληέθεζε κέρξη ηε δηθάζηκν ηεο θχξηαο έθεζεο, αθφκε θαη ζην αθξναηήξην,
πξηλ φκσο αξρίζεη ε ζπδήηεζε, κε πξνθνξηθή δήισζε πνπ θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο.
Αίηεζε αλαζεώξεζεο θαη΄απνθάζεσλ
Άξζξν 208
Αίηεζε αλαζεψξεζεο θαη΄απνθάζεσλ ηνπ ζηξαηνδηθείνπ επηηξέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαη ζηα πξφζσπα πνπ
έρνπλ δηθαίσκα αλαίξεζεο θαηά ηα άξζξα 504 έσο 506 ΚΠΓ, ζηελ έθηαζε πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ζηε
δηαδηθαζία ελψπηνλ ησλ ζηξαηνδηθείσλ, θαζψο θαη φηαλ ην ζηξαηνδηθείν θεξχζζεηαη αλαξκφδην ιφγσ έιιεηςεο
δηθαηνδνζίαο ησλ ζηξαηησηηθψλ δηθαζηεξίσλ.
Άξζξν 209
Οη ιφγνη αλαίξεζεο ηνπ άξζξνπ 510 παξ.1 πεξ. Α΄, Β΄, Γ΄, Σ΄, Ε΄, Ζ΄ θαη Θ΄ ζηνηρ.β΄ έσο θαη ζη΄ ΚΠΓ
απνηεινχλ ιφγνπο αλαζεψξεζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζηξαηνδηθείνπ.
Άξζξν 210
Οη δηαηάμεηο ηνπ ΚΠΓ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαίξεζε εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα
αλαζεψξεζε. Σν Αλαζεσξεηηθφ Γηθαζηήξην θαη ν Δηζαγγειέαο ηνπ ελεξγνχλ θαηά πεξίπησζε φπσο ν Άξεηνο Πάγνο
θαη ν Δηζαγγειέαο ηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα αλαίξεζε.
Αίηεζε αλαίξεζεο θαη΄ απνθάζεσλ
Άξζξν 211
Αίηεζε αλαίξεζεο επηηξέπεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΠΓ ζηα πξφζσπα θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζ΄απηφλ :
α)

Καηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζηξαηνδηθείνπ, αιιά κφλν γηα ηνπο ιφγνπο ηνπ άξζξνπ 510 παξ.1 ΚΠΓ πνπ

δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο αλαζεψξεζεο.
β)

Καηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, εθηφο απφ απηέο πνπ απνθαίλνληαη επί αηηήζεσλ

αλαζεψξεζεο.

- 44 Άξζξν 212
1.

Ζ πξνζεζκία αζθήζεσο ησλ αηηήζεσλ αλαζεψξεζεο θαη αλαίξεζεο είλαη είθνζη εκέξεο, αξρίδεη δε απφ

ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο απφθαζεο θαζαξνγξακκέλεο ζε εηδηθφ βηβιίν θαζαξνγξαθήο απνθάζεσλ πνπ
ηεξείηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ.
2.

Ζ πξνζεζκία ηεο αίηεζεο αλαίξεζεο αξρίδεη κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηεο αίηεζεο

αλαζεσξήζεσο. Αλ αζθήζεθε αλαζεψξεζε, ε πξνζεζκία αλαίξεζεο αξρίδεη απφ ηελ απφξξηςή ηεο εθφζνλ ν δηάδηθνο
ήηαλ παξψλ θαηά ηελ απαγγειία ηεο απφθαζεο, αιιηψο απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο πνπ απνξξίπηεη ηελ αίηεζε
αλαζεψξεζεο.
3.

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο θαη Γηθαηνζχλεο ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο

ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ θαζαξνγξαθήο απνθάζεσλ.
ΠΔΜΠΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
Άξζξν 213
Δθαξκνγή θώδηθα πνηληθήο δηθνλνκίαο
1.

Οη δηαηάμεηο ηνπ ΚΠΓ θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ησλ θνηλψλ

πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη αξρψλ, εθαξκφδνληαη θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ελψπηνλ ησλ ζηξαηησηηθψλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ
θαη αξρψλ, εθηφο αλ ν θψδηθαο απηφο ή άιινο εηδηθφο λφκνο νξίδνπλ δηαθνξεηηθά.
2.

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 531 θαη 532 ΚΠΓ είλαη αξκφδηα ηα θνηλά πνηληθά δηθαζηήξηα θαη φηαλ ε

θαηαδίθε επηβιήζεθε απφ ζηξαηησηηθά δηθαζηήξηα.
3.

Δθφζνλ ν θαηαδηθαζκέλνο ζηξαηησηηθφο θξαηείηαη ζηηο ζηξαηησηηθέο θπιαθέο, ε αλαβνιή ή δηαθνπή

εθηέιεζεο ηεο πνηλήο θαη΄άξζξν 559 ζηνηρ. β΄ , γ΄ θαη δ΄ ΚΠΓ δηαηάζζεηαη απφ ηα αληίζηνηρα ζηξαηησηηθά δηθαζηήξηα ή
αξρέο.
Άξζξν 214
Αληηζηνηρία όξσλ
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα απηνχ, φπνπ ζηνλ ΚΠΓ ή ζε άιιεο δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο αλαθέξεηαη :
α)

Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο, λνείηαη ν Τπνπξγφο Δζληθήο Άκπλαο.

β)

Γηθαζηήξην, εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ, αλαθξηηήο θαη ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ, λννχληαη ην

ζηξαηησηηθφ δηθαζηήξην, ν εηζαγγειέαο ζηξαηνδηθείνπ, ν αλαθξηηήο θαη ην ζπκβνχιην ηνπ ζηξαηνδηθείνπ αληίζηνηρα.
γ)

Μνλνκειέο πιεκκειεηνδηθείν ε πηαηζκαηηδηθείν θαη δεκφζηνο θαηήγνξνο, λννχληαη ην ηξηκειέο

ζηξαηνδηθείν θαη ν εηζαγγειέαο ζηξαηνδηθείνπ αληίζηνηρα.
δ)

Σξηκειέο πιεκκειεηνδηθείν, λνείηαη ην πεληακειέο ζηξαηνδηθείν.

ε)

Δηζαγγειέαο εθεηψλ, εθεηείν θαη ζπκβνχιην εθεηψλ, λννχληαη ν εηζαγγειέαο ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ

Γηθαζηεξίνπ, ην Αλαζεσξεηηθφ Γηθαζηήξην θαη ην ζπκβνχιην ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ αληίζηνηρα.
Άξζξν 215
πλήγνξνο θαηεγνξνπκέλνπ
ηα θαθνπξγήκαηα, αλ ν θαηεγνξνχκελνο δελ έρεη σο ζπλήγνξν δηθεγφξν ηεο επηινγήο ηνπ, ην δηθαζηήξην
δηνξίδεη ππνρξεσηηθά σο ζπλήγνξν δηθεγφξν απφ ηνλ πίλαθα ηνπ νηθείνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ. Ο θαηεγνξνχκελνο
δηθαηνχηαη νπνηεδήπνηε λα αξλεζεί ηελ ππεξάζπηζή ηνπ απν ην δηθεγφξν πνπ ηνπ δηφξηζε ην δηθαζηήξην θαη λα
δειψζεη φηη ζα ππεξαζπίζεη ν ίδηνο ηνλ εαπηφ ηνπ.

- 45 ΔΚΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΑ ΓΙΚΑΣΗΡΙΑ Δ ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ
Άξζξα 216
Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ κπνξεί λα νξηζζεί φηη ζε πνιεκηθή πεξίνδν
εθαξκφδνληαη ζηα ζηξαηησηηθά δηθαζηήξηα ηα άξζξα 217 έσο 228, θαηά παξέθθιηζε ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ.
Άξζξν 217
Ωο έδξα ζηξαηνδηθείνπ κπνξεί λα νξηζζεί ε έδξα ζψκαηνο ζηξαηνχ ή κεξαξρίαο ή κνλάδαο πνπ ελεξγεί
κεκνλσκέλα ή αλεμάξηεηα, ή ζηφινπ ή κνίξαο ή λαπηηθήο δηνίθεζεο ή αεξνπνξηθήο δηνίθεζεο ή αεξνπνξηθήο βάζεο ή
πηέξπγαο.
Άξζξν 218
1. Ωο πξφεδξνη, ζηξαηησηηθνί δηθαζηέο, εηζαγγειείο, αληεηζαγγειείο θαη αλαθξηηέο ησλ ζηξαηησηηθψλ δηθαζηεξίσλ
ζε πνιεκηθή πεξίνδν, ηνπνζεηνχληαη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί απφ ην κφληκν ή έθεδξν πξνζσπηθφ ηνπ δηθαζηηθνχ
ζψκαηνο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ. Ωο γξακκαηείο ηνπνζεηνχληαη δηθαζηηθνί γξακκαηείο ηνπ δηθαζηηθνχ ζψκαηνο ησλ
ελφπισλ δπλάκεσλ.
2. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηξαηησηηθψλ δηθαζηψλ ζηα ζηξαηησηηθά δηθαζηήξηα ζε πνιεκηθή πεξίνδν ηζρχνπλ νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 171. Ωο πξφεδξνη φκσο θαη εηζαγγειείο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη ζηξαηησηηθνί δηθαζηέο Γ΄ .
3. Οπιίηεο γξαθείο ηνπνζεηνχληαη θαηά πξνηίκεζε ππάιιεινη ηεο ζηξαηησηηθήο δηθαηνζχλεο ή ηεο γξακκαηείαο
ησλ δηθαζηεξίσλ πνπ έρνπλ ζηξαηεπζεί.
Άξζξν 219
ύλζεζε
Σα ζηξαηησηηθά δηθαζηήξηα ζε πνιεκηθή πεξίνδν δηθάδνπλ πάληνηε κε πεληακειή ζχλζεζε. Ο πξφεδξνο θαη νη
ζηξαηνδίθεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο κπνξεί λα έρνπλ βαζκφ θαηψηεξν απηνχ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε ζχλζεζε ησλ
ζηξαηνδηθείσλ ζε εηξεληθή πεξίνδν, φρη φκσο θαηψηεξν απφ ην βαζκφ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. Σν γξακκαηέα φηαλ
θσιχεηαη ή δελ ππάξρεη, αλαπιεξψλεη, κε παξαγγειία ηνπ πξνέδξνπ, νπιίηεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 218.
Άξζξν 220
Αλ θαηεγνξείηαη αλψηαηνο αμησκαηηθφο πνπ δηνίθεζε ζηξαηησηηθφ ζψκα, ζηφιν ή κνίξα, αεξνπνξηθή δηνίθεζε,
βάζε ή πηέξπγα, λαπηηθή ή αεξνπνξηθή πεξηνρή ή πεξηθέξεηα, γηα πξάμε πνπ ηειέζζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηνίθεζήο ηνπ, δελ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ σο ζηξαηνδίθεο αμησκαηηθνί πνπ ππεξέηεζαλ ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ θαηά ηε
ρξνληθή απηή πεξίνδν θαη ήηαλ, θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, αλψηαηνη αμησκαηηθνί.
Αξκνδηόηεηα
Άξζξν 221
1.

ηελ αξκνδηφηεηα ησλ ζηξαηνδηθείσλ ζε πνιεκηθή πεξίνδν ππάγνληαη :
α)

Δθφζνλ ιεηηνπξγνχλ ζε κεξαξρία ή άιιε αλεμάξηεηε κνλάδα ή κνλάδα πνπ ελεξγεί κεκνλσκέλα,

ηα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζηε κεξαξρία ή ηε κνλάδα απηή.
β)

Δθφζνλ ιεηηνπξγνχλ ζε ζψκα ζηξαηνχ, απηνί πνπ αλήθνπλ ζην ζψκα θαη δελ ππάγνληαη ζε

κεξαξρηαθφ ή άιιν ζηξαηνδηθείν.
2.

ηελ αξκνδηφηεηα ησλ λαπηνδηθείσλ ζε πνιεκηθή πεξίνδν ππάγνληαη :
α)

Δθφζνλ ιεηηνπξγνχλ ζε κνίξα ή λαπηηθή δηνίθεζε, ηα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζ΄απηέο.

β)

Δθφζνλ ιεηηνπξγνχλ ζε ζηφιν, ηα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζ΄απηφλ, αιιά δελ ππάγνληαη ζε

λαπηνδηθείν κνίξαο ή λαπηηθήο δηνίθεζεο.
3.

ηελ αξκνδηφηεηα ησλ αεξνδηθείσλ ζε πνιεκηθή πεξίνδν ππάγνληαη :
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Δθφζνλ ιεηηνπξγνχλ ζε αεξνπνξηθή βάζε ή πηέξπγα ηα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζ΄απηέο.

β)

Δθφζνλ ιεηηνπξγνχλ ζε αεξνπνξηθή δηνίθεζε, ηα πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζ΄απηήλ, αιιά δελ

ππάγνληαη ζε αεξνδηθείν βάζεο ή πηέξπγαο.
Άξζξν 222
Με δηαηαγή ηνπ Τπνπξγνχ κπνξεί λα ππαρζνχλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ζηξαηησηηθψλ δηθαζηεξίσλ ζε πνιεκηθή
πεξίνδν, ζηξαηησηηθέο κνλάδεο ή ηκήκαηα ή ζρεκαηηζκνί ή ππεξεζίεο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, πνπ
δελ ππάγνληαη ζ΄απηά, αιιά βξίζθνληαη ζην ρψξν επηρεηξεζηαθήο επζχλεο ηεο κνλάδαο φπνπ ιεηηνπξγεί ην
ζηξαηησηηθφ δηθαζηήξην.
ΔΒΓΟΜΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Δ ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ
Άξζξν 223
Δθφζνλ πξνθχπηνπλ απνρξψζεο ελδείμεηο, ε θχξηα αλάθξηζε πεξαηψλεηαη κε απ΄επζείαο θιήζε ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ ζην αθξναηήξην, εάλ ζπκθσλεί θαη ν Αλαθξηηήο. Καηά ηεο απ΄επζείαο θιήζεο δελ ρσξεί πξνζθπγή.
Άξζξν 224
1.

Ζ εηζαγσγή ζην αθξναηήξην κπνξεί, αλ έρεη ιεθζεί απνινγία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, λα γίλεη θαη ρσξίο

άιιεο αλαθξηηηθέο πξάμεηο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πιεκκέιεκα θαη ρσξίο θπξία αλάθξηζε εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
θαθνχξγεκα. Απνινγία δελ απαηηείηαη αλ ν θαηεγνξνχκελνο θπγνδηθεί ή είλαη άγλσζηεο δηακνλήο. Σν θιεηήξην
ζέζπηζκα θαη ν θαηάινγνο ησλ καξηχξσλ θνηλνπνηνχληαη ζαξαληανθηψ ψξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηε δηθάζηκν. ηα
απηφθσξα εγθιήκαηα επηηξέπεηαη ε άκεζε εηζαγσγή ζην αθξναηήξην θαη αθνχ ηα παξαπάλσ έγγξαθα θνηλνπνηεζνχλ
ζ΄απηφλ εηθνζηηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ ψξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Ζ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο είλαη
πάληνηε δπλεηηθή. Αλ ππάξρεη αλάγθε, επηηξέπεηαη θαη ε άκεζε βίαηε πξνζαγσγή ησλ καξηχξσλ, κε εληνιή ηνπ
εηζαγγειέα θαη ρσξίο πξνεγνχκελε θιήηεπζή ηνπο.
2.

Αλ ππάξρνπλ ζπκκέηνρνη ή ζπλαθή εγθιήκαηα, κπνξεί ν εηζαγγειέαο ηνπ ζηξαηνδηθείνπ θαη ζηελ

πεξίπησζε αθφκε πνπ ιφγσ ηεο ζπλάθεηαο ή ζπκκεηνρήο είλαη αξκφδηα ηα θνηλά δηθαζηήξηα, λα παξαπέκπςεη ζην
αθξναηήξην ηνπ θαηεγνξνπκέλνπο ζηξαηησηηθνχο ή νξηζκέλνπο κφλν απ΄απηνχο ή νξηζκέλα κφλν απφ ηα εγθιήκαηά
ηνπο, εθφζνλ ν ρσξηζκφο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, δελ πξνθαιεί βιάβε. Δπίζεο ην δηθαζηήξην κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηνπ,
λα δηαηάμεη ην ρσξηζκφ ηεο δίθεο σο πξνο νξηζκέλνπο απφ ηνπο θαηεγνξνπκέλνπο ή γηα νξηζκέλα απφ ηα εγθιήκαηά
ηνπο.
3.

Με αηηηνινγεκέλε δηαηαγή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ

εηζαγγειέα, κπνξεί λα δηαηαρζεί ε ζχιιεςε θαη πξνζσξηλή θξάηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ζπγρξφλσο κε ηελ επίδνζε
ηνπ θιεηεξίνπ ζεζκίζκαηνο ή κεηά απ΄απηήλ. Μπνξεί φκσο ν πξφεδξνο χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ή θαη
απηεπαγγέιησο θαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ εηζαγγειέα, λα αλαθαιέζεη ηε δηαηαγή ή λα δηαηάμεη ηελ πξνζσξηλή
απφιπζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ.
4.

Καηά ηνπ θιεηεξίνπ ζεζπίζκαηνο δελ επηηξέπεηαη πξνζθπγή.

5.

Σν δηθαζηήξην ζπλεδξηάδεη ζε νπνηνδήπνηε ηφπν θαη ρξφλν, αθφκε θαη ζην χπαηζξν, χζηεξα απφ

απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ.
Άξζξν 225
Οη δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ πνιηηηθή αγσγή δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηα ζηξαηησηηθά δηθαζηήξηα ζε πνιεκηθή
πεξίνδν.

- 47 Άξζξν 226
1.

Ο θαηεγνξνχκελνο δηθαηνχηαη λα παξίζηαηαη κε ζπλήγνξν δηθεγφξν. Αλ ν δηθεγφξνο ηνπ δελ εκθαληζζεί

θαηά ηελ ψξα ηεο δίθεο, δηθαηνχηαη λα δηνξίζεη σο ζπλήγνξφ ηνπ ζηξαηησηηθφ ηεο επηινγήο ηνπ, ν νπνίνο νθείιεη λα
απνδερζεί ην δηνξηζκφ αλ βξίζθεηαη ζηελ έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ θαη δελ θσιχεηαη γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο. Ο
θαηεγνξνχκελνο δηθαηνχηαη επίζεο λα νξίζεη σο ζπλήγνξφ ηνπ ζπγγελή ή θίιν ηνπ.
2.

Αλ ν θαηεγνξνχκελνο δελ έρεη νξίζεη ζπλήγνξν θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ν πξφεδξνο ηνπ

δηθαζηεξίνπ δηνξίδεη ππνρξεσηηθά σο ζπλήγνξν δηθεγφξν απφ απηνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ ή,
αλ δελ ππάξρνπλ δηθεγφξνη, ζηξαηησηηθφ, θαηά πξνηίκεζε δηθεγφξν ή πηπρηνχρν λνκηθήο.
Άξζξν 227
1.

Καηά ησλ βνπιεπκάησλ δελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ.

2.

Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ, κπνξεί λα απαγνξεπζεί ε πεξηνξηζζεί

ή αζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαη΄απνθάζεσλ, εθηφο αλ επηβάιιεηαη ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ ή ηεο ηζφβηαο θάζεηξμεο.
Άξζξν 228
1.

ε πνιεκηθή πεξίνδν, εθφζνλ νη αλάγθεο ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ην επηβάιινπλ, ν Τπνπξγφο κε

αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, κπνξεί λα αλαβάιεη ή λα δηαθφςεη ηελ εθηέιεζε θάζε πνηλήο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ
ζηξαηησηηθφ δηθαζηήξην, αθφκε θαη αλ πξφθεηηαη γηα ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ. Ζ αλαβνιή ή ε δηαθνπή ηεο εθηέιεζεο
παχεη λα ηζρχεη απηνδηθαίσο φηαλ ιήμεη ε πνιεκηθή πεξίνδνο. Αλ αλαβάιιεηαη εθηέιεζε ζαλαηηθήο πνηλήο,
απνθαζίδεηαη ζπγρξφλσο θαη αλ ν θαηάδηθνο ζα κείλεη ειεχζεξνο.
2.

Σελ άξζε ηεο αλαβνιήο ή δηαθνπήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, κπνξεί λα δηαηάμεη ν

Τπνπξγφο, αλ απνδεηρζεί φηη απηφο γηα ηνλ νπνίν ρνξεγήζεθε δελ ήηαλ άμηνο ηεο αλαβνιήο ή δηαθνπήο ή φηαλ
εθιείςνπλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε. ηελ πεξίπησζε απηή εθηειείηαη ε απφθαζε.
3.

Αλ δηαηαρζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, αλαβνιή ή δηαθνπή εθηέιεζεο ηεο

πνηλήο, αλαβάιινληαη θαη νη ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαδίθε απηή ή εμαηηίαο απηήο απφ άιιεο
πξνεγνχκελεο θαηαδίθεο.
4.

Ζ πξνζεζκία ηεο παξαγξαθήο ησλ πνηλψλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο αλαβιήζεθε ή δηαθφπεθε αλαζηέιιεηαη

γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε αλαβνιή ή ε δηαθνπή απηή.
5.

Ζ πξάμε αλαβνιήο ή δηαθνπήο ηεο πνηλήο , θαζψο θαη ε άξζε ηνπο, ζεκεηψλεηαη ζε εηδηθφ βηβιίν θαη

θνηλνπνηείηαη ζηνλ εηζαγγειέα ηνπ δηθαζηεξίνπ, κε επηκέιεηα ηνπ νπνίνπ γίλεηαη κλεία ηεο ζην πεξηζψξην ηεο
θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο.
ΣΡΙΣΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Άξζξν 229
Ο ηξαηησηηθφο Πνηληθφο Κψδηθαο αξρίδεη λα ηζρχεη έμη κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο. Ζ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Κψδηθα απηνχ κπνξεί λα αλαζηαιεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα κέρξη έμη κελψλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη αθφκε αξρίζεη λα ηζρχεη ν λφκνο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 96
παξ.5 εδ.γ΄ ηνπ πληάγκαηνο.
Άξζξν 230
Απφ ηελ εκέξα πνπ αξρίδεη λα ηζρχεη ν Κψδηθαο απηφο θαηαξγνχληαη ν ΑΝ 2803/1941 «πεξί ηξαηησηηθνχ
Πνηληθνχ Κψδηθνο», ν ΑΝ 2840/1941 «πεξί εηζαγσγηθνχ λφκνπ ηνπ ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθνο», εθηφο απφ ην
άξζξν 1 παξ.2, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κεηαγελέζηεξα, θαζψο θαη θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή
δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ ή αθνξά ζέκα πνπ ξπζκίδεηαη απ΄απηφλ.

- 48 Άξζξν 231
Απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αξρίδεη λα ηζρχεη ν Κψδηθαο απηφο, νη παξαπνκπέο ζε άξζξα ηνπ ηξαηησηηθνχ
Πνηληθνχ Κψδηθα πνπ θαηαξγείηαη ζεσξείηαη φηη γίλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ.
Άξζξν 232
1.

Οη δίθεο πνπ εθθξεκνχλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο θαη ζε νπνηνλδήπνηε βαζκφ

ζπλερίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα απηνχ. Οη πξάμεηο ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο πνπ ηειέζζεθαλ φηαλ
ίζρπαλ νη δηαηάμεηο πνπ θαηαξγνχληαη δηαηεξνχλ ην θχξνο ηνπο. Σν παξαδεθηφ ησλ ελδίθσλ κέζσλ θξίλεηαη απφ ην
ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο. Αηηήζεηο αλαζεψξεζεο θαηά απνθάζεσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ππνζέζεηο πνπ δελ
αλήθνπλ πιένλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ζηξαηησηηθψλ δηθαζηεξίσλ, εθδηθάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ
θαηά ηελ άζθεζε ησλ αηηήζεσλ απηψλ.
2.

Οη πξνζεζκίεο ηνπ θαηαξγνχκελνπ ηξαηησηηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα, ησλ νπνίσλ ε παξέιεπζε νδεγεί ζε

απαξάδεθην ή ζε απνθιεηζκφ απφ δηθαίσκα, αλ εθπλένπλ κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ
θψδηθα απηνχ, παξαηείλνληαη γηα δεθαπέληε εκέξεο.
Άξζξν δεύηεξν
Ζ ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηνπ Κψδηθα
πνπ θπξψλεηαη κε απηφλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 229 απηνχ.
Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ
ηνπ Κξάηνπο.
Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 1995
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
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Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο.
Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 1995
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