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Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 46 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Τρόφιµα ακατάλληλα προς βρώση που διατέθηκαν σε καταναλωτή. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. 
- Με το άρθρο 15 περ. δ' του Π.∆ 40/1977: Επιθεώρηση σφαγίων ζώων και ζωϊκών 
προϊόντων, και υπό τον τίτλο "χαρακτηρισµός των τροφίµων βάσει των 
αποτελεσµάτων των κτηνιατρικών επιθεωρήσεων", τα τρόφιµα, αναλόγως των 
αποτελεσµάτων των κτηνιατρικών επιθεωρήσεων βάσει της εν γένει υγιεινής και 
ποιοτικής καταστάσεως στην οποία αυτά βρίσκονται και των όρων της ισχύουσας 
νοµοθεσίας, χαρακτηρίζονται ως ακολούθως: εκτός άλλων, και "ως ακατάλληλα προς 
βρώσιν, ως τέτοια νοούµενα τα τρόφιµα εκείνα τα οποία παρουσιάζουν µη 
κανονικούς τους, εις την περίπτωση α' του παρόντος άρθρου, οργανοληπτικούς 
χαρακτήρες τους, ανεξαρτήτως της επιδράσεώς τους ή µη επί της υγείας του 
καταναλωτή". Κατά το άρθρο 22 του αυτού Π.∆/τος, οι παραβαίνοντες τις διατάξεις 
του παρόντος τιµωρούνται κατά τις διατάξεις του Ν. 248/1914 "περί οργανώσεως της 
Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας" όπως αυτός συµπληρώθηκε µε τον ΑΝ 
23/24-1-1936 και Ν. 4085/1960 και των δύο περί συµπληρώσεως του Ν. 248/1914". 
Κατά το άρθρο 23, περίπτωση Β' του Ν. αυτού µε τον τίτλο "ποινικές κυρώσεις", 
στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι "οι παραβάτες του παρόντος νόµου" και των σε 
εκτέλεση αυτού εκδιδοµένων προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων", 
όπως οι εντός παρενθέσεως λέξεις, προστέθηκαν µε την § 1 άρθρ. 15 Ν. 2732/1999, 
τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών και χρηµατική ποινή ενός 
εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών τουλάχιστον". Τέλος, µε την περίπτωση Γ' του 
αυτού άρθρου του ιδίου Νόµου (248/1914) και µε τον τίτλο". Κριτήρια επιµέτρησης 
των κυρώσεων" ορίζεται ότι "κατά την επιµέτρηση των κυρώσεων του παρόντος 
νόµου, λαµβάνονται υπόψη ιδία η σοβαρότητα της παράβασης, η διάρκεια της, το 
µέγεθος της επιχείρησης και η ένταση του δόλου του υπαιτίου". Από τις διατάξεις 
αυτές (15 περ. δ' , 22, Π.∆/τος 40/1977 σε συνδ. µε άρθρο 23 περ. Β' § 1 Ν. 248/1914, 
όπως ισχύει) προκύπτει ότι η διάθεση τροφίµων τα οποία µε βάση το αποτέλεσµα της 
κτηνιατρικής επιθεωρήσεως, βάσει της εν γένει υγιεινής και ποιοτικής καταστάσεως 
στην οποία αυτά ευρίσκονται, χαρακτηρίζονται ως "ακατάλληλα προς βρώση" 
τιµωρούνται εκ δόλου µε τις άνω ποινές, για τις οποίες προβλέπονται τα 
προαναφερόµενα όρια, κατά την επιµέτρηση δε των κυρώσεων αυτών, λαµβάνονται 
υπόψη ως κριτήρια, ενδεικτικά, η σοβαρότητα της παραβάσεως, η διάρκειά της, το 
µέγεθος της επιχειρήσεως και η ένταση του δόλου του υπαιτίου.  
- H καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 Κποιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, 
όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 



Σελίδα 4 
 

[4] 
 

στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε 
αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα, 
κλπ.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά 
από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν 
υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. ∆εν αποτελούν όµως λόγους 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε 
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής 
συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται 
η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 248/1914,  
Π∆: 40/1977, άρθ. 15, 22, 
Νόµοι: 2732/1999, άρθ. 15, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Ανακριβής δήλωση περιουσιακής κατάστασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 269 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ανακριβής δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Eιδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Eσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 2429/1996, ελεγχόµενος 
που παραλείπει να υποβάλει την κατά τα άρθρα 24 και 25 δήλωση ή υποβάλλει εν 
γνώσει του ανακριβή στοιχεία, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και 
µε χρηµατική ποινή. Στη συνέχεια οι παραπάνω διατάξεις και γενικώς όλες οι 
ρυθµίσεις που περιείχαν τα άρθρα 24 έως και 29 του πιο πάνω νόµου 2429/1996, 
επαναδιατυπώθηκαν στα άρθρα 1 µέχρι και 4 του Ν. 3213/2003 "∆ήλωση και έλεγχος 
περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµοσίων λειτουργών κ.λ.π.", του οποίου η 
ισχύς άρχισε από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (31.12.2003) 
και ο οποίος µε το άρθρο 12 παρ. 1 αυτού, κατάργησε τα άρθρα 24 έως και 29 του 
πρώτου νόµου (Ν. 2429/1996). Έτσι, στο νέο Ν. 3213/2003, µε το άρθρο 2 παρ. 1α 
αυτού προσδιορίσθηκε το περιεχόµενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, η 
οποία, σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, πρέπει να περιέχει, λεπτοµερώς, τα υφιστάµενα 
κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία, όπως είναι, ιδίως, τα έσοδα των 
ιδίων, αλλά και των συζύγων τους και των ανηλίκων τέκνων τους, έσοδα από κάθε 
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πηγή κατά τα τρία τελευταία οικονοµικά έτη πριν από την αρχική υποβολή της 
δήλωσης και κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος για τις µετέπειτα υποβαλλόµενες 
δηλώσεις, τα ακίνητα, καθώς και τα εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτά, οι µετοχές, τα 
οµόλογα, τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, οι καταθέσεις σε τράπεζες, ταµιευτήρια και άλλα 
πιστωτικά ιδρύµατα, τα πλωτά και τα εναέρια µεταφορικά µέσα, καθώς και τα κάθε 
χρήσης οχήµατα και η συµµετοχή σε κάθε είδους επιχείρηση. Ακόµη, µε τη διάταξη 
του άρθρου 4 παρ. 3 του ίδιου Ν. 3213/2003 ορίστηκε ότι ελεγχόµενος, που 
παραλείπει να υποβάλει την κατά τα άρθρα 1 και 2 δήλωση ή υποβάλει εν γνώσει του 
ανακριβή στοιχεία, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και µε 
χρηµατική ποινή. Αν η πράξη τελέστηκε από αµέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση έξι (6) 
µηνών έως δύο (2) ετών". Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις σε συνδυασµό µε 
εκείνη του αρ. 28 του ΠΚ, προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του εγκλήµατος της 
υποβολής ανακριβούς δηλώσεως περιουσιακών στοιχείων από αµέλεια, απαιτείται να 
διαπιστωθεί, αφενός ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούµενη κατά αντικειµενική 
κρίση προσοχή την οποία όφειλε να καταβάλει κάθε µετρίως συνετός και 
ευσυνείδητος άνθρωπος που βρίσκεται υπό τις ίδιες πραγµατικές καταστάσεις, µε 
βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές, την 
κοινή πείρα, τη συνήθη πορεία των πραγµάτων και τη λογική και, αφετέρου, ότι είχε 
τη δυνατότητα, µε τις προσωπικές του ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες να 
προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε 
αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο µε τη πράξη του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 2429/1996, άρθ. 24, 25, 27,  
Νόµοι: 3213/2003, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία από πρόθεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 767 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 
Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 299 παρ. 1 του ΠΚ "όποιος µε πρόθεση σκότωσε 
άλλον τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη", ενώ κατά την παράγραφο 2 του ίδιου ως άνω 
άρθρου "αν η πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασµό ψυχικής ορµής, 
επιβάλλεται η ποινή της πρόσκαιρης κάθειρξης". Από το συνδυασµό των διατάξεων 
αυτών προκύπτει ότι ,για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από 
πρόθεση , απαιτείται, αντικειµενικώς µεν η αφαίρεση ξένης ζωής µε θετική ενέργεια 
ή µε παράλειψη ενέργειας που οφείλεται από το νόµο, υποκειµενικώς δε δόλος που 
περιλαµβάνει τη γνώση των αντικειµενικών στοιχείων της πράξης και τη θέληση 
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αφαίρεσης της ζωής άλλου ανθρώπου. Από τη διατύπωση της δεύτερης παραγράφου 
του άρθρου 299 του ΠΚ προκύπτει ότι, για την ποινική µεταχείριση του δράστη της 
ανθρωποκτονίας από πρόθεση, γίνεται διάκριση του δόλου σε προµελετηµένο και 
απροµελέτητο. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται ψυχική ηρεµία του δράστη, είτε 
κατά την απόφαση, είτε κατά την εκτέλεση της πράξης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση 
απαιτείται ο δράστης να βρίσκεται σε βρασµό ψυχικής ορµής, τόσο κατά τη λήψη της 
απόφασης, όσο και κατά την εκτέλεση της ανθρωποκτονίας, γιατί αν λείπει ο 
βρασµός ψυχικής ορµής σε ένα από αυτά τα στάδια, δεν συντρέχουν οι όροι 
εφαρµογής της παραγράφου 2 του άρθρου 299 του ΠΚ για την επιεικέστερη 
µεταχείριση του δράστη, δηλαδή για την επιβολή πρόσκαιρης, αντί ισόβιας 
κάθειρξης. Βρασµός ψυχικής ορµής είναι κάθε ψυχική υπερδιέγερση από την 
απότοµη και αιφνίδια υπερένταση κάποιου συναισθήµατος ή πάθους, όπως οργής, 
φόβου, µίσους κλπ, η οποία ψυχική υπερδιέγερση αποκλείει τη σκέψη, δηλαδή τη 
δυνατότητα στάθµισης των αιτίων που ωθούν στην τέλεση της πράξης και 
συγκρατούν από αυτή, χωρίς όµως να φθάνει µέχρι τη διατάραξη της συνειδήσεως, 
αποκλείουσα ή µειώνουσα την ικανότητα του δράστη προς καταλογισµό. Ειδικότερα, 
στην περίπτωση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, για την 
πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης, πρέπει, εν όψει της 
ανωτέρω διάκρισης του εγκλήµατος: α) να αναφέρεται ειδικώς αν ο καταδικασθείς 
αποφάσισε ή εκτέλεσε την πράξη σε ήρεµη ψυχική κατάσταση, ή αν την αποφάσισε 
και την εκτέλεσε σε κατάσταση βρασµού ψυχικής ορµής, β) να βεβαιώνεται ότι ο 
βρασµός ψυχικής ορµής υπήρχε και κατά τη λήψη της απόφασης και κατά την 
εκτέλεση της ανθρωποκτονίας, εκτός αν η απόφαση και η εκτέλεση συµπίπτουν 
χρονικά, οπότε είναι αρκετό να αναφέρεται ότι ο δράστης ενήργησε σε κατάσταση 
βρασµού ψυχικής ορµής, και γ) να αιτιολογείται η συνδροµή των στοιχείων που 
δικαιολογούν τον βρασµό της ψυχικής ορµής, το εάν δηλαδή υπήρξε κάποια 
προφανής αιτία για την έξαψη της ορµής του δράστη, και εάν η αφορµή ήταν 
δικαιολογηµένη ή µη. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 299, 
ΚΠ∆: 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία από πρόθεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1549 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρ. 299 του ΠΚ "όποιος, µε πρόθεση σκότωσε 
άλλον, τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη", κατά δε την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, "αν η 
πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασµό ψυχικής ορµής, επιβάλλεται η 
ποινή της πρόσκαιρης κάθειρξης". Από τον συνδυασµό των διατάξεων αυτών 
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προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από 
πρόθεση, απαιτείται, αντικειµενικώς µεν, η αφαίρεση της ζωής άλλου ανθρώπου µε 
θετική ενέργεια ή παράλειψη οφειλόµενης από το νόµο ενέργειας, υποκειµενικώς δε, 
δόλος που περιλαµβάνει τη γνώση των αντικειµενικών στοιχείων της πράξης και τη 
θέληση καταστροφής της ζωής του άλλου ανθρώπου. Από τη διατύπωση της 
δεύτερης παραγράφου του αυτού άρθρου 299 του ΠΚ, προκύπτει ότι, για την ποινική 
µεταχείριση του δράστη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, γίνεται διάκριση του 
δόλου σε προµελετηµένο και απροµελέτητο. Στην πρώτη περίπτωση, κατά την έννοια 
της διάταξης, απαιτείται ψυχική ηρεµία του δράστη, είτε κατά την απόφαση είτε κατά 
την εκτέλεση της πράξης. Ενώ, στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται ο δράστης να 
βρίσκεται σε βρασµό ψυχικής ορµής και κατά τη λήψη της απόφασης και κατά την 
εκτέλεση της πράξης, γιατί αν λείπει ο βρασµός ψυχικής ορµής σε ένα από τα στάδια 
αυτά, δε συντρέχουν οι όροι εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρ. 299 ΠΚ για την 
επιεικέστερη µεταχείριση του δράστη, δηλαδή για την επιβολή της πρόσκαιρης αντί 
της ισόβιας κάθειρξης. Για την ύπαρξη του στοιχείου της ψυχικής ορµής, στο 
έγκληµα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν αρκεί οποιαδήποτε αιφνίδια και 
απότοµη υπερδιέγερση κάποιου συναισθήµατος, αλλά απαιτείται η υπερδιέγερση 
αυτή να φθάσει σε ψυχική κατάσταση τέτοια, που να αποκλείει τη σκέψη, δηλαδή τη 
δυνατότητα στάθµισης των αιτιών που κινούν την πράξη ή απωθούν από αυτήν.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 299, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 669 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ιατρικό σφάλµα. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Πραγµατογνωµοσύνη. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ.1 του ΠΚ, "όποιος επιφέρει από αµέλεια το 
θάνατο άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών", κατά δε τη 
διάταξη του άρθρου 28 Π.Κ. "από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής, 
την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν 
πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα, που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε 
ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν". Από το συνδυασµό των διατάξεων 
αυτών προκύπτει, ότι για τη θεµελίωση της αξιόποινης πράξεως της ανθρωποκτονίας 
από αµέλεια, απαιτείται η διαπίστωση, αφενός ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την 
απαιτούµενη, κατ' αντικειµενική κρίση, προσοχή, την οποία οφείλει να καταβάλει 
κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος, κάτω από τις ίδιες πραγµατικές 
περιστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες τις συνήθειες που επικρατούν στις 
συναλλαγές και την κοινή πείρα και λογική, ότι είχε τη δυνατότητα να προβλέψει και 
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να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό 
αιτιώδη σύνδεσµο µε τη πράξη ή την παράλειψη. Όταν όµως η αµέλεια δεν 
συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη αλλά σε σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε 
του αποτελέσµατος, τότε για τη θεµελίωση της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, ως 
εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή των όρων του άρθρου 
15 του ΠΚ. Κατά τη διάταξη αυτή, όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης 
πράξεως, απαιτεί να επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του τιµωρείται 
όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος είχε ιδιαίτερη (δηλαδή ειδική και όχι 
γενική) νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος. H 
ιδιαίτερη αυτή νοµική υποχρέωση (προς ενέργεια τείνουσα στην παρεµπόδιση του 
αποτελέσµατος), µπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόµου ή από σύµπλεγµα 
νοµικών καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη σχέση του υποχρέου ή 
από σύµβαση ή από προηγούµενη συµπεριφορά του, από την οποία δηµιουργήθηκε ο 
κίνδυνος επελεύσεως του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Εν όψει αυτών υπάρχει 
ειδική ευθύνη του ιατρού για ανθρωποκτονία από αµέλεια ασθενούς, στις 
περιπτώσεις εκείνες που το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται σε παράβαση από αυτόν των 
κοινώς αναγνωρισµένων κανόνων της ιατρικής επιστήµης, για τους οποίους δεν 
µπορεί να γεννηθεί αµφισβήτηση και η ενέργεια ή παράλειψή του δεν ήταν σύµφωνη 
µε το αντικειµενικά επιβαλλόµενο καθήκον επιµελείας. Η ιδιαίτερη δε νοµική 
υποχρέωση του ιατρού να αποτρέψει το αξιόποινο αποτέλεσµα του θανάτου του 
ασθενούς απορρέει από το νόµο και τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας και από την 
εγγυητική θέση αυτού έναντι της ασφαλείας της ζωής ή της υγείας του ασθενούς που 
δηµιουργείται κατά την εκτέλεση της ιατρικής πράξεως είτε αφορά ιατρική εξέταση 
είτε χειρουργική επέµβαση. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 302, 
ΚΠ∆: 178, 183, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 681 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 302 παρ. 1 ΠΚ "Όποιος επιφέρει από αµέλεια το θάνατο άλλου 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών". Κατά δε το άρθρο 28 ΠΚ "από 
αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις 
περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα 
που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα 
επερχόταν". Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι για την 
στοιχειοθέτηση της αξιοποίνου πράξεως της ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται 
η διαπίστωση, αφ' ενός µεν ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτουµένη κατ' 
αντικειµενική κρίση, προσοχή, την οποίαν όφειλε να καταβάλει κάθε µετρίως 
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συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος υπό τις ίδιες περιστάσεις, µε βάση τους νοµικούς 
κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή πείρα, την λογική 
και την συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων και αφ' ετέρου ότι είχε τη δυνατότητα, 
µε βάση τις προσωπικές ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητές του, να προβλέψει και να 
αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό 
αιτιώδη σύνδεσµο µε την πράξη ή την παράλειψη. Όταν όµως το άνω έγκληµα είναι 
απότοκο της συντρεχούσης αµελείας περισσοτέρων του ενός προσώπων, έκαστο 
αυτών κρίνεται ως προς την ευθύνη του αυτοτελώς και ανεξαρτήτως των άλλων, κατά 
τον λόγον της αµελείας του και εφ' όσον το αποτέλεσµα που επήλθε τελεί σε αιτιώδη 
σύνδεσµο προς αυτή. Περαιτέρω η παράλειψη ως έννοια ενυπάρχει σε κάθε είδους 
αµέλεια, εφ' όσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται στην µη καταβολή της 
προσοχής δηλαδή σε παράλειψη. Όταν όµως η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη 
παράλειψη, αλλά σε σύνολο συµπεριφοράς, που προηγήθη του αποτελέσµατος, τότε 
για τη θεµελίωση της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε 
παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 ΠΚ κατά το οποίο 
"Όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο 
αποτέλεσµα, ή µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια, αν ο 
υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την 
επέλευση του αποτελέσµατος". Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι 
αναγκαία προϋπόθεση της εφαρµογής της είναι η ύπαρξη ιδιαιτέρας (δηλαδή ειδικής 
και όχι γενικής) υποχρεώσεως του υπαιτίου προς ενέργεια που τείνει στην 
παρεµπόδιση του αποτελέσµατος, για την επέλευση του οποίου ο νόµος απειλεί 
ορισµένη ποινή. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόµου ή 
από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη σχέση του 
υποχρέου ή από εκουσία ανάληψη της υποχρεώσεως παροχής προστασίας, από 
σύµβαση ή και σιωπηρώς ή από προηγουµένη πράξη του υπαιτίου που εδηµιούργησε 
άµεσα τον κίνδυνο επελεύσεως του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Περαιτέρω κατά 
την έννοια της διατάξεως του άρθρου 28 Π.Κ. η αµέλεια διακρίνεται σε µη 
συνειδητή, κατά την οποίαν ο δράστης από έλλειψη της προσήκουσας προσοχής δεν 
προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του και σε 
ενσυνείδητη, κατά την οποίαν προέβλεψε µεν ότι από την συµπεριφορά του µπορεί 
να επέλθει το αποτέλεσµα αυτό, επίστευεν όµως ότι θα το απέφευγε. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 302,  
ΚΠ∆: 177, 178, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 765 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ.1 του ΠΚ, "όποιος επιφέρει από αµέλεια το 
θάνατο άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών", κατά δε τη 
διάταξη του άρθρου 28 ΠΚ, "από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής, 
την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν 
προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε 
ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν". Από το συνδυασµό των διατάξεων 
αυτών προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από 
αµέλεια απαιτείται α) να µην καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόµενη κατ' 
αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος 
άνθρωπος οφείλει να καταβάλλει υπό τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις, µε βάση 
τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, 
κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, πείρα και λογική, β) να µπορούσε ο 
δράστης, σύµφωνα µε τις προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και 
ικανότητες και ιδίως εξαιτίας της υπηρεσίας ή του επαγγέλµατός του, να προβλέψει 
και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, το οποίο από 
έλλειψη της προαναφερόµενης προσοχής είτε δεν προέβλεψε, είτε το προέβλεψε ως 
δυνατό, πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος 
µεταξύ της ενέργειας ή παραλείψεως του δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε. 
Όταν το εξ αµελείας έγκληµα είναι απότοκο συνδροµής αµέλειας πολλών προσώπων, 
το καθένα από αυτά κρίνεται και ευθύνεται αυτοτελώς και ανεξαρτήτως των άλλων 
κατά τα λόγο της αµέλειας που επιδείχτηκε από αυτό και εφ' όσον, πάντως, το 
επελθόν αποτέλεσµα τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο προς αυτήν. Η πράξη ή η παράλειψη 
του δράστη τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε το αποτέλεσµα που επήλθε όταν αυτή, 
κατά την κοινή αντίληψη, είναι εκείνη που άµεσα προκάλεσε το αποτέλεσµα και 
συνεπώς βρίσκεται σε άµεση αιτιότητα προς αυτό. Αρκεί δε, προς θεµελίωση της 
ευθύνης, η πράξη ή η παράλειψη να ήταν ένας από τους παραγωγικούς όρους του 
αποτελέσµατος, χωρίς τον οποίο δεν θα επερχόταν αυτό, αδιαφόρως αν συνέβαλαν 
και άλλοι όροι, αµέσως ή εµµέσως. Τούτο δε γιατί η κρατούσα στο ποινικό δίκαιο 
άποψη ακολουθεί τα πορίσµατα της θεωρίας του ισοδυνάµου των όρων, υπό την 
παραλλαγή της ενεργού αιτίας, εν αντιθέσει προς τη θεωρία της πρόσφορης 
αιτιότητας, η οποία επικρατεί όσον αφορά την αστική ευθύνη. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 302,  
ΚΠ∆: 178, 180, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 759 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ευθύνη ιατρού. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 28 και 302 ΠΚ προκύπτει ότι για τη 
θεµελίωση του προβλεπόµενου από αυτές πληµµελήµατος της ανθρωποκτονίας από 
αµέλεια απαιτείται: α) να µην καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόµενη, κατ' 
αντικειµενική κρίση, προσοχή, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος 
άνθρωπος οφείλει υπό τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις να καταβάλει µε βάση τους 
νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, κατά 
τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, πείρα και λογική, β) να είχε τη δυνατότητα αυτός, 
µε βάση τις προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες και 
κυρίως εξαιτίας της υπηρεσίας του ή του επαγγέλµατος του, να προβλέψει και να 
αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο, από την έλλειψη της προαναφερθείσας 
προσοχής, είτε δεν προέβλεψε είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όµως ότι δεν θα 
επερχόταν, γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ενέργειας ή της 
παραλείψεως του δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε. Ενόψει αυτών, υπάρχει 
ποινική ευθύνη του ιατρού για ανθρωποκτονία από αµέλεια στις περιπτώσεις εκείνες, 
κατά τις οποίες το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται σε παράβαση από τον ιατρό των 
κοινώς αναγνωρισµένων κανόνων της επιστήµης για τους οποίους δεν µπορεί να 
γεννηθεί αµφισβήτηση και η ενέργεια του αυτή δεν ήταν σύµφωνη µε το 
αντικειµενικώς επιβαλλόµενο καθήκον επιµέλειας. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 302, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 70 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ναυτεργατικό ατύχηµα. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ. 1 του ΠΚ, "όποιος επιφέρει από αµέλεια το 
θάνατο άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών" και κατά τη 
διάταξη του άρθρου 28 του ΠΚ, "από αµέλεια πράττει όποιος, από έλλειψη της 
προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλλει, είτε 
δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα, που προκάλεσε η πράξη του, είτε το 
πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν". Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι για τη θεµελίωση της αξιόποινης πράξεως της 
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ανθρωποκτονίας από αµέλεια, απαιτείται η διαπίστωση, αφενός ότι ο δράστης δεν 
κατέβαλε την απαιτούµενη κατά αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποία οφείλει να 
καταβάλει κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος, κάτω από τις ίδιες 
πραγµατικές καταστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που 
επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή πείρα, τη λογική και τη συνηθισµένη πορεία 
των πραγµάτων και αφετέρου ότι είχε τη δυνατότητα να προβλέψει και αποφύγει το 
αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο 
µε την πράξη ή την παράλειψη. Η παράλειψη ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος 
αµέλειας, αφού το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται, στην µη καταβολή της 
προσοχής, δηλαδή σε παράλειψη. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 28, 94, 302, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Π∆: 70/1990,  
Νόµοι: 2224/1994, άρθ. 25, 
Νόµοι: 1568/1995, άρθ. 23, 32, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 300 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Σωµατική βλάβη. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία της δικαστικής απόφασης. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διάταξης. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 302 παρ. 1 και 314 παρ. 1 α' του ΠΚ, όποιος 
επιφέρει από αµέλεια το θάνατο άλλου ή σωµατική βλάβη τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών (3) µηνών στην πρώτη περίπτωση και µε φυλάκιση µέχρι τριών 
(3) ετών στη δεύτερη. Κατά δε τη διάταξη του αρθρ. 28 του ιδίου Κώδικα, από 
αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις 
περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο 
αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως 
ότι δεν θα επερχόταν. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι για τη 
θεµελίωση των άνω εγκληµάτων απαιτείται η διαπίστωση, αφ' ενός µεν ότι ο δράστης 
δεν κατέβαλε την απαιτούµενη κατ' αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποίαν οφείλει 
να καταβάλει κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος κάτω από τις ίδιες 
πραγµατικές καταστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που 
επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή πείρα, τη λογική και τη συνηθισµένη πορεία 
των πραγµάτων, και αφ' ετέρου ότι είχε τη δυνατότητα να προβλέψει και αποφύγει το 
αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο 
µε την πράξη ή την παράλειψη. Η παράλειψη ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος 
αµέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται στην µη καταβολή της 
προσοχής, δηλαδή σε παράλειψη. Όταν όµως η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη 
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παράλειψη αλλά σε σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε 
για τη θεµελίωση της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε 
παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 του ΠΚ, κατά το 
οποίο, όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει 
ορισµένο αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του, τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε 
ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να 
παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος. Από την τελευταία αυτή διάταξη 
συνάγεται ότι αναγκαία προϋπόθεση της εφαρµογής της είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης 
(δηλαδή ειδικής και όχι γενικής) υποχρέωσης του υπαιτίου προς ενέργεια, που τείνει 
στην παρεµπόδιση του αποτελέσµατος, για την επέλευση του οποίου ο νόµος απειλεί 
ορισµένη ποινή. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόµου ή 
από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη σχέση του 
υπόχρεου ή από σύµβαση ή από ορισµένη συµπεριφορά του υπαιτίου από την οποία 
δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επέλευσης του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Σε αυτήν 
την περίπτωση πρέπει στην αιτιολογία να αναφέρεται και η συνδροµή αυτής της 
υποχρέωσης και να προσδιορίζεται ο επιτακτικός κανόνας δικαίου από τον οποίο 
πηγάζει.  
- Κατά το άρθρο 17 του Π∆ 1073/1981, κατά την πραγµατοποίηση εργασιών σε 
φρεάτια πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για τον επαρκή αερισµό των θέσεων εργασίας 
και την προστασία των εργαζοµένων από αναθυµιάσεις. Κατά δε το άρθρο 94 του 
ιδίου διατάγµατος, εις χώρους εις του οποίους υφίσταται ένδειξις υπάρξεως αερίων ή 
κόνεων επιβλαβών για την υγεία ... πρέπει προ πάσης εργασίας και κατά τη διάρκεια 
αυτής να ενεργείται έλεγχος του χώρου δι' ειδικών µέσων υπό προσώπων ειδικών 
προς τούτο, οριζοµένων υπό του εργοδότου προς εξακρίβωση της επικινδυνότητος, ... 
η έναρξις της εργασίας ... θα επιτρέπεται µόνον εφόσον διαπιστούται καταλληλότητα 
των συνθηκών. Εις περιπτώσεις διαπιστώσεως ακαταλληλότητος ... οι επιβλαβείς 
επικίνδυνες ουσίες πρέπει να απάγονται ... δια καταλλήλων διατάξεων. ∆ια την 
αντιµετώπισιν εκτάκτων περιστατικών, οι απασχολούµενοι πρέπει να εφοδιάζωνται 
µε τα κατάλληλα κατά περίπτωσιν ατοµικά µέσα προστασίας ... . Περαιτέρω κατά το 
άρθρο 102 του ιδίου διατάγµατος, όλος ο αναγκαίος εξοπλισµός ατοµικής προστασίας 
να τίθεται εις την διάθεσιν όλων των εργαζοµένων εις το εργοτάξιον και να είναι εις 
κατάστασιν αµέσου χρησιµοποιήσεως. Οι εκτελούντες το έργον πρέπει να φροντίζουν 
ώστε τα απαιτούµενα κατά περίπτωσιν ατοµικά µέσα προστασίας να 
χρησιµοποιούνται υπό των εργαζοµένων. Τέλος κατά το άρθρο ΙΙΙ του αυτού ∆/τος οι 
υπεργολάβοι και εργολάβοι οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζοµένους 
περί των, κατά φάσιν εργασίας, απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας.   
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 302, 314,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 515 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Kατά τη διάταξη του άρθρ. 302 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος επιφέρει από αµέλεια το 
θάνατο άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Κατά δε τη 
διάταξη του άρθρ. 28 του ιδίου Κώδικα, από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της 
προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε 
δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του (άνευ 
συνειδήσεως αµέλεια), είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα 
επερχόταν (ενσυνείδητη αµέλεια). Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών 
προκύπτει ότι για τη θεµελίωση της αξιόποινης πράξεως της ανθρωποκτονίας από 
αµέλεια απαιτείται η διαπίστωση, αφ' ενός µεν ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την 
απαιτούµενη κατ' αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποίαν οφείλει να καταβάλει 
κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος κάτω από τις ίδιες πραγµατικές 
καταστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις 
συναλλαγές, την κοινή πείρα, τη λογική και τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, 
και αφ' ετέρου ότι είχε τη δυνατότητα να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο 
αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο µε την 
πράξη ή την παράλειψη. Η παράλειψη ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αµέλειας, 
εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται στην µη καταβολή της προσοχής, 
δηλαδή σε παράλειψη. Όταν όµως, η αµέλεια δε συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη 
αλλά σε σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για τη 
θεµελίωση της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε 
παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 του ΠΚ, κατά το 
οποίο, όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει 
ορισµένο αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του, τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε 
ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να 
παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος. Από την τελευταία αυτή διάταξη 
συνάγεται ότι αναγκαία προϋπόθεση της εφαρµογής της είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης 
(δηλαδή ειδικής και όχι γενικής) υποχρέωσης του υπαιτίου προς ενέργεια, που τείνει 
στην παρεµπόδιση του αποτελέσµατος, για την επέλευση του οποίου ο νόµος απειλεί 
ορισµένη ποινή. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόµου ή 
από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη σχέση του 
υπόχρεου ή από σύµβαση ή από ορισµένη συµπεριφορά του υπαιτίου από την οποία 
δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επέλευσης του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Σε αυτήν 
την περίπτωση πρέπει στην αιτιολογία να αναφέρεται και η συνδροµή αυτής της 
υποχρέωσης και να προσδιορίζεται ο επιτακτικός κανόνας δικαίου από τον οποίο 
πηγάζει. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 302, 
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ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. E, 
ΚΟΚ: 9, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικήµατα - Αντίσταση κατά της Αρχής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 44 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αντίσταση. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από τη διάταξη του άρ. 167 παρ. 1 του ΠΚ προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση 
της αξιόποινης πράξης της αντίστασης, στην περίπτωση που η ενεργεία του δράστη 
τείνει στην παράλειψη νόµιµης πράξης της αρχής ή του υπαλλήλου, απαιτείται η 
πράξη, σε παράλειψη της οποίας τείνει ο εξαναγκασµός, να είναι νόµιµη, δηλαδή να 
βρίσκεται µέσα στον κύκλο της κατά νόµο αρµοδιότητας της αρχής ή του υπαλλήλου 
και να συντρέχουν οι ουσιώδες τύποι που τάσσονται γι' αυτήν. Προσαπαιτείται η 
χρήση βίας ή απειλή βίας ή βιαιοπραγία κατά του υπαλλήλου, στην έννοια δε της βίας 
περιλαµβάνεται τόσον η σωµατική όσον και η ψυχολογική, αλλά και κάθε είδους 
ενέργεια, που να µπορεί να διεγείρει στον υπάλληλο φόβο και να τον παρεµποδίσει 
στην εκτέλεση της υπηρεσιακής πράξης. Εµπίπτει στην έννοια αυτή της βίας και η 
βίαιη απώθηση του υπαλλήλου, η οποία είναι τρόπος ασκήσεως σωµατικής βίας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 167,  
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικήµατα - Απιστία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 816 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απιστία δικηγόρου. Υπεξαίρεση. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως (στο βούλευµα). 
- Κατ' άρθρον 375 παρ. 1 και 2 εδ. α' ΠΚ όπως η παρ. 1 συνεπληρώθη µε το άρθρο 14 
παρ. 3α του Ν. 2721/1999 και η παρ. 2 αυτού αντικατεστάθη µε το άρθρο 1§9 του Ν. 
2408/1996 "Όποιος ιδιοποιείται παρανόµως ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα 
που περιήλθε στην κατοχή του µε οποιονδήποτε τρόπο τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι 
δύο ετών και, αν το αντικείµενο της υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας µε 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ..." και "Αν πρόκειται για αντικείµενο ιδιαίτερα 
µεγάλης αξίας που το έχουν εµπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητος του ως 
εντολοδόχου ... (ή διαχειριστού ξένης περιουσίας), ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη 
µέχρι δέκα ετών ...". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση 
της κακουργηµατικής υπεξαιρέσεως απαιτείται αντικειµενικώς α)το υλικό 
αντικείµενο αυτής, που είναι κινητό πράγµα, όπως είναι και το χρήµα να είναι ολικά 
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ή εν µέρει "ξένο", υπό την έννοιαν ότι βρίσκεται σε ξένη εν αναφορά µε τον δράστη, 
κυριότητα, όπως αυτή νοείται στο αστικό δίκαιο β)το ξένο πράγµα να περιήλθε µε 
οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή του δράστου και να ήτο κατά τον χρόνο της 
πράξεως στην κατοχή του γ)να έγινε παράνοµη ιδιοποίηση αυτού από τον δράστη, 
δηλαδή να έγινε χωρίς την συναίνεση του ιδιοκτήτη ή χωρίς άλλο δικαίωµα που 
παρέχεται σ' αυτόν ως τοιαύτη, δ)Ως ιδιοποίηση θεωρείται κάθε πράξη εκδηλωτική 
της εκ µέρους του κατέχοντος το πράγµα προθέσεως να το ενσωµατώσει στη δική του 
περιουσία, χωρίς να αρκεί δηλαδή, πρόθεση ιδιοποιήσεως, έστω και αν αυτή 
ανεκοινώθη εις τρίτον, αλλ' απαιτείται έµπρακτη δήλωση εξωτερικής συµπεριφοράς, 
που να µπορεί να αναγνωρισθεί αντικειµενικώς ως πραγµάτωση της θελήσεως για 
ιδιοποίηση ε)το αντικείµενο της υπεξαιρέσεως να είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας και 
επί πλέον, να συντρέχει στο πρόσωπο του υπαιτίου κάποια από τις περιοριστικώς στο 
άνω άρθρο (παρ. 2) διαλαµβανόµενες καταστάσεις ή ιδιότητες όπως εκείνη του 
εντολοδόχου ή του διαχειριστού ξένης περιουσίας. Υποκειµενικώς απαιτείται δολία 
προαίρεση του υπαιτίου που εµφανίζεται, ως προανεφέρθη, µε την θέλησή του να 
ενσωµατώσει ο δράστης το ξένο πράγµα στη δική του περιουσία χωρίς νόµιµο 
δικαιολογητικό λόγο. Κατά ταύτα υπαίτιος υπεξαιρέσεως σε βαθµό κακουργήµατος 
καθίσταται και ο εντολοδόχος νοούµενος ως τοιούτος ο κατά τα άρθρα 713 επ.ΑΚ. 
Πρέπει, δηλαδή, µεταξύ του παθόντος και του δράστου της υπεξαιρέσεως να έχει 
συναφθεί σύµβαση εντολής όπως στην περίπτωση που ανατίθεται σε δικηγόρο από 
τον εντολέα του να εισπράξει για λογαριασµό του, από οφειλέτη και ο δικηγόρος 
αρνείται να αποδώσει στον εντολέα το ιδιαίτερα µεγάλης αξίας ποσόν και το 
ιδιοποιείται παρανόµως.  
- Κατ'άρθρο 233 ΠΚ "∆ικηγόρος ή άλλος νοµικός παραστάτης που βλάπτει µε 
πρόθεσή του εκείνον, των συµφερόντων του οποίου έχει αναλάβει τη νοµική 
προστασία, ή που στην ίδια ένδικη υπόθεση βοηθεί µε συµβουλές ή µε παροχή 
υπηρεσίας και τους δύο διαδίκους, είτε ταυτόχρονα είτε διαδοχικά τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι τριών ετών ..." Ούτω για να υπάρξει ευθύνη εκ του άρθρου αυτού 
απαιτούνται: α) ιδιότητα δικηγόρου ή άλλου νοµικού παραστάτη, κατά τον χρόνο της 
πράξεως (είναι ιδιαίτερο έγκληµα) β) ανάθεση υποθέσεως µε εντολή ή µε έµµισθη 
εντολή και ενέργεια στα πλαίσια της εντολής γ) βλάβη των συµφερόντων εκείνου, 
του οποίου έχει αναλάβει τη νοµική προστασία (είναι έγκληµα βλάβης, ως βλάβης 
νοούµενως της οικονοµικής ή της διαδικαστικής) όπως είναι η συνοµολόγηση 
συµβιβασµού, κατά περιορισµόν της απαιτήσεως του πελάτου του, χωρίς την εντολή 
ή πληρεξουσιότητα ή συναίνεση αυτού, σε ολοσχερή εξόφληση µεγαλυτέρας 
απαιτήσεώς του, δ) δόλος του δράστου, που περιλαµβάνει την πρόθεση αυτού να 
προκαλέσει βλάβη των συµφερόντων του εντολέως (αρκεί δε και ενδεχόµενος δόλος) 
ε)αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της συµπεριφοράς του δικηγόρου και της βλάβης, ή δε 
πρόθεση βλάβης προκύπτει από τα δεκτά γενόµενα περιστατικά. Εξάλλου το 
παραπεµπτικό βούλευµα έχει την απαιτουµένη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία ή έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. ε' του ιδίου κωδικός λόγον 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτό µε σαφήνεια και πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση ή την 
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προανάκριση, για τα αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελιώνουν καθώς και οι σκέψεις µε τις οποίες εκρίθη ότι 
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο 
ακροατήριο. Για την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα κατ' είδος γενικώς, χωρίς να 
απαιτείται να αναφέρεται τι προέκυψεν εξ ενός εκάστου αυτών, ούτε είναι 
απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών 
µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ των, ούτε ποίο βαρύνει περισσότερο 
για τον σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 233, 375, 
ΚΠ∆: 484, 
ΑΚ: 713 επ., 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Αποπλάνηση παιδιών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 63 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αποπλάνηση παιδιού. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Περιεχόµενο 
έφεσης. Υπέρβαση εξουσίας. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 339 παρ. 1 του ΠΚ, προκύπτει ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του προβλεπόµενου απ' αυτήν εγκλήµατος της αποπλάνησης παιδιού 
απαιτείται οποιαδήποτε υπό γενετήσια άποψη ασελγής πράξη µε πρόσωπο νεότερο 
των δεκαπέντε ετών, κατά τις σ' αυτήν ως προς την ηλικία διακρίσεις και 
προβλεπόµενες αντίστοιχα ποινές, η οποία αντικειµενικά µεν προσβάλλει το κοινό 
αίσθηµα της αιδούς και την περί των ηθών κοινή αντίληψη, υποκειµενικά δε 
κατευθύνεται στην ικανοποίηση ή διέγερση της γενετήσιας ορµής και επιθυµίας του 
δράστη. Με την έννοια αυτή αποτελεί ασελγή πράξη όχι µόνον η συνουσία και η 
παρά φύση ασέλγεια, αλλά η ψαύση και οι θωπείες των γεννητικών οργάνων ή άλλων 
απόκρυφων µερών του σώµατος, η επαφή των γεννητικών οργάνων του δράστη µε τα 
γεννητικά όργανα του ανηλίκου, ο εναγκαλισµός και η καταφίληση στο πρόσωπο και 
το σώµα του παιδιού, εφόσον κατατείνουν στην διέγερση ή ικανοποίηση της 
γενετήσιας επιθυµίας του δράστη, διότι και αυτές προσβάλλουν την αγνότητα της 
παιδικής ηλικίας. Ο δράστης πρέπει να γνωρίζει, ότι το πρόσωπο κατά του οποίου 
κατευθύνεται η πράξη του έχει ηλικία κατώτερη των 15 ετών, αρκεί, όµως, ως προς 
το σηµείο αυτό και ο ενδεχόµενος δόλος, που υπάρχει όταν ο δράστης αµφιβάλλει ως 
προς την ηλικία του παθόντος. Η συναίνεση του ανηλίκου ή η παρ' αυτόν 
πρωτοβουλία ή και πρόκληση δεν έχει σηµασία.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 84, 339, 
ΚΠ∆: 474, 476, 486, 498, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αδικήµατα - Εγκλήµατα σχετικά µε την υπηρεσία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 441 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παθητική δωροδοκία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατ' άρθρο 235 ΠΚ όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του από το άρθρο δεύτερο 
Ν. 2802/3-3-2000 "Τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ο υπάλληλος, ο 
οποίος κατά παράβαση των καθηκόντων του ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή µε τη 
µεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσης 
ή δέχεται υπόσχεση τούτων, προκειµένου να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη που 
ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά". Κατά δε την παρ.1 του αυτού 
άρθρου, όπως αυτό ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το δεύτερο άρθρο στοιχ. Α' 
του Ν. 3666/20-6-2008, υπάλληλος ο οποίος κατά παράβαση των καθηκόντων του 
ζητεί ή λαµβάνει άµεσα ή µε την µεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή τρίτο, 
ωφελήµατα οποιασδήποτε φύσης ή δέχεται υπόσχεση τούτων, για ενέργεια ή 
παράλειψή του µελλοντική ή ήδη τελειωµένη, που ανάγεται στα καθήκοντά του ή 
αντίκειται σε αυτά, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους". Από την 
τελευταία διάταξη προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του άνω εγκλήµατος της 
παθητικής δωροδοκίας (δωροληψίας) απαιτείται, όπως, εκτός από την ιδιότητα του 
δράστη ως υπαλλήλου κατά την έννοια των άρθρων 13 στοιχ. α' και 263 Α' ΠΚ α)τα 
δώρα ή ανταλλάγµατα, που δεν αρµόζουν σε αυτόν να δίδονται ή και να υπάρχει 
υπόσχεση τούτων, για µελλοντική ή τελειωµένη ενέργεια ή παράλειψή του, χωρίς να 
ενδιαφέρει εάν πραγµατοποιήθη ή όχι η µέλλουσα ενέργεια στην οποία απέβλεπαν οι 
άνω παροχές και υποσχέσεις ή αν ο υπάλληλος σκόπευε πράγµατι και σπουδαίως να 
προβεί εις την εν λόγω ενέργεια, αφού το έγκληµα τελειούται µε την προσφορά, δόση 
κ.τ.λ. των ανωτέρω ωφεληµάτων και β)η ενέργεια ή παράλειψή του να 
περιλαµβάνεται στον κύκλο της αρµοδιότητός του και να ανάγεται στην υπηρεσία 
του η να αντίκειται στα καθήκοντά του, όπως αυτά διαγράφονται ή προκύπτουν από 
τον νόµο ή τους υπηρεσιακούς κανονισµούς ή τις διαταγές ή οδηγίες των 
προϊσταµένων του ή την υπηρεσιακή του σχέση ή την φύση της υπηρεσίας του 
(ΟλΑΠ 6/1998).Το έγκληµα της παθητικής δωροδοκίας είναι υπαλλακτικώς µικτό και 
πραγµατώνεται είτε µε κάθε ένα ξεχωριστά από τους εις την άνω διάταξη 
καθοριζοµένους τρόπους είτε και µε όλους µαζί, οι οποίοι µπορεί να συντρέχουν, 
διότι αποτελούν εκφάνσεις της ίδιας εγκληµατικής δράσεως, ήτοι ενός µόνον 
εγκλήµατος και έκαστος αυτών δεν αποκλείει τον άλλο. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 235, 263Α, 
ΚΠ∆: 177, 178, 510 παρ. 1 στοιχ ∆, 510 παρ. 1 στοιχ Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικήµατα - Κλοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 245 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κλοπή. ∆ιακεκριµένες περιπτώσεις κλοπής. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 372 ΠΚ, όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν 
µέρει) κινητό πράγµα από την κατοχή άλλου, µε σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνοµα 
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών µηνών και αν το αντικείµενο της 
κλοπής είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Κατά την 
έννοια της διατάξεως αυτής που προστατεύει το δικαίωµα της ιδιοκτησίας, για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της κλοπής απαιτείται να αφαιρέσει ο δράστης µε 
θετική ενέργεια, από την κατοχή άλλου ξένο ολικά ή εν µέρει κινητό πράγµα µε 
σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνοµα. Η αφαίρεση συνίσταται στην άρση της ξένης 
κατοχής, η οποία υφίσταται στο κινητό πράγµα και θεµελίωση νέας σ' αυτά κατοχής 
από το δράστη ή τρίτο µε το σκοπό της παράνοµης ιδιοποιήσεώς του, είναι δε 
αδιάφορο αν ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε τελικά, όπως και το κίνητρο της κλοπής. 
Στην έννοια της κατοχής που µπορεί να διαρκέσει και για λίγο χρόνο, περιλαµβάνεται 
τόσο η πραγµατική εξουσία επί του πράγµατος, όσο και η βούληση για την εξουσίασή 
του, δηλαδή να το έχει δικό του, να το χρησιµοποιεί και δεν παύει να υπάρχει τέτοιος 
σκοπός αν δεν µπορεί να το µεταβιβάσει περαιτέρω. Η αφαίρεση απαιτείται να έγινε 
αυτογνωµόνως και χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του πράγµατος.  
Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 374 Π.Κ. που αναφέρεται στις διακεκριµένες 
περιπτώσεις κλοπής, η πράξη αυτή τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, µεταξύ 
των άλλων σε περίπτωση που η πράξη συντελέστηκε από πρόσωπο που διαπράττει 
κλοπές ή ληστείες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια. Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 
περ. στ Π.Κ. όπως ισχύει κατ' επάγγελµα τέλεση της πράξεως συντρέχει όταν από την 
επανειληµµένη τέλεση αυτής ή από την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης µε 
πρόθεση επανειληµµένης τελέσεως της πράξεως προκύπτει σκοπός του δράστη για 
πορισµό εισοδήµατος. Κατά συνήθεια δε τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει όταν από 
την επανειληµµένη τέλεση της πράξεως προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς 
διάπραξη του συγκεκριµένου εγκλήµατος ως στοιχείο της προσωπικότητας του 
δράστη. Επανειληµµένη τέλεση συντρέχει και επί διαπράξεως του εγκλήµατος κατ' 
εξακολούθηση αφού πρόκειται για µορφή πραγµατικής οµοειδούς συρροής.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 372, 374, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικήµατα - Κλοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 462 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κλοπή. Ηθική αυτουργία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 372 παρ.1α ΠΚ, όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν 
µέρει) κινητό πράγµα από την κατοχή άλλου µε σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνοµα 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν το αντικείµενο της κλοπής 
είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Κατά την έννοια 
της διατάξεως αυτής, που προστατεύει το δικαίωµα της ιδιοκτησίας για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της κλοπής απαιτείται να αφαιρέσει ο δράστης µε 
θετική ενέργεια από την κατοχή άλλου ξένο ολικά ή εν µέρει κινητό πράγµα 
παράνοµα. Η αφαίρεση συνίσταται στην άρση της ξένης κατοχής, η οποία υφίσταται 
στο κινητό πράγµα και στη θεµελίωση νέας σ' αυτόν κατοχής από το δράστη ή τρίτο 
µε το σκοπό της παράνοµης ιδιοποιήσεώς του, στην έννοια δε της κατοχής, που 
εκφράζει εξουσίαση κάποιου προσώπου σε σχέση µε ένα πράγµα, περιλαµβάνεται 
τόσο η πραγµατική εξουσία επί του πράγµατος όσο και η βούληση για την εξουσίασή 
του. Η αφαίρεση αυτή απαιτείται να έγινε αυτογνωµόνως και χωρίς τη συγκατάθεση 
του δικαιούχου του πράγµατος. Το έγκληµα της κλοπής θεωρείται τετελεσµένο ευθύς 
ως εκείνος που αφαίρεσε το ξένο πράγµα από την κατοχή άλλου θέσει αυτό 
ολοκληρωτικά στην κατοχή του. Η αξία του αντικειµένου της κλοπής δεν αποτελεί 
στοιχείο της αντικειµενικής υποστάσεώς της εφόσον δεν χαρακτηρίσθηκε ως κλοπή 
αντικειµένου ιδιαίτερα µεγάλης αξίας.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ.1 περ.α' του ΠΚ µε την οποία ορίζεται ότι µε 
την ποινή του αυτουργού τιµωρείται όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την 
απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε, προκύπτει ότι για την 
συντέλεση της ηθικής αυτουργίας σε αξιόποινη πράξει πρέπει να συντρέξουν α)η µε 
οποιοδήποτε τρόπο, όπως µε συµβουλές, εκµετάλλευση πλάνης, πραγµατικής ή 
νοµικής, χορήγηση ή υπόσχεση αµοιβής, ή µέσο όπως µε προτροπές (παρακίνηση, 
ενθάρρυνση, παρόρµηση) ή µε παραινέσεις πειθώ και φορτικότητα, πρόκληση της 
αποφάσεως από κάποιον σε άλλον να τελέσει ορισµένη άδικη πράξη και β)ο άλλος να 
διέπραξε την αξιόποινη αυτή πράξη την οποία αποφάσισε µε τον πιο πάνω τρόπο. 
Υποκειµενικώς δε απαιτείται δόλος του ηθικού αυτουργού, δηλαδή ηθεληµένη 
πρόκληση της αποφάσεως για την διάπραξη από τον άλλο της αντικειµενικής 
υποστάσεως ορισµένου εγκλήµατος µε τη θέληση και γνώση ή αποδοχή της 
συγκεκριµένης εγκληµατικής πράξεως. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46, 372, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
 
 



Σελίδα 21 
 

[21] 
 

Αδικήµατα - Κλοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 404 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κλοπή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 372 παρ.1 του ΠΚ, όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν 
µέρει) κινητό πράγµα από την κατοχή άλλου µε σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνοµα 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών και αν το αντικείµενο της 
κλοπής είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 372, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικήµατα - Κλοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 47 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κλοπή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρ. 372 του Ποινικού Κώδικα, όποιος αφαιρεί ξένο, 
(ολικό ή εν µέρει) κινητό πράγµα από την κατοχή άλλου, µε σκοπό να το ιδιοποιηθεί 
παράνοµα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν το αντικείµενο 
της κλοπής είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Κατά 
την έννοια της διατάξεως αυτής, που προστατεύει το δικαίωµα της ιδιοκτησίας για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της κλοπής απαιτείται να αφαιρέσει ο δράστης µε 
θετική ενέργεια, από την κατοχή άλλου, ξένο, ολικά ή εν µέρει, κινητό πράγµα, µε 
σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνοµα. Η αφαίρεση συνίσταται στην άρση της ξένης 
κατοχής, η οποία υφίσταται στο κινητό πράγµα, και στη θεµελίωση νέας σ' αυτό 
κατοχής από τον δράστη ή τρίτο, µε τον σκοπό της παράνοµης ιδιοποιήσεώς του, 
είναι σε αδιάφορο αν ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε τελικά, όπως και το κίνητρο της 
κλοπής, στην έννοια δε της κατοχής, που µπορεί να διαρκέσει και για λίγο χρόνο, 
περιλαµβάνεται τόσο η πραγµατική εξουσία επί του πράγµατος, όσο και η βούληση 
για την εξουσίασή του, δηλαδή να το έχει δικό του, να το χρησιµοποιεί και δεν παύει 
να υπάρχει τέτοιος σκοπός αν δεν µπορεί να το µεταβιβάσει περαιτέρω σε τρίτο. Η 
αφαίρεση απαιτείται να έγινε αυτογνωµόνως και χωρίς τη συγκατάθεση του 
δικαιούχου του πράγµατος. Αντικείµενο ιδιοποίησης µπορεί να είναι και έγγραφα 
αποδεικτικά δικαιώµατος, δηλαδή η υλική τους υπόσταση, όπως είναι φάκελοι που 
περιέχουν έγγραφα του λογιστηρίου της επιχειρήσεως, λ.χ. τιµολόγια, δελτία 
αποστολής, παραστατικά δαπανών κ.λ.π. συναλλαγών, που αποτελούν την βάση 
λογιστικών εγγράφων, τα οποία δεν ενσωµατώνουν αξία, εφόσον η αφαίρεση γίνεται 
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µε τον, κατά την ανωτέρω έννοια, σκοπό ιδιοποίησης. Η αξία του αντικειµένου της 
κλοπής δεν αποτελεί στοιχείο της αντικειµενικής υπόστασής της και εφόσον αυτή δεν 
χαρακτηρίστηκε ως κλοπή µε αντικείµενο ιδιαιτέρως µεγάλης αξίας, πράγµα που 
αποτελεί επιβαρυντική περίσταση του εγκλήµατος αυτού και κρίνεται ανελέγκτως 
από το δικαστήριο της ουσίας, δεν απαιτείται ειδικότερος προσδιορισµός της αξίας 
του πράγµατος που παράνοµα αφαιρέθηκε. Μόνον αν υποβληθεί στο δικαστήριο της 
ουσίας αυτοτελής ισχυρισµός ότι το αντικείµενο της κλοπής είναι ευτελούς αξίας, 
που οδηγεί σύµφωνα µε το άρ. 377 του ίδιου Κώδικα, στην επιεική µεταχείριση του 
δράστη, ανακύπτει υποχρέωση για ειδική αιτιολόγηση, κατά τα κατωτέρω, της 
κρίσεως του δικαστηρίου, αν το αντικείµενο της κλοπής είναι ή όχι ευτελούς αξίας.   
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 27, 83, 372, 377, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικήµατα - Ναρκωτικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 36 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ναρκωτικά. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Πρακτικά. Απόλυτη ακυρότητα. 
Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 περ. β' και ζ' του Ν. 1729/1987 (ήδη άρθρο 20 του Κώδικα 
Νόµων για τα Ναρκωτικά, Ν. 3459/2006 ), µε τις προβλεπόµενες σ' αυτό ποινές 
καθείρξεως και χρηµατική τιµωρείται όποιος, εκτός άλλων, αγοράζει, πωλεί ή κατέχει 
ναρκωτικά, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η ηρωίνη (άρθρο 1 παρ. 2 πιν. Α' 
αριθ. 5 του ως άνω Κώδικα).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 141, 510 παρ. 1 στοιχ. Γ, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 510 παρ. 1 
στοιχ. Η, 
Νόµοι: 1729/1987, άρθ. 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ναρκωτικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 787 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση του Νόµου περί Ναρκωτικών. Αυτοτελείς ισχυρισµοί. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Μεταξύ των αυτοτελών ισχυρισµών, που µπορούν να προβληθούν από τον 
κατηγορούµενο για παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών, είναι και οι: 1) 
Προµήθειας ή κατοχής ναρκωτικών για ιδία αποκλειστική χρήση, που αποδεδειγµένα 
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εξυπηρετεί αποκλειστικά δικές του ανάγκες, σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ.1 του ν. 
1729/1987 και ήδη 29 παρ. 1 του ΚΝΝ (Ν. 3459/2006), οπότε και τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι ενός έτους. 2) Τοξικοµανίας του δράστη, κατά το χρόνο τελέσεως της 
πράξεως, ήτοι αποκτήσεως της έξεως της χρήσεως των ναρκωτικών ουσιών, την 
οποία δε µπορεί να αποβάλει µε τις δικές του δυνάµεις, κατά το άρθρο 31 παρ.1 του 
ν. 1729/1987 και ήδη 30 του ΚΝΝ. Για να είναι σαφής και ορισµένος ο αυτοτελής 
αυτός ισχυρισµός, αρκεί να αναφερθεί ότι ο δράστης "τυγχάνει τοξικοµανής, µη 
δυνάµενος να αποβάλει µε τις δικές του δυνάµεις την έξη της χρήσεως ναρκωτικών 
ουσιών". Το δικαστήριο, αν απορρίψει τον ισχυρισµό αυτό, οφείλει να αιτιολογήσει 
την κρίση του ιδιαίτερα και να αντικρούσει, κατά τα ανωτέρω, το τυχόν αντίθετο 
πόρισµα σχετικής εκθέσεως πραγµατογνωµοσύνης. 3) Η τοξικοµανία, από µόνη της, 
δεν αποτελεί στοιχείο για να θεωρηθεί ο δράστης, κατ' άρθρο 34 ή 36 ΠΚ, ως 
ανίκανος ή ελαττωµένης ικανότητας προς καταλογισµό, µπορεί όµως να θεµελιώσει 
τέτοιο αυτοτελή ισχυρισµό, αν ο εξαρτηµένος τοξικοµανής, συνεπεία της χρήσεως ή 
της καταχρήσεως ναρκωτικών ουσιών, εµφανίζει ψυχικές διαταραχές, παρανοϊκές 
εκδηλώσεις ή ψυχωσικά επεισόδια, που του επιφέρουν διατάραξη των πνευµατικών 
λειτουργιών και τον καθιστούν άτοµο χωρίς ή µε σηµαντικά µειωµένο καταλογισµό.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 34, 36, 
ΚΠ∆: 177, 178, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,  
Νόµοι: 3459/2006, άρθ. 29, 30, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ναρκωτικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1146 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση του νόµου περί Ναρκωτικών. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 20 παρ. 1 εδ. ζ' του Ν. 3459/ 2006, (Κώδικας Νόµων για τα 
Ναρκωτικά) µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και µε χρηµατική ποινή δύο 
χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) µέχρι διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (290.000) ευρώ 
τιµωρείται όποιος κατέχει ναρκωτικά ..., ενώ κατά το άρθρο 23 του ιδίου νόµου µε 
ισόβια κάθειρξη και µε χρηµατική ποινή είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα 
(29.412) µέχρι πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε 
(588.235) ευρώ, τιµωρείται ο παραβάτης των άρθρων 20, 21 και 22 αν είναι 
υπότροπος ... . Ως υπότροπος θεωρείται όποιος έχει καταδικαστεί αµετακλήτως για 
παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών σε βαθµό κακουργήµατος εντός της 
προηγούµενης δεκαετίας ή σε βαθµό πληµµελήµατος εντός της προηγούµενης 
πενταετίας. Εξάλλου, στο άρθρο 29 παρ. 1 του ιδίου Ν. 3459/2006 ορίζεται ότι, 
όποιος για δική του αποκλειστικά χρήση προµηθεύεται ή κατέχει µε οποιοδήποτε 
τρόπο ναρκωτικά σε µικρή ποσότητα ή κάνει χρήση τους τιµωρείται µε φυλάκιση 
µέχρις ενός (1) έτους. Από το συνδυασµό των άνω διατάξεων και µάλιστα από αυτήν 
του άρθρου 23 του ανωτέρω κωδικοποιηµένου νόµου περί ναρκωτικών, προκύπτει 
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ότι σκοπός της διατάξεως αυτής, είναι η βαρυτέρα τιµωρία των ατόµων εκείνων, τα 
οποία παρουσιάζουν µια επικινδυνότητα σχετική µε την βαρύτητα των αδικηµάτων, 
ως αυτά οριοθετούνται από τη διάταξη αυτή και σχετίζονται µε την εµπορία των 
ναρκωτικών (άρθρα 20, 21 και 22 του Ν. 3459/2006). Τέτοια επικινδυνότητα, η οποία 
αποτελεί την ουσιώδη και βασική προϋπόθεση της συνδροµής της επιβαρυντικής 
περιστάσεως του υποτρόπου, δε δύναται να καταλογισθεί σε εκείνον τον δράστη, ο 
οποίος προµηθεύεται ή κατέχει σε µικροποσότητα ναρκωτικές ουσίες για δική του 
αποκλειστική χρήση και πολύ περισσότερο δεν µπορεί να θεωρηθεί ως επικίνδυνο το 
άτοµο εκείνο, το οποίο έχει καταδικασθεί για την πράξη του άρθρου 12 του Ν. 
1729/1987 (ήδη ανωτέρω άρθρ. 29 παρ. 1 του ΚΝΝ). Τούτο δε, διότι, όπως 
προκύπτει από το περιεχόµενο της διατάξεως αυτής, ο δράστης της παραβάσεως 
αυτής δεν εµφανίζει αντικειµενική επικινδυνότητα, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται 
και από τον ίδιο το νοµοθέτη, ο οποίος τιµωρεί την συγκεκριµένη παράβαση µε 
φυλάκιση µέχρις ενός (1) έτους, αλλά και από το γεγονός ότι επιτρέπεται η 
µετατροπή της ποινής αυτής, την οποίαν προβλέπει η εν λόγω διάταξη του άρθρου 12 
παρ.1 του ν. 1729/1987, σε χρηµατική ποινή. Ανάλογη εφαρµογή της διατάξεως του 
άρθρου 23 του Ν. 3459/2006, που αντιµετωπίζει τις διάφορες περιπτώσεις 
παραβατικότητος περί τα ναρκωτικά µε προέχον στοιχείο αυτό της εµπορίας, δεν 
περιλαµβάνει η διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 1729/1987, γεγονός το οποίο 
υποδηλώνει τη βούληση του νοµοθέτη να µην καταλαµβάνει η επιβαρυντική 
περίσταση της υποτροπής τον παραβάτη της διατάξεως του άρθρου 12 παρ. 1 του 
αυτού νοµοθετήµατος. ∆ιαφορετική ερµηνεία θα οδηγούσε σε ανεπιεική 
αποτελέσµατα, ακόµη και για τον περιστασιακό δράστη, ο οποίος θα αντιµετώπιζε 
τον κίνδυνο να θεωρηθεί υπότροπος σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 23 του άνω 
Ν. 3459/2006, εφόσον στο χρόνο που θέτει η διάταξη αυτή, της τελευταίας δηλαδή 
πενταετίας, καταδικαστεί εκ νέου σε βαθµό πληµµελήµατος για παράβαση του νόµου 
περί ναρκωτικών. Έτσι, σε περίπτωση τελέσεως κακουργηµατικής περί τα ναρκωτικά 
πράξεως, η µικρή προηγούµενη ποινική απαξία της πράξεως της κατοχής ναρκωτικών 
για ίδια αποκλειστική χρήση, δεν δικαιολογεί για τη νέα του πράξη ως 
κακουργήµατος την επίταση της ποινής του λόγω υποτροπής, εφόσον στην 
περίπτωση αυτή είναι προφανής η δυσαναλογία ποινής - ενοχής κατά παράβαση της 
αρχής της αναλογικότητος η οποία απορρέει από το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 25 
του ισχύοντος Συντάγµατος. Η κατοχή, κατά την έννοια της άνω διατάξεως, 
πραγµατώνεται µε τη φυσική εξουσία του δράστη επί των ουσιών, ώστε αυτός να 
µπορεί ανά πάσα στιγµή να διαπιστώνει την ύπαρξη τους και να τις διαθέτει 
πραγµατικά κατά τη βούληση του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 1729/1987, άρθ. 12,  
Νόµοι: 3459/2006, άρθ. 20, 21, 22, 23, 29, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικήµατα - Παίγνια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 272 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παίγνια. Αρχή της αναδροµικότητας του επιεικέστερου νόµου. Απλή συνέργεια. 
Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.  
- Στο άρθρο 1 του Ν. 3037/2002 ορίζεται ότι: "Κατά την έννοια των διατάξεων του 
παρόντος νόµου: α. Μηχανικά διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο, για τη λειτουργία 
του οποίου είναι αναγκαία και η συµβολή της µυϊκής δύναµης του παίκτη. β. 
Ηλεκτρικά διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται 
η παρουσία ηλεκτρικών υποστηρικτικών µηχανισµών. γ. Ηλεκτροµηχανικά 
διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο, για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται τόσο η 
παρουσία ηλεκτρικών υποστηρικτικών µηχανισµών όσο και η συµβολή της µυϊκής 
δύναµης του παίκτη. δ. Ηλεκτρονικά διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο για τη 
λειτουργία του οποίου, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και 
άλλων µηχανισµών, απαιτείται η ύπαρξη και εκτέλεση λογισµικού (προγράµµατος). 
ε. Ψυχαγωγικό τεχνικό παίγνιο είναι εκείνο του οποίου το αποτέλεσµα εξαρτάται 
αποκλειστικά από την τεχνική ή πνευµατική ικανότητα του παίκτη και η διενέργειά 
του έχει αποκλειστικά ψυχαγωγικό σκοπό. Στην κατηγορία των ψυχαγωγικών 
τεχνικών παιγνίων εντάσσονται και όσα παίγνια µε παιγνιόχαρτα χαρακτηρίστηκαν 
ως "τεχνικά παίγνια" µε βάση τις διατάξεις του Β∆ 29/1971 (ΦΕΚ 21 Α')". Στο δε 
άρθρο 2 ορίζεται ότι: "1. Απαγορεύεται η διεξαγωγή των υπό στοιχεία β, γ και δ του 
άρθρου 1 παιγνίων περιλαµβανοµένων και των υπολογιστών σε δηµόσια γενικά 
κέντρα, όπως ξενοδοχεία, καφενεία, αίθουσες αναγνωρισµένων σωµατείων κάθε 
φύσης, και σε κάθε άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο. Επίσης απαγορεύεται η 
εγκατάσταση των παιγνίων αυτών. 2. Στα µηχανικά διεξαγόµενα παίγνια επιτρέπεται 
µόνο η διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων όπως ορίζονται στο προηγούµενο 
άρθρο. Στα παίγνια αυτά δεν επιτρέπεται να συνοµολογηθεί στοίχηµα µεταξύ 
οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε µορφής οικονοµικό όφελος 
στον παίκτη. Η συνοµολόγηση στοιχήµατος ή η απόδοση οικονοµικού οφέλους στον 
παίκτη επιφέρει τις συνέπειες των άρθρων 4 και 5". Επίσης, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 
του ιδίου νόµου, "τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και µε 
χρηµατική ποινή τουλάχιστον 5.000 ευρώ όσοι εκµεταλλεύονται ή διευθύνουν κέντρα 
ή άλλους χώρους της παρ. 1 του άρθρου 2 του νόµου αυτού, στα οποία διενεργούνται 
ή εγκαθίστανται παίγνια απαγορευµένα κατά τις διατάξεις των προηγουµένων 
άρθρων. Σε περίπτωση υποτροπής τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) 
έτους και µε χρηµατική ποινή από είκοσι πέντε έως εβδοµήντα πέντε χιλιάδων ευρώ. 
Το δικαστήριο διατάσσει και τη δήµευση των µηχανηµάτων παιγνίων". Κατά δε την 
παρ. 2 του αυτού άρθρου 4, "οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, η 
παράγραφος 3 και η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του κωδικοποιηµένου β.δ. 29/1971 
εφαρµόζονται αναλόγως". Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων σαφώς 
προκύπτει ότι αυτές αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων 
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που δηµιουργεί ο εθισµός στα παίγνια και των φαινοµένων παρανόµου πλουτισµού. 
Έτσι, η διενέργεια ψυχαγωγικών παιγνίων δεν απαγορεύεται και αν ακόµη 
διεξάγονται σε καταστήµατα διαδικτύου, µέσω του διαδικτύου, εφόσον δεν 
προκύπτει οικονοµικό όφελος οποιασδήποτε µορφής υπέρ των παικτών, οιουδήποτε 
τρίτου, ή της επιχειρήσεως προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, εκ της διενεργείας και 
µόνο των παιγνίων αυτών. Αντιθέτως, απαγορεύεται και τιµωρείται η διενέργεια 
τυχερών παιγνίων, και τέτοια θεωρούνται τα παίγνια των οποίων το αποτέλεσµα 
εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τύχη, όπως και τα ψυχαγωγικά 
τεχνικά που παραλλάσσονται σε τυχερά ή για το αποτέλεσµά τους συνοµολογείται 
στοίχηµα µεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή το αποτέλεσµά τους µπορεί να 
αποδώσει οποιασδήποτε µορφής οικονοµικό όφελος στον παίκτη ή στον 
εκµεταλλευόµενο την επιχείρηση στην οποία διενεργούνται τέτοια παίγνια. 
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το όλο περιεχόµενο του νόµου, σκοπός του είναι ο 
αποτελεσµατικός αποκλεισµός της παράνοµης διενέργειας τυχερών παιγνιδιών, του 
κοινώς λεγόµενου ''τζόγου'' , και των παράνοµων εσόδων που αυτή αποφέρει και, 
συνακόλουθα, η επίλυση των µεγάλων κοινωνικών προβληµάτων που δηµιουργεί. 
Εκείνο που κολάζει ο νόµος, απειλώντας ποινικές (άρθρο 4) και διοικητικές (άρθρο 
5) κυρώσεις, είναι η διενέργεια, µέσω των ανωτέρω µηχανηµάτων ή µηχανισµών ή 
Η/Υ, που ενδιαφέρει εν προκειµένω, παιγνίων τυχερών, κατά την ανωτέρω έννοια, 
στα οποία παίζονται χρηµατικά ποσά και από τα οποία αποκοµίζουν µεγάλα κέρδη οι 
επιτρέποντες στις οικείες επιχειρήσεις τους, όπως η της αναιρεσείουσας, τη 
διενέργεια τέτοιων παιγνίων. Οι ποινικές κυρώσεις που απειλούνται στρέφονται 
µόνον εναντίον όσων επιτρέπουν στα ως άνω µηχανήµατα, µηχανισµούς και Η/Υ τη 
διενέργεια τυχερών παιγνίων, στα οποία διακυβεύονται χρηµατικά ποσά και όχι τη 
διενέργεια των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, εκείνων δηλ. των οποίων το 
αποτέλεσµα εξαρτάται αποκλειστικά από την τεχνική και πνευµατική ικανότητα του 
παίκτη και η διενέργειά τους έχει αποκλειστικό και µόνον ψυχαγωγικό σκοπό και δεν 
απαγορεύεται και στα δηµόσια κέντρα (καφενεία κ.λπ.) και όταν ακόµη διεξάγονται 
µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους οποίους µπορούν να εγκαταστήσουν οι 
ιδιοκτήτες τους, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν συνοµολογούνται στοιχήµατα 
µεταξύ των οποιωνδήποτε προσώπων και δεν γίνονται τα παίγνια αυτά µε τέτοιο 
τρόπο και µε σκοπό αποδόσεως οποιουδήποτε οικονοµικού οφέλους του 
καταστηµατάρχη ή του παίκτη. Η ερµηνευτική αυτή εκδοχή είναι σύµφωνη και µε 
τον ανωτέρω σκοπό του Νοµοθέτη που, όπως λέχθηκε, στην συγκεκριµένη 
περίπτωση, ήθελε και επιδίωξε να πατάξει τις µορφές εκείνες των παιγνίων, οι οποίες 
συνδέονται µε την επίτευξη οικονοµικών αποτελεσµάτων που οδηγούν στην ψυχική 
υποδούλωση και την οικονοµική καταστροφή των παικτών, πράγµα που προκύπτει 
και από τη σχετική αιτιολογική έκθεση του νόµου. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, οι 
διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 δ, 2 και 4 του Ν. 3037/2002, κατά το σκέλος που 
προβλέπουν και τιµωρούν την εγκατάσταση και διεξαγωγή ηλεκτρονικά 
διεξαγόµενων τυχερών παιγνίων µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεν αντιβαίνουν στις 
διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγµατος, ούτε και στη 
θεσπισθείσα µε το άρθρο 25 παρ. 1 του ιδίου αρχή της αναλογικότητας. Τούτο δε 
διότι, στο απολύτως αναγκαίο µέτρο, πατάσσουν την µε οποιοδήποτε και 
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ηλεκτρονικά διεξαγόµενο τρόπο (µε τη βοήθεια ειδικού λογισµικού προγράµµατος 
που εισάγεται και ασύρµατα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές) εγκατάσταση και 
διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, πράξη η οποία πλήττει την οικογενειακή, 
επαγγελµατική και προσωπική οικονοµική και όχι µόνο ζωή των παικτών, την οποία 
προστατεύει το Σύνταγµα, αποφέροντας εκ παραλλήλου σοβαρά οικονοµικά οφέλη 
στους εκµεταλλευόµενους και διευθύνοντες τις αντίστοιχες επιχειρήσεις. Ακόµη, οι 
ως άνω διατάξεις, κατά το αυτό σκέλος, δεν εµπίπτουν στην απαγόρευση περί της 
οποίας έκρινε το ∆ΕΚ, αφού µε την C-65/2005 απόφαση κρίθηκε ότι παραβιάσθηκαν 
από την Ελληνική ∆ηµοκρατία οι σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού ∆ικαίου, µε την 
θεσπισθείσα από τον Ν. 3037/2002 απαγόρευση εγκαταστάσεως και λειτουργίας 
όλων των ηλεκτρικών, ηλεκτροµηχανικών, ηλεκτρονικών παιγνίων, 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των παιγνίων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε κάθε 
δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο, εκτός των καζίνων και όχι ότι δεν µπορούν να κηρυχθούν 
ένοχοι και να τους επιβληθούν οι ανωτέρω ποινές σε περίπτωση που επέτρεψαν στα 
µηχανήµατα αυτά την διενέργεια τυχερών παιγνίων. Υπέρ τούτου συνηγορεί το ότι, 
προκειµένου περί των τυχερών παιγνίων, µε την άσκηση των οποίων επιδιώκεται, 
αµέσως ή εµµέσως, ο προσπορισµός χρηµατικού κέρδους, έχει κριθεί από το ∆ΕΚ 
(αποφάσεις της 24.3.1994, C-275/92, Schindler, Συλλογή 1994, σ. I-1039, σκέψεις 58 
επόµ., της 21.9.1999, C-124/97, Lαuder κ.λπ., Συλλογή 1999, σ. I-6067, σκέψεις 13 
και 33, καθώς και της 11.9.2003, C-6/01, Association Nacional de Operadores de ... 
κ.λπ., Συλλογή 2003, σ. I-8621, σκέψεις 73 επόµ.) ότι υφίστανται επιτακτικοί λόγοι 
γενικού συµφέροντος, συνδεόµενοι µε την προστασία των καταναλωτών και της 
κοινωνικής τάξεως, που µπορούν, επιτρεπτώς, να καταστήσουν δυνατό τον εκ µέρους 
των εθνικών νοµοθεσιών περιορισµό, ή ακόµη και την απαγόρευση, της ασκήσεώς 
τους και την αποφυγή, µε αυτόν τον τρόπο, του ενδεχοµένου να αποτελέσουν πηγή 
ατοµικού οφέλους. Και τούτο διότι τα εν λόγω παίγνια ενέχουν υψηλό κίνδυνο 
διαπράξεως εγκληµάτων και απάτης, αλλά και συνιστούν ενθάρρυνση της σπατάλης, 
η οποία µπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες επί ατοµικού και κοινωνικού επιπέδου 
(ΣτΕ 2144/2009, όπου και οι ανωτέρω παραποµπές). Όλες τις ανωτέρω άκρως 
επιζήµιες για το κοινωνικό σύνολο συνέπειες επιχειρεί να αποτρέψει ο νοµοθέτης µε 
τη θέσπιση της απαγορεύσεως διενέργειας τυχερών παιγνίων και µε την 
ποινικοποίηση της συµπεριφοράς εκείνου, ο οποίος επιτρέπει, µε σκοπό το ατοµικό 
του οικονοµικό όφελος, τη διενέργεια αυτών. Πάντως η διενέργεια τέτοιων παιγνίων 
είναι αξιόποινη, σύµφωνα και µε τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 Β∆ 29/71, που δεν 
καταργήθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 3037/2002. Μετά την έκδοση της 
προσβαλλόµενης αποφάσεως, εκδόθηκε ο ν. 4002/2011 "τροποποίηση της 
συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου - ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη 
δηµοσιονοµική εξυγίανση - θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, 
Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης", µε το άρθρο 
54§16 του οποίου καταργήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1,2,3 εδάφια πρώτο και 
δεύτερο, 4, 5, 6, 7 παράγραφοι 2, 8 και 9 του Ν. 3037/2002. Η κατάργηση, όµως, των 
διατάξεων αυτών δεν σηµαίνει ότι η διενέργεια τυχερών παιγνίων µέσω 
ηλεκτρονικών υπολογιστών έπαυσε να είναι αξιόποινη.  
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- Με τη διάταξη του άρθρου 2 του ΠΚ καθιερώνεται η αρχή της αναδροµικότητας 
του επιεικέστερου νόµου, που ίσχυσε από την τέλεση της πράξεως µέχρι την 
αµετάκλητη εκδίκαση της υποθέσεως. Είναι δε ευµενέστερος για τον κατηγορούµενο 
ο νόµος εκείνος που ισχύει κατά την εκδίκαση της υποθέσεως, όταν αυτός καταργεί 
την ποινική κύρωση που ίσχυε κατά την τέλεση της πράξεως, χωρίς, όµως, να θέτει 
σε ισχύ άλλη, οπότε παύει να υπάρχει το αξιόποινο αυτής, αλλά και όταν, 
εκτιµώµενος στο σύνολό του, περιέχει ευµενέστερες για τον κατηγορούµενο 
διατάξεις. Κατά την αληθινή, δηλαδή, έννοια της ανωτέρω διατάξεως του άρθρου 2 
του ΠΚ, ανώτερο χρονικό σηµείο µέχρι του οποίου έχει εφαρµογή ο ευµενέστερος 
για τον κατηγορούµενο νόµος είναι εκείνος της αµετάκλητης καταδίκης του. Μετά 
από αυτή, έχει αναδροµική ισχύ µόνο ο νόµος που καθιστά την πράξη µη αξιόποινη 
(ανέγκλητη), όχι, εποµένως, και εκείνος, µε τον οποίο εξαλείφεται για ορισµένους 
λόγους το αξιόποινο της πράξεως, η οποία, ως αδίκηµα, εξακολουθεί να έχει, χωρίς 
τη συνδροµή των όρων αυτών, αξιόποινο χαρακτήρα. Έτσι, θα πρέπει µε το νέο νόµο 
να καταργείται ο κυρωτικός κανόνας που εφαρµόσθηκε και, επί πλέον, η πράξη να 
µην επικαλύπτεται από άλλες διατάξεις που συνέρρεαν κατ' ιδέαν και είχαν 
απορροφηθεί από τη διάταξη που τότε εφαρµόσθηκε και αργότερα καταργήθηκε. 
Είναι προφανές ότι ο νοµοθέτης απέβλεψε στην πράξη ως γεγονός και στην 
κατάλυση του αξιοποίνου της µε µεταγενέστερο νόµο. Εποµένως, όταν µέχρι την 
αµετάκλητη καταδίκη καταργηθεί ο νόµος που εφαρµόσθηκε, αλλά η πράξη 
επικαλύπτεται από άλλες διατάξεις, που συνέρρεαν και δεν εφαρµόσθηκαν λόγω 
απορροφήσεως, επέρχεται αναβίωσή τους, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν. Όπως 
δε αναφέρθηκε, ναι µεν οι διατάξεις των άρθρων 1 περ. δ, 2§1 και 4§1 του ν. 
3037/2002 καταργήθηκαν µε το άρθρο 54§16 του ν. 4002/2011. Πλην, η ίδια 
συµπεριφορά προβλέπεται και τιµωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 7§1 εδ. 
α του β.δ. 29/1971, που, όπως αναφέρθηκε, δεν καταργήθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 
3037/2002, το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 54§16 του ν. 4002/2011. 
Συγκεκριµένα, κατά τις διατάξεις των εν λόγω άρθρων του β.δ. 29/1971, "τα τυχηρά 
παίγνια απαγορεύονται καθ' άπασαν την Ελληνικήν Επικράτειαν, οι δε 
εκµεταλλευόµενοι ή διευθύνοντες κέντρα επιτρέποντες την διενέργειαν εν αυτοίς 
τυχηρών παιγνίων, τιµωρούνται διά χρηµατικής ποινής και φυλακίσεως µέχρι δύο 
ετών και εν υποτροπή διά χρηµατικής ποινής και φυλακίσεως µέχρι πέντε ετών, ως 
και στερήσεως των πολιτικών δικαιωµάτων µέχρι πέντε ετών". Ανεξαρτήτως, όµως, 
αυτών, η εν λόγω συµπεριφορά εξακολουθεί να είναι αξιόποινη και µετά την ισχύ του 
ανωτέρω ν. 4002/2011. Πράγµατι, κατά τη διάταξη του άρθρου 52§1 αυτού, "όποιος 
διεξάγει παίγνια χωρίς να διαθέτει την απαιτούµενη προς τούτο άδεια, τιµωρείται µε 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και µε χρηµατική ποινή από 100.000 έως 
και 200.000 ευρώ, ανά παιγνιοµηχάνηµα ή προκειµένου για παίγνια που διεξάγονται 
µέσω του διαδικτύου µε ποινή φυλάκισης και µε χρηµατική ποινή από διακόσιες 
χιλιάδες (200.000) έως και πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Αν το παίγνιο που 
διεξάγεται είναι τυχερό, το αδίκηµα τιµωρείται µε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα έτη". 
Κατά δε την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, "όποιος εγκαθιστά ή λειτουργεί τυχερά παίγνια 
µε παιγνιοµηχανήµατα (στα οποία, κατά το άρθρο 25 στοιχ. δ του ν. 4002/2011, 
περιλαµβάνονται και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές) χωρίς την κατάλληλη 
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πιστοποίηση είτε του παιγνίου είτε του παιγνιοµηχανήµατος είτε του καταστήµατος, 
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και µε χρηµατική ποινή από 
150.000 έως 200.000 ευρώ ανά παιγνιοµηχάνηµα". Ενώ, κατά την παρ. 8 του ίδιου 
άρθρου, "όποιος, ακόµη και εάν είναι κάτοχος άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, 
µετατρέπει τεχνικό - ψυχαγωγικό παιγνιοµηχάνηµα σε τυχερό, τιµωρείται µε 
κάθειρξη έως δέκα ετών και χρηµατική ποινή από 200.000 έως 300.000 ευρώ" (βλ. 
και ΑΠ 192/2012, που έκρινε οµοίως).  
- Κατά το άρθρο 47 παρ. 1 ΠΚ, όποιος, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 στοιχ. β' 
του προηγουµένου άρθρου, παρέσχε µε πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδροµή 
πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση της άδικης πράξεως που ο άλλος διέπραξε, 
τιµωρείται ως συνεργός µε ποινή ελαττωµένη. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, 
απλή συνέργεια συνιστά οποιαδήποτε συνδροµή, υλική ή ψυχική, η οποία, χωρίς να 
είναι άµεση, παρέχεται στον αυτουργό µε γνώση της τελέσεως από αυτόν ορισµένης 
άδικης πράξεως και µε τη βούληση ή αποδοχή του συνεργού να συµβάλει µε τη 
συνδροµή του στην πραγµάτωσή της. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 2, 47, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 3037/2002, άρθ. 10, 
Νόµοι: 40002/2011, άρθ. 54,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1495 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράβαση καθήκοντος. Αγορανοµικές παραβάσεις. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία.  Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.  
- Κατά το άρθρο 259 ΠΚ, "υπάλληλος που µε πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της 
υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο 
όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο 
ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται µε άλλη ποινική διάταξη". Από τη διάταξη 
αυτή, που σκοπό έχει την προστασία του γενικότερου συµφέροντος της οµαλής και 
απρόσκοπτης διεξαγωγής της υπηρεσίας, προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της παραβάσεως καθήκοντος, ενεργητικό υποκείµενο του οποίου µπορεί 
να είναι µόνον υπάλληλος, κατά την έννοια των άρθρων 13 στοιχ. α' και 263α του 
ίδιου Κώδικα, και τέτοιος είναι και ο Νοµάρχης, απαιτούνται α) παράβαση όχι απλού 
υπαλληλικού καθήκοντος, αλλά καθήκοντος της υπηρεσίας του υπαλλήλου, το οποίο 
καθορίζεται και επιβάλλεται στον υπάλληλο από το νόµο ή από διοικητική πράξη ή 
απορρέει από τις ιδιαίτερες οδηγίες της προϊσταµένης αρχής ή ενυπάρχει στην ίδια τη 
φύση της υπηρεσίας και αναφέρεται στην έκφραση από αυτόν της θελήσεως της 
πολιτείας, µέσα στον κύκλο των δηµοσίων υποθέσεων και ενεργειών στις σχέσεις της 
απέναντι στους τρίτους, β) δόλος του δράστη, που περιέχει τη γνώση και τη θέληση 
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της παραβάσεως του υπηρεσιακού του καθήκοντος και γ) σκοπός του δράστη, ως 
πρόσθετο στοιχείο της υποκειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος αυτού, 
συνιστάµενος στην επιδίωξη του δράστη να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον 
παράνοµο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο, χωρίς να είναι αναγκαίο να 
επιτευχθεί η επιδιωχθείσα ωφέλεια ή βλάβη, η οποία µπορεί να είναι είτε υλική είτε 
ηθική. Για να συντρέχει δε ο σκοπός αυτός πρέπει όχι µόνο η βούληση του δράστη να 
κατατείνει προς αυτόν, αλλά και η συµπεριφορά του, όπως αναπτύσσεται, να µπορεί 
αντικειµενικά να οδηγήσει στην επίτευξή του, αφού ο σκοπός να προσπορίσει τον 
εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή 
κάποιον άλλον προϋποθέτει ότι η πράξη, όπως επιχειρείται από το δράστη, δύναται 
να οδηγήσει στην απόκτηση παράνοµου οφέλους ή στην πρόκληση βλάβης τρίτου 
(αντικειµενικό στοιχείο). Μεταξύ δε της αξιόποινης πράξεως της παραβάσεως 
καθήκοντος και του σκοπού οφέλους ή βλάβης πρέπει να υπάρχει αιτιώδης σχέση, 
ώστε η πράξη της παραβάσεως καθήκοντος, αν δεν είναι ο αποκλειστικός τρόπος, 
πάντως πρέπει να είναι ο πρόσφορος τρόπος περιποιήσεως του σκοπουµένου οφέλους 
ή βλάβης. Εάν δε κατά την άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου υπάρχει πεδίο 
διακριτικής ευχέρειας αυτού, η παράβαση µπορεί να συντελεσθεί και µε την κακή 
χρήση της διακριτικής εξουσίας, την υπέρβαση δηλαδή των ακραίων ορίων της 
διακριτικής εξουσίας, τα οποία επιβάλλουν οι αρχές της υπεροχής του δηµοσίου 
συµφέροντος, της χρηστής διοικήσεως, της καλής πίστης, της αµεροληψίας της 
διοικήσεως, της ισότητας και της εξυπηρετήσεως του σκοπού του νόµου ή µε την 
κατάχρηση εξουσίας, η οποία υπάρχει στην περίπτωση που, αν και δεν παραβιάζεται 
κάποια διάταξη νόµου, η πράξη ασκείται για την εξυπηρέτηση σκοπού καταδήλως 
ξένου προς τον σκοπό, στον οποίο απέβλεψε ο νόµος, όταν, δηλαδή, είναι απόρροια 
ελατηρίων και κινήτρων που καταδήλως αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση σκοπού 
άλλου από εκείνον του νόµου. Τα ακραία όρια της διακριτικής εξουσίας του 
υπαλλήλου δεν προκαθορίζονται γενικώς, αλλά κρίνονται σε κάθε περίπτωση από το 
δικαστήριο αναλόγως των ειδικών συνθηκών της συγκεκριµένης πράξεως του 
υπαλλήλου. 
- Το άρθρο 57 α του Αγορανοµικού Κώδικα (Ν.∆. 136/1946), όπως ίσχυε κατά το 
χρόνο τελέσεως των επίµαχων αγορανοµικών παραβάσεων (6-3-2000 µέχρι 5-4-
2001), ορίζει ότι: "1 Σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του νόµου αυτού και των 
διατάξεων που εκδίδονται σε εκτέλεση του και που αναφέρονται: α) ... β) σε νόθευση 
τροφίµων και ειδών που καλύπτουν γενικά βιοτικές ανάγκες, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 4 και 5 του νόµου αυτού και του άρθρου 281 του 
Ποινικού Κώδικα και γ) ... ο Υπουργός Εµπορίου µπορεί µε απόφασή του, 
ανεξάρτητα από την άσκηση ποινικής δίωξης, να επιβάλλει στο φορέα της 
επιχείρησης πρόστιµο από 50.000 - έως 10.000.000 δραχµές. 2. Η απόφαση εκδίδεται 
µετά σύµφωνη γνώµη, για την ύπαρξη παράβασης των διατάξεων της παρ. 1, της 
αρµόδιας Αγορανοµικής Επιτροπής, η οποία συνέρχεται και γνωµοδοτεί υποχρεωτικά 
µέσα στην προθεσµία που ορίζει ο Υπουργός σε κάθε περίπτωση και αφού 
προηγούµενα η Επιτροπή καλέσει εγγράφως προ σαράντα οκτώ ωρών τον 
ενδιαφερόµενο να εκθέσει τις απόψεις του. 3. Για τα κέντρα ή επιχειρήσεις που 
λειτουργούν εκτός της περιφέρειας το Νοµού Αττικής την αρµοδιότητα αυτή, των 
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παραγράφων 1 και 2 έχουν οι κατά τόπους αρµόδιοι κατά περίπτωση Νοµάρχες και οι 
οικείες Αγορανοµικές Επιτροπές. 4. Σε περίπτωση νέας παράβασης των διατάξεων, 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, µέσα σε δώδεκα (12) µήνες 
από την προηγούµενη παράβαση, τα όρια των κυρώσεων της παραγράφου 1 
διπλασιάζονται". Από τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 57 α του Ν.∆. 136/1946, πλην 
άλλων, προκύπτουν και τα εξής: α) Τα όρια του προστίµου, που προβλέπεται για την 
περίπτωση παραβάσεως, η οποία αναφέρεται σε νόθευση τροφίµων και ειδών που 
καλύπτουν γενικά βιοτικές ανάγκες, όπως αυτά (όρια) αναπροσαρµόστηκαν µε την 
Α2 3422/9/25-4-1991 απόφαση του Υπουργού Εµπορίου, ήταν, κατά το χρονικό 
διάστηµα τελέσεως των επίµαχων παραβάσεων του Χ. Κ., το µεν ελάχιστο 50.000 
δραχµές (δηλαδή 146,74 ευρώ), το δε ανώτατο 10.000.000 δραχµές (δηλαδή 
29.347,03 ευρώ). Σε περίπτωση δε νέας όµοιας παραβάσεως µέσα σε δώδεκα (12) 
µήνες από την προηγουµένη παράβαση, τα όρια του πιο πάνω προστίµου 
διπλασιάζονται, δηλαδή το ελάχιστο όριο των 146,74 ευρώ γίνεται 293,48 ευρώ και 
το ανώτατο όριο των 29.347,03 ευρώ γίνεται 58.694,06 ευρώ και β) στην περίπτωση 
επιχειρήσεων που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας του Νοµού Αττικής, όπως στην 
προκειµένη περίπτωση, την αρµοδιότητα επιβολής και καθορισµού του ύψους του 
προστίµου έχει ο οικείος Νοµάρχης και οι οικείες Αγορανοµικές Επιτροπές.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 20, 30, 32, 231, 232, 259, 263α, 281,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Ν∆: 136/1946, άρθ. 57,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 762 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράβαση καθήκοντος. Παραγραφή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της 
αθωωτικής απόφασης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 259 του ΠΚ, "υπάλληλος που µε πρόθεση παραβαίνει 
τα καθήκοντα της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον, 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται µε άλλη 
ποινική διάταξη". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για να στοιχειοθετεί το 
έγκληµα της παράβασης καθήκοντος, δράστης του οποίου είναι υπάλληλος κατά την 
έννοια του άρθρου 13α του ίδιου Κώδικα, απαιτούνται: α) παράβαση υπηρεσιακού 
καθήκοντος, το οποίο καθορίζεται µε νόµο ή µε διοικητική πράξη ή µε ιδιαίτερες 
οδηγίες της προϊσταµένης αρχής ή ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας, β) πρόθεση 
του δράστη, δηλαδή δόλος που περιέχει τη θέληση παραβάσεως του καθήκοντος της 
υπηρεσίας και γ) σκοπός να προσπορισθεί στον ίδιο τον δράστη ή σε άλλον 
παράνοµη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να επέλθει βλάβη στο κράτος ή σε κάποιον 
άλλον, χωρίς να απαιτείται και η επίτευξη του εν λόγω σκοπού. Για να συντρέχει δε ο 
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σκοπός αυτός πρέπει όχι µόνον η βούληση του δράστη να κατατείνει προς αυτόν, 
αλλά και η συµπεριφορά του, όπως αναπτύσσεται, να µπορεί αντικειµενικά να 
οδηγήσει στην επίτευξη του, αφού ο όρος µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτόν του 
ή σε άλλον παράνοµο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον λογικά 
σηµαίνει ότι η πράξη, όπως επιχειρείται από το δράστη, δύναται να οδηγήσει στην 
απόκτηση παράνοµου οφέλους ή στην πρόκληση βλάβης τρίτων (αντικειµενικό 
στοιχείο) και επί πλέον ότι η βούληση του δράστη κατευθύνεται στην απόκτηση του 
οφέλους ή στην πρόκληση της βλάβης (υποκειµενικό στοιχείο). Έτσι, µεταξύ της 
πράξεως και του σκοπού οφέλους ή βλάβης πρέπει να υπάρχει µια τέτοια αιτιώδης 
σχέση ώστε η πράξη της παραβάσεως καθήκοντος, αν δεν είναι ο αποκλειστικός 
τρόπος, πάντως πρέπει να είναι πρόσφορος περιποιήσεως του σκοπουµένου οφέλους 
ή της σκοπούµενης βλάβης, πράγµα που συµβαίνει όταν το σκοπούµενο όφελος ή η 
βλάβη δεν µπορεί να επιτευχθεί παρά µόνο µε την παράβαση του συγκεκριµένου 
καθήκοντος. Όταν δε ο σκοπός συνίσταται σε βλάβη του κράτους, πρέπει να 
προσδιορίζεται και σε τι συνίσταται η βλάβη αυτή. 
- Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 του ΠΚ, το αξιόποινο εξαλείφεται µε την 
παραγραφή, η οποία προκειµένου για πληµµελήµατα είναι πέντε έτη και αρχίζει από 
τότε που τελέσθηκε η πράξη. Η. προθεσµία αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η 
κύρια διαδικασία και έως ότου γίνει αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, πάντως 
όχι πέραν των τριών ετών για πληµµελήµατα. Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό 
µε εκείνες των άρθρων 310 παρ. 1 εδ. β, 370 στοιχ., β και 511, όπως αντικατ. µε το 
άρθρο 50 παρ. 5 του ν. 3160/2003 του ΚΠ∆, προκύπτει ότι η παραγραφή ως θεσµός 
δηµόσιας τάξης εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της 
ποινικής διαδικασίας ακόµη δε και από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος διαπιστώνοντας τη 
συµπλήρωση της παραγραφής και µετά την άσκηση της αναίρεσης οφείλει να 
αναιρέσει την προσβαλλόµενη απόφαση και να παύσει οριστικώς την ποινική δίωξη, 
λόγω παραγραφής, εφόσον η αίτηση αναίρεσης είναι τυπικά παραδεκτή, για το λόγο 
ότι ασκήθηκε νοµότυπα και εµπρόθεσµα και περιέχεται σ' αυτή, σύµφωνα µε το 
άρθρο 509 ένας τουλάχιστον παραδεκτός λόγος αναίρεσης, από αυτούς που 
περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 510 του ΚΠ∆, ο οποίος κρίθηκε βάσιµος 
(ΟλΑΠ 7/2005). 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13α, 111, 112, 113, 259, 
ΚΠ∆: 504, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 780 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράβαση καθήκοντος. Επιτροπή Ανταγωνισµού. Έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
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- Από τη διάταξη του άρθρου 259 ΠΚ, κατά την οποία "Υπάλληλος που µε πρόθεση 
παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό 
του ή σε άλλον παράνοµο όφελος ή για να βλάψει το Κράτος ή κάποιον άλλον 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται µε άλλη 
ποινική διάταξη" προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
παραβάσεως καθήκοντος, δράστης του οποίου είναι υπάλληλος κατά την έννοια του 
άρθρου 13 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, απαιτούνται : α) παράβαση υπηρεσιακού 
καθήκοντος το οποίο καθορίζεται µε νόµο ή µε διοικητική πράξη ή µε ιδιαίτερες 
οδηγίες προϊσταµένης αρχής ή ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας του υπαλλήλου, 
ιδιότητα που έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, β) πρόθεση του 
δράστη, δηλαδή δόλος που περιέχει τη θέληση παραβάσεως του καθήκοντος της 
υπηρεσίας και γ) σκοπός να προσπορίσει στον ίδιο το δράστη ή σε άλλον παράνοµη 
υλική ή ηθική ωφέλεια ή να επέλθει βλάβη στο Κράτος ή κάποιον άλλον. Η 
σκοπούµενη ωφέλεια ή βλάβη µπορεί να είναι όχι µόνο υλική αλλά και ηθική, για την 
τελείωση δε της πράξεως αρκεί επιδίωξη της παράνοµης ωφέλειας ή βλάβης χωρίς να 
απαιτείται και η επίτευξη αυτής.  
- Κατά το άρθρο 8γ του Ν. 703/1977, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παραγρ. 
14 του Ν. 2837/2000, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, έχει µεταξύ των 
άλλων αρµοδιοτήτων και "την ευθύνη της λειτουργίας αυτής, ασκεί δε τις προς τούτο 
αρµοδιότητες και ιδίως α) ... β) συντονίζει και κατευθύνει την Γραµµατεία της 
Επιτροπής Ανταγωνισµού". Περαιτέρω, κατά το άρθρο 24 παραγρ. 4 του ίδιου νόµου, 
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του Ν. 3373/2005, "η 
Επιτροπή Ανταγωνισµού υποχρεούται να εκδώσει απόφαση µέσα σε έξι (6) µήνες 
από την ηµεροµηνία υποβολής της καταγγελίας ή του αιτήµατος του Υπουργού 
Ανάπτυξης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η υπόθεση χρήζει περαιτέρω 
έρευνας, η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να παρατείνει την προθεσµία αυτή το 
ανώτερο, µέχρι δύο (2) µήνες". Η ανωτέρω υποχρέωση της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού, να αποφαίνεται δηλαδή εντός της προβλεπόµενης από την ως άνω 
διάταξη προθεσµίας, επί καταγγελίας οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου ή 
επί αιτήµατος του Υπουργού Ανάπτυξης έχει, ως αναγόµενη σε διοικητική ενέργεια, 
την έννοια της ταχύτερης δυνατής περατώσεως, του ελέγχου και της διαπιστώσεως 
των παραβάσεων του ελεύθερου ανταγωνισµού και της επιβολής κυρώσεων εντός 
ευλόγου χρόνου και όχι τη θέσπιση ανατρεπτικής προθεσµίας, η άπρακτη πάροδος 
της οποίας θα συνεπαγόταν την αδυναµία ενέργειας της Επιτροπής, για τον εφεξής 
χρόνο και ακυρότητα της τυχόν, καθ' υπέρβαση της προθεσµίας αυτής, λαµβανόµενης 
απόφασης. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 259, 
ΚΠ∆: 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 703/1977, άρθ. 8γ, 
Νόµοι: 2837/2000, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3373/2005, άρθ. 24,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικήµατα - Παράνοµη εγκατάσταση κεραίας  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 132 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παράνοµη εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας.Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Κανόνας "non bis in idem". 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1∆, 5Α του Ν. 2801/2000 "ρυθµίσεις θεµάτων 
αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις", 
όπως ίσχυαν κατά το χρόνο τελέσεως της ένδικης αξιόποινης πράξεως, η 
εγκατάσταση σταθµού εκποµπής ή / και λήψης ραδιοσήµατος και κατασκευή κεραίας 
χωρίς άδεια ή έγκριση, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών και µε χρηµατική 
ποινή από 7.500 µέχρι 38.000 ευρώ, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.2Α του 
ίδιου νόµου, για την κατασκευή κεραίας σταθµού στην ξηρά, που χρησιµοποιείται για 
την εκποµπή ή / και τη λήψη ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας, απαιτείται άδεια, η οποία 
χορηγείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Περαιτέρω, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 14 εδ. κ' του νεότερου ν. 2867/2000, που συγκροτεί, ως 
ανεξάρτητη διοικητική αρχή, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), "η Ελληνική Επιτροπή Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών 
(ΕΕΤΤ) χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθµών στην ξηρά, ασκώντας όλες 
τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 2801/2000 ...". Από τις 
διατάξεις αυτές συνάγεται ότι από 19-12-2000, που άρχισε η ισχύς του ανωτέρω 
τελευταίου νόµου, για την εγκατάσταση σταθµού βάσεως εκποµπής κινητής 
τηλεφωνίας και την κατασκευή κεραίας σταθµού στην ξηρά για λήψη ραδιοσήµατος, 
απαιτείται σχετική άδεια αρχής, η οποία εκδίδεται από την άνω ανεξάρτητη 
διοικητική αρχή ΕΕΤΤ και όχι από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, που 
τις εξέδιδε µέχρι 19-12-2000. 
- Σύµφωνα µε τον κανόνα "non bis in idem", ο καθένας µόνο µία φορά, δηλαδή µε 
µία µόνο διαδικασία, υποβάλλεται σε δικαστική κρίση, ως υπαίτιος της αυτής 
πράξεως, µε αποτέλεσµα να εξαντλείται η κατά το άρθρο 27 του ΚΠοιν∆ αξίωση της 
Πολιτείας προς άσκηση ποινικής διώξεως, όταν αυτή ασκηθεί µία φορά. H αρχή αυτή 
έχει προβλεφθεί από τον ηµεδαπό νοµοθέτη, µε τη διάταξη του άρθρου 57 του 
ΚΠοιν∆, επαναλήφθηκε δε και µε τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 του 7ου 
Πρωτοκόλλου της Σύµβασης για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και 
των θεµελιωδών ελευθεριών (ΕΣ∆Α), το οποίο κυρώθηκε µε το Ν. 1705/1987, 
σύµφωνα µε την οποία "κανένας δεν µπορεί να διωχθεί ή καταδικαστεί ποινικά από 
τα δικαστήρια του ίδιου Κράτους για µία παράβαση για την οποία ήδη αθωώθηκε ή 
καταδικάστηκε µε αµετάκλητη απόφαση σύµφωνα µε το νόµο και την ποινική 
δικονοµία του Κράτους αυτού". Κατά την έννοια, λοιπόν, της ως άνω διατάξεως του 
7ου Πρωτοκόλλου, σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις του ηµεδαπού Ποινικού 
∆ικαίου, ο κανόνας αυτός δεν εφαρµόζεται όταν ο υπαίτιος παράνοµης πράξεως 
τιµωρείται ποινικώς από το αρµόδιο δικαστήριο, αλλά και πειθαρχικώς ή διοικητικώς 
από το αρµόδιο Όργανο, δηλαδή η επιβολή, για την αυτή πράξη, διοικητικού 
προστίµου, δεν εµποδίζει και την επιβολή ποινικής κυρώσεως από το αρµόδιο ποινικό 



Σελίδα 35 
 

[35] 
 

δικαστήριο. Εξάλλου, η ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία των αποφάσεων 
πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς, εκείνους δηλαδή που 
προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 
παρ. 2 ΚΠ∆, από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορό του και τείνουν στην άρση του 
άδικου χαρακτήρα της πράξης ή της ικανότητας για καταλογισµό ή στη µείωση αυτής 
ή στην εξάλειψη του αξιόποινου της πράξης ή τη µείωση της ποινής, εφόσον, όµως, 
αυτοί προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, µε όλα δηλαδή τα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία είναι αναγκαία κατά την οικεία διάταξη για τη θεµελίωσή τους. 
∆ιαφορετικά το δικαστήριο της ουσίας δεν υπέχει υποχρέωση να απαντήσει 
αιτιολογηµένα στην απόρριψή τους. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός είναι και αυτός 
από την παραβίαση του δεδικασµένου, αφού η αποδοχή του άγει στην κήρυξη της 
κατά του κατηγορουµένου ποινικής διώξεως ως απαράδεκτης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 27, 57, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,  
Νόµοι: 2801/2000, άρθ. 1,  
Νόµοι: 2867/2000, άρθ. 3,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικήµατα - Παράνοµη µεταφορά λαθροµεταναστών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1142 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράνοµη µεταφορά λαθροµεταναστών. Απλός συνεργός. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρ.88 παρ. 1 εδ. α' και β' του Ν. 3386/2005, Πλοίαρχοι ή 
κυβερνήτες πλοίου, πλωτού µέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους 
µεταφορικού µέσου που µεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα υπηκόους 
τρίτων χωρών, που δεν έχουν δικαίωµα εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή στους 
οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και αυτοί που τους 
προωθούν από τα σηµεία εισόδου, τα εξωτερικά ή εσωτερικά σύνορα, στην Ελληνική 
Επικράτεια και αντίστροφα προς το έδαφος κράτους µέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας 
ή διευκολύνουν τη µεταφορά ή προώθηση τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυµα 
για απόκρυψη τιµωρούνται: α. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική 
ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε 
µεταφερόµενο πρόσωπο, β. Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για κάθε 
µεταφερόµενο πρόσωπο, αν η µεταφορά ενεργείται κατ' επάγγελµα ή αν ο υπαίτιος 
είναι δηµόσιος υπάλληλος ή τουριστικός ή ναυτιλιακός ή ταξιδιωτικός πράκτορας. 
Από τις διατάξεις αυτές, προκύπτει ότι θεσµοθετείται αδίκηµα υπαλλακτικώς µικτό, 
τελούµενο µε οποιονδήποτε από τους προβλεπόµενους τρόπους, από τα πρόσωπα τα 
οποία αποδέχονται να µεταφέρουν στην Ελλάδα αλλοδαπούς που δεν έχουν δικαίωµα 
να εισέλθουν στο έδαφος της, ή τους προωθούν στο εσωτερικό της χώρας, ή 
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διευκολύνουν την µεταφορά ή την προώθηση τους, γνωρίζοντας την αυθαίρετη 
είσοδο τούτων ως λαθροµεταναστών.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρ.47 παρ. 1 ΠΚ, όποιος, εκτός από την περίπτωση της παρ. 
1 στοιχ.β' του προηγούµενου άρθρου, παρέσχε µε πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε 
συνδροµή πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση της άδικης πράξεως που διέπραξε, 
τιµωρείται ως συνεργός µε ποινή ελαττωµένη (άρ. 83). Από το συνδυασµό της 
παραπάνω διατάξεως και εκείνης του άρ. 88 παρ. 1 του Ν. 3386/2005, προκύπτει ότι 
απλός συνεργός της πράξεως της προώθησης στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπών 
που δεν έχουν δικαίωµα εισόδου στο Ελληνικό έδαφος, είναι όποιος µε θετική ή 
αποθετική του ενέργεια, µε πρόθεση παρέχει στον αυτουργό πριν από την τέλεση ή 
κατά την τέλεση της άδικης πράξεως, την οποία ο τελευταίος τελεί, οποιαδήποτε 
υλική ή ψυχική συνδροµή, η οποία, χωρίς να είναι άµεση, συντελεί στην τέλεση της 
πράξεως από τον αυτουργό. Ο δόλος του απλού συνεργού συνίσταται στη γνώση του 
για την από τον αυτουργό τέλεση της πιο πάνω άδικης πράξεως, που αντικειµενικά 
συνιστά έγκληµα και τη βούληση να συµβάλει στην τέλεση αυτής από τον αυτουργό. 
Η συνδροµή του απλού συνεργού δύναται να είναι είτε υλική είτε ψυχική.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 47, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 3386/2005, άρθ. 88, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Παράνοµη µεταφορά λαθροµεταναστών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1081 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράνοµη µεταφορά λαθροµεταναστών. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εάν ο συνήγορος 
του κατηγορουµένου έλαβε το λόγο τελευταίος επί της ενοχής όχι δε και ο 
κατηγορούµενος προσωπικά, δεν δηµιουργείται ούτε έλλειψη ακροάσεως κατ' άρθρο 
170 παρ.2 ΚΠ∆, ούτε οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωµάτων της υπερασπίσεως 
κατ' άρθρο 171 παρ. 1 εδ. δ' του ίδιου κώδικα, εκτός εάν ο ίδιος ο κατηγορούµενος 
ζήτησε να µιλήσει και δεν του επιτράπηκε. ∆ιορισµός διερµηνέα.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 88 παρ.1 του Ν. 3536/2007, όπως ίσχυε κατά το χρόνο 
τελέσεως της πράξεως: 1. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού µέσου ή 
αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους µεταφορικού µέσου που µεταφέρουν από το 
εξωτερικό την Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών, που δεν έχουν δικαίωµα εισόδου στο 
ελληνικό έδαφος ή στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, 
καθώς και αυτοί που τους προωθούν από τα σηµεία εισόδου, τα εξωτερικά ή 
εσωτερικά σύνορα, στην Ελληνική Επικράτεια και αντίστροφα προς το έδαφος του 
κράτους µέλους της ΕΕ ή τρίτης χώρας ή διευκολύνουν τη µεταφορά ή προώθησή 
τους ή εξασφαλίζουν σ' αυτούς κατάλυµα για απόκρυψη τιµωρούνται: α. ... β. µε 
φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) 
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έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο αν η 
µεταφορά ενεργείται κατ' έπάγγελµα ... γ) µε κάθειρξη και χρηµατική ποινή 
τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, αν από την πράξη µπορεί να 
προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και δ. µε ισόβια κάθειρξη και χρηµατική ποινή 
τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ αν στην περίπτωση γ' επήλθε 
θάνατος. Από τις διατάξεις αυτές, προκύπτει ότι θεσµοθετείται αδίκηµα 
υπαλλακτικώς µικτό, τελούµενο µε οποιονδήποτε από τους προβλεπόµενους τρόπους, 
από τα πρόσωπα τα οποία αποδέχονται να µεταφέρουν στην Ελλάδα αλλοδαπούς που 
δεν έχουν δικαίωµα να εισέλθουν στο έδαφός της, ή τους προωθούν στο εσωτερικό 
της χώρας, ή διευκολύνουν τη µεταφορά ή την προώθησή τους, γνωρίζοντας την 
αυθαίρετη είσοδο τούτων ως λαθροµεταναστών.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 369 παρ.1 του ΚΠ∆ "όταν τελειώσει η αποδεικτική 
διαδικασία, εκείνος που διευθύνει τη συζήτηση δίνει το λόγο στον Εισαγγελέα ή τους 
Εισαγγελείς (άρθρ.32 παρ.2), έπειτα στον πολιτικώς ενάγοντα ο οποίος πρέπει να 
αναπτύξει συγχρόνως και το θέµα που αφορά τις απαιτήσεις του, ύστερα στον 
αστικώς υπεύθυνο και τέλος δίνει το λόγο στον κατηγορούµενο ενώ κατά την 
παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου "ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορός του έχει πάντοτε 
το δικαίωµα να µιλήσει τελευταίος". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι είναι 
υποχρεωτικό να δοθεί ο λόγος από εκείνον που διευθύνει τη συζήτηση στον 
Εισαγγελέα και στους διαδίκους, σύµφωνα µε την παραπάνω κανονισµένη σειρά, στο 
δε κατηγορούµενο ή το συνήγορό του, στο τέλος, και αν τούτο δεν ζητηθεί. Άρα, εάν 
ο συνήγορος του κατηγορουµένου έλαβε το λόγο τελευταίος επί της ενοχής όχι δε και 
ο κατηγορούµενος προσωπικά, δεν δηµιουργείται ούτε έλλειψη ακροάσεως κατ' 
άρθρο 170 παρ.2 ΚΠ∆, ούτε οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωµάτων της 
υπερασπίσεως κατ' άρθρο 171 παρ.1 εδ. δ' του ίδιου κώδικα, εκτός εάν ο ίδιος ο 
κατηγορούµενος ζήτησε να µιλήσει και δεν του επιτράπηκε, όχι µόνον από εκείνον 
που διευθύνει τη συζήτηση αλλά και από το δικαστήριο στο οποίο τυχόν προσέφυγε 
µετά την άρνηση του πρώτου, σύµφωνα µε το άρθρο 335 παρ.2 του ΚΠ∆.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 233 και 236 παρ.1 ΚΠ∆ προκύπτει, 
ότι για την εξέταση του κατηγορουµένου, που δεν γνωρίζει επαρκώς την ελληνική 
γλώσσα, στο ακροατήριο, διορίζεται, από τον διευθύνοντα τη συζήτηση, διερµηνέας. 
Ο µη διορισµός στην περίπτωση αυτή διερµηνέα στον κατηγορούµενο, καθώς και η 
µη διερµήνευση ή η ατελής διερµήνευση σ'αυτόν , όλων όσων έλαβαν χώρα κατά τη 
διάρκεια της ακροαµατικής διαδικασίας από την ελληνική γλώσσα στην γλώσσα που 
αυτός οµιλεί, και αντίστροφα, αποτελεί παραβίαση των υπερασπιστικών δικαιωµάτων 
του, ως κατηγορουµένου και επιφέρουν απόλυτη ακυρότητα, κατά το άρθρο 171 εδ.δ 
του ΚΠ∆, η οποία καθιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α του αυτού κώδικα, 
λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως που εκδίδεται εις βάρος του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 233, 236, 335, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 10 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 3386/2006, άρθ. 88, 
Νόµοι: 3536/2007, άρθ. 15, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικήµατα - Σωµατεµπορία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1237 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Σωµατεµπορία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ποινικής διατάξεως. Ακυρότητα της διαδικασίας. Παραβίαση 
δεδικασµένου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 351 παρ. 1, 2. 4 περ. δ' του Ποινικού Κώδικα, όπως 
έχει αντικατασταθεί µε την διάταξη του άρθρου 8 του νόµου 3064/2002 "Όποιος µε 
την χρήση βίας, απειλής ή άλλου εξαναγκαστικού µέσου ή την επιβολή ή κατάχρηση 
εξουσίας προσλαµβάνει, µεταφέρει ή προωθεί εντός ή εκτός της επικράτειας, 
κατακρατεί, υποθάλπει, παραδίδει µε ή χωρίς αντάλλαγµα σε άλλον ή παραλαµβάνει 
από άλλον πρόσωπο µε σκοπό να προβεί ο ίδιος ή άλλος στην γενετήσια 
εκµετάλλευση του τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή 
δέκα χιλιάδων (10.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.". Κατά την παράγραφο 
2 της ανωτέρω διατάξεως "Με την ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται ο 
υπαίτιος αν, για να πετύχει τον ίδιο σκοπό, αποσπά την συναίνεση προσώπου µε την 
χρήση απατηλών µέσων ή παρασύρει εκµεταλλευόµενος την ευάλωτη θέση του 
θύµατος µε υποσχέσεις" και κατά την παράγραφο 4 περ. δ της ίδιας διάταξης ορίζεται 
ότι "Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων 
(50.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ τιµωρείται ο υπαίτιος, σύµφωνα µε τις 
προηγούµενες παραγράφους, αν η πράξη α).... β)....γ)....δ) τελέσθηκε κατ' 
επάγγελµα...". Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι το έγκληµα της 
σωµατεµπορίας είναι υπαλλακτικώς µικτό, οι µορφές µε τις οποίες εµφανίζεται 
µπορούν να εναλλαχθούν µεταξύ τους, αλλά η συνδροµή περισσοτέρων µορφών, 
εφόσον το παθόν πρόσωπο είναι ένα, στοιχειοθετεί ένα έγκληµα, οι λοιπές δε µορφές 
λαµβάνονται υπόψη κατά την επιµέτρηση της ποινής. Για την στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της σωµατεµπορίας πρέπει ο δράστης χρησιµοποιώντας κάποιο από τους 
ανωτέρω τρόπους, να εξαναγκάζει άτοµο, άρρεν ή θήλυ, ενήλικο ή ανήλικο, αν όµως 
πρόκειται περί ανηλίκου εφαρµόζονται οι επιβαρυντικές περιστάσεις της παραγράφου 
4, ή να το παραπείθει να εκπορνευτεί. Το έγκληµα της σωµατεµπορίας είναι 
τετελεσµένο µε την αποτελεσµατική χρήση των εξαναγκαστικών και παραπειστικών 
µέσων χωρίς να είναι αναγκαίο να πραγµατωθεί και η επίτευξη του σκοπού της 
εκπορνεύσεως. Προστατευόµενο έννοµο αγαθό µε το έγκληµα της σωµατεµπορίας 
είναι το δηµόσιο συµφέρον που έγκειται στην καταπολέµηση της εκµεταλλεύσεως 
της ακολασίας. Ο δράστης του εγκλήµατος αυτού µε τη χρησιµοποίηση βίας 
(σωµατικής ή ψυχολογικής) ή απειλές κάµπτει την αντίσταση του θύµατος και 
επιτυγχάνει την γενετήσια εκµετάλλευση του. Σκοπός του δράστη της 
σωµατεµπορίας είναι να οδηγήσει το θύµα θήλυ ή άρρεν στην πορνεία, παρά την 
αντίθετη θέληση αυτού, η οποία επιβάλλεται (πορνεία) ή µε τη χρησιµοποίηση βίας 
και απειλής οποιασδήποτε µορφής, ή µε την χρησιµοποίηση ψευδών υποσχέσεων για 
νόµιµη εργασία στην χώρα ή µε την εκµετάλλευση της ευάλωτης θέσεως, που µπορεί 
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να δηµιουργηθεί όταν το άτοµο αντιµετωπίζει οικονοµικά προβλήµατα ή βρίσκεται 
σε ξένη χώρα, χωρίς να απολαµβάνει την προστασία των αρµόδιων αρχών και έτσι 
επιτυγχάνει να καµφθεί η βούληση του ή να παραπεισθεί και να φύγει από τη Χώρα 
του να έλθει στην Ελλάδα, να προωθηθεί στο εσωτερικό της χώρας και να οδηγηθεί 
τελικά στην πορνεία. Η κοινωνική εξέλιξη επέβαλε την θέσπιση της διατάξεως του 
άρθρου 8 του νόµου 3064/2002, µε την οποία αντικαταστάθηκε εκείνη του άρθρου 
351 του Ποινικού Κώδικα, ως άνω, λόγω της αθρόας εισόδου αλλοδαπών 
µεταναστών στην χώρα, πρόκειται δηλαδή για διασυνοριακό έγκληµα που τιµωρεί 
την εκµετάλλευση ανθρώπων, κυρίως γυναικών, που επιθυµούν νόµιµη εργασία προς 
επιβίωση, που συντελείται µε την άσκηση επιρροής µε χρήση βίας, απειλών ή ψευδών 
υποσχέσεων και κάµψη έτσι της βουλήσεως αυτών, λαµβανοµένης υπόψη και της 
κατά την ανωτέρω έννοια ευάλωτης θέσεως αυτών. Η πράξη της σωµατεµπορίας 
αποτελεί µία ειδικότερη µορφή του εγκλήµατος της εµπορίας ανθρώπων. Η 
παράγραφος 4 της ανωτέρω διατάξεως (351 του ΠΚ) αποτελεί διακεκριµένη 
περίπτωση του εγκλήµατος, µεταξύ των άλλων και όταν ο δράστης προσλαµβάνει, µε 
την έννοια ότι στρατολογεί στην πορνεία, µεταφέρει, που σηµαίνει ότι διαµετακοµίζει 
από τόπου σε τόπο, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' άλλων προσώπων, εφόσον έχει την 
οργάνωση και τη διεύθυνση της διακινήσεως, προωθεί παράνοµα µε την έννοια της 
διαδοχικής µεταφοράς εντός ή εκτός της χώρας, µε τους παραπάνω τρόπους, µε 
σκοπό την εκπόρνευση και µε την συντέλεση αυτής προς απόκτηση εισοδηµάτων για 
βιοπορισµό αυτού (του δράστη). Η κατ' επάγγελµα, κατά την ανωτέρω έννοια, τέλεση 
του εγκλήµατος της σωµατεµπορίας που αποτελεί διακεκριµένη περίπτωση αυτής και 
επισύρει για τον δράστη την ανωτέρω αυξηµένη ποινή, θεσπίσθηκε, όπως λέχθηκε, 
λόγω της αθρόας εισόδου αλλοδαπών γυναικών στην χώρα και της εκµεταλλεύσεως 
αυτών µε την προώθησή τους στην πορνεία, εξαιτίας των κρατουσών στις χώρες τους 
δυσµενών οικονοµικών συνθηκών. 
- Κατά το άρθρο 349 παρ. 3 εδ. α' του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει µετά την 
αντικατάσταση του µε το άρθρο. 7 του Ν. 3064/2002, όποιος κατ' επάγγελµα ή από 
κερδοσκοπία προάγει στην πορνεία γυναίκες τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
δεκαοκτώ µηνών και µε χρηµατική ποινή. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, η 
προαγωγή στην πορνεία συνίσταται στην παρακίνηση, µε οποιονδήποτε τρόπο, 
γυναίκας, που δεν έχει ακόµη πορνευθεί, να παρέχει κατά συνήθεια σαρκικές ηδονές 
σε αόριστο αριθµό προσώπων αντί χρηµάτων ή άλλης αµοιβής, χωρίς να απαιτείται 
και το άµεµπτο των ηθών της ή η ανηλικότητά της. Ο δράστης περαιτέρω απαιτείται 
να προβαίνει στην ανωτέρω πράξη του σύµφωνα µε την δηµιουργηθείσα από αυτόν 
υποδοµή προς επανειληµµένη διάπραξη του εγκλήµατος αυτού για να ποριστεί 
εισοδήµατα για τον βιοπορισµό του ανεξάρτητα αν αυτά (τα εισοδήµατα) καλύπτουν 
πλήρως ή µερικώς τον βιοπορισµό αυτού και ανεξάρτητα αν αυτά προέρχονται από 
µία µόνο γυναίκα. Υποκείµενο του εγκλήµατος, κατ αντίθεση µε την σωµατεµπορία, 
µπορεί να είναι µόνον γυναίκα, που δεν έχει γίνει ακόµη πόρνη, έστω και µη 
αµέµπτων ηθών και ανήλικη ακόµη. Βασικό στοιχείο του εγκλήµατος της 
µαστροπείας είναι η µη προηγούµενη εκπόρνευση της γυναίκας, πράγµα το οποίο δεν 
απαιτείται επί σωµατεµπορίας. Με κερδοσκοπία ενεργεί ο δράστης όταν έχει ως 
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κίνητρο του την απόκτηση χρηµάτων ή άλλων αµοιβών και µε τον σκοπό αυτό 
παρακινεί στην πορνεία γυναίκες. 
- Από το άρθρο 365 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας συνάγεται ότι ακυρότητα της 
διαδικασίας, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' του ίδιου Κώδικα 
λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως προκαλείται όταν, παρά την υποβολή σχετικής 
αιτήσεως από τον κατηγορούµενο ή τον Εισαγγελέα, δεν αναγνωσθεί ληφθείσα κατά 
την προδικασία ένορκη κατάθεση µάρτυρος, του οποίου η εµφάνιση στο ακροατήριο 
είναι αδύνατη για τους λόγους που ενδεικτικώς αναφέρονται σ' αυτή τη διάταξη. ∆εν 
δηµιουργείται όµως καµία ακυρότητα όταν το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή ύστερα 
από αίτηση αναγνώσει κατάθεση της προδικασίας στο ακροατήριο και αν ακόµη δεν 
συνέτρεξε νόµιµη περίπτωση, εφόσον δεν αντέλεξε ο κατηγορούµενος. Εξάλλου η 
λήψη υπόψη από το δικαστήριο καταθέσεως µάρτυρος κατηγορίας, η οποία 
αναγνώσθηκε και που έχει ληφθεί στην προδικασία παραβιάζει δικαίωµα που 
παρέχεται σε κάθε κατηγορούµενο από το άρθρο 6 παρ. 3 στοιχ. δ' της Ευρωπαϊκής 
Συµβάσεως των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου να µπορεί να θέσει ερωτήµατα στους 
µάρτυρες κατηγορίας και δηµιουργεί απόλυτη ακυρότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 171 
παρ.1 στοιχ. ∆' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, υπό την προϋπόθεση, πλην άλλων, 
ότι η ανάγνωση αυτής έγινε παρά την εναντίωση του κατηγορουµένου. ∆εν 
δηµιουργείται όµως η από το άρθρο 171 παρ.1 στοιχ. δ' του ίδιου Κώδικα απόλυτη 
ακυρότητα, όταν παρά την εναντίωση του κατηγορουµένου αναγνωσθεί η 
προανακριτική κατάθεση µάρτυρος του οποίου είναι αδύνατη η εµφάνιση στο 
ακροατήριο εξαιτίας θανάτου του, γήρατος, µακράς και σοβαρής ασθένειας, διαµονής 
στο εξωτερικό ή άλλου εξαιρετικά σοβαρού κωλύµατος (άρθρο 365 ΚΠ∆) και του 
οποίου η κατάθεση είναι εντελώς αναγκαία για την εξακρίβωση της αλήθειας, διότι 
άλλως η εναντίωση του κατηγορουµένου ως προς την ανάγνωση τέτοιας καταθέσεως 
αντιβαίνει στις διατάξεις των άρθρων 17-18 της ΕΣ∆Α, αφού απολήγει στην 
παρεµπόδιση της διεξαγωγής δίκαιης και ουσιαστικής δίκης. Σε κάθε δε πάντως 
περίπτωση δεν παραβιάζεται το ως άνω δικαίωµα του κατηγορουµένου όταν το 
∆ικαστήριο δεν στήριξε την περί ενοχής κρίση του αποκλειστικά στην προανακριτική 
κατάθεση, που αναγνώσθηκε, αλλά και σε άλλα αποδεικτικά µέσα. 
- Κατ' άρθρο 57 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, "αν κάποιος έχει 
καταδικασθεί αµετάκλητα ή αθωωθεί ή έχει πάψει ποινική δίωξη εναντίον του, δεν 
µπορεί να ασκηθεί και πάλι εις βάρος του δίωξη για την ίδια πράξη, ακόµη και αν 
δοθεί σ' αυτή διάφορος χαρακτηρισµός" και παρ.3 "Αν παρά την πιο πάνω 
απαγόρευση ασκηθεί ποινική δίωξη, κηρύσσεται απαράδεκτη λόγω δεδικασµένου". 
Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι για την ύπαρξη δεδικασµένου, που ιδρύει τον 
από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ΣΤ' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας λόγο 
αναιρέσεως, πρέπει να συντρέχουν: α) αµετάκλητη απόφαση (ή βούλευµα) που 
αποφαίνεται για τη βασιµότητα ή µη της κατηγορίας ή παύει οριστικά την ποινική 
δίωξη για µια αξιόποινη πράξη β) ταυτότητα προσώπου ήτοι του κατηγορουµένου, 
που δικάσθηκε µε την απόφαση που στηρίζει το δεδικασµένο και γ) ταυτότητα 
πράξεως ως ιστορικού γεγονότος στο σύνολο του, που περιλαµβάνει όχι µόνο την 
ενέργεια ή παράλειψη του δράστη, αλλά και το αξιόποινο αποτέλεσµα που 
προκλήθηκε από αυτή. Η "πράξη" κατά το άρθρο 57 νοείται υπό την έννοια της 
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υλικής ή φυσικής πράξεως του καθηµερινού βίου, µε οποιονδήποτε νοµικό 
χαρακτηρισµό και αν κρίθηκε κατ' ουσία, έστω και αν αυτός επιτρεπτά µεταβλήθηκε. 
Και τούτο διότι και υπό διαφορετικό νοµικό χαρακτηρισµό πρόκειται για την ίδια 
πράξη, αφού απαιτείται το αυτό γεγονός και όχι το αυτό έγκληµα. Για την ταυτότητα 
πράξεως απαιτείται ταυτότητα τόπου και χρόνου, ενώ ο χρόνος δεν επηρεάζει την 
ταυτότητα της πράξεως µόνον όταν είναι αποδεδειγµένο ότι αυτή άπαξ τελέσθηκε. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 27, 349, 351,  
ΚΠ∆: 57, 365, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 510 
παρ. 1 στοιχ. ΣΤ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Σωµατεµπορία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 714 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σωµατεµπορία. Κατ' επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 351 παρ. 1 του ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 8 του ν. 3064/2002 "όποιος µε τη χρήση βίας, απειλής ή άλλου 
εξαναγκαστικού µέσου ή την επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας, προσλαµβάνει, 
µεταφέρει ή προωθεί εντός ή εκτός της επικράτειας, κατακρατεί, υποθάλπει, 
παραδίδει, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, σε άλλον ή παραλαµβάνει από τον άλλον 
πρόσωπο µε σκοπό να προβεί ο ίδιος ή άλλος στη γενετήσια εκµετάλλευσή του, 
τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων έως 
πενήντα χιλιάδων ευρώ". Κατά δε τη διάταξη της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, "µε την 
ποινή της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται ο υπαίτιος αν, για να πετύχει τον 
ίδιο σκοπό, αποσπά τη συναίνεση προσώπου µε τη χρήση απατηλών µέσων, ή το 
παρασύρει εκµεταλλευόµενος την ευάλωτη θέση του, µε υποσχέσεις, δώρα, 
πληρωµές ή παροχή άλλων ωφεληµάτων". Περαιτέρω, κατά τη διάταξη της παρ. 4 
του ίδιου άρθρου, που προστέθηκε επίσης µε το άρθρο 8 του ν. 3064/2002 "µε 
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό 
χιλιάδων ευρώ τιµωρείται ο υπαίτιος, αν η πράξη: α) ... β) ... γ) ... δ) τελείται κατ' 
επάγγελµα". Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι το έγκληµα της σωµατεµπορίας 
είναι υπαλλακτικώς µικτό, οι µορφές µε τις οποίες εµφανίζεται µπορούν να 
εναλλαχθούν µεταξύ τους, αλλά η συνδροµή περισσοτέρων µορφών, εφόσον το 
παθόν πρόσωπο είναι ένα, στοιχειοθετεί ένα έγκληµα, οι λοιπές δε µορφές 
λαµβάνονται υπόψη κατά την επιµέτρηση της ποινής. Για την στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της σωµατεµπορίας πρέπει ο δράστης χρησιµοποιώντας κάποιο από τους 
ανωτέρω τρόπους, να εξαναγκάζει ή να παραπείθει άτοµο να εκπορνευτεί.  
- Κατά τη διάταξη του εδ. στ' του άρθρου 13 ΠΚ, που προστέθηκε στο άρθρο αυτό µε 
το άρθρο 121 του ν. 2408/1996, κατ' επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει, 
όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξεως ή από την υποδοµή που έχει 



Σελίδα 42 
 

[42] 
 

διαµορφώσει ο δράστης µε πρόθεση επανειληµµένης τέλεσης της πράξεως, προκύπτει 
σκοπός του δράστη για πορισµό εισοδήµατος. Από την τελευταία αυτή διάταξη 
προκύπτει ότι, για τη συνδροµή της επιβαρυντικής περιστάσεως της τέλεσης του 
συγκεκριµένου εγκλήµατος κατ' επάγγελµα, απαιτείται αντικειµενικά µεν 
επανειληµµένη τέλεση αυτού, χωρίς απαραιτήτως να έχει προηγηθεί και καταδίκη 
του δράστη, υποκειµενικά δε σκοπός του δράστη να πορισθεί εισόδηµα από την 
επανειληµµένη τέλεσή του.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 351, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 50 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 314 παρ. 1α ΠΚ όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική κάκωση ή 
βλάβη της υγείας άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών, κατά δε το άρθρο 
28 του ιδίου Κώδικος "από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την 
οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το 
αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, 
πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν". Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών 
προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του εγκλήµατος της σωµατικής βλάβης από αµέλεια 
απαιτείται να διαπιστωθεί αφ' ενός µεν ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούµενη 
κατά αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποία οφείλει να καταβάλει κάθε µετρίως 
συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος που βρίσκεται υπό τις ίδιες πραγµατικές 
περιστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνθήκες που επικρατούσαν στις 
συναλλαγές, την κοινή πείρα, την συνήθη πορεία των πραγµάτων και τη λογική και 
αφ'ετέρου είχε τη δυνατότητα, σύµφωνα µε τις προσωπικές του ιδιότητες γνώσεις και 
ικανότητες να προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει 
να τελεί σε αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο µε την πράξη ή παράλειψη του δράστη. 
Η παράλειψη ως έννοια ενυπάρχει σε κάθε είδος αµέλειας, αφού το ένα σκέλος της 
ευθύνης από αµέλεια συνίσταται στη µη καταβολή της προσήκουσας προσοχής. 
Όταν, όµως, η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη, αλλά αποτελεί 
σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος τότε για τη θεµελίωση 
της σωµατικής βλάβης από αµέλεια ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, 
απαιτείται η συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 ΠΚ, στο οποίο ορίζεται ότι, όπου 
ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο 
αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια, αν ο 
υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την 
επέλευση του αποτελέσµατος. Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ότι 
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αναγκαία προϋπόθεση εφαρµογής της, είναι η ύπαρξη, ιδιαίτερης (δηλαδή ειδικής και 
όχι γενικής) νοµικής υποχρέωσης του υπαιτίου προς παρεµπόδιση του εγκληµατικού 
αποτελέσµατος, η οποία µπορεί να πηγάζει ιδίως: α) από ρητή διάταξη νόµου, β) από 
σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη σχέση του 
υπόχρεου, γ) από ειδική σχέση που θεµελιώθηκε είτε από σύµβαση είτε από 
προηγούµενη ενέργεια από την οποία ο υπαίτιος της παραλείψεως αναδέχθηκε την 
αποτροπή κινδύνων στο µέλλον εκουσίως και δ) από προηγούµενη πράξη του 
υπαιτίου (ενέργεια ή παράλειψη), συνεπεία της οποίας δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος 
επελεύσεως του εγκληµατικού αποτελέσµατος.   
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 314,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 851 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από τον συνδυασµό της διατάξεως του άρθρου 314 παρ. 1 εδάφιο α' του Ποινικού 
Κώδικα, στην οποία ορίζεται, ότι όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική κάκωση ή 
βλάβη της υγείας του άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι 3 ετών, προς τη διάταξη 
του άρθρου 28 του ίδιου Κώδικα, στην οποία ορίζεται ότι από αµέλεια πράττει, 
όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και 
µπορούσε να καταβάλλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα, που 
προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα 
επερχόταν, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της σωµατικής 
βλάβης από αµέλεια (µη συνειδητή), απαιτείται, αντικειµενικά µεν να προκληθεί 
σωµατική βλάβη σε άλλον, υποκειµενικά δε να διαπιστωθεί αφενός, ότι ο δράστης 
δεν κατέβαλε την επιβαλλόµενη κατ' αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποία κάθε 
µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει, κάτω από τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις να καταβάλει, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που 
επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή πείρα και τη λογική, αφετέρου να διαπιστωθεί 
ότι είχε τη δυνατότητα, µε τις προσωπικές του ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες, να 
προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί 
αντικειµενικά σε αιτιώδη σύνδεσµο µε την πράξη ή την παράλειψή του. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 314, 315, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 220 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από το συνδυασµό της διατάξεως του άρθρου 314 παρ. 1 εδάφιο α' του Ποινικού 
Κώδικα, στην οποία ορίζεται ότι, όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική κάκωση ή 
βλάβη της υγείας άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών, προς τη διάταξη 
του άρθρου 28 του ιδίου Κώδικα, στην οποία ορίζεται ότι από αµέλεια πράττει, 
όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και 
µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα, που προκάλεσε 
η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν, 
συνάγεται ότι προς θεµελίωση του εγκλήµατος της σωµατικής βλάβης από αµέλεια, 
απαιτείται: α) να µην καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόµενη, κατ' 
αντικειµενική κρίση, προσοχή, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος 
άνθρωπος οφείλει κάτω από τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις να καταβάλει, µε βάση 
τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, 
κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, πείρα και λογική, β) να µπορούσε αυτός, µε 
βάση τις προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες και κυρίως 
εξαιτίας της υπηρεσίας του ή του επαγγέλµατος του, να προβλέψει και να αποφύγει 
το αξιόποινο αποτέλεσµα και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ενέργειας 
ή παράλειψης του δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε. Η παράλειψη, ως 
έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αµέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης 
συνίσταται στη µη καταβολή της προσήκουσας προσοχής, δηλαδή σε παράλειψη. 
Όταν, όµως, η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη, αλλά αποτελεί 
σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για τη θεµελίωση 
της σωµατικής βλάβης από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, 
απαιτείται η συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 ΠΚ, στο οποίο ορίζεται ότι, όπου 
ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο 
αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκληση του µε ενέργεια, αν ο 
υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την 
επέλευση του αποτελέσµατος. Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ότι 
αναγκαία προϋπόθεση εφαρµογής της, είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης (δηλαδή ειδικής και 
όχι γενικής) νοµικής υποχρέωσης του υπαιτίου προς παρεµπόδιση του εγκληµατικού 
αποτελέσµατος. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να πηγάζει κυρίως: α) από ρητή διάταξη 
νόµου, β) από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη 
σχέση του υπαιτίου, γ) από ειδική σχέση που θεµελιώθηκε, είτε συνεπεία συµβάσεως, 
είτε απλώς από προηγούµενη ενέργεια, από την οποία ο υπαίτιος της παραλείψεως 
αναδέχθηκε εκουσίως την αποτροπή κινδύνων στο µέλλον, δ) από προηγούµενη 
πράξη του υπαιτίου (ενέργεια ή παράλειψη), συνεπεία της οποίας δηµιουργήθηκε ο 
κίνδυνος επελεύσεως του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη 
του άρθρου 20 παρ.1 του Π.∆.778/1980 φωταγωγοί, φρέατα ανελκυστήρων και εν 
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γένει ανοίγµατα επί των δαπέδων, δέον όπως προστατεύονται είτε περιµετρικώς δι' 
ανθεκτικών κιγκλιδωµάτων ύψους τουλάχιστον ενός (1,00) µέτρου και θωρακίων 
ύψους δεκαπέντε εκατοστών (0,15) του µέτρου, είτε δια της πλήρους καλύψεως των 
δι' αµετακινήτου στερεού σανιδώµατος πάχους δύο και ηµίσεως εκατοστών (0,025) 
του µέτρου, ... επί ανθεκτικού πλαισίου εκ ξυλίνων λατακίων, είτε δια της 
τοποθετήσεως σιδηρού πλέγµατος οπλισµού στερεουµένου εντός της πλακός κατά 
την κατασκευήν της. Τέλος από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.4 και 3 παρ.1 του Ν. 
1396/1983 προκύπτει ότι ο εργολάβος, που είναι πρόσωπο το οποίο συµβάλλεται µε 
µίσθωση έργου µε τον κύριο του έργου και αναλαµβάνει την εκτέλεση τεχνικού 
έργου ή τµήµατός του, υποχρεούται µε τον υπεργολάβο ολοκλήρου του έργου να 
λαµβάνει και τηρεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 314,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Π∆: 778/1980, άρθ. 20,  
Νόµοι: 1396/1983, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 581 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αυτοτελείς 
ισχυρισµοί. 
- Από το συνδυασµό της διατάξεως του άρθρου 314 παρ. 1 εδάφιο α' του Ποινικού 
Κώδικα, στην οποία ορίζεται ότι, όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική κάκωση ή 
βλάβη της υγείας άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών, προς τη διάταξη 
του άρθρου 28 του ιδίου Κώδικα, στην οποία ορίζεται ότι από αµέλεια πράττει, 
όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και 
µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα, που προκάλεσε 
η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν, 
συνάγεται ότι προς θεµελίωση του εγκλήµατος της σωµατικής βλάβης από αµέλεια, 
απαιτείται: α) να µην καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόµενη, κατ' 
αντικειµενική κρίση, προσοχή, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος 
άνθρωπος οφείλει κάτω από τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις να καταβάλει, µε βάση 
τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, 
κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, πείρα και λογική, β) να µπορούσε αυτός, µε 
βάση τις προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες και κυρίως 
εξαιτίας της υπηρεσίας του ή του επαγγέλµατός του, να προβλέψει και να αποφύγει 
το αξιόποινο αποτέλεσµα και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ενέργειας 
ή παράλειψης του δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε. Η παράλειψη, ως 
έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αµέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης 
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συνίσταται στη µη καταβολή της προσήκουσας προσοχής, δηλαδή σε παράλειψη. 
Όταν, όµως, η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη, αλλά αποτελεί 
σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για τη θεµελίωση 
της σωµατικής βλάβης από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, 
απαιτείται η συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 ΠΚ, στο οποίο ορίζεται ότι, όπου 
ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο 
αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια, αν ο 
υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την 
επέλευση του αποτελέσµατος. Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ότι 
αναγκαία προϋπόθεση εφαρµογής της, είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης (δηλαδή ειδικής και 
όχι γενικής) νοµικής υποχρέωσης του υπαιτίου προς παρεµπόδιση του εγκληµατικού 
αποτελέσµατος. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να πηγάζει κυρίως: α) από ρητή διάταξη 
νόµου, β) από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη 
σχέση του υπαιτίου, γ) από ειδική σχέση που θεµελιώθηκε, είτε συνεπεία συµβάσεως, 
είτε απλώς από προηγούµενη ενέργεια, από την οποία ο υπαίτιος της παραλείψεως 
αναδέχθηκε εκουσίως την αποτροπή κινδύνων στο µέλλον, δ) από προηγούµενη 
πράξη του υπαιτίου (ενέργεια ή παράλειψη), συνεπεία της οποίας δηµιουργήθηκε ο 
κίνδυνος επελεύσεως του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Σ' αυτή την περίπτωση, 
πρέπει στην αιτιολογία της αποφάσεως να αναφέρεται και η συνδροµή αυτής της 
υποχρεώσεως και, αν πηγάζει από επιτακτικό κανόνα δικαίου, να προσδιορίζεται και 
ο κανόνας αυτός. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 314, 
ΚΠ∆: 141, 331, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 703 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Αναίρεση του εισαγγελέα. 
- Κατά το άρθρο 314 παρ.1 εδ. α' του ΠΚ, "όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική 
κάκωση ή βλάβη της υγείας του άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών". 
Από το συνδυασµό της διατάξεως αυτής προς εκείνη του άρθρου 28 του ΠΚ, κατά 
την οποία "από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε 
κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο 
αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε 
όµως ότι δεν θα επερχόταν", προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του προβλεπόµενου 
από τις ανωτέρω διατάξεις εγκλήµατος της σωµατικής βλάβης από αµέλεια απαιτείται 
αφενός µεν πρόκληση σε άλλον σωµατικής κακώσεως ή βλάβης της υγείας, αφετέρου 
δε α) µη καταβολή από τον δράστη της επιβαλλοµένης, κατ' αντικειµενική κρίση, 
προσοχής, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει υπό 
της ίδιες πραγµατικές καταστάσεις να καταβάλει, βάσει των νοµικών κανόνων, των 
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συνηθειών που επικρατούν στις συναλλαγές, της κοινής πείρας και λογικής και της 
συνήθους πορείας των πραγµάτων, β) δυνατότητα αυτού βάσει των προσωπικών του 
περιστάσεων, γνώσεων και ικανοτήτων να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο 
αποτέλεσµα, το οποίο από έλλειψη της προαναφερόµενης προσοχής, είτε δεν 
προέβλεψε (άνευ συνειδήσεως αµέλεια), είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όµως 
ότι δεν θα επερχόταν (συνειδητή αµέλεια), και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος 
µεταξύ της πράξεως ή της παραλείψεως του δράστη και του επελθόντος 
αποτελέσµατος. Η παράλειψη, ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αµελείας, εφόσον 
το ένα σκέλος της ποινικής ευθύνης θεµελιώνεται στην µη καταβολή της 
προσήκουσας, κατά την προδιαληφθείσα νοµική έννοια, προσοχής, δηλαδή σε 
παράλειψη. Όταν, όµως, η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη πράξη (ενέργεια ή 
παράλειψη) από την οποία επήλθε το αξιόποινο αποτέλεσµα, αλλά συνιστά σύνολο 
συµπεριφοράς που προηγήθηκε αυτού, τότε, για τη θεµελίωση της σωµατικής βλάβης 
από αµέλεια, ως εγκλήµατος δια παραλείψεως τελουµένου, απαιτείται και η 
συνδροµή των ουσιαστικών όρων του άρθρου 15 ΠΚ, σύµφωνα µε το οποίο "όπου ο 
νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο 
αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια, αν ο 
υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την 
επέλευση του αποτελέσµατος". Από την τελευταία διάταξη συνάγεται ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος που τελέστηκε µε παράλειψη δεν αρκεί η ύπαρξη 
κάποιας γενικής νοµικής υποχρεώσεως προς παροχή συνδροµής για την πρόληψη του 
εγκληµατικού αποτελέσµατος, ούτε και απλής ηθικής προς τούτο υποχρεώσεως, αλλ' 
απαιτείται να υπάρχει ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση, της οποίας το περιεχόµενο 
συνίσταται ειδικώς στην αποτροπή του εγκληµατικού αποτελέσµατος δι' ιδίων 
ενεργειών του δράστη αµέσως επενεργουσών, ως υπέχοντος, έναντι της εννόµου 
τάξεως, θέση εγγυητή της διαφυλάξεως του δια του άνω αποτελέσµατος 
προσβαλλόµενου εννόµου αγαθού. Η ιδιαίτερη αυτή νοµική υποχρέωση προς 
παρεµπόδιση της επελεύσεως του βλαπτικού για ορισµένο έννοµο αγαθό 
αποτελέσµατος, δύναται να πηγάζει κυρίως α) από ρητή, επιτακτικού χαρακτήρα, 
διάταξη του νόµου, β) από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, συνδεοµένων µε 
ορισµένη έννοµη θέση του υπόχρεου προς ενέργεια, γ) από ειδική σχέση, δυναµένη 
να θεµελιωθεί είτε σε συµβατικό δεσµό, είτε και σε προηγουµένη ενέργεια του 
υπαιτίου της παραλείψεως, δια της οποίας αυτός αναδέχθηκε εκουσίως την αποτροπή 
κινδύνων στο µέλλον, δ) από ορισµένη προηγηθείσα συµπεριφορά του υπαιτίου, από 
την οποία δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επελεύσεως του βλαπτικού αποτελέσµατος. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 314, 
ΚΠ∆: 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 400 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Εργατικό ατύχηµα. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 314 παρ. 1 εδ. α' ΠΚ, ορίζεται ότι "όποιος από αµέλεια 
προκαλεί σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση 
µέχρι τριών ετών" και κατά τη διάταξη του άρθρου 28 του Π.Κ., ορίζεται ότι "από 
αµέλεια πράττει όποιος, από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις 
περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλλει, είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο 
αποτέλεσµα, που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως 
ότι δεν θα επερχόταν". Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει, ότι 
για τη θεµελίωση της αξιόποινης πράξεως της σωµατικής βλάβης από αµέλεια, 
απαιτείται αντικειµενικά µεν πρόκληση σωµατικής βλάβης άλλου, υποκειµενικά δε α) 
µη καταβολή από το δράστη της επιβαλλοµένης κατ' αντικειµενική κρίση, προσοχής, 
την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει υπό τις ίδιες 
περιστάσεις να καταβάλει, βάσει των νοµικών κανόνων, των συνηθειών που 
επικρατούν στις συναλλαγές και της κοινής πείρας και λογικής και µε βάση τη 
συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων και β) δυνατότητα αυτού, βάσει των 
προσωπικών περιστάσεων, γνώσεων και ικανοτήτων του, να προβλέψει και αποφύγει 
το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο, από έλλειψη της προαναφεροµένης προσοχής, 
είτε δεν προέβλεψε (άνευ συνειδήσεως αµέλεια), είτε το προέβλεψε ως δυνατό, 
πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν (συνειδητή αµέλεια) και γ) να υπάρχει αιτιώδης 
σύνδεσµος µεταξύ της πράξης ή παράλειψης του δράστη και του επελθόντος 
αποτελέσµατος. Η παράλειψη ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αµέλειας, αφού το 
ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται, στην µη καταβολή της προσοχής, δηλαδή σε 
παράλειψη. Όταν όµως η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη, αλλά 
αποτελεί σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για τη 
θεµελίωση της σωµατικής βλάβης από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε 
παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή και των όρων του άρ. 15 ΠΚ, στο οποίο ορίζεται 
ότι, όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο 
αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια, αν ο 
υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την 
επέλευση του αποτελέσµατος. Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ότι 
αναγκαία προϋπόθεση εφαρµογής της, είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης (δηλαδή ειδικής και 
όχι γενικής) νοµικής υποχρέωσης του υπαιτίου προς παρεµπόδιση του εγκληµατικού 
αποτελέσµατος. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να πηγάζει κυρίως: α) από ρητή διάταξη 
νόµου, β) από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη 
θέση του υπόχρεου, γ) από ειδική σχέση που θεµελιώθηκε, είτε συνεπεία συµβάσεως, 
είτε απλώς από προηγούµενη ενέργεια, από την οποία ο υπαίτιος της παραλείψεως 
αναδέχθηκε εκουσίως την αποτροπή κινδύνων στο µέλλον, δ) από προηγούµενη 
πράξη του υπαιτίου (ενέργεια ή παράλειψη), συνεπεία της οποίας δηµιουργήθηκε ο 
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κίνδυνος επελεύσεως του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Η τυχόν συντρέχουσα 
συνυπαιτιότητα του παθόντος ή και τρίτου, δεν αναιρεί την ύπαρξη αµελείας του 
δράστη και την ποινική ευθύνη του, εκτός εάν αυτή συνετέλεσε αποκλειστικά στο 
αποτέλεσµα που επήλθε, οπότε αίρεται ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ενέργειας ή 
παραλείψεως του δράστη και του αποτελέσµατος. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 314, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 203 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 314 παρ. 1 περ. α'του ΠΚ όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική 
κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών. Από τη 
διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 28 του ΠΚ προκύπτει ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του ως άνω εγκλήµατος απαιτείται η διαπίστωση αφενός ότι ο 
δράστης δεν κατέβαλε κατ' αντικειµενική κρίση την προσοχή που κάθε µέτρια 
συνετός κα ευσυνείδητος άνθρωπός όφειλε υπό τις ίδιες περιστάσεις να καταβάλει µε 
βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και κατά 
τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, την πείρα και τη λογική και αφετέρου ότι 
αυτός µπορούσε από τις προσωπικές περιστάσεις και τις ικανότητές του να προβλέψει 
και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα του ως άνω εγκλήµατος που διαπράχθηκε. 
Κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως του άρθρου 28 του ΠΚ, η αµέλεια 
διακρίνεται σε µη συνειδητή, κατά την οποία ο δράστης από έλλειψη της 
προσήκουσας προσοχής δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η 
πράξη του και σε ενσυνείδητη κατά την οποία προέβλεψε µεν ότι από τη 
συµπεριφορά του µπορεί να επέλθει το αποτέλεσµα αυτό, πίστευε όµως ότι θα το 
απέφευγε. Εν όψει της διακρίσεως αυτής το δικαστήριο της ουσίας, όταν απαγγέλλει 
καταδίκη για έγκληµα από αµέλεια, πρέπει να εκθέτει στην απόφασή του µε 
σαφήνεια ποιο από τα δύο είδη αµέλειας συνέτρεξε στην συγκεκριµένη περίπτωση, 
γιατί, αν δεν εκθέτει σαφώς ή δέχεται και τα δύο είδη, δηµιουργείται ασάφεια και 
αντίφαση, η οποία καθιστά ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο για την ορθή ή µη 
εφαρµογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης και ιδρύεται από αυτό λόγος αναίρεσης 
για έλλειψη νόµιµης βάσης κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠ∆. Ακόµη 
απαιτείται αντικειµενικός αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της πράξης ή παράλειψης του 
δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε ως επακόλουθο της αµέλειάς του.   
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 314, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 192 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από το συνδυασµό της διατάξεως του άρθρου 314 παρ. 1 εδ. α' του ΠΚ, στην οποία 
ορίζεται ότι, όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας 
άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών, προς τη διάταξη του άρθρου 28 του 
ιδίου Κώδικα, στην οποία ορίζεται ότι από αµέλεια πράττει, όποιος από έλλειψη της 
προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν 
πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα, που προκάλεσε ή πράξη του, είτε το πρόβλεψε 
ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν, συνάγεται ότι προς θεµελίωση του 
εγκλήµατος της σωµατικής βλάβης από αµέλεια, απαιτείται: α) να µην καταβλήθηκε 
από το δράστη η επιβαλλοµένη κατ' αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποία κάθε 
µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει να καταβάλει υπό τις ίδιες 
πραγµατικές περιστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που 
επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, κατά τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων, πείρα και λογική, β) να µπορούσε ο δράστης, σύµφωνα µε τις 
προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες και ιδίως εξαιτίας της 
υπηρεσίας ή του επαγγέλµατός του, να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο 
αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, το οποίο από έλλειψη της 
προαναφερόµενης προσοχής είτε δεν προέβλεψε, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, 
πίστεψε, όµως, ότι δεν θα επερχόταν και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ 
της ενεργείας ή παραλείψεως του δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε, µε την 
έννοια ότι η ενέργεια ή παράλειψη του δράστη είναι χαρακτηριστέα ως αιτία του 
αποτελέσµατος, έστω και αν συγχρόνως ή µεταγενεστέρως συνέτρεξε προς 
παραγωγήν του και άλλη ανθρωπινή ενέργεια ή παράλειψη, χωρίς την οποία δεν θα 
επήρχετο τούτο. Στην τελευταία, όµως, περίπτωση, για τη θεµελίωση της ποινικής 
ευθύνης του δράστη, δεν αρκεί η ύπαρξη αντικειµενικού αιτιώδους συνδέσµου 
µεταξύ της ενεργείας ή παραλείψεως αυτού και του επελθόντος εγκληµατικού 
αποτελέσµατος, ο οποίος θεµελιώνει µόνον το αντικείµενο της νοµικής εκτιµήσεως, 
δηλαδή την πράξη, ως πρώτο στοιχείο του εγκλήµατος, αλλά απαιτείται περαιτέρω ο 
δράστης να µπορούσε, αν κατέβαλε την προσήκουσα προσοχή, να προβλέψει την 
παρεµβαλλόµενη αµελή ενέργεια ή παράλειψη του τρίτου. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 314, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αδικήµατα - Υπεξαγωγή εγγράφου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 302 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Υπεξαγωγή εγγράφου. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 222 ΠΚ, για τη θεµελίωση του εγκλήµατος της 
υπεξαγωγής εγγράφου, που είναι έγκληµα υπαλλακτικώς µικτό, απαιτούνται: α) 
έγγραφο δηµόσιο ή ιδιωτικό, κατά την έννοια του άρθρου 13 εδ.γ του ΠΚ, 
προορισµένο ή πρόσφορο έστω και ως δικαστικό τεκµήριο να αποδείξει γεγονός που 
έχει έννοµη σηµασία, β) απόκρυψη, βλάβη ή καταστροφή του εγγράφου, γ) να µην 
είναι κύριος ή αποκλειστικός κύριος του εγγράφου ο δράστης ή να είναι µεν κύριος 
αυτού, αλλά να έχει υποχρέωση, κατά τις διατάξεις του Α.Κ., προς παράδοση ή 
επίδειξη σε άλλον. Η υποχρέωση προς παράδοση ή επίδειξη µπορεί να πηγάζει και εκ 
συµβάσεως (ΑΠ 508/1971) δ) να ενήργησε ο δράστης προς τον σκοπό βλάβης τρίτου, 
δηλαδή του κυρίου ή του συγκυρίου του εγγράφου ή αυτού, που δικαιούται απλώς 
στην επίδειξη ή παράδοση του, αδιάφορα αν επιτεύχθηκε ο σκοπός αυτός, αφού το 
έγκληµα αυτό είναι έγκληµα διακινδύνευσης, που αποσκοπεί στην αχρήστευση του 
εγγράφου ως αποδεικτικού µέσου, χωρίς να προαπαιτείται και η επίτευξη της βλάβης, 
αφού η υπεξαγωγή είναι έγκληµα διακινδύνευσης, η οποία µπορεί να είναι είτε 
περιουσιακή, είτε υλική και να αφορά οποιοδήποτε πρόσωπο ή και απλώς ηθική.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 222,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικήµατα - Υπεξαίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 13 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Υπεξαίρεση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 375 παρ.1α ΠΚ, όποιος ιδιοποιείται παρανόµως ξένο (ολικά ή εν 
µέρει) κινητό πράγµα που περιήλθε στην κατοχή του µε οποιοδήποτε τρόπο 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών και αν το αντικείµενο της υπεξαίρεσης είναι 
ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως απαιτείται: 
α) το υλικό αντικείµενο του εγκλήµατος, που είναι κινητό πράγµα, να είναι ολικά ή εν 
µέρει ξένο, κατά την έννοια του αστικού δικαίου αναφορικώς µε την κυριότητα, β) η 
κατοχή του πράγµατος αυτού, ως πραγµατική σχέση που καθιστά δυνατή τις 
αντιλήψεις των συναλλαγών την εξουσίαση του κινητού πράγµατος από το δράστη 
κατά τη βούλησή του, να έχει περιέλθει µε οποιονδήποτε τρόπο κατά τον χρόνο που 
τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη του δράστη, γ) η παράνοµη ιδιοποίηση του πράγµατος 



Σελίδα 52 
 

[52] 
 

από τον δράστη, η οποία συντρέχει όταν αυτή γίνεται χωρίς τη συναίνεση του 
ιδιοκτήτη ή δίχως άλλη νόµιµη αιτία. Υποκειµενικώς απαιτείται δόλος του δράστη 
που περιλαµβάνει τη συνείδηση ότι το κινητό είναι ξένο και εκδήλωση της δολίας 
προαιρέσεως του µε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία εµφανίζει εξωτερίκευση της 
θελήσεώς του να ενσωµατώσει το πράγµα, χωρίς νόµιµο δικαιολογητικό λόγο στην 
δική του περιουσία χρόνος τελέσεως της υπεξαιρέσεως θεωρείται, σύµφωνα µε το 
άρθρο 17 του Π.Κ. ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπαίτιος εξεδήλωσε την πρόθεσή του 
για παράνοµη ιδιοποίηση του ξένου πράγµατος και ενσωµατώσεώς του στην 
περιουσία του, µε εµφανείς υλικές ενέργειες. Η δυνάµει συµβάσεως κατοχή του 
πράγµατος και η επιστροφή του προς τον κύριο από µόνη την παρέλευση της 
συµβατικής προθεσµίας δεν στοιχειοθετεί το αδίκηµα της υπεξαιρέσεως, αλλά 
απαιτείται, όπως προαναφέρθηκε, να υπάρξει εκδηλωτική βούληση ιδιοποιήσεως 
συνυφασµένη µε εµφανείς υλικές πράξεις εκ µέρους του δράστη τελέσεως του 
εγκλήµατος, µεταγενέστερες της αναζητήσεως του πράγµατος από τον κύριο αυτού 
και δηλωτικές δηµιουργίας τέτοιας καταστάσεως η οποία κατά τις κοινωνικές 
αντιλήψεις εξοµοιώνει τον κύριο του πράγµατος µε ξένο προς τούτο µε συνέπεια να 
αδυνατεί αυτός να ασκήσει τις εξουσίες του αµέσως ή εµµέσως στο πράγµα αλλά να 
πρέπει να υπερκεράσει τα σοβαρά εµπόδια που θέτει σ' αυτόν η συµπεριφορά του 
δράστη. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 375,  
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 
 
Αδικήµατα - Φθορά ξένης ιδιοκτησίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 200 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 381 παρ. 1 ΠΚ, όποιος µε πρόθεση καταστρέφει ή βλάπτει ξένο 
(ολικά ή εν µέρει) πράγµα, ή µε τον άλλον τρόπο καθιστά ανέφικτη τη χρήση του, 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασµό µε 
εκείνη του άρθρου 27 παρ. 1 του ΠΚ που προσδιορίζει την έννοια του δόλου, 
προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του πληµµελήµατος της φθοράς ξένης 
ιδιοκτησίας απαιτείται αντικειµενικώς η καταστροφή ή η βλάβη ή η µε οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο αχρήστευση ξένου, ολικά ή µερικά πράγµατος, η αλλοτριότητα του 
οποίου κρίνεται κατά τις περί κυριότητος διατάξεις του ΑΚ, υποκειµενικώς δε γνώση 
και θέληση (ή αποδοχή) της καταστροφής ή βλάβης κ.λ.π του πράγµατος αυτού. 
Καταστροφή του πράγµατος υπάρχει όταν τούτο καθίσταται εντελώς διαρκώς 
άχρηστο για τον προορισµό του, αρκεί δε αυτή να είναι και µερική µόνο, η δε βλάβη 
συνίσταται είτε στη βλάβη της ουσίας του πράγµατος είτε στη µείωση της 
χρησιµότητας του σύµφωνα µε τον προορισµό του. Το ανέφικτο δε της µε 
οποιαδήποτε άλλο τρόπο χρήσεως του πράγµατος καλύπτει τις περιπτώσεις που το 
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πράγµα, εκτός από την καταστροφή ή τη βλάβη του, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
στο µέλλον από τον κύριο ή τον κάτοχό του κατά τη συνήθη πορεία και αντίληψη. Το 
έγκληµα αυτό της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας που αποβλέπει στην προστασία της 
ιδιοκτησίας είναι υπαλλακτικώς µικτό και µπορεί να τελεσθεί µε έναν από τους ως 
άνω τρόπους.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 27, 381, 
ΚΠ∆: 139, 140, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 51 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναβολή δίκης ωσότου εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση άλλη δίκη. Ψευδής 
καταµήνυση. Ψευδορκία. Συκοφαντική δυσφήµηση. Εφαρµογή ευµενέστερης 
διάταξης. Παραγραφή. Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 59 παρ 1 και 2 του ΚΠοιν∆, όπως αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 
6 του Ν. 3346/17-6-2005, όταν η απόφαση σε ποινική δίκη εξαρτάται από άλλη 
υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η πρώτη αναβάλλεται ωσότου 
εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση στη δεύτερη δίκη (παρ.1). 
- Στις περιπτώσεις των άρθρων 224, 229, 362, 363 του ΠΚ, αν για γεγονός για το 
οποίο δόθηκε όρκος ή έγινε καταµήνυση ή ισχυρίσθηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος 
ασκήθηκε ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών, µετά την προκαταρκτική 
εξέταση (άρθρα 31, 43 παρ.1 εδ.β), αναβάλλει µε πράξη του κάθε περαιτέρω ενέργεια 
έως το τέλος της ποινικής δίωξης, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του εισαγγελέα εφετών 
(παρ. 2). 
- Κατά το άρθρο 2 παρ.1 του Π Κ, αν από την τέλεση της πράξης έως την αµετάκλητη 
εκδίκαση της ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι νόµοι, εφαρµόζεται αυτός που περιέχει τις 
ευµενέστερες για τον κατηγορούµενο διατάξεις. 
- Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 παρ.2 ΠΚ, το αξιόποινο της πράξεως εξαλείφεται 
µε την παραγραφή, της οποίας ο χρόνος για τα πληµµελήµατα είναι πέντε ετών και 
αρχίζει από την ηµέρα που τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη, αναστέλλεται δε για όσο 
χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία και µέχρι να γίνει αµετάκλητη η καταδικαστική 
απόφαση, όχι όµως πέραν των τριών ετών. Η κύρια διαδικασία, όπως συνάγεται από 
τις διατάξεις των άρθρων 308 επ., 314, 320, 321, 339, 340 και 343 ΚΠοιν∆ αρχίζει 
είτε µε την έναρξη της προκαταρκτικής διαδικασίας, δηλαδή µε την επίδοση στον 
κατηγορούµενο της κλήσεως (αφού καταστεί αµετάκλητο το παραπεµπτικό 
βούλευµα) ή του κλητηρίου θεσπίσµατος µε το οποίο καλείται στο ακροατήριο, είτε 
µε την εµφάνιση του κατηγορουµένου και τη µη εναντίωσή του στη συζήτηση της 
υποθέσεως. 
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η προβλεπόµενη ως άνω αναβολή της ποινικής 
δίκης, γίνεται όταν στη δίκη αυτή υφίσταται προδικαστικό ποινικό ζήτηµα. Τέτοιο 
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νοείται εκείνο, από το οποίο εξαρτάται η κρίση και απόφαση του ποινικού δικαστή, 
εκείνο δηλαδή, χωρίς τη προηγούµενη λύση του οποίου, δεν είναι δυνατό να 
προχωρήσει ο δικαστής στην επί της κατηγορίας απόφαση του. Η κατ' άρθρο 59 
παρ.2 ΚΠοιν∆ υποχρεωτική αναβολή της δίκης, όρος ταυτόσηµος µε την αναστολή 
των άρθρων 362-366 ΠΚ, χωρεί, µετά την προκαταρκτική εξέταση και µε βούλευµα 
και µε διάταξη του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του 
Εισαγγελέα Εφετών. Η νέα διάταξη του 59 παρ.2 , όπως αντικ. µε άρθρο 6 του ν. 
3346/17-6-2005, είναι διφυούς χαρακτήρα, ήτοι δικονοµικού, αλλά και ουσιαστικού 
ποινικού δικαίου και εποµένως αναφέρεται σε πράξεις που έχουν τελεσθεί µετά την 
17-6-2005 και δεν µπορεί να έχει δυσµενή αναδροµικότητα σε βάρος του 
κατηγορουµένου. ∆ηλαδή, αν η πράξη της ψευδούς καταµηνύσεως έχει τελεσθεί πριν 
την 17-6-2005 και µετά την προκαταρκτική εξέταση ανασταλεί η διαδικασία γι αυτήν 
µε πράξη του Εισαγγελέα, µέχρι να εκδικασθεί η καταµηνυόµενη ψευδορκία 
µάρτυρος, η πενταετής παραγραφή της ψευδούς καταµηνυσεως αναστέλλεται επί 
τριετία µε την επίδοση στον κατηγορούµενο κλήσεως ή κλητηρίου θεσπίσµατος (320, 
321, 339, 340, 343 ΚΠοιν∆), εντός της πενταετίας και όχι µε την έκδοση της άνω 
διατάξεως του Εισαγγελέα, διότι η άνω διάταξη του άρθρου 59 παρ.2 ΚΠοιν∆ είναι 
για τον κατηγορούµενο δυσµενέστερη εκείνης του άρθρου 113 παρ. 3 Π Κ, όπως η 
τελευταία ίσχυε, προ της αντικαταστάσεως της µε το άρθρο 2 παρ.5 του ν. 3189/2005, 
που αφορούσε την αναστολή της προθεσµίας της παραγραφής κατά τη διάρκεια µόνο 
της κύριας διαδικασίας και όχι της προδικασίας, (βλ. Ερµηνεία ΚΠ∆ άρθρου 59, Αθ. 
Κονταξή σ. 618, Μ. Μαργαρίτη σ.120). 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η του ΚΠοιν∆, ως λόγος για 
να αναιρεθεί απόφαση µπορεί να προταθεί και η υπέρβαση εξουσίας. Υπέρβαση δε 
εξουσίας, ενόψει της ενδεικτικής απαριθµήσεως των περιπτώσεων στην παραπάνω 
διάταξη, συνιστά και η κήρυξη ενόχου του κατηγορουµένου και η επιβολή ποινής για 
πράξη της οποίας έχει ήδη εξαλειφθεί το αξιόποινο συνεπεία παραγραφής. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 2, 111, 112, 113, 224, 229, 362, 363, 366, 
ΚΠ∆: 59, 308 επ., 314, 320, 321, 339, 340, 343, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1141 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. Ψευδορκία µάρτυρα. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 του ΠΚ, µε την προβλεπόµενη σ' αυτή 
ποινή τιµωρείται όποιος εν γνώσει καταµηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν 
ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση µε σκοπό να 
προκαλέσει την καταδίωξή του γι' αυτήν. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη 
θεµελίωση του υπ' αυτής προβλεπόµενου εγκλήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως 
απαιτείται να έγινε µήνυση ή ανακοίνωση µε οποιονδήποτε τρόπο σε αρχή ότι 
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τελέσθηκε από άλλον αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση, το περιεχόµενο τη 
µηνύσεως ή ανακοινώσεως να είναι αντικειµενικώς ψευδές και ο µηνύσας ή 
ανακοινώσας να είχε γνώση ότι είναι ψευδές και να έκανε τη µήνυση ή ανακοίνωση 
µε σκοπό να προκληθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη σε βάρος εκείνου που 
καταµηνύεται, χωρίς να απαιτείται και πραγµάτωση του σκοπού αυτού.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 224 παρ.2 του ΠΚ, προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του 
εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα απαιτείται ένορκη κατάθεση του µάρτυρα 
ενώπιον αρµόδιας αρχής, τα πραγµατικά περιστατικά που αυτός κατέθεσε να είναι 
ψευδή και να υπάρχει άµεσος δόλος, ο οποίος συνίσταται στη γνώση του µάρτυρα, µε 
την έννοια της βεβαιότητας-επίγνωσης, ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή.  
Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 
του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' 
του ΚΠοιν∆, όταν αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική 
διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην 
εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι 
παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, 
τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο, δεν υπάρχει δε έλλειψη αιτιολογίας και στην 
περίπτωση που αυτή εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το 
οποίο, όµως, εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, περιέχει και 
πραγµατικά περιστατικά τόσο αναλυτικά και µε τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται 
περιττή η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού της. Η ύπαρξη του δόλου 
δεν είναι κατ' αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, διότι ενυπάρχει στη 
θέληση παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την 
αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και εξυπακούεται ότι υπάρχει σε κάθε 
συγκεκριµένη περίπτωση από την πραγµάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο 
νόµος αξιώνει πρόσθετα στοιχεία για το αξιόποινο, όπως η γνώση ορισµένου 
περιστατικού ή σκοπός επελεύσεως ορισµένου πρόσθετου αποτελέσµατος. Το 
τελευταίο συµβαίνει και στα εγκλήµατα της ψευδούς καταµηνύσεως και της 
ψευδορκίας µάρτυρα, που προβλέπονται από τα άρθρα 229§1 και 224§2 του ΠΚ, για 
τη θεµελίωση της υποκειµενικής υποστάσεως των οποίων απαιτείται άµεσος δόλος, 
που περιλαµβάνει τη γνώση ότι η καταµήνυση είναι ψευδής, στην πρώτη περίπτωση, 
και ότι τα ενόρκως κατατεθέντα είναι επίσης ψευδή, στη δεύτερη περίπτωση. Η 
ύπαρξη τέτοιου δόλου πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς στην καταδικαστική απόφαση, 
µε παράθεση των περιστατικών που δικαιολογούν τη γνώση αυτή, διαφορετικά η 
απόφαση στερείται της ειδικής και εµπεριστατωµένης, κατά την ανωτέρω έννοια, 
αιτιολογίας. Υπάρχει, όµως, και στις περιπτώσεις αυτές η εν λόγω αιτιολογία, όταν, 
σύµφωνα µε τις παραδοχές της αποφάσεως, ο σχετικός µε το ψευδές γεγονός 
ισχυρισµός του δράστη θεµελιώνεται σε προσωπική πεποίθηση ή αντίληψη του ίδιου 
ή σε δική του πράξη ή παράλειψη, οπότε είναι αυτονόητη η σχετική γνώση του 
δράστη, χωρίς να απαιτείται παράθεση άλλων, σχετικών µε τη γνώση, περιστατικών. 
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Ως προς τα αποδεικτικά µέσα, που ελήφθησαν υπόψη από το δικαστήριο για την 
καταδικαστική του κρίση, για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος 
προσδιορισµός τους, χωρίς να απαιτείται και αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του 
τι προκύπτει από το καθένα χωριστά, πρέπει όµως να προκύπτει, ότι το δικαστήριο τα 
έλαβε υπόψη και τα συνεκτίµησε όλα και όχι µόνο µερικά από αυτά. Ακόµη, δεν 
είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών 
µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο 
βάρυνε περισσότερο για το σχηµατισµό της δικανικής κρίσεως. Όταν δε εξαίρονται 
ορισµένα από τα αποδεικτικά µέσα, δεν σηµαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα, 
ούτε ανακύπτει ανάγκη αιτιολογήσεως γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα. Μεταξύ των 
αποδεικτικών µέσων περιλαµβάνεται, κατά το άρθρο 178 περ. γ' του ΚΠοιν∆, και η 
πραγµατογνωµοσύνη, η οποία διατάσσεται κατά το άρθρο 183 του ίδιου Κώδικα, υπό 
προϋποθέσεις, από τον ανακριτικό υπάλληλο, το δικαστικό συµβούλιο ή το 
δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση των διαδίκων ή του εισαγγελέα. Ως 
ιδιαίτερο δε είδος αποδεικτικού µέσου, η πραγµατογνωµοσύνη πρέπει να προκύπτει 
από την αιτιολογία της αποφάσεως ότι λήφθηκε και αυτή υπόψη, όπως αυτό 
συµβαίνει όχι µόνο όταν αυτή µνηµονεύεται ειδικώς µεταξύ των αποδεικτικών 
µέσων, αλλά και όταν προκύπτει αναµφίβολα από τις παραδοχές της αποφάσεως ότι 
τα πορίσµατα της πραγµατογνωµοσύνης έγιναν δεκτά από το δικαστήριο και, σε κάθε 
περίπτωση, δεν είναι αντίθετα µε αυτές. ∆ιαφορετικά, δεν προκύπτει µε βεβαιότητα 
ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και το ιδιαίτερο αυτό αποδεικτικό µέσο, µη 
αρκούσης της αναφοράς στα έγγραφα, και ιδρύεται ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως. Η 
απλή, όµως, γνωµάτευση ή γνωµοδότηση, η οποία προκαλείται από τους διαδίκους 
και συντάσσεται από πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις επιστήµης και τέχνης, τα 
οποία καλούνται να εκφέρουν κρίση για γεγονότα που τίθενται υπόψη τους, δεν 
ταυτίζεται µε το προβλεπόµενο στο άρθρο 178 του ΚΠοιν∆ αποδεικτικό µέσο της 
πραγµατογνωµοσύνης που διατάσσεται ως άνω, αλλά λαµβάνεται υπόψη από το 
δικαστικό συµβούλιο ή από το δικαστήριο και συνεκτιµάται µαζί µε τις άλλες 
αποδείξεις για τη διαµόρφωση της κρίσεώς του ως απλό έγγραφο, οπότε δεν είναι 
αναγκαίο να µνηµονεύεται ως ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο. ∆εν αποτελεί, όµως, λόγο 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη 
εκτίµηση των µαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη αξιολογήσεως και αναφοράς 
κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη συσχετίσεως των αποδεικτικών 
µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, 
πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 224, 229, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 153 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 ΠΚ, όποιος εν γνώσει καταµηνύει άλλον 
ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή 
πειθαρχική παράβαση µε σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξη του γι' αυτή 
τιµωρείται µε φυλάκιση. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, για την στοιχειοθέτηση 
του πληµµελήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως, απαιτείται η πράξη που αποδίδεται 
σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, να είναι αξιόποινη ή πειθαρχικώς κολάσιµη και 
ψευδής, ο υπαίτιος να γνώριζε την αναλήθειά της και να έγινε από αυτόν µε σκοπό να 
ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η 
καταγγελία του ψευδοµηνυτού. Έτσι, εκτός από τα λοιπά στοιχεία που συγκροτούν 
την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος αυτού, απαιτείται και άµεσος δόλος 
δηλαδή δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει αναγκαίως την γνώση ότι η γενόµενη 
καταµήνυση είναι ψευδής. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του Κ∆Π, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ιδίου Κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου, για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις (αποδεικτικά µέσα) που τα θεµελίωσαν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής 
των περιστατικών αυτών, στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για 
την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Έλλειψη αιτιολογίας 
δεν υπάρχει, στην περίπτωση που η αιτιολογία εξαντλείται στην επανάληψη του 
διατακτικού της αποφάσεως, όταν αυτό περιέχει, εκτός από τα τυπικά στοιχεία του 
κατηγορητηρίου και πραγµατικά περιστατικά τόσο αναλυτικά και µε τόση 
πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του 
σκεπτικού. Όσον αφορά το δόλο, που απαιτείται κατά το άρθρο 26 παρ. 1 του Π.Κ. 
για τη θεµελίωση της υποκειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος και συνίσταται, 
σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, στη θέληση παραγωγής των 
περιστατικών που κατά το νόµο απαρτίζουν την έννοια της αξιόποινης πράξεως, η 
ύπαρξη του δεν είναι κατ αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαίτερα, γιατί ενυπάρχει 
στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος και προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες τελέσεως του. 
Όταν όµως, για το αξιόποινο της πράξεως, απαιτούνται, όπως και στο έγκληµα της 
ψευδούς καταµηνύσεως, εκτός από τα περιστατικά που απαρτίζουν κατά νόµο την 
αντικειµενική υπόσταση αυτής, και ορισµένα πρόσθετα στοιχεία, όπως η τέλεση της 
πράξεως εν γνώσει ορισµένων περιστατικών, άµεσος δηλαδή δόλος από µέρους του 
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υπαιτίου ή σκοπός επελεύσεως ορισµένου προσθέτου αποτελέσµατος, η αιτιολογία 
πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση αυτή, µε παράθεση των περιστατικών που 
δικαιολογούν την διαληφθείσα γνώση ως και τον σκοπό. 
Συνεπώς, επί του ανωτέρω εγκλήµατος, για τη θεµελίωση της υποκειµενικής 
υποστάσεως του, απαιτείται, για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας, να εκτίθενται στην 
καταδικαστική απόφαση τα πραγµατικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει η 
γνώση του κατηγορουµένου περί του ψευδούς περιεχοµένου της µηνύσεως του και ο 
σκοπός του να επιτύχει την δίωξη του µηνυθέντος για την καταµηνυθείσα αξιόποινη 
πράξη. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 27, 229, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικήµατα - Ψευδορκία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 106 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ψευδορκία. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 224 παρ. 2 ΠΚ, η οποία ορίζει ότι µε φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός έτους τιµωρείται όποιος ενώ εξετάζεται ενόρκως ως µάρτυρας 
ενώπιον αρµόδιας να ενεργεί ένορκη εξέταση αρχής ή αναφέρεται στον όρκο που έχει 
δώσει, καταθέτει εν γνώσει του ψέµατα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια, 
προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα, 
απαιτείται ο µάρτυρας να καταθέσει ενόρκως, ενώπιον αρχής που είναι αρµόδια για 
την ένορκη εξέτασή του, τα πραγµατικά περιστατικά που κατέθεσε να είναι ψευδή 
και να υφίσταται άµεσος δόλος, ο οποίος συνίσταται στη γνώση αυτού, ότι αυτά που 
κατέθεσε είναι ψευδή ή ότι έχει γνώση των αληθινών, αλλά σκοπίµως τα αποκρύπτει 
ή αρνείται να τα καταθέσει.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 224, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικήµατα - Ψευδορκία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 165 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ψευδορκία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 224 παρ.2 ΠΚ µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών τιµωρείται 
όποιος, ενώ εξετάζεται ενόρκως ως µάρτυρας ενώπιον αρχής αρµόδιας να ενεργεί 
ένορκη εξέταση ή αναφέρεται στον όρκο που έχει δώσει, καταθέτει εν γνώσει του 
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ψέµατα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για 
τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα απαιτείται ένορκη 
κατάθεση του µάρτυρα ενώπιον αρµόδιας αρχής, τα πραγµατικά περιστατικά που 
αυτός κατέθεσε να είναι ψευδή και να υπάρχει άµεσος δόλος, ο οποίος συνίσταται 
στη γνώση του µάρτυρα ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 224, 
ΚΠ∆: 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ακάλυπτη επιταγή - ∆ικαιούχος υποβολής έγκλησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 758 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Ο δυνάµει οπισθογραφήσεως λόγω πληρεξουσιότητας κοµιστής 
µπορεί να ασκήσει τα από την επιταγή απορρέοντα δικαιώµατα επ' ονόµατι και για 
λογαριασµό του οπισθογράφου, ο οποίος παραµένει νόµιµος κοµιστής της επιταγής 
και συνεπώς αυτός δικαιούται να υποβάλει την έγκληση. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν∆ 1325/1972 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 4 
παρ. 1 περ. α' του Ν. 2408/Ι996, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 40-47 
του Ν. 5960/1933, συνάγεται ότι δικαιούχος προς υποβολή εγκλήσεως για έκδοση 
ακάλυπτης επιταγής µπορεί να είναι όχι µόνο ο τελευταίος κοµιστής της επιταγής που 
δεν πληρώθηκε, όταν εµφανίσθηκε η επιταγή στον πληρωτή, αλλά και οποιοσδήποτε 
άλλος που έγινε κοµιστής της επιταγής εξ αναγωγής, αφού αυτός τελικά υφίσταται τη 
ζηµία από την µη πληρωµή της επιταγής, η δε ζηµία του είναι απότοκος της 
παράνοµης συµπεριφοράς του εκδότη και τελεί σε πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια µε 
αυτή (ΟλΑΠ 29/2007). Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 5960/1993, 
σύµφωνα µε την οποία "οσάκις η οπισθογράφησις περιέχει την µνείαν "αξία εις 
κάλυψιν", "προς είσπραξιν", "κατά πληρεξουσιότητα" ή πάσαν άλλην µνείαν 
ενέχουσαν απλήν εντολήν, ο κοµιστής δύναται να ασκήσει πάντα τα εκ της επιταγής 
απορρέοντα δικαιώµατα, αλλά δεν δύναται να οπισθογραφήσει αυτήν ειµή λόγω 
πληρεξουσιότητος", συνάγεται ότι η λόγω πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση δεν 
επάγεται µεταβιβαστικά ή εγγυητικά αποτελέσµατα. Ούτε η κυριότητα της επιταγής 
µεταβιβάζεται ούτε ο οπισθογράφος ευθύνεται. Απλώς ο δυνάµει οπισθογραφήσεως 
λόγω πληρεξουσιότητας κοµιστής µπορεί να ασκήσει τα από την επιταγή απορρέοντα 
δικαιώµατα επ' ονόµατι και για λογαριασµό του οπισθογράφου, ο οποίος παραµένει 
νόµιµος κοµιστής της επιταγής και συνεπώς αυτός δικαιούται να υποβάλει την 
έγκληση. Και ναι µεν η λόγω πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση στην τυπική µορφή 
της απαιτεί να σηµειώνεται επί του τίτλου µία από τις παραπάνω λέξεις, όµως, δεν 
αποκλείεται και η συγκαλυµµένη λόγω πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση, η οποία 



Σελίδα 60 
 

[60] 
 

γίνεται, χωρίς την τήρηση του τύπου, επί τη βάσει ιδιαίτερης συµφωνίας µεταξύ του 
οπισθογράφου και του κοµιστή, αν αποδειχθεί δε η συµφωνία αυτή, ο οπισθογράφος 
εξακολουθεί να παραµένει δικαιούχος των από την επιταγή δικαιωµάτων και, 
εποµένως, αυτός δικαιούται να υποβάλλει την έγκληση για την από τον εκδότη 
έκδοση ακάλυπτης επιταγής. 
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 περ. Η του ΚΠοιν∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η υπέρβαση εξουσίας, η οποία υπάρχει όταν το δικαστήριο άσκησε 
δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο νόµος, δηλαδή ή αποφασίζει κάτι, για το οποίο δεν 
έχει δικαιοδοσία (θετική υπέρβαση εξουσίας), ή παραλείπει να αποφασίσει κάτι, το 
οποίο υποχρεούται στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του (αρνητική υπέρβαση εξουσίας). 
Περίπτωση θετικής υπερβάσεως εξουσίας υπάρχει και όταν το ∆ικαστήριο 
απορρίπτει, παρά τον νόµο, ένσταση αποβολής της πολιτικής αγωγής και 
απαραδέκτου της εναντίον του κατηγορουµένου ποινικής διώξεως, λόγω της 
υποβολής της εγκλήσεως από πρόσωπο που δεν εδικαιούτο προς τούτο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 23, 40 - 47, 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Έγκληση & Πολιτικώς ενάγων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1390 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Εκπροσώπηση ανώνυµης εταιρείας για την υποβοή έγκλησης. 
Υπέρβαση εξουσίας. Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Κατά το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 1 του Ν∆ 1325/1972, µετά και την προσθήκη παραγράφου 5 σε αυτό µε 
το άρθρο 4 παρ. 1 περ. α' του Ν. 2408/1996, "εκείνος ο οποίος εκδίδει επιταγή που 
δεν πληρώθηκε από τον πληρωτή, γιατί δεν είχε σ' αυτόν αντίστοιχα διαθέσιµα 
κεφάλαια κατά το χρόνο της εκδόσεως της επιταγής ή της πληρωµής της, τιµωρείται 
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δέκα 
χιλιάδων δραχµών. Η ποινική δίωξη ασκείται µόνο ύστερα από έγκληση του κοµιστή 
της επιταγής που δεν πληρώθηκε".  
- Σε σχέση µε την υποβολή της εγκλήσεως επί της επιταγής ισχύουν τα οριζόµενα 
στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 ΚΠοιν∆, στις οποίες ρητά 
παραπέµπει το άρθρο 46 του ίδιου Κώδικα. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 42, η έγκληση γίνεται 
απευθείας στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών, αλλά και στους άλλους ανακριτικούς 
υπαλλήλους, είτε από τον ίδιο τον εγκαλούντα, είτε από ειδικό πληρεξούσιο. Το 
έγγραφο της πληρεξουσιότητας µπορεί να δοθεί και µε απλή έγγραφη δήλωση. Η 
γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε 
δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας 
προσαρτάται στην έκθεση για την κατάθεση της εγκλήσεως. Περαιτέρω, µε το άρθρο 
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18 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 "Περί ανωνύµων εταιριών", όπως αυτός κωδικοποιήθηκε 
µε το Β∆ 174/1963 και ίσχυε κατά το χρόνο τελέσεως της ένδικης πράξεως 
(10.10.2003), ορίζεται ότι "η ανώνυµη εταιρία εκπροσωπείται επί δικαστηρίω και 
εξωδίκως υπό του διοικητικού αυτής συµβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς", κατά δε 
την παρ. 2 του ίδιου άρθρου "το καταστατικόν δύναται να ορίσει ότι εν ή πλείονα 
µέλη του Συµβουλίου ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρείαν, 
εν γένει ή εις ορισµένου µόνον είδους πράξεις". Το άρθρο 22 του ίδιου Νόµου ορίζει 
στην παρ. 1 ότι "το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον είναι αρµόδιον ν' αποφασίζη πάσαν 
πράξιν αφορώσαν εις την διοίκησιν της εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας 
αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της εταιρείας", στην δε παρ. 3, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 παρ. 4 του ν, 2339/1995, "το καταστατικό µπορεί 
να ορίζει θέµατα, για τα οποία η εξουσία του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να 
ασκείται ολικά ή µερικά από ένα ή περισσότερα µέλη του, διευθυντές της εταιρίας ή 
τρίτους". Οι διατάξεις αυτές του ν. 2190, αντίστοιχες µε εκείνες των άρθρων 65, 67 
και 68 του ΑΚ, ρυθµίζουν την οργανική εκπροσώπηση του νοµικού προσώπου της 
ανώνυµης εταιρίας, δηλαδή καθορίζουν το όργανο που εκφράζει τη βούληση του 
νοµικού αυτού προσώπου στις έννοµες σχέσεις µε άλλα πρόσωπα, το εκπροσωπεί στα 
∆ικαστήρια και αποφασίζει για τη διοίκηση της εταιρίας και τη διαχείριση της 
περιουσίας της για την πραγµάτωση του εταιρικού σκοπού. Ως τέτοιο όργανο 
ορίζεται (18 παρ. 1) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, το οποίο (22 παρ. 1) είναι 
αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας ή στη 
διαχείριση της περιουσίας της. Οι προαναφερόµενες διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 
και 22 παρ. 3 του άνω ν. 2190/1920, που αλληλοσυµπληρώνονται, ρυθµίζουν το 
ζήτηµα της υποκαταστάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΕ, κατά τρόπο ώστε 
αυτή να είναι νόµιµη, µόνο εφόσον διενεργείται µε βάση µία από αυτές τις διατάξεις. 
Το άρθρο 18 παρ. 2 αναφέρεται αποκλειστικά στην εξουσία εκπροσωπήσεως της ΑΕ. 
Επιτρέπει στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα 
µέλη του ή άλλα πρόσωπα, που κατονοµάζονται, δικαιούνται να εκπροσωπούν 
(δικαστικώς ή εξωδίκως) την εταιρία γενικά ή σε ορισµένες µόνο πράξεις. Η διάταξη 
του άρθρου 22 παρ. 3 περιλαµβάνει στο πεδίο εφαρµογής της τόσο τις πράξεις 
διαχειρίσεως όσο και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αντίθετα, όµως, προς το άρθρο 
18 παρ. 2, το οποίο συνιστά ειδική πρόβλεψη, µε την οποία το καταστατικό προβαίνει 
σε συγκεκριµένο καθορισµό προσώπων που κατονοµάζονται, στην περίπτωση του 
άρθρου 22 παρ. 3 το καταστατικό προβλέπει ορισµένα θέµατα για τα οποία είναι 
δυνατό να αποφασισθεί από το ∆.Σ. µεταβίβαση της εξουσίας του. Η µεταβίβαση 
αυτή κατά το άνω άρθρο 22 παρ. 3 µπορεί να διενεργηθεί προς οποιοδήποτε 
πρόσωπο, και όχι µόνο προς µέλη του ∆Σ ή διευθυντές της εταιρίας. Προϋποθέτει, 
όµως, σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρίας (ΟλΑΠ 1096/1976). 
Υποκατάσταση του διοικητικού συµβουλίου µε εξωεταιρική συµφωνία δεν είναι 
νόµιµη. Εποµένως, όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 18 παρ. 2 ή 22 
παρ. 3, το τρίτο πρόσωπο, προς το οποίο το διοικητικό συµβούλιο ανέθεσε 
εκπροσωπευτική δραστηριότητα, δεν είναι υποκατάστατος του διοικητικού 
συµβουλίου, αλλά ενεργεί στα πλαίσια της από τα άρθρα 211 και 713 του ΑΚ 
προβλεπόµενης, αντίστοιχα, πληρεξουσιότητας ή εντολής. Ο υποκατάστατος του 
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διοικητικού συµβουλίου, επειδή ενεργεί ως όργανο της εταιρίας, δεν έχει ανάγκη 
ειδικής πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδοτήσεως και βεβαιώσεως του γνήσιου της 
υπογραφής των µελών του ∆.Σ., όταν το απαιτεί νοµοθετική διάταξη, όπως όταν 
πρόκειται για την υποβολή εγκλήσεως ή για τη δήλωση παραστάσεως πολιτικής 
αγωγής. Στην περίπτωση, όµως, που το διοικητικό συµβούλιο ανώνυµης εταιρίας, για 
την υλοποίηση σχετικής αποφάσεώς του, αναθέσει σε τρίτο, ως προς τον οποίο δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άνω άρθρων 18 παρ. 2 ή 22 παρ. 3 του Ν. 
2190/1920, να υποβάλει µήνυση ή έγκληση κατά του δράστη αξιόποινης πράξεως 
που τελέστηκε σε βάρος της εταιρίας, απαιτείται, ενόψει του ότι ο ανωτέρω τρίτος 
είναι απλός πληρεξούσιος - εντολοδόχος της τελευταίας, το πρακτικό του διοικητικού 
συµβουλίου, που περιέχει τη σχετική απόφασή του και το οποίο προσαρτάται στην 
εγχειριζόµενη έγκληση, να φέρει και βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του 
"εντολέα" και παρέχοντος την πληρεξουσιότητα, δηλαδή των µελών του διοικητικού 
συµβουλίου της εταιρείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις πιο πάνω διατάξεις των 
άρθρων 46 και 42 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠοιν∆ (ΟλΑΠ 4/2006). 
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠοιν∆ υπέρβαση 
εξουσίας, που ιδρύει τον από τη διάταξη αυτή προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως, 
υπάρχει, όταν το ∆ικαστήριο άσκησε δικαιοδοσία που δεν του παρέχεται από το νόµο 
ή υφίσταται µεν τέτοια δικαιοδοσία, δεν συντρέχουν όµως οι όροι οι οποίοι του 
παρέχουν την εξουσία να κρίνει στη συγκεκριµένη περίπτωση ή όταν αρνείται να 
ασκήσει δικαιοδοσία, η οποία του παρέχεται από το νόµο στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, αν και συντρέχουν οι απαιτούµενοι γι' αυτό κατά νόµο όροι. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333 παρ.2, 364 και 369 
του ΚΠοιν∆, προκύπτει ότι η λήψη υπόψη από το δικαστήριο, για το σχηµατισµό της 
κρίσεώς του περί της ενοχής του κατηγορουµένου, εγγράφων που δεν είναι βέβαιο ότι 
αναγνώσθηκαν κατά την προφορική συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, 
επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας κατά το άρθρο 171 παρ.1 εδ. δ' του 
ίδιου Κώδικα, που ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Α' ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως, διότι αποστερείται έτσι ο κατηγορούµενος του δικαιώµατος να εκθέσει 
τις απόψεις του και να προβεί σε παρατηρήσεις σχετικά µε το αποδεικτικό αυτό µέσο 
(άρθρο 358 ΚΠοιν∆), εκτός αν αυτά αποτελούν στοιχεία του κατηγορητηρίου ή το 
υλικό αντικείµενο του εγκλήµατος ή είναι έγγραφα διαδικαστικά ή αναφέρονται 
απλώς διηγηµατικά στην απόφαση ή το περιεχόµενό τους προκύπτει από άλλα 
αποδεικτικά µέσα ή τα επικαλέστηκε ο ίδιος ο κατηγορούµενος στη δίκη. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 42, 46, 329, 331, 333, 364, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
ΑΚ: 65, 67, 68, 211, 713,  
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 18, 22, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Ακάλυπτη επιταγή - Έγκληση & Πολιτικώς ενάγων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 228 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Λευκή επιταγή. Υποβολή έγκλησης. Ανώνυµη εταιρεία. Ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 20 παρ. 6 και 7 του Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε πριν 
την τροποποίησή του µε το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 3604/2007, οι συζητήσεις και 
αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου της ανωνύµου εταιρείας καταχωρούνται 
περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που µπορεί να τηρείται και µηχανογραφικά και 
αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου, για τα οποία 
υπάρχει υποχρέωση καταχωρίσεως των στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών, σύµφωνα 
µε το άρθρο 7α του νόµου 2190/1920 υποβάλλονται σε προθεσµία είκοσι (20) 
ηµερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου. Η τήρηση των διατυπώσεων 
που προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις και τις αντίστοιχες διατάξεις του 
καταχωρηµένου στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών που τηρείται στην αρµόδια 
υπηρεσία όπου έχει την έδρα της η εταιρεία και στην µερίδα συγκεκριµένης 
ανώνυµης εταιρείας κατ' άρθρο 7β του ως άνω νόµου καταστατικού αυτής δεν 
αποτελεί προϋπόθεση της εγκυρότητας των αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου 
ανωνύµου εταιρείας αλλά έχουν βεβαιωτικό µόνο χαρακτήρα οι παραπάνω 
διατυπώσεις. Έτσι, δεν απαγορευόταν από τις ως άνω διατάξεις ούτε από άλλη 
διάταξη νόµου η σύνταξη περισσοτέρων πρωτοτύπων πρακτικού του διοικητικού 
συµβουλίου ανωνύµου εταιρείας στο οποίο περιέχεται η απόφαση των µελών του που 
συµµετείχαν στη λήψη αυτής και το υπογράφουν σχετικά µε την ανάθεση από αυτό 
ως όργανο που εκφράζει τη βούληση του νοµικού προσώπου της ανώνυµης εταιρείας 
να ενεργήσει κατόπιν πληρεξουσιότητας ή εντολής συγκεκριµένες πράξεις ή να 
δηλώσει υποβολή εγκλήσεως από την ανώνυµη εταιρεία κατά του καταγγελοµένου 
ως δράστη αξιοποίνου πράξεως σε βάρος της εταιρείας. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 79 παρ.5 του Ν. 5960/1933, όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 1 του Ν∆ 1320/1972, το άρθρο 4 παρ.1 Ν. 2408/1996, το άρθρο 22 Ν. 
2721/1999 και το άρθρο 15 παρ.3 του ν. 3742/2006 συνάγεται ότι η ποινική δίωξη για 
το έγκληµα της εκδόσεως ακαλύπτου επιταγής ασκείται µόνον ύστερα από έγκληση 
του κοµιστή της επιταγής που δεν πληρώθηκε ή του εξ αναγωγής υποχρέου ο οποίος 
την εξόφλησε και έγινε κοµιστής αυτής, αφού αυτός τελικά υφίσταται τη ζηµία από 
τη µη πληρωµή της επιταγής και η ζηµία του είναι απότοκος της παράνοµης 
συµπεριφοράς του εκδότη και τελεί σε πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια µε αυτή (ΟλΑΠ 
23/2007). 
- Κατά το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1935 "περί επιταγής" όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 1 του Ν. 1325/1972, όποιος εκδίδει επιταγή που δεν πληρώθηκε από τον 
πληρωτή, γιατί δεν είχε σ' αυτόν διαθέσιµα κεφάλαια κατά το χρόνο της εκδόσεως 
της επιταγής ή της πληρωµής της τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών 
και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων δραχµών. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι το έγκληµα της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής είναι τυπικό και γι' αυτό 
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απαιτείται για τη στοιχειοθέτησή του αντικειµενικώς, αφ' ενός µεν έκδοση έγκυρης 
επιταγής που συντελείται µε τη συµπλήρωση των απαιτουµένων από το νόµο 
στοιχείων και τη θέση της υπογραφής του εκδότη επί του εντύπου και αφ' ετέρου 
έλλειψη αντιστοίχων διαθεσίµων κεφαλαίων στον πληρωτή κατά το χρόνο εκδόσεως 
ή της πληρωµής, υποκειµενικώς δε γνώση του εκδότη, έστω και µε την έννοια του 
ενδεχοµένου δόλου (της αµφιβολίας), της ελλείψεως αυτής (ανυπαρξίας διαθεσίµων 
κεφαλαίων) και τη θέληση ή αποδοχή πραγµατώσεως της αντικειµενικής υποστάσεως 
του εν λόγω εγκλήµατος. Για την στοιχειοθέτηση του προβλεποµένου από την 
παραπάνω διάταξη του Ν. 5960/1933 τυπικού εγκλήµατος δεν εξετάζεται το έγκυρο ή 
το άκυρο ή υπόστατο της υποκείµενης σχέσεως. Το αξιόποινο του εγκλήµατος της 
εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής δεν επηρεάζεται από την έλλειψη κάθε αιτίας ή 
οφειλής του εκδότη, γιατί το έγκληµα αυτό, ενόψει της φύσεως της επιταγής ως 
χρηµατικού µέσου πληρωµής και της ανάλογης προστασίας των συναλλαγών 
πραγµατώνεται µε µόνη την έκδοση ή µη πληρωµή της ακάλυπτης επιταγής χωρίς να 
ασκεί επιρροή η εσωτερική σχέση µεταξύ εκδότη και λήπτη της επιταγής, δεδοµένου 
ότι στο πεδίο του ποινικού δικαίου δεν ερευνάται η αιτία της εκδόσεως ούτε αίρεται 
το άδικο της πράξεως αν ενσωµατωµένη στην επιταγή απαίτηση είναι µη αγώγιµη ή 
δεν µπορεί να αντιταχθεί κατά του εκδότη λόγω του ανυπάρκτου ή παρανόµου της 
αιτίας. Εξάλλου, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ως άνω 
νόµου περί επιταγής σαφώς προκύπτει ότι η επιταγή είναι έγκυρη όταν περιέχει 1)την 
ονοµασία "επιταγή" µέσα στο κείµενο, 2)την εντολή περί πληρωµής ορισµένου 
ποσού, 3)το όνοµα εκείνου που πρέπει να πληρώσει πληρωτής 4)τη σηµείωση του 
τόπου πληρωµής, 5)τη σηµείωση της χρονολογίας και του ποσού εκδόσεως της 
επιταγής, 6)την υπογραφή αυτού που εκδίδει την επιταγή (εκδότης). Η επιταγή είναι 
αυστηρά τυπικό έγγραφο και γι' αυτό, αν λείπει ένα από τα ως άνω τυπικά στοιχεία, 
τα οποία δεν είναι από αυτά που ο νόµος (αρθρ. 2 Ν. 5960/1939) καθορίζει ότι 
µπορούν να λείπουν (τόπος πληρωµής, περισσότεροι τόποι πληρωµής, τόπος 
εκδόσεως) δεν ισχύει ως επιταγή, δηλαδή η επιταγή είναι άκυρη.  
- Ο Ν. 5960/1933 δεν αναγνωρίζει ρητώς την λευκή επιταγή, πλην όµως από το 
άρθρο 13 αυτού κατά το οποίο "εάν η επιταγή, ατελής κατά την έκδοσιν, 
συνεπληρώθη εναντίον των γενοµένων συµφωνίων, η µη τήρησις των συµφωνιών 
τούτων δύναται να αντιταχθεί κατά του κοµιστού, µόνον, εάν αυτός απέκτησε την 
επιταγήν κακή τη πίστει, η εάν "κατά την κτήσιν αυτής διέπραξε βαρύ πταίσµα" 
συνάγεται, ότι δύναται να υπάρξει ηθεληµένη έλλειψη ενός ή περισσοτέρων 
στοιχείων της επιταγής, όπως συνήθως της χρονολογίας εκδόσεως της και του ποσού 
αυτής προκειµένου αυτά να συµπληρωθούν µεταγενεστέρως από τον λήπτη δυνάµει 
συµφωνίας µεταξύ αυτού και του εκδότη, µε την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση 
στον πρώτο να συµπληρωθούν τα ελλιπόντα στοιχεία κατά τα συµφωνηµένα. Η µη 
τήρηση της συµφωνίας που µπορεί να είναι και σιωπηρή σε περίπτωση που αφέθηκε 
σε επιταγή συγκεκριµένο κενό για να συµπληρωθεί αργότερα ή η αντίθετα µε το 
περιεχόµενο της συµφωνίας αυτής συµπλήρωση της ατελούς κατά την έκδοση της ως 
προς κάποιο τυπικό στοιχείο της επιταγής από τον λήπτη είναι δυνατό να συνιστά 
πλαστογραφία µε τη µορφή της νοθεύσεως εγγράφου.  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 2190/1920, 7α, 20, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 13, 79, 
Νόµοι: 3742/2006, άρθ. 15, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Έγκληση & Πολιτικώς ενάγων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 349 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Υποβολή έγκλησης. Ανώνυµη εταιρεία. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933περί επιταγής (όπως αντικαταστάθηκε µε 
το Ν∆ 1325/72), "ο εκδίδων επιταγήν µη πληρωθείσαν επί πληρωτού παρά τω οποίω 
δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια κατά τον χρόνον της εκδόσεως της επιταγής 
ή της πληρωµής ταύτης, τιµωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών µηνών και 
χρηµατικής ποινής τουλάχιστον δέκα χιλιάδων δραχµών". Με τη διάταξη του άρθρου 
4 παρ. Ι εδ. α' του Ν. 2408/1996. ο οποίος άρχισε να ισχύει από 4-6-1996, 
προστέθηκε στο όρθρο 79 του Ν. 5960/1933, όπως αυτό ισχύει µετά την παραπάνω 
αντικατάσταση του, παράγραφος 5, κατά την οποία η ποινική δίωξη (του εκδότη 
ακάλυπτης επιταγής) ασκείται µόνο ύστερα από έγκληση του κοµιστή της επιταγής 
που δεν πληρώθηκε.  
- Σε σχέση µε την υποβολή της έγκλησης, καθόσον αφορά την παράβαση του άρθρου 
79 του Ν. 5960/33, ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 42 ΚΠ∆, στις οποίες ρητά παραπέµπει το άρθρο 46 του ίδιου Κώδικα. 
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της 
παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου, η έγκληση γίνεται απ' ευθείας στον εισαγγελέα 
πληµµελειοδικών, αλλά και στους ανακριτικούς υπαλλήλους, είτε από τον ίδιο τον 
εγκαλούντα, είτε από ειδικό πληρεξούσιο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας µπορεί 
να δοθεί και µε απλή έγγραφη δήλωση. Η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα 
πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή ή 
δικηγόρο. Το έγγραφο της πληρεξουσιότητας προσαρτάται στην έκθεση για την 
κατάθεση της έγκλησης. Περαιτέρω, µε το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 "Περί 
ανωνύµων εταιριών", όπως αυτό κωδικοποιήθηκε µε το Β.∆. 174/1963, ορίζεται ότι 
"η ανώνυµη εταιρία εκπροσωπείται επί δικαστήρια) και εξωδίκως υπό του 
διοικητικού αυτής συµβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς", κατά δε την παρ. 2 του 
ίδιου άρθρου "το καταστατικόν δύναται να ορίσει, ότι εν ή πλείονα µέλη του 
Συµβουλίου ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρίαν, εν γένει ή 
εις ορισµένου µόνον είδους πράξεις". Το άρθρο 22 του ίδιου Νόµου ορίζει στην παρ. 
1 ότι "Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον είναι αρµόδιον ν' αποφασίζη πάσαν πράξιν 
αφορώσαν εις την διοίκησιν της εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής 
και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της εταιρείας", στη δε παρ. 3, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 2339/95, "το καταστατικό µπορεί να 
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ορίζει θέµατα, για τα οποία η εξουσία του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να 
ασκείται ολικά ή µερικά από ένα ή περισσότερα µέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή 
τρίτους". Οι διατάξεις αυτές του Ν. 2190, αντίστοιχες µε εκείνες των άρθρων 65, 67 
και 68 του ΑΚ, ρυθµίζουν την οργανική εκπροσώπηση του νοµικού προσώπου της 
ανώνυµης εταιρίας, δηλαδή, καθορίζουν το όργανο που εκφράζει τη βούληση του 
νοµικού αυτού προσώπου στις έννοµες σχέσεις µε άλλα πρόσωπα, το εκπροσωπεί στα 
δικαστήρια, και αποφασίζει για τη διοίκηση της εταιρίας και τη διαχείριση της 
περιουσίας της για την πραγµάτωση του εταιρικού σκοπού. Ως τέτοιο όργανο 
ορίζεται (18 παρ. 1) το διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας, το οποίο (22 παρ. 1) είναι 
αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας ή στη 
διαχείριση της περιουσίας της. Εξάλλου, οι προαναφερόµενες διατάξεις των άρθρων 
18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του άνω ν. 2190, που αλληλοσυµπληρώνονται, ρυθµίζουν το 
ζήτηµα" της υποκατάστασης του διοικητικού συµβουλίου της ΑΕ, κατά τρόπο ώστε 
αυτή να είναι νόµιµη, µόνο εφόσον διενεργείται µε βάση µια από αυτές τις διατάξεις. 
Το άρθρο 18 παρ. 2 αναφέρεται αποκλειστικό στην εξουσία εκπροσώπησης της Α.Ε. 
Επιτρέπει στο καταστατικό της εταιρείας να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα µέλη του ή 
άλλα πρόσωπα, που κατονοµάζονται, δικαιούνται να εκπροσωπούν (δικαστικώς ή 
εξωδίκως) την εταιρεία γενικά ή σε ορισµένες µόνο πράξεις. Η διάταξη του άρθρου 
22 παρ. 3 περιλαµβάνει στο πεδίο εφαρµογής της τόσο τις πράξεις διαχείρισης όσο 
και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αντίθετα όµως προς το άρθρο 18 παρ. 2 το 
οποίο συνιστά ειδική πρόβλεψη µε την οποία το καταστατικό προβαίνει σε 
συγκεκριµένο καθορισµό προσώπων που κατονοµάζονται, στην περίπτωση του 
άρθρου 22 παρ. 3 το καταστατικό προβλέπει ορισµένα θέµατα για τα οποία είναι 
δυνατό να αποφασιστεί από το ∆.Σ. µεταβίβαση της εξουσίας του. Η µεταβίβαση 
αυτή κατά το άνω άρθρο 22 παρ. 3, µπορεί να διενεργηθεί προς οποιοδήποτε 
πρόσωπο, και όχι µόνο προς µέλη του ∆.Σ. ή διευθυντές της εταιρείας. Προϋποθέτει 
όµως σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρείας (ΟλΑΠ 1096/76). 
Υποκατάσταση του διοικητικού συµβουλίου µε εξωτερική συµφωνία δεν είναι 
νόµιµη. Εποµένως, όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 18 παρ. 2 ή 22 
παρ. 3, το τρίτο πρόσωπο προς το οποίο το όργανο της εταιρείας, δηλαδή το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, ανέθεσε εκπροσωπευτική δραστηριότητα, δεν είναι 
υποκατάστατος του διοικητικού συµβουλίου αλλά ενεργεί στα πλαίσια της από τα 
άρθρα 211 και 713 του ΑΚ προβλεπόµενης αντίστοιχα πληρεξουσιότητας ή εντολής. 
Ο υποκατάστατος του διοικητικού συµβουλίου, επειδή ενεργεί ως όργανο της 
εταιρείας δεν έχει ανάγκη ειδικής πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδότησης και 
βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής των µελών του ∆.Σ., όταν το απαιτεί 
νοµοθετική διάταξη, όπως όταν πρόκειται για την υποβολή έγκλησης ή για τη 
δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής. Στηv περίπτωση όµως που το διοικητικό 
συµβούλιο Ανώνυµης Εταιρείας, για την υλοποίηση σχετικής απόφασης του, 
αναθέσει σε τρίτο ως προς τον οποίο δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άνω 
άρθρων 18 παρ. 2 ή 22 παρ. 3 του ν. 2190/20 να υποβάλει µήνυση ή έγκληση κατά 
του δράστη αξιόποινης πράξης που τελέστηκε σε βάρος της εταιρείας, απαιτείται, 
ενόψει του ότι ο ανωτέρω τρίτος είναι απλός πληρεξούσιος - εντολοδόχος της 
τελευταίας, το πρακτικό του διοικητικού συµβουλίου, που περιέχει τη σχετική 
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απόφαση του και το οποίο προσαρτάται στην εγχειριζόµενη έγκληση, να φέρει και 
βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του "εντολέα" και παρέχοντος την 
πληρεξουσιότητα, δηλαδή των µελών του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις πιο πάνω διατάξεις των άρθρων 46 και 42. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 42, 46, 
ΑΚ: 65, 67, 68, 211, 713, 
Νόµοι: 2190/1920, άρθ. 18, 22, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 337 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία εγκλήµατος. Ε  
ιδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 1 Ν. 5960/1933 "περί επιταγής" (κατά την 
αρχική του διατύπωση και προ της αντικαταστάσεως του µε το άρθρο 1 του Ν∆ 
1325/1972) "εκείνος που εκδίδει εν γνώσει επιταγή µη πληρωθείσα επί πληρωτή παρά 
τω οποίω δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια, κατά το χρόνο της έκδοσης ή της 
πληρωµής, τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή ή µε εκατέρα των ποινών 
αυτών". Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 Ν.∆ 1325/1972 και 
ορίσθηκε ότι "εκείνος που εκδίδει επιταγή µη πληρωθείσα επί πληρωτή παρά τω 
οποίω δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια κατά τον χρόνο της έκδοσης της 
επιταγής ή της πληρωµής αυτής, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών 
και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων δραχµών". Από την διάταξη αυτή, 
από την οποίαν απαλείφθηκε το "εν γνώσει" της προηγουµένης ρυθµίσεως, προκύπτει 
ότι το έγκληµα της εκδόσεως ακαλύπτου επιταγής είναι τυπικό και για την 
στοιχειοθέτηση του απαιτείται αντικειµενικά µεν 1) έκδοση τυπικά έγκυρης επιταγής, 
δηλαδή συµπλήρωση επί του εντύπου της επιταγής των στοιχείων που προβλέπονται 
στο νόµο 2) υπογραφή του εκδότη, στην θέση υπογραφής του εκδότη, αδιάφορα αν η 
επιταγή εκδίδεται για ατοµικό του χρέος και σύρεται επί προσωπικού του 
λογαριασµού, ή για χρέος άλλου και εταιρίας που εκπροσωπείται από αυτόν και 
σύρεται επί λογαριασµού του άλλου ή της εταιρείας, 3) εµπρόθεσµη εµφάνιση της 
επιταγής προς πληρωµή και 4) έλλειψη αντιστοίχων διαθεσίµων κεφαλαίων στον 
πληρωτή, κατά το χρόνο της εκδόσεως ή της αυτής πληρωµή, υποκειµενικά δε, 
γνώση και θέληση των στοιχείων της πράξεως, της εκδόσεως δηλαδή επιταγής, που 
είναι ακάλυπτη. Με την νέα δηλαδή ρύθµιση, αρκεί ο απλός (ή ενδεχόµενος) και δεν 
απαιτείται άµεσος δόλος, µε την έννοια της εν γνώσει ορισµένου περιστατικού 
τελέσεως της πράξεως. Με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις, και του σκοπού της 
διάταξης του άνω άρθρου, προκύπτει κατά τρόπο σαφή ότι δράστης (αυτουργός) του 
εγκλήµατος της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής µπορεί να είναι µόνο ο "εκδίδων" 
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επιταγή, χωρίς αντίκρισµα, δηλαδή αυτός που πραγµατοποιεί την επί του τίτλου 
δήλωση βουλήσεως (υπογράφει το έγγραφο της επιταγής) και θέτει αυτό σε 
κυκλοφορία, ανεξάρτητα από το πρόσωπο για το οποίο επέρχονται οι έννοµες 
συνέπειες που απορρέουν από αυτή. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 177, 178, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 240 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Προθεσµία εµφάνισης. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τις διατάξεις των άρ. 79 παρ. 1, 28 παρ. 1, 29 παρ. 1 και 4 και 37-39 Ν. 
5960/1933 "περί επιταγής" τιµωρείται µε τις αναφερόµενες στο πρώτο ποινές ο 
εκδότης επιταγής, η οποία δεν επληρώθη από τον πληρωτή, στον οποίο δεν είχε 
διαθέσιµα κεφαλαία για την πληρωµή κατά τον χρόνο εκδόσεως ή πληρωµής της 
επιταγής. Επιταγή η οποία εξεδόθη και είναι πληρωτέα στην ίδια χώρα, εµφανίζεται 
για πληρωµή εντός προθεσµίας οκτώ ηµερών από την αναγραφοµένη σ' αυτήν 
ηµεροµηνία εκδόσεώς της. Από τις άνω διατάξεις προκύπτει ότι για την 
στοιχειοθέτηση του τυπικού εγκλήµατος της εκδόσεως ακαλύπτου επιταγής, 
εκδοθείσης και πληρωτέας στην Ελλάδα, απαιτείται η εντός οκτώ ηµερών από την 
έκδοσή της εµφάνιση της επιταγής προς πληρωµήν, διότι µετά την πάροδο απράκτου 
της προθεσµίας αυτής, αποδεσµεύεται ο εκδότης και η επιταγή παύει να ισχύει ως 
τίτλος. Το ουσιώδες και κρίσιµο στοιχείο της ηµεροµηνίας εµφανίσεως της επιταγής 
προς πληρωµή πρέπει να αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου, ώστε να 
καθίσταται εφικτός ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο για το εµπρόθεσµο της 
εµφανίσεώς της, µη αρκούντος ότι στην απόφαση αναγράφεται ότι η επιταγή 
ενεφανίσθη εµπροθέσµως προς πληρωµή. Εάν συµβαίνει το τελευταίο αυτό (µόνο), 
χωρίς, ήτοι, την συγκεκριµένη και ακριβή ηµεροµηνία της εµφανίσεως της επιταγής, 
εντός της νοµίµου προθεσµίας των οκτώ ηµερών, µε αφετηρία την εποµένη της 
εκδόσεώς της, η καταδικαστική απόφαση στερείται ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας, αλλά και νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ.∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 28, 29, 37, 38, 39,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 621 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία εγκλήµατος. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Μετατροπή ποινής. Υπέρβαση εξουσίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 1 Ν. 5960/1933 "περί επιταγής" (κατά την 
αρχική του διατύπωση και προ της αντικαταστάσεώς του µε το άρθρο 1 του ν.δ. 
1325/1972) "εκείνος που εκδίδει εν γνώσει επιταγή µη πληρωθείσα επί πληρωτή παρά 
τω οποίω δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια, κατά το χρόνο της έκδοσης ή της 
πληρωµής, τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή ή µε εκατέρα των ποινών 
αυτών". Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 Ν∆ 1325/1972 και ορίσθηκε 
ότι "εκείνος που εκδίδει επιταγή µη πληρωθείσα επί πληρωτή παρά τω οποίω δεν έχει 
αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια κατά τον χρόνο της έκδοσης της επιταγής ή της 
πληρωµής αυτής, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική 
ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων δραχµών". Από τη διάταξη αυτή, από την οποίαν 
απαλείφθηκε το "εν γνώσει" της προηγουµένης ρυθµίσεως, προκύπτει ότι το έγκληµα 
της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής είναι τυπικό και για την στοιχειοθέτηση του 
απαιτείται αντικειµενικά µεν 1) έκδοση τυπικά εγκύρου επιταγής, δηλαδή 
συµπλήρωση επί του εντύπου της επιταγής των στοιχείων που προβλέπονται στο 
νόµο 2) υπογραφή του εκδότη, στη θέση υπογραφής του εκδότη, αδιάφορα αν η 
επιταγή εκδίδεται για ατοµικό του χρέος και σύρεται επί προσωπικού του 
λογαριασµού, ή για χρέος άλλου ή εταιρίας που εκπροσωπείται από αυτόν και 
σύρεται επί λογαριασµού του άλλου ή της εταιρείας, 3) εµπρόθεσµη εµφάνιση της 
επιταγής προς πληρωµή και 4) έλλειψη αντιστοίχων διαθεσίµων κεφαλαίων στον 
πληρωτή, τόσο κατά το χρόνο εκδόσεως όσο και κατά το χρόνο εµφανίσεως της 
επιταγής προς πληρωµή, υποκειµενικά δε, γνώση και θέληση των στοιχείων της 
πράξεως, της εκδόσεως δηλαδή επιταγής, που είναι ακάλυπτη. Με τη νέα δηλαδή 
ρύθµιση, αρκεί ο απλός (ή ενδεχόµενος) και δεν απαιτείται άµεσος δόλος, µε την 
έννοια της εν γνώσει ορισµένου περιστατικού τελέσεως της πράξεως. Με βάση τις 
παραπάνω προϋποθέσεις και του σκοπού της διάταξης του άνω άρθρου, προκύπτει 
κατά τρόπο σαφή ότι δράστης (αυτουργός) του εγκλήµατος της έκδοσης ακάλυπτης 
επιταγής µπορεί να είναι µόνο ο "εκδίδων" επιταγή, χωρίς αντίκρισµα, δηλαδή αυτός 
που πραγµατοποιεί την επί του τίτλου δήλωση βουλήσεως (υπογράφει το έγγραφο της 
επιταγής) και θέτει αυτό σε κυκλοφορία, ανεξάρτητα από το πρόσωπο για το οποίο 
επέρχονται οι έννοµες συνέπειες που απορρέουν από αυτή. 
- Κατά το άρθρο 99 παρ. 1 εδ.α' ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 
3904/2010 αν κάποιος που δεν έχει καταδικασθεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή 
πληµµέληµα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή µεγαλύτερη από ένα έτος, µε µία 
µόνη ή περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές δεν υπερβαίνουν συνολικά το πιο πάνω 
όριο, καταδικασθεί σε τέτοια ποινή που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, το δικαστήριο µε 
την απόφασή του διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για ορισµένο 
διάστηµα, που δεν µπορεί να είναι κατώτερο από ένα και ανώτερο από τρία έτη, 
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εκτός αν κρίνει µε βάση ειδικά µνηµονευόµενα στην αιτιολογία της αποφάσεως 
στοιχεία ότι η εκτέλεση της ποινής κατά το άρθρο 82 είναι απολύτως αναγκαία για να 
αποτρέψει τον κατάδικο από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. Από τη διάταξη 
αυτή προκύπτει ότι το δικαστήριο, αν η ποινή που επιβάλει δεν υπερβαίνει τα τρία 
έτη, υποχρεούται να ελέγξει τη συνδροµή των προϋποθέσεων αναστολής εκτέλεσης 
της ποινής και να αποφασίσει, και χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήµατος από τον 
καταδικασθέντα, για το ζήτηµα της αναστολής, αν δε κρίνει αρνητικά για το ζήτηµα 
αυτό, οφείλει να αιτιολογήσει ειδικά την κρίση του αυτή. Αν το δικαστήριο 
προχωρήσει στη µετατροπή της ποινής σε χρηµατική χωρίς προηγουµένως να 
αποφασίσει για την αναστολή αυτής, υπερβαίνει αρνητικά την εξουσία του και 
υποπίπτει στην ελεγχόµενη αναιρετικά πληµµέλεια της υπέρβασης εξουσίας που 
προβλέπεται από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠοιν∆. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 177, 178, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Η, 
ΠΚ: 82, 99, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 671 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία εγκλήµατος. Αντιπροσώπευση. Έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 1 του Ν. 1325/1972, εκείνος που εκδίδει επιταγή που δεν πληρώθηκε από 
τον πληρωτή, γιατί δεν είχε σ' αυτόν αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια κατά το χρόνο 
της έκδοσης της επιταγής ή της πληρωµής της, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον 10.000 δραχµών. Από τη διάταξη 
αυτή προκύπτει ότι το έγκληµα της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής είναι τυπικό και 
για τη στοιχειοθέτησή του απαιτείται, αντικειµενικά µεν 1) έκδοση τυπικά έγκυρης 
επιταγής, δηλαδή συµπλήρωση επί του εντύπου της επιταγής των στοιχείων που 
προβλέπονται στο νόµο, 2) υπογραφή του εκδότη, αδιάφορα αν η επιταγή εκδίδεται 
για ατοµικό του χρέος και σύρεται επί προσωπικού του λογαριασµού ή για χρέος 
άλλου ή εταιρίας που εκπροσωπείται από αυτόν και σύρεται επί λογαριασµού του 
άλλου ή της εταιρίας, 3) εµπρόθεσµη εµφάνιση της επιταγής προς πληρωµή, και 4) 
έλλειψη αντίστοιχων διαθέσιµων κεφαλαίων στον πληρωτή, οπωσδήποτε κατά το 
χρόνο εµφανίσεως της επιταγής προς πληρωµή, υποκειµενικά δε γνώση και θέληση 
των στοιχείων της πράξεως, δηλαδή της εκδόσεως επιταγής που είναι ακάλυπτη. 
Ειδικότερα αναφορικά µε την υποκειµενική υπόσταση του παραπάνω εγκλήµατος, 
µετά την αντικατάσταση της διατάξεως της παρ. 1 του άνω άρθρου 79 µε το άρθρο 1 
του Ν. του 1325/1972, εξέλιπε από αυτό η παλαιότερη πρόβλεψη, η οποία, ενόψει του 
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ότι έκανε λόγο για έκδοση ακάλυπτης επιταγής "εν γνώσει" του δράστη, άφηνε έξω 
από την περιγραφή της αναγκαίας για την κατάφαση του εγκλήµατος υπαιτιότητας 
του εκδότη τον ενδεχόµενο δόλο. Έτσι, για την πλήρωση της υποκειµενικής 
υποστάσεως του εγκλήµατος αυτού δεν απαιτείται ο εκδότης να τελεί "εν γνώσει" της 
ανυπαρξίας διαθεσίµων κεφαλαίων, αλλά αρκεί προς τούτο ότι αυτός θεωρεί την 
έλλειψη πιθανή και την αποδέχεται.  
- Ναι µεν η ανάληψη υποχρεώσεως από επιταγή µπορεί να γίνει και µε εκπρόσωπο 
(άρθρο 11 του Ν. 5960/1933), ο οποίος µπορεί να υπογράψει είτε µε το δικό του 
όνοµα, για λογαριασµό όµως του αντιπροσωπευόµενου (εκδότη), οπότε πρόκειται για 
έµµεση αντιπροσώπευση (άρθρο 6 εδ. β του Ν. 5960/1933), επί της οποίας 
υποκείµενο της δηµιουργούµενης σχέσεως είναι αυτός ο ίδιος ο αντιπρόσωπος, είτε 
να υπογράψει και µε το όνοµα του αντιπροσωπευόµενου µόνο ή µε το δικό του όνοµα 
και τη δήλωση ότι ενεργεί στο όνοµα του αντιπροσωπευόµενου (εκδότη), οπότε 
πρόκειται για άµεση αντιπροσώπευση (άρθρο 10 και 11 του Ν. 5960/1933 επί της 
οποίας υποκείµενο της ιδρυόµενης σχέσεως δεν είναι ο δικαιοπρακτών 
αντιπρόσωπος, αλλά ο αντιπροσωπευόµενος. Όµως, η ύπαρξη πληρεξουσιότητας 
προς ενέργεια από τον πληρεξούσιο εµπορικών πράξεων στο όνοµα των νοµίµων 
εκπροσώπων εταιρίας, που παρεχώρησαν την πληρεξουσιότητα αυτή, στις οποίες 
πράξεις περιλαµβάνεται και η έκδοση επιταγής, δεν καλύπτει την παράνοµη πράξη 
της εκδόσεως επιταγής χωρίς αντίκρυσµα, γιατί αντιπροσώπευση στην αδικοπραξία 
δεν είναι δυνατή. Στην περίπτωση δε που ο φερόµενος ως αντιπρόσωπος εξέδωσε 
ακάλυπτη επιταγή, ενέχεται ο ίδιος ως αυτουργός της παράνοµης αυτής πράξεως, ο δε 
εντολέας του ενέχεται ως ηθικός αυτουργός ή συνεργός, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 46 ή 47 του ΠΚ.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΠΚ: 46, 47, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 6, 10, 11, 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 88 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία εγκλήµατος. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
ανάγνωση εγγράφων. απόλυτη ακυρότητα. Αίτηµα συνεκδίκασης συναφών 
εγκληµάτων. Ειδική αιτιολογία απόρριψης του αιτήµατος. 
- Κατά το άρθρο 79 παρ.1 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 1 του Ν. 1325/1972, εκείνος που εκδίδει επιταγή που δεν πληρώθηκε από 
τον πληρωτή, γιατί δεν είχε σ' αυτόν αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια κατά το χρόνο 
της έκδοσης της επιταγής ή της πληρωµής της, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον 10.000 δραχµών. Από τη διάταξη 
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αυτή προκύπτει ότι το έγκληµα της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής είναι τυπικό και 
για τη στοιχειοθέτησή του απαιτείται, αντικειµενικά µεν 1) έκδοση τυπικά έγκυρης 
επιταγής, δηλαδή συµπλήρωση επί του εντύπου της επιταγής των στοιχείων που 
προβλέπονται στο νόµο, 2) υπογραφή του εκδότη, αδιάφορα αν η επιταγή εκδίδεται 
για ατοµικό του χρέος και σύρεται επί προσωπικού του λογαριασµού ή για χρέος 
άλλου ή εταιρίας που εκπροσωπείται από αυτόν και σύρεται επί λογαριασµού του 
άλλου ή της εταιρίας, 3) εµπρόθεσµη εµφάνιση της επιταγής προς πληρωµή, και 4) 
έλλειψη αντίστοιχων διαθέσιµων κεφαλαίων στον πληρωτή, οπωσδήποτε κατά το 
χρόνο εµφάνισης της επιταγής προς πληρωµή, υποκειµενικά δε γνώση και θέληση 
των στοιχείων της πράξης, δηλαδή της έκδοσης επιταγής που είναι ακάλυπτη. 
Ειδικότερα αναφορικά µε την υποκειµενική υπόσταση του παραπάνω εγκλήµατος, 
µετά την αντικατάσταση της διατάξεως της παρ. 1 του άνω άρθρου 79 µε το άρθρο 1 
του Ν. του 1325/1972, εξέλιπε από αυτό η παλαιότερη πρόβλεψη, η οποία, ενόψει του 
ότι έκανε λόγο για έκδοση ακάλυπτης επιταγής "εν γνώσει" του δράστη, άφηνε έξω 
από την περιγραφή της αναγκαίας για την κατάφαση του εγκλήµατος υπαιτιότητας 
του εκδότη τον ενδεχόµενο δόλο. Έτσι, για την πλήρωση της υποκειµενικής 
υποστάσεως του εγκλήµατος αυτού δεν απαιτείται ο εκδότης να τελεί "εν γνώσει" της 
ανυπαρξίας διαθεσίµων κεφαλαίων, αλλά αρκεί προς τούτο ότι αυτός θεωρεί την 
έλλειψη πιθανή και την αποδέχεται.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 128 παρ.2 και 139 του ΚΠοιν∆, όπως η τελευταία 
ισχύει µετά την τροποποίησή της µε το άρθρο 2 παρ.5 του Ν. 2408/1996, προκύπτει 
ότι ο κατηγορούµενος έχει το δικαίωµα, όταν συναφή εγκλήµατα δικάστηκαν 
χωριστά στον πρώτο βαθµό και ασκήθηκαν εφέσεις, να ζητήσει από το 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο τη συνεκδίκαση αυτών. Η παραδοχή ή µη του σχετικού 
αιτήµατος απόκειται µεν στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, οφείλει 
όµως αυτό να απαντήσει στο υποβαλλόµενο αίτηµα συνεκδικάσεως και, σε 
περίπτωση απορρίψεώς του, να αιτιολογήσει την κρίση του. ∆ιαφορετικά, αν δηλαδή 
απορρίψει το εν λόγω αίτηµα χωρίς την απαιτούµενη ειδική αιτιολογία, ιδρύεται 
λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του ΚΠοιν∆. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 128, 139, 329, 331, 333, 364, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ακυρότητα - Ανάγνωση εγγράφων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 865 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη 
ακυρότητα. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 505 παρ. 2 εδ. α' του ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι, ο 
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε 
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καταδικαστικής ή αθωωτικής αποφάσεως οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου και για 
όλους τους λόγους που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 510 παρ.1 του ίδιου 
κώδικα, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και αυτός της ανώτατης ακυρότητας της 
διαδικασίας στο ακροατήριο. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329,331, 333 παρ. 2, 364 και 369 
ΚΠοιν∆, προκύπτει ότι η λήψη υπόψη από το δικαστήριο, για το σχηµατισµό της 
κρίσεώς του περί της ενοχής ή αθωότητας του κατηγορουµένου, εγγράφων που δεν 
αναγνώσθηκαν κατά την προφορική συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, 
επάγεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας κατά το άρθρο 171 παρ. 1 εδ. δ' του 
ίδιου Κώδικα, που ιδρύει των εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως, διότι αποστερείται έτσι ο κατηγορούµενος του δικαιώµατος να εκθέσει 
τις παρατηρήσεις του για το αποδεικτικό αυτό µέσο (άρθρο 358 ΚΠοιν∆). Τέτοια 
όµως ακυρότητα δεν επέρχεται, όταν το έγγραφο που λήφθηκε υπόψη, χωρίς να 
αναγνωσθεί, αναφέρεται διηγηµατικά στην προσβαλλόµενη απόφαση ή αν για το 
έγγραφο αυτό υπάρχει αναφορά σε άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως στην κατάθεση 
εξετασθέντος µάρτυρος στο ακροατήριο ή σε άλλο αναγνωσθέν έγγραφο ή όταν 
τούτο αποτελεί στοιχείο του κατηγορητηρίου και µνηµονεύεται στο επιδιδόµενο σ' 
αυτόν κλητήριο θέσπισµα. Περαιτέρω, ναι µεν δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται 
στα πρακτικά της αποφάσεως το περιεχόµενο του εγγράφου που αναγνώσθηκε, είναι, 
όµως, αναγκαίο να αναφέρονται τα στοιχεία εκείνα εκ των οποίων προσδιορίζεται 
επαρκώς η ταυτότητά του, έτσι ώστε να µην καταλείπεται αµφιβολία για το ποιο 
έγγραφο αναγνώσθηκε. Ο προσδιορισµός δηλαδή, της ταυτότητας του εγγράφου είναι 
αναγκαίος µόνο για τη δηµιουργία βεβαιότητας ότι το συγκεκριµένο έγγραφο και όχι 
κάποιο άλλο αναγνώσθηκε στη δίκη. ∆ιαφορετικά, αν δηλαδή, δεν προσδιορίζεται 
επαρκώς η ταυτότητα του εγγράφου, υπάρχει η ίδια ως άνω ακυρότητα. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 329, 331, 333, 364, 369, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακυρότητα - Ανάγνωση εγγράφων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 736 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράλειψη ανάγνωσης ένορκης κατάθεση µάρτυρα που δόθηκε στην προδικασία. 
Προθεσµία για την άσκηση αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 171 παράγραφος Ιδ' ΚΠοιν∆ ακυρότητα που λαµβάνεται και 
αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και στον 
Άρειο Πάγο προκαλείται και αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν την 
εµφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουµένου και την 
άσκηση των δικαιωµάτων που του παρέχονται από το νόµο, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση 
για την προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών 
Ελευθεριών και το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα. Από 
τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η άσκηση των δικαιωµάτων που έχει ο 
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κατηγορούµενος αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες υφίσταται από 
το νόµο υποχρέωση του δικαστή να δηµιουργήσει οίκοθεν εκείνες τις προϋποθέσεις 
που καθιστούν δυνατή την άσκηση των δικαιωµάτων αυτών, χωρίς να απαιτείται 
προηγούµενη σχετική αίτηση του κατηγορουµένου. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 6 
παράγραφος 3 εδάφιο δ' της ΕΣ∆Α (Ν∆ 53/1974) κάθε κατηγορούµενος έχει 
δικαίωµα να εξετάσει ή να ζητήσει να εξετασθούν οι µάρτυρες κατηγορίας και να 
επιτυγχάνει την πρόσκληση και εξέταση των µαρτύρων υπεράσπισης, µε τους ίδιους 
όρους όπως και των µαρτύρων κατηγορίας. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή τα 
αποδεικτικά µέσα πρέπει, κατ' αρχήν, να παρουσιάζονται στο ακροατήριο, δηµοσίως, 
κατ' αντιδικία, ενώ αποδείξεις αποκλειστικά από την προανάκριση ή την ανάκριση 
επιτρέπεται να ληφθούν υπόψη εφόσον έχουν τηρηθεί τα δικαιώµατα υπεράσπισης, 
δηλαδή έχει δοθεί στον κατηγορούµενο η δυνατότητα, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας, να αντικρούσει τη µαρτυρική κατάθεση και να υποβάλει στο µάρτυρα 
ερωτήσεις. Ακόµη, από τη διάταξη του άρθρου 365 παρ. 1 ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι 
προκαλείται ακυρότητα της διαδικασίας, όταν, παρά την υποβολή σχετικής αίτησης 
από τον κατηγορούµενο ή τον εισαγγελέα, δεν αναγνωστεί η ένορκη κατάθεση 
µάρτυρα που δόθηκε στην προδικασία, στην περίπτωση που είναι αδύνατη η 
εµφάνιση του στο ακροατήριο εξαιτίας θανάτου, γήρατος, µακράς και σοβαρής 
ασθένειας, διαµονής στο εξωτερικό ή άλλου εξαιρετικά σοβαρού κωλύµατος, ή σε 
όσες άλλες περιπτώσεις ορίζει ο νόµος. ∆εν δηµιουργείται όµως ακυρότητα, όταν το 
δικαστήριο αυτεπαγγέλτως προχωρήσει στην ανάγνωση ένορκης κατάθεσης που 
δόθηκε στην προδικασία, αρκεί να κρίνει αιτιολογηµένα ότι η εµφάνιση του εν λόγω 
µάρτυρα στο ακροατήριο είναι αδύνατη για κάποιον από τους ανωτέρω λόγους που 
προβλέπονται από το νόµο. Και τούτο, διότι προέχει το δικαίωµα του 
κατηγορουµένου που καθιερώνεται από τη µνηµονευόµενη διάταξη της ΕΣ∆Α, να 
εξετάσει το µάρτυρα. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 168 παρ. 1, 473 παρ. 1 και 3, 476 παρ. 1, και 507 
παρ. 1 ΚΠοιν∆, η προθεσµία για την άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά απόφασης, µε 
δήλωση στο γραµµατέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, είναι δεκαήµερη 
και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί 
καθαρογραµµένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραµµατεία του ποινικού 
δικαστηρίου, αν ο δικαιούµενος στην άσκηση του ένδικου αυτού µέσου ήταν παρών 
κατά την απαγγελία της απόφασης. Αν ο δικαιούµενος δεν είναι παρών κατά την 
απαγγελία της απόφασης, η πιο πάνω προθεσµία είναι επίσης δεκαήµερη, εκτός αν 
αυτός διαµένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαµονή του, οπότε η προθεσµία 
είναι τριάντα ηµερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της απόφασης. 
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο δικαιούµενος στην άσκηση του ένδικου 
µέσου της αναίρεσης είναι παρών, όταν είναι πραγµατικά παρών, παρίσταται δηλαδή 
αυτοπροσώπως ή σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 340 παρ. 2 και 501 παρ. 1 
ΚΠοιν∆, εκπροσωπείται από συνήγορο, διότι τότε λαµβάνει ο ίδιος γνώση της 
απόφασης και του περιεχοµένου της και ως εκ τούτου µπορεί να ασκήσει κατ' αυτής 
το ένδικο µέσο της αναίρεσης. ∆εν είναι πραγµατικά παρών αυτός που δικάσθηκε 
"σαν να ήταν παρών", οπότε στην περίπτωση αυτή, απαιτείται επίδοση της απόφασης. 
∆ιατάξεις: 
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ΚΠ∆: 168, 171, 340, 365, 473, 476, 501, 507, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακυρότητα - Ανάγνωση εγγράφων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 709 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Λήψη υπόψη και η συνεκτίµηση από το δικαστήριο της ουσίας, ως αποδεικτικού 
στοιχείου, εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο. 
Απόλυτη ακυρότητα. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333, 358, 364 παρ.2 και 
369 του ΚΠ∆, προκύπτει ότι η λήψη υπόψη και η συνεκτίµηση από το δικαστήριο της 
ουσίας, ως αποδεικτικού στοιχείου, εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε κατά τη 
συζήτηση στο ακροατήριο, συνιστά απόλυτη ακυρότητα και ιδρύει τον από το άρθρο 
510 παρ.1 στοιχ. Α' ΚΠ∆, σε συνδυασµό µε το άρθρο 171 παρ.1 περίπτωση δ' του 
ίδιου Κώδικα, λόγο αναιρέσεως, διότι έτσι, παραβιάζεται η άσκηση του, κατά το 
άρθρο 358 του ίδιου Κώδικα, δικαιώµατος του κατηγορουµένου, να προβαίνει σε 
δηλώσεις, παρατηρήσεις και εξηγήσεις σχετικά µε το αποδεικτικό µέσο. Στα 
πρακτικά της δηµόσιας συζήτησης, που συντάσσονται, δεν είναι απαραίτητο να 
αναφέρεται σε ποιο αποδεικτικό θέµα αφορά το έγγραφο, ούτε να καταχωρίζεται το 
περιεχόµενο του εγγράφου που αναγνώσθηκε. Αρκεί να αναφέρονται στα πρακτικά, 
τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητά του, σε τρόπο που µπορεί να 
διαγνωσθεί ότι αναγνώσθηκε όλο το περιεχόµενό του και ο κατηγορούµενος, 
γνωρίζοντας πλήρως την ταυτότητά του, να έχει κάθε ευχέρεια να ασκήσει τα από τα 
άρθρο 358 ΚΠ∆, πιο πάνω δικαιώµατά του, δεδοµένου µάλιστα ότι, εφόσον 
συντελείται η ανάγνωση των εγγράφων αυτών, παρέχεται η δυνατότητα στον 
κατηγορούµενο να προβεί σε δηλώσεις και εξηγήσεις που είναι σχετικές µε το 
περιεχόµενό του, αφού η δυνατότητα αυτή λογικώς δεν εξαρτάται µόνο από τον 
τρόπο µε τον οποίο αναφέρονται στα πρακτικά τα αναγνωσθέντα έγγραφα. Εξάλλου 
δεν δηµιουργείται καµία αµφιβολία, ως προς την ταυτότητα των εγγράφων, όταν από 
τα πρακτικά της δίκης δεν προκύπτει ότι αναγνώστηκαν άλλα έγγραφα µε τον 
συγκεκριµένο προσδιορισµό.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 329, 331, 333, 358, 364, 369, 510 παρ.1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακυρότητα - Ανάγνωση εγγράφων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 220 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. 
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- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333 παρ.2, 364 και 369 
ΚΠοιν∆, προκύπτει ότι η λήψη υπόψη από το δικαστήριο, για το σχηµατισµό της 
κρίσεως του περί της ενοχής του κατηγορουµένου, εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν 
κατά την προφορική συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, επιφέρει απόλυτη 
ακυρότητα της διαδικασίας κατά το άρθρο 171 παρ.1 εδ. δ' του ίδιου Κώδικα, και 
ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Α' ΚΠοιν∆ λόγος αναιρέσεως, διότι 
αποστερείται έτσι ο κατηγορούµενος του δικαιώµατος να εκθέσει τις απόψεις του και 
να προβεί σε παρατηρήσεις σχετικά µε το αποδεικτικό αυτό µέσο (άρθρο 358 
ΚΠοιν∆). Από την άποψη αυτή στην έννοια του εγγράφου περιλαµβάνονται και οι 
προανακριτικές µαρτυρικές καταθέσεις. Η ακυρότητα αυτή δεν επέρχεται αν τα εν 
λόγω έγγραφα αποτελούν στοιχεία του κατηγορητηρίου ή το υλικό αντικείµενο του 
εγκλήµατος ή είναι έγγραφα διαδικαστικά ή αναφέρονται απλώς διηγηµατικά στην 
απόφαση ή το περιεχόµενο τους προκύπτει από άλλα αποδεικτικά µέσα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 329, 331, 333, 364, 369, 510 παρ.1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ακυρότητα - Ανάγνωση εγγράφων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 234 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333, 364 παρ. 1 και 369 
του ΚΠ∆ προκύπτει ότι η λήψη υπόψη από το δικαστήριο ως αποδεικτικού στοιχείου 
προς στήριξη της ενοχής του κατηγορουµένου εγγράφου, το οποίο δεν αναγνώσθηκε 
κατά τη δηµόσια και προφορική συζήτηση στο ακροατήριο, παραβιάζει την αρχή της 
προφορικότητας και δηµοσιότητας της δίκης και την άσκηση του δικαιώµατος του 
κατηγορουµένου από το άρθρο 358 του ίδιου Κώδικα να προβαίνει σε δηλώσεις και 
εξηγήσεις σχετικά µε το αποδεικτικό αυτό στοιχείο και συνιστά απόλυτη ακυρότητα 
της διαδικασίας (άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ' του ΚΠ∆), η οποία ιδρύει τον από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως. Η ακυρότητα αυτή 
αποτρέπεται αν το περιεχόµενο του εγγράφου, που δεν αναγνώσθηκε στο 
ακροατήριο, προκύπτει από άλλα αποδεικτικά στοιχεία ή αν το έγγραφο αυτό 
αναφέρεται απλώς ιστορικά ή διηγηµατικά στο αιτιολογικό της αποφάσεως, χωρίς να 
έχει ληφθεί αµέσως υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας για το σχηµατισµό 
δικανικής πεποίθησης σε σχέση µε τη συνδροµή των περιστατικών που συγκροτούν 
την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο κήρυξε 
ένοχο τον κατηγορούµενο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 329, 331, 333, 364 , 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Ακυρότητα - Ανάγνωση εγγράφων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 66 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 329, 331, 333 παρ.2, 358, 364 και 369 του ΚΠ∆, σε 
συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 171 παρ.1 στοιχ. δ' του ίδιου Κώδικα, προκύπτει 
ότι η λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας για το σχηµατισµό της κρίσης του, 
σε σχέση µε την ενοχή του κατηγορουµένου, εγγράφου που αµφισβητείται η 
ταυτότητα του, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, εκ της οποίας ιδρύεται 
ο εκ του άρθρου 510 παρ. 1 περ. Α' ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως, γιατί αποστερείται έτσι ο 
κατηγορούµενος της δυνατότητας να εκθέσει τις απόψεις του και να προβεί σε 
παρατηρήσεις σχετικές µε το αποδεικτικό αυτό µέσο. Το περιεχόµενο του εγγράφου 
δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται στα πρακτικά της αποφάσεως, όπως δεν είναι 
αναγκαίο να αναφέρεται ο συντάκτης του εγγράφου και η χρονολογία του. Είναι 
όµως, αναγκαίο να αναφέρονται τα στοιχεία από τα οποία προσδιορίζεται µε 
επάρκεια η ταυτότητά του, έτσι ώστε να µην καταλείπεται αµφιβολία για το ποιό 
έγγραφο αναγνώσθηκε. Ο προσδιορισµός δηλαδή, της ταυτότητας του εγγράφου, 
είναι αναγκαίος µόνο για τη δηµιουργία βεβαιότητας, ότι το έγγραφο αυτό και όχι 
κάποιο άλλο αναγνώσθηκε στη συγκεκριµένη δίκη και έτσι δόθηκε η δυνατότητα 
στον κατηγορούµενο να εκθέσει, κατά το άρθρο 358 ΚΠ∆ τις απόψεις του και να 
κάνει τις παρατηρήσεις του, σε σχέση µε το περιεχόµενο του εγγράφου. ∆ιαφορετικά, 
αν δηλαδή η ταυτότητα του εγγράφου δεν προσδιορίζεται µε επάρκεια, υπάρχει η ίδια 
ακυρότητα. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 177, 178, 329, 331, 333, 358, 364, 369, 510 παρ. 1 περ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ακυρότητα - Ανάγνωση εγγράφων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 8 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ανάγνωση εγγράφων. Παραβίαση των αρχών περί προφορικότητας της συζητήσεως 
στο ακροατήριο και κατ' αντιµωλίαν διεξαγωγής της δίκης. ∆ηµοσιότητα της 
διαδικασίας. Προανακριτικές καταθέσεις µαρτύρων. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333 παρ. 2, 364 και 369 
ΚΠοιν∆, προκύπτει ότι η λήψη υπόψη από το δικαστήριο, για το σχηµατισµό της 
κρίσεώς του περί της ενοχής ή αθωότητας του κατηγορουµένου, εγγράφων που δεν 
αναγνώσθηκαν κατά την προφορική συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, 
επάγεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας κατά το άρθρο 171 παρ. 1 εδ. δ' του 
ίδιου Κώδικα, που ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠοιν∆ λόγο 
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αναιρέσεως, διότι αποστερείται έτσι ο κατηγορούµενος του δικαιώµατος να εκθέσει 
τις παρατηρήσεις του για το αποδεικτικό αυτό µέσο (άρθρο 358 ΚΠοιν∆), καθώς και 
παραβίαση των περί προφορικότητας της συζητήσεως στο ακροατήριο και κατ' 
αντιµωλίαν διεξαγωγής της δίκης αρχών, οι οποίες περιλαµβάνονται στην έννοια της 
δηµοσιότητας της διαδικασίας, εκ της οποίας δηµιουργείται ο εκ του άρθρου 510 
παρ.1 στοιχ. Γ ΚΠοιν∆ λόγος αναιρέσεως. Από την άποψη αυτή στην έννοια του 
εγγράφου περιλαµβάνονται και οι προανακριτικές καταθέσεις µαρτύρων. Η ως άνω 
όµως ακυρότητα, αποτρέπεται, αν το περιεχόµενο του µη αναγνωσθέντος στο 
ακροατήριο εγγράφου διαπιστώνεται από άλλα αποδεικτικά στοιχεία και το 
παραπάνω έγγραφο αναφέρεται απλώς ιστορικά στο αιτιολογικό της απόφασης, χωρίς 
να έχει ληφθεί αµέσως υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας για το σχηµατισµό 
δικανικής πεποίθησης σε σχέση µε τη συνδροµή των περιστατικών που συγκροτούν 
την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, για το οποίο κήρυξε 
ένοχο τον κατηγορούµενο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 329, 331, 333, 364, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. Γ, 
ΠΚ: 342,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ακυρότητα - Ανάγνωση εγγράφων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 9 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 329, 331, 333 παρ. 2, 358, 364 και 369 του ΚΠοιν∆, 
προκύπτει ότι η συνεκτίµηση από το δικαστήριο, ως αποδεικτικό µέσο, για το 
σχηµατισµό της κρίσεώς του περί της ενοχής του κατηγορουµένου, εγγράφου που δεν 
αναγνώσθηκε στο ακροατήριο, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, κατά το 
άρθρο 171 παρ. 1 εδ. δ' του ίδιου Κώδικα, η οποία ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 
1 στοιχ. Α' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως, διότι αποστερείται έτσι ο κατηγορούµενος του 
δικαιώµατος να προβεί σε δηλώσεις, παρατηρήσεις και εξηγήσεις σχετικά µε το 
αποδεικτικό αυτό µέσο. Η ακυρότητα αυτή αποτρέπεται αν τα έγγραφα που δεν 
αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο αναφέρονται ιστορικώς µόνον στο αιτιολογικό της 
αποφάσεως, χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη αµέσως από το δικαστήριο της ουσίας για 
τον σχηµατισµό δικανικής πεποιθήσεως ως προς τη συνδροµή των περιστατικών που 
συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος για το 
οποίο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούµενο, καθώς και όταν τα περιστατικά αυτά 
προέκυψαν από άλλα αποδεικτικά µέσα ή αποτελούν στοιχείο της κατηγορίας ή το 
σώµα του εγκλήµατος. Η ακυρότητα αυτή επέρχεται και στην περίπτωση που 
ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο, χωρίς να αναγνωσθούν στο ακροατήριο, έγγραφα 
για την απόρριψη (µε παρεµπίπτουσα απόφαση) αιτήµατος µη εξετάσεως µάρτυρα, η 
κατάθεση του οποίου στηρίζει τον σχηµατισµό δικανικής πεποιθήσεως, ως προς τη 
συνδροµή των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική 
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υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούµενο, διότι και 
στην περίπτωση αυτή, στηρίζουν και αυτά την κρίση περί ενοχής.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 329, 331, 333, 358, 364, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ακυρότητα - Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 756 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Αίτηµα αναβολής της 
δίκης. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται εν µέρει η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 171 παρ. 1 εδ. δ' του ΚΠοιν∆ ακυρότητα, που λαµβάνεται και 
αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και στον 
Άρειο Πάγο ακόµη, επιφέρει η µη τήρηση των διατάξεων που καθορίζουν την 
εµφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουµένου και την 
άσκηση των δικαιωµάτων που του παρέχονται στις περιπτώσεις και µε τις 
διατυπώσεις που επιβάλλει ο νόµος. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η άσκηση 
των προσηκόντων στον κατηγορούµενο δικαιωµάτων αναφέρεται σε εκείνες µόνο τις 
περιπτώσεις, κατά τις οποίες υφίσταται από το νόµο υποχρέωση του δικαστή να 
δηµιουργήσει οίκοθεν τις προϋποθέσεις που καθιστούν δυνατή την άσκηση των 
παραπάνω δικαιωµάτων, χωρίς δηλαδή να απαιτείται και προηγούµενη σχετική 
αίτηση του κατηγορουµένου. Έτσι επέρχεται απόλυτη ακυρότητα, γιατί παραβιάζεται 
το από το άρθρο 369 παρ. 1 ΚΠ∆ δικαίωµα, του κατηγορουµένου να οµιλεί 
τελευταίος, όταν το δικαστήριο, µετά την κήρυξή του ως ενόχου, κατά τη συζήτηση 
για την επιβολή της ποινής παραλείψει να δώσει το λόγο στον κατηγορούµενο ή το 
συνήγορό του για να εκφρασθεί σχετικώς. Στην προκειµένη περίπτωση, όπως 
προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόµενης αποφάσεως, µετά την κήρυξη της 
ενοχής του κατηγορουµένου και όταν έγινε συζήτηση για την ποινή που πρέπει να 
επιβληθεί, δόθηκε ο λόγος στον Εισαγγελέα να προτείνει επί της επιβλητέας ποινής 
και εκείνος πρότεινε να επιβληθεί ποινή φυλακίσεως οκτώ (8) µηνών για καθεµία 
πράξη, το δε δικαστήριο, χωρίς να δώσει το λόγο στον κατηγορούµενο επέβαλε σ' 
αυτόν ποινή φυλακίσεως οκτώ (8) µηνών για καθεµία πράξη. Κατά τούτο και 
σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα, ως προς τη διάταξη της προσβαλλόµενης αποφάσεως 
για την επιβολή της ποινής και µόνο επήλθε απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο 
ακροατήριο. 
Συνεπώς ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' σχετικός λόγος της αιτήσεως 
αναιρέσεως, µε τον οποίο ο αναιρεσείων προβάλλει την απόλυτη ακυρότητα που 
συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο εξαιτίας της ως άνω παραλείψεως (να 
δώσει το δικαστήριο τελευταία σε αυτόν το λόγο περί ποινής) είναι βάσιµος και 
πρέπει να γίνει δεκτός. 
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 349 και 139 ΚΠ∆ προκύπτει ότι ο κατηγορούµενος 
έχει δικαίωµα µια φορά µόνο να ζητήσει αναβολή της δίκης για σοβαρούς λόγους 
υγείας ή λόγους ανωτέρας βίας. Η παραδοχή ή µη του ως άνω αιτήµατος απόκειται 
µεν στην κυριαρχιακή κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, οφείλει όµως τούτο να 
απαντήσει στο αίτηµα αναβολής και, σε περίπτωση απορρίψεώς του, να αιτιολογήσει 
ειδικά και εµπεριστατωµένα την απόφασή του. Αλλιώς, εάν απορρίψει το αίτηµα, 
χωρίς την επιβαλλόµενη αιτιολογία, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 
παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, η δε εν συνεχεία κατ' ουσίαν έρευνα της υποθέσεως ιδρύει τον 
από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η' ΚΠ∆ λόγο αναίρεσης µε τη µορφή της υπερβάσεως 
εξουσίας. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακυρότητα - Προσβολή δικαιωµάτων κατηγορουµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 716 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραβίαση δικαιωµάτων κατηγορουµένου. Αναβολή δίκης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 171 παρ.1 εδ. δ' του ΚΠοιν∆ σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 
άρθρου 6 παρ.1α της ΕΣ∆Α, περί διεξαγωγής δίκαιης δίκης, δηµιουργείται ο από το 
άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Α του ιδίου Κώδικα λόγος αναιρέσεως της αποφάσεως για 
απόλυτη ακυρότητα, από τη µη τήρηση των διατάξεων που καθορίζουν την 
εµφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουµένου και την 
άσκηση των δικαιωµάτων που του παρέχονται από το νόµο, δεδοµένου ότι ο πιο 
πάνω όρος "υπεράσπιση" έχει ιδιαίτερα µεγάλη έκταση και περικλείονται σ' αυτόν 
όλες οι διατάξεις που µε οποιονδήποτε τρόπο συµβάλλουν στην υπεράσπιση του 
κατηγορουµένου. 
- Κατ' άρθρο 349 [όπως τροποποιήθηκε, από 2-4-2012, µε το Ν. 4055/2012 και ίσχυε 
µέχρι την εκ νέου τροποποίηση του µε το Ν. 4139/2013] ορίζεται, κατά α] την παρ.1 
ότι "το δικαστήριο, µετά από πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως, µπορεί 
να διατάξει την αναβολή της δίκης για λόγους ανώτερης βίας, µε αίτηµα δε κάποιου 
από τους διαδίκους, µία µόνο φορά, για σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγους ανώτερης 
βίας" και β] την παρ.8 ότι "εάν ο λόγος της αναβολής αναφανεί πέντε τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από τη δικάσιµο, ο διάδικος ή ο συνήγορός του υποχρεούται, µε ποινή το 
απαράδεκτο της προβολής του λόγου αυτού ενώπιον του επ' ακροατηρίου 
συνεδριάζοντος δικαστηρίου, να γνωστοποιήσει αυτόν εγγράφως στον αρµόδιο 
εισαγγελέα, µαζί µε τα έγγραφα που τον αποδεικνύουν, για δε την αναβολή 
αποφασίζει το δικαστήριο σε συµβούλιο ...".Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, 
όταν η ανωτέρα βία δεν αφορά τον ίδιο τον κατηγορούµενο αλλά τον πληρεξούσιο 
δικηγόρο του, η υποχρέωση τηρήσεως της προβλεποµένης διαδικασίας τελεί υπό την 
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προϋπόθεση ότι ο λόγος αυτός της αναβολής ήταν γνωστός στον κατηγορούµενο 
τουλάχιστον πέντε ηµέρες πριν την δικάσιµο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 349, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναίρεση - Αναίρεση κατά βουλεύµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 710 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεµπτικού βουλεύµατος. Το επιτρεπτό του ενδίκου 
µέσου κατά παραπεµπτικού βουλεύµατος κρίνεται µε βάση τον νόµο που ίσχυε κατά 
τον χρόνο εκδόσεως αυτού και όχι τον νόµο που ίσχυε κατά τον χρόνο τελέσεως του 
εγκλήµατος για το οποίο παραπέµπεται ο κατηγορούµενος. 
- Η αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεµπτικού βουλεύµατος για κακούργηµα από τον 
κατηγορούµενο επιτρεπόταν, σύµφωνα µε το άρθρο 482 παρ. 1α του ΚΠοιν∆, µέχρι 
τις 23-12-2010. Το δικαίωµα αυτό του κατηγορουµένου από την ηµεροµηνία αυτή 
καταργήθηκε µε το άρθρο 34 του Ν. 3904/23-12-2010. Το επιτρεπτό του ενδίκου 
µέσου κατά παραπεµπτικού βουλεύµατος κρίνεται µε βάση τον νόµο που ίσχυε κατά 
τον χρόνο εκδόσεως αυτού και όχι τον νόµο που ίσχυε κατά τον χρόνο τελέσεως του 
εγκλήµατος για το οποίο παραπέµπεται ο κατηγορούµενος (ΟλΑΠ 1787/1990). Κατά 
συνέπειαν, ο κατηγορούµενος δεν έχει το δικαίωµα να ασκήσει αναίρεση κατά 
παραπεµπτικού βουλεύµατος για κακούργηµα που εκδόθηκε µετά τις 23-12-2010.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠοιν∆, όπως αντικ. µε το άρθρο 2 παρ. 18 
του Ν. 2408/1996, όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το 
δικαίωµα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύµατος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν 
ασκήθηκε εκπρόθεσµα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το 
νόµο για την άσκησή του, καθώς και όταν έγινε νόµιµα παραίτηση από το ένδικο 
µέσο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόµος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο µέσο είναι 
απαράδεκτο, το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο (ως συµβούλιο) που είναι 
αρµόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει 
τους διαδίκους που εµφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και διατάσσει 
την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύµατος που έχει προσβληθεί και την 
καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο µέσο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 476, 482, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναίρεση - Αναίρεση κατά βουλεύµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 746 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Άσκηση ένδικου µέσου έφεσης ή αίτησης αναίρεσης κατά βουλεύµατος, µε το 
οποίοαπορρίπτεται αίτηση του κατηγορουµένου ή τρίτου για άρση κατάσχεσης. 
- Άσκηση ένδικου µέσου έφεσης ή αίτησης αναίρεσης κατά βουλεύµατος, µε το 
οποίο, κατ' εφαρµογή των άρθρων 268 παρ.3 και 307 στοιχ.β' ΚΠ∆, απορρίπτεται 
αίτηση του κατηγορουµένου ή τρίτου για άρση κατάσχεσης, η οποία έχει επιβληθεί 
στα χέρια αυτών και διατάσσεται η συνέχιση της κατάσχεσης, δεν προβλέπεται στο 
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. Τούτο δε, διότι το εν λόγω βούλευµα ανήκει στην 
κατηγορία των, κατά το άρθρο 548 ίδιου Κώδικα, προπαρασκευαστικών ή 
προδικαστικών βουλευµάτων, τα οποία δεν παράγουν δεδικασµένο και το δικαστικό 
συµβούλιο δεν απεκδύεται της δικαιοδοσίας του να επιληφθεί και πάλι νέας σχετικής 
αίτησης και να τροποποιήσει το αρχικό βούλευµα, εφόσον ανακύψουν νέα γεγονότα 
που δικαιολογούν την τροποποίηση αυτή, η οριστική δε, για απόδοση ή µη του 
κατασχεθέντος, κρίση ανήκει είτε στο δικαστικό συµβούλιο, που θα εκδώσει, κατ' 
άρθρο 310 παρ.1 ΚΠ∆, οριστικό βούλευµα, είτε στο δικαστήριο, αν το βούλευµα 
είναι παραπεµπτικό. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 268, 307, 310, 548, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Αναίρεση κατά βουλεύµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 111 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αναίρεση κατά βουλεύµατος. 
- Το άρθρο 482 ΚΠ∆, το οποίο καθόριζε τις περιπτώσεις που ο κατηγορούµενος είχε 
δικαίωµα ασκήσεως αναίρεσης κατά βουλεύµατος, καταργήθηκε µε το άρθρο 34 εδ. 
γ' του Ν. 3904/2010, που ισχύει από της δηµοσιεύσεώς του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 38 αυτού (ΦΕΚ 218Α/23-12-2010). Εποµένως, από την 
έναρξη ισχύος του άνω νόµου (23-12-2010) και για τα βουλεύµατα που εκδόθηκαν 
µετά την έναρξη της ισχύος του, ο κατηγορούµενος δεν έχει πλέον δικαίωµα 
αναίρεσης κατά οποιουδήποτε βουλεύµατος. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 
463 παρ. 1 εδ. α' ΚΠ∆, "ένδικο µέσο µπορεί να ασκήσει µόνο εκείνος που ο νόµος 
του δίνει ρητά αυτό το δικαίωµα." Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠ∆, 
"όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωµα ή εναντίον 
βουλεύµατος για το οποίο δεν προβλέπεται το ∆ικαστικό Συµβούλιο που είναι 
αρµόδιο να κρίνει για αυτό, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει 
του διαδίκους που εµφανιστούν, κηρύσσει τούτο απαράδεκτο".  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠ∆: 463, 476, 482, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναίρεση - Άσκηση δι' αντιπροσώπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 78 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Άσκηση αναίρεσης µε αντιπρόσωπο. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 465 παρ.2 ΚΠ∆ ο διάδικος µπορεί να ασκήσει το 
ένδικο µέσο που του ανήκει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπου που έχει 
εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96. Το πληρεξούσιο ή επικυρωµένο αντίγραφό 
του προσαρτάται στη σχετική έκθεση. Κατά την παρ.2 του ίδιου άρθρου το ένδικο 
µέσο κατά της καταδικαστικής αποφάσεως που παρέχεται σε εκείνον που 
καταδικάσθηκε, µπορεί να ασκηθεί για λογαριασµό του και από το συνήγορο που είχε 
παραστεί στη συζήτηση. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών και εκείνων των 
άρθρων 96 παρ.2 και 42 παρ.2 εδ. β και γ ΚΠ∆, προκύπτει ότι το ένδικο µέσο που 
ασκείται εναντίον αποφάσεως από αντιπρόσωπο του δικαιουµένου, ο οποίος δεν ήταν 
παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως, για να είναι παραδεκτό πρέπει: α) να 
υπάρχει κατά το χρόνο της ασκήσεώς του, ειδική εντολή για προσβολή της 
αποφάσεως που εκδόθηκε ή πρόκειται να εκδοθεί για ορισµένη αξιόποινη πράξη, β) η 
εντολή αυτή να έχει δοθεί µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή µε απλή έγγραφη 
δήλωση, µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος-εντολέα και γ) να 
προσαρτάται το πληρεξούσιο έγγραφο (συµβολαιογραφικό ή απλή έγγραφη δήλωση) 
στη σχετική έκθεση ασκήσεως του ενδίκου µέσου ή να προσκοµίζεται στον 
γραµµατέα, ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο µέσο, µέσα σε είκοσι (20) 
ηµέρες από την άσκησή του. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη το ένδικο µέσο 
κηρύσσεται απαράδεκτο. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ.1 ΚΠοιν∆ 
όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων περιπτώσεων, από πρόσωπο που 
δεν είχε το δικαίωµα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόµο, 
το δικαστήριο (σε συµβούλιο), που είναι αρµόδιο να κρίνει επί του ενδίκου µέσου, 
µετά από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που 
εµφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και διατάσσει την εκτέλεση της 
αποφάσεως που έχει προσβληθεί.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 96, 96, 465, 476, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναίρεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1035 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επανεξέταση λόγου αναίρεσης. 
- Κατά τα άρθρα 370 και 514 του ΚΠ∆, τα ποινικά δικαστήρια δεν µπορούν να 
επανεξετάσουν την οριστική τους απόφαση, όπως είναι και αυτή που απορρίπτει 
ένδικο µέσο, ενώ κατά της αποφάσεως του Αρείου Πάγου, µε την οποία απορρίπτεται 
αίτηση αναίρεσης, δεν επιτρέπεται ένδικο µέσο, ούτε δεύτερη αίτηση αναιρέσεως. 
Στην περίπτωση όµως κατά την οποία ο Άρειος Πάγος παρέλειψε από παραδροµή να 
ερευνήσει προταθέντα παραδεκτώς λόγο αναιρέσεως, µπορεί, ενόψει της αυτοτέλειας 
κάθε λόγου αναιρέσεως, που σωρευτικώς διατυπώνεται µε τους λοιπούς λόγους στο 
ίδιο δικόγραφο αναιρέσεως ή στο δικόγραφο των πρόσθετων λόγων, να επανέλθει και 
να τον εξετάσει, χωρίς αυτό να είναι αντίθετο µε τις παραπάνω διατάξεις, γιατί επί 
του µη εξετασθέντος αναιρετικού λόγου δεν υπάρχει απόφαση. ∆εν υπάρχει, όµως, 
δυνατότητα επανεξέτασης, όταν ο φερόµενος ως µη εξετασθείς λόγος συνιστά 
βελτίωση ή διευκρίνιση ή συµπλήρωση λόγου που προτάθηκε και εξετάστηκε. Η 
εξέταση και απόρριψη λόγου αναιρέσεως, η οποία αποκλείει την επανεξέτασή του, 
δεν είναι απαραίτητο να προκύπτει από ρητή γι' αυτόν σκέψη της αποφάσεως, αλλά 
µπορεί να συνάγεται από το όλο σκεπτικό της.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 370, 514, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 595 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Άσκηση αίτησης αναίρεσης. Πληρεξουσιότητα. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 465 παρ. 1 ΚΠ∆ στις οποίες ορίζεται ότι το ένδικο 
µέσο µπορεί να ασκηθεί αυτοπροσώπως ή και µέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή 
κατά τους όρους του άρθρου 96 παρ. 1 και το πληρεξούσιο ή επικυρωµένο αντίγραφό 
του, προσαρτάται στη σχετική έκθεση, σαφώς προκύπτει ότι η εντολή του 
κατηγορουµένου προς τον αντιπρόσωπο, πρέπει να υπάρχει κατά τη στιγµή που αυτός 
υπογράφει τη σχετική έκθεση αναιρέσεως, η έλλειψη της δε κατά τον χρόνο αυτό δεν 
αναπληρώνεται µε τη µεταγενέστερη χορήγησή της. Απλώς το πληρεξούσιο, που 
όµως ήδη υπάρχει κατά την άσκηση του ένδικου µέσου, µπορεί να προσκοµισθεί στο 
γραµµατέα ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο µέσο µέσα σε είκοσι ηµέρες από 
την άσκησή του. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 476 παρ.1 ίδιου Κώδικα, όταν το 
ένδικο µέσο ασκήθηκε, πλην άλλων περιπτώσεων, από πρόσωπο που δεν είχε το 
δικαίωµα να το ασκήσει ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το 
νόµο για την άσκησή του, το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο (ως συµβούλιο) 
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που είναι αρµόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού 
ακούσει τους διαδίκους, που τυχόν εµφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο 
µέσο και διατάσσει την εκτέλεση του βουλεύµατος ή της απόφασης, που έχει 
προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο µέσο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 465, 476, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 84 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κατά της απόφασης του Αρείου Πάγου µε την οποία απορρίπτεται αίτηση 
αναίρεσης δεν επιτρέπεται ένδικο µέσο, ούτε δεύτερη αίτηση. 
- Από τις διατάξεις των αρθρ. 370 και 514 ΚΠ∆ προκύπτει ότι τα ποινικά δικαστήρια 
δεν µπορούν να επανεξετάσουν την οριστική απόφαση τους. Έτσι κατά της απόφασης 
του Αρείου Πάγου µε την οποία απορρίπτεται αίτηση αναίρεσης δεν επιτρέπεται 
ένδικο µέσο, ούτε δεύτερη αίτηση. Αίτηση επανεξέτασης λόγων αναίρεσης ή 
συµπλήρωσης υποκρύπτει και καλύπτει στην ουσία δεύτερη αίτηση αναίρεσης η 
οποία είναι ανεπίτρεπτη σύµφωνα µε την ως άνω διάταξη του άρθρου 514 του ΚΠ∆. 
Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο Άρειος Πάγος παρέλειψε από παραδροµή να 
ερευνήσει λόγο αναίρεσης ο οποίος προτάθηκε παραδεκτά, µπορεί να επανέλθει και 
να τον εξετάσει, ενόψει της αυτοτέλειας κάθε αναιρετικού λόγου η οποία έχει ως 
συνέπεια τη µη ύπαρξη απόφασης για το λόγο που δεν εξετάστηκε .Το ίδιο όµως δεν 
ισχύει και στην περίπτωση που ο Άρειος Πάγος παρέλειψε να εξετάσει λόγο 
αναιρέσεως που ερευνάται και αυτεπάγγελτη κατά το αρθρ. 511 ΚΠ∆, ο οποίος δεν 
προτάθηκε ανεξάρτητα από το εάν ο αναιρεσείων µε το υπόµνηµά του κατά τη 
συζήτηση της αίτησης αναίρεσης ζήτησε την αυτεπάγγελτη έρευνα τέτοιου λόγου , 
δεδοµένου ότι ο Άρειος Πάγος µετά την εξέταση όλων των λόγων της αναίρεσης που 
υποβλήθηκαν παραδεκτά απεκδύεται της εξουσίας του και δεν έχει δικαιοδοσία να 
επανέλθει εκ νέου προς εξέταση της υπόθεσης, χωρίς να προκύπτει η οποιαδήποτε 
αντίθεση µε το άρθρο 6 της ΕΣ∆Α. Εξάλλου η δυνατότητα επανεξέτασης από τον 
Άρειο Πάγο αίτησης αναίρεσης του κατηγορουµένου η οποία µε προηγούµενη 
απόφαση του έχει απορριφθεί σε σχέση µε λόγο ή λόγους του αναιρετηρίου ή του 
δικογράφου των προσθέτων λόγων που φέρονται Ότι δεν ερευνήθηκαν ούτε 
απορρίφθηκαν µε την προηγούµενη απόφαση, προϋποθέτει ότι οι λόγοι αυτοί, εκτός 
του ότι προτάθηκαν παραδεκτά, δεν αφορούν και σε βελτίωση , διευκρίνηση και 
συµπλήρωση πληµµελειών που προβλήθηκαν και απορρίφθηκαν. Η απόρριψη των 
λόγων της αρκεί να προκύπτει από το όλο σκεπτικό της είναι δε αδιάφορη η 
πληρότητα της αιτιολογίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 370, 511, 514, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναίρεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 114 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Η απόφαση του δικαστηρίου µε την οποία κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση 
έφεσης και παραπέµπει, προκειµένου ο αρµόδιος εισαγγελέας να θέσει, την 
καταδικαστική απόφαση του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, στο αρχείο, κατ' άρθρο 2 
παρ.2 του ανωτέρω ν. 4043/2012, έστω κατ'εσφαλµένη εφαρµογή του παραπάνω Ν. 
4043/2012, δεν αποφαίνεται τελειωτικά επί της κατηγορίας τούτο, γιατί δεν 
απεκδύεται οριστικά της υπόθεσης και είναι δυνατή κατά το νόµο η επανεισαγωγή 
αυτής (της έφεσης) στο αυτό δευτεροβάθµιο δικαστήριο για ουσιαστική κρίση και 
εποµένως δεν υπόκειται στο ένδικο µέσο της αναίρεσης 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1 α, 2 και 2 του Ν. 4043/13-
2-2012 (ΦΕΚ Α' 25/13-2-2012) και 114 του ΠΚ και 568 του ΚΠ∆ προκύπτει, ότι οι 
επιβληθείσες µέχρι της 13ης Φεβρουαρίου 2012, (χρονολογία ισχύος του νόµου) 
ποινές µέχρις έξι µηνών, εφόσον δεν έχουν καταστεί αµετάκλητες και δεν έχουν, 
οπωσδήποτε µέχρι τη χρονολογία δηµοσίευσης του νόµου, εκτιθεί, παραγράφονται 
και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει µέσα σε δύο έτη 
από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού (13-2-2012), νέα από δόλο αξιόποινη πράξη, για 
την οποία θα καταδικαστεί αµετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της 
ελευθερίας ανώτερη των έξι µηνών, ενώ οι µη εκτελεσθείσες κατά την παρ. 1 του 
ίδιου άρθρου του νόµου, τίθενται στο αρχείο µε πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα ή 
δηµόσιου κατηγόρου κατά περίπτωση. Κατά την αληθινή έννοια των διατάξεων 
αυτών, οι ποινές που επιβλήθηκαν µετά την ισχύ του νόµου ήτοι µετά την 13η 
Φεβρουαρίου 2012, δεν παραγράφονται. Εξάλλου, σε περίπτωση που το δικαστήριο 
προχωρήσει στην παύση υφ' όρο της εκτέλεσης ποινών που επιβλήθηκαν µετά την 
ισχύ του νόµου την 13η Φεβρουαρίου 2012, ή ο αρµόδιος εισαγγελέας θέσει τέτοια 
απόφαση στο αρχείο, κατ' εφαρµογή των διατάξεων που αναφέρθηκαν, παραβιάζει 
ευθέως τις διατάξεις αυτές, που είναι ουσιαστικού ποινικού δικαίου, αφού αφορούν 
την παραγραφή ποινών και ιδρύεται ο σχετικός, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' 
του ΚΠ∆, λόγος αναιρέσεως, για εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως.  
- Από το συνδυασµό των άρθρων 464, 504 παρ.1 και 505 παρ.1 εδ. δ του ΚΠ∆, 
προκύπτει ότι σε αναίρεση υπόκεινται, οι ανέκκλητες αποφάσεις των πρωτοβαθµίων 
δικαστηρίων, από δε τις αποφάσεις των δευτεροβαθµίων δικαστηρίων, όσες είναι 
οριστικές, µε την έννοια ότι το δικαστήριο αποφαίνεται τελειωτικά για την αθώωση, 
την καταδίκη, την οριστική παύση της ποινικής δίωξης ή την κήρυξη αυτής ως 
απαράδεκτης. Άλλες αποφάσεις των δευτεροβαθµίων δικαστηρίων, δεν είναι δυνατόν 
να εξοµοιωθούν µε τις παραπάνω και να είναι δυνατή και η κατ' αυτών άσκηση 
αναίρεσης, ενόψει και της διάταξης του άρθρου 463 του ΚΠ∆, σύµφωνα µε την 
οποία "ένδικο µέσο µπορεί να ασκήσει µόνο εκείνος που ο νόµος του δίνει ρητά αυτό 
το δικαίωµα". Έτσι, η απόφαση του δικαστηρίου µε την οποία κηρύσσεται 
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απαράδεκτη η συζήτηση έφεσης και παραπέµπει, προκειµένου ο αρµόδιος 
εισαγγελέας να θέσει, την καταδικαστική απόφαση του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου, 
στο αρχείο, κατ' άρθρο 2 παρ.2 του ανωτέρω Ν. 4043/2012, έστω κατ'εσφαλµένη 
εφαρµογή του παραπάνω ν. 4043/2012, δεν αποφαίνεται τελειωτικά επί της 
κατηγορίας τούτο, γιατί δεν απεκδύεται οριστικά της υπόθεσης και είναι δυνατή κατά 
το νόµο η επανεισαγωγή αυτής (της έφεσης) στο αυτό δευτεροβάθµιο δικαστήριο για 
ουσιαστική κρίση και εποµένως δεν υπόκειται στο ένδικο µέσο της αναίρεσης, ούτε 
υπάγεται σε κάποια άλλη ειδική διάταξη νόµου που επιτρέπει την άσκηση αναίρεσης. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 114,  
ΚΠ∆: 463, 464, 504, 505,568, 
Νόµοι: 4043/2012,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 ∆ηµοσίευση: ΝοΒ 2013, σελίδα 2220 
 
Αναίρεση - Εκπρόθεσµη αναίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 903 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εκπρόθεσµη αναίρεση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 507 παρ. 1 και 473 παρ. 1 και 3 προκύπτει ότι η 
προθεσµία για την άσκηση αναιρέσεως είναι δέκα ηµέρες, εκτός αν ειδική διάταξη 
νόµου ορίζει διαφορετικά, από τη δηµοσίευση της αποφάσεως, αν έγινε παρόντος του 
κατηγορουµένου και αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση καταχωριστεί 
καθαρογραφηµένη στο Ειδικό Βιβλίο που τηρείται από τη Γραµµατεία του Ποινικού 
∆ικαστηρίου. Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις των άρθρων 340 παρ.2 και 502 παρ.1α' 
του ΚΠ∆ παρών θεωρείται και ο κατηγορούµενος που εκπροσωπήθηκε από 
πληρεξούσιο δικηγόρο. Εποµένως, η απόφαση του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου που 
απέρριψε την έφεση του εκπροσωπηθέντος από πληρεξούσιο δικηγόρο 
κατηγορουµένου, ως απαράδεκτη, λόγω της εκπρόθεσµης ασκήσεώς της, λογίζεται, 
ότι δηµοσιεύθηκε µε την πραγµατική παρουσία του εκκαλούντος κατηγορουµένου 
και ότι η προθεσµία προς άσκηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως αυτής είναι δέκα 
ηµέρες και αρχίζει από τότε που θα καταχωριστεί αυτή καθαρογραφηµένη στο Ειδικό 
Βιβλίο. Η δε χρονική διάρκεια της προθεσµίας αυτής προς άσκηση αναιρέσεως δεν 
µεταβάλλεται σε τριακονθήµερη εκ της ενδεχόµενης διαµονής του ασκήσαντος την 
αναίρεση κατηγορουµένου στην αλλοδαπή, αφού αυτός θεωρείται ότι ήταν παρών 
κατά τη δηµοσίευση της προσβαλλόµενης απόφασης, και υπόκειται έτσι στην ως άνω 
δεκαήµερη προθεσµία. Εξάλλου, από τη γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία 
κανένας δεν υποχρεώνεται στα αδύνατα, προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή η άσκηση 
ενδίκου µέσου και µετά την πάροδο της προθεσµίας ασκήσεώς του, αν συνέτρεξε 
λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύµατος, αλλά στην περίπτωση αυτή, όπως 
συνάγεται από το άρθρο 474 παρ. 2 ΚΠ∆, ο ασκών το ένδικο µέσο πρέπει στη 
δήλωση ασκήσεως του να αναφέρει το λόγο ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου 
κωλύµατος που δικαιολογεί την εκπρόθεσµη άσκηση του και τα αποδεικτικά µέσα 
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που αποδεικνύουν τον επικαλούµενο αυτό λόγο. Αν δεν το πράξει, το ένδικο µέσο 
κηρύσσεται απαράδεκτο ως εκπρόθεσµο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 340, 473, 474, 502, 507, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Εκπρόθεσµη αναίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 594 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προθεσµία άσκησης του ενδίκου µέσου της αναίρεσης από τον κατηγορούµενο 
κατά καταδικαστικής απόφασης για έγκληµα που τελέστηκε δια του Τύπου. 
- Στο άρθρο 473 παρ.1, 2 και 3 ΚΠ∆ ορίζονται τα εξής: παρ.1 "Όπου ειδική διάταξη 
νόµου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσµία για την άσκηση ένδικων µέσων είναι 
δέκα ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης. αν ο δικαιούµενος δεν είναι παρών 
κατά την απαγγελία της απόφασης η πιο πάνω προθεσµία είναι επίσης δεκαήµερη, 
εκτός αν αυτός διαµένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαµονή του, οπότε η 
προθεσµία είναι τριάντα ηµερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της 
απόφασης ...". παρ.2 "Η αναίρεση κατά της καταδικαστικής απόφασης µπορεί να 
ασκηθεί από εκείνον που καταδικάσθηκε και µε δήλωση που περιέχει όσα ορίζονται 
στην παρ.2 του επόµενου άρθρου και επιδίδεται στον εισαγγελέα του Α.Π. µέσα σε 
προθεσµία είκοσι ηµερών, η οποία αρχίζει σύµφωνα µε την παρ.1 ...". παρ.3 "Η 
προθεσµία για την άσκηση της αναίρεσης αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη 
απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραµµένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη 
γραµµατεία του ποινικού δικαστηρίου ...". Από τις παρατεθείσες διατάξεις σε 
συνδυασµό και προς εκείνες του άρθρου 507 παρ.1 και 474 ΚΠ∆ συνάγεται ότι η 
προθεσµία για την άσκηση του ένδικου µέσου της αίτησης αναίρεσης από τον 
κατηγορούµενο κατά τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης, µε δήλωση στον 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειµένου για απόφαση που δηµοσιεύθηκε µε 
παρόντα τον κατηγορούµενο-αναιρεσείοντα ή όταν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 340 παρ.2 και 501 παρ.1 ΚΠ∆, εκπροσωπείται από συνήγορο είναι 
εικοσαήµερη µε αφετήριο χρονικό σηµείο την καταχώρησή της στο ειδικό βιβλίο 
καθαρογραµµένων αποφάσεων, που τηρείται από τη γραµµατεία του ποινικού 
δικαστηρίου. Εξάλλου, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου µόνον του Ν. 2243/1994 
παρ.3 "στα εγκλήµατα που διαπράττονται δια του Τύπου, οι προβλεπόµενες στον 
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας µε ποινή ακυρότητας ή απαραδέκτου προθεσµίες που 
υπερβαίνουν τις πέντε (5) ηµέρες, συντέµνονται στο ήµισυ. Το κλάσµα που τυχόν 
προκύπτει συµπληρώνεται ως την επόµενη ακέραιη µονάδα". Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών προκύπτει σαφώς ότι η προθεσµία άσκησης του ενδίκου µέσου της 
αναίρεσης από τον κατηγορούµενο κατά καταδικαστικής απόφασης για έγκληµα που 
τελέστηκε δια του Τύπου, ως οργάνου, στην περίπτωση κατά την οποία αυτή 
(αναίρεση) ασκείται µε δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 
είναι δεκαήµερη, αρχίζει δε από την έκδοση της απόφασης παρόντος του 
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κατηγορουµένου ή όταν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 340 παρ.2 και 501 
παρ.1 ΚΠ∆, εκπροσωπείται από συνήγορο, αλλιώς από τη νόµιµη επίδοσή της στο 
δικαιούµενο σε αναίρεση, σε κάθε όµως περίπτωση η προθεσµία αυτή δεν αρχίζει, 
πριν την καταχώρηση της απόφασης στο ειδικό βιβλίο καθαρογραµµένων 
τελεσίδικων αποφάσεων της παραγράφου 3, ενώ τυχόν εκπρόθεσµη άσκησή της, τότε 
µόνο συγχωρείται, αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύµατος, 
που εµποδίζουν το δικαιούµενο στην εµπρόθεσµη άσκησή της. Οι λόγοι αυτοί πρέπει 
να διαλαµβάνονται στη συντασσόµενη, κατά το άρθρο 474 οικεία έκθεση, µε 
ταυτόχρονη επίκληση των αποδεικτικών µέσων που αποδεικνύουν τους λόγους 
αυτούς.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 340, 473, 474, 501, 507,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Εκπρόθεσµη αναίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 38 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Εκπρόθεσµη αναίρεση. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 507 παρ.1 του ΚΠ∆ σε συνδυασµό µε εκείνες του 
άρθρου 473 παρ.2 και 3 του ίδιου Κώδικα προκύπτει µε σαφήνεια ότι, αν ο 
κατηγορούµενος ασκήσει αναίρεση κατά της καταδικαστικής αποφάσεως µε δήλωση 
επιδιδόµενη στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (είτε αυτοπροσώπως είτε δι' 
αντιπροσώπου, κατά το άρθρο 465 ΚΠ∆), ενώ ήταν παρών κατά την απαγγελία αυτής 
(παρών δε θεωρείται και ο εκπροσωπηθείς, από πληρεξούσιο δικηγόρο, 
κατηγορούµενος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 340 παρ.2 και 502 παρ.1 
εδ.α' ΚΠ∆) η προθεσµία ασκήσεως της αναιρέσεως είναι εικοσαήµερη και αρχίζει 
από την εποµένη της καταχωρήσεως της αποφάσεως καθαρογραµµένης στο ειδικό 
βιβλίο που τηρείται από τη γραµµατεία του ποινικού δικαστηρίου.  
- Κατά γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία "κανένας δεν υποχρεούται στα 
αδύνατα" µπορεί ο αναιρεσείων να επικαλεσθεί στην αίτηση αναιρέσεως λόγο 
ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύµατος, εξαιτίας του οποίου κατέστη αδύνατη η 
εµπρόθεσµη άσκησή της, καθώς και τα αποδεικτικά µέσα που στηρίζουν το λόγο 
αυτό. Αν ο επικαλούµενος λόγος δεν είναι βάσιµος, δηλαδή δεν συνιστά ανωτέρω βία 
ή ανυπέρβλητο κώλυµα ή δεν αποδεικνύεται, η εκπροθέσµως ασκηθείσα αίτηση 
αναιρέσεως απορρίπτεται, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 476 παρ.1 ΚΠ∆ ως 
απαράδεκτη. Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός, 
είτε αντικειµενικό είτε σχετικό µε το πρόσωπο του δικαιούχου, το οποίο, στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, δεν µπορούσε να αποτραπεί και µε µέτρα άκρας επιµέλειας 
και συνέσεως, ανυπέρβλητο δε κώλυµα θεωρείται εκείνο, το οποίο δεν οφείλεται 
οπωσδήποτε σε υπαιτιότητα του ασκούντος το ένδικο µέσο και δεν µπορούσε να 
υπερνικηθεί απ' αυτόν µε κανένα τρόπο. 
∆ιατάξεις: 
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ΚΠ∆: 340, 465, 476, 502, 507,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναίρεση - Εκπρόθεσµη αναίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 29 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Εκπρόθεσµη αναίρεση. Περιεχόµενο αποδεικτικού επίδοσης. 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 462 και 473 παρ. 1 ΚΠ∆, προκύπτει ότι η 
προθεσµία άσκησης του ενδίκου µέσου της αναίρεσης κατ' απόφασης είναι 10ήµερη 
αρχόµενη από της έκδοσης της απόφασης παρόντος του διαδίκου, άλλως από της 
νόµιµης επίδοσής της στον δικαιώµενο σε αναίρεση, χωρίς να αρχίζει η προθεσµία 
αυτή, σε κάθε περίπτωση, πριν την καταχώρηση της απόφασης στο βιβλίο των 
καθαρογραµµένων αποφάσεων της παρ.3 του άρθρου 473 ΚΠ∆. Τυχόν εκπρόθεσµη 
άσκησή του, τότε µόνο συγχωρείται, όταν στην κατά το άρθρο 474 ΚΠ∆ 
συντασσόµενη έκθεση άσκησης του ενδίκου µέσου, γίνεται επίκληση περιστατικών 
τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυµα, που κατέστησε αδύνατη 
την εµπρόθεσµη άσκηση του ενδίκου µέσου, καθώς και των αποδεικνυόντων τα 
περιστατικά αυτά αποδεικτικών µέσων, άλλως η αναίρεση απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 476 ΚΠ∆, όταν το ένδικο µέσο 
ασκήθηκε εκπρόθεσµα το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο (σε συµβούλιο) που 
είναι αρµόδιο να κρίνει σχετικά ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού 
ακούσει τους διαδίκους που τυχόν εµφανιστούν απορρίπτει ως απαράδεκτο το ένδικο 
µέσο και καταδικάζει αυτόν που το άσκησε στα δικαστικά έξοδα.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 161 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, εκείνος που ενεργεί την 
επίδοση οφείλει να συντάξει αποδεικτικό στο τόπο όπου γίνεται. Στο αποδεικτικό, µε 
ποινή ακυρότητος της επίδοσης, σηµειώνεται ο τόπος, το έτος, ο µήνας, η ηµέρα κλπ, 
υπογράφεται δε το αποδεικτικό αυτό από το πρόσωπο προς το οποίο παραδόθηκε το 
έγγραφο και από εκείνον που ενήργησε την επίδοση. Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 
162 ΚΠ∆ το αποδεικτικό επίδοσης έχει αποδεικτική δύναµη ωσότου προσβληθεί ως 
πλαστό στη ποινική δίκη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 161, 162, 462, 473, 474, 476,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1204 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παραχώρηση της οδήγησης οδικού οχήµατος σε πρόσωπο το οποίο δεν έχει την 
κατά περίπτωση νόµιµη άδεια οδήγησης. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
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αιτιολογίας. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Στην παράγραφο 1 του άρθρου 99 του Ν. 2696/1999 ορίζεται ότι απαγορεύεται η 
παραχώρηση της οδήγησης οδικού οχήµατος σε πρόσωπο το οποίο δεν έχει την κατά 
περίπτωση νόµιµη άδεια οδήγησης, ως και το τυχόν απαιτούµενο πιστοποιητικό 
επαγγελµατικής ικανότητας ή σε πρόσωπο του οποίου τα στοιχεί αυτά έχουν 
αφαιρεθεί για οποιαδήποτε παράβαση.... Στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου του 
άνω νόµου ορίζεται ότι αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παρ. 1 τιµωρείται µε 
φυλάκιση ενός (1) µέχρι έξι (6) µηνών. Κατά τα οριζόµενα δε στο άρθρο 94 παρ. 3 
του Ν. 2696/1999 απαγορεύεται η οδήγηση αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών α) από 
πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική άδεια οδήγησης της κατάλληλης 
κατηγορίας ή υποκατηγορίας σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παραγράφους του 
παρόντος άρθρου....β) από πρόσωπα τα οποία δεν κατέχουν ισχύουσα ελληνική ειδική 
άδεια ή ισχύον ελληνικό πιστοποιητικό, τα οποία απαιτούνται, σύµφωνα µε τις 
ειδικές προς τούτο διατάξεις για την οδήγηση ειδικών κατηγοριών οδικών οχηµάτων, 
πέραν της απαίτησης όπως τα πρόσωπα αυτά κατέχουν την προβλεπόµενη στην 
προηγούµενη περίπτωση α' της παρούσας παραγράφου άδεια οδήγησης. Περαιτέρω 
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άνω άρθρου 94 αυτού του νόµου, δεν 
υπάγονται στις απαγορεύσεις της περ. α' της παρ. 3 του παρόντος άρθρου α)....β) οι 
κάτοχοι ισχύοντος διεθνούς πιστοποιητικού πορείας (διεθνούς αδείας) το οποίο έχει 
εκδοθεί από άλλα κράτη (εκτός Ελλάδος), γ) οι κάτοχοι ισχύουσα αδείας οδήγησης, η 
οποία έχει εκδοθεί από κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τα οποία η Ελλάδα έχει 
συνάψει ειδική συµφωνία η οποία έχει κυρωθεί µε νόµο, καθώς και οι κάτοχοι 
ισχύουσας αδείας οδήγησης κατά τα οριζόµενα σε διεθνείς συµβάσεις ή συµφωνίες 
που ισχύουν στην Ελλάδα και έχουν κυρωθεί µε νόµο.  
- Έλλειψη της κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, που ιδρύει λόγο αναίρεσης της καταδικαστικής 
αποφάσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 περ. ∆' ΚΠοιν∆ υπάρχει στην καταδικαστική 
απόφαση όταν δεν εκτίθενται σ' αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις 
τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε τους οποίους έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόστηκε. Έλλειψη τέτοιας αιτιολογίας υπάρχει και στην περίπτωση που αυτή 
είναι τυπική, όπως είναι και εκείνη που δεν περιέχει τα πραγµατικά περιστατικά που 
προέκυψαν από τη διαδικασία αλλά το δικαστήριο περιορίζεται να αναφερθεί µε 
τυπικές φράσεις στο διατακτικό της αποφάσεως που περιέχει τα στοιχεία του 
κατηγορητηρίου. Η απλή επανάληψη στην αιτιολογία της απόφασης (σκεπτικό) του 
διατακτικού καθ' εαυτή δεν συνιστά ελλιπή αιτιολογία ειδικότερα όταν το διατακτικό 
είναι λεπτοµερές και εκτίθεται στο περιεχόµενό του µε σαφήνεια και πληρότητα τα 
πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειµενική και υποκειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση. Και 
µόνο όταν στο διατακτικό δεν διαλαµβάνονται τέτοια περιστατικά η αιτιολογία, στην 
οποία επάνω λαµβάνεται το διατακτικό, είναι ελλιπής.  
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- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοιν∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σε 
αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
υφίσταται, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρµοσθείσα διάταξη αλλά και όταν η διάταξη 
αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα 
της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό διατακτικού προς το 
αιτιολογικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες ή 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον 
Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου οπότε η απόφαση στερείται 
νοµίµου βάσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 2696/1999, άρθ. 94, 99, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 87 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναίρεση εισαγγελέα. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
- Κατά το άρθρο 505 παρ. 2 του ΚΠ∆ ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µπορεί να 
ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου µέσα στην 
προθεσµία του άρθρου 479 παρ. 2, δηλαδή µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την 
καταχώρηση της προσβαλλόµενης αποφάσεως στο από το άρθρο 473 παρ. 3 του 
ΚΠ∆ προβλεπόµενο ειδικό βιβλίο καθαρογραµµένων αποφάσεων. Από τη διάταξη 
αυτή προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να ασκεί αναίρεση 
κατά πάσης αποφάσεως, αθωωτικής ή καταδικαστικής, για όλους τους λόγους του 
άρθρου 510 παρ. 1 του ΚΠ∆, µεταξύ των οποίων και για έλλειψη της κατά τα άρθρα 
93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ απαιτούµενης ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Για την πληρότητα της αξιουµένης από τις ως άνω 
διατάξεις ειδικής αιτιολογίας, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 
παρ. 1 στοιχ. ∆ του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, απαιτείται, όσον αφορά την έκθεση των 
αποδεικτικών µέσων, τα οποία λαµβάνει υπόψη του το δικαστήριο, η γενική κατ' 
είδος αναφορά τους, χωρίς να προσαπαιτείται και ιδιαίτερη µνεία καθενός από αυτά 
και του τι ειδικότερα προέκυψε από καθένα. Πρέπει όµως να συνάγεται ότι το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε όλα ανεξαιρέτως τα αποδεικτικά µέσα 
και όχι µόνο µερικά από αυτά προκειµένου να καταλήξει στην κρίση του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 82 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. ∆ιατάραξη οικιακής ειρήνης. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντ. και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ίδιου Κώδικα λόγο 
αναίρεσης, όταν εκτίθενται σε αυτήν, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, 
η λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν και συγκροτούν την 
αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο 
καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος, και αναφέρονται οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση τους οποίους υπήχθησαν τα 
περιστατικά που αποδείχτηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. 
Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση µε τα 
αποδεικτικά µέσα, πρέπει να προκύπτει από την απόφαση µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί υπόψη και εκτιµηθεί όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. 
Για την βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω και κατά το είδος 
τους (µάρτυρες έγγραφα κ.λ.π), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας 
του τι προέκυψε από το καθένα χωριστά, το γεγονός δε ότι εξαίρονται ορισµένα µόνο 
από αυτά δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Έλλειψη αιτιολογίας 
υπάρχει και όταν αυτή είναι εντελώς τυπική προς την οποία εξοµοιώνεται και εκείνη 
που παραπέµπει στα πραγµατικά περιστατικά του διατακτικού.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΠΚ: 334, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 80 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντ. και 139 του Κ.Π.∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆ του ίδιου Κώδικα 
λόγο αναίρεσης, όταν εκτίθενται σε αυτήν, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις, η λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν και 
συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος για το 
οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος, και αναφέρονται οι αποδείξεις που τα 
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θεµελιώνουν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση τους οποίους υπήχθησαν τα 
περιστατικά που αποδείχτηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. 
Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και, σε σχέση µε τα 
αποδεικτικά µέσα, πρέπει να προκύπτει από την απόφαση µε βεβαιότητα έχουν 
ληφθεί υπόψη και εκτιµηθεί όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. 
Για την βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω και κατά το είδος 
τους (µάρτυρες έγγραφα κ.λ.π), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας 
του τι προέκυψε από το καθένα χωριστά, το γεγονός δε ότι εξαίρονται ορισµένα µόνο 
από αυτά δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Έλλειψη αιτιολογίας 
υπάρχει και όταν αυτή είναι εντελώς τυπική προς την οποία εξοµοιώνεται και εκείνη 
που παραπέµπει στα πραγµατικά περιστατικά του διατακτικού.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 794 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Η περί παραδοχής ή µη αιτήµατος διενεργείας 
πραγµατογνωµοσύνης απόφαση απόκειται µεν εις την ελεύθερη κρίση του 
δικαστηρίου κατ' άρθρο 183 ΚΠ∆, όµως οφείλει τούτο να απαντήσει στο αίτηµα αυτό 
και σε περίπτωση απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικώς και εµπεριστατωµένως 
την απόφασή του. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουµένη από τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ (όπως το τελευταίο ετροποποιήθη και ισχύει, µε το άρθρο 
2 παρ.5 Ν. 2408/1996) ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας 
ιδρύει λόγον αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ.∆ ΚΠ∆, όταν αναφέρονται 
σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία απεδείχθησαν από την ακροαµατική διαδικασία και από τα 
οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε συνήγαγε την ύπαρξη των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος για το οποίο κατεδικάσθη ο 
κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά 
και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή αυτών των 
τελευταίων στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. ∆ια την ύπαρξη της 
τοιαύτης αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά 
µέσα κατ' είδος γενικώς, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψεν εξ ενός εκάστου αυτών, 
ούτε να διευκρινίζεται από ποίο ή ποία αποδεικτικά µέσα απεδείχθη η κάθε 
παραδοχή. Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβεν υπ' όψη του και 
συνεξετίµησε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι µόνο µερικά εξ αυτών κατ' 
επιλογήν, όπως αυτό επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 177 παρ.1 και 178 
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ΚΠ∆ (ΟλΑΠ 1/2005), ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα δεν σηµαίνει ότι δεν 
ελήφθησαν υπ' όψη τα άλλα. Η απαιτουµένη κατά τ' άνω αιτιολογία εκτείνεται όχι 
µόνο στην απόφαση για την ενοχή, αλλά σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, 
ανεξαρτήτως εάν αυτές είναι οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή εάν η έκδοσή τους 
αφίεται εις την διακριτική ή ανέλεγκτη κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας, που τις εξέδωσε. Ούτω και η περί παραδοχής ή µη αιτήµατος διενεργείας 
πραγµατογνωµοσύνης απόφαση απόκειται µεν εις την ελεύθερη κρίση του 
δικαστηρίου κατ' άρθρο 183 ΚΠ∆, όµως οφείλει τούτο να απαντήσει στο αίτηµα αυτό 
και σε περίπτωση απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικώς και εµπεριστατωµένως 
την απόφασή του, κατά τα άνω άρθρα 93 παρ.3 του Συντ. και 139 ΚΠ∆. Άλλως, εάν 
δηλαδή, παραλείψει να απαντήσει στο ανωτέρω αίτηµα ή δεν αιτιολογήσει ειδικώς 
και εµπεριστατωµένως την απορριπτική του κρίση δηµιουργείται λόγος αναιρέσεως 
εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆. Η αιτιολογία αυτή δεν είναι απαραίτητο να 
είναι αυτοτελής, αλλά µπορεί να διατυπώνεται σε συνδυασµό προς τις παραδοχές του 
σκεπτικού της αποφάσεως για την ενοχή, ως αποτελούσα ενιαίο σύνολο µε εκείνες.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 177, 178, 183, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 764 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Ναρκωτικά. Αναβολή της δίκης για 
σηµαντικά αίτια που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση. Μη τήρηση των 
διατάξεων που καθορίζουν την εµφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του 
κατηγορουµένου και την άσκηση των δικαιωµάτων που του παρέχονται στις 
περιπτώσεις και µε τις διατυπώσεις που επιβάλλει ο νόµος. Ακυρότητα.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του 
ΚΠοιν∆, όταν αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, 
τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα 
οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική 
ποινική διάταξη. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα, που ελήφθησαν υπόψη από το 
δικαστήριο για την καταδικαστική του κρίση, για την πληρότητα της αιτιολογίας 
αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισµός τους, χωρίς να απαιτείται και αναλυτική παράθεσή 
τους και µνεία του τι προκύπτει από το καθένα χωριστά, πρέπει όµως να προκύπτει, 
ότι το δικαστήριο τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίµησε όλα και όχι µόνο µερικά από 
αυτά. Ακόµη, δεν είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των 
διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους ή να 
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προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο για το σχηµατισµό της δικανικής κρίσεως. 
Όταν δε εξαίρονται ορισµένα από τα αποδεικτικά µέσα, δεν σηµαίνει ότι δεν 
ελήφθησαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει ανάγκη αιτιολογήσεως γιατί δεν 
εξαίρονται τα άλλα. ∆εν αποτελεί, όµως, λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση 
των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση των µαρτυρικών καταθέσεων, 
η παράλειψη αξιολογήσεως και αναφοράς κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η 
παράλειψη συσχετίσεως των αποδεικτικών µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, 
µε την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση 
του δικαστηρίου της ουσίας. Η ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία των 
αποφάσεων πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς, εκείνους 
δηλαδή που προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 170 
παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠοιν∆, από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορό του και 
τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης ή της ικανότητας για 
καταλογισµό ή στη µείωση αυτής ή στην εξάλειψη του αξιόποινου της πράξης ή τη 
µείωση της ποινής, εφόσον, όµως, αυτοί προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και 
ορισµένο, µε όλα δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία είναι αναγκαία κατά 
την οικεία διάταξη για τη θεµελίωσή τους. ∆ιαφορετικά το δικαστήριο της ουσίας δεν 
υπέχει υποχρέωση να απαντήσει αιτιολογηµένα στην απόρριψή τους. Τέτοιος 
ισχυρισµός είναι και ο από το άρθρο 30§4 του ν. 3459/2006 (ΚΝΝ), ότι, δηλαδή, ο 
δράστης αγοράς, πωλήσεως, κατοχής ναρκωτικών είχε αποκτήσει την έξη της χρήσης 
ναρκωτικών και δεν µπορούσε να την αποβάλλει µε τις δικές του δυνάµεις, αφού η 
παραδοχή του οδηγεί στη µείωση της ποινής.  
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 349 παρ. 1 εδ. α, β, γ, δ, ε, στ και ζ του ΚΠοιν∆, 
όπως ίσχυαν κατά το χρόνο εκδόσεως της προσβαλλόµενης αποφάσεως, "το 
δικαστήριο, µετά από πρόταση του εισαγγελέα ή αίτηση κάποιου από τους διαδίκους 
ή και αυτεπαγγέλτως, µπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για σηµαντικά αίτια 
που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση. Μπορεί επίσης να διατάξει τη διακοπή 
της δίκης ή της συνεδρίασης για το λόγο αυτόν έως δεκαπέντε το πολύ ηµέρες και 
µέχρι δύο φορές. ∆εύτερη αναβολή µπορεί να διαταχθεί µόνον εφόσον βεβαιώνεται 
αιτιολογηµένα στην απόφαση ότι δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί το σηµαντικό αίτιο 
µε τη διακοπή. Κάθε άλλη αναβολή απαγορεύεται. Επιτρέπεται σε εντελώς 
εξαιρετικές περιπτώσεις, µόνον αν το δικαστήριο κρίνει µε ειδική αιτιολογία ότι είναι 
αδύνατη η διεξαγωγή της δίκης. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται αναλυτικά και 
αιτιολογηµένα στην απόφαση της αναβολής. Η αναβολή γίνεται σε ρητή δικάσιµο, 
την οποία ανακοινώνει το δικαστήριο στους παρόντες διαδίκους, µάρτυρες και 
πραγµατογνώµονες και σε αυτή κλητεύονται µόνον οι απόντες". Εξάλλου, η ειδική, 
κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆, και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, από την έλλειψη της οποίας ιδρύεται λόγος αναιρέσεως κατά το άρθρο 
510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆, απαιτείται όχι µόνο για την απόφαση περί της ενοχής, 
δηλαδή την καταδικαστική ή απαλλακτική για την κατηγορία απόφαση του 
δικαστηρίου, αλλά για όλες τις αποφάσεις, ανεξαρτήτως αν αυτές είναι οριστικές ή 
παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη 
κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε. Έτσι, η παρεµπίπτουσα απόφαση που απορρίπτει 
αίτηση του κατηγορουµένου περί αναβολής της δίκης για σηµαντικά αίτια πρέπει να 
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είναι ιδιαίτερα αιτιολογηµένη, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται παραδεκτώς και 
είναι ορισµένη. ∆ιαφορετικά, ιδρύεται ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως, για ελλιπή 
αιτιολογία.  
- Κατά το άρθρο 171 παρ. 1 εδ. δ' του ΚΠοιν∆, ακυρότητα που λαµβάνεται και 
αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και στον 
Άρειο Πάγο ακόµη και ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α του ίδιου 
Κώδικα λόγο αναιρέσεως επιφέρει η µη τήρηση των διατάξεων που καθορίζουν την 
εµφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουµένου και την 
άσκηση των δικαιωµάτων που του παρέχονται στις περιπτώσεις και µε τις 
διατυπώσεις που επιβάλλει ο νόµος. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 170, 333, 349, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 767 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηµα αναβολής της δίκης. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της 
απορριπτικής απόφασης. Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 349 και 501 παρ. 1 ΚΠ∆ συνάγεται ότι στον 
εκκαλούντα κατηγορούµενο παρέχεται δικαίωµα να ζητήσει την αναβολή της δίκης, 
όταν δεν έχει τη δυνατότητα να εµφανισθεί στο δικαστήριο για να υποστηρίξει την 
έφεση του από λόγους ανώτερης βίας κ.λ.π. Η παραδοχή του εν λόγω αιτήµατος 
υπόκειται στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Όµως, εφόσον τούτο 
απορρίπτει το αίτηµα περί αναβολής της δίκης, πρέπει να διαλάβει ατή σχετική 
απορριπτική απόφασή του, την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η οποία υπάρχει 
όταν εκτίθενται στην απόφαση µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά, που αποδείχθηκαν, τα αποδεικτικά µέσα, 
από τα οποία προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις, που δικαιολογούν την κρίση του 
δικαστηρίου για την αναβολή της δίκης. Σε διαφορετική περίπτωση ιδρύεται ο λόγος 
αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, ο οποίος µπορεί να αντιταχθεί 
από τον εκκαλούντα κατά της απόφασης, που απέρριψε το αίτηµα περί αναβολής της 
δίκης. Ακολούθως, η εκδίκαση της έφεσης του εκκαλούντος, που κλητεύθηκε 
νοµότυπα και εµπρόθεσµα, ιδρύει το λόγο αναίρεσες από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. 
Η' ΚΠ∆ µε τη µορφή της αρνητικής υπερβάσης εξουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 349, 501, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1034 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 148 έως 153 , 473 παρ.2, 474 παρ.2, 
476 παρ.1, 484 παρ.1, 509 παρ.1 και 510 ΚΠ∆, προκύπτει ότι για το κύρος και κατ' 
ακολουθίαν το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως κατ' αποφάσεων και 
βουλευµάτων, πρέπει στη δήλωση ασκήσεώς της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή 
και ορισµένο οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Αν δεν περιέχεται σ' αυτήν ένας 
τουλάχιστον ορισµένος λόγος από τους αναφερόµενους περιοριστικά στα άρθρα 510 
και 484 ΚΠ∆ λόγους αναιρέσεως, η αίτηση είναι απαράδεκτη και ως εκ τούτου 
απορριπτέα (άρθρα 476 και 513 ΚΠοιν∆). Απλή παράθεση του κειµένου της σχετικής 
διατάξεως που προβλέπει το λόγο της αναιρέσεως, χωρίς αναφορά περιστατικών, που 
θεµελιώνουν την επικαλούµενη πληµµέλεια, δεν αρκεί. Οι αόριστοι και ασαφείς 
λόγοι αναιρέσεως είναι ανεπίδεκτοι δικαστικής εκτιµήσεως και δεν µπορούν να 
συµπληρωθούν µε στοιχεία που περιέχονται σε ξεχωριστή αίτηση, δήλωση ή 
υπόµνηµα. 
Συνεπώς λόγοι που αναφέρονται σε άλλο έγγραφο και δη σε υπόµνηµα, το οποίο 
κατατέθηκε σε χρόνο µεταγενέστερο της αιτήσεως αναιρέσεως δεν λαµβάνονται 
υπόψη από το δικαστήριο, αφού το υπόµνηµα είναι χρονικώς µεταγενέστερο της 
αιτήσεως αναιρέσεως και δεν µπορεί να εκτιµηθεί ή εκληφθεί ότι είναι 
ενσωµατωµένο στο αναιρετήριο και ότι αποτελεί ενιαίο µε αυτό δικόγραφο.  
- Για το ορισµένο του εκ του άρθρου 484 παρ. 4 στοιχ. δ' ΚΠ∆, λόγου αναιρέσεως 
της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας που επιβάλλει το άρθρο 139 και δεδοµένου ότι ο 
λόγος αυτός δεν διαφοροποιείται, ως προς το παραδεκτό του από τους άλλους λόγους 
αναιρέσεως, πρέπει, εάν ελλείπει µεν παντελώς η αιτιολογία, να προσδιορίζεται µε 
την αίτηση αναιρέσεως η ανυπαρξία αυτής σε σχέση µε συγκεκριµένο ή 
συγκεκριµένα κεφάλαια του βουλεύµατος, στα οποία αναφέρεται η εν λόγω αιτίαση, 
αν δε υπάρχει αιτιολογία, αλλά δεν είναι ειδική, να διευκρινίζεται επιπλέον σε, τι 
συνίσταται η έλλειψη αυτή, σε σχέση µε το συγκεκριµένο ή τα συγκεκριµένα 
πληττόµενα κεφάλαια του βουλεύµατος ήτοι ποίες οι τυχόν ελλείψεις στην αιτιολογία 
αυτού ή οι αντιφατικές αιτιολογίες ή ποία αποδεικτικά µέσα δεν έχουν ληφθεί υπόψη 
από το συµβούλιο. Περαιτέρω, για το ορισµένο του εκ του άρθρου 484 παρ. β' ΚΠ∆ 
λόγου αναιρέσεως για εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία της ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως που εφαρµόστηκε στο βούλευµα, πρέπει στην έκθεση να διαλαµβάνονται 
συγκεκριµένα η ουσιαστική διάταξη που φέρεται ότι παραβιάσθηκε, η µορφή της 
παραβιάσεώς της, εάν δηλαδή έλαβε χώρα εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή αυτής, η 
έννοια που εδόθη σ' αυτήν από το συµβούλιο κατά την ερµηνεία της ή τα σχετικά 
πραγµατικά περιστατικά που εδέχθη αυτό (συµβούλιο) ότι προέκυψαν κατά τη 
γενοµένη υπαγωγή τους σ' αυτά. Τέλος, για το ορισµένο του από το άρθρο 484 παρ. 
1, στοιχ. γ' ΚΠ∆ λόγου αναιρέσεως για παραβίαση δεδικασµένου απαιτείται να 
αναφέρεται σ' αυτό η προηγούµενη, καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση, η οποία 
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αφορά την αυτή αξιόποινη πράξη του αυτού προσώπου, ότι αυτή κατέστη 
αµετάκλητη και πως έλαβε χώρα το γεγονός αυτό, ώστε να κριθεί εάν δηµιουργήθηκε 
δεδικασµένο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 148 - 153, 473, 474, 476, 484, 509, 510, 513, 
ΠΚ: 216, 386, 404, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 418 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ορισµένο του λόγου αναίρεσης. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 474 παρ. 2 ΚΠ∆ "στην έκθεση (ασκήσεως του ενδίκου 
µέσου), πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται το ένδικο 
µέσο". Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 462 ιδίου Κώδικα, 
προκύπτει ότι προϋπόθεση του κύρους της αιτήσεως αναιρέσεως κατά της 
αποφάσεως είναι να περιέχεται σε αυτή ισχυρός λόγος αναιρέσεως εκ των 
διαλαµβανοµένων περιοριστικώς στο άρθρο 510 ίδιου Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση ο 
λόγος αυτός πρέπει να είναι διατυπωµένος κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, διότι 
διαφορετικά η αίτηση είναι απαράδεκτη, σύµφωνα µε το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠ∆. 
Απλή παράθεση του κείµενου της σχετικής διατάξεως που προβλέπει το λόγο 
αναιρέσεως, χωρίς αναφορά των περιστατικών που θεµελιώνουν την επικαλούµενη 
πληµµέλεια, δεν αρκεί. Ειδικότερα, για το ορισµένο του από το άρθρο 510 παρ.1 
στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ προβλεπόµενου λόγου αναιρέσεως για "έλλειψη από την απόφαση 
της ειδικής αιτιολογίας που επιβάλλει το Σύνταγµα", πρέπει στην έκθεση αναιρέσεως 
να προσδιορίζεται σε τι συνίσταται η έλλειψη αυτή σε σχέση µε το συγκεκριµένο ή τα 
συγκεκριµένα πληττόµενα κεφάλαια της αποφάσεως, ποιες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή 
ασάφειες ή οι αντιφατικές αιτιολογίες κλπ (ΟλΑΠ 19/2001). Τα αυτά ισχύουν και 
όταν η απόφαση κατά της οποίας στρέφεται η αναίρεση, αφορά αντιρρήσεις σχετικά 
µε την εκτέλεση (άρθρα 564 έως 566 του ΚΠ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 462, 474, 476, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 262 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Υπέρβαση εξουσίας. Παραγραφή. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. παύει η ποινική δίωξη. 
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- Κατά το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆, οι δικαστικές αποφάσεις 
πρέπει να έχουν ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, κατά δε τη διάταξη του 
τρίτου εδαφίου του άρθρου 139 ΚΠ∆, που προστέθηκε στο άρθρο 2 παρ. 5 εδ β του Ν 
2408/1996 και ισχύει από 4-6-1996, αιτιολογία απαιτείται σε όλες χωρίς εξαίρεση τις 
αποφάσεις, ανεξάρτητα του αν αυτό απαιτείται ειδικά από το νόµο ή αν είναι 
οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική ελεύθερη ή 
ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε. 
Συνεπώς η παρεµπίπτουσα απόφαση που απορρίπτει αίτηµα του κατηγορουµένου για 
αναβολή της δίκης, µολονότι η κρίση του ∆ικαστηρίου για το αν πρέπει ή όχι να 
αναβληθεί η δίκη είναι ανέλεγκτη, πρέπει να έχει ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. ∆ιαφορετικά, ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ ΚΠ∆ λόγος 
αναίρεσης, αν δε το δικαστήριο απορρίψει το αίτηµα της αναβολής χωρίς την 
απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία και προχωρήσει στην έρευνα 
της υπόθεσης και την καταδίκη του κατηγορουµένου για την πράξη για την οποία 
ασκήθηκε ποινική δίωξη, τότε υποπίπτει στην από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η ΚΠ∆ 
πληµµέλεια της υπέρβασης εξουσίας.  
- Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 ΠΚ, το αξιόποινο εξαλείφεται µε την παραγραφή, 
η οποία, προκειµένου περί πληµµεληµάτων, είναι πέντε έτη, αρχόµενη από την ηµέρα 
που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη. Η προθεσµία αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί 
η κύρια διαδικασία και ώσπου να γίνει αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, όχι 
όµως πέραν από τα τρία έτη για τα πληµµελήµατα. Από τις διατάξεις αυτές, σε 
συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 310 παρ. 1β, 370 εδ β' και 511 (όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ. 5 του Ν 3160/2003) του ΚΠ∆, προκύπτει ότι η 
παραγραφή, ως θεσµός δηµόσιας τάξης, εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως από τα 
δικαστήρια σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας, ειδικότερα δε ο Άρειος Πάγος 
διαπιστώνοντας τη συµπλήρωσή της αν εµφανισθεί ο αναιρεσείων και κριθεί και ένας 
λόγος αναίρεσης βάσιµος, όπως εν προκειµένω, οφείλει αυτεπαγγέλτως, να αναιρέσει 
την προσβαλλόµενη καταδικαστική απόφαση και να παύσει οριστικά την ποινική 
δίωξη κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 370 εδ β' του ΚΠ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 370, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
ΠΚ: 111, 112, 113,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 343 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Στοιχεία του αναιρετικού 
λόγου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 148 έως 153, 473 παρ.2, 474 παρ.2, 
476 παρ.1, 509 παρ.1 και 510 του ΚΠοιν∆ προκύπτει, ότι για το κύρος και κατ' 
ακολουθίαν για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως πρέπει στη 
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δήλωση ασκήσεώς της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο οι λόγοι για 
τους οποίους ασκείται. Αν δεν περιέχεται σ' αυτήν ένας τουλάχιστον ορισµένος 
λόγος, από τους περιοριστικά αναφερόµενους στο άρθρο 510 ΚΠοιν∆ λόγους 
αναιρέσεως, η αίτηση είναι απαράδεκτη και ως τέτοια απορρίπτεται (άρθρο 513 
ΚΠοιν∆). Απλή παράθεση του κειµένου της σχετικής διατάξεως, που προβλέπει το 
λόγο αναιρέσεως, χωρίς αναφορά των περιστατικών, που θεµελιώνουν την 
επικαλούµενη πληµµέλεια δεν αρκεί. Ούτε µπορεί ο αορίστως διατυπούµενος, στην 
έκθεση αναιρέσεως λόγος να συµπληρωθεί µε παραποµπή σε άλλα έγγραφα ή µε το 
υποβαλλόµενο υπόµνηµα. Ειδικότερα, για το ορισµένο του από το άρθρο 510 παρ. 1 
στοιχ. ∆ ΚΠοιν∆ λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας που επιβάλλει το Σύνταγµα και δεδοµένου ότι ο λόγος αυτός δεν 
διαφοροποιείται ως προς το παραδεκτό του από τους άλλους λόγους αναιρέσεως, 
πρέπει να προσδιορίζεται µε την αναίρεση σε τί συνίσταται η έλλειψη αυτή 
αναφορικά µε το συγκεκριµένο ή τα συγκεκριµένα πληττόµενα κεφάλαια της 
απόφασης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 183 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αναίρεση εισαγγελέα. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
Πραγµατογνωµοσύνη. 
- Κατά το άρθρο 505 παρ. 2 του ΚΠ∆, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µπορεί να 
ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε αποφάσεως µέσα στην προθεσµία του άρθρου 
479 παρ. 2, δηλαδή µέσα σε ένα µήνα από την καταχώρησή της αποφάσεως 
καθαρογραµµένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 του ΚΠ∆. Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει, ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να ασκεί 
αναίρεση κατά πάσης αποφάσεως, αθωωτικής ή καταδικαστικής, οποιουδήποτε 
Ποινικού ∆ικαστηρίου και για όλους τους λόγους του άρθρου 510 παρ. 1 ΚΠ∆, 
µεταξύ των οποίων και η έλλειψη της, από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντ. και 139 του 
ΚΠ∆, απαιτούµενης ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας.  
- Έλλειψη της απαιτούµενης από τις παραπάνω διατάξεις, ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, που ιδρύει λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως κατά το 
άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆, υπάρχει, σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα, όταν 
δεν προκύπτει από αυτήν, ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε όλα 
τα αποδεικτικά µέσα και όχι µόνο µερικά από αυτά, προκειµένου να διαµορφώσει την 
κρίση του. Ειδικότερα, ως προς την έκθεση των αποδείξεων αρκεί η γενική, κατά το 
είδος τους, αναφορά τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποίο ή 
ποία αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε κάθε παραδοχή. Πρέπει, όµως, να προκύπτει µε 
βεβαιότητα από την απόφαση, ότι έχουν ληφθεί υπόψη στο σύνολό τους τα 
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αποδεικτικά µέσα και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Η κατά το άρθρο 178 ΚΠ∆ 
απαρίθµηση των αποδεικτικών µέσων στην ποινική διαδικασία είναι ενδεικτική και 
αφορά στα κυριότερα από αυτά, χωρίς να αποκλείει άλλα. Μεταξύ των αποδεικτικών 
µέσων περιλαµβάνεται και η πραγµατογνωµοσύνη, η οποία διατάσσεται, κατά το 
άρθρο 183 ΚΠ∆, υπό προϋποθέσεις, από ανακριτικό υπάλληλο, το δικαστικό 
συµβούλιο η από το δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση των διαδίκων ή 
του εισαγγελέα. Ως ιδιαίτερο δε είδος αποδεικτικού µέσου η πραγµατογνωµοσύνη, 
διακρινόµενο των εγγράφων, πρέπει να µνηµονεύεται ειδικώς στην αιτιολογία της 
αποφάσεως µεταξύ των αποδεικτικών µέσων, προκειµένου να υπάρχει βεβαιότητα ότι 
λήφθηκε υπόψη. ∆ιαφορετικά, αν δηλαδή δεν αναφέρεται µεταξύ των αποδεικτικών 
µέσων, δεν προκύπτει βεβαιότητα, ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και το 
ιδιαίτερο αυτό αποδεικτικό µέσο, εκτός αν αυτό προκύπτει από το όλο περιεχόµενο 
της αποφάσεως. 
- Από την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 183 ΚΠ∆, συνάγεται ότι η 
πραγµατογνωµοσύνη, ως αποδεικτικό µέσο αποσκοπεί στην ενίσχυση της κρίσεως 
του δικαστή, όταν ανακύπτει ζήτηµα που απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις και 
εκτιµάται ελευθέρως από το δικαστήριο κατ' εφαρµογή του άρθρου 177 του ιδίου 
Κώδικα, µε την έννοια ότι δε δεσµεύεται το δικαστήριο από τις γνωµοδοτήσεις των 
πραγµατογνωµόνων. Οφείλει, όµως, το δικαστήριο όταν δεν αποδέχεται τα 
προκύπτοντα από αυτήν συµπεράσµατα να αιτιολογεί την αντίθετη δικαστική του 
πεποίθηση, παραθέτοντας τα αποδεικνυόµενα πραγµατικά περιστατικά τα οποία 
αποκλείουν όσα οι πραγµατογνώµονες θέτουν ως βάση της γνώµης τους (ΑΠ 
740/2012). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 183, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΝοΒ 2013, σελίδα 2226 
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 266 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
- Η καταδικαστική απόφαση στερείται της επιβαλλόµενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 
του Συντάγµατος και 139 του Κ.Π.∆. ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και 
ιδρύεται έτσι ο εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως, όταν, 
µεταξύ άλλων, δεν µνηµονεύονται σ' αυτήν τα αποδεικτικά µέσα που λήφθηκαν 
υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, για τον σχηµατισµό της κρίσεώς του περί της 
ενοχής του κατηγορουµένου. Από την απόφαση, πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα, 
ότι έχουν ληφθεί υπόψη και εκτιµηθεί όλα στο σύνολό τους, τα αποδεικτικά µέσα. 
Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους 
(µάρτυρες έγγραφα κ.λ.π.) χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι 
προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά.  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 160 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Η παρεµπίπτουσα απόφαση που απορρίπτει την αίτηση του κατηγορουµένου περί 
αναβολής της δίκης, κατά το άρθρο 349 ΚΠοιν∆, πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
αιτιολογηµένη. Υπέρβαση εξουσίας. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 349 και 501 παρ. 1 ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι παρέχεται 
δικαίωµα στον εκκαλούντα κατηγορούµενο να ζητήσει την αναβολή της δίκης, όταν 
δεν µπορεί να εµφανισθεί στο δικαστήριο και να υποστηρίξει την έφεσή του, για 
σοβαρούς λόγους υγείας και λόγους ανωτέρας βίας. Εξάλλου, η κατά τα άρθρα 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, 
η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως, απαιτείται όχι µόνον για την απόφαση περί της ενοχής, δηλαδή την 
καταδικαστική ή απαλλακτική για την κατηγορία απόφαση του δικαστηρίου, αλλά 
για όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα αν αυτές είναι οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή αν η 
έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που 
τις εξέδωσε. Έτσι, η παρεµπίπτουσα απόφαση που απορρίπτει την αίτηση του 
κατηγορουµένου περί αναβολής της δίκης, κατά το άρθρο 349 ΚΠοιν∆, πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα αιτιολογηµένη, παρά το ότι η παραδοχή ή απόρριψη τέτοιας αιτήσεως 
έχει αφεθεί στην ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου, δηλαδή να αναφέρει στο 
αιτιολογικό της τα αποδεικτικά µέσα που εκτιµήθηκαν, τα πραγµατικά περιστατικά 
που προέκυψαν και τις σκέψεις, βάσει των οποίων το δικαστήριο κατέληξε στην 
απορριπτική της αιτήσεως αυτής κρίση του. Η έλλειψη της κατά τα ανωτέρω 
απαιτουµένης αιτιολογίας ιδρύει τον από το αρ. 510 παρ.1 στοιχ. ∆' λόγο αναιρέσεως, 
αν δε το δικαστήριο απορρίψει το αίτηµα της αναβολής χωρίς την απαιτουµένη ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία και προχωρήσει στην έρευνα της υποθέσεως και είτε 
απορρίψει την έφεση ως ανυποστήρικτη είτε στην καταδίκη του κατηγορουµένου για 
την πράξη, για την οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη, τότε υποπίπτει στην από το άρ. 
510 παρ.1 στοιχ. Η' ΚΠ∆ πληµµέλεια της υπερβάσεως εξουσίας. Ως ανωτέρα βία 
νοείται κάθε απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός, είτε αντικειµενικό είτε σχετικό µε 
το πρόσωπο του δικαιούχου, το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν µπορεί να 
αποτραπεί µε µέτρα εξαιρετικής επιµέλειας και συνέσεως, ενώ ως ανυπέρβλητο 
κώλυµα θεωρείται εκείνο το οποίο οπωσδήποτε δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
διαδίκου και το οποίο δεν µπόρεσε να υπερνικηθεί από αυτόν µε κανένα τρόπο. 
Όµως, το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει ή να 
δικαιολογήσει ειδικά τη σιωπηρή ή τη ρητή απόρριψή του, όταν η προβολή από τον 
κατηγορούµενο ενός τέτοιου αιτήµατος δεν διατυπώνεται κατά τρόπο σαφή και 
ορισµένο, µε όλα δηλαδή τα περιστατικά που δικαιολογούν την αναβολή της 
συζητήσεως της υποθέσεως.  
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∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 349, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 398 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας της δικαστικής απόφασης. 
Ελαφρυντικές περιστάσεις. 
- Η επιβαλλόµενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, η έλλειψη της οποίας 
ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, πρέπει να 
εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς του κατηγορουµένου. Είναι δε 
αυτοτελείς εκείνοι οι ισχυρισµοί, οι οποίοι κατατείνουν στη άρση του άδικου 
χαρακτήρα της πράξεως ή αποκλείουν ή µειώνουν την ικανότητα προς καταλογισµό ή 
οδηγούν στη εξάλειψη του αξιοποίνου ή σε µείωση της ποινής. Τέτοιος αυτοτελής 
ισχυρισµός είναι και εκείνος, που προβάλλεται από τον κατηγορούµενο, για 
συνδροµή στο πρόσωπο του, της ελαφρυντικής περιστάσεως από τις αναφερόµενες 
στο άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ, αφού η παραδοχή της οδηγεί, κατά την παρ.1 του ίδιου 
άρθρου στην επιβολή µειωµένης ποινής κατά το άρθρο 83 ιδίου κώδικα. Ως 
ελαφρυντικές περιστάσεις, κατά το άρθρο 84 παρ.2 ΠΚ, θεωρούνται µεταξύ άλλων, 
κατά το υπό στοιχείο β αυτού, το ότι ο υπαίτιος ωθήθηκε στην πράξη του από όχι 
ταπεινά αίτια ή από µεγάλη ένδεια ή διατελώντας υπό την επίδραση σοβαρής απειλής 
ή υπό την επιβολή προσώπου, στο οποίο αυτός οφείλει υπακοή ή µε το οποίο 
βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 84, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 307 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αυτοτελείς ισχυρισµοί. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. 
- Η επιβαλλόµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, η έλλειψη της οποίας 
ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα αντίστοιχο λόγο 
αναιρέσεως, πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς, εκείνους δηλαδή 
που προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ. 2 και 
333 παρ. 2 ΚΠ∆, από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορό του και τείνουν στην άρση 
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του άδικου χαρακτήρα της πράξης ή της ικανότητας για καταλογισµό ή στη µείωση 
αυτής ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξης ή τη µείωση της ποινής, εφόσον, 
όµως, αυτοί προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, µε όλα δηλαδή τα 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία είναι αναγκαία κατά την οικεία διάταξη για τη 
θεµελίωσή τους. ∆ιαφορετικά, το δικαστήριο της ουσίας δεν υπέχει υποχρέωση να 
απαντήσει αιτιολογηµένα στην απόρριψή τους. Τέτοιο αυτοτελή ισχυρισµό, αποτελεί 
και το αίτηµα του κατηγορουµένου ή του συνηγόρου του, περί αποκλεισµού του 
άδικου χαρακτήρα της πράξης που διέπραξε, λόγω συνδροµής περίπτωσης άµυνας. 
Αντίθετα η υπό του κατηγορουµένου άρνηση του νοµικού χαρακτηρισµού της 
πράξεως που του αποδίδεται, δεν συνιστά αυτοτελή ισχυρισµό, αλλά άρνηση της 
κατηγορίας, όπως κατά τα αντικειµενικά και υποκειµενικά της στοιχεία εξειδικεύεται 
στο κατηγορητήριο (ΑΠ 720/2011, ΑΠ 1294/2010). Εποµένως, ο ισχυρισµός του 
κατηγορουµένου, περί µεταβολής της κατηγορίας από ανθρωποκτονία εκ προθέσεως 
σε ανθρωποκτονία από αµέλεια, δε συνιστά αυτοτελή ισχυρισµό, υπό της εκτεθείσα 
έννοια, αλλά αρνητικό της κατηγορίας ισχυρισµό.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 170, 333, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 92 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αίτηµα αναβολής. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Έλλειψη ακρόασης. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 352 και 353 του ΚΠοιν∆, παρέχεται και στον 
κατηγορούµενο το δικαίωµα να ζητήσει αναβολή της δίκης για κρείσσονες 
αποδείξεις, εναπόκειται όµως στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου να διατάξει 
την εν λόγω αναβολή, αν κρίνει ότι οι αποδείξεις αυτές είναι αναγκαίες για να 
µορφώσει την κατά το άρθρο 177 του ίδιου Κώδικα δικανική του πεποίθηση. 
Εξάλλου, η ειδική, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, από την έλλειψη της οποίας ιδρύεται λόγος 
αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ΚΠοιν∆, απαιτείται όχι µόνο για 
την απόφαση περί της ενοχής, δηλαδή την καταδικαστική ή απαλλακτική για την 
κατηγορία απόφαση του δικαστηρίου, αλλά για όλες τις αποφάσεις, ανεξαρτήτως αν 
αυτές είναι οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική, 
ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε. Έτσι, η παρεµπίπτουσα 
απόφαση που απορρίπτει αίτηση του κατηγορουµένου περί αναβολής της δίκης για 
κρείσσονες αποδείξεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα αιτιολογηµένη, υπό την προϋπόθεση 
ότι υποβάλλεται παραδεκτώς και είναι ορισµένη. ∆ιαφορετικά, ιδρύεται ο ανωτέρω 
λόγος αναιρέσεως, για ελλιπή αιτιολογία. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 1 
στοιχ. δ του ΚΠοιν∆, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 
3904/2010, ακυρότητα που λαµβάνεται και αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο 
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και στον Άρειο Πάγο ακόµη και ιδρύει τον από το 
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άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α του ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως προκαλείται και αν δεν 
τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν την εµφάνιση, την εκπροσώπηση και την 
υπεράσπιση του κατηγορουµένου και την άσκηση των δικαιωµάτων που του 
παρέχονται από το νόµο, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προάσπιση των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών και το ∆ιεθνές 
Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα. Με βάση τη διάταξη του άρθρου 
6 παρ. 1 της Συµβάσεως αυτής, αν υποβληθεί νοµίµως αίτηµα αναβολής της δίκης για 
κρείσσονες αποδείξεις και αυτό απορριφθεί χωρίς ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, θεωρείται ότι προσβάλλεται το δικαίωµα του κατηγορουµένου για δίκαιη 
δίκη και ιδρύεται και ο ως άνω λόγος αναιρέσεως. 
- Για το ορισµένο του εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ ∆' ΚΠοιν∆ λόγου αναιρέσεως, 
για έλλειψη της επιβαλλόµενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του 
ΚΠοιν∆ ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και δεδοµένου ότι ο λόγος αυτός 
δεν διαφοροποιείται ως προς το παραδεκτό του από τους άλλους λόγους αναιρέσεως, 
πρέπει να προσδιορίζεται µε την αναίρεση σε τί συνίσταται η έλλειψη αυτή, αν 
δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου αιτιολογία, ως προς όλα ή ως προς συγκεκριµένα 
κεφάλαια της αποφάσεως, ή αν η υπάρχουσα είναι ελλιπής και ποιές είναι, στη 
δεύτερη αυτή περίπτωση, οι ελλείψεις ή οι ασάφειες ή οι αντιφάσεις της υπάρχουσας 
αιτιολογίας, ή ποιά αποδεικτικά µέσα δεν λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο της 
ουσίας (ΟλΑΠ 2/2002).  
- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 141 του ΚΠοιν∆, τα πρακτικά τηρούνται 
συνοπτικά και πρέπει να περιέχουν, εκτός των άλλων, τις δηλώσεις των 
κατηγορουµένων και των αστικώς υπευθύνων, τις αποφάσεις του δικαστηρίου και τις 
διατάξεις εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση και γενικά κάθε αξιόλογο γεγονός κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι τα πρακτικά της 
ποινικής δίκης αποδεικνύουν, µέχρι να προσβληθούν ως πλαστά, όλα όσα 
καταχωρούνται σ' αυτά, µεταξύ των οποίων και οι δηλώσεις, προτάσεις και αιτήσεις 
των διαδίκων, καθώς και οι αποφάσεις του δικαστηρίου και οι διατάξεις εκείνου που 
διευθύνει τη συζήτηση. Εποµένως, αιτήσεις ή δηλώσεις του κατηγορουµένου που δεν 
καταχωρήθηκαν στα πρακτικά, τα οποία δεν διορθώθηκαν κατά τούτο, ούτε 
προσβάλλονται ως πλαστά, θεωρούνται ότι δεν έγιναν. Εξάλλου, ακυρότητα της 
διαδικασίας στο ακροατήριο επέρχεται για έλλειψη ακροάσεως, που ιδρύει λόγο 
αναιρέσεως της αποφάσεως, κατά τα άρθρα 170 παρ. 2 και 510 παρ. 1 στοιχ. Β' του 
ΚΠοιν∆, όταν ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορός του ζήτησαν να ασκήσουν δικαίωµα 
που ρητά τους παρέχεται από το νόµο και το ∆ικαστήριο τους το αρνήθηκε ή 
παρέλειψε να αποφανθεί για τη σχετική αίτηση. Τέτοιο δικαίωµα είναι και αυτό του 
κατηγορουµένου να υποβάλει, σύµφωνα µε το άρθρο 364 παρ. 1 του ΚΠοιν∆, αίτηµα 
αναγνώσεως εγγράφου που κατατέθηκε κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής 
διαδικασίας. Για να επέλθει, όµως, η, κατά το άρθρο 170 παρ. 2 ΚΠοιν∆, ακυρότητα 
της διαδικασίας, απαιτείται να υποβληθεί σαφές και ορισµένο αίτηµα από τον 
κατηγορούµενο ή το συνήγορό του και επιπλέον, σε περίπτωση µη αποδοχής αυτού 
από το διευθύνοντα τη συζήτηση, άµεση προσφυγή του σε ολόκληρο το ∆ικαστήριο 
και απόρριψη παρά το νόµο από αυτό της προσφυγής ή παράλειψή του να αποφανθεί. 
∆ιατάξεις: 
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ΚΠ∆: 141, 177, 352, 353, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. 
∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 26 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αναίρεση εισαγγελέα. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατοµένης αιτιολογίας. 
- Κατά το άρθρο 505 παρ. 2 του ΚΠοιν∆, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µπορεί 
να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε απόφασης µέσα στην προθεσµία του άρθρου 
479 παρ. 2, δηλαδή µέσα σε τριάντα ηµέρες από την καταχώρηση της απόφασης 
καθαρογραφηµένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 του ΚΠ∆. Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να ασκεί 
αναίρεση για κάθε απόφαση, αθωωτική ή καταδικαστική, οποιουδήποτε ποινικού 
δικαστηρίου και για όλους τους λόγους του άρθρου 510 παρ. 1 ΚΠ∆, µεταξύ των 
οποίων και η έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ 
απαιτούµενης ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Έλλειψη δε µίας τέτοιας 
αιτιολογίας υπάρχει και όταν το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, ακόµη και αν 
µνηµόνευσε στην αρχή του σκεπτικού της εντελώς τυπικό κατ' είδος τα ληφθέντα 
υπόψη αποδεικτικό µέσα, χωρήσει ακολούθως στην αξιολογική εκτίµηση ορισµένων 
και µόνον ειδικώς και επιλεκτικώς κατονοµαζόµενων αποδεικτικών µέσων, στα οποία 
στηρίζει αποκλειστικά την κρίση του, παραλείποντας έτσι κατά τα λοιπά την 
επιβαλλόµενη από τα άρθρα 177 παρ. 1 και 178 ΚΠ∆ συγκριτική στάθµιση και 
αξιολογική συσχέτιση όλων των αποδεικτικών µέσων και πολύ περισσότερο όταν το 
δικαστήριο αγνόησε εντελώς κάποιο αποδεικτικό µέσο. Προκειµένου δε για 
αθωωτική απόφαση, ενόψει του τεκµηρίου αθωότητας, που θεσπίζεται και από τη 
διάταξη του άρθρου 6 παρ.2 της ΕΣ∆Α (ν.δ. 53/74), τέτοια έλλειψη αιτιολογίας 
συντρέχει και όταν δεν εκτίθενται στην απόφαση µε σαφήνεια και πληρότητα τα 
αναγκαία πραγµατικά περιστατικά της αξιόποινης πράξης και οι λόγοι από τους 
οποίους το δικαστήριο της ουσίας αδυνατεί να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ο 
κατηγορούµενος πραγµάτωσε την αντικειµενική ή υποκειµενική υπόσταση του 
εγκλήµατος που του αποδίδεται.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 117, 178, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 42 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αίτηµα αναβολής της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις µε σκοπό να προσαχθούν 
νέες αποδείξεις. Ειδική αιτιολογία. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 352, 353 και 139 του ΚΠ∆ προκύπτει ότι ο 
κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ζητήσει την αναβολή της δίκης για κρείσσονες 
αποδείξεις µε σκοπό να προσαχθούν νέες αποδείξεις. Η παραδοχή ή µη του σχετικού 
αιτήµατος υπόκειται µεν στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, οφείλει 
όµως αυτό να απαντήσει στο υποβαλλόµενο αίτηµα αναβολής και σε περίπτωση 
απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικά την απόφασή του. ∆ιαφορετικά, αν δηλαδή 
απορρίψει το εν λόγω αίτηµα χωρίς την απαιτούµενη ειδική αιτιολογία, ιδρύεται ο 
από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.∆ του ΚΠ∆ λόγος αναίρεσης. Εάν όµως το παραπάνω 
αίτηµα δεν διατυπώνεται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, µε όλα δηλαδή τα 
περιστατικά που δικαιολογούν την αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης, το 
δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει και µάλιστα αιτιολογηµένα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 352, 353, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναίρεση - Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 991 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Στοιχεία ορισµένου λόγων αναίρεσης για εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία της 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 148-153, 473 παρ.2, 474 παρ. 2, 476 
παρ.1, 509 παρ.1, και 510 ΚΠ∆, προκύπτει ότι για το κύρος και κατ' ακολουθία για το 
παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης κατά αποφάσεως πρέπει στη δήλωση ασκήσεως 
αυτής να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και oρισµένο οι λόγοι για τους οποίους 
ασκείται. Αν δεν περιέχεται σ' αυτήν ένας τουλάχιστον ορισµένος λόγος από τους 
αναφερόµενους περιοριστικά στο άρθρο 510 παρ. 1 ΚΠ∆, η αίτηση είναι απαράδεκτη 
και ως τέτοια απορρίπτεται (άρθρο 513 πορ.1 εδ. α' ΚΠ∆) Απλή παράθεση του 
κειµένου της σχετικής διατάξεως που προβλέπει το λόγο αναιρέσεως, χωρίς αναφορά 
των περιστατικών που θεµελιώνουν την επικαλούµενη πληµµέλεια, δεν αρκεί, ούτε 
µπορεί ο αορίστως διατυπουµένος στην έκθεση αναιρέσεως λόγος να συµπληρωθεί 
µε παραποµπή σε άλλα έγγραφα (ΟλΑΠ 2/2002).  
Ειδικότερα, για να είναι ορισµένος και εντεύθεν παραδεκτός ο προβαλλόµενος από το 
άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ λόγος αναίρεσης για εσφαλµένη εφαρµογή ή 
ερµηνεία της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που-εφαρµόσθηκε µε την απόφαση, 
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πρέπει να γίνεται στην έκθεση για την άσκηση της µνεία της ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως που φέρεται ότι παραβιάσθηκε, καθώς και της αποδιδόµενης σε σχέση µε 
τη διάταξη αυτή πληµµέλειας, δηλαδή σε τι συνίσταται η εσφαλµένη εφαρµογή, η 
ερµηνεία της διάταξης που εφαρµόσθηκε από την προσβαλλόµενη απόφαση.  
Επίσης για να είναι ορισµένος ο προβαλλόµενος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' 
ΚΠ∆. λόγος της έλλειψης ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, πρέπει να 
προσδιορίζεται σε τι συνίσταται η έλλειψη αυτή σε σχέση µε το συγκεκριµένο ή τα 
συγκεκριµένα πληττόµενα κεφάλαια της προσβαλλόµενης απόφασης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 148 - 153, 473, 474, 476, 509, 510, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. E, 
513, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 199 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης. Για το ορισµένο του από το άρθρο 510 παρ. 1 
στοιχ. Α' ΚΠ∆ λόγου αναίρεσης περί απόλυτης ακυρότητας στο ακροατήριο πρέπει 
να προσδιορίζεται ακριβώς σε τι συνίσταται η ακυρότητα αυτή. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 148 έως 153, 473 παρ. 2, 474 παρ. 2, 
476 παρ. 1, 509 παρ. 1 και 510 ΚΠ∆ προκύπτει, ότι για το κύρος και κατ' ακολουθίαν 
το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης κατά αποφάσεως πρέπει στη δήλωση ασκήσεώς 
της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο οι λόγοι για τους οποίους 
ασκείται. Αν δεν περιέχεται σ' αυτήν ένας τουλάχιστον ορισµένος λόγος, από τους 
περιοριστικά αναφερόµενους στο άρθρο 510 ΚΠ∆ λόγους αναίρεσης, η αίτηση είναι 
απαράδεκτη και ως τέτοια απορρίπτεται (άρθρο 513 ΚΠ∆). Απλή παράθεση του 
κειµένου της σχετικής διάταξης, που προβλέπει το λόγο αναίρεσης, χωρίς αναφορά 
περιστατικών, που θεµελιώνουν την επικαλούµενη πληµµέλεια δεν αρκεί. Ούτε 
µπορεί ο αορίστως διατυπούµενος στην έκθεση αναίρεσης λόγος να συµπληρωθεί µε 
παραποµπή σε άλλα έγγραφα ή µε το υποβαλλόµενο υπόµνηµα. Ειδικότερα, για το 
ορισµένο του από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠ∆ λόγου αναίρεσης περί 
απόλυτης ακυρότητας στο ακροατήριο πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς σε τι 
συνίσταται η ακυρότητα αυτή, ποια δηλαδή από τις περιπτώσεις απόλυτης 
ακυρότητας του άρθρου 171 του ΚΠ∆ επικαλείται ο αναιρεσείων, µε ταυτόχρονη 
παράθεση των περιστατικών που στηρίζουν την αιτίασή του αυτή.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Α,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 78 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Περιεχόµενο αίτησης αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 148 έως 153, 473 παρ. 2, 474 παρ. 2, 
476 παρ. 1, 509 παρ. 1 και 510 του ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι, για το κύρος και κατ' 
ακολουθίαν το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως κατ' αποφάσεως, πρέπει στη 
δήλωση ασκήσεώς της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο οι λόγοι για 
τους οποίους ασκείται. Αν δεν περιέχεται σ' αυτήν ένας τουλάχιστον ορισµένος 
λόγος, από τους αναφερόµενους περιοριστικά στο άρθρο 510 ΚΠοιν∆ λόγους 
αναιρέσεως, η αίτηση είναι απαράδεκτη και ως τέτοια απορρίπτεται (άρθρο 513 του 
ίδιου Κώδικα). Απλή παράθεση του κειµένου της σχετικής διατάξεως που προβλέπει 
το λόγο αναιρέσεως, χωρίς αναφορά των περιστατικών που θεµελιώνουν την 
επικαλούµενη πληµµέλεια, δεν αρκεί.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 148 - 153, 473, 474, 476, 509, 510,, 513, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 312 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 474 παρ.1 και 476 παρ.1 του 
ΚΠοιν∆ προκύπτει, ότι ο δικαιούµενος σε άσκηση ενδίκου µέσου κατά βουλεύµατος 
ή αποφάσεως, µε την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 473 παρ.2 του ίδιου 
κώδικα, οφείλει να ασκήσει αυτό µε δήλωση, την οποία κάνει ο ίδιος ή ο 
αντιπρόσωπός του στα περιοριστικώς αναφερόµενα στο άρθρο 474 παρ.1 πρόσωπα, 
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και ο διευθυντής της φυλακής, όπου αυτός 
κρατείται. Για τη δήλωση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από εκείνον που την 
υποβάλλει ή τον αντιπρόσωπό του (άρθρο 465 παρ.1 ΚΠ∆) και από εκείνον που τη 
δέχεται. Η έκθεση αυτή αποτελεί συστατικό τύπο, η παράβαση του οποίου 
συνεπάγεται την από το αρµόδιο δικαστήριο ή δικαστικό συµβούλιο απόρριψη ως 
απαράδεκτου του ενδίκου µέσου, λόγω µη τηρήσεως των διατυπώσεων, που 
ορίζονται από το νόµο για την άσκησή του (ΟλΑΠ 2/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 465, 473, 474, 476, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 214 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 474 παρ. 1 ΚΠ∆ "µε την επιφύλαξη της διατάξεως της 
παρ. 2 του άρθρου 473, το ένδικο µέσο ασκείται µε δήλωση στο γραµµατέα του 
δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (ή το βούλευµα) ή στο γραµµατέα του 
Ειρηνοδικείου ή στον προϊστάµενο της προξενικής αρχής που βρίσκεται στο 
εξωτερικό και στην περιφέρεια των οποίων κατοικεί ή διαµένει προσωρινά ο 
δικαιούµενος. Αν αυτός κρατείται στη φυλακή, η δήλωση µπορεί να γίνει και σ' 
εκείνον που τη διευθύνει". Εξάλλου, κατά τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 
473 του ίδιου Κώδικα, "η αναίρεση κατά της καταδικαστικής αποφάσεως µπορεί να 
ασκηθεί από εκείνον που καταδικάστηκε και µε δήλωση που περιέχει όσα ορίζονται 
στην παρ. 2 του επόµενου άρθρου και επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
µέσα σε προθεσµία είκοσι ηµερών, η οποία αρχίζει σύµφωνα µε την παρ.1 ...". Από 
το συνδυασµό των διατάξεων αυτών, προκύπτει ότι η αίτηση αναιρέσεως κατά µη 
καταδικαστικής αποφάσεως ασκείται µόνον µε δήλωση ενώπιον των περιοριστικούς 
αναφεροµένων στην παρ.1 του άρθρου 474 προσώπων και όχι µε δήλωση στον 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία αφορά µόνον την καταδικαστική απόφαση. 
Περαιτέρω, η απόφαση µε την οποία το δικαστήριο της ουσίας απορρίπτει την έφεση 
του κατηγορουµένου κατά καταδικαστικής αποφάσεως του πρωτοβάθµιου 
δικαστηρίου ως αβάσιµη δεν είναι καταδικαστική.   
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 473, 474,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 56 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης. Αίτηση ακύρωσης. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 504 παρ.1, όταν ο νόµος δεν ορίζει ειδικά κάτι άλλο, 
αίτηση αναίρεσης επιτρέπεται µόνο κατά της απόφασης που, όπως απαγγέλθηκε, δεν 
προσβάλλεται µε έφεση και κατά της απόφασης του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου 
που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση έφεσης αν µε τις αποφάσεις αυτές το δικαστήριο 
αποφάνθηκε τελειωτικά για την κατηγορία ή αν έπαυσε οριστικά ή κήρυξε 
απαράδεκτη την ποινική δίωξη (άρθρο 370).  
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 435 παρ.1 του αυτού Κώδικα, όπως 
αντικαταστάθηκε µε άρθρο 22 Ν. 3904/2010 και έκτοτε ισχύει, ορίζεται ότι αν ο 
κατηγορούµενος που καταδικάστηκε κατά το άρθρο 432 παράγρ. 2 και 3, από λόγους 
ανώτερης βίας ή από άλλα ανυπέρβλητα αίτια δεν µπόρεσε εγκαίρως να 
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γνωστοποιήσει µε οποιονδήποτε τρόπο στο δικαστήριο ανυπέρβλητο κώλυµα 
εµφάνισής του στη δίκη και να ζητήσει αναβολή της συζήτησης (άρθρο 349), µπορεί 
να υποβάλει αίτηση για ακύρωση της διαδικασίας που πραγµατοποιήθηκε χωρίς την 
παρουσία του ή την εκπροσώπησή του από συνήγορο ... . Κατά της αποφάσεως που 
απορρίπτει ως αβάσιµη, δεν επιτρέπεται το ένδικο µέσο της αναιρέσεως διότι δεν 
είναι καταδικαστική. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 349, 432, 435, 504,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 327 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης. 
- Με τη διάταξη του άρθρου 474 παρ. 1 ΚΠ∆ ορίζεται ότι "Με την επιφύλαξη της 
παρ. 2 του άρθρου 473 του ίδιου κώδικα το ένδικο µέσο ασκείται µε δήλωση στο 
γραµµατέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή στο γραµµατέα του 
Ειρηνοδικείου ή στον Προϊστάµενο της Προξενικής αρχής που βρίσκεται στο 
εξωτερικό και στην περιφέρεια των οποίων κατοικεί ή διαµένει προσωρινά ο 
δικαιούχος". Εξ άλλου µε την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 473 ΚΠ∆, ορίζεται ότι: 
"Η αναίρεση κατά καταδικαστικής απόφασης µπορεί να ασκηθεί από εκείνον που 
καταδικάστηκε και µε δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 
µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, η οποία αρχίζει σύµφωνα µε την §1 από την 
επίδοση της απόφασης. Η δήλωση αυτή µπορεί να συµπληρώνει και την αίτηση 
αναίρεσης που τυχόν ασκήθηκε σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο που δεν περιέχει 
ορισµένους λόγους". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι η αίτηση αναιρέσεως 
ασκείται γενικώς µε δήλωση του δικαιουµένου διαδίκου ενώπιον των οριζοµένων 
στην τελευταία διάταξη οργάνων, µεταξύ των οποίων δεν συµπεριλαµβάνεται ο 
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Η κατ' εξαίρεση άσκηση της αναίρεσης µε δήλωση 
που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, µπορεί να γίνει µόνο αν η 
αναίρεση στρέφεται κατά καταδικαστικής απόφασης, και όχι εναντίον οποιασδήποτε 
άλλης, η οποία δεν έχει τον χαρακτήρα αυτό, όπως είναι η απόφαση µε την οποία 
απορρίπτεται η έφεση ως ανυποστήρικτη. (Βλεπ. ΑΠ 1726/2006 Ποιν. ∆νη 2007 
Σελίς 394, ΑΠ 754/2005, Π.Χρ. ΝΕ, Σελ. 2019). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 473, 474,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Αναίρεση - Υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1502 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουµένου. Υπέρβαση εξουσίας. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 463 ΚΠ∆, "το ένδικο µέσο µπορεί να ασκήσει µόνον εκείνος 
στο οποίο ο νόµος παρέχει ρητώς το δικαίωµα αυτό", ενώ από τη διάταξη του άρθρου 
486 ΚΠ∆ προκύπτει, ότι έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης του τριµελούς 
πληµµελειοδικείου µπορεί να ασκήσει και ο κατηγορούµενος, µόνον όµως αν 
αθωώθηκε για έµπρακτη µετάνοια ή µε αιτιολογία που χωρίς να είναι αναγκαίο θίγει 
την υπόληψή του.  
- κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του ΚΠ∆, λόγο αναίρεσης της 
καταδικαστικής απόφασης δηµιουργεί και η υπέρβαση εξουσίας εκ µέρους του 
εκδόσαντος αυτήν δικαστηρίου, η οποία συντρέχει όταν το δικαστήριο άσκησε 
εξουσία που δεν του παρέχεται από το νόµο, αυτό δε συµβαίνει και όταν το επί της 
έφεσης του εκκαλέσαντος κατηγορουµένου δικάσαν δικαστήριο χειροτέρευσε, παρά 
την απαγόρευση του άρθρου 470 του ΚΠ∆, τη θέση αυτού. Τέτοια δε χειροτέρευση 
της θέσης του τελευταίου επέρχεται, και όταν το Εφετείο τον καταδίκασε για 
έγκληµα για το οποίο είχε κηρυχθεί αθώος µε την πρωτόδικη απόφαση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 463, 470, 486, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 542 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 505 παρ. 2 ΚΠοιν∆, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µπορεί να 
ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε αποφάσεως µέσα στην προθεσµία του άρθρου 
479 παρ. 2, δηλαδή µέσα σε ένα µήνα από την καταχώρηση της αποφάσεως 
καθαρογραµµένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 ΚΠοιν∆. Από τη διάταξη 
αυτή προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να ασκεί αναίρεση 
κατά πάσης αποφάσεως οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου, καταδικαστικής ή 
αθωωτικής ή εκείνης που παύει οριστικά την ποινική δίωξη ή την κηρύσσει 
απαράδεκτη, για όλους τους λόγους του αρ. 510 παρ. 1 ΚΠοιν∆, µεταξύ των οποίων 
και η υπέρβαση εξουσίας (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η` ΚΠοιν∆). Συντρέχει δε 
υπέρβαση εξουσίας, όταν το δικαστήριο άσκησε δικαιοδοσία που δεν του παρέχεται 
από το νόµο ή όταν αρνείται να ασκήσει δικαιοδοσία η οποία του παρέχεται από το 
νόµο στη συγκεκριµένη περίπτωση, αν και συντρέχουν, οι απαιτούµενοι γι` αυτό 
κατά νόµον όροι. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 474, 476 παρ. 2 και 498 
ΚΠ∆ προκύπτει, ότι η έκθεση που περιέχει τη δήλωση άσκησης του ενδίκου µέσου 
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της έφεσης, πρέπει να διαλαµβάνει ορισµένο λόγο, όπως και η κακή εκτίµηση των 
αποδείξεων. Ειδικά, προκειµένου για έφεση Εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 486 παρ. 3 ΚΠ∆, που προστέθηκε µε το άρθρο 2 
παρ. 19 του ν. 2408/1996 και ισχύει από 4-6-1996, "η άσκηση έφεσης από τον 
Εισαγγελέα πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εµπεριστατωµένα στη σχετική έκθεση 
(άρθρο 498), άλλως η έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη". Από την τελευταία αυτή 
διάταξη προκύπτει, ότι η αξιούµενη αιτιολογία της ασκούµενης από τον Εισαγγελέα 
έφεσης κατά αθωωτικής απόφασης αποτελεί πρόσθετο τυπικό όρο του κύρους του 
ενδίκου µέσου και απαιτείται ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία των λόγων του, 
δηλαδή πρέπει να εκτίθενται σ` αυτό µε σαφήνεια και πληρότητα οι συγκεκριµένες 
πραγµατικές ή νοµικές πληµµέλειες που αποδίδονται στην προσβαλλόµενη αθωωτική 
απόφαση (ΟλΑΠ 9/2005). Όταν η έφεση του Εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης 
έχει την πιο πάνω απαιτούµενη αιτιολογία και το δευτεροβάθµιο δικαστήριο την 
απορρίπτει ως απαράδεκτη για έλλειψη αιτιολογίας, χωρίς να εξετάσει την ουσία της 
υπόθεσης, υποπίπτει σε υπέρβαση εξουσίας και ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 
στοιχ. Η' ΚΠοιν∆ λόγος αναίρεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 505, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Απάτη - Απάτη επί δικαστηρίω 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 318 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ηθική αυτουργία. Απάτη στο ∆ικαστήριο. Άµεση συνέργεια. Έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως. Παραγραφή. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 224 παρ.2 ΠΚ, προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του 
εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα απαιτείται ένορκη κατάθεση του µάρτυρα 
ενώπιον αρµόδιας αρχής, τα πραγµατικά περιστατικά που αυτός κατέθεσε να είναι 
ψευδή και να υπάρχει άµεσος δόλος, ο οποίος συνίσταται στη γνώση του µάρτυρα, µε 
την έννοια της βεβαιότητας-επίγνωσης, ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή. Η ένορκη 
κατάθεση του δράστη του εγκλήµατος αυτού πρέπει να αναφέρεται σε γεγονότα 
αντικειµενικώς αναληθή και όχι σε κρίσεις, γνώµες ή πεποιθήσεις, εκτός εάν αυτές 
είναι αναποσπάστως συνδεδεµένες µε τα γεγονότα που κατέθεσε.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 εδ. α' ΠΚ, µε την ποινή του αυτουργού 
τιµωρείται όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την 
άδικη πράξη που διέπραξε. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι, για την ύπαρξη 
ηθικής αυτουργίας απαιτείται να συντρέχουν αντικειµενικώς α)πρόκληση στον 
αυτουργό της αποφάσεως να διαπράξει ορισµένη άδικη πράξη, η οποία µπορεί να 
γίνει µε οποιονδήποτε τρόπο, όπως, µε συµβουλή, απειλή, υπόσχεση ή χορήγηση 
αµοιβής ή άλλων ανταλλαγµάτων, µε πρόκληση ή εκµετάλλευση οιασδήποτε πλάνης, 
µε πειθώ ή φορτικότητα κ.λπ., αρκεί το µέσο που χρησιµοποιήθηκε να παρήγαγε στον 
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αυτουργό την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη και β) διάπραξη από τον 
αυτουργό της πράξεως αυτής ή επιχείρηση από αυτόν πράξεως που περιέχει 
τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως της, υποκειµενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει α) 
συνείδηση του ηθικού αυτουργού ότι παρήγαγε στον αυτουργό την ειρηµένη 
απόφαση και β) συνείδηση της ορισµένης πράξης, στην οποία παρακινεί ο ηθικός 
αυτουργός.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 386 παρ.1 ΠΚ προκύπτει ότι το έγκληµα της απάτης 
τελείται µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέµιτη 
απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών, συνεπεία των οποίων παραπλανάται άλλος και 
προβαίνει, µε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, σε περιουσιακή διάθεση, η οποία έχει ως 
άµεσο αποτέλεσµα περιουσιακή βλάβη στον πλανηθέντα ή άλλον, µε σκοπό να 
αποκοµίσει ο δράστης ή άλλος αντίστοιχο παράνοµο όφελος, χωρίς να 
προσαπαιτείται πραγµατοποίηση του σκοπού αυτού. Εκείνος που εξαπατήθηκε δεν 
είναι απαραίτητο να ταυτίζεται µε αυτόν που ζηµιώθηκε. Αποτέλεσµα του τελευταίου 
είναι ότι απάτη µπορεί να τελεσθεί και µε την παραπλάνηση του δικαστηρίου σε 
πολιτική δίκη, όταν υποβάλλεται σ' αυτό ψευδής ισχυρισµός, υποστηριζόµενος µε 
προσαγωγή εν γνώσει αναληθών αποδεικτικών µέσων, από τα οποία παραπλανάται το 
δικαστήριο και εκδίδει απόφαση, που συνεπάγεται βλάβη στην περιουσία του 
αντιδίκου του δράστη. Απάτη στο δικαστήριο διαπράττεται και όταν η δίκη 
διεξάγεται κατ' ειδική διαδικασία, στην οποία δεν δεσµεύεται το δικαστήριο από 
αποδεικτικούς κανόνες, ως προς τα αποδεικτικά µέσα και την αποδεικτική τους 
δύναµη, όπως συµβαίνει στη διαδικασία των µισθωτικών διαφορών. Η απάτη επί 
δικαστηρίου είναι τελεσµένη όταν, µε τους ψευδείς ισχυρισµούς και µε την 
προσαγωγή αναληθών αποδεικτικών µέσων, εκδίδεται απόφαση υπέρ των απόψεων 
του δράστη της απάτης και σε βάρος του αντιδίκου του. Σε αντίθετη περίπτωση, 
παραµένει αυτή στο στάδιο της απόπειρας. Ως περιουσιακή βλάβη νοείται κάθε 
µείωση της συνολικής αξίας της περιουσίας, αλλά και η απειλή µειώσεως της, όταν 
δηµιουργείται χειροτέρευση της ενεστώσας περιουσιακής καταστάσεως, όπως και η 
απειλή ή ο κίνδυνος της περιουσίας στο µέλλον λόγω εµπλοκής σε δαπανηρό 
δικαστικό αγώνα.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 εδ. β' ΠΚ, προκύπτει ότι, για την ύπαρξη 
άµεσης συνέργειας στην τελούµενη από άλλον αξιόποινη πράξη, απαιτείται παροχή 
άµεσης συνδροµής από το συνεργό κατά τη διάρκεια της κύριας πράξεως και κατά 
την εκτέλεση αυτής από τον αυτουργό, έτσι ώστε, χωρίς τη συνδροµή εκείνου, να µην 
ήταν δυνατή µε βεβαιότητα η διάπραξη του εγκλήµατος υπό τις περιστάσεις που 
τελέσθηκε.  
- Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 του ΠΚ, το αξιόποινο των εγκληµάτων 
εξαλείφεται µε παραγραφή, η οποία, προκειµένου για πληµµελήµατα, είναι πενταετής 
και αρχίζει από τότε που τελέσθηκε η πράξη. Η προθεσµία της παραγραφής 
αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η κύρια διαδικασία και έως ότου 
γίνει αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, όχι όµως πέραν των τριών ετών για τα 
πληµµελήµατα. Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 310 
παρ. 1 εδ. β' , 370 εδ. β' και 511 ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι η παραγραφή, ως θεσµός 
δηµόσιας τάξεως, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της 
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δίκης, ακόµη και από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος, διαπιστώνοντας τη συµπλήρωση 
αυτής, υποχρεούται να αναιρέσει την προσβαλλόµενη καταδικαστική απόφαση και να 
παύσει οριστικά την ποινική δίωξη, εφόσον η αίτηση αναιρέσεως είναι τυπικά 
παραδεκτή και περιέχεται σ1 αυτήν ένας τουλάχιστον παραδεκτός και βάσιµος λόγος 
από τους περιοριστικά αναφερόµενους στο άρθρο 510 ΚΠοιν∆ (ΟλΑΠ 7/2005). 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46, 111, 112, 113, 224, 386, 
ΚΠ∆: 310, 370, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 511, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 714 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απάτη. Συναυτουργία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία του παραπεµπτικού 
βουλεύµατος. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 του ΠΚ, προκύπτει ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του προβλεπόµενου από αυτήν εγκλήµατος της απάτης, απαιτείται 1) 
σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο 
περιουσιακό όφελος, χωρίς να προσαπαιτείται και η πραγµατοποίηση του οφέλους, 2) 
εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών, ή αθέµιτη απόκρυψη ή 
παρασιώπηση αληθινών, από την οποία ως παραγωγό αιτία παραπλανήθηκε κάποιος 
και προέβη σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, και 3) βλάβη ξένης περιουσίας, η οποία 
τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις και η 
οποία υπάρχει σε περίπτωση µειώσεως ή χειροτερεύσεως της περιουσίας του 
παθόντος, έστω και αν αυτός έχει ενεργό αξίωση για την ανόρθωση της. Η 
παράσταση των ψευδών γεγονότων µπορεί να γίνει και από τρίτο πρόσωπο, όταν 
αυτό ενεργεί εν αγνοία του και καλόπιστα, όταν δηλαδή ο τρίτος απλώς διαβιβάζει τις 
ψευδείς παραστάσεις του δράστη ως εκτελεστικό όργανο του, µη συνδεόµενος µε το 
δεσµό της συµµετοχής µε το δράστη (περίπτωση έµµεσης αυτουργίας). Ο σκοπός του 
παράνοµου περιουσιακού οφέλους, είναι υποκειµενικό στοιχείο του αδίκου και 
συγκροτεί την έννοια του υπερχειλούς ή άµεσου δόλου α' βαθµού, ο οποίος πρέπει να 
αιτιολογείται. Για τη στοιχειοθέτηση της απάτης ως γεγονότα νοούνται τα 
πραγµατικά περιστατικά που αναφέρονται στο παρελθόν ή στο παρόν και όχι εκείνα 
που πρόκειται να συµβούν, δηλαδή τα αναγόµενα στο µέλλον, όπως είναι οι απλές 
υποσχέσεις ή συµβατικές υποχρεώσεις. Όταν, όµως, οι τελευταίες συνοδεύονται 
ταυτόχρονα µε ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων γεγονότων που 
αναφέρονται στο παρόν ή το παρελθόν, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργούν την 
εντύπωση της µελλοντικής εκπλήρωσης, βάσει της εµφανιζόµενης ήδη στο παρόν 
ψευδούς πραγµατικής κατάστασης ή δυνατότητας του δράστη που είχε ειληµµένη την 
απόφαση να µην εκπληρώσει την υποχρέωση του, τότε θεµελιώνεται το έγκληµα της 
απάτης. Για τη στοιχειοθέτηση της απάτης και για την πληρότητα της αιτιολογίας της 
καταδικαστικής απόφασης, ουσιώδες είναι η πρόκληση της παραπλάνησης, ενώ είναι 
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αδιάφορο αν οι παραπλανητικές ενέργειες ήσαν και η µοναδική αιτία της πλάνης. 
Χρόνος τέλεσης της απάτης θεωρείται εκείνος, κατά τον οποίο ο δράστης, µε σκοπό 
παρανόµου περιουσιακού οφέλους, ενήργησε και ολοκλήρωσε την απατηλή 
συµπεριφορά του, δηλαδή προέβη στις ψευδείς παραστάσεις, εξ αιτίας των οποίων 
παραπλανήθηκε ο παθών ή ο τρίτος. Είναι αδιάφορος ο τυχόν µεταγενέστερος χρόνος 
επέλευσης της περιουσιακής ζηµίας του παθόντος, µε την οποία ολοκληρώνεται η 
απάτη, καθώς και ο χρόνος που επιχειρήθηκε η ζηµιογόνος ενέργεια ή παράλειψη του 
παθόντος. Οι µετά την εξαπάτηση ψευδείς παραστάσεις του δράστη προς διατήρηση 
του οφέλους που επέτυχε από την αρχική εξαπάτηση, δεν µπορούν να θεωρηθούν ότι 
συρρέουν αληθώς, µε την πρώτη, εφόσον µε αυτές προκαλείται νέα διαφορετική 
βλάβη στην περιουσία του παθόντος. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 
ίδιου πιο πάνω άρθρου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε αρχικά µε το άρθρο 1 παρ. 11 
του Ν. 2408/1996 και στη συνέχεια µε το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 2721/1999, η απάτη 
προσλαµβάνει κακούργηµατικό χαρακτήρα και τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα 
ετών, α) ... και β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνει 
συνολικά το ποσό των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) δραχµών, ήδη 73.000 
ευρώ. Κατά δε το άρθρο 98 παρ. 1 του ΠΚ "αν περισσότερες από µία πράξεις του 
ίδιου προσώπου συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήµατος, το δικαστήριο 
µπορεί, αντί να εφαρµόσει τη διάταξη του άρθρου 94 παρ. 1 του ΠΚ, να επιβάλλει 
µία και µόνο ποινή, για την επιµέτρηση της το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη το όλο 
περιεχόµενο των µερικότερων πράξεων". Από τη διάταξη αυτή, προκύπτει ότι το κατ' 
εξακολούθηση έγκληµα είναι µία ιδιάζουσα περίπτωση οµοειδούς πραγµατικής 
συρροής εγκληµάτων, που συνέχονται µεταξύ τους λόγω της ενότητας του δόλου του 
δράστη και της µορφής του αδικήµατος που επαναλαµβάνεται από τον ίδιο τον 
αυτουργό, στην οποία όµως συρροή, το δικαστήριο µπορεί να επιβάλλει µία ενιαία 
ποινή, λαµβάνοντας υπόψη το όλο περιεχόµενο των µερικότερων πράξεων, µέσα στα 
πλαίσια του οικείου εγκλήµατος. Εποµένως, κάθε µία από τις µερικότερες πράξεις 
που συγκροτούν το κατ'εξακολούθηση έγκληµα διατηρεί την αυτοτέλεια της ως προς 
την παραγραφή και τον χαρακτηρισµό της ως πληµµελήµατος ή κακουργήµατος, 
αναλόγως του ποσού του οφέλους ή της βλάβης. Κατά την παράγραφο 2 του ίδιου ως 
άνω άρθρου 98, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2721/1999 " η 
αξία του αντικειµένου της πράξεως και η περιουσιακή βλάβη ή το περιουσιακό 
όφελος που προκύπτουν από την κατ' εξακολούθηση τέλεση του εγκλήµατος 
λαµβάνονται συνολικά υπόψη αν ο δράστης απέβλεπε µε τις µερικότερες πράξεις του 
στο αποτέλεσµα αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές ο ποινικός χαρακτήρας της πράξεως 
προσδιορίζεται µε βάση τη συνολική αξία του αντικειµένου και τη συνολική 
περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος, που ανάλογα µε το έγκληµα 
επήλθε ή σκοπήθηκε". Από τις προαναφερόµενες διατάξεις προκύπτει ότι σε 
περίπτωση απάτης κατ' εξακολούθηση, αν όλες οι µερικότερες πράξεις τελέστηκαν 
µετά την ισχύ του Ν. 2721/1999, για την κρίση σχετικά µε την αξία του πράγµατος 
(αν είναι ιδιαίτερα µεγάλη) και για τον ποινικό χαρακτήρα της πράξης, αρκεί και 
λαµβάνεται υπόψη η συνολική αξία του αντικειµένου όλων των επί µέρους πράξεων, 
αν, βεβαίως, ο δράστης απέβλεπε µε τις µερικότερες πράξεις του στα αποτέλεσµα 
αυτό.  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 45 του ΠΚ, "αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από 
κοινού αξιόποινη πράξη, καθένας τιµωρείται ως αυτουργός της πράξης". Μ ε τον όρο 
"από κοινού", νοείται αντικειµενικά σύµπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης και 
υποκειµενικά κοινός δόλος, δηλαδή ότι ο κάθε συναυτουργός θέλει ή αποδέχεται την 
πραγµάτωση της αντικειµενικής υπόστασης του διαπραττόµενου εγκλήµατος, 
γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συµµέτοχοι πράττουν µε δόλο τέλεσης του ίδιου 
εγκλήµατος. Η σύµπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης µπορεί να συνίσταται ή 
στο ότι καθένας πραγµατώνει την όλη αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος ή ότι 
το έγκληµα πραγµατώνεται µε συγκλίνουσες επί µέρους πράξεις των συµµετοχών, 
ταυτόχρονες ή διαδοχικές, χωρίς να απαιτείται η εξειδίκευση και των επί µέρους 
ενεργειών καθενός από τους συναυτουργούς.  
  
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 738 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
-Απάτη. Στοιχεία του εγκλήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως. Παραβίαση των 
κανόνων της οικοδοµικής. Αναίρεση εισαγγελέα. Έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 386 παρ.1 ΠΚ προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της απάτης απαιτούνται: α)σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον 
εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, χωρίς να είναι αναγκαία και η 
πραγµατοποίηση του οφέλους αυτού, β)η εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων 
ως αληθινών ή αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων από την 
οποία ως παραγωγό αιτία παραπλανήθηκε κάποιος, και γ)βλάβη ξένης περιουσίας, η 
οποία τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε την συµπεριφορά στην οποία παραπείσθηκε ο 
απατηθείς που ενέχει περιουσιακή διάθεση και αντικειµενικός σύνδεσµος µεταξύ της 
απατηλής ενέργειας του δράστη και της πλάνης του άλλου χωρίς να απαιτείται και 
ταυτότητα παραπλανηθέντος και ζηµιωθέντος προσώπου. Η περιουσιακή βλάβη 
υπάρχει και στην περίπτωση µειώσεως ή χειροτερεύσεως της περιουσίας του 
παθόντος, έστω και αν έχει αστική αξίωση προς αποκατάστασή της. Ως γεγονότα 
κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως νοούνται τα πραγµατικά περιστατικά που 
ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συµβούν στο 
µέλλον, όπως είναι αυτά που εµπεριέχονται σε απλές υποσχέσεις ή σε συµβατικές 
υποχρεώσεις εκτός αν οι στο µέλλον αναφερόµενες διαβεβαιώσεις παρίστανται ως 
απλή συνέπεια µιας σύγχρονης παριστάµενης παρελθούσης ή ενεστώσης 
πραγµατικής καταστάσεως.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 229 παρ.1 του Π.Κ., όπως ισχύει µετά την 
αντικατάστασή της από το άρθρο 1 παρ.6 του ν.3327/2005, προκύπτει ότι για τη 
θεµελίωση του εγκλήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως απαιτείται: α) η πράξη που 
αποδίδεται σε συγκεκριµένα πρόσωπα να είναι αξιόποινη ή πειθαρχικώς κολάσιµη 
και ψευδής, β) ο υπαίτιος να γνώριζε την αναλήθεια της και γ) να απέβλεπε µε αυτήν 
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στο να κινηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον εκείνου κατά του οποίου 
στρέφεται η καταγγελία του ψευδοµηνυτή είναι δε άµεσος ο δόλος του υπαιτίου ως 
προς τη γνώση του ότι η µήνυση είναι ψευδής.  
- Κατά το άρθρο 286 παρ.1 του ΠΚ όποιος κατά την εκπόνηση µελέτης ή τη 
διεύθυνση ή την εκτέλεση οικοδοµικού ή άλλου αναλόγου έργου ή µιας κατεδάφισης, 
µε πρόθεση ή από αµέλεια ενεργεί µε πράξη ή παράλειψη παρά τους κοινώς 
αναγνωρισµένους τεχνικούς κανόνες και έτσι προξενεί κίνδυνο για τη ζωή ή την 
υγεία ανθρώπου, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του άνω εγκλήµατος συγκεκριµένης 
διακινδυνεύσεως ως τετελεσµένου, απαιτείται αντικειµενικώς η επέλευση ορισµένου 
αποτελέσµατος ήτοι η πρόκληση κινδύνου για την ζωή ή την υγεία ανθρώπου. 
Ενεργητικό υποκείµενο του εγκλήµατος του άρθρου 286 Π.Κ. είναι εκείνος που έχει 
την διεύθυνση του οικοδοµικού έργου ή την εκτέλεση της κατασκευής του είτε ως 
µηχανικός είτε ως εργολάβος είτε ως ιδιοκτήτης είτε ως εκµεταλλευόµενος την 
οικοδοµή που διευθύνει ή διεξάγει το όλο ή µέρος του έργου και δίνει διαταγές 
δεσµευτικές για εκείνους που το εκτελούν. 
Κατά τη διάταξη του άρθρου 368 παρ.1 Π.Κ. στην περίπτωση του εγκλήµατος της 
συκοφαντικής δυσφηµήσεως η ποινική δίωξη ασκείται µόνον ύστερα από έγκληση. 
Επίσης κατά τη διάταξη του άρθρου 79 παρ.1 του ν. 5960/1939 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν.δ. 1325/1972 και µετά την προσθήκη σ' αυτό 
παραγράφου 5 µε το άρθρο 4 παρ.1 περ.α' του ν. 2408/1996 όπως περαιτέρω 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ.1 ν.2721/1999 στην περίπτωση του εγκλήµατος 
της εκδόσεως επιταγής που δεν πληρώθηκε από τον πληρωτή ελλείψει διαθεσίµων 
κεφαλαίων κατά το χρόνο εκδόσεως της επιταγής ή της πληρωµής της η ποινική 
δίωξη ασκείται ύστερα από έγκληση του κοµιστή της επιταγής που δεν πληρώθηκε. 
∆ικαιούχος της έγκλισης όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις σε συνδυασµό 
µε εκείνες των άρθρων 40-47 ν. 5960/1933 (και πριν ρυθµιστεί νοµοθετικά το σχετικό 
ζήτηµα µε το άρθρο 15 παρ.3 του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ τ.Α'135/4.7.2006) δεν είναι 
µόνο ο τελευταίος κοµιστής της επιταγής που δεν πληρώθηκε κατά την εµφάνιση 
στον πληρωτή αλλά και κάθε άλλος υπογραφέας αυτής που πλήρωσε την επιταγή ως 
εξ αναγωγής υπόχρεος και έγινε κοµιστής αυτής καθόσον αυτός τελικά υφίσταται την 
ζηµία από τη µη πληρωµή της επιταγής (Ολ.ΑΠ 23 και 24/2007). 
Κατά τη διάταξη του άρθρου 117 παρ.1 Π.Κ., όταν ο νόµος απαιτεί έγκληση για την 
ποινική δίωξη κάποιας αξιοποίνου πράξεως, το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο 
δικαιούχος δεν υποβάλει την έγκληση µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα που έλαβε 
γνώση της τελεσθείσης πράξεως και του τελέσαντος αυτήν προσώπου ή κάποιου 
συµµετόχου του. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών συνάγεται ότι, επί του 
εγκλήµατος της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής η τρίµηνη προθεσµία της έγκλησης για 
την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του υπαιτίου αρχίζει από την ηµέρα, κατά την 
οποία ο κοµιστής της εν λόγω επιταγής αλλά και κάθε άλλος υπογραφέας αυτής που 
πλήρωσε την επιταγή ως εξ αναγωγής υπόχρεος και έγινε κοµιστής αυτής κατά τα 
προαναφερθέντα, γνωρίζοντας τον εκδότη της που προκύπτει από το κείµενο του 
τίτλου έλαβε γνώση της έλλειψης αντικρίσµατος προς πληρωµή της, όπως συµβαίνει 
επί εµφανίσεως εµπρόθεσµης της επιταγής προς πληρωµή η τελευταία δεν 
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πληρώνεται. Εξ άλλου κατά το άρθρο 370 εδ.β' ΚΠοιν∆ η ποινική δίκη τελειώνει και 
µε την οριστική παύση της ποινικής δίωξης, όταν, µεταξύ άλλων δεν έχει υποβληθεί η 
εκ του νόµου απαιτούµενη έγκληση ή όταν το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως 
διαπιστώσει ότι η έγκληση δεν υποβλήθηκε νοµίµως και εντός τριών µηνών από την 
ηµέρα που ο δικαιούχος έλαβε γνώση για την πράξη που τελέσθηκε και για το 
πρόσωπο του δράστη αυτής. 
- Κατά το άρθρο 505 παρ.2 ΚΠοιν∆ ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µπορεί να 
ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε αποφάσεως µέσα στην προθεσµία του άρθρου 
479 παρ.2, δηλαδή µέσα σε τριάντα ηµέρες από την καταχώρηση της 
προσβαλλοµένης αποφάσεως καθαρογραφηµένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 
ΚΠοιν∆. Από την ως άνω διάταξη του άρθρου 505 προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου δικαιούται να ασκεί αναίρεση κατά πάσης αποφάσεως αθωωτικής ή 
καταδικαστικής και για όλους τους λόγους του άρθρου 510 παρ.1 ΚΠοιν∆ µεταξύ 
των οποίων περιλαµβάνεται και η έλλειψη της από το άρθρο 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ απαιτουµένης ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Ειδικώς προκειµένου για αθωωτική απόφαση εν όψει του τεκµηρίου 
αθωότητας του κατηγορουµένου που θεσπίζεται και από τη διάταξη του άρθρου 6 
παρ.2 της ΕΣ∆Α (ν.δ. 53/1974), τέτοια έλλειψη αιτιολογίας, που ιδρύει τον από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως, συντρέχει είτε όταν δεν 
εκτίθενται καθόλου πραγµατικά περιστατικά, που αποδείχθηκαν από την 
ακροαµατική διαδικασία, σχετικά µε την αποδιδόµενη στον κατηγορούµενο πράξη 
είτε όταν δεν αιτιολογεί το δικαστήριο γιατί δεν πείσθηκε από τα αποδεικτικά µέσα 
που αναφέρονται στα πρακτικά για την ενοχή του κατηγορουµένου χωρίς όµως να 
απαιτείται να εκθέτει το δικαστήριο περιστατικά από τα οποία πείσθηκε για την 
αθωότητα του κατηγορουµένου, δεδοµένου ότι αντικείµενο αποδείξεως στην ποινική 
δίκη αποτελεί η ενοχή και όχι η αθωότητα του κατηγορουµένου.   
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 117, 229, 286, 368, 386, 
ΚΠ∆: 473, 479, 505, 370, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 40 - 47, 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 131 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Απάτη. Πλαστογραφία. Κατ' επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος. Συναυτουργία. 
Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 ΠΚ, όπως αντικ. µε το άρθρο 14 παρ. 4 του 
Ν. 2721/1999, "όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο 
περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη 
ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέµιτη 
απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
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τριών µηνών και, αν η ζηµία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη, µε φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο ετών", κατά δε τη διάταξη της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 2721/1999, η απάτη προσλαµβάνει 
κακουργηµατικό χαρακτήρα και τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών α) αν ο 
υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος 
ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 δρχ. ή των 15.000 ευρώ, 
σύµφωνα µε την καθορισθείσα από τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 2943/2001 
επίσηµη αντιστοιχία και β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζηµία 
υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 25.000.000 δρχ. ή των 73.000 ευρώ. Επίσης, η παρ. 
2 του άρθρου 98 του ΠΚ, που προστέθηκε µε το άρθρο 14 παρ.11 του ν. 2721/1999, 
ορίζει, ότι "Η αξία του αντικειµένου της πράξεως και η περιουσιακή βλάβη ή το 
περιουσιακό όφελος που προκύπτουν από την κατ' εξακολούθηση τέλεση του 
εγκλήµατος λαµβάνονται συνολικά υπόψη αν ο δράστης απέβλεπε µε τις µερικότερες 
πράξεις στο αποτέλεσµα αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές ο ποινικός χαρακτήρας της 
πράξεως προσδιορίζεται µε βάση τη συνολική αξία του αντικειµένου και τη συνολική 
περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος που ανάλογα µε το έγκληµα 
επήλθε ή σκοπήθηκε". Κατά τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1, 2 του ν. 
4055/12.3.2012, του οποίου η ισχύς άρχισε κατ' άρθρο 110 αυτού από 2.4.2012, το 
προβλεπόµενο στις διατάξεις της περ. α' και β' της παρ. 3 του άρθρου 386 του ΠΚ 
ποσό των 15.000 και 73.000 ευρώ αντίστοιχα, αναπροσαρµόζεται στο ποσό των 
30.000 και 120.000 ευρώ αντίστοιχα. Ήτοι η απάτη διώκεται πλέον σε βαθµό 
κακουργήµατος, α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια 
και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ 
αντί 15.000 ευρώ ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζηµία ή βλάβη 
υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 αντί των 73.000 ευρώ. Από τη διατύπωση όλων 
των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει, ότι για το χαρακτηρισµό, ως κακουργήµατος, του 
εγκλήµατος της απάτης, µετά την τροποποίηση δια του ανωτέρω ν. 2721/1999, 
λαµβάνεται υπόψη το σύνολο του υπό του δράση σκοπουµένου οφέλους ή της 
επελθούσας ζηµίας τρίτου, στην οποία απέβλεπε αυτός, εφόσον βεβαίως υπερβαίνει 
το υπό του νόµου καθοριζόµενο χρηµατικό ως άνω όριο, έστω και αν τα αντικείµενα 
των µερικοτέρων πράξεων υπολείπονται του ανωτέρω ορίου, µε την προϋπόθεση 
βεβαίως ότι στοιχειοθετούνται οι επιβαρυντικές περιστάσεις της κατ' επάγγελµα ή 
κατά συνήθεια τελέσεώς τους. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 386 Α του ιδίου Κώδικα, 
που προστέθηκε µε το άρθρο 5 του νόµου 1805/1988, όποιος µε σκοπό να 
προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη 
περιουσία, επηρεάζοντας τα στοιχεία υπολογιστή είτε µε µη ορθή διαµόρφωση του 
προγράµµατος είτε µε επέµβαση κατά την εφαρµογή του είτε µε χρησιµοποίηση µη 
ορθών ή ελλιπών στοιχείων είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιµωρείται µε τις 
ποινές του προηγουµένου άρθρου (386). Για την εκτίµηση του ύψους της ζηµίας είναι 
αδιάφορο αν παθόντες είναι ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Από την αντιπαραβολή των 
διατάξεων αυτών προκύπτει ότι, µε την προσθήκη του άρθρου 386 Α θεσπίζεται και 
νέα µορφή του εγκλήµατος της απάτης, διαφορετικού από εκείνο του άρθρ. 386, για 
την πλήρωση της αντικειµενικής υποστάσεως του οποίου απαιτείται η πρόκληση 
πλάνης σε φυσικό πρόσωπο, ένεκα της οποίας πείθεται τούτο και προβαίνει σε πράξη, 
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παράλειψη ή ανοχή από την οποία προκαλείται η βλάβη σε ξένη περιουσία. Το 
έγκληµα της απάτης µε υπολογιστή του άρθρου 386 Α τελείται όταν η περιουσιακή 
βλάβη επέρχεται όχι µε την παραπλάνηση ενός φυσικού προσώπου που είναι αρµόδιο 
να λαµβάνει αποφάσεις ή να διενεργεί έλεγχο ή να εγκρίνει ή να χορηγεί κλπ., αλλά 
αποκλειστικά και µόνο µε τον επηρεασµό των στοιχείων του υπολογιστή, δηλαδή µε 
την επέµβαση του δράστη κατά τον προγραµµατισµό του συστήµατος και την 
επεξεργασία των δεδοµένων, σε οποιαδήποτε φάση της λειτουργίας του υπολογιστή. 
Έτσι δεν στοιχειοθετείται κοινή απάτη του άρθρ. 386 ΠΚ στην περίπτωση που ο 
δράστης επεµβαίνει ευθέως στην εξέλιξη του προγράµµατος ή και στα µηχανικά µέρη 
του υπολογιστή και, µε µη ορθή διαµόρφωση του προγράµµατος ή µε την 
χρησιµοποίηση κατά τον προγραµµατισµό του συστήµατος µη ορθών ή ελλιπών 
στοιχείων, προκαλεί αποτέλεσµα διαφορετικό από εκείνο που θα προέκυπτε από την 
διαδικασία της επεξεργασίας των στοιχείων και έτσι βλάπτει ξένη περιουσία προς 
όφελος αυτού ή τρίτου.  
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 216 του ΠΚ (προ της συµπληρώσεως και 
αντικαταστάσεως της παρ. 3 µε τα άρθρα 1 παρ. 7 α' του ν. 2408/1996 και 14 παρ. 2 
α' και β' του ν. 2721/1999), "1. Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο, µε 
σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον, σχετικά µε γεγονός που µπορεί να 
µην έχει έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Η 
χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. 2. ... 3. Αν ο 
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον τιµωρείται µε 
κάθειρξη µέχρι δέκα ετών". Η διάταξη της παρ. 3 συµπληρώθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 
7 α' του ν. 2408/1996, που ισχύει από της 4ης Ιουνίου 1996 και αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 14 παρ. 2 α' και β' του ν. 2721/1999, που ισχύει από της 3ης Ιουνίου 1999 
και ορίσθηκε ότι, "3. Αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, αν το συνολικό όφελος ή η 
συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ (25.000.000 δρχ.). Με την 
ίδια ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος που διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελµα ή 
κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 
15.000 ευρώ (5.000.000 δρχ.)". Από τη διάταξη αυτή, η οποία αποβλέπει στην 
προστασία της ασφαλείας και της ακεραιότητας των εγγράφων συναλλαγών, 
προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της πλαστογραφίας απαιτείται, 
αντικειµενικώς µεν η απαρχής κατάρτιση από τον υπαίτιο εγγράφου, που το 
εµφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλον ή η νόθευση γνησίου εγγράφου, δηλαδή η 
αλλοίωση της εννοίας του µε µεταβολή του περιεχοµένου του, υποκειµενικώς δε 
δόλος, που περιλαµβάνει τη γνώση και τη θέληση των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία απαρτίζουν την πράξη αυτή και επιπλέον σκοπός του υπαιτίου να 
παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου άλλον σχετικά µε 
γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, οι οποίες αναφέρονται στην 
παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή, µεταβίβαση ή απόσβεση δικαιώµατος ή έννοµης 
σχέσεως ή καταστάσεως, δηµοσίας ή ιδιωτικής φύσεως, όντος αδιαφόρου αν ο 
σκοπός αυτός επιτεύχθηκε. Το έγκληµα δηλαδή της πλαστογραφίας, προσλαµβάνει 
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χαρακτήρα κακουργήµατος, όταν ο υπαίτιος διαπράττει πλαστογραφίες κατ' 
επάγγελµα ή κατά συνήθεια και επί πλέον το συνολικό όφελος ή συνολική ζηµία είναι 
µεγαλύτερη του ποσού των 15.000 Ευρώ ή όταν το συνολικό όφελος ή η συνολική 
ζηµία είναι µεγαλύτερη του ποσού των 73.000 Ευρώ. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη 
του άρθρου 25 παρ. 1, 2 του ν. 4055/12-3-2012, του οποίου η ισχύς άρχισε κατ' άρθρο 
110 αυτού από 2-4-2012, το προβλεπόµενο στις διατάξεις της περ. α' και β' της παρ. 3 
του άρθρου 216 του ΠΚ ποσό των 15.000 και 73.000 ευρώ αντίστοιχα, 
αναπροσαρµόζεται στο ποσό των 30.000 και 120.000 ευρώ αντίστοιχα. Ήτοι η 
πλαστογραφία διώκεται πλέον σε βαθµό κακουργήµατος, α) αν ο υπαίτιος διαπράττει 
πλαστογραφίες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η 
συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ αντί 15.000 ευρώ ή β) αν το 
συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 αντί των 
73.000 ευρώ. Για τη στοιχειοθέτηση της κακουργηµατικής πλαστογραφίας δεν είναι 
αναγκαίο η περιουσιακή µετακίνηση να είναι άµεσα συνδεδεµένη µε αυτήν, µε την 
έννοια ότι θα πρέπει να επέρχεται ευθέως και αµέσως µε µόνη την υλική πράξη της 
καταρτίσεως ή της νοθεύσεως εγγράφου. Αρκεί ότι το όφελος ή η περιουσιακή ζηµία 
έχουν ενταχθεί στον επιδιωκόµενο σκοπό και στο εν γένει µε την πλαστογραφία 
παραπλανητικό σχέδιο του δράστη και µε την κατάρτιση του πλαστού εγγράφου 
διαµορφώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για να υπάρξει στη συνέχεια η 
δυνατότητα, έστω και µε την παρεµβολή άλλων ενεργειών του δράστη, χρονικώς 
εποµένων της καταρτίσεως του πλαστού εγγράφου, να επέλθει το σκοπηθέν όφελος ή 
η περιουσιακή ζηµία. Οι τυχόν επιπρόσθετες και επόµενες ενέργειες του δράστη δεν 
αναιρούν το πρόσφορο της πλαστογραφίας να επιφέρει το περιουσιακό όφελος ή την 
περιουσιακή ζηµία, την οποία επιδιώκει ο δράστης, αφού, κατά την έννοια της 
ερµηνευοµένης διατάξεως, για τη θεµελίωση του αξιοποίνου ο νόµος απέβλεψε όχι 
στην αµεσότητα της ενέργειας του δράστη σε σχέση µε το αποτέλεσµα της 
περιουσιακής βλάβης ή του οφέλους, αλλά στην αµεσότητα του κινδύνου, τον οποίο 
έχει αυτή καθ' εαυτή η υλική πράξη της πλαστογραφίας, έστω και αν πρέπει να 
ακολουθήσει ενδεχοµένως και περαιτέρω ενέργεια αυτού, η οποία ουσιαστικώς 
ενεργοποιεί τον κίνδυνο της επελεύσεως του οφέλους ή της βλάβης. Περί των 
ανωτέρω, συνηγορεί και το γεγονός ότι στην πλαστογραφία υπό οποιαδήποτε µορφή, 
(κατάρτιση πλαστού ή νόθευση γνησίου εγγράφου), η διαβάθµιση του αξιοποίνου της 
διαπλάσσεται στο νόµο ως έγκληµα σκοπού και µε αυτήν, δια της συστηµατικής 
εντάξεώς της στο περί τα υποµνήµατα κεφάλαιο του ΠΚ, σκοπείται η ασφάλεια και η 
ακεραιότητα των εγγράφων συναλλαγών και όχι των περιουσιακών δικαίων (ΟλΑΠ 
3/2008). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 εδ. στ' ΠΚ, κατ' επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος 
συντρέχει όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξεως ή από την υποδοµή που 
έχει διαµορφώσει ο δράστης, µε πρόθεση επανειληµµένης τελέσεως της πράξεως, 
προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισµό εισοδήµατος, κατά συνήθεια δε όταν από 
την επανειληµµένη τέλεση της πράξεως προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς 
διάπραξη του συγκεκριµένου εγκλήµατος ως στοιχείο της προσωπικότητάς του.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 45 του ΠΚ αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού 
αξιόποινη πράξη καθένας τιµωρείται ως αυτουργός της πράξεως. Με τον όρο "από 
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κοινού" νοείται αντικειµενικά σύµπραξη των συναυτουργών στην εκτέλεση της ίδιας 
πράξεως και υποκειµενικά κοινός δόλος, όλων όσοι συµπράττουν, δηλαδή ότι ο κάθε 
συναυτουργός θέλει ή αποδέχεται την πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως 
του διαπραττοµένου εγκλήµατος γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συµµέτοχοι πράττουν 
µε δόλο τελέσεως του ιδίου εγκλήµατος. Η σύµπραξη στην εκτέλεση µπορεί να 
συνίσταται ή στο ότι καθένας συναυτουργός πραγµατώνει την όλη αντικειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος ή στο ότι το έγκληµα πραγµατώνεται µε συγκλίνουσες επί 
µέρους πράξεις των συναυτουργών, ταυτόχρονες ή διαδοχικές, χωρίς να είναι 
αναγκαίο να αναφέρονται στην καταδικαστική απόφαση, για την πληρότητα της 
αιτιολογίας της και οι επιµέρους υλικές ενέργειες καθενός εξ αυτών. Κατά δε τις 
διατάξεις των άρθρων 2 ΠΚ και 511 εδ. τελ. του ΚΠοιν∆, αν κριθεί παραδεκτή η 
αίτηση αναιρέσεως και εµφανισθεί εκείνος που την άσκησε, ο Άρειος Πάγος εξετάζει 
αυτεπαγγέλτως και εφαρµόζει τον επιεικέστερο νόµο που ισχύει και µετά τη 
δηµοσίευσή της.   
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 45, 216, 386, 386Α, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 28 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ποινικής διατάξεως. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 386 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος 
παράνοµο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, 
παράλειψη ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή 
την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών (3) µηνών και αν η ζηµία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη 
µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης απαιτούνται: 1) σκοπός του δράστη να 
περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, ασχέτως αν 
πραγµατοποιήθηκε ο σκοπός του περιουσιακού οφέλους του δράστη ή τρίτου, 2) εν 
γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή αθέµιτη απόκρυψη ή 
παρασιώπηση αληθινών, από την οποία σαν παραγωγό αιτία παραπλανήθηκε κάποιος 
και προέβη σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, και 3) βλάβη ξένης κατά το αστικό δίκαιο 
περιουσίας , η οποία τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε τις παραπλανητικές ενέργειες και 
παραλείψεις του δράστη και η οποία υπάρχει σε περίπτωση µειώσεως ή 
χειροτερεύσεως της περιουσίας του παθόντος, έστω και αν αυτός έχει ενεργό αξίωση 
προς ανόρθωση της. Περιουσιακή βλάβη µπορεί να συνιστά και συγκεκριµένη απειλή 
ή διακινδύνευση της περιουσίας, όταν επιφέρει µείωση της ενεστώσας αξίας αυτής 
και µπορεί έτσι να αποτιµηθεί ως επελθούσα βλάβη. "Περιουσιακό όφελος" είναι 
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κάθε οικονοµική βελτίωση της περιουσιακής καταστάσεως, υπάρχει δε όταν 
επιδιώκεται η αύξηση της περιουσίας του δράστη ή άλλου, καθώς και κάθε 
ευνοϊκότερη διαµόρφωση της περιουσία του. Το πρόσωπο που παραπλανήθηκε δεν 
απαιτείται να είναι το ίδιο µε εκείνο που περιουσιακώς βλάπτεται κα έτσι υπάρχει 
απάτη και όταν ο απατώµενος είναι πρόσωπο είναι πρόσωπο άλλο από το 
περιουσιακώς βλαπτόµενο, αρκεί ο απατώµενος να µπορεί από το νόµο ή από τα 
πράγµατα να ενεργήσει την επιζήµια για τον βλαπτόµενο πράξη ή παράλειψη, το δε 
περιουσιακό όφελος που επεδίωξε ο δράστης πρέπει να προέρχεται από την 
περιουσία του βλαπτόµενου, στη διάθεση της οποίας προέβη ο παραπλανηθείς, έτσι 
ώστε να αποτελεί την ανάστροφη όψη της περιουσιακής βλάβης. Συνεπεία της µη 
αναγκαίας ταυτίσεως του απατηθέντος και του υποστάντος τη βλάβη είναι ότι η 
απάτη µπορεί να διαπραχθεί και µε την παραπλάνηση του δικαστή, που δικάζει σε 
πολιτική δίκη, όταν υποβάλλεται σ' αυτόν ψευδής ισχυρισµός και υποστηρίζεται µε 
την εν γνώσει προσαγωγή και επίκληση πλαστών ή ψευδών κατά το περιεχόµενο 
αποδεικτικών στοιχείων, από τα οποία παραπλανήθηκε ο δικαστής και εξέδωσε 
οριστική απόφαση υπέρ των απόψεων του δράστη και σε βάρος του αντιδίκου του, 
συνέπεια της οποίας επήλθε βλάβη στην περιουσία του αντίδικου του. Χρόνος 
τελέσεως της απάτης θεωρείται εκείνος κατά τον οποίο ο δράστης, µε τον ως άνω 
σκοπό ενήργησε και ολοκλήρωσε την απατηλή συµπεριφορά του, δηλαδή προέβη 
στις ψευδείς παραστάσεις εξ αιτίας των οποίων παραπλανήθηκε ο παθών ή τρίτος. 
Είναι δε αδιάφορος ο τυχόν µεταγενέστερος χρόνος επελεύσεως της περιουσιακής 
ζηµίας του παθόντος, µε την οποία ολοκληρώνεται η απάτη, καθώς και ο χρόνος που 
επιχειρήθηκε ή ζηµιογόνος ενέργεια ή παράλειψη του θύµατος. Τετελεσµένη δε είναι 
η απάτη στο δικαστήριο, όταν µε τους ψευδείς ισχυρισµούς και την προσκόµιση των 
ψευδών ή πλαστών αποδεικτικών στοιχείων εκδίδεται απόφαση υπέρ των απόψεων 
του δράστη της απάτης και συνεπεία της οποίας επέρχεται βλάβη στην περιουσία του 
αντιδίκου του.   
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 386,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 197 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος µε σκοπό αν αποκοµίσει ο 
ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας 
κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών 
γεγονότων ως αληθινών τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Από την 
παραπάνω διάταξη προκύπτει ότι για να στοιχειοθετηθεί η αντικειµενική και η 
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υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος της απάτης απαιτούνται: α) Σκοπός του 
δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος 
χωρίς να απαιτείται και η πραγµάτωσή του, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών 
γεγονότων ως αληθινών ή αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, 
από την οποία, ως παραγωγική αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος και προέβη στην 
επιζήµια για τον ίδιον ή άλλον συµπεριφορά και γ) βλάβη ξένης περιουσίας η οποία 
να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του 
δράστη, χωρίς να απαιτείται ταυτότητα παραπλανηθέντος και ζηµιωθέντος, και η 
οποία βλάβη υπάρχει και σε περίπτωση µειώσεις ή χειροτερεύσεως της περιουσίας 
του παθόντος, έστω και αν έχει αστική αξίωση προς αποκατάστασή της, αφού στην 
τελευταία περίπτωση απαιτείται εµπλοκή του σε δικαστικούς αγώνες και δη µε 
αβέβαιο αποτέλεσµα, ενώ, άλλωστε, στην περίπτωση αυτή έχει ήδη επέλθει η ζηµία. 
Ως γεγονότα νοούνται στην προκειµένη περίπτωση τα πραγµατικά περιστατικά που 
ανάγονται στο παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συµβούν στο 
µέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συµβατικές υποχρεώσεις. Όταν όµως οι 
τελευταίες συνοδεύονται ταυτοχρόνως µε ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις 
άλλων ψευδών γεγονότων που αναφέρονται στο παρόν ή παρελθόν κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να δηµιουργούν την εντύπωση της µελλοντικής εκπληρώσεως µε βάση 
την εµφανιζόµενη ψευδή κατάσταση ή δυνατότητα του δράστη που έχει ειληµµένη 
απόφαση να µην εκπληρώσει την υπόσχεση, τότε θεµελιώνεται το έγκληµα της 
απάτης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 386, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 184 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Απάτη. Ηθικός αυτουργός. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο 
ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας 
κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών 
γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών 
γεγονότων τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν η ζηµία που 
προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Από τη 
διάταξη αυτή συνάγεται ότι στοιχεία του εγκλήµατος της απάτης είναι: α) σκοπός του 
δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, 
χωρίς να είναι αναγκαία και η πραγµάτωση του οφέλους αυτού β) η εν γνώσει 
παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή η αθέµιτη απόκρυψη ή η 
παρασιώπηση αληθινών γεγονότων από την οποία παραπλανήθηκε κάποιος σε πράξη, 
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παράλειψη ή ανοχή γ) βλάβη ξένης περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη 
σύνδεσµο µε την απατηλή συµπεριφορά (παραπλανητική ενέργεια ή παράλειψη του 
δράστη) και την, συνεπεία αυτής, πλάνη εκείνου που προέβη στην περιουσιακή 
διάθεση. Το πρόσωπο που παραπλανήθηκε δεν απαιτείται να είναι το ίδιο µε εκείνο 
που περιουσιακώς βλάπτεται.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1α ΠΚ µε την ποινή του αυτουργού τιµωρείται 
και ο ηθικός αυτουργός, εκείνος δηλαδή ο οποίος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον 
την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που αυτός διέπραξε. Από τη διάταξη 
αυτή προκύπτει ότι για την ύπαρξη ηθικής αυτουργίας πρέπει να συντρέχουν α) 
πρόκληση από τον ηθικό αυτουργό σε κάποιον άλλο της απόφασης να διαπράξει 
ορισµένη αξιόποινη πράξη, η οποία πρόκληση µπορεί να γίνει µε οποιονδήποτε τρόπο 
και µέσο, όπως µε την πειθώ, φορτικότητα, απειλή, υπόσχεση αµοιβής κλπ, β) 
διάπραξη από τον άλλο της πράξεως αυτής και γ) δόλος του ηθικού αυτουργού.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46, 386,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1. στοιχ. ∆, 510 παρ. 1. στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Απόφαση - ∆ιόρθωση απόφασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 511 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆ιόρθωση απόφασης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 315 ΚΠολ∆ που εφαρµόζεται και στη διαδικασία της 
δίκης για την αναίρεση, σύµφωνα µε το άρθρο 573 παρ.1 του ίδιου κώδικα, αν από 
παραδροµή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή 
το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που 
την έχει εκδώσει µπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως να τη 
διορθώσει µε νέα απόφαση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 315, 573, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 600 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 136 περ. ε' του ΚΠ∆, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο 
κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του παρέδρου σε 
Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 
122 - 125 Κ.Π.∆., δικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή της υπόθεσης από το κατά 
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τα άρθρα αυτά αρµόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές. Σκοπός της 
διάταξης είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού 
λειτουργού και ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας για µεροληψία του, οφειλόµενης στο 
γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούµενος δικαστικός λειτουργός 
υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. Η παραποµπή αυτή σε άλλο δικαστήριο γίνεται όχι 
µόνο στο στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και σ' αυτό της προδικασίας που 
περιλαµβάνει τόσο την προκαταρκτική εξέταση όσο και την άσκηση της ποινικής 
διώξεως. Την παραποµπή αυτή µπορεί, σύµφωνα µε το άρθρο 137 του Κ.Π.∆., να τη 
ζητήσει και ο Εισαγγελέας Εφετών όταν πρόκειται να κρίνει προσφυγή κατά 
διατάξεως (άρθρο 48 του ΚΠ∆) στην οποία εµπλέκεται ως εγκαλούµενος 
εισαγγελικός λειτουργός που υπηρετεί στην ίδια Εισαγγελία Εφετών. Στην περίπτωση 
αυτή ο Άρειος Πάγος σε Συµβούλιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 137 περ. α' και β' , 132, 
134 και 135 του Κ.Π.∆. που εφαρµόζονται αναλογικά, παραπέµπει την προσφυγή 
αυτή για κρίση σε άλλο Εισαγγελέα Εφετών.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 - 125, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 601 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 στοιχ. ε' του ΚΠ∆, το δικαστήριο που είναι 
αρµόδιο σύµφωνα µε τα άρθρα 122-125 δια την παραποµπή σε άλλο ισόβαθµο και 
οµοειδές, πλην άλλων και όταν ο κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το 
βαθµό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελέα και άνω και υπηρετεί στο 
αρµόδιο, σύµφωνα µε τα άρθρ. 122-125 δικαστήριο. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του 
επ. αρ. 137§1 την παραποµπή µπορεί να ζητήσει πλην άλλων και ο Εισαγγελέας του 
αρµόδιου δικαστηρίου. Κατά τη διάταξη αυτή για την παραποµπή αποφασίζει: α) το 
συµβούλιο των Πληµµελειοδικών αν πρόκειται για παραποµπή από ένα 
Πταισµατοδικείο σε άλλο σε περιπτώσεις αδυναµίας συγκρότησης, β) το συµβούλιο 
των Εφετών αν πρόκειται για παραποµπή από Πληµµελειοδικείο ή δικαστήριο 
ανηλίκων σε άλλο και γ) ο Άρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση. Η παραποµπή 
γίνεται όχι µόνο για την κύρια διαδικασία αλλά και για την προδικασία 
συµπεριλαµβανοµένου και του σταδίου της άσκησης ποινικής δίωξης για την 
ταυτότητα του λόγου, την εξασφάλιση δηλ. του ανεπηρέαστου της κρίσης των 
δικαστικών λειτουργών και τον αποκλεισµό υπονοιών αµεροληψίας λόγω 
συνυπηρέτησης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 - 125, 136, 137,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 758 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. Αρµοδιότητα κατά παραποµπή. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 136 περιπτ. ε' ΚΠ∆, "όταν ο εγκαλών ή αδικηθείς ή ο 
κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του Παρέδρου σε 
Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο δικαστήριο, σύµφωνα 
µε τα άρθρα 122-125 ΚΠ∆, διατάσσεται η παραποµπή της υπόθεσης από το κατά τα 
άρθρα αυτά αρµόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές. Σκοπός της 
διάταξης είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού 
λειτουργού, και ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας για µεροληψία του, που οφείλεται στο 
γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούµενος δικαστικός λειτουργός 
υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. Η παραποµπή αυτή σε άλλο δικαστήριο γίνεται όχι 
µόνο στο στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και σ' αυτό της προδικασίας, που 
περιλαµβάνει τόσο την προκαταρκτική εξέταση όσο και την άσκηση της ποινικής 
δίωξης. Την παραποµπή αυτή µπορεί να ζητήσει, σύµφωνα µε το άρθρο 137 ΚΠ∆ και 
ο Εισαγγελέας Εφετών σε περίπτωση που δεν µπορεί να ενεργοποιήσει τη διαδικασία 
παραποµπής µέσω του Συµβουλίου Εφετών της υπόθεσης σε άλλο δικαστήριο, εκτός 
απ' αυτό που υπηρετεί ο εγκαλούµενος δικαστικός λειτουργός, επειδή στην 
περιφέρειά του υπάρχει ένα µόνο πρωτοβάθµιο δικαστήριο. (Βλ. ΑΠ 1417/2009, ΑΠ 
440/2006, ΑΠ 409/2006, ΑΠ 840/2005). Αρµόδιος να κρίνει το αίτηµα αυτό είναι ο 
Άρειος Πάγος, σε Συµβούλιο, κατ' ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 132, 134 και 135 
ΚΠ∆. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 - 125, 132, 134, 135, 136, 137,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 131 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρµοδιότητα κατά παραποµπή. 
- Κατά το άρθρο 136 εδ. ε' του ΚΠ∆ "το δικαστήριο που είναι αρµόδιο σύµφωνα µε 
τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραποµπή σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές όταν ο 
εγκαλών ή ο ζηµιωµένος ή ο κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το 
βαθµό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο 
σύµφωνα µε τα άρθρα 122-125 δικαστήριο ...". Από το δικαιολογητικό λόγο της 
διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του 
δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας για µεροληψία του, 
οφειλοµένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο ζηµιωµένος ή ο κατηγορούµενος 
δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει 
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περίπτωση τέτοιας παραποµπής όχι µόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, 
αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόµη ασκηθεί ποινική 
δίωξη. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 48 του ΚΠ∆, την προσφυγή του 
εγκαλούντος κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που απορρίπτει την 
έγκληση (άρθρο 47 ΚΠ∆) εξετάζει και κρίνει ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών. 
Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ του ίδιου Κώδικα, την 
παραποµπή στην περίπτωση αυτή, µπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο 
κατηγορούµενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί 
παραποµπής από τον αρµόδιο Εισαγγελέα Εφετών σε άλλον ισόβαθµο Εισαγγελέα ο 
Άρειος Πάγος σε συµβούλιο και εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 
132, 134 και 135 εδ. 1 του ΚΠ∆. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 47, 48, 122- 125, 132, 134, 135, 136, 137, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1154 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. Αρµοδιότητα κατά παραποµπή. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' 
ΚΠοιν∆, συνάγεται ότι, όταν εγκαλών ή αδικηθείς ή κατηγορούµενος είναι 
δικαστικός λειτουργός, από το βαθµό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και 
άνω, ο οποίος υπηρετεί στο αρµόδιο σύµφωνα µε τα άρθρα 122-125 του ίδιου 
Κώδικα δικαστήριο, διατάσσεται, κατόπιν αιτήσεως του εισαγγελέα ή του 
κατηγορουµένου ή του πολιτικώς ενάγοντα, από τον Άρειο Πάγο σε Συµβούλιο, η 
παραποµπή της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο, οµοειδές και ισόβαθµο, 
εφαρµοζοµένων αναλόγως και των άρθρων 132, 134 και 135 παρ. 1 ΚΠοιν∆. Η 
παραποµπή αυτή νοείται όχι µόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την 
προδικασία, συµπεριλαµβανοµένου και του σταδίου ασκήσεως της ποινικής διώξεως 
αλλά και αυτού της διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, διότι και κατ' αυτό 
συντρέχει ο αυτός δικαιολογητικός λόγος, ήτοι η εξασφάλιση της απόλυτης 
ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισµός κάθε 
υπόνοιας µεροληψίας αυτού, εξαιτίας της συνυπηρετήσεώς του στο ίδιο δικαστήριο 
µε τον εγκαλούντα, παθόντα ή κατηγορούµενο δικαστικό λειτουργό. Εξάλλου 
σύµφωνα µε το άρθρο 137 του ίδιου κώδικα, την παραποµπή στην πιο πάνω 
περίπτωση µπορεί να ζητήσει ο εισαγγελέας, ο κατηγορούµενος ή ο πολιτικώς 
ενάγων, αποφασίζει δε γι' αυτή το συµβούλιο των εφετών, αν ζητείται η παραποµπή 
από ένα µονοµελές ή τριµελές πληµµελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο 
όµοιο και σε κάθε άλλη περίπτωση ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συµβούλιο. 
Τέτοια "άλλη περίπτωση" συντρέχει και όταν η παραποµπή πρόκειται κατ' ανάγκη να 
γίνει σε πληµµελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων που εδρεύει εκτός της περιφέρειας 
του εφετείου, όπως στην περίπτωση κατά την οποία στην περιφέρεια του εφετείου 
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εδρεύει ένα µόνο πληµµελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων, αφού το συµβούλιο 
εφετών δικαιούται µόνο σε εντός της περιφέρειάς του εδρεύοντα δικαστήρια να 
παραπέµψει την υπόθεση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 132, 134, 135, 136, 137,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 201 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. Αρµοδιότητα κατά παραποµπή. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ. ε' ΚΠ∆, στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις 
αρµοδιότητας κατά παραποµπή, ζήτηµα κανονισµού αρµοδιότητας κατά παραποµπή 
υφίσταται, µεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούµενος είναι δικαστικός 
λειτουργός από τον βαθµό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και 
υπηρετεί στο αρµόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 ΚΠ∆, δικαστήριο. Στην έννοια του 
κατηγορουµένου περιλαµβάνεται και ο εγκαλούµενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται στο 
στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόµη ασκηθεί ποινική δίωξη, για την ταυτότητα 
του νοµικού λόγου, δηλαδή την εξασφάλιση του ανεπηρέαστου της κρίσεως των 
δικαστικών λειτουργών και του αποκλεισµού υπονοιών µεροληψίας, λόγω 
συνυπηρετήσεως στο ίδιο δικαστήριο. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 137 
του ίδιου ΚΠ∆, την παραποµπή µπορεί να ζητήσει, µεταξύ άλλων και ο Εισαγγελέας, 
αρµόδιο δε να αποφασίσει γι' αυτήν είναι το ∆ικαστήριο του Αρείου Πάγου, που 
συνέρχεται σε Συµβούλιο, εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις, που δεν 
διαλαµβάνονται στα εδάφια α' και β' της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού 
(137), συνεπώς και στην περίπτωση, κατά την οποία πρόκειται να κριθεί η τύχη 
εγκλήσεως κατά δικαστικού λειτουργού της Εισαγγελίας Πληµµελειοδικών Αθηνών 
και στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών, στην οποία ανήκει η εν λόγω Εισαγγελία 
Πληµµελειοδικών, δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο και αντίστοιχα Εισαγγελία 
Πληµµελειοδικών.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 -125, 132, 134, 135, 136, 137,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 625 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. Αρµοδιότητα κατά παραποµπή. 
- Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' του ΚΠ∆, όταν ο εγκαλών ή ο ζηµιωµένος ή ο 
κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του Παρέδρου σε 
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Πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο κατά τόπο σύµφωνα µε 
τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή της υποθέσεως σε άλλο 
ισόβαθµο και οµοειδές δικαστήριο. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 137 παρ. 1 του 
ίδιου Κώδικα, την παραποµπή µπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούµενος 
και ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, α) το συµβούλιο πληµµελειοδικών 
β) το συµβούλιο Εφετών αν ζητείται η παραποµπή από ένα µονοµελές ή τριµελές 
Πληµµελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όµοιο και γ) ο Άρειος Πάγος, που 
συνέρχεται σε συµβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από το δικαιολογητικό λόγο της 
διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του 
δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας για µεροληψία του, 
οφειλοµένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο ζηµιωµένος ή ο κατηγορούµενος 
δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει 
περίπτωση τέτοιας παραποµπής όχι µόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, 
αλλά και κατ1 εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόµη ασκηθεί ποινική 
δίωξη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 - 125, 136, 137, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 247 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. Αρµοδιότητα κατά παραποµπή. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 136 περ.ε και 137 παρ.1 περ.γ' 
ΚΠοιν∆ συνάγεται ότι, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούµενος είναι 
δικαστικός λειτουργός που έχει το βαθµό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία 
και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 122-125 ΚΠοιν∆ 
δικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή της υποθέσεως από το αρµόδιο αυτό 
δικαστήριο σε άλλο του ίδιου και ίσου βαθµού δικαστήριο. Την παραποµπή 
αποφασίζει το συµβούλιο πληµµελειοδικών, αν ζητείται η παραποµπή από ένα 
πταισµατοδικείο σε άλλο, β)το συµβούλιο των Εφετών, αν ζητείται η παραποµπή από 
ένα Μονοµελές η Τριµελές Πληµµελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όµοιο 
και γ)ο Άρειος Πάγος που συνέρχεται σε συµβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από 
τον δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απολύτου 
ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισµός κάθε 
υπόνοιας για µεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι η 
παραποµπή της υποθέσεως πρέπει να γίνεται όχι µόνο κατά το στάδιο της κυρίας 
διαδικασίας αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας, στο οποίο περιλαµβάνεται και 
η άσκηση της ποινικής διώξεως, αφού και γι' αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός 
λόγος.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 - 125, 36, 137, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 143 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. Αρµοδιότητα κατά παραποµπή. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. γ' και 137 παρ. 1 περ. γ' 
Κ.Ποιν.∆ προκύπτει, ότι η παραποµπή µιας υποθέσεως από το κατά τόπον αρµόδιο 
δικαστήριο σε άλλο οµοειδές και ισόβαθµο (δικαστήριο) διατάσσεται, πλην άλλων 
περιπτώσεων, και όταν σοβαροί λόγοι σχετικοί µε τη δηµόσια ασφάλεια και τάξη 
επιβάλλουν την εκδίκαση της υποθέσεως σε δικαστήριο κείµενο σε άλλο τόπο από 
εκείνο που πρόκειται να εκδικασθεί. Τέτοιοι σοβαροί λόγοι σχετικοί µε τη δηµόσια 
ασφάλεια και τάξη θεωρείται ότι υπάρχουν όταν επίκειται πρόκληση σοβαρών 
επεισοδίων λόγω εχθρότητας, µίσους ή άλλων αιτίων για αντεκδίκηση κατά του 
κατηγορουµένου µε απρόβλεπτες προεκτάσεις ή σε περίπτωση προκλήσεως τέτοιων 
επεισοδίων στην περιοχή του αρµοδίου για την εκδίκαση δικαστηρίου λόγω της 
φύσεως της υποθέσεως και της συγκεντρώσεως µεγάλου πλήθους και για το λόγο 
αυτό εξάψεως των πνευµάτων. Οι λόγοι αυτοί προβάλλονται από τους κατά τόπους 
εισαγγελείς και δεν είναι ανάγκη να προκύπτουν µε βεβαιότητα, αλλά αρκεί η 
πιθανολόγησή τους. Την παραποµπή αποφασίζει στην περίπτωση αυτή το ∆ικαστήριο 
του Αρείου Πάγου, στο οποίο εισάγεται η υπόθεση από τον Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου, εφόσον και αυτός συµφωνεί µε την περί της παραποµπής αίτηση του 
αρµόδιου εισαγγελέα. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 136, 137, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 164 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. Αρµοδιότητα κατά παραποµπή. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 στοιχ. γ' 
ΚΠοιν∆ συνάγεται ότι, όταν εγκαλών ή αδικηθείς ή κατηγορούµενος είναι δικαστικός 
λειτουργός, από το βαθµό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω, ο 
οποίος υπηρετεί στο αρµόδιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 122-125 του ίδιου Κώδικα, 
δικαστήριο, διατάσσεται, κατόπιν αιτήσεως του εισαγγελέα ή του κατηγορουµένου ή 
του πολιτικώς ενάγοντα, από τον Άρειο Πάγο σε Συµβούλιο (αν δεν πρόκειται για τις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στα στοιχεία α' και β' του ίδιου άρθρου) η παραποµπή 
της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο, οµοειδές και ισόβαθµο, εφαρµοζοµένων 
αναλόγως και των άρθρων 132, 134 και 135 παρ. 1 ΚΠοιν∆. Η παραποµπή αυτή 
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νοείται όχι µόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, 
συµπεριλαµβανοµένου και του σταδίου της ασκήσεως της ποινικής διώξεως, ακόµη 
και της διενέργειας προκαταρκτικής εξετάσεως, διότι και κατ' αυτά συντρέχει ο αυτός 
δικαιολογητικός λόγος, ήτοι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως 
του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας µεροληψίας αυτού, 
εξαιτίας της συνυπηρετήσεώς του στο ίδιο δικαστήριο µε τον εγκαλούντα, παθόντα ή 
κατηγορούµενο δικαστικό λειτουργό.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 - 125, 136, 137,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
 
Αρµοδιότητα - Κατά παραποµπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 748 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονιµσός αρµοδιότητας. 
- Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' ΚΠ∆, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο 
κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του Παρέδρου σε 
Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο σύµφωνα µε τα άρθρα 
122-125 ίδιου κώδικα ∆ικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή του σε άλλο ισόβαθµο 
και οµοειδές ∆ικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι 
η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και 
ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας για µεροληψία του, οφειλοµένης στο γεγονός ότι ο 
παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούµενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο 
∆ικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραποµπής όχι µόνο κατά 
το στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν 
ακόµη δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 137 παρ. 1 
στοιχ. γ' ΚΠ∆, την παραποµπή στην περίπτωση αυτή µπορεί να ζητήσει ο 
Εισαγγελέας, ο κατηγορούµενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικά, αν 
πρόκειται περί παραποµπής από το ∆ικαστήριο της περιφέρειας ενός Εφετείου σε 
δικαστήριο της περιφέρειας άλλου Εφετείου, ο Άρειος Πάγος σε συµβούλιο, όταν δεν 
υπάρχει αρµοδιότητα του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών ή Εφετών και εφαρµόζονται 
αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. α' ΚΠ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 -125, 134, 135, 136, 137, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆υσφήµηση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1206 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆υσφήµηση. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η αξιόποινη πράξη της δυσφηµήσεως περιλαµβάνει, σύµφωνα µε το άρθρο 362 του 
Ποινικού Κώδικα, αντικειµενικώς µεν τον ισχυρισµό από τον δράστη ενώπιον τρίτου 
ή διάδοση µε οποιοδήποτε τρόπο για κάποιον άλλον γεγονότος, που µπορεί να βλάψει 
την τιµή ή την υπόληψη αυτού, υποκειµενικώς δε τη γνώση του δράστη ότι το 
ισχυριζόµενο ή διαδιδόµενο γεγονός είναι κατάλληλο να βλάψει την τιµή ή την 
υπόληψη άλλου και τη θέληση να ισχυρισθεί ενώπιον τρίτου ή διαδώσει το βλαπτικό 
γεγονός. Εξάλλου, για τη στοιχειοθέτηση από το άρθρο 363 του ίδιου κώδικα της 
προβλεπόµενης αξιόποινης πράξεως της συκοφαντικής δυσφηµήσεως απαιτείται, 
επιπλέον από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν, το ως άνω γεγονός, το οποίο 
ισχυρίσθηκε ή διέδωσε ο δράστης, να είναι ψευδές και αυτός να τελεί σε γνώση της 
αναληθείας του.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 362, 363,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆υσφήµηση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 12 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- ∆υσφήµηση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 362 του ΠΚ "Όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου 
ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που µπορεί να βλάψει την τιµή ή 
την υπόληψη του, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών ή µε χρηµατική ποινή. Η 
χρηµατική ποινή µπορεί να επιβληθεί και µαζί µε την ποινή της φυλάκισης". Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απλής 
δυσφηµήσεως, απαιτούνται, αντικειµενικώς, ισχυρισµός ενώπιον τρίτου ή διάδοση 
για κάποιον άλλον γεγονότος, το οποίο είναι πρόσφορο (κατάλληλο) κατ' 
αντικειµενική κρίση (την κοινή αντίληψη) να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του 
άλλου, υποκειµενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει, αφ' ενός µεν τη γνώση, ότι το 
ισχυριζόµενο ή διαδιδόµενο γεγονός είναι πρόσφορο να βλάψει την τιµή ή την 
υπόληψη του άλλου, αφετέρου δε τη θέληση ή την αποδοχή του δράστη να προβεί σε 
αυτόν το βλαπτικό της τιµής ή της υπολήψεως ισχυρισµό ή διάδοση. ∆εν απαιτείται 
γνώση της αναληθείας, όπως επί συκοφαντικής δυσφηµήσεως και η πεποίθηση του 
δράστη για την αλήθεια ή την αναλήθεια του γεγονότος, δεν αποκλείει το δόλο αυτού. 
Η διαφορά δε µεταξύ ισχυρισµού και διαδόσεως του δυσφηµιστικού γεγονότος, 
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συνίσταται στο ότι, στην µεν πρώτη περίπτωση, ο δράστης ανακοινώνει το γεγονός 
αυτό ως δική του πεποίθηση, ανεξαρτήτως του τρόπου που δηµιουργήθηκε αυτή, στη 
δε δεύτερη περίπτωση, ο δράστης µεταδίδει περαιτέρω ισχυρισµό άλλου περί 
γεγονότος, χωρίς να υιοθετεί τον εν λόγω ισχυρισµό. Γεγονός πρόσφορο να βλάψει 
την τιµή και την υπόληψη άλλου, είναι, υπό την έννοια του άρθρου 362 ΠΚ, κάθε 
συγκεκριµένο περιστατικό του εξωτερικού κόσµου, αλλά και κάθε συγκεκριµένη 
κατάσταση ή συµπεριφορά αναγοµένη στο παρελθόν ή το παρόν, η οποία υποπίπτει 
στις αισθήσεις και µπορεί να αποδειχθεί, αντίκειται δε στο νόµο, την ηθική και την 
ευπρέπεια, ακόµη δε και κάθε συγκεκριµένη συµπεριφορά ή σχέση προσώπου, 
εφόσον συνάπτεται άµεσα µε κάτι που έχει συµβεί. ∆εν αποκλείεται στην έννοια του 
γεγονότος να υπαχθούν η έκφραση γνώµης, αξιολογικής κρίσεως και χαρακτηρισµοί, 
όταν συνδέονται και σχετίζονται µε συγκεκριµένα περιστατικά, τα οποία συνιστούν 
γεγονός, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ουσιαστικώς να προσδιορίζουν την ποσοτική και 
ποιοτική του βαρύτητα και στη συγκεκριµένη περίπτωση να συνιστούν προσβολή της 
προσωπικότητας του θιγοµένου. Απλές όµως κρίσεις, γνώµες και χαρακτηρισµοί που 
ενέχουν αµφισβήτηση, κατά την κοινή αντίληψη της κοινωνικής ή ηθικής αξίας του 
παθόντος ή εκδήλωση καταφρόνησης ή ονειδισµού αυτού (χωρίς να συνδέονται µε 
συγκεκριµένο γεγονός) είναι δυνατό να θεµελιώσουν το έγκληµα της εξυβρίσεως. 
"Τιµή" είναι το αγαθό, όνοµα ή η εκτίµηση που απολαµβάνει το άτοµο στην κοινωνία 
µε βάση την ηθική αξία που έχει, συνεπεία εκπληρώσεως από αυτό ηθικών και 
νοµικών κανόνων, ενώ "υπόληψη" είναι το αγαθό όνοµα ή εκτίµηση που 
απολαµβάνει το άτοµο στην κοινωνία µε βάση την κοινωνική αξία του, συνεπεία των 
ιδιοτήτων και ικανοτήτων που έχει για την εκπλήρωση των ιδιαιτέρων κοινωνικών 
του έργων ή του επαγγέλµατος του.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 362, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1203 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συκοφαντική δυσφήµηση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 362 και 363 του ΠΚ προκύπτει ότι 
για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως απαιτείται: 
α) ισχυρισµός ή διάδοση ενώπιον τρίτου γεγονότος για κάποιον άλλον, το οποίο θα 
µπορούσε να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του, β) το γεγονός αυτό να είναι ψευδές 
και γ) εκείνος που ισχυρίσθηκε ή διέδωσε το ψευδές γεγονός να προέβη ηθεληµένα 
στην ενέργεια αυτή και να τελούσε εν γνώσει της αναληθείας του και της 
δυνατότητας του να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη τού άλλου. Ως γεγονός, κατά την 
έννοια των ανωτέρω διατάξεων, νοείται κάθε συγκεκριµένο περιστατικό του 
εξωτερικού κόσµου, που ανάγεται στο παρελθόν ή το παρόν, υποπίπτει στις 
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αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως, καθώς και κάθε συγκεκριµένη σχέση ή 
συµπεριφορά, αναφερόµενη στο παρελθόν ή το παρόν, που υποπίπτει στις αισθήσεις 
και αντίκειται στην ηθική και την ευπρέπεια. "Τιµή" δε είναι το αγαθό όνοµα, η 
εκτίµηση που απολαµβάνει το άτοµο στην κοινωνία, µε βάση την ηθική αξία που έχει 
συνεπεία εκπληρώσεως απ' αυτό των ηθικών και νοµικών κανόνων, ενώ "υπόληψη" 
είναι το αγαθό όνοµα, η εκτίµηση που απολαµβάνει το άτοµο στην κοινωνία µε βάση 
την κοινωνική αξία του συνεπεία των ιδιοτήτων και ικανοτήτων που έχει για την 
εκπλήρωση των ιδιαιτέρων κοινωνικών του έργων ή του επαγγέλµατος του. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 362, 363,  
ΚΠ∆: 170, 333, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 406 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Συκοφαντική δυσφήµηση. ∆ικαιολογηµένο ενδιαφέρον. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 362 παρ.1 του ΠΚ, όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο 
ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που µπορεί να 
βλάψει την τιµή ή την υπόληψή του, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών ή µε 
χρηµατική ποινή. Ως γεγονός κατά την έννοια της άνω διατάξεως θεωρείται κάθε 
συγκεκριµένο περιστατικό του εξωτερικού κόσµου, που ανάγεται στο παρελθόν ή το 
παρόν υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως, καθώς και κάθε 
συγκεκριµένη σχέση ή συµπεριφορά, αναφεροµένη στο παρελθόν ή το παρόν, που 
υποπίπτει στις αισθήσεις και αντίκειται στην ηθική και την ευπρέπεια. Περαιτέρω, 
από το συνδυασµό των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 367 ΠΚ, προκύπτει 
ότι κατ' αρχάς αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της κατά το άρθρο 361 εξυβριστικής ή 
της κατά το άρθρο 362 ΠΚ δυσφηµιστικής εκδήλωσης και όταν αυτές, εκτός άλλων, 
γίνονται για τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο 
ενδιαφέρον ή σε ανάλογες περιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι στη συγκεκριµένη 
περίπτωση αποτελούν το επιβαλλόµενο και αντικειµενικώς αναγκαίο µέσο για τη 
διαφύλαξη του δικαιώµατος ή την ικανοποίηση του δικαιολογηµένου ενδιαφέροντος 
και ο σκοπός του δράστη δεν κατευθύνεται στην προσβολή της τιµής του άλλου. 
Τέτοια περίπτωση εκδήλωσης δικαιολογηµένου ενδιαφέροντος συντρέχει όταν η 
εκδήλωση αυτή, αποτελώντας περιεχόµενο οφειλοµένης ή επιθυµητής φροντίδας του 
δράστη για την εξυπηρέτηση του σκοπού του, δεν είναι αντίθετη µε το δίκαιο και τα 
χρηστά ήθη και ισοσταθµίζεται, ή δεν είναι φανερά δυσανάλογη, µε την εξυπηρέτηση 
του συγκεκριµένου σκοπού, ο οποίος δεν µπορεί να επιτευχθεί µε άλλο τρόπο (ΑΠ 
73/2002).    
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 361, 362, 367,  
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ΚΠ∆: 510 παρ. 1. στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Έγκληση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 910 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Προθεσµία υποβολής έγκλησης. Ειδική αιτιολογία. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 117 παρ. 1 του ΠΚ "όταν ο νόµος απαιτεί έγκληση για 
την ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο 
δικαιούχος δεν υποβάλει την έγκληση µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα που έλαβε 
γνώση για την πράξη που τελέσθηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για έναν 
από τους συµµέτοχους της". Περαιτέρω, η καταδικαστική απόφαση επί εγκλήµατος 
που διώκεται κατ' έγκληση, όπως είναι η καταδολίευση δανειστών (άρθρα 397 παρ. 1, 
3 ΠΚ), εφόσον η έγκληση υποβλήθηκε µετά την παρέλευση τριµήνου από την τέλεση 
του, πρέπει να διαλαµβάνει ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία και ως προς τον 
χρόνο κατά τον οποίο ο δικαιούµενος σε έγκληση έλαβε γνώση για την πράξη που 
τελέσθηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για έναν από τους συµµέτοχους της. 
Εάν λείπει τέτοια αιτιολογία, αν δηλαδή στην απόφαση δεν εκτίθενται µε πληρότητα, 
σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα αποδειχθέντα πραγµατικά περιστατικά, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι σκέψεις µε τις οποίες υπήχθησαν τα περιστατικά 
αυτά στην άνω διάταξη του άρθρου 117 παρ. 1 Π.Κ. ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 
παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠοιν∆ λόγος αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 117, 397, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Έκδοση εγκληµατιών - ∆ιαδικασία έκδοσης αλλοδαπών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 199 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Έκδοση. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της εφέσεως. 
- Κατά το άρθρο 451 παρ.1 του ΚΠ∆, κατά της οριστικής αποφάσεως του 
Συµβουλίου Εφετών, µε την οποία αυτό γνωµοδοτεί επί αιτήσεως εκδόσεως, 
επιτρέπεται στον εκζητούµενο και στον Εισαγγελέα να ασκήσουν έφεση ενώπιον του 
ποινικού τµήµατος του Αρείου Πάγου, µέσα σε είκοσι τέσσερεις ώρες από τη 
δηµοσίευση της αποφάσεως. Για την έφεση συντάσσεται έκθεση στον γραµµατέα 
Εφετών, στην οποία πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. 
Ο Άρειος Πάγος σε Συµβούλιο αποφαίνεται µέσα σε οκτώ ηµέρες, µε ανάλογη 
εφαρµογή των άρθρων 448 και 450. Αυτός για τον οποίο ζητείται η έκδοση 
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κλητεύεται αυτοπροσώπως ή µέσω αντικλήτου του είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες 
πριν από τη συζήτηση µε τη φροντίδα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 502 παρ. 2 του ΚΠ∆ προκύπτει ότι το µεταβιβαστικό 
αποτέλεσµα της εφέσεως προσδιορίζεται από την έκταση και το περιεχόµενο των 
προβαλλόµενων λόγων της, στην έρευνα των οποίων περιορίζεται το δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο, που έχει εξουσία να κρίνει µόνον για εκείνα τα µέρη της πρωτόδικης 
απόφασης, στα οποία αναφέρονται οι προτεινόµενοι από τον εκκαλούντα λόγοι 
εφέσεως ενώπιον του κατά το άρθρο 451 παρ.1 του ΚΠ∆ αρµοδίου τµήµατος του 
Αρείου Πάγου, εναντίον της περί εκδόσεως αποφάσεως του Συµβουλίου Εφετών. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 448, 450, 451, 502, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ένδικα µέσα - Εκπρόθεσµη έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 706 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επίδοση ως άγνωστης διαµονής. Εκπρόθεσµη έφεση. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 154 παρ.2 και 156 του ΚΠοιν∆, προκύπτει ότι ως 
άγνωστης διαµονής θεωρείται εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας 
του σε άγνωστο µέρος για τη δικαστική αρχή που έχει εκδώσει το προς επίδοση 
έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοσή του, έστω και αν η κατοικία του είναι 
γνωστή σε τρίτους, όπως είναι ακόµη και άλλη εισαγγελική ή αστυνοµική αρχή, και, 
στην περίπτωση αυτή, η επίδοση προς αυτόν γίνεται ως άγνωστης διαµονής, µετά την 
άκαρπη αναζήτηση των αναφεροµένων στη διάταξη του άρθρου 156 παρ.1 εδ. α 
προσώπων, προς τον δήµαρχο ή αρµόδιο δηµοτικό υπάλληλο, που όρισε ο δήµαρχος, 
της τελευταίας γνωστής κατοικίας ή διαµονής του, άλλως η επίδοση είναι άκυρη και 
δεν αρχίζει η προθεσµία ασκήσεως ενδίκων µέσων, που ορίζεται στη διάταξη του 
άρθρου 473 παρ.1 ΚΠοιν∆. Τόπος δε κατοικίας θεωρείται εκείνος που έχει δηλώσει ο 
κατηγορούµενος, κατά το άρθρο 273 παρ.1 του ΚΠοιν∆, κατά την προανάκριση που 
τυχόν έχει ενεργηθεί και, σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, εκείνος που έχει δηλωθεί 
στην αρµόδια εισαγγελική αρχή και, αν δεν έχει ενεργηθεί προανάκριση ή ο 
κατηγορούµενος δεν έχει εµφανισθεί κατ' αυτήν, ως τόπος κατοικίας θεωρείται 
εκείνος που αναφέρεται στη µήνυση ή στην έγκληση. Όταν δε το ένδικο µέσο 
ασκήθηκε εκπροθέσµως, το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο ή δικαστήριο το 
απορρίπτει ως απαράδεκτο, κατά δε της σχετικής αποφάσεως ή βουλεύµατος 
επιτρέπεται αναίρεση (476 παρ.1 και 2 ΚΠοιν∆). Ο έλεγχος του Αρείου Πάγου 
περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσεως για την απόρριψη αυτή.  
- Η απόφαση που απορρίπτει το ένδικο µέσο της εφέσεως ως εκπρόθεσµο, για να έχει 
την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ 
ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, πρέπει να διαλαµβάνει το χρόνο επιδόσεως 
της προσβαλλόµενης αποφάσεως, αν απαγγέλθηκε απόντος του εκκαλούντος, το 



Σελίδα 140 
 

[140] 
 

χρόνο ασκήσεως του ενδίκου µέσου, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο 
προκύπτει η επίδοση, χωρίς ειδικότερο προσδιορισµό τούτου ή µνεία, κατά τα άρθρα 
154 παρ.1, 156 και 161 παρ.1 ΚΠοιν∆, στοιχείων εγκυρότητας της επιδόσεως, εκτός 
εάν προβάλλεται δια της εφέσεως λόγος ακυρότητας της επιδόσεως ή ανώτερης βίας, 
εκ της οποίας απωλέσθηκε η προθεσµία, οπότε η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και 
στην απορριπτική του λόγου τούτου κρίση του δικαστηρίου (ΟλΑΠ 4/1995). Μεταξύ 
των λόγων ακυρότητας της επιδόσεως, οι οποίοι πρέπει να προβάλλονται 
υποχρεωτικά µε την έφεση, είναι και η επίδοση ως άγνωστης διαµονής, χωρίς να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής, µολονότι δηλαδή ο εκκαλών - κατηγορούµενος 
είχε γνωστή διαµονή. Επίσης, πρέπει να προβάλλεται υποχρεωτικά µε την έφεση και 
ο λόγος ανώτερης βίας, εκ της οποίας ο εκκαλών παρακωλύθηκε στην εµπρόθεσµη 
άσκησή της, στην έννοια, όµως, της οποίας δεν εµπίπτει ο ισχυρισµός για ακυρότητα 
της επιδόσεως ως άγνωστης διαµονής και εντεύθεν µη γνώσεως από µέρους του 
εκκαλούντος της εκκαλούµενης απόφασης, γιατί, στην περίπτωση αυτή, ο τελευταίος 
µάχεται κατά του κύρους της επιδόσεως και δεν επικαλείται λόγο ανώτερης βίας, 
δικαιολογητικό της εκπρόθεσµης ασκήσεως της εφέσεώς του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 154, 156, 273, 473, 476, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ένδικα µέσα - Παραίτηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 591 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από ένδικα µέσα. Έφεση. Απαράδεκτο ένδικο µέσο. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 475 παράγραφος 1 ΚΠοιν∆ ο διάδικος µπορεί να παραιτηθεί 
από το ένδικο µέσο που έχει ασκήσει. Η παραίτηση δηλώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 
σύµφωνα µε το άρθρο 474 παράγραφος 1, δηλαδή και µε δήλωση στο γραµµατέα του 
δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (ή το βούλευµα).  
- Κατά το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠοιν∆ όταν το ένδικο πρόσωπο ασκήθηκε από 
πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωµα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύµατος για τα οποία 
δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσµα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις 
που ορίζονται από το νόµο για την άσκηση του, καθώς και όταν έγινε νόµιµα 
παραίτηση από το ένδικο µέσο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόµος ρητά 
προβλέπει ότι το ένδικο µέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συµβούλιο ή το 
δικαστήριο (ως συµβούλιο) που είναι αρµόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από 
πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εµφανιστούν, 
κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο. Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι 
όλες οι προαναφερόµενες περιπτώσεις, που προβλέπονται αυτή, όπως και η νόµιµη 
παραίτηση από το ένδικο µέσο, ισοτίµως επάγονται την ίδια έννοµη συνέπεια, την 
απόρριψη δηλαδή του ενδίκου µέσου ως απαραδέκτου.  
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∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 475, 476,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1432 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Επανάληψη της διαδικασίας. Ανθρωποκτονία από πρόθεση. 
- Κατά το άρθρο 525 παρ. 1 περιπ. 2 ΚΠοιν∆ η ποινική διαδικασία που περατώθηκε 
µε αµετάκλητη απόφαση επαναλαµβάνεται προς το συµφέρον του καταδικασµένου 
για πληµµέληµα ή κακούργηµα, εκτός των άλλων περιπτώσεων, που αναφέρονται 
στο άρθρο αυτό περιοριστικά, και όταν, µετά την οριστική καταδίκη του, 
αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν, γεγονότα ή 
αποδείξεις, τα οποία, µόνα τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα που είχαν προσκοµισθεί 
προηγουµένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάσθηκε είναι αθώος ή 
καταδικάσθηκε για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά τέλεσε. Κατά την 
έννοια της διατάξεως αυτής "νέα γεγονότα ή αποδείξεις" είναι εκείνες που δεν 
υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και έτσι ήταν άγνωστες στους δικαστές που εξέδωσαν 
την καταδικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως αν υπήρχαν πριν από την καταδίκη ή 
προέκυψαν µεταγενέστερα. Τέτοιες αποδείξεις µπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως 
καταθέσεις νέων µαρτύρων αλλά και ήδη εξετασθέντων, συµπληρωµατικές ή 
τροποποιητικές ή διευκρινιστικές εκείνων που είχαν τεθεί υπόψη του δικαστηρίου, 
νέα έγγραφα ή άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αµφίβολα σηµεία της υποθέσεως, µε 
την προϋπόθεση, όµως, ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιµώµενες είτε µόνες τους, είτε σε 
συνδυασµό µε εκείνες που είχαν προσκοµισθεί στο δικαστήριο, καθιστούν φανερό 
και όχι απλώς πιθανό ότι ο καταδικασµένος είναι αθώος ή ότι καταδικάσθηκε για 
έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά διέπραξε. Υπάρχει δε βαρύτερο 
έγκληµα, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, όταν τροποποιείται ουσιωδώς ο 
χαρακτήρας της πράξεως και µεταβάλλεται το είδος αυτής, όχι δε όταν παρέχεται η 
δυνατότητα επιεικέστερης µεταχειρίσεως του υπαίτιου, λόγω συνδροµής 
ελαφρυντικών περιστάσεων ή άλλου λόγου µειώσεως της ποινής.  
- Κατά την παρ. 1 του άρθρου 299 του ΠΚ, όποιος µε πρόθεση θανατώσει άλλον, 
τιµωρείται µε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, 
αν η πράξη αποφασίσθηκε και εκτελέσθηκε σε βρασµό ψυχικής ορµής, επιβάλλεται η 
ποινή της πρόσκαιρης κάθειρξης. Από τις τελευταίες αυτές διατάξεις προκύπτει, ότι 
δεν θεσπίζονται µε αυτές και δεν πρόκειται για δύο διαφορετικά εγκλήµατα, αλλά 
απλώς µε την παρ. 2, χωρίς να µεταβάλλεται το είδος της πράξεως της παρ. 1, γίνεται 
απλώς διάκριση της µορφής του δόλου. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για την 
ίδια πράξη, κατά τα πραγµατικά περιστατικά που την απαρτίζουν, η οποία όµως 
τιµωρείται επιεικέστερα, στην περίπτωση της παρ. 2 . Έτσι εκείνος που 
καταδικάσθηκε για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, δεν µπορεί να ζητήσει επανάληψη 
της διαδικασίας, επικαλούµενος ότι σύµφωνα µε τα νέα στοιχεία που έχει στη 
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διάθεσή του και προσκοµίζει, έπρεπε να γίνει δεκτό ότι η ανθρωποκτονία τελέσθηκε 
σε βρασµό ψυχικής ορµής.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 299 
ΚΠ∆: 525, 527, 528, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 730 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επανάληψη διαδικασίας προς το συµφέρον του καταδικασµένου. 
- Κατά το άρθρο 525 παρ. 1 περ. 2 ΚΠ∆ η ποινική διαδικασία που περατώθηκε µε 
αµετάκλητη απόφαση επαναλαµβάνεται προς το συµφέρον του καταδικασµένου για 
πληµµέληµα ή κακούργηµα, εκτός των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο αυτό περιοριστικά και όταν, µετά την οριστική καταδίκη του, αποκαλύφθηκαν 
νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν, γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία 
µόνα τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα που είχαν προσκοµισθεί προηγουµένως, κάνουν 
φανερό ότι αυτός καταδικάσθηκε για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά 
τέλεσε. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής "νέα γεγονότα ή αποδείξεις" είναι 
εκείνες που δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και έτσι ήταν άγνωστες στους δικαστές 
που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως αν υπήρχαν πριν από την 
καταδίκη ή προέκυψαν µεταγενέστερα. Τέτοιες αποδείξεις µπορεί να είναι 
οποιεσδήποτε, όπως καταθέσεις νέων µαρτύρων αλλά και ήδη εξετασθέντων, 
συµπληρωµατικές ή τροποποιητικές ή διευκρινιστικές εκείνων που είχαν τεθεί υπόψη 
του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αµφίβολα σηµεία 
της υποθέσεως, µε την προϋπόθεση, όµως, ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιµώµενες είτε 
µόνες τους, είτε σε συνδυασµό µε εκείνες που είχαν προσκοµιστεί στο δικαστήριο, 
καθιστούν φανερό και όχι απλώς πιθανό ότι ο καταδικασµένος είναι αθώος ή ότι 
καταδικάσθηκε για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πράγµατι διέπραξε. Αντιθέτως, 
δεν µπορούν να αποτελέσουν λόγο επαναλήψεως της διαδικασίας γεγονότα, τα οποία 
δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση και τα 
οποία ερευνήθηκαν αµέσως ή εµµέσως και απορρίφθηκαν από αυτούς έστω και κατ' 
εσφαλµένη εκτίµηση των τεθέντων υπόψη τους αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και 
εκείνα µε τα οποία επιδιώκεται ο, από ουσιαστικής και νοµικής πλευράς, έλεγχος της 
προσβαλλόµενης αποφάσεως, µε βάση το αποδεικτικό υλικό που έλαβαν υπόψη τους 
οι εκδόσαντες αυτήν δικαστές, καθόσον η αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας, ως 
στρεφόµενη κατά αµετάκλητης αποφάσεως, δεν αποτελεί ένδικο µέσο αλλά έκτακτη 
διαδικασία. Επίσης δεν αποτελούν νέες αποδείξεις η διαφορετική ή η νέα αξιολόγηση 
ή η εκτίµηση για προϋπάρχουσες αποδείξεις ή οι λόγοι που πλήττουν την κατά το 
άρθρο 177 ΚΠοιν∆ ανέλεγκτη εκτίµηση των αποδείξεων και εποµένως την από 
ουσιαστικής απόψεως ορθότητα της καταδικαστικής αποφάσεως. 
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- Σύµφωνα µε τα άρθρα 528 παρ. 1 εδαφ. α' και 527 παρ. 3 ΚΠ∆, αρµόδιο να 
αποφασίσει για την αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας είναι το Συµβούλιο του 
Αρείου Πάγου αν η αµετάκλητη καταδίκη απαγγέλθηκε από Εφετείο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 527, 528,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 63 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επανάληψη διαδικασίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 525 παρ.1 του ΚΠ∆ η ποινική διαδικασία που 
περατώθηκε µε αµετάκλητη απόφαση επαναλαµβάνεται προς το συµφέρον του 
καταδικασµένου για κακούργηµα ή πληµµέληµα σε ορισµένες περιοριστικώς 
αναφερόµενες περιπτώσεις, µεταξύ των οποίων και εκείνη, κατά την οποία, µετά την 
οριστική καταδίκη του, αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον 
καταδίκασαν, γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία µόνα τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα 
που είχαν προσκοµισθεί προηγουµένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε 
είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που 
πραγµατικά τέλεσε. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής "νέα γεγονότα ή 
αποδείξεις" είναι εκείνες που δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και έτσι ήταν 
άγνωστες στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως 
αν υπήρχαν πριν από την καταδίκη ή προέκυψαν µεταγενέστερα, την κρίση του δε 
αυτή σχηµατίζει το δικαστήριο, που επιλαµβάνεται της αιτήσεως για επανάληψη της 
διαδικασίας, από την έρευνα των πρακτικών της προηγούµενης δίκης, καθώς και από 
τα έγγραφα της δικογραφίας. Τέτοιες αποδείξεις µπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως 
καταθέσεις νέων µαρτύρων αλλά και ήδη εξετασθέντων, συµπληρωµατικές ή 
τροποποιητικές ή διευκρινιστικές εκείνων που είχαν τεθεί υπόψη του δικαστηρίου, 
νέα έγγραφα ή άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αµφίβολα σηµεία της υποθέσεως, µε 
την προϋπόθεση, όµως, ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιµώµενες είτε µόνες τους, είτε σε 
συνδυασµό µε εκείνες που είχαν προσκοµισθεί στο δικαστήριο, καθιστούν φανερό, 
δηλαδή σε σηµείο που εγγίζει τη βεβαιότητα και όχι απλώς πιθανό ότι ο 
καταδικασµένος είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο από 
εκείνο που πραγµατικά διέπραξε (ΑΠ 1879/2009, ΑΠ 95/2009). 
∆εν µπορούν να αποτελέσουν λόγο επαναλήψεως της διαδικασίας γεγονότα, τα οποία 
δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, αλλά 
αντιθέτως, ερευνήθηκαν αµέσως ή εµµέσως και απορρίφθηκαν από αυτούς, καθώς 
και εκείνα µε τα οποία επιδιώκεται ο από ουσιαστικής και νοµικής πλευράς έλεγχος 
της προσβαλλόµενης αποφάσεως, µε βάση το αποδεικτικό υλικό που έλαβαν υπόψη 
τους οι δικαστές, που την εξέδωσαν, εφόσον η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, 
ως στρεφόµενη κατά αµετάκλητης δικαστικής αποφάσεως, δεν αποτελεί ένδικο 
βοήθηµα αλλά έκτακτη διαδικασία. 
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∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 27 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Επανάληψη διαδικασίας. 
- Κατά το άρθρο 525 παρ.1 περ.2 του ΚΠ∆, η ποινική διαδικασία που περατώθηκε µε 
αµετάκλητη απόφαση επαναλαµβάνεται προς το συµφέρον του καταδικασµένου για 
πληµµέληµα ή κακούργηµα, αν µετά την οριστική καταδίκη του, αποκαλύφθηκαν 
νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία 
µόνα τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα που είχαν προσκοµιστεί προηγουµένως κάνουν 
φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για 
έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά τέλεσε. Νέες αποδείξεις κατά την 
έννοια της διατάξεως αυτής, είναι εκείνες που δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και 
ως εκ τούτου ήταν άγνωστες στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική 
απόφαση, την κρίση του δε αυτή σχηµατίζει το δικαστήριο που επιλαµβάνεται της 
αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας από την έρευνα των πρακτικών της 
προηγούµενης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας. Νέες αποδείξεις 
µπορεί να είναι οποιεσδήποτε όπως κατάθεση νέων µαρτύρων, ή νεότερες καταθέσεις 
συµπληρωµατικές ή διευκρινιστικές ή και τροποποιητικές εκείνων, που τέθηκαν 
υπόψη του ∆ικαστηρίου, νέα έγγραφα ή δικαστικές αποφάσεις ή πρακτικά ή άλλα 
στοιχεία που διευκρινίζουν αµφίβολα σηµεία της υποθέσεως, µε την προϋπόθεση 
όµως ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιµώµενες, είτε µόνες τους είτε σε συνδυασµό µε 
εκείνες που είχαν προσκοµιστεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική 
απόφαση, καθιστούν φανερό και όχι απλώς πιθανό ότι ο καταδικασµένος είναι αθώος 
ή καταδικάστηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά τέλεσε. Η 
ανάκληση, ωστόσο, της καταθέσεως µάρτυρα καθεαυτή δεν καθιστά φανερή την 
αθωότητα του κατηγορουµένου. ∆εν µπορούν να αποτελέσουν λόγο επαναλήψεως 
γεγονότα, τα οποία δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την 
καταδικαστική απόφαση, αλλά αντιθέτως, ερευνήθηκαν αµέσως ή εµµέσως και 
απορρίφθηκαν απ' αυτούς, καθώς και εκείνα µε τα οποία επιδιώκεται ο από 
ουσιαστικής και νοµικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλόµενης αποφάσεως, µε βάση 
το αποδεικτικό υλικό που έλαβαν υπόψη τους οι δικαστές, που την εξέδωσαν, εφόσον 
η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας στρεφόµενη κατά αµετάκλητης δικαστικής 
αποφάσεως, δεν αποτελεί ένδικο µέσο αλλά έκτακτη διαδικασία.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 201 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Επανάληψη διαδικασίας προς το συµφέρον του καταδικασµένου. 
- Κατά το άρθρο 525 παρ.1 περ.2 του ΚΠ∆, η ποινική διαδικασία που περατώθηκε µε 
αµετάκλητη απόφαση επαναλαµβάνεται προς το συµφέρον του καταδικασµένου για 
πληµµέληµα ή κακούργηµα, αν µετά την οριστική καταδίκη του αποκαλύφθηκαν νέα, 
άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία µόνα 
τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα που είχαν προσκοµισθεί προηγουµένως κάνουν 
φανερό ότι αυτός που καταδικάσθηκε είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για 
έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά τέλεσε. Νέες αποδείξεις, κατά την 
έννοια της διάταξης αυτής, είναι εκείνες που δεν υποβλήθηκαν στο ∆ικαστήριο και 
ως εκ τούτου ήταν άγνωστες στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική 
απόφαση, την κρίση του δε αυτή σχηµατίζει το δικαστήριο που επιλαµβάνεται της 
αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας από την έρευνα των πρακτικών της 
προηγούµενης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας. Νέες αποδείξεις 
µπορεί να είναι οποιαδήποτε στοιχεία, όπως καταθέσεις νέων µαρτύρων ή νεότερες 
καταθέσεις, συµπληρωµατικές ή διευκρινιστικές ή και τροποποιητικές εκείνων που 
τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή δικαστικές αποφάσεις ή πρακτικά ή 
άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αµφίβολα σηµεία της υπόθεσης, µε την προϋπόθεση 
όµως ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιµώµενες είτε µόνες τους είτε σε συνδυασµό µε 
εκείνες που είχαν προσκοµισθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική 
απόφαση, καθιστούν φανερό και όχι απλώς πιθανό, ότι ο καταδικασµένος είναι 
αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά 
τέλεσε. ∆εν µπορούν, όµως, να αποτελέσουν λόγο επαναλήψεως της διαδικασίας 
γεγονότα, τα οποία δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές, που εξέδωσαν την 
καταδικαστική απόφαση, αλλά αντιθέτως ερευνήθηκαν αµέσως ή εµµέσως και 
απορρίφθηκαν από αυτούς, καθώς και εκείνα µε τα οποία επιδιώκεται ο από 
ουσιαστικής και νοµικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλόµενης απόφασης µε βάση το 
αποδεικτικό υλικό, που έλαβαν υπόψη τους οι δικαστές οι οποίοι την εξέδωσαν, αφού 
η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, ως στρεφόµενη κατά αµετάκλητης απόφασης, 
δεν αποτελεί ένδικο µέσο, αλλά έκτακτη διαδικασία. Περαιτέρω, κατά την 
παράγραφο 1 περιπτ.3 του ίδιου ως άνω άρθρου, η ποινική διαδικασία 
επαναλαµβάνεται επίσης, αν βεβαιωθεί ότι άσκησαν ουσιώδη επιρροή στην καταδίκη 
του κατηγορουµένου, µεταξύ άλλων και ψευδείς καταθέσεις µαρτύρων, στην 
περίπτωση όµως αυτή πρέπει σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, η 
αξιόποινη πράξη της ψευδορκίας να αποδεικνύεται µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση, εκτός αν δεν εκδόθηκε τέτοια απόφαση επειδή υπήρχαν νόµιµοι λόγοι που 
εµπόδιζαν την εκδίκαση της υπόθεσης στην ουσία ή ανέστειλαν την ποινική δίωξη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 301 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Επανάληψη διαδικασίας προς το συµφέρον του καταδικασµένου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 525 παρ. 1 ΚΠ∆ η ποινική διαδικασία, που 
περατώθηκε µε αµετάκλητη απόφαση, επαναλαµβάνεται προς το συµφέρον του 
καταδικασµένου για πληµµέληµα ή κακούργηµα, αν, ύστερα από την οριστική 
καταδίκη του, αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν, 
γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία, µόνα τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα που είχαν 
προσκοµισθεί προηγουµένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάσθηκε είναι 
αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά 
τέλεσε. Νέες αποδείξεις, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είναι εκείνες, οι 
οποίες δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και ως εκ τούτου ήταν άγνωστες στους 
δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, την κρίση του δε αυτή 
σχηµατίζει το δικαστήριο, που επιλαµβάνεται της αιτήσεως περί επαναλήψεως της 
διαδικασίας, από την έρευνα των πρακτικών της προηγούµενης δίκης, καθώς και από 
τα έγγραφα της δικογραφίας. Νέες αποδείξεις µπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως 
καταθέσεις νέων µαρτύρων ή και νεότερες καταθέσεις, συµπληρωµατικές ή 
διευκρινιστικές ή και τροποποιητικές εκείνων που τέθηκαν υπόψη του ∆ικαστηρίου ή 
νέα έγγραφα ή άλλα στοιχεία, τα οποία διευκρινίζουν αµφίβολα σηµεία της 
υποθέσεως, µε την προϋπόθεση, όµως, ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιµώµενες είτε 
µόνες τους, είτε σε συνδυασµό µε εκείνες που είχαν προσκοµισθεί στο δικαστήριο, 
που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό και όχι απλώς πιθανό, 
ότι ο καταδικασµένος είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο από 
εκείνο που πραγµατικά τέλεσε. ∆εν µπορούν να αποτελέσουν λόγο επαναλήψεως της 
διαδικασίας γεγονότα, τα οποία δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την 
καταδικαστική απόφαση, αλλ' αντίθετα ερευνήθηκαν αµέσως ή εµµέσως και 
απορρίφθηκαν απ' αυτούς, έστω και κατ' εσφαλµένη εκτίµηση των τεθέντων υπόψη 
τους αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και εκείνα µε τα οποία επιδιώκεται ο από 
ουσιαστικής και νοµικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλόµενης αποφάσεως µε βάση 
το αποδεικτικό υλικό, το οποίο έλαβαν υπόψη τους οι εκδόσαντες αυτή δικαστές, 
καθόσον η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, ως στρεφόµενη κατά αµετάκλητης 
αποφάσεως, δεν αποτελεί ένδικο µέσο, αλλά έκτακτη διαδικασία.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 149 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 515 παρ.1 ΚΠ∆ µε αίτηση κάποιου από τους διαδίκους 
ή του Εισαγγελέα µπορεί το δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε ιδιαίτερα εξαιρετικές 
περιπτώσεις να αναβάλει για µία µόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιµο στην 
οποία όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εµφανισθούν χωρίς νέα κλήτευση ακόµη και αν 
δεν ήταν παρόντες κατά τη δηµοσίευση της αναβλητικής απόφασης. Εφόσον νοµίµως 
είχε κλητευθεί ο αιτών, παρά την µη εµφάνισή του κατά την εκφώνηση της 
υποθέσεως κατά την ανωτέρω µετ' αναβολή δικάσιµο πρέπει να ερευνηθεί η αίτηση 
και χωρίς αυτός να ακουσθεί.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 528 παρ.1 εδάφ. α' σε συνδυασµό µε αυτήν του άρθρου 
527 παρ.3 ΚΠ∆ προκύπτει ότι αρµόδιο να αποφασίσει επί της αιτήσεως επαναλήψεως 
της διαδικασίας είναι το Συµβούλιο του Αρείου Πάγου, αν η αµετάκλητη καταδίκη 
απαγγέλθηκε από το Εφετείο, ενώ από την τελευταία από τις παραπάνω διατάξεις σε 
συνδυασµό µε αυτή του άρθρου 525 παρ.1 ΚΠ∆ προκύπτει ακόµη ότι η αίτηση 
επαναλήψεως της διαδικασίας πρέπει να περιέχει τους λογούς για τους οποίους 
ζητείται η επανάληψη καθώς και τα στοιχεία που τους βεβαιώνουν, γιατί διαφορετικά 
είναι απαράδεκτη. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 515, 525, 527, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Επίδοση - Αγνώστου διαµονής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 675 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επίδοση ως άγνωστης διαµονής. Εκπρόθεσµη έφεση. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 154 παρ.2 και 156 του ΚΠοιν∆, προκύπτει ότι ως 
άγνωστης διαµονής θεωρείται εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας 
του σε άγνωστο µέρος για τη δικαστική αρχή που έχει εκδώσει το προς επίδοση 
έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοσή του, έστω και αν η κατοικία του είναι 
γνωστή σε τρίτους, όπως είναι ακόµη και άλλη εισαγγελική ή αστυνοµική αρχή, και, 
στην περίπτωση αυτή, η επίδοση προς αυτόν γίνεται ως άγνωστης διαµονής, µετά την 
άκαρπη αναζήτηση των αναφεροµένων στη διάταξη του άρθρου 156 παρ.1 εδ. α 
προσώπων, προς τον δήµαρχο ή αρµόδιο δηµοτικό υπάλληλο, που όρισε ο δήµαρχος, 
της τελευταίας γνωστής κατοικίας ή διαµονής του, άλλως η επίδοση είναι άκυρη και 
δεν αρχίζει η προθεσµία ασκήσεως ενδίκων µέσων, που ορίζεται στη διάταξη του 
άρθρου 473 παρ.1 ΚΠοιν∆. Τόπος δε κατοικίας θεωρείται εκείνος που έχει δηλώσει ο 
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κατηγορούµενος, κατά το άρθρο 273 παρ.1 του ΚΠοιν∆, κατά την προανάκριση που 
τυχόν έχει ενεργηθεί και, σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, εκείνος που έχει δηλωθεί 
στην αρµόδια εισαγγελική αρχή και, αν δεν έχει ενεργηθεί προανάκριση ή ο 
κατηγορούµενος δεν έχει εµφανισθεί κατ' αυτήν, ως τόπος κατοικίας θεωρείται 
εκείνος που αναφέρεται στη µήνυση ή στην έγκληση. Όταν δε το ένδικο µέσο 
ασκήθηκε εκπροθέσµως, το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο ή δικαστήριο το 
απορρίπτει ως απαράδεκτο, κατά δε της σχετικής αποφάσεως ή βουλεύµατος 
επιτρέπεται αναίρεση (476 παρ.1 και 2 ΚΠοιν∆). Ο έλεγχος του Αρείου Πάγου 
περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσεως για την απόρριψη αυτή.  
Ειδικότερα, η απόφαση που απορρίπτει το ένδικο µέσο της εφέσεως ως εκπρόθεσµο, 
για να έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του 
ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, πρέπει να διαλαµβάνει το χρόνο 
επιδόσεως της προσβαλλόµενης αποφάσεως, αν απαγγέλθηκε απόντος του 
εκκαλούντος, το χρόνο ασκήσεως του ενδίκου µέσου, καθώς και το αποδεικτικό από 
το οποίο προκύπτει η επίδοση, χωρίς ειδικότερο προσδιορισµό τούτου ή µνεία, κατά 
τα άρθρα 154 παρ.1, 156 και 161 παρ.1 ΚΠοιν∆, στοιχείων εγκυρότητας της 
επιδόσεως, εκτός εάν προβάλλεται δια της εφέσεως λόγος ακυρότητας της επιδόσεως 
ή ανώτερης βίας, εκ της οποίας απωλέσθηκε η προθεσµία, οπότε η αιτιολογία πρέπει 
να εκτείνεται και στην απορριπτική του λόγου τούτου κρίση του δικαστηρίου (ΟλΑΠ 
4/1995). Μεταξύ των λόγων ακυρότητας της επιδόσεως, οι οποίοι πρέπει να 
προβάλλονται υποχρεωτικά µε την έφεση, είναι και η επίδοση ως άγνωστης διαµονής, 
χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής, µολονότι δηλαδή ο εκκαλών - 
κατηγορούµενος είχε γνωστή διαµονή. Επίσης, πρέπει να προβάλλεται υποχρεωτικά 
µε την έφεση και ο λόγος ανώτερης βίας, εκ της οποίας ο εκκαλών παρακωλύθηκε 
στην εµπρόθεσµη άσκησή της, στην έννοια, όµως, της οποίας δεν εµπίπτει ο 
ισχυρισµός για ακυρότητα της επιδόσεως ως άγνωστης διαµονής και εντεύθεν µη 
γνώσεως από µέρους του εκκαλούντος της εκκαλούµενης απόφασης, γιατί, στην 
περίπτωση αυτή, ο τελευταίος µάχεται κατά του κύρους της επιδόσεως και δεν 
επικαλείται λόγο ανώτερης βίας, δικαιολογητικό της εκπρόθεσµης ασκήσεως της 
εφέσεώς του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 154, 156, 161, 273, 473, 476, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επίδοση - Αγνώστου διαµονής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 799 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επίδοση σε πρόσωπο άγνωστης διαµονής. Εκπρόθεσµη άσκηση ενδίκου µέσου. 
Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 ΚΠ∆ η προθεσµία για την άσκηση ενδίκων 
µέσων, είναι δέκα ηµέρες από τη δηµοσίευση της αποφάσεως. Αν ο δικαιούµενος δεν 
είναι παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως η προθεσµία είναι, επίσης 
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δεκαήµερη, εκτός αν αυτός διαµένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη ή αρχίζει σε 
κάθε περίπτωση από την επίδοση της αποφάσεως. Εξάλλου κατά τη διάταξη του 
άρθρου 156 του ίδιου Κώδικα αν το πρόσωπο, στο οποίο πρόκειται να γίνει η 
επίδοση, απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και είναι άγνωστη η διαµονή του 
η επίδοση γίνεται µετά την άκαρπη αναζήτηση των αναφεροµένων στη διάταξη αυτή 
προσώπων, στο δήµαρχο της τελευταίας γνωστής κατοικίας ή διαµονής του ή στο 
δηµοτικό υπάλληλο που ορίζει ο δήµαρχος για το σκοπό αυτόν. Η µη τήρηση των 
διατυπώσεων αυτών συνεπάγεται κατά το άρθρο 154 παρ. 2 ΚΠ∆ την ακυρότητα της 
επιδόσεως και δεν αρχίζει η ανωτέρω προθεσµία ασκήσεως ενδίκων µέσων. Ως 
άγνωστης διαµονής θεωρείται, κατά τις διατάξεις των ως άνω άρθρων 154 και 156 
εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαµονή του είναι 
άγνωστη για τη ∆ικαστική (Εισαγγελική) Αρχή που έχει εκδώσει το προς επίδοση 
έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοσή του έστω και αν αυτή είναι γνωστή σε 
τρίτους ή και την Αστυνοµική Αρχή. Τόπος δε κατοικίας θεωρείται εκείνος, τον 
οποίο έχει δηλώσει ο κατηγορούµενος κατά το άρθρο 273 παρ. 1 ΚΠοιν∆, που τυχόν 
έχει διενεργηθεί και σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, εκείνος που έχει δηλωθεί στην 
αρµόδια Εισαγγελική Αρχή και αν δεν έχει ενεργηθεί προανάκριση ή ο 
κατηγορούµενος δεν εµφανίσθηκε κατ' αυτήν ως τόπος κατοικίας θεωρείται εκείνος 
που αναφέρεται στη µήνυση ή στην έγκληση. Περαιτέρω σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 476 παρ. 1 και 2 ΚΠ∆, όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε εκπρόθεσµα, το 
αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο ή δικαστήριο το απορρίπτει ως απαράδεκτο κατά δε 
της σχετικής αποφάσεως επιτρέπεται αναίρεση, ο έλεγχος όµως του Αρείου Πάγου 
στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσεως για το απαράδεκτο. 
- Η ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, που 
επιβάλλεται από το Σύνταγµα (άρθρο 93 παρ. 3) και τον ΚΠ∆ (άρθρο 139) απαιτείται 
και για την απόφαση που απορρίπτει το ένδικο µέσο ως απαράδεκτο. Ειδικότερα η 
απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσµη πρέπει , για να έχει την κατά τα 
ανωτέρω ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, να διαλαµβάνει το χρόνο επιδόσεως 
της προσβαλλόµενης αποφάσεως στον εκκαλούντα, αν απαγγέλθηκε απόντος τούτου, 
το χρόνο ασκήσεως της εφέσεως και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η 
επίδοση της αποφάσεως του εκκαλούντα. Αν προβάλλεται µε την έφεση λόγος 
ακυρότητας της επιδόσεως της εκκαλουµένης αποφάσεως ή λόγος ανώτερης βίας, εκ 
της οποίας απωλέσθηκε η προθεσµία, η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στην 
απορριπτική του λόγου αυτού κρίση του δικαστηρίου, άλλως, ιδρύεται λόγος 
αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ ΚΠ∆. Μεταξύ των λόγων ακυρότητας 
της επιδόσεως, οι οποίοι πρέπει να προβάλλονται µε την έφεση υποχρεωτικά είναι και 
το ότι η επίδοση ως αγνώστου διαµονής έγινε χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
αυτής, µολονότι ο κατηγορούµενος (εκκαλών) είχε γνωστή διαµονή. Επίσης, πρέπει, 
να προβάλλεται υποχρεωτικά µε την έφεση και ο λόγος ανώτερης βίας, εκ της οποίας 
ο εκκαλών παρακωλύθηκε στην εµπρόθεσµη άσκησή της. Στην εξαιρετική αυτή 
περίπτωση συνδροµής γεγονότος εξαιρετικού και απρόβλεπτου, που δεν µπορούσε να 
αποτραπεί µε µέτρα εξαιρετικής επιµέλειας και συνέσεως είτε κωλύµατος 
ανυπερβλήτου από γεγονός µη οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του διαδίκου και µη 
δυναµένου να υπερνικηθεί από αυτόν, µε κανένα τρόπο πρέπει ο ασκών το ένδικο 
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µέσο να αναφέρει στη δήλωση ασκήσεώς του το λόγο που δικαιολογεί την 
εκπρόθεσµη άσκησή του και τα περιστατικά που τον συγκροτούν καθώς και τα 
αποδεικτικά µέσα τα αποδεικνύοντα τη βασιµότητά τους.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 154, 156, 273, 473, 476, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επίδοση - Αγνώστου διαµονής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 172 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Εκπρόθεσµη άσκηση ενδίκου µέσου. Επίδοση σε πρόσωπο άγνωστης διαµονής. 
Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 476 παρ. 1 και 2 ΚΠοιν∆ το ένδικο µέσο 
απορρίπτεται ως απαράδεκτο, εκτός από άλλες περιπτώσεις και όταν ασκηθεί 
εκπρόθεσµα. Περαιτέρω, κατά της απόφασης που απορρίπτει την Έφεση ως 
εκπρόθεσµη, είναι επιτρεπτή η άσκηση αναίρεσης, για όλους τους λόγους που 
αναφέρονται στο άρθρο 510 του ίδιου Κώδικα µεταξύ των οποίων και η ελλιπής 
αιτιολογία, µε την προϋπόθεση ότι αυτοί αναφέρονται στην ορθότητα της κρίσης για 
το απαράδεκτο. 
- Η απόφαση µε την οποία απορρίπτεται το ένδικο µέσο της Έφεσης ως απαράδεκτο, 
λόγω εκπρόθεσµης άσκησής του, για να έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των 
άρθρων 93§3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία από την έλλειψη της οποίας ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' 
του ίδιου Κώδικα λόγος αναίρεσης, πρέπει να διαλαµβάνει το χρόνο επίδοσης στον 
εκκαλούντα της προσβαλλόµενης µε την Έφεση απόφασης, αν απαγγέλθηκε απόντος 
αυτού τον χρόνο άσκησης της Έφεσης, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο 
προκύπτει η επίδοση, χωρίς ειδικότερο προσδιορισµό των στοιχείων της εγκυρότητας 
του αποδεικτικού και της επίδοσης, εκτός εάν προβάλλεται µε την έφεση λόγος 
ακυρότητας της επίδοσης ή ανώτερης βίας εξαιτίας της οποίας απωλέσθηκε η 
προθεσµία, οπότε η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στα ζητήµατα αυτά (ΟλΑΠ 6 
και 7/1994 και 4/1994). Μεταξύ των λόγων ακυρότητας της επίδοσης οι οποίοι πρέπει 
να προβάλλονται υπεχρεωτικά είναι η επίδοση ως "αγνώστου διαµονής" χωρίς να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής, µολονότι δηλ. η εκκαλούσα κατηγορουµένη είχε 
"γνωστή διαµονή". Επίσης, πρέπει να προβάλλεται υποχρεωτικά µε την Έφεση και ο 
λόγος ανωτέρας βίας, εκ της οποίας (ανωτέρας βίας), δεν εµπίπτει και ο ισχυρισµός 
για ακυρότητα της επίδοσης ως αγνώστου διαµονής και εντεύθεν µη γνώση από 
µέρους της εκκαλούσης, της εκκαλουµένης απόφασης, γιατί στην περίπτωση αυτή ο 
τελευταίος µάχεται κατά του κύρους της επίδοσης και δεν επικαλείται λόγο ανωτέρας 
βίας, δικαιολογητικό της εκπρόθεσµης ασκήσεως της έφεσής του. Ως άγνωστης 
διαµονής θεωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 156§1 και 2 του ίδιου Κώδικα, 
εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαµονή του είναι 
άγνωστη, για τη δικαστική (εισαγγελική) αρχή που έχει εκδώσει το προοριζόµενο για 
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επίδοση έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοσή του, έστω και αν αυτή είναι γνωστή 
σε τρίτους ή ακόµη και σε άλλη εισαγγελική αρχή ή και στην αστυνοµική αρχή. 
Τόπος δε κατοικίας θεωρείται εκείνος που έχει δηλώσει ο κατηγορούµενος κατά το 
άρθρο 273 παρ. 1 του ΚΠ∆, κατά την προανάκριση που τυχόν έχει ενεργηθεί και σε 
περίπτωση αλλαγής κατοικίας, εκείνος που έχει δηλώσει στην αρµόδια Εισαγγελική 
Αρχή και αν δεν έχει ενεργηθεί προανάκριση ή ο κατηγορούµενος δεν έχει 
εµφανισθεί κατ' αυτήν, ως τόπος κατοικίας, διαµονής ή επαγγελµατικής 
εγκατάστασης θεωρείται ο αναγραφόµενος στη µήνυση ή στην έγκληση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 156, 273, 476, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Επίδοση - Αγνώστου διαµονής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 648 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Προθεσµία για την άσκηση ενδίκων µέσων. Επίδοση ως αγνώστου διαµονής. 
Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 ΚΠ∆, η προθεσµία για την άσκηση 
ενδίκων µέσων είναι δέκα ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης. Αν ο 
δικαιούµενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης η πιο πάνω 
προθεσµία είναι επίσης δεκαήµερη, εκτός αν αυτός διαµένει στην αλλοδαπή ή είναι 
άγνωστη η διαµονή του, οπότε η προθεσµία είναι τριάντα ηµέρες και αρχίζει σε κάθε 
περίπτωση από την επίδοση της αποφάσεως.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 154 παρ. 2 και 156 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι 
ως άγνωστης διαµονής θεωρείται εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας 
του σε άγνωστο µέρος για τη δικαστική αρχή που έχει εκδώσει το επίδικο έγγραφο ή 
έχει παραγγείλει την επίδοση του και στην περίπτωση αυτή η επίδοση γίνεται, ως 
άγνωστης διαµονής, µετά την άκαρπη αναζήτηση των αναφεροµένων στη διάταξη 
του άρθρου 156 παρ. 1 εδ. α' προσώπων, προς το δήµαρχο ή τον αρµόδιο δηµοτικό 
υπάλληλο που όρισε ο δήµαρχος της τελευταίας κατοικίας ή διαµονής του, άλλως η 
επίδοση είναι άκυρη και δεν αρχίζει η ως άνω προθεσµία ασκήσεως ενδίκων µέσων. 
Τόπος δε κατοικίας νοείται εκείνος που έχει δηλώσει ο κατηγορούµενος, κατά το 
άρθρο 273 παρ. 1 του ΚΠ∆ κατά την προανάκριση που τυχόν έχει ενεργηθεί και σε 
περίπτωση αλλαγής κατοικίας, εκείνος που έχει δηλώσει στην αρµόδια Εισαγγελική 
Αρχή και αν δεν έχει ενεργηθεί προανάκριση ή ο κατηγορούµενος δεν έχει 
εµφανισθεί κατ' αυτήν, ως τόπος κατοικίας θεωρείται εκείνος που αναφέρεται στη 
µήνυση ή στην έγκληση. Τέλος, κατά τις διατάξεις, του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠ∆, 
όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε εκπρόθεσµα το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο ή το 
δικαστήριο το απορρίπτει ως απαράδεκτο, κατά δε της σχετικής απόφασης 
επιτρέπεται αναίρεση (παρ. 2). Ο έλεγχος του Αρείου Πάγου περιορίζεται στην 
ορθότητα της κρίσης για την απόρριψη αυτή. Ειδικότερα η απόφαση που απορρίπτει 
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το ένδικο µέσο της έφεσης ως εκπρόθεσµο, για να έχει την απαιτούµενη από τις 
διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, πρέπει να διαλαµβάνει το χρόνο της επίδοσης της 
προσβαλλοµένης απόφασης και εκείνον της άσκησης του ενδίκου µέσου, καθώς και 
το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση (ΟλΑΠ 6/1994 και 4/1995). Αν 
όµως µε το ένδικο µέσο αµφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκείνου που ασκεί το 
ένδικο µέσο και το άγνωστο της διαµονής του, όπως και η εντεύθεν αδυναµία γνώσης 
της επίδοσης, πρέπει επίσης να διαλαµβάνεται στην απορριπτική απόφαση σχετική 
αιτιολογία, µε αναφορά στα αποδεικτικά µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για τη σχετική 
παραδοχή, άλλως ιδρύεται ο κατ' άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' Κ.Π.∆. λόγος αναίρεσης. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 154, 156, 273, 473, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Επίδοση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 185 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Επίδοση. Ακυρότητα επίδοσης. Τόπος κατοικίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 του ΚΠ∆, όπου ειδική διάταξη νόµου δεν 
ορίζει διαφορετικά, η προθεσµία για την άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης, αν ο 
δικαιούµενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης είναι δέκα ηµέρες 
και αρχίζει από την επίδοση της απόφασης, η οποία πρέπει να γίνεται όπως ορίζουν 
τα άρθρα 155 επόµ. του ίδιου Κώδικα. Αν η έφεση ασκηθεί εκπρόθεσµα, κατά τη 
διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 του αυτού Κώδικα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο 
έλεγχος του Αρείου Πάγου περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσης για την απόρριψη 
αυτή (ΟλΑΠ 3/1995). Η απορριπτική αυτή απόφαση του δευτεροβάθµιου 
δικαστηρίου, αρκεί να διαλαµβάνει το χρόνο της νόµιµης επίδοσης της πρωτοβάθµιας 
απόφασης, εκείνον της άσκησης της έφεσης και το αποδεικτικό από το οποίο 
προκύπτει η επίδοση χωρίς να απαιτείται ο ειδικότερος προσδιορισµός τούτου ή η 
µνεία των, κατά το άρθρο 161 παρ. 1 ΚΠ∆, στοιχείων της εγκυρότητας της επίδοσης 
(ΟλΑΠ 8/1995, 4/1995, 6, 7/1995). Μεταξύ των λόγων ακυρότητας της επίδοσης, οι 
οποίοι πρέπει να προβάλλονται υποχρεωτικά µε την έφεση, είναι και ότι η επίδοση ως 
αγνώστου διαµονής, έγινε χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής, µολονότι 
δηλαδή ο εκκαλών-κατηγορούµενος είχε γνωστή διαµονή σε συγκεκριµένο τόπο και 
διεύθυνση. Ως άγνωστης διαµονής, θεωρείται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 156 
παρ. 1 και 2 του ιδίου Κώδικα, εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας 
του και η διαµονή του είναι άγνωστη για τη ∆ικαστική Αρχή που έχει εκδώσει το 
προοριζόµενο για επίδοση έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοσή του, έστω και αν 
αυτή είναι γνωστή σε τρίτους ή και στην Αστυνοµική Αρχή. Τόπος δε κατοικίας 
νοείται εκείνος που έχει δηλώσει ο κατηγορούµενος, κατά το άρθρο 273 παρ. 1 του 
ΚΠ∆ κατά την προανάκριση που τυχόν έχει ενεργηθεί και σε περίπτωση αλλαγής 
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κατοικίας, εκείνος που έχει δηλώσει στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή και αν δεν έχει 
ενεργηθεί προανάκριση ή ο κατηγορούµενος δεν έχει εµφανισθεί κατ' αυτήν, ως 
τόπος κατοικίας θεωρείται εκείνος που αναφέρεται στη µήνυση ή στην έγκληση (ΑΠ 
596/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 155 επ., 161, 273, 473,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Εργατικά εγκλήµατα - Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 411 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μη εµπρόθεσµη καταβολή εργοδοτικών εισφορών. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 1 παρ.1 του ΑΝ 86/1967, όποιος υπέχει νόµιµη υποχρέωση 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ασχέτως ποσού, οι οποίες τον βαρύνουν, προς 
τους υπαγόµενους στο Υπουργείο Εργασίας πάσης φύσεως Οργανισµούς Κοινωνικής 
Ασφαλίσεως ή Ειδικούς λογαριασµούς και δεν τις καταβάλλει εντός µηνός από τότε 
που κατέστησαν απαιτητές, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και 
χρηµατική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων δραχµών. Κατά δε την παρ. 2 του ίδιου 
άρθρου και νόµου τιµωρείται για υπεξαίρεση, µε τις στην εν λόγω διάταξη ποινές, 
όποιος παρακρατεί ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων σ' αυτόν (εργατικές), µε 
σκοπό αποδόσεως τους στους κατά την παραγρ. 1 Οργανισµούς, και δεν καταβάλλει 
ή δεν αποδίδει αυτές στους Οργανισµούς αυτούς εντός µηνός αφότου κατέστησαν 
απαιτητές.  
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 16 του Κανονισµού Ασφαλίσεως ΙΚΑ ως χρόνος 
καταβολής των εισφορών ορίζεται το ηµερολογιακό τέλος του µηνός εντός του 
οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή υπηρεσία, ενώ από τις διατάξεις του άρθρου 26 
παρ. 1, 3 και 5 του ΑΝ 1846/1951, όπως έχουν τροποποιηθεί, προκύπτει ότι, για την 
καταβολή των εισφορών των ασφαλισµένων, επί παρεχόντων εξαρτηµένη εργασία, 
ευθύνεται ο εργοδότης, ο οποίος υποχρεούται, κατά την πληρωµή των µισθών, να 
παρακρατεί τα τµήµατα των εισφορών, που βαρύνουν τους ασφαλισµένους και να τα 
καταβάλλει µέχρι το τέλος του επόµενου µηνός από το χρόνο που έχει ορισθεί. Από 
τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση των εγκληµάτων της µη 
έγκαιρης καταβολής των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών απαιτείται να 
προσδιορίζεται συγκεκριµένη οφειλή του εργοδότη, που απασχολεί προσωπικό, για 
ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν τον ίδιο και συγκεκριµένη οφειλή αυτού 
από παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες βαρύνουν τους εργαζοµένους 
σ' αυτόν και η µη καταβολή των σχετικών ποσών, εντός µηνός αφότου κατέστησαν 
απαιτητά, στον ασφαλιστικό οργανισµό, που καλύπτει το απασχολούµενο 
προσωπικό. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από το άρθρο 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 



Σελίδα 154 
 

[154] 
 

της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης της από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του ίδιου 
Κώδικα, όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας, είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο. Εποµένως, για την πληρότητα της αιτιολογίας, καταδικαστικής για τις ως 
άνω πράξεις, αποφάσεως δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται άλλα πλην των ως άνω 
απαιτουµένων για τη στοιχειοθέτηση τους περιστατικών. Σε σχέση µε το χρόνο 
τελέσεως των πράξεων αυτών η αναφορά του είναι αναγκαία και ο χρόνος 
απασχολήσεως και καταβολής των µηνιαίων αποδοχών του προσωπικού, που 
συµπλέκεται αµέσως µε το χρόνο των δύο αξιοποίνων πράξεως είναι κρίσιµος, µόνον 
όταν ασκεί επιρροή στην έρευνα της εξαλείψεως του αξιοποίνου αυτών λόγω 
παραγραφής.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που ιδρύει τον από το άρθρο 
510 παρ.1 στοιχ. Ε' του Κ.Π.∆. λόγο αναίρεσης υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει 
σ' αυτή έννοια διαφορετική από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη είναι η 
εφαρµογή της, όταν το δικαστήριο δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε, στη διάταξη που εφαρµόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή 
παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει, όταν στο πόρισµα της απόφασης, 
όπως αυτό προκύπτει από το συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό, έχουν 
εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος, περί της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η 
απόφαση στερείται νόµιµης βάσης. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
ΑΝ: 1846/1951, άρθ. 26, 
ΑΝ: 86/1967, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 200 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης. 
- Με το άρθρο 22 παρ.παρ.1 και 2 του Ν.3251/2004 περί Ευρωπαϊκού Εντάλµατος 
Σύλληψης, ορίζεται ότι σε περίπτωση µη συγκατάθεσης του εκζητουµένου, 
επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον Άρειο Πάγο από τον εκζητούµενο ή τον 
εισαγγελέα κατά της οριστικής απόφασης του συµβουλίου εφετών εντός είκοσι 
τεσσάρων (24) ωρών από τη δηµοσίευση της απόφασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
του άρθρου 451 του ΚΠ∆. Για την έφεση συντάσσεται έκθεση ενώπιον του 
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γραµµατέα εφετών (παρ.1) ο δε Άρειος Πάγος σε συµβούλιο αποφαίνεται εντός οκτώ 
(8) ηµερών από την άσκηση της έφεσης (παρ.2).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 451, 
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Καταδολίευση δανειστών - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 502 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Έγκληση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Παραγραφή. 
- Κατά το άρθρο 397 παρ. 1 του ΠΚ ο οφειλέτης που µε πρόθεση µαταιώνει ολικά ή 
εν µέρει την ικανοποίηση του δανειστή του, βλάπτοντας, καταστρέφοντας ή 
καθιστώντας χωρίς αξία, αποκρύπτοντας ή απαλλοτριώνοντας χωρίς ισότιµο και 
αξιόχρεο αντάλλαγµα οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο, κατασκευάζοντας 
ψεύτικα χρέη ή ψεύτικες δικαιοπραξίες, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών ή 
χρηµατική ποινή, αν η πράξη δεν υπόκειται σε βαρύτερη ποινή, σύµφωνα µε άλλη 
διάταξη. Απαλλοτρίωση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου είναι 
κάθε νοµική διάθεση µε την οποία αποχωρίζεται ο οφειλέτης τα περιουσιακά του 
στοιχεία, χωρίς ισότιµο και αξιόχρεο αντάλλαγµα, εφόσον µε τη διάθεση αυτή 
αποκλείεται ή µαταιώνεται η δυνατότητα του δανειστή προς ικανοποίηση της 
απαιτήσεως του. Ο αποχωρισµός αυτός και η µεταβίβαση του περιουσιακού 
στοιχείου επί εκποιήσεως ακινήτου, επέρχεται από την µεταγραφή της συµβάσεως 
(άρθρα 1033, 1192 αρ.1, 1198 του ΑΚ), στο χρόνο της οποίας τοποθετείται και ο 
χρόνος τελέσεως του εγκλήµατος της καταδολίευσης δανειστών, αφότου το 
µεταβιβασθέν καθίσταται νοµικώς απρόσιτο στην αναγκαστική εκτέλεση και όχι στο 
χρόνο καταρτίσεως της µεταβιβαστικής συµβάσεως, µε µόνη την οποία δεν 
αποξενώνεται ο οφειλέτης του περιουσιακού του στοιχείου, αφού ο δανειστής έχει τη 
δυνατότητα να ικανοποιηθεί από αυτό ολικά ή µερικά µε την επιβολή επ' αυτού 
αναγκαστικής εκτελέσεως (ΑΠ 2672/2008), ενώ κατά την παράγραφο 3 του ίδιου 
άρθρου 397 του ΠΚ η ποινική δίωξη ασκείται µόνο ύστερα από έγκληση.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 117 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, όταν ο νόµος απαιτεί 
έγκληση για την ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης, το αξιόποινο εξαλείφεται 
αν ο δικαιούχος δεν υποβάλλει την έγκληση µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα που 
έλαβε γνώση για την πράξη που τελέστηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για 
έναν από τους συµµέτοχους της.  
- Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, συνάγεται ότι η απόφαση επί εγκλήµατος 
διωκοµένου κατ' έγκληση, εφόσον η τελευταία αυτή υποβλήθηκε µετά παρέλευση 
τριµήνου από την τέλεση του, πρέπει να διαλαµβάνει ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία και ως προς τον χρόνο κατά τον οποίο ο δικαιούµενος σε έγκληση έλαβε 
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γνώση για την πράξη που τελέστηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για έναν 
από τους συµµέτοχους αυτής. Αν λείπει τέτοια αιτιολογία, καθίσταται ανέφικτος ο 
έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη 
βάση και ιδρύονται οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ και Ε του ΚΠ∆ λόγοι 
αναιρέσεως (ΑΠ 1813/2011, ΑΠ 1565/2009).  
- Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 του ΠΚ το αξιόποινο των εγκληµάτων εξαλείφεται 
µε την παραγραφή, η οποία προκειµένου για πληµ/τα είναι πενταετής και αρχίζει από 
τότε που τελέστηκε η πράξη. Η προθεσµία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο 
χρονικό διάστηµα διαρκεί η κυρία διαδικασία και έως ότου γίνει αµετάκλητη η 
καταδικαστική απόφαση, όχι όµως πέραν των τριών ετών για τα πληµ/τα. Από τις 
διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 310 παρ. 1 εδ. β, 370 εδ. β και 
511 του ΚΠ∆ προκύπτει ότι η παραγραφή, ως θεσµός δηµόσιας τάξης, εξετάζεται 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης, ακόµη και από τον 
Άρειο Πάγο, ο οποίος διαπιστώνοντας τη συµπλήρωση αυτής υποχρεούται να 
αναιρέσει την προσβαλλόµενη καταδικαστική απόφαση και να παύσει οριστικά την 
ποινική δίωξη, εφόσον η αίτηση αναιρέσεως είναι τυπικά παραδεκτή και περιέχεται σ' 
αυτήν ένας τουλάχιστον παραδεκτός και βάσιµος λόγος από τους περιοριστικά 
αναφερόµενους στο άρθρο 510 παρ. 1 του ΚΠ∆ (ΟλΑΠ 7/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 111, 112, 113, 117, 397,  
ΚΠ∆: 310, 370, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 511,  
ΑΚ: 1033, 1192, 1198,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Καταλογισµός - Μειωµένη ικανότητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 271 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ανυπαίτια µέθη. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Η κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ απαιτούµενη ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 
παρ.1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως υπάρχει όταν, προκειµένου 
για καταδικαστική απόφαση, αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και 
χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι σκέψεις µε βάση τις οποίες υπήχθησαν τα 
περιστατικά αυτά στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την 
ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού 
µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα 
αποδεικτικά µέσα γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε από το 
καθένα απ' αυτά χωριστά. Η κατά τα ανωτέρω ειδική και εµπεριστατωµένη 
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αιτιολογία της αποφάσεως, πρέπει να υπάρχει όχι µόνο ως προς την κατηγορία, αλλά 
πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς που προβάλλονται από τον 
κατηγορούµενο ή το συνήγορο του κατά τρόπο σαφή και ορισµένο. Τέτοιοι 
ισχυρισµοί είναι εκείνοι που προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 141 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠ∆ και τείνουν στην άρση του 
αδίκου χαρακτήρα της πράξεως ή την άρση ή τη µείωση της ικανότητας για 
καταλογισµό ή την εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξεως ή τη µείωση της ποινής, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι ισχυρισµοί αυτοί έχουν προβληθεί κατά τρόπο σαφή και 
ορισµένο. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός για να τύχει απαντήσεως από το δικαστήριο 
και να αιτιολογείται ιδιαιτέρως είναι και ο προβαλλόµενος από τον κατηγορούµενο ή 
από τον συνήγορο που τον εκπροσωπεί για συνδροµή του άρθρου 36 παρ.1 του ΠΚ, 
περί µειωµένης ικανότητας προς καταλογισµό του κατηγορουµένου λόγω ανυπαίτιας 
µέθης.  
- Κατά την παρ.1 του άρθρου 36 του ΠΚ, αν εξαιτίας κάποιας από τις ψυχικές 
καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34, οι οποίες σηµειωτέον είναι κατά κανόνα 
από τη φύση τους αναίτιες, δεν έχει εκλείψει εντελώς µειώθηκε όµως σηµαντικά η 
ικανότητα για καταλογισµό, που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, επιβάλλεται ποινή 
ελαττωµένη (83). Κατά δε την παρ.2 του ίδιου άρθρου, η διάταξη της προηγούµενης 
παραγράφου δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση της υπαίτιας µέθης. Από το 
συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι για τη θεµελίωση του ισχυρισµού 
του κατηγορουµένου περί ελαττωµένης ικανότητας του για καταλογισµό, λόγω 
µέθης, πρέπει απαραιτήτως να προβάλλεται, εκτός των άλλων, και ότι η µέθη είναι 
ανυπαίτια, ότι δηλαδή δεν οφείλεται σε πρόθεση ή αµέλεια του δράστη, αλλά σε 
τυχερό γεγονός ή ανώτερη βία και να προσδιορίζονται τα πραγµατικά περιστατικά 
στα οποία στηρίζεται η παραπάνω έλλειψη υπαιτιότητας αυτού, γιατί η µέθη αν είναι 
ανυπαίτια ασκεί επιρροή επί του καταλογισµού ενώ αν είναι υπαίτια ασκεί επιρροή 
στην ποινική µεταχείριση (άρθρ.34, 36, 71, 193 ΠΚ, βλ. ΟλΑΠ 1198, 1716/1990, ΑΠ 
1732/2009). 
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, η οποία ιδρύει τον από το 
άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Ε του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όχι µόνο όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε ως 
αποδεδειγµένα στη διάταξη που εφαρµόστηκε αλλά και όταν η διάταξη αυτή 
παραβιάστηκε εκ πλαγίου, όταν δηλαδή στο πόρισµα της απόφασης που 
περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το σκεπτικό και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον 
Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νόµιµης βάσης. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 34, 36, 71, 83, 193, 299, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 629 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Συναυτουργία. Ηθική αυτουργία. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 216 του ΠΚ, πρό της συµπληρώσεως και 
αντικαταστάσεως της παρ.3 µε το άρθρο 1 παρ. 7α' του Ν. 2408/1996 και 14 
παρ.2α'και β' του Ν. 2721/1999 οριζόταν ότι "όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει 
έγγραφο, µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον, σχετικά µε γεγονός που 
µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. 
Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση 2. .... 3. Αν ο 
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον τιµωρείται µε 
κάθειρξη µέχρι δέκα ετών". Η διάταξη της παρ.3 συµπληρώθηκε µε το άρθρο 1 
παρ.7α του ν.2408/1996, που ισχύει από τις 4 Ιουνίου 1996 και ορίσθηκε ότι "3. Αν ο 
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε 
κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, αν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν 
το ποσό των 73.000 ευρώ (25.000.000 δρχ)" και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 
παρ.2 α' και β' του Ν. 2721/1999, που ισχύει από 3 Ιουνίου 1999 και ορίσθηκε ότι "3. 
Αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, αν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία 
υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ (25.000.000 δρχ). Με την ίδια ποινή 
τιµωρείται ο υπαίτιος που διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια 
και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ 
(5.000.000 δρχ)". Το έγκληµα δηλαδή της πλαστογραφίας, προσλαµβάνει το 
χαρακτήρα κακουργήµατος, όταν ο υπαίτιος διαπράττει πλαστογραφίες κατ' 
επάγγελµα ή κατά συνήθεια και επί πλέον το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία 
είναι µεγαλύτερη του ποσού των 15.000 ευρώ, ή όταν το συνολικό όφελος ή η 
συνολική ζηµία είναι µεγαλύτερη του ποσού των 73.000 ευρώ. Η ρύθµιση των νέων 
αυτών διατάξεων, στο µέτρο που καθιερώνεται µε αυτές ελάχιστο ποσό οφέλους ή 
βλάβης (73.000 ευρώ) είναι ευµενέστερη για τον κατηγορούµενο εκείνης της 
προηγουµένου δικαίου, στην οποία δεν προβλέπεται ελάχιστο ποσό οφέλους ή 
βλάβης, ενώ στο µέτρο που καθιερώνεται νέα µορφή κακουργηµατικού χαρακτήρα 
της πράξεως είναι δυσµενέστερη και εφαρµοστέα. Κατά συνέπεια είναι, σύµφωνα µε 
τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 του Π.Κ. η επιεικέστερη στη συγκεκριµένη 
περίπτωση ρύθµιση για τον κατηγορούµενο. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 98 παρ. 2 του ΠΚ (που προστέθηκε µε το άρθρο 14 
παρ. 1 του Ν. 2721/1999) ορίζεται ότι "η αξία του αντικειµένου της πράξεως και η 
περιουσιακή βλάβη ή το περιουσιακό όφελος που προκύπτουν από την κατ' 
εξακολούθηση τέλεση του εγκλήµατος λαµβάνονται συνολικά υπόψη, αν ο δράστης 
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απέβλεπε µε τις µερικότερες πράξεις στο αποτέλεσµα αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
ποινικός χαρακτήρας της πράξεως προσδιορίζεται µε βάση τη συνολική αξία του 
αντικειµένου και τη συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος 
που ανάλογα µε το έγκληµα επήλθε ή σκοπήθηκε". Η διάταξη αυτή της παρ.2 του 
άρθρου 98 Π.Κ. όπως προστέθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 2721/1999 δεν µπορεί να 
εφαρµοσθεί στα εγκλήµατα της πλαστογραφίας που τελέσθηκαν πριν από τις 
3.6.1999 οπότε άρχισε να ισχύει ο Ν.2721/1999 διότι είναι δυσµενέστερη για τον 
κατηγορούµενο από την προηγούµενη (ΟλΑΠ 5/2002) αλλά η κρίση για την αξία του 
αντικειµένου της χωρεί µε βάση το αντικείµενο κάθε µιας των µερικότερων πράξεων. 
Περαιτέρω το σχετικό µε τα υποµνήµατα έγκληµα της πλαστογραφίας απαιτεί για τη 
στοιχειοθέτησή του αντικειµενικώς µεν των από την αρχή κατάρτιση εγγράφου από 
τον υπαίτιο που το εµφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλον ή νόθευση γνησίου 
εγγράφου, δηλαδή αλλοίωση της εννοίας του περιεχοµένου του εγγράφου, 
υποκειµενικώς δε δόλος που περιλαµβάνει τη γνώση και θέληση πραγµάτωσης των 
περιστατικών που απαρτίζουν την αντικειµενική υπόσταση και σκοπός του δράστη να 
παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού άλλον για γεγονός που µπορεί να έχει 
έννοµες συνέπειες, όπως είναι εκείνο το γεγονός το οποίο είναι πρόσφορο να 
δηµιουργήσει, διατηρήσει, µεταβάλλει ή αποσβέσει δικαίωµα ή έννοµη σχέση 
ασχέτως αν επιτεύχθηκε ή όχι η παραπλάνηση. Η χρήση πλαστού εγγράφου ή 
νοθευµένου τέτοιου αποτελεί επιβαρυντική περίσταση σύµφωνα µε το τελευταίο 
εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 216 ΠΚ, στοιχειοθετείται όταν ο δράστης καταστήσει 
προσιτό το έγγραφο αυτό στον τρίτο και του δώσει τη δυνατότητα να λάβει γνώση 
του περιεχοµένου του, χωρίς να απαιτείται και να λάβει πράγµατι γνώση του 
εγγράφου ή να παραπλανηθεί από αυτό ο τρίτος. Ως έγγραφο που αποτελεί το υλικό 
αντικείµενο της πλαστογραφίας νοείται κατά το άρθρο 13 εδαφ. γ' ΠΚ κάθε γραπτό 
που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός, που έχει έννοµη σηµασία, 
υπό την έννοια δε αυτή έγγραφο είναι όχι µόνο το πρωτότυπο έγγραφο αλλά και το 
φερόµενο ως επικυρωµένο αντίγραφο αυτού, ακόµη και ανεπικύρωτη φωτοτυπία του 
πρωτοτύπου µε τα στοιχεία που πιστοποιούν ότι είναι προορισµένο ή πρόσφορο να 
αποδείξει γεγονός που έχει έννοµη συνέπεια. Για την κακουργηµατική µορφή της 
πλαστογραφίας που προβλέπεται στο εδάφιο α' της παρ.3 του αυτού άρθρου, όπως το 
εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ.2α του ν.2721/1999 
προσαπαιτείται ο υπαίτιος της πράξεως να σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή 
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον, εφόσον το όφελος που επιδίωξε ή η 
αντίστοιχη συνολική ζηµία που προκλήθηκε υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ, 
είναι δε αδιάφορο αν ο σκοπός επιτεύχθηκε ή όχι. Ως περιουσιακό όφελος νοείται η 
βελτίωση της περιουσιακής καταστάσεως του δράστη ή άλλου υπέρ του οποίου 
ενεργεί, η οποία επέρχεται µε την αύξηση της οικονοµικής αξίας της περιουσίας του 
ωφεληµένου ή την προσπόριση άλλων ωφεληµάτων οικονοµικού χαρακτήρα ή µε την 
αποσόβηση της µειώσεως της περιουσίας του µε βλάβη άλλου, η οποία από µόνη της 
αρκεί για τη θεµελίωση της πλαστογραφίας, αν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν τα 
73.000 ευρώ. Για τη στοιχειοθέτηση δε της κακουργηµατικής πλαστογραφίας δεν 
είναι αναγκαία η περιουσιακή µετακίνηση να είναι άµεσα συνδεδεµένη µε αυτήν µε 
την έννοια ότι θα πρέπει να επέρχεται ευθέως και αµέσως µε µόνη την υλική πράξη 
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της κατάρτισης ή νόθευσης εγγράφου. Αρκεί ότι το όφελος ή η περιουσιακή ζηµία 
έχουν ενταχθεί στον επιδιωκόµενο σκοπό και στο εν γένει µε την πλαστογραφία 
παραπλανητικό σχέδιο του δράστη και µε την κατάρτιση του πλαστού εγγράφου 
διαµορφώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για να υπάρξει στη συνέχεια η 
δυνατότητα έστω και µε την παρεµβολή άλλων ενεργειών του δράστη χρονικώς 
εποµένων της κατάρτισης του πλαστού εγγράφου να επέλθει το σκοπηθέν όφελος ή η 
περιουσιακή ζηµία (ΟλΑΠ 3/2008). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 46 παρ.1 εδάφ. α' ΠΚ, µε την ποινή του αυτουργού 
τιµωρείται όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την 
άδικη πράξη που διέπραξε. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι για την ύπαρξη 
αξιόποινης ηθικής αυτουργίας απαιτείται να συντρέχουν αντικειµενικώς α)πρόκληση 
στον αυτουργό της απόφασης να διαπράξει ορισµένη άδικη πράξη, η οποία µπορεί να 
γίνει µε οποιονδήποτε τρόπο, όπως µε συµβουλή, απειλή, υπόσχεση ή χορήγηση 
αµοιβής ή άλλων ανταλλαγµάτων, µε πρόκληση ή εκµετάλλευση οποιασδήποτε 
πλάνης (πραγµατικής ή νοµικής ή περί τα παραγωγικά της βουλήσεως αίτια), µε 
πειθώ ή φορτικότητα κλπ, αρκεί το µέσο που χρησιµοποιήθηκε να παρήγαγε στον 
αυτουργό την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη και β) η διάπραξη από τον 
αυτουργό της πράξεως αυτής και υποκειµενικώς δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει: 1) 
συνείδηση του ηθικού αυτουργού ότι παρήγαγε στον αυτουργό την ειρηµένη 
απόφαση και 2) συνείδηση της ορισµένης πράξεως στην οποία παρακινεί ο ηθικός 
αυτουργός αρκεί δε και ενδεχόµενος δόλος, εκτός εάν για την υποκειµενική 
θεµελίωση του οικείου εγκλήµατος απαιτείται άµεσος ή υπερχειλής δόλος, οπότε ο 
δόλος αυτός απαιτείται να συντρέχει και στο πρόσωπο του ηθικού αυτουργού. 
- Κατά το άρθρο 45 ΠΚ αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη πράξη 
καθένας τους τιµωρείται ως αυτουργός. Με τον όρο από κοινού νοείται αντικειµενικά 
σύµπραξη στην εκτέλεση της κυρίας πράξεως και υποκειµενικά κοινός δόλος, δηλαδή 
ότι ο κάθε συµµέτοχος θέλει την πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως του 
διαπραττόµενου εγκλήµατος γνωρίζοντας ότι και οι άλλοι συµµέτοχοι πράττουν µε 
δόλο τελέσεως του ιδίου εγκλήµατος. Νοείται ηθική αυτουργία κατά συναυτουργία 
σε κακουργηµατική πλαστογραφία εφόσον από κοινού µε συγκλίνουσες ταυτόχρονες 
ή διαδοχικές πράξεις προκάλεσαν συ συγκατηγορούµενό τους την απόφαση να 
τελέσει την πράξη της πλαστογραφίας µε χρήση από την οποία το επιδιωκόµενο 
όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ ΚΠοιν∆, όταν 
αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά 
περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία στα οποία στηρίχθηκε η 
κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών 
στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις 
υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. 
Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
σκεπτικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο ενώ 
ως προς τα αποδεικτικά µέσα που ελήφθησαν υπόψη από το δικαστήριο για την 



Σελίδα 161 
 

[161] 
 

καταδικαστική κρίση του, αρκεί για την πληρότητα της αιτιολογίας ο κατ' είδος 
προσδιορισµός τους, χωρίς να απαιτείται και αναλυτική παράθεσή τους ούτε µνεία 
του τι προκύπτει χωριστά από το καθένα, πρέπει όµως να προκύπτει ότι το 
δικαστήριο τα έλαβε υπόψη και α συνεκτίµησε όλα και όχι µόνο µερικά από αυτά. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333, 364 παρ.1 και 369 
ΚΠοιν∆προκύπτει ότι η λήψη υπόψη και η συνεκτίµηση από το δικαστήριο της 
ουσίας, ως αποδεικτικού µέσου, εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε κατά τη δηµόσια 
και προφορική συζήτηση στο ακροατήριο, παραβιάζει την άσκηση του δικαιώµατος 
του κατηγορουµένου από το άρθρο 358 του ίδιου Κώδικος να προβαίνει σε δηλώσεις 
και εξηγήσεις, σχετικά µε το αποδεικτικό αυτό στοιχείο και συνιστά απόλυτη 
ακυρότητα (άρθρο 171 παρ.1 στοιχ.δ' ΚΠοιν∆) η οποία ιδρύει λόγο αναιρέσεως από 
το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Α' του ιδίου Κώδικα, που εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως 
από τον ’ρειο Πάγο εφόσον εµφανίσθηκε ο αναιρεσείων και κρίθηκε τυπικά 
παραδεκτή η αίτηση αναιρέσεως (άρθρο 511 εδάφ. α' ΚΠοιν∆) Η ακυρότητα αυτή 
δεν επέρχεται αν το περιεχόµενο του εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε στο 
ακροατήριο προκύπτει από άλλα έγγραφα που αναγνώσθηκαν ή από άλλα 
αποδεικτικά µέσα ή αποτελεί διαδικαστικό έγγραφο ή στοιχείο του κατηγορητηρίου 
που είναι έγγραφα µη υπαγόµενα σε µια από τις κατηγορίες του άρθρου 364 ΚΠοιν∆, 
ή αναφέρεται απλώς ιστορικά στο αιτιολογικό της αποφάσεως χωρίς να ληφθεί 
υπόψη αµέσως από το δικαστήριο της ουσίας για το σχηµατισµό της δικανικής του 
πεποιθήσεως για τη συνδροµή των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική 
και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο κήρυξε ένοχο τον 
κατηγορούµενο. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 46, 98, 216, 
ΚΠ∆: 329, 331, 333, 364, 369, 510 παρ.1 στοιχ. Α, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 202 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ "Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο µε 
σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά µε γεγονός που µπορεί να 
έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Η χρήση 
του εγγράφου" από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση" και παρ. 2 "Με την 
ίδια ποινή τιµωρείται όποιος για τον παραπάνω σκοπό εν γνώσει χρησιµοποιεί 
πλαστό ή νοθευµένο έγγραφο". Εκ της άνω διατάξεως της παρ. 1 προκύπτει ότι για 
την στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της πλαστογραφίας απαιτείται αντικειµενικώς 
µεν ή από την αρχή κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο που το εµφανίζει ότι 
κατηρτίσθη από άλλον ή η νόθευση γνησίου εγγράφου δηλαδή ή αλλοίωση της 
εννοίας του περιεχοµένου του εγγράφου , η οποία µπορεί να γίνει µε την προσθήκη, 
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εξάλειψη ή αντικατάσταση λέξεων, αριθµών ή σηµείων του, ώστε να αποδίδεται εις 
τούτο έννοια διάφορος εκείνης που είχε επ' αυτού αποτυπώσει ο συντάκτης του, 
υποκειµενικώς δε δόλος που περιλαµβάνει τη γνώση και τη θέληση των περιστατικών 
που απαρτίζουν την πράξη αυτή και επί προσθέτως το σκοπό του υπαιτίου να 
παραπλανήσει µε τη χρήση του νοθευµένου εγγράφου άλλον, για γεγονός που µπορεί 
να έχει έννοµες συνέπειες, όπως είναι εκείνο το γεγονός, το οποίον είναι πρόσφορο 
για την παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή ή απόσβεση δικαιώµατος ή εννόµου 
σχέσεως, συνέπειες µάλιστα οι οποίες είναι δυνατόν να αφορούν τον παραπλανώµενο 
ή τρίτο ασχέτως εάν επετεύχθη ή όχι η παραπλάνηση. Η χρήση του εγγράφου από τον 
υπαίτιο της καταρτίσεως ή της νοθεύσεως, θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και 
µπορεί να γίνει µε οποιοσδήποτε τρόπο χρησιµοποιείται το έγγραφο αµέσως ή 
εµµέσως. Περαιτέρω η χρήση του πλαστού, κατά την διάταξη της παρ. 2 του άνω 
άρθρου 216 ΠΚ, στοιχειοθετείται αντικειµενικώς µεν όταν ο δράστης αυτής, (που 
προϋποθέτει την πλαστότητα ή την νόθευση), καταστήσει προσιτό το έγγραφο στον 
µέλλοντα να παραπλανηθεί από το περιεχόµενό του τρίτο και ούτω δώσει την 
δυνατότητα σ' αυτόν να λάβει γνώση του περιεχοµένου του, χωρίς και να απαιτείται 
να λάβει πράγµατι γνώση ή να παραπλανηθεί ο τρίτος για γεγονός που µπορεί να έχει 
έννοµες συνέπειες, περί ων ανωτέρω γίνεται αναφορά, υποκειµενικώς δε δόλος, ο 
οποίος συνίσταται στην ηθεληµένη ενέργεια του δράστου και στη γνώση ότι το 
έγγραφο είναι πλαστό ή νοθευµένο και το χρησιµοποιεί µε σκοπό να παραπλανήσει 
τον άλλον µε την χρήση του. ∆εν απαιτείται ο δράστης της χρήσεως πλαστού 
εγγράφου να γνωρίζει και το πρόσωπο του πλαστογράφου.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουµένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντ. και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει λόγον αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ιδίου Κώδικος, 
όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά 
κενά τα πραγµατικά περιστατικά τα οποία απεδείχθησαν από την ακροαµατική 
διαδικασία και από τα οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε, συνήγαγε την ύπαρξη 
των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος για το οποίο 
κατεδικάσθη ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν τα 
περιστατικά αυτά και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή 
των περιστατικών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. ∆ια την ύπαρξη 
τοιαύτης αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό. Ειδικώς ως προς το δόλο που ως υποκειµενικό στοιχείο ενυπάρχει κατά 
τα άρθρα 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 ΠΚ στη θέληση παραγωγής των συγκροτούντων 
την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος πραγµατικών περιστατικών και 
εξυπακούεται ότι υπάρχει αυτός από την πραγµάτωσή τους, δεν απαιτείται ιδιαίτερη 
αιτιολογία, εκτός εάν ο νόµος αξιώνει πρόσθετα στοιχεία για την ύπαρξή του, όπως 
την "εν γνώσει" ορισµένου περιστατικού τέλεση της πράξεως (άµεσος δόλος) ή 
ορισµένο περαιτέρω σκοπό (εγκλήµατα µε υπερχειλή υποκειµενική υπόσταση) ή εάν 
πρόκειται για ενδεχόµενο δόλο.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 216, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 304 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 του ΠΚ "όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο µε 
σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον, σχετικά µε γεγονός που µπορεί να 
έχει έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Η χρήση 
του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση". Από τις διατάξεις 
αυτές, που αποβλέπουν στην προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας των 
εγγράφων των συναλλαγών, προκύπτει ότι για τη συγκρότηση της αντικειµενικής 
υποστάσεως του εγκλήµατος της πλαστογραφίας απαιτείται η εξ υπαρχής κατάρτιση 
εγγράφου από τον αυτουργό, που το εµφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον ή η 
νόθευση γνήσιου εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της έννοιας του περιεχοµένου του, 
για δε την υποκειµενική θεµελίωσή του απαιτείται δόλος, που περιλαµβάνει τη 
γνώση, έστω και µε την έννοια του ενδεχόµενου δόλου (της αµφιβολίας) των 
πραγµατικών περιστατικών που απαρτίζουν την πράξη και τη θέληση ή αποδοχή 
πραγµατώσεως των περιστατικών αυτών και επί πλέον το σκοπό του δράστη 
(υπερχειλή δόλο) να παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου 
άλλον για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, οι οποίες αναφέρονται στην 
παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή, µεταβίβαση ή κατάργηση δικαιώµατος ή έννοµης 
σχέσης, δηµόσιας ή ιδιωτικής φύσεως, αδιαφόρου όντως αν ο σκοπός αυτός 
επιτεύχθηκε. Περαιτέρω, η χρήση στοιχειοθετείται αντικειµενικώς όταν ο δράστης 
καταστήσει προσιτό το έγγραφο στον µέλλοντα να παραπλανηθεί από το περιεχόµενό 
του τρίτο και έτσι δώσει σ` αυτόν την δυνατότητα να λάβει γνώση του περιεχοµένου 
του, χωρίς να απαιτείται να λάβει πράγµατι γνώση ή να παραπλανηθεί ο τρίτος. Η 
χρήση του εγγράφου µπορεί να γίνει µε τη χρησιµοποίηση µε τρόπο άµεσο ή και 
έµµεσο και µε τη χρήση δια τρίτου καλόπιστου προσώπου που αγνοεί την 
πλαστότητα. 
- Η επιβαλλόµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα 
λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, όταν 
περιέχονται σ` αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά 
περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε 
η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών 
στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι σκέψεις µε τις 
οποίες έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόσθηκε. Η αιτιολογία αυτή µπορεί να συµπληρώνεται από το διατακτικό 
της αποφάσεως, µε το οποίο το σκεπτικό αποτελεί ενιαίο σύνολο.  
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- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, η οποία ιδρύει τον εκ του 
άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, όχι µόνον, όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε, ως 
αποδεδειγµένα στη διάταξη που εφαρµόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή 
παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι στο πόρισµα της απόφασης, που 
περιλαµβάνεται σε συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον 
Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νόµιµης βάσης. Η απλή επανάληψη στην αιτιολογία της απόφασης (σκεπτικό) του 
διατακτικού, καθ` εαυτή, δεν συνιστά ελλιπή αιτιολογία, ειδικότερα όταν το 
διατακτικό είναι λεπτοµερές και εκτίθεται στο περιεχόµενό του µε σαφήνεια και 
πληρότητα, τα πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειµενική και 
υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο εκδόθηκε η καταδικαστική 
απόφαση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 216, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ποινές και παρεπόµενες ποινές - Επιµέτρηση ποινής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 314 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Επιµέτρηση ποινής. Υπέρβαση εξουσίας. 
- Κατά την παρ. 4 του άρθρου 79 ΠΚ, "στην απόφαση αναφέρονται ρητά οι λόγοι που 
δικαιολογούν την κρίση του δικαστηρίου για την ποινή που επέβαλε". Η διάταξη 
αυτή παραπέµπει στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου που ορίζει ότι "κατά την επιµέτρηση 
της ποινής στα όρια που διαγράφει ο νόµος, το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη: α) τη 
βαρύτητα του εγκλήµατος που έχει τελεστεί και β) την προσωπικότητα του 
εγκληµατία". Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε όσα ορίζονται στις 
παραγράφους 2 και 3 του ίδιου άρθρου, αναφορικά µε τα κριτήρια που λαµβάνει 
υπόψη του το δικαστήριο για την εκτίµηση της βαρύτητας του εγκλήµατος και της 
προσωπικότητας του δράστη, προκύπτει ότι η επιµέτρηση της ποινής, σε κάθε 
συγκεκριµένη περίπτωση, ανήκει στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, 
το οποίο λαµβάνει υπόψη του τη βαρύτητα του εγκλήµατος και την προσωπικότητα 
του κατηγορουµένου, όπως αυτά προκύπτουν από τα πραγµατικά περιστατικά που 
έγιναν δεκτά για την ενοχή του, χωρίς να έχει υποχρέωση να διαλάβει στην περί 
ποινής απόφαση του, για τα στοιχεία αυτά, ειδικότερη αιτιολογία. 
- Υπέρβαση εξουσίας, η οποία ιδρύει λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ.1 
στοιχ. Η' ΚΠ∆ συντρέχει και όταν το δικαστήριο άσκησε εξουσία που δεν του 
παρέχεται από το νόµο. Αυτό συµβαίνει όταν το επί της εφέσεως του 
καταδικασθέντος επιληφθέν δικαστήριο χειροτέρευσε τη θέση του εκκαλούντος, 
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παρά την απαγόρευση του άρθρου 470 ΚΠ∆. ∆εν υπάρχει όµως τέτοια χειροτέρευση 
όταν το Εφετείο, κατά τον καθορισµό συνολικής ποινής για συρρέοντα εγκλήµατα, 
επαυξάνει την εκ των ποινών µεγαλύτερη, η οποία δεν είναι η ποινή που είχε ληφθεί 
πρωτοδίκως ως ποινή βάση, λόγω µειώσεως της τελευταίας από το Εφετείο. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 79, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2103  
 
Ποινές και παρεπόµενες ποινές - Επιµέτρηση ποινής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 592 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Υφ΄ όρων απόλυση. Συνολική ποινή. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 105, 108 και 109 του ΠΚ αν από την απόλυση, υπό 
τον όρο της ανακλήσεως του καταδικασθέντος σε στερητική της ελευθερίας ποινή 
πέρασε το χρονικό διάστηµα της ποινής, το οποίο υπολείπετο για έκτιση, σε όσες 
περιπτώσεις αυτό είναι ανώτερο από τρία έτη, ή αν περάσουν τρία έτη, όταν αυτό 
είναι µικρότερο των τριών ετών, χωρίς να γίνει ανάκληση, η ποινή (αν δεν πρόκειται 
για ισόβια κάθειρξη, οπότε απαιτείται να περάσουν δέκα έτη), θεωρείται ότι έχει 
εκτιθεί. Αν, όµως, µέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα, εκείνος που απολύθηκε 
διαπράξει έγκληµα από δόλο, για το οποίο του επιβλήθηκε αµετακλήτως οποτεδήποτε 
ποινή φυλακίσεως ανώτερη από έξι µήνες, τότε εκτίει αθροιστικά και ολόκληρο το 
υπόλοιπο της προηγούµενης ποινής, το οποίο έπρεπε να εκτίσει κατά τον χρόνο της 
προσωρινής απολύσεως. Η απόλυση δηλ. υπό τον όρο της ανακλήσεως δεν αποτελεί 
απαλλαγή από την ποινή, αλλά στάδιο εκτελέσεώς της που επιδιώκει την αποτροπή 
της υποτροπής µε την βελτίωση του καταδίκου και την κοινωνική του αποκατάσταση 
(ΟλΑΠ 106/1991).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 97 ΠΚ, οι διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1 του ίδιου 
Κώδικα, για τον καθορισµό της συνολικής εκτιτέας ποινής εφαρµόζονται και όταν 
κάποιος προτού εκτιθεί ή παραγραφεί ή χαριστεί η ποινή που του επιβλήθηκε για 
κάποια αξιόποινη πράξη, καταδικασθεί για άλλη αξιόποινη πράξη, οποτεδήποτε και 
αν τελέσθηκε αυτή. Από τις εν λόγω διατάξεις, σε συνδυασµό και µε εκείνη του 
άρθρου 551 παρ. 1 ΚΠοιν∆, η οποία ορίζει ότι "αν πρόκειται να εκτελεσθούν κατά 
του ίδιου προσώπου περισσότερες αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για 
διαφορετικά εγκλήµατα που συρρέουν εφαρµόζονται οι ορισµοί του Ποινικού 
Κώδικα για τη συρροή" συνάγεται ότι κατά το στάδιο της δοκιµασίας εκείνου που 
απολύθηκε υφ' όρον συµπέσει ποινή ανώτερη των έξι µηνών για άλλη (ή 
περισσότερες) από δόλο πράξη, παρόλο ότι η ποινή που έχει ανασταλεί και η νέα 
συναντώνται κατά την εκτέλεση δεν επιτρέπεται να καταγνωσθεί µία συνολική ποινή 
µε συνυπολογισµό της ποινής που έχει ανασταλεί υπό τον όρον της ανακλήσεως, 
καθόσον ολόκληρο το υπόλοιπο της τελευταίας εκτελείται αθροιστικά, αφότου 
καταστεί αµετάκλητη η απόφαση που επέβαλε στον υφ' όρον απολυθέντα ποινή 
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φυλακίσεως ανώτερη των έξι µηνών για έγκληµα που διέπραξε από δόλο εκτός του 
χρόνου της δοκιµασίας. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 94, 97, 105, 108, 109,  
ΚΠ∆: 551, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ποινές και παρεπόµενες ποινές - Συγχώνευση ποινών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 707 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συγχώνευση ποινών. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 94 παρ.1 του ΠΚ, ορίζεται: "Κατά του υπαιτίου δύο ή 
περισσότερων εγκληµάτων που πραγµατώθηκαν µε δύο ή περισσότερες πράξεις και 
τιµωρούνται κατά το νόµο µε πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, 
επιβάλλεται µετά την επιµέτρησή τους συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από τη 
βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές επαυξηµένη. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι 
του ίδιου είδους και ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή σχηµατίζεται µε την επαύξηση 
µιας απ' αυτές. Η επαύξηση της βαρύτερης ποινής για κάθε µια από τις συντρέχουσες 
ποινές δεν µπορεί να είναι κατώτερη από: α) τέσσερις µήνες, αν η συντρέχουσα ποινή 
είναι ανώτερη από δύο έτη, β) ένα έτος αν η ποινή αυτή είναι κάθειρξη έως δέκα έτη 
και γ) δύο έτη, αν η ποινή αυτή είναι κάθειρξη ανώτερη από δέκα έτη. Οπωσδήποτε 
όµως η επαύξηση δεν µπορεί να είναι ανώτερη από τα 3/4 του αθροίσµατος των 
άλλων συντρεχουσών ποινών, ούτε µπορεί η συνολική ποινή να ξεπεράσει τα είκοσι 
πέντε έτη όταν πρόκειται για κάθειρξη, τα δέκα έτη όταν πρόκειται για φυλάκιση, και 
τους έξι µήνες όταν πρόκειται για κράτηση". 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 105, 108 και 109 του ΠΚ, αν από την απόλυση, υπό 
τον όρο της ανακλήσεως, του καταδικασθέντος σε στερητική της ελευθερίας ποινή, 
περάσει το χρονικό διάστηµα της ποινής που υπολειπόταν για έκτιση, σε όσες 
περιπτώσεις αυτό είναι ανώτερο από τρία έτη, ή αν περάσουν τρία έτη, όταν αυτό 
είναι µικρότερο των τριών ετών, χωρίς να γίνει ανάκληση, η ποινή, (αν δεν πρόκειται 
για ισόβια κάθειρξη, οπότε απαιτείται να περάσουν δέκα έτη), θεωρείται ότι έχει 
εκτιθεί. Αν όµως, µέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα, εκείνος που απολύθηκε 
διαπράξει έγκληµα από δόλο, για το οποίο του επιβλήθηκε αµετακλήτως οποτεδήποτε 
ποινή φυλακίσεως ανώτερη από έξι µήνες, τότε εκτίει αθροιστικά και ολόκληρο το 
υπόλοιπο της προηγούµενης ποινής, το οποίο έπρεπε να εκτίσει κατά το χρόνο της 
προσωρινής απολύσεως και αποκλείεται η προσµέτρηση. Η απόλυση δηλαδή, υπό 
τον όρο της ανακλήσεως, δεν αποτελεί απαλλαγή από την ποινή, αλλά στάδιο της 
εκτελέσεώς της, που επιδιώκει την αποτροπή της υποτροπής µε τη βελτίωση του 
καταδίκου και την κοινωνική του αποκατάσταση (ΟλΑΠ 106/1991). Η άρση της 
απόλυσης επέρχεται αυτοδικαίως, µόλις η καταδίκη για το νέο έγκληµα γίνει 
αµετάκλητη, έστω και µετά τη λήξη του χρόνου δοκιµασίας, αρκεί το έγκληµα αυτό 
να έχει τελεσθεί εντός του χρόνου της δοκιµασίας. 
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- Κατά το άρθρο 97 του ΠΚ, " οι διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1 και 96 παρ. 1 
εφαρµόζονται και όταν κάποιος, προτού εκτιθεί ολοκληρωτικά ή παραγραφεί ή 
χαριστεί η ποινή που του επιβλήθηκε για κάποια αξιόποινη πράξη, καταδικαστεί για 
άλλη αξιόποινη πράξη, οποτεδήποτε και αν τελέστηκε αυτή". Από τις παραπάνω 
διατάξεις σε συνδυασµό και µε εκείνη του άρθρου 551 παρ.1 του ΚΠ∆, που συνιστά 
ουσιαστική ποινική διάταξη, κατά το µέρος που αναφέρεται στον καθορισµό 
συνολικής ποινής (ΑΠ 1662/2006) και ορίζει "αν πρόκειται να εκτελεσθούν κατά του 
ιδίου προσώπου περισσότερες αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για 
διαφορετικά εγκλήµατα που συρρέουν, εφαρµόζονται οι ορισµοί του ποινικού νόµου 
για τη συρροή", δηλαδή τα άρθρα 94 επ. αυτού και κατά τη διάταξη 3 εδαφ. τελ. του 
ιδίου άρθρου του ιδίου Κώδικα, κατά της απόφασης µε την οποία καθορίζεται 
συνολική ποινή, επιτρέπεται η άσκηση αναίρεσης στον κατηγορούµενο και στον 
εισαγγελέα, συνάγεται ότι, αν κατά το στάδιο της δοκιµασίας εκείνου που απολύθηκε 
υπό όρο, συµπέσει ποινή ανώτερη των έξι µηνών για άλλη, µία ή περισσότερες, από 
δόλο τελεσθείσα πράξη, παρόλο ότι η ποινή που είχε ανασταλεί και η νέα 
συναντώνται κατά την εκτέλεση, δεν επιτρέπεται να καταγνωσθεί µία συνολική 
ποινή, αποτελούµενη από τη βαρύτερη τούτων, επαυξανόµενη ανάλογα για κάθε µία 
από τις λοιπές που συντρέχουν, αλλά η νέα ή οι νέες ποινές αν είναι περισσότερες, θα 
αποτιθούν χωριστά και αθροιστικά, µετά την έκτιση ολόκληρου του υπόλοιπου της 
προηγούµενης ποινής που είχε ανασταλεί και έπρεπε ο κατάδικος να εκτίσει, όπως 
επιτάσσει η διάταξη του άρθρου 108 ΠΚ, αποκλείοντας τη συγχώνευση µε τη νέα 
ποινή, διότι επέρχεται άρση της αναστολής (ΑΠ 451, 1691/2010, 1137/2008, 
959/2007, Μελέτη Ανδρ. Ζύγουρα, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου σε Αρµενόπουλο 
2008. 1297). 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 94, 96, 97, 105, 108, 109,  
ΚΠ∆: 551, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πολιτική αγωγή - Απόλυτη ακυρότητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1072 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παρά το νόµο παράσταση πολιτικής αγωγής στη διαδικασία του ακροατηρίου. 
Απόλυτη ακυρότητα. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αναιρείται 
η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 2 ΚΠοιν∆, απόλυτη ακυρότητα που 
δηµιουργεί λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' του 
ίδιου Κώδικα, επιφέρει και η παρά το νόµο παράσταση πολιτικής αγωγής στη 
διαδικασία του ακροατηρίου, η οποία υπάρχει όταν δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του 
πολιτικώς ενάγοντος οι όροι της ενεργητικής νοµιµοποιήσεως για την άσκηση της 
πολιτικής αγωγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 ΚΠοιν∆, ή όταν 
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παραβιάσθηκε η διαδικασία που έπρεπε να τηρηθεί σχετικά µε τον τρόπο και το 
χρόνο αιτήσεως και υποβολής της κατά το άρθρο 68 ΚΠοιν∆. 
Συνεπώς, την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος στην ποινική διαδικασία την αποκτά, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 63, 64, 82, 84 και 87 ΚΠοιν∆, εκείνος που 
δικαιούται, κατά το αστικό δίκαιο, να ζητήσει αποζηµίωση ή χρηµατική ικανοποίηση 
για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη. Τέτοιο δικαίωµα, ειδικότερα για χρηµατική 
ικανοποίηση για ηθική βλάβη κατά τις διατάξεις των άρθρων 914 και 932 ΑΚ έχει 
όποιος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) υπέστη αµέσως ηθική βλάβη από την αξιόποινη 
πράξη που αποδίδεται στον κατηγορούµενο και όχι αυτός που ζηµιώθηκε έµµεσα από 
την πράξη αυτή. ∆ηλαδή, πρέπει η πολιτική αγωγή για αξίωση αποζηµιώσεως ή 
χρηµατικής ικανοποιήσεως να έχει άµεση σχέση και µάλιστα αιτιώδη συνάφεια µε 
την κατηγορία, για την οποία ο κατηγορούµενος διώχθηκε και δικάζεται, τούτο δε 
κρίνεται κατά τα πραγµατικά περιστατικά και το νοµικό χαρακτηρισµό, όπως 
διατυπώνονται στο κλητήριο θέσπισµα ή στην κλήση του κατηγορουµένου και 
σύµφωνα µε το προστατευόµενο αγαθό. Έτσι, για να προσδιορισθεί ποίος ο αµέσως 
ζηµιούµενος και αν έχει έννοµο συµφέρον και νοµιµοποιείται ενεργητικά σε άσκηση 
πολιτικής αγωγής, αναζητείται ποίο είναι το συµφέρον και το έννοµο αγαθό που 
προστατεύει η συγκεκριµένη ποινική διάταξη που παραβιάστηκε από τον 
κατηγορούµενο, για την οποία δικάζεται. Η δήλωση παραστάσεως, πρέπει κατά το 
άρθρο 84 ΚΠ∆ να περιλαµβάνει συνοπτική έκθεση της υποθέσεως, για την οποία 
δηλώνεται η παράσταση και τους λόγους στους οποίους στηρίζεται, δηλαδή αν 
πρόκειται για υλική ζηµία ή χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης. Για το 
νοµότυπο της παραστάσεως δεν είναι αναγκαίο να διαλαµβάνεται ο ιδιαίτερος τρόπος 
προκλήσεως της ηθικής βλάβης, που είναι αποτέλεσµα των περιγραφοµένων 
γεγονότων που αποδίδονται στον κατηγορούµενο. Η δήλωση δε αυτή, όταν 
επαναλαµβάνεται στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο, δεν είναι αναγκαίο να περιέχει και 
όλα τα παραπάνω στοιχεία, αφού κρίνεται στο πλαίσιο που διατυπώθηκε στο 
πρωτοβάθµιο δικαστήριο και κατά το µέτρο που έγινε δεκτή από αυτό.  
- Η από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠολ∆ 
επιβαλλοµένη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της καταδικαστικής 
αποφάσεως, η έλλειψη της οποίας, ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. ∆ ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως, πρέπει να εκτείνεται και σε κάθε αυτοτελή αίτηση, όπως είναι και εκείνη 
που προτείνεται από τον κατηγορούµενο ή τον εισαγγελέα για την αποβολή του 
πολιτικώς ενάγοντος λόγω µη ενεργητικής νοµιµοποιήσεως αυτού.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 63, 64, 82, 84, 87, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
ΑΚ: 914, 932,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Πολιτική αγωγή - Άσκηση αναίρεσης από πολιτικώς ενάγοντα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1503 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Άσκηση έφεσης και αναίρεσης από τον πολιτικών ενάγοντα. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 468 παρ. 1 ΚΠ∆ ο πολιτικώς ενάγων µπορεί να 
προσβάλει την απόφαση µε το ένδικο µέσο που του χορηγεί ο νόµος α) αν ο 
κατηγορούµενος καταδικασθεί (σε οποιαδήποτε ποινή) µόνο σε ό,τι αφορά τις 
απαιτήσεις του για αποζηµίωση, όταν είτε του επιδικάστηκε αυτή είτε απορρίφθηκε η 
αγωγή του επειδή δεν στηριζόταν στο νόµο, β) αν ο κατηγορούµενος αθωωθεί, µόνο 
στην περίπτωση που έχει καταδικαστεί σε αποζηµίωση και στα έξοδα (άρθρο 71) ή 
που η πολιτική αγωγή έχει απορριφθεί επειδή δεν στηριζόταν στο νόµο και µόνο ως 
προς αυτά τα κεφάλαια Εξ άλλου κατά την διάταξη του άρθρου 488 ΚΠ∆, στον 
πολιτικώς ενάγοντα επιτρέπεται έφεση εναντίον της καταδικαστικής αποφάσεως του 
Τριµελούς Εφετείου για κακουργήµατα αλλά µόνο κατά του µέρους που απέρριψε 
την αγωγή του επειδή δεν στηρίζεται στο νόµο ή του επιδίκασε χρηµατική 
ικανοποίηση ή αποζηµίωση, προκειµένου δε περί αποφάσεων κατωτέρων 
δικαστηρίων µόνον αν το ποσό που ζητήθηκε συνολικά, σε κάθε περίπτωση 
υπερβαίνει το ποσό των εκατό ευρώ, αν η έφεση προσβάλλει απόφαση του 
πταισµατοδικείου, το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ, αν προσβάλλει απόφαση 
του µονοµελούς πληµµελειοδικείου ή του µονοµελούς δικαστηρίου των ανηλίκων και 
το ποσό των πεντακοσίων ευρώ, αν προσβάλλει απόφαση του τριµελούς 
πληµµελειοδικείου ή του τριµελούς δικαστηρίου των ανηλίκων, ενώ όπως προκύπτει 
από την διάταξη του άρθρου 486 παρ. 2 ΚΠ∆ ο πολιτικώς ενάγων δεν δικαιούται να 
ασκήσει έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης του Τριµελούς Εφετείου για 
κακουργήµατα. 
Κατά τις διατάξεις των άρθρων 504 παρ. 1 εδ. α. και 505 ΚΠ∆, όταν ο νόµος δεν 
ορίζει ειδικά κάτι άλλο, αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως 
επιτρέπεται στον πολιτικώς ενάγοντα µόνο κατά της αποφάσεως που, όπως 
απαγγέλθηκε, δεν προσβάλλεται µε έφεση και κατά της αποφάσεως του 
δευτεροβαθµίου δικαστηρίου που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση εφέσεως και µόνο 
όµως για το τµήµα της που επιδικάζει σ' αυτόν αποζηµίωση ή ικανοποίηση ή 
απορρίπτει την αγωγή του, επειδή δεν στηρίζεται στο νόµο. 
Κατά την διάταξη του άρθρου 506 ΚΠ∆ την αναίρεση αθωωτικής αποφάσεως µπορεί 
να ζητήσει ο µηνυτής ή εκείνος που άσκησε την έγκληση αν καταδικάστηκαν σε 
αποζηµίωση και στα έξοδα, όχι δε και ο πολιτικώς ενάγων λόγω της ιδιότητας του 
αυτής. 
Από τις άνω διατάξεις συνάγεται ότι ο πολιτικώς ενάγων δικαιούται να ασκήσει 
έφεση και αναίρεση, υπό τις άνω προϋποθέσεις, κατά της καταδικαστικής αποφάσεως 
και, όπου τούτο κατά τα ανωτέρω επιτρέπεται κατά της αθωωτικής, µόνον εάν 
απερρίφθη η πολιτική αγωγή την οποία ήγειρε µεν κατά τους τύπους του ΚΠοιν∆ 
ενώπιον του ποινικού ∆ικαστηρίου, πλην µε αυτήν άσκησε αξίωση αποζηµιώσεως ή 
χρηµατικής ικανοποιήσεως, κατά τις διατάξεις του Αστικού ∆ικαίου, δηλαδή όταν 
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εισήγαγε καταψηφιστικό αίτηµα, διότι η αγωγή αυτή ταυτίζεται, ως προς το 
περιεχόµενο της, µε αγωγή ενώπιον του πολιτικού ∆ικαστηρίου, καθ' όσον και στις 
δύο περιπτώσεις συνιστά την ενάσκηση της αξιώσεως, στο πεδίο του δικονοµικού 
δικαίου, προδήλως δε δεν αποτελεί άσκηση αγωγής η δήλωση του πολιτικώς 
ενάγοντος στο ακροατήριο περί παραστάσεώς του µόνον για την υποστήριξη της 
κατηγορίας. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 468, 486, 488, 504, 505, 506, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συµµετοχή - Άµεση συνέργεια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 653 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Άµεση συνέργεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 περ. β' του ΠΚ προκύπτει ότι για τη 
στοιχειοθέτηση της άµεσης συνέργειας απαιτείται δόλος του άµεσου συνεργού, 
δηλαδή ηθεληµένα παροχή συνδροµής στον αυτουργό, µε τη γνώση ότι παρέχεται 
κατά την εκτέλεση και κατά τη διάρκεια της άδικης πράξης, συνδεόµενη προς αυτή 
κατά τρόπο, ώστε χωρίς τη βοηθητική ενέργεια του άµεσου συνεργού δεν θα ήταν 
δυνατή, µε βεβαιότητα, η διάπραξη του εγκλήµατος κάτω από τις περιστάσεις που 
έχει διαπραχθεί. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, 
όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί όλα στο σύνολο τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. ∆εν αποτελούν όµως 
λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε 
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής 
συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται 
η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Συµµετοχή - Ηθική αυτουργία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 308 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ηθική αυτουργία. Στοιχεία ηθικής αυτουργίας. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ.1α του ΠΚ προκύπτει ότι για την ύπαρξη ηθικής 
αυτουργίας απαιτούνται α) πρόκληση από τον ηθικό αυτουργό σε κάποιον άλλον της 
απόφασης να διαπράξει ορισµένη πράξη, η πρόκληση δε αυτή µπορεί να γίνει µε 
οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο, όπως πειθώ, φορτικότητα, απειλή, υπόσχεση αµοιβής 
κλπ, β) η διάπραξη από τον άλλον της πράξης αυτής και γ) δόλος του ηθικού 
αυτουργού, δηλαδή ηθεληµένη πρόκληση της απόφασης για τη διάπραξη από τον 
άλλον της αντικειµενικής υπόστασης ορισµένου εγκλήµατος µε γνώση και θέληση ή 
αποδοχή της συγκεκριµένης εγκληµατικής πράξης. Για την πληρότητα της 
αιτιολογίας της ηθικής αυτουργίας αρκεί η µνεία του τρόπου ή µέσου, ως πειθούς και 
φορτικότητας µε την έννοια της πειστικότητας και της παροχής συµβουλών, δια των 
οποίων ο ηθικός αυτουργός προκάλεσε στον φυσικό αυτουργό την απόφαση να 
διαπράξει ορισµένη αξιόποινη πράξη την οποία ο τελευταίος τέλεσε.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Συµµετοχή - Ηθική αυτουργία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 571 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος.Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Παραγραφή. 
Ψευδής βεβαίωση. Απάτη. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 46 παρ. 1 περ. α' του ΠΚ, µε την ποινή του αυτουργού τιµωρείται 
όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη 
που διέπραξε. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι επί ηθικής αυτουργίας πρέπει να 
συντρέχουν α) πρόκληση από τον ηθικό αυτουργό σε κάποιον άλλο της αποφάσεως 
να διαπράξει ορισµένη άδικη πράξη (και επί παραβάσεως καθήκοντος του άρθρου 
259 του ΠΚ πρόκληση σε υπάλληλο κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. α' του 
ΠΚ, όπως διευρύνθηκε µε το άρθρο 263α του ίδιου Κώδικα, της αποφάσεως να 
παραβεί το υπηρεσιακό του καθήκον που επιβάλλεται σ' αυτόν από το νόµο ή έχει 
καθορισθεί µε διοικητικές πράξεις ή απορρέει από ιδιαίτερες οδηγίες των 
προϊσταµένων του ή ενυπάρχει σ' αυτή την ίδια τη φύση της υπηρεσίας του), η οποία 
(πρόκληση) µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε τρόπο και µέσο, όπως πειθώ, 
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φορτικότητα, απειλή, παραινέσεις κ.α., β) διάπραξη από τον άλλο της πράξεως αυτής 
ή επιχείρηση πράξεως που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτελέσεώς της και γ) δόλος 
του ηθικού αυτουργού, δηλαδή πρόκληση στον άλλον αποφάσεως για τη διάπραξη 
ορισµένης άδικης πράξεως, µε γνώση και θέληση ή αποδοχή της συγκεκριµένης 
εγκληµατικής πράξεως. 
- Η καταδικαστική απόφαση στερείται της απαιτουµένης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και 
ιδρύεται εκ τούτου ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠοιν∆ λόγος 
αναιρέσεως, όταν δεν εκτίθενται σ' αυτήν, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών 
αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοιν∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η οποία 
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρµοσε.  
- Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 του ΠΚ, το αξιόποινο των εγκληµάτων 
εξαλείφεται µε παραγραφή, η οποία, προκειµένου για πληµµελήµατα, είναι πενταετής 
και αρχίζει από τότε που τελέσθηκε η πράξη. Η προθεσµία της παραγραφής 
αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η κύρια διαδικασία και έως ότου 
γίνει αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, όχι όµως πέραν των τριών ετών για τα 
πληµµελήµατα. Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 310 
παρ. 1 εδ. β' , 370 εδ. β' και 511 του ΚΠοιν∆, προκύπτει ότι η παραγραφή, ως θεσµός 
δηµόσιας τάξεως, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της 
δίκης, ακόµη και από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος, διαπιστώνοντας τη συµπλήρωση 
αυτής, υποχρεούται να αναιρέσει την προσβαλλόµενη καταδικαστική απόφαση και να 
παύσει οριστικά την ποινική δίωξη, εφόσον η αίτηση αναιρέσεως είναι τυπικά 
παραδεκτή και περιέχεται σ' αυτήν ένας τουλάχιστον παραδεκτός και βάσιµος λόγος 
από τους περιοριστικά αναφερόµενους στο άρθρο 510 ΚΠοιν∆ (Ολ.ΑΠ 7/2005).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 242 παρ. 1 του ΠΚ, που ορίζει ότι, υπάλληλος που στα 
καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή σύνταξη ορισµένων δηµοσίων εγγράφων, αν σε 
τέτοια έγγραφα βεβαιώνει µε πρόθεση ψευδώς περιστατικό που µπορεί να έχει 
έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, προκύπτει ότι 
για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδούς βεβαιώσεως (διανοητικής 
πλαστογραφίας) απαιτείται α) ο δράστης να είναι υπάλληλος, υπό την αυτή ως άνω 
έννοια, αρµόδιος καθ' ύλην και κατά τόπον για τη σύνταξη ή έκδοση του εγγράφου 
και να ενεργεί µέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί, β) έγγραφο 
κατά την έννοια του άρθρου 13 εδ. γ' ΠΚ και δη δηµόσιο και γ) βεβαίωση στο 
έγγραφο αυτό ψευδών περιστατικών που µπορεί να έχουν έννοµες συνέπειες, όπως 
είναι εκείνα που αφορούν στη γένεση, αλλοίωση ή απώλεια ενός δικαιώµατος ή µιας 
έννοµης σχέσεως ή καταστάσεως. Η έννοια του δηµοσίου εγγράφου δεν 
προσδιορίζεται σε διάταξη του Ποινικού Κώδικα, γι' αυτό έχει εφαρµογή και στο 
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ποινικό δίκαιο το άρθρο 438 του ΚΠολ∆, κατά την έννοια του οποίου δηµόσιο 
έγγραφο είναι αυτό που συντάχθηκε από αρµόδιο καθ' ύλην και κατά τόπο δηµόσιο 
υπάλληλο ή λειτουργό και προορίζεται για εξωτερική κυκλοφορία προς πλήρη 
απόδειξη κάθε γεγονότος που βεβαιώνεται µε αυτό έναντι πάντων, όχι δε και εκείνο 
το οποίο αφορά την εσωτερική υπηρεσία των δηµοσίων Αρχών.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 του ΠΚ, προκύπτει ότι το έγκληµα της 
απάτης τελείται µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την 
αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών, συνεπεία των οποίων παραπλανάται 
άλλος και προβαίνει, µε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, σε περιουσιακή διάθεση, η οποία 
έχει ως άµεσο αποτέλεσµα περιουσιακή βλάβη στον πλανηθέντα ή άλλον, µε σκοπό 
να αποκοµίσει ο δράστης ή άλλος αντίστοιχο παράνοµο όφελος, χωρίς να 
προσαπαιτείται πραγµατοποίηση του σκοπού αυτού. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93§3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510§1 στοιχ. ∆' του ΚΠοιν∆, 
όταν αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφαρµόσθηκε. Η αιτιολογία αυτή µπορεί να συµπληρώνεται από το 
διατακτικό της αποφάσεως, µε το οποίο το σκεπτικό αποτελεί ενιαίο σύνολο, δεν 
υπάρχει δε, ειδικότερα, έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση που αυτή 
εξαντλείται στην επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο, όµως, 
περιέχει, εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, και πραγµατικά 
περιστατικά τόσο αναλυτικά και µε τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η 
διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού της. Τα αποδεικτικά µέσα αρκεί να 
αναφέρονται γενικώς και κατά το είδος τους, χωρίς να απαιτείται αναλυτική 
παράθεσή τους και µνεία του τι προκύπτει από το καθένα, ούτε είναι απαραίτητη η 
αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται η αποδεικτική 
βαρύτητα εκάστου. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 46, 111, 112, 113, 242, 259, 263α, 386, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Υπεξαίρεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1182 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Υπεξαίρεση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
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- Κατά το άρθρο 375 παρ. 1 του ΠΚ "όποιος ιδιοποιείται παρανόµως ξένο (ολικά ή εν 
µέρει) κινητό πράγµα που περιήλθε στην κατοχή του µε οποιονδήποτε τρόπο, 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών, και αν το αντικείµενο της υπεξαιρέσεως 
είναι ιδιαιτέρως µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους". Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως, 
απαιτείται: α) το υλικό αντικείµενο του εγκλήµατος ,που είναι κινητό πράγµα, να 
είναι ολικά ή εν µέρει ξένο, µε την έννοια ότι αυτό βρίσκεται σε ξένη, σχετικά µε τον 
δράστη, κυριότητα, όπως αυτή διαπλάσσεται στον Αστικό Κώδικα. Τέτοια περίπτωση 
ξένου κινητού πράγµατος αποτελούν και τα χρήµατα, που εισπράττει κάποιος για 
λογαριασµό άλλου, β) η κατοχή του πράγµατος αυτού, κατά το χρόνο που τελέστηκε 
η αξιόποινη πράξη, να έχει περιέλθει µε οποιονδήποτε τρόπο στο δράστη, γ) 
παράνοµη ιδιοποίηση του πράγµατος από το δράστη, η οποία συντρέχει όταν αυτή 
γίνεται χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή δίχως άλλη νόµιµη αιτία. Υποκειµενικώς 
απαιτείται δόλια προαίρεση του δράστη που εκδηλώνεται µε οποιαδήποτε ενέργεια, η 
οποία εµφανίζει εξωτερίκευση της θελήσεώς του να ενσωµατώσει το πράγµα, χωρίς 
νόµιµο δικαιολογητικό λόγο, στη δική του περιουσία. Έτσι, χρόνος τελέσεως της 
υπεξαιρέσεως θεωρείται, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ΠΚ, ο χρόνος κατά τον οποίο 
ο υπαίτιος εκδήλωσε την πρόθεσή του για παράνοµη ιδιοποίηση του ξένου πράγµατος 
και ενσωµάτωσή του στην περιουσία του. Ο προσδιορισµός του προσώπου του 
κυρίου του υπεξαιρεθέντος πράγµατος και συνακόλουθα του τρόπου µε τον οποίο 
απέκτησε τούτο, δεν είναι αναγκαίο στοιχείο του εγκλήµατος αυτού (ΟλΑΠ 
1093/1991).  
- Τη διάταξη του άρθρου 719 του Α.Κ. προκύπτει ότι ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση 
να αποδώσει στον εντολέα οτιδήποτε έλαβε για την εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε 
από την εκτέλεσή της. Ο εντολοδόχος δεν έχει κυριότητα επί των χρηµάτων, τα οποία 
αποκτά κατά την εκτέλεση της εντολής, είτε αυτά αποκτώνται µε µετρητά, είτε µε 
επιταγές ή συναλλαγµατικές ή µε κατάθεση σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασµό 
του. Γι' αυτό, σε περίπτωση µη αποδόσεως στον εντολέα και παράνοµης 
ιδιοποιήσεως όσων απέκτησε από την εκτέλεση της εντολής, διαπράττει το έγκληµα 
της υπεξαιρέσεως του άρθρου 375 του ΠΚ.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 375, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΑΚ: 719, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Υπεξαίρεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 674 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Υπεξαίρεση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 375 παρ. 1 του Π.Κ. "όποιος ιδιοποιείται παρανόµως ξένο (ολικά ή 
εν µέρει) κινητό πράγµα που περιήλθε στην κατοχή του µε οποιονδήποτε τρόπο 
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τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών και, αν το αντικείµενο της υπεξαίρεσης είναι 
ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους". Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως απαιτείται 
παράνοµη ιδιοποίηση ξένου, ολικά ή µερικά, κινητού πράγµατος, που έχει περιέλθει 
µε οποιοδήποτε τρόπο στην κατοχή του δράστη. Το πράγµα είναι ξένο όταν βρίσκεται 
σε ξένη, σε σχέση µε το δράστη, κυριότητα, όπως αυτή διαπλάσσεται στον Αστικό 
Κώδικα. Τέτοια περίπτωση ξένου κινητού πράγµατος αποτελούν και τα χρήµατα που 
εισπράττει κάποιος για λογαριασµό άλλου ή από τον κύριο τούτων για ορισµένο 
σκοπό µε την υποχρέωση να τα αποδώσει όταν του ζητηθούν ή µε την εντολή να τα 
παραδώσει σε τρίτο. Η ιδιοποίηση θεωρείται παράνοµη όταν γίνεται χωρίς τη 
συναίνεση του ιδιοκτήτη ή όταν ο δράστης κατακρατεί το κινητό πράγµα και το 
ιδιοποιείται χωρίς δικαίωµα που αναγνωρίζεται από το νόµο και µε δόλια προαίρεση 
η οποία εκδηλώνεται µε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία εµφανίζει εξωτερίκευση της 
θέλησής του να ενσωµατώσει το πράγµα χωρίς νόµιµο δικαιολογητικό λόγο στην 
περιουσία του.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 375, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Υπεξαίρεση - Υπεξαίρεση στην υπηρεσία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 781 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Παράνοµη παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στη 
διαδικασία του ακροατηρίου. Απόλυτη ακυρότητα. ∆ήµοι. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 258 του ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 5 β' του Ν. 
2721/1999, υπάλληλος ο οποίος παράνοµα ιδιοποιείται χρήµατα ή άλλα κινητά 
πράγµατα που τα έλαβε ή τα κατέχει λόγω αυτής της ιδιότητας του και αν ακόµα δεν 
ήταν αρµόδιος γι' αυτό, τιµωρείται α) µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών, β) αν το 
αντικείµενο της πράξης είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο 
ετών, και γ) µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, αν: αα) ο υπαίτιος µεταχειρίστηκε 
ιδιαίτερα τεχνάσµατα και το αντικείµενο της πράξης είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας 
συνολικά ανώτερης των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δρχ. ή των 15.000 ευρώ, 
σύµφωνα µε την καθορισθείσα από τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 2943/2001 
επίσηµη αντιστοιχία, ή ββ) το αντικείµενο της πράξης έχει αξία µεγαλύτερη των 
είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) δρχ. ή των 73.000 ευρώ, σύµφωνα µε την 
καθορισθείσα από τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 2943/2001 επίσηµη αντιστοιχία. 
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του υπ' αυτής 
προβλεποµένου εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία, που περιλαµβάνει την 
αντικειµενική υπόσταση της κατά το άρθρο 375 παρ. 1 του ΠΚ υπεξαιρέσεως µε 
επαύξηση της ποινής, απαιτείται όπως το παρανόµως ιδιοποιούµενο πράγµα (χρήµατα 
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ή άλλο κινητό) είναι ξένο (ολικά ή εν µέρει), τέτοιο δε θεωρείται αυτό που βρίσκεται 
σε ξένη σε σχέση µε το δράστη κυριότητα, µε την έννοια που εκλαµβάνεται αυτή στο 
αστικό δίκαιο, το οποίο ο υπάλληλος, κατά την έννοια των άρθρων 13 εδ. α' και 263α 
του ΠΚ, έλαβε ή κατέχει υπό την υπαλληλική του ιδιότητα, έστω και αν είναι 
αναρµόδιος γι' αυτό, ιδιοποίηση δε αποτελεί κάθε ενέργεια ή παράλειψη του δράστη, 
η οποία καταδηλώνει τη θέληση αυτού να εξουσιάζει και να διαθέτει το πράγµα σαν 
να είναι κύριος. Υποκειµενικά απαιτείται η ύπαρξη δόλου, που ενέχει τη γνώση ότι το 
πράγµα είναι ξένο (ολικά ή εν µέρει) και ότι το έλαβε ή το κατέχει ο δράστης υπό την 
υπαλληλική του ιδιότητα, ως και τη θέληση να ιδιοποιηθεί τούτο παράνοµα, χωρίς τη 
συγκατάθεση του κυρίου η χωρίς άλλο δικαίωµα που παρέχεται σ' αυτόν από το νόµο. 
Περαιτέρω, από το άρθρο 263α του ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 4 
του Ν. 1738/1987, προκύπτει, ότι για την εφαρµογή των αναφεροµένων σ' αυτό 
άρθρων, στα οποία περιλαµβάνεται και το άρθρο 258 ΠΚ, ως υπάλληλοι θεωρούνται, 
εκτός από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 13 εδ. α' ΠΚ και όσοι υπηρετούν 
µόνιµα ή πρόσκαιρα και µε οποιαδήποτε ιδιότητα, εκτός άλλων περιπτώσεων και σε 
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 259 
του ΠΚ, "υπάλληλος που µε πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του µε 
σκοπό να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος ή 
για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών, 
αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται µε άλλη ποινική διάταξη". Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι για να στοιχειοθετεί το έγκληµα της παράβασης καθήκοντος, δράστης 
του οποίου είναι υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13α και 263α του ίδιου 
Κώδικα, απαιτούνται: α) παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, το οποίο καθορίζεται 
µε νόµο ή µε διοικητική πράξη ή µε ιδιαίτερες οδηγίες της προϊσταµένης αρχής ή 
ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας, β) πρόθεση του δράστη, δηλαδή δόλος που 
περιέχει τη θέληση παραβάσεως του καθήκοντος της υπηρεσίας και γ) σκοπός να 
προσπορισθεί στον ίδιο τον δράστη ή σε άλλον παράνοµη υλική ή ηθική ωφέλεια ή 
να επέλθει βλάβη στο κράτος ή σε κάποιον άλλον, χωρίς να απαιτείται και η επίτευξη 
του εν λόγω σκοπού. Για να συντρέχει δε ο σκοπός αυτός πρέπει όχι µόνον η 
βούληση του δράστη να κατατείνει προς αυτόν, αλλά και η συµπεριφορά του, όπως 
αναπτύσσεται, να µπορεί αντικειµενικά να οδηγήσει στην επίτευξη του, αφού ο όρος 
µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον παράνοµο όφελος ή για να 
βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον λογικά σηµαίνει ότι η πράξη, όπως επιχειρείται 
από το δράστη, δύναται να οδηγήσει στην απόκτηση παράνοµου οφέλους ή στην 
πρόκληση βλάβης τρίτων (αντικειµενικό στοιχείο) και επί πλέον ότι η βούληση του 
δράστη κατευθύνεται στην απόκτηση του οφέλους ή στην πρόκληση της βλάβης 
(υποκειµενικό στοιχείο). Έτσι, µεταξύ της πράξεως και του σκοπού οφέλους ή 
βλάβης πρέπει να υπάρχει µια τέτοια αιτιώδης σχέση ώστε η πράξη της παραβάσεως 
καθήκοντος, αν δεν είναι ο αποκλειστικός τρόπος, πάντως πρέπει να είναι πρόσφορος 
περιποιήσεως του σκοπουµένου οφέλους ή της σκοπούµενης βλάβης, πράγµα που 
συµβαίνει όταν το σκοπούµενο όφελος ή η βλάβη δεν µπορεί να επιτευχθεί παρά 
µόνο µε την παράβαση του συγκεκριµένου καθήκοντος. Κατά ρητή όµως επιταγή του 
άρθρου αυτού η διάταξη που προβλέπει το έγκληµα της παράβασης καθήκοντος είναι 
επικουρική και εφαρµόζεται µόνον όταν η παράβαση δεν τιµωρείται µε άλλη ποινική 
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διάταξη. Εποµένως, δεν συντρέχει αληθής συρροή µεταξύ των δύο ως άνω 
αξιοποίνων πράξεων όταν τα θεµελιούντα το έγκληµα της παραβάσεως καθήκοντος 
περιστατικά ταυτίζονται µε εκείνα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία.  
- Κατά το άρθρο 171 παρ. 2 του ΚΠοιν∆, απόλυτη ακυρότητα, η οποία δηµιουργεί 
τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ΚΠοιν∆ προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως, 
συνεπάγεται και η παράνοµη παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στη διαδικασία 
του ακροατηρίου. Η ακυρότητα, που δηµιουργεί λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 
παρ. 1 στοιχ. Α' του ιδίου Κώδικα, επέρχεται, όταν υπάρχει έλλειψη ενεργητικής ή 
παθητικής νοµιµοποιήσεως του πολιτικώς ενάγοντος ή όταν δεν τηρήθηκε η 
διαδικασία, που επιβάλλεται από το άρθρο 68 επ. του ιδίου Κώδικα ως προς τον 
τρόπο και χρόνο ασκήσεως της πολιτικής αγωγής στο ποινικό δικαστήριο. 
Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις των άρθρων 63, 64 65 και 68 του ΚΠοιν∆ και του 
άρθρου 932 του Αστικού Κώδικα, η πολιτική αγωγή για χρηµατική ικανοποίηση 
λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης ασκείται από τον αµέσως παθόντα εκ του 
διωκόµενου αδικήµατος στο ποινικό δικαστήριο, µε δήλωση µε την οποία ο 
δικαιούχος προβάλλει την απαίτηση του, ωσότου αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία, 
χωρίς έγγραφη προδικασία. Η δήλωση παραστάσεως πρέπει, κατά το άρθρο 84 
ΚΠοιν∆ να περιλαµβάνει συνοπτική έκθεση της υποθέσεως για την οποία δηλώνεται 
η παράσταση και τους λόγους στους οποίους στηρίζεται, δηλαδή αν πρόκειται για 
υλική ζηµία ή χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Για το νοµότυπο της 
παραστάσεως δεν είναι αναγκαίο να διαλαµβάνεται ο ιδιαίτερος τρόπος προκλήσεως 
της ηθικής βλάβης που είναι άµεσο αποτέλεσµα των περιγραφοµένων γεγονότων που 
αποδίδονται στον κατηγορούµενο. Η δήλωση δε αυτή όταν επαναλαµβάνεται στο 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο δεν είναι αναγκαίο να περιέχει και όλα τα παραπάνω 
στοιχεία, αφού κρίνεται στο πλαίσιο που διατυπώθηκε στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο 
και κατά το µέτρο που έγινε δεκτή από αυτό. Από το συνδυασµό των παραπάνω 
διατάξεων, προκύπτει ότι πρέπει να προσδιορίζεται στη δήλωση και στην απόφαση ο 
δικαιούχος της αποζηµιώσεως για ηθική βλάβη και να παρατίθεται στα πρακτικά η 
δήλωση του, η οποία πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα 
µε τον Αστικό Κώδικα για τη θεµελίωση τις απαιτήσεως. Τα παραπάνω απαιτούνται 
για να υπάρχει η δυνατότητα του δικαστηρίου που εξετάζει τη δήλωση στην αρχή της 
διαδικασίας (κατά την υποβολή της), να ερευνήσει αν ο αιτών είναι δικαιούχος και αν 
η απαίτηση σύννοµη. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 103 παρ.2 περ.στ' του Ν. 3463/2006 
"Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων κτλ" "Η ∆ηµαρχιακή επιτροπή 
αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 
Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση 
πληρεξουσιότητος ...". Κατά το άρθρο 1 παρ.46 του Ν. 3852/2010 "Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 
Καλλικράτης" που ισχύει από 1-1-2011 (άρθρο 286 άνω Νόµου) "Συνιστώνται οι 
κατωτέρω ∆ήµοι: στοιχ.5. "∆ήµος Στυλίδας µε έδρα τη Στυλίδα αποτελούµενος από 
τους ∆ήµους α) Εχιναίων β) Πελασγίας και γ) Στυλίδας οι οποίοι καταργούνται". 
Κατά το άρθρο 283 παρ.1 του άνω Νόµου 3852/2010: 1)Οι δήµοι που συνιστώνται µε 
το άρθρο 1 υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς 
άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εµπράγµατα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
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των δήµων και κοινοτήτων που συνενώνονται, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα 
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συνεργασίες. Οι 
εκκρεµείς δίκες, στις οποίες διάδικο µέρος είναι ΟΤΑ πρώτου βαθµού που 
συνενώνεται, συνεχίζονται από το νέο δήµο αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται ειδική 
διαδικαστική πράξη συνέχισης για κάθε µία απ' αυτές". Τέλος κατά το άρθρο 72 
παρ.1 του ίδιου Νόµου: Η Οικονοµική Επιτροπή ... ιγ)αποφασίζει για την άσκηση 
όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων ... ιε)αποφασίζει για την 
πρόσληψη πληρεξουσίου ∆ικηγόρου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 13, 258, 259, 263Α, 375, 
ΚΠ∆: 63, 64 65, 68, 178, 183, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 
στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 3463/2006, άρθ. 103, 
Νόµοι: 3852/2010, άρθ. 1, 72, 283, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Υπεξαίρεση - Υπεξαίρεση στην υπηρεσία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 147 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Πλαστογραφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη της περ. α του άρθρου 258 του ΠΚ, υπάλληλος ο οποίος παράνοµα 
ιδιοποιείται χρήµατα ή άλλα κινητά πράγµατα που τα έλαβε ή τα κατέχει λόγω αυτής 
της ιδιότητάς του, και αν ακόµα δεν ήταν αρµόδιος γι' αυτό, τιµωρείται: α) µε 
φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών. Από την πιο πάνω διάταξη προκύπτει ότι, για τη 
στοιχειοθέτηση του προβλεποµένου από αυτήν εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως στην 
υπηρεσία, το οποίο περιλαµβάνει την αντικειµενική υπόσταση της κατά το άρθρο 375 
παρ. 1 του ΠΚ υπεξαιρέσεως, µε επαύξηση της ποινής, απαιτείται: α) Παράνοµη 
ιδιοποίηση ξένων (ολικά ή εν µέρει) κινητών πραγµάτων ή χρηµάτων, τέτοια δε 
θεωρούνται εκείνα τα οποία βρίσκονται σε ξένη, σε σχέση µε το δράστη, κυριότητα, 
µε την έννοια κατά την οποία αυτή εκλαµβάνεται στο αστικό δίκαιο. Κατοχή δε, κατά 
την έννοια των προαναφεροµένων διατάξεων, δεν είναι µόνο η σχέση φυσικής 
εξουσιάσεως του πράγµατος από τον κατέχοντα αυτό κατά τη βούλησή του, αλλά και 
η πραγµατική σχέση που καθιστά δυνατή κατά τις αντιλήψεις των συναλλαγών την 
εξουσίαση του πράγµατος από το δράστη κατά τη βούλησή του. β) Ιδιότητα του 
δράστη ως υπαλλήλου, κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. α' του ΠΚ, όπως αυτή 
διευρύνεται µε το άρθρο 263α του ιδίου Κώδικα. Και γ) ο υπάλληλος να έλαβε ή να 
κατέχει τα κινητά πράγµατα ή τα χρήµατα υπό την υπαλληλική του ιδιότητα, 
αδιάφορα αν ήταν αρµόδιος ή όχι γι' αυτό. Ιδιοποίηση αποτελεί κάθε ενέργεια ή 
παράλειψη του δράστη, η οποία καταδηλώνει τη θέλησή του να εξουσιάζει και 
διαθέτει το πράγµα σαν να είναι κύριος. Υποκειµενικώς απαιτείται η ύπαρξη δόλου 
του δράστη, ο οποίος ενέχει τη γνώση ότι το πράγµα ή τα χρήµατα είναι ξένα (ολικά 
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ή εν µέρει) ως προς αυτόν και ότι τα έλαβε ή τα κατέχει υπό την υπαλληλική του 
ιδιότητα, καθώς και τη βούληση να τα ιδιοποιηθεί παράνοµα, δηλαδή χωρίς τη 
συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. Ξένο θεωρείται το πράγµα όταν είναι υπό ξένη 
κυριότητα, όπως αυτή διαπλάσσεται στο αστικό δίκαιο και δεν περιήλθε στην κατοχή 
του υπαιτίου µε κάποια µεταβιβαστική της κυριότητας πράξη. Με την υπαλληλική 
ιδιότητα λαµβάνει ο υπάλληλος χρήµατα ή άλλα κινητά πράγµατα, όταν µεταξύ της 
λήψεως και της υπαλληλικής ιδιότητάς του υπάρχει άµεση σχέση αιτιότητας. Κάτι 
τέτοιο, όµως, δεν περιορίζεται µόνο στις περιπτώσεις που υπάλληλος λαµβάνει το 
πράγµα ή τα χρήµατα στο πλαίσιο της υπαλληλικής του αρµοδιότητας, αλλά υπάρχει 
και εκεί, που µπορεί να µην έχει "in concreto" αρµοδιότητα, το πράγµα όµως δίνεται 
σ' αυτόν ως υπάλληλο.  
- Από το άρθρο 216 παρ. 1 και 2 του ΠΚ προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της πλαστογραφίας απαιτείται, αντικειµενικώς µεν, από την αρχή 
κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, που το εµφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλον, 
ή νόθευση γνησίου εγγράφου, δηλαδή αλλοίωση της εννοίας του περιεχοµένου του 
εγγράφου, υποκειµενικώς δε δόλος, που περιλαµβάνει τη γνώση και τη θέληση 
πραγµατώσεως των περιστατικών που απαρτίζουν την αντικειµενική υπόσταση αυτού 
και σκοπός του δράστη να παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού άλλον για 
γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, όπως είναι εκείνο το γεγονός, το οποίο 
είναι πρόσφορο για τη δηµιουργία, διατήρηση, µεταβολή ή απόσβεση δικαιώµατος ή 
έννοµης σχέσεως, ασχέτως αν επιτεύχθηκε ή όχι η παραπλάνηση. Η χρήση πλαστού ή 
νοθευµένου εγγράφου από τον πλαστογράφο αποτελεί επιβαρυντική περίσταση, 
σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 216 του ΠΚ. Από το 
συνδυασµό των αυτών διατάξεων προκύπτει ότι, για τη θεµελίωση του εγκλήµατος 
της χρήσεως πλαστού εγγράφου, απαιτείται, αντικειµενικώς µεν, η χρησιµοποίηση 
του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου, όταν δηλαδή ο δράστης καταστήσει προσιτό το 
έγγραφο αυτό στον µέλλοντα να παραπλανηθεί από το περιεχόµενο αυτού τρίτο και 
δώσει σ' αυτόν τη δυνατότητα να λάβει γνώση του περιεχοµένου του, χωρίς να 
απαιτείται και να λάβει πράγµατι γνώση ή να παραπλανηθεί ο τρίτος, υποκειµενικώς 
δε, δόλος, που συνίσταται στη ηθεληµένη ενέργεια του δράστη και τη γνώση του ότι 
το έγγραφο που χρησιµοποίησε είναι πλαστό ή νοθευµένο, περαιτέρω δε σκοπός του 
υπαιτίου να παραπλανήσει κατά τον αυτόν τρόπο, όπως και ο πλαστογράφος.   
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 216, 258, 259, 263Α, 375, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 



Σελίδα 180 
 

[180] 
 

Υπεξαίρεση - Υπεξαίρεση στην υπηρεσία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 497 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Πλαστογραφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 258 του ΠΚ, όπως η περ. γ' αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 14§5 β του Ν. 2721/1999, "υπάλληλος ο οποίος παράνοµα ιδιοποιείται 
χρήµατα ή άλλα κινητά πράγµατα που τα έλαβε ή τα κατέχει λόγω αυτής της 
ιδιότητάς του, και αν ακόµα δεν ήταν αρµόδιος γι' αυτό, τιµωρείται: α) µε φυλάκιση 
τουλάχιστον έξι µηνών, β) αν το αντικείµενο της πράξης είναι ιδιαίτερα µεγάλης 
αξίας, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, γ) µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, αν: (α) ο 
υπαίτιος µεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσµατα και το αντικείµενο της πράξης είναι 
ιδιαίτερα µεγάλης αξίας συνολικά ανώτερης των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ 
ή (β) το αντικείµενο της πράξης έχει αξία µεγαλύτερη των εβδοµήντα τριών χιλιάδων 
(73.000) ευρώ". Από την πιο πάνω διάταξη προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του 
προβλεπόµενου από αυτήν εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία, το οποίο 
περιλαµβάνει την αντικειµενική υπόσταση της κατά το άρθρο 375 παρ. 1 ΠΚ 
υπεξαιρέσεως µε επαύξηση της ποινής, απαιτείται: α) Παράνοµη ιδιοποίηση ξένων 
(ολικά ή εν µέρει) κινητών πραγµάτων ή χρηµάτων, τέτοια δε θεωρούνται εκείνα τα 
οποία βρίσκονται σε ξένη, σε σχέση µε το δράστη, κυριότητα, µε την έννοια κατά την 
οποία αυτή εκλαµβάνεται στο αστικό δίκαιο. Κατοχή δε, κατά την έννοια των 
προαναφεροµένων διατάξεων, δεν είναι µόνο η σχέση φυσικής εξουσιάσεως του 
πράγµατος από τον κατέχοντα αυτό κατά τη βούλησή του, αλλά και η πραγµατική 
σχέση που καθιστά δυνατή κατά τις αντιλήψεις των συναλλαγών την εξουσίαση του 
πράγµατος από το δράστη κατά τη βούλησή του. Αν πρόκειται για χρήµατα, η 
απόκτηση της κατοχής τους, υπό την παραπάνω έννοια, δεν πραγµατοποιείται µόνο 
µε την παράδοσή τους στο δράστη, αλλά και µε τη λογιστική τους µεταφορά στον 
προσωπικό λογαριασµό του δράστη ή καθ' υπόδειξη του τελευταίου σε λογαριασµό 
τρίτου σε τράπεζα, οπότε γίνεται δικαιούχος αυτός (δράστης ή τρίτος) και αποκτά 
δικαίωµα αναλήψεώς τους κατά τις διατάξεις που διέπουν το τραπεζικό σύστηµα. β) 
Ιδιότητα του δράστη, ως υπαλλήλου, κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. α' του 
ΠΚ, όπως αυτή διευρύνεται µε το άρθρο 263α του ίδιου Κώδικα. Και γ) ο υπάλληλος 
να έλαβε ή να κατέχει τα κινητά πράγµατα ή τα χρήµατα υπό την υπαλληλική του 
ιδιότητα, αδιάφορα αν ήταν αρµόδιος ή όχι γι' αυτό. Ιδιοποίηση αποτελεί κάθε 
ενέργεια ή παράλειψη του δράστη, η οποία καταδηλώνει τη θέλησή του να εξουσιάζει 
και διαθέτει το πράγµα σαν να είναι κύριος. Υποκειµενικώς απαιτείται η ύπαρξη 
δόλου του δράστη, ο οποίος ενέχει τη γνώση αυτού ότι το πράγµα ή τα χρήµατα είναι 
ξένα (ολικά ή εν µέρει) ως προς αυτόν και ότι τα έλαβε ή τα κατέχει υπό την 
υπαλληλική του ιδιότητα, καθώς και τη βούληση να τα ιδιοποιηθεί παράνοµα, δηλαδή 
χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη. Τέλος, µε την υπαλληλική ιδιότητα λαµβάνει 
κανείς χρήµατα ή άλλα κινητά πράγµατα, όταν µεταξύ της λήψεως και της 
υπαλληλικής ιδιότητας του λήπτη υπάρχει µια άµεση σχέση αιτιότητας. Κάτι τέτοιο, 
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όµως, δεν περιορίζεται µόνο στις περιπτώσεις που υπάλληλος λαµβάνει ένα πράγµα 
στο πλαίσιο της υπαλληλικής του αρµοδιότητας, αλλά υπάρχει και εκεί, που µπορεί 
κανείς να µην έχει "in concreto" αρµοδιότητα, το πράγµα όµως δίνεται σ' αυτόν ως 
υπάλληλο. Για τη στοιχειοθέτηση δε του εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως στην 
υπηρεσία σε βαθµό κακουργήµατος απαιτείται ή ο υπαίτιος να µεταχειρίστηκε 
ιδιαίτερα τεχνάσµατα και το αντικείµενο της πράξεως να είναι ιδιαίτερα µεγάλης 
αξίας, συνολικά ανώτερης των 15.000 ευρώ, ή το αντικείµενο της πράξεως να έχει 
αξία µεγαλύτερη των 73.000 ευρώ. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρο 216 παρ. 1 του Π.Κ. "Όποιος καταρτίζει πλαστό ή 
νοθεύει έγγραφο µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά µε 
γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών µηνών". Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. 
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
πλαστογραφίας, απαιτείται, αντικειµενικώς µεν, η απαρχής κατάρτιση εγγράφου από 
τον υπαίτιο, ο οποίος το εµφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον ή η νόθευση γνήσιου 
εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της έννοιας του περιεχοµένου του, υποκειµενικώς δε, 
δόλος, που περιλαµβάνει τη γνώση και θέληση των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία απαρτίζουν την πράξη και περαιτέρω, σκοπός του υπαίτιου (υπερχειλής δόλος) 
να παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου άλλον, για 
γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, οι οποίες αναφέρονται στην 
παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή, µεταβίβαση ή απόσβεση δικαιώµατος ή έννοµης 
σχέσης ή κατάστασης, δηµόσιας ή ιδιωτικής φύσης. Οι πιο πάνω πράξεις της 
πλαστογραφίας λαµβάνουν κακουργηµατικό χαρακτήρα, κατά τη διάταξη της παρ.3 
του αυτού άρθρου του ΠΚ, µετά την αντικατάσταση της µε το άρθρο 14 παρ. 2α, β 
του ν. 2721/1999, αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων (της πλαστογραφίας και 
χρήσεως πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου), σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του 
ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον, ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
οπότε τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική 
ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) δραχµών 
(73.000 ευρώ). Με την ίδια ποινή τιµωρείται και ο υπαίτιος που διαπράττει 
πλαστογραφίες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό παράνοµο 
περιουσιακό όφελος που επιδίωξε o υπαίτιος, ή αντίστοιχη συνολική ζηµία που 
προκλήθηκε, υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ. Για τη στοιχειοθέτηση 
κακουργηµατικής πλαστογραφίας δεν είναι αναγκαίο η περιουσιακή µετακίνηση να 
είναι άµεσα συνδεδεµένη µε αυτήν, µε την έννοια ότι θα πρέπει να επέρχεται ευθέως 
και αµέσως δια µόνης της υλικής πράξης της κατάρτισης ή νόθευσης εγγράφου. 
Αρκεί ότι το όφελος ή η περιουσιακή ζηµία έχουν ενταχθεί στον επιδιωκόµενο σκοπό 
και στο εν γένει µε την πλαστογραφία παραπλανητικό σχέδιο του δράστη και µε την 
κατάρτιση του πλαστού εγγράφου διαµορφώνονται οι όροι και προϋποθέσεις για να 
υπάρξει στη συνέχεια η δυνατότητα έστω και µε την παρεµβολή άλλων ενεργειών του 
δράστη, χρονικώς εποµένων της κατάρτισης του πλαστού εγγράφου, να επέλθει το 
σκοπηθέν όφελος ή η περιουσιακή ζηµία. Οι τυχόν επιπρόσθετες και επόµενες 
ενέργειες του δράστη δεν αναιρούν το πρόσφορο της πλαστογραφίας ή της νόθευσης 
να επιφέρει το περιουσιακό όφελος ή την περιουσιακή ζηµία την οποία επιδιώκει ο 
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δράστης, αφού κατά την έννοια της ερµηνευόµενης διατάξεως για τη θεµελίωση του 
αξιοποίνου, ο νόµος απέβλεψε όχι στην αµεσότητα της ενέργειας του δράστη σε 
σχέση µε το αποτέλεσµα της περιουσιακής βλάβης ή του οφέλους, αλλά στην 
αµεσότητα του κινδύνου τον οποίο ενέχει αυτή καθ' εαυτή η υλική πράξη της 
πλαστογραφίας έστω και αν πρέπει να ακολουθήσει ενδεχοµένως και περαιτέρω 
ενέργεια αυτού, η οποία ουσιαστικώς ενεργοποιεί τον κίνδυνο της επέλευσης του 
οφέλους ή της βλάβης. Περί των ανωτέρω, τέλος, συνηγορεί και το γεγονός ότι στην 
πλαστογραφία υπό οποιαδήποτε µορφή (κατάρτιση πλαστού ή νόθευση γνησίου 
εγγράφου) ή διαβάθµιση του αξιοποίνου της, διαπλάθεται στον νόµο, ως έγκληµα 
σκοπού και µε αυτήν, δια της συστηµατικής εντάξεώς της στο περί τα υποµνήµατα 
κεφάλαιο του Π.Κ, σκοπείται η ασφάλεια και ακεραιότητα των εγγράφων 
συναλλαγών και όχι των περιουσιακών δικαίων (ΑΠ Ολ 3/2008). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρο 98 παρ. 2 Π.Κ. που προστέθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 11 
του ν. 2721/1999 και άρχισε να ισχύει από 3-6-1999, επί προσβολής περιουσιακών 
αγαθών, ο χαρακτηρισµός της αξίας του αντικειµένου της πράξεως, της περιουσιακής 
βλάβης και οφέλους γίνεται µε βάση το αποτέλεσµα στο οποίο απέβλεπε συνολικά ο 
δράστης. Στις περιπτώσεις αυτές ο ποινικός χαρακτήρας της πράξεως προσδιορίζεται 
µε βάση τη συνολική αξία του αντικειµένου και τη συνολική περιουσιακή βλάβη ή το 
συνολικό περιουσιακό όφελος που ανάλογα µε το έγκληµα επήλθε ή σκοπήθηκε. Στις 
περιπτώσεις της πλαστογραφίας και υπεξαίρεσης, εφαρµόζεται η παραπάνω διάταξη 
της παρ.2 του άρθρου 98 του Π.Κ, για το άθροισµα του ποσού. Τα παραπάνω 
εγκλήµατα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και της πλαστογραφίας, είναι αυτοτελή 
και διαφέρουν µεταξύ τους, λόγω της διαφορετικότητας του πληττόµενου µε καθένα 
από αυτά εννόµου αγαθού, που είναι επί µεν της πλαστογραφίας η δηµόσια πίστη 
περί τα υποµνήµατα, δηλαδή η ασφάλεια και η ακεραιότητα των εγγράφων 
συναλλαγών επί δε υπεξαίρεσης η ξένη ιδιοκτησία. Ενόψει τούτου, αλλά και γιατί το 
καθένα από αυτά δεν αποτελεί µέσο τελέσεως ή αναγκαία συνέπεια του άλλου, 
τελούν µεταξύ τους σε σχέση αληθούς πραγµατικής συρροής και όταν ακόµη η 
πλαστογραφία διαπράττεται προς συγκάλυψη της υπεξαιρέσεως (ΑΠ 670/2009, ΑΠ 
680/1995). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. α' του ν. 1608/1950 "για τους καταχραστές 
του ∆ηµοσίου κ.λπ.", "στον ένοχο των αδικηµάτων που προβλέπονται και στα άρθρα 
216 και 258 ΠΚ, εφόσον αυτά στρέφονται κατά του ∆ηµοσίου ή των νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου (όπως εν προκειµένω, το ΙΚΑ) ή κατά άλλου νοµικού 
προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263Α του ΠΚ, και το όφελος που 
πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζηµία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε 
στο ∆ηµόσιο ή στα πιο πάνω νοµικά πρόσωπα, υπερβαίνει το ποσό των 150.000 
ευρώ, επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης και, αν συντρέχουν ιδιαζόντως 
επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδία δε όταν ο ένοχος εξακολούθησε επί µακρύ χρόνο την 
τέλεση του εγκλήµατος ή το αντικείµενο αυτού είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, 
επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης". Στην περίπτωση, δηλαδή, αυτή, που το 
όφελος ή η ζηµία είναι µεγαλύτερη του ποσού των 150.000 ευρώ, αρκεί επιδίωξη 
οφέλους ή απειλή ζηµίας, χωρίς να είναι αναγκαία και η επίτευξή τους, και ο υπαίτιος 
τιµωρείται µε (πρόσκαιρη) κάθειρξη, το ανώτατο όριο της οποίας είναι είκοσι έτη, µε 
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τη συνδροµή δε επιβαρυντικής περιστάσεως, όπως όταν το αντικείµενο του 
εγκλήµατος είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε ισόβια κάθειρξη.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 98, 216, 258, 263Α, 375,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 1608/1950, άρθ 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Υπέρβαση εξουσίας - Θετική και αρνητική υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 949 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εξάλειψη αξιοποίνου µε παραγραφή. Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 του ΠΚ, το αξιόποινο εξαλείφεται µε την 
παραγραφή, η οποία για τα πληµµελήµατα είναι πενταετής και αρχίζει από την ηµέρα 
που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, αναστέλλεται δε για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια 
διαδικασία και µέχρι να καταστεί αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, όχι όµως 
πέραν των τριών (3) µηνών. Εποµένως, εάν το αξιόποινο της πράξεως έχει εξαλειφθεί 
δια της παραγραφής, κατά τον χρόνο εκδικάσεως της εφέσεως, το δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο οφείλει να ερευνήσει εάν η έφεση έχει ασκηθεί νοµίµως και εµπροθέσµως 
και, σε καταφατική περίπτωση, να µην απορρίψει την έφεση, ως ανυποστήρικτη, 
εξαιτίας της απουσίας του εκκαλούντος, αλλά να προχωρήσει στην οριστική παύση 
της ποινικής διώξεως λόγω εξαλείψεως του αξιοποίνου για τον ανωτέρω λόγο, 
καθόσον, διαφορετικά, υπερβαίνει αρνητικώς την εξουσία του και ιδρύεται ο από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' αναιρετικός λόγος.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 111, 112, 113,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1314 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Αυτοτελείς ισχυρισµοί αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων. 
- Με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, θεσπίζεται η ποινική ευθύνη από τη µη 
καταβολή προς το ∆ηµόσιο χρεών, που είναι βεβαιωµένα στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 
και ειδικότερα από την παραβίαση της προθεσµίας καταβολής τους κατά τις 
ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, αναλόγως του αν αυτά ήταν καταβλητέα εφάπαξ ή µε 
δόσεις, έτσι ώστε η ποινική µεταχείριση να διαφοροποιείται ως προς το χρονικό 
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σηµείο ενάρξεως της ποινικής ευθύνης του υπαιτίου, αλλά και ως προς το ύψος του 
µεγέθους του χρέους. Ειδικότερα προβλέπονται δύο χωριστές περιπτώσεις ενάρξεως 
της ποινικής ευθύνης, ήτοι εκείνη της µη καταβολής του χρέους, που η εξόφληση του 
έχει ρυθµιστεί µε δόσεις, οπότε απαιτείται να παρέλθει η προθεσµία καταβολής της 
τρίτης δόσεως και εκείνης της µη καταβολής του εφάπαξ καταβλητέου χρέους, οπότε 
απαιτείται να παρέλθει δίµηνο από το τέλος της προθεσµίας, κατά την οποία έπρεπε 
να καταβληθεί το χρέος. Επακολούθησε η αντικατάσταση του άρθρου 25 του Ν. 
1882/1990 µε το άρθρο 23 του Ν. 2523/1997. Με την αντικατάσταση αυτή, αφενός 
ποινικοποιήθηκε η µη καταβολή χρεών και προς τρίτους (πλην ιδιωτών), που 
εισπράττονται από τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, ή τα Τελωνεία και αφετέρου αυξήθηκε 
το ύψος του οφειλοµένου ποσού που καθιστά αξιόποινη την καθυστέρηση της 
καταβολής. Τέλος, το ίδιο άρθρο αντικαταστάθηκε εκ νέου µε το άρθρο 34 παρ. 1 του 
ν. 3220/2004, του οποίου η ισχύς άρχισε από 1-1-2004 και ορίστηκε ότι η 
καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωµένων στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες 
(∆ΟΥ) και τα Τελωνεία χρεών προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου κλπ για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών, διώκεται 
ύστερα από αίτηση του προϊσταµένου της ∆ΟΥ κλπ προς τον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών της έδρας του και τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως: α) τεσσάρων 
τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία 
συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων µέχρι την ηµέρα 
συντάξεως του πίνακα χρεών, ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την ως άνω αίτηση, 
υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, β) έξι τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό 
χρέος υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ και γ) ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το 
συνολικό χρέος υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ. 
Από τις διατάξεις αυτές και σύµφωνα µε την εκτεθείσα νέα ρύθµιση του άρθρου 34 
παρ. 1 του Ν. 3220/2004, προκύπτει ότι κρίσιµα στοιχεία για τη θεµελίωση του ως 
άνω εγκλήµατος, που πρέπει να προσδιορίζονται στην καταδικαστική απόφαση, για 
να είναι αυτή ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη, όπως επιβάλλεται από τα 
άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, είναι: 1) η Αρχή που προέβη 
στη βεβαίωση του χρέους, 2) το ύψος του χρέους, 3) ο τρόπος πληρωµής του (εφάπαξ 
ή σε δόσεις), 4) ο ακριβής χρόνος καταβολής του, όταν αυτό καταβάλλεται εφάπαξ ή 
της κάθε δόσεως όταν καταβάλλεται σε δόσεις, ο οποίος δεν συµπίπτει αναγκαία µε 
το χρόνο που βεβαιώθηκε το χρέος, διότι ως χρόνο βεβαιώσεως των χρεών ο νόµος 
εννοεί εκείνον κατά τον οποίο γίνεται η βεβαίωση από την αρµόδια οικονοµική αρχή 
και έχει ως περιεχόµενο τον προσδιορισµό του υπόχρεου προσώπου καθώς και του 
είδους και του ποσού της οφειλής, ενώ το ληξιπρόθεσµο του χρέους συνάπτεται µε τη 
λεγόµενη ταµειακή βεβαίωση, οπότε και µπορεί το χρέος αυτό να εισπραχθεί και 5) η 
µη πληρωµή τριών συνεχών δόσεων του σε δόσεις χρέους ή ολόκληρου του ποσού 
του, όταν αυτό είναι καταβλητέο εφάπαξ, πέραν των τεσσάρων µηνών από τη λήξη 
του χρόνου καταβολής του, οπότε συνάγεται και προσδιορίζεται και ο χρόνος 
τελέσεως του αδικήµατος. Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού 34 του 
ν. 3220/2004: 1) Το ποινικό αδίκηµα της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο και 
λοιπών βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων εσόδων στις ∆ΟΥ και τα Τελωνεία 
αντιµετωπίζεται πλέον ενιαία ως προς τον χρόνο διαπράξεως του, ανεξαρτήτως του 
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ποσού καταβολής των χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ, 2) στο κατώτερο ληξιπρόθεσµο 
ποσό οφειλής, για την οποία ζητείται η ποινική δίωξη, υπολογίζονται µαζί µε τη 
βασική οφειλή και οι λοιπές επιβαρύνσεις, όπως οι τόκοι και οι προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής, 3) οι ποινές καθορίζονται βάσει του κατώτερου ποσού 
συνολικής κατά οφειλέτη ληξιπρόθεσµης οφειλής ανεξαρτήτως του είδους χρέους 
(παρακρατούµενοι ή επιρριπτόµενοι φόροι, δάνεια µε εγγύηση του Ελληνικού 
∆ηµοσίου κ.λπ.) και 4) αυξάνονται τα όρια του χρέους για τη µη καταβολή του 
οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του οφειλέτη. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, όταν το 
χρέος είναι καταβλητέο σε δόσεις, για τις καθυστερήσεις περισσοτέρων χρεών από 
οποιαδήποτε αιτία λαµβάνεται υπόψη, ως όριο για τη θεµελίωση του αξιοποίνου το 
συνολικό ποσό του χρέους και όχι το ύψος κάθε επιµέρους χρέους, ενώ χρόνος 
διαπράξεως του, είναι ο χρόνος της συµπληρώσεως τεσσάρων µηνών από τότε που 
έπρεπε να καταβληθεί το χρέος, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής των χρεών, σε 
δόσεις ή εφάπαξ. 
- Κατά το άρθρο 84 παρ. 2 στοιχ. α' , β' και ε' του ΠΚ, οι µε τη διάταξη αυτή 
καθιερούµενοι αυτοτελείς ισχυρισµοί αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων, 
λαµβάνονται υπόψη και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, ακόµη και αν δεν 
προταθούν ή προταθούν αορίστως. Για να είναι όµως, υποχρεωµένο το δικαστήριο 
της ουσίας να απαντήσει σε υποβληθέντα από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορό του 
ισχυρισµό µιας ή περισσοτέρων από τις ελαφρυντικές αυτές περιστάσεις και να 
αιτιολογήσει την τυχόν απόρριψη τους, ώστε να µπορεί και να δηµιουργηθεί λόγος 
αναιρέσεως της αποφάσεως, πρέπει να υποβληθούν κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, 
µε όλα δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά που είναι αναγκαία για την θεµελίωση της 
επικαλούµενης ελαφρυντικής περιστάσεως. 
- Για να είναι ορισµένοι οι ισχυρισµοί αυτοί, πρέπει να εκτίθενται κατά τρόπο σαφή 
και συγκεκριµένο, α) του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. α' ΠΚ, ότι ο υπαίτιος έζησε έως το 
χρόνο που έγινε το έγκληµα (και όχι µεταγενέστερα), έντιµη οικογενειακή, 
επαγγελµατική και γενικά κοινωνική ζωή. ∆εν αρκεί για να στοιχειοθετηθεί το 
ελαφρυντικό αυτό, η επίκληση µόνο του λευκού ποινικού µητρώου, ούτε η απουσία 
επίµεµπτης δραστηριότητας µέχρι την τέλεση της πράξης, ούτε η µέχρι τότε συνήθης 
ανθρώπινη συµπεριφορά, µε τη δηµιουργία οικογένειας και την άσκηση 
επαγγέλµατος ή εργασίας προς βιοπορισµό, αλλά απαιτείται η επίκληση 
περιστατικών θετικής και επωφελούς για την κοινωνία δράσης και συµπεριφοράς, β) 
του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. β' ΠΚ, ότι ο υπαίτιος ωθήθηκε στην πράξη του από µη 
ταπεινά αίτια και ποία, ή από µεγάλη ένδεια, που πρέπει να προσδιορίζει, ή υπό την 
επίδραση σοβαρής απειλής ή υπό την επιβολή συγκεκριµένης εντολής ή προσταγής 
προσώπου στο οποίο αυτός οφείλει υπακοή ή µε το οποίο βρίσκεται σε σχέση 
εξάρτησης. Πρέπει δηλαδή να αναφέρονται τα πραγµατικά περιστατικά από τα οποία 
να προκύπτει ότι ο υπαίτιος ωθήθηκε στην πράξη του από όχι ταπεινά αίτια, ε) του 
άρθρου 84 παρ. 2 εδ. ε' ΠΚ, ότι ο κατηγορούµενος επέδειξε καλή συµπεριφορά µετά 
την πράξη επί σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, µε παράθεση περιστατικών θετικής 
καλής συµπεριφοράς, υπό καθεστώς απεριόριστης προσωπικής ελευθερίας µέσα στην 
κοινωνία διαβιών.  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠ∆: 128, 139, 142, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΠΚ: 84, 
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 25, 
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 23, 
Νόµοι: 3220/2004, άρθ 34, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1054 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Στέρηση υπερασπιστικού δικαιώµατος του κατηγορουµένου. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2523/11-9-1997 αντικαταστάθηκε το άρθρο 25 του 
Ν. 1882/1990 και, αφενός µεν ποινικοποιήθηκε η µη καταβολή χρεών και προς 
τρίτους (πλην ιδιωτών), που εισπράττονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες ή τα 
τελωνεία, αφετέρου δε αυξήθηκε το ύψος του ποσού, το οποίο, όταν οφείλεται, 
καθιστά αξιόποινη την καθυστέρηση της καταβολής του και έτσι οι πράξεις που 
προηγουµένως ήταν αξιόποινες καθίστανται πλέον ανέγκλητες, αν το ύψος της 
ληξιπρόθεσµης οφειλής δεν υπερβαίνει το όριο του 1.000.000 δρχ. προκειµένου για 
δάνεια και παρακρατούµενους ή επιρριπτόµενους φόρους και τα 2.000.000 δρχ. όταν 
πρόκειται για τους λοιπούς φόρους και χρέη γενικά. Εποµένως, κρίσιµα στοιχεία για 
τη θεµελίωση του προβλεπόµενου από τη διάταξη του άρθρου 23 παρ.1 του Ν. 
2523/1997 εγκλήµατος της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο, που πρέπει να 
προσδιορίζονται στην καταδικαστική απόφαση, είναι: 1) η αρχή που προέβη στη 
βεβαίωση του χρέους, 2) το ύψος τούτου, 3) ο τρόπος πληρωµής του (εφάπαξ ή σε 
δόσεις), 4) ο ακριβής χρόνος καταβολής του, όταν αυτό καταβάλλεται εφάπαξ, ή της 
κάθε δόσης, όταν καταβάλλεται σε δόσεις, ο οποίος (χρόνος καταβολής) δεν 
συµπίπτει αναγκαστικά µε το χρόνο που βεβαιώθηκε το χρέος, διότι ο νόµος ως 
βεβαίωση χρεών εννοεί εκείνη που γίνεται από την αρµόδια οικονοµική αρχή και έχει 
ως περιεχόµενο τον προσδιορισµό του υπόχρεου προσώπου, καθώς και του είδους και 
του ποσού της οφειλής, ενώ το ληξιπρόθεσµο του χρέους συνάπτεται µε τη λεγόµενη 
ταµειακή βεβαίωση, οπότε και µπορεί το χρέος αυτό να εισπραχθεί και 5) η µη 
πληρωµή τριών συνεχών δόσεων του χρέους ή ολόκληρου του ποσού του, όταν αυτό 
είναι καταβλητέο εφάπαξ, πέραν των δύο µηνών από τη λήξη του χρόνου καταβολής 
του. 
- Με το άρθρο 34 παρ. 1 του Ν. 3220/2004, του οποίου η ισχύς άρχισε από την 1-1-
2004, αντικαταστάθηκε εκ νέου το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990 και ορίζεται 
πλέον µε αυτό ότι "Η καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωµένων στις δηµόσιες 
οικονοµικές υπηρεσίες (∆ΟΥ) και τα τελωνεία χρεών προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών, διώκεται 
ύστερα από αίτηση του προϊσταµένου της ∆ΟΥ ή του Τελωνείου προς τον 
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Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης: α) 
τεσσάρων τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, 
συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων µέχρι την 
ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την ως 
άνω αίτηση, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, β) έξι 
τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
ανωτέρω περίπτωση α' , υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, γ) 
ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µετά οριζόµενα στην 
ανωτέρω περίπτωση α' , υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) 
ευρώ. Με τη νέα αυτή αντικατάσταση: 1) το ποινικό αδίκηµα της µη καταβολής 
χρεών προς το ∆ηµόσιο και λοιπών βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων εσόδων στις 
∆ΟΥ και τα Τελωνεία, αντιµετωπίζεται πλέον ενιαία ως προς το χρόνο διάπραξης 
του, ο οποίος είναι ο χρόνος της συµπλήρωσης τεσσάρων µηνών από τότε που έπρεπε 
να καταβληθεί το χρέος, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής των χρεών σε δόσεις 
ή εφάπαξ, 2) στο κατώτερο ληξιπρόθεσµο ποσό οφειλής, για την οποία ζητείται η 
ποινική δίωξη, υπολογίζονται µαζί µε τη βασική οφειλή και οι λοιπές επιβαρύνσεις 
από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, 3) οι ποινές καθορίζονται 
βάσει του κατώτερου ποσού συνολικής κατά οφειλέτη ληξιπρόθεσµης οφειλής, 
ανεξάρτητα από το είδος του χρέους (παρακρατούµενοι, επιρριπτόµενοι φόροι, 
δάνεια µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου κ.λ.π.) και 4) αυξάνονται τα όρια 
του χρέους, για τη µη καταβολή του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του οφειλέτη. 
Κατά το µέρος που οι νέες αυτές διατάξεις δεν απαιτούν την καθυστέρηση ορισµένων 
δόσεων, όταν το χρέος είναι καταβλητέο σε δόσεις, για δε τις καθυστερήσεις 
περισσοτέρων χρεών από οποιαδήποτε αιτία λαµβάνουν υπόψη, ως όριο για τη 
θεµελίωση του αξιοποίνου, το συνολικό ποσό του χρέους και όχι το ύψος κάθε 
επιµέρους χρέους, είναι δυσµενέστερες και συνεπώς για τις πράξεις που τελέσθηκαν 
πριν από την έναρξη της εφαρµογής τους εφαρµόζονται, εφόσον είναι ευµενέστερες, 
ως προς τις προϋποθέσεις έναρξης και θεµελίωσης της ποινικής ευθύνης οι 
προγενέστερες διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο τέλεσης τους. 
- Εάν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πράξεις που είχαν τελεσθεί κατά την ισχύ του 
Ν. 2523/1997 και αφορούσαν µη καταβολή χρεών µικρότερων εκείνων, που 
ορίζονται κατά περίπτωση µε το νόµο αυτό, πρέπει να κηρύσσεται αθώος ο 
κατηγορούµενος.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων 329, 331 εδ.Β' , 333 και 358 του Κ.Π.∆. σε 
συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 1 εδ.δ' του ιδίου Κώδικα, συνάγεται 
ότι επέρχεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας που ιδρύει από το άρθρο 510 παρ.1 
στοιχ. Α' του Κ.Π.∆. λόγο αναιρέσεως, όταν το δικαστήριο παρέλειψε να δώσει το 
λόγο στον κατηγορούµενο ή τον πληρεξούσιο που τον εκπροσωπεί να προβεί σε 
δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά µε τις καταθέσεις των µαρτύρων που έγιναν στο 
ακροατήριο, γιατί ούτως ο κατηγορούµενος στερείται του υπερασπιστικού 
δικαιώµατός του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 329, 331, 333, 358, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 25, 
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Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 23, 
Νόµοι: 3220/2004, άρθ 34, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 67 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο. Παραγραφή. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Υπέρβαση εξουσίας. 
- Κατά το άρθρο 25 παρ.1 του Ν. 1882/1990, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάσταση 
του µε το άρθρο 23 παρ.1 του Ν. 2523/1997, η παραβίαση της προθεσµίας 
καταβολής, κατά τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, των χρεών προς το ∆ηµόσιο, 
που είναι βεβαιωµένα στις αρµόδιες υπηρεσίες, εφόσον αυτή αναφέρεται στη µη 
καταβολή τριών συνεχών δόσεων ή, προκειµένου για χρέη που καταβάλλονται 
εφάπαξ, σε καθυστέρηση πέραν των δύο µηνών από τη λήξη του χρόνου καταβολής 
τους, διώκεται, ύστερα από αίτηση του προϊσταµένου των ανωτέρω υπηρεσιών προς 
τον εισαγγελέα πρωτοδικών της έδρας τους, και τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως, 
κατά τις διακρίσεις των επόµενων εδαφίων της ίδιας παραγράφου του άρθρου αυτού, 
ανάλογα µε το είδος του οφειλοµένου χρέους και το ποσό της ληξιπρόθεσµης 
οφειλής. Με τη διάταξη αυτή προβλέπονται δύο χωριστές περιπτώσεις ενάρξεως της 
ποινικής ευθύνης από τη µη καταβολή χρεών προς το ∆ηµόσιο, ήτοι αυτή της µη 
καταβολής του χρέους που η εξόφληση του έχει ρυθµισθεί σε δόσεις, οπότε 
απαιτείται να παρέλθει η προθεσµία καταβολής της τρίτης δόσεως και εκείνη της µη 
καταβολής του εφάπαξ καταβλητέου χρέους, οπότε απαιτείται να παρέλθει δίµηνο 
από το τέλος της προθεσµίας κατά την οποία έπρεπε να καταβληθεί το χρέος. Έτσι 
για την καθεµία από τις περιπτώσεις αυτές απαιτούνται διαφορετικά στοιχεία για τη 
συγκρότηση της αντίστοιχης αξιόποινης πράξεως. Περαιτέρω, µε το άρθρο 23 παρ. 1 
του Ν. 2.523/11-9-1997 αντικαταστάθηκε το ως άνω άρθρο 25 του Ν. 1882/1990 και, 
αφενός µεν ποινικοποιήθηκε η µη καταβολή χρεών και προς τρίτους (πλην ιδιωτών), 
που εισπράττονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες ή τα τελωνεία, αφετέρου δε αυξήθηκε 
το ύψος του ποσού, το οποίο, όταν οφείλεται, καθιστά αξιόποινη την καθυστέρηση 
της καταβολής του και έτσι οι πράξεις που προηγουµένως ήταν αξιόποινες 
καθίστανται πλέον ανέγκλητες, αν το ύψος της ληξιπρόθεσµης οφειλής δεν 
υπερβαίνει το όριο του 1.000.000 δρχ. προκειµένου για δάνεια και 
παρακρατούµενους ή επιρριπτάµενους φόρους και τα 2.000.000 δρχ. όταν πρόκειται 
για τους λοιπούς φόρους και χρέη γενικά. Εποµένως, κρίσιµα στοιχεία για τη 
θεµελίωση του προβλεπόµενου από τη διάταξη του άρθρου 23 παρ.1 του Ν. 
2523/1997 εγκλήµατος της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο, που πρέπει να 
προσδιορίζονται στην καταδικαστική απόφαση, είναι: 1) η αρχή που προέβη στη 
βεβαίωση του χρέους, 2) το ύψος τούτου, 3) ο τρόπος πληρωµής του (εφάπαξ ή σε 
δόσεις), 4) ο ακριβής χρόνος καταβολής του, όταν αυτό καταβάλλεται εφάπαξ, ή της 
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κάθε δόσης, όταν καταβάλλεται σε δόσεις, ο οποίος (χρόνος) δεν συµπίπτει 
αναγκαστικά µε το χρόνο που βεβαιώθηκε το χρέος, διότι ο νόµος ως βεβαίωση 
χρεών εννοεί εκείνη που γίνεται από την αρµόδια οικονοµική αρχή και έχει ως 
περιεχόµενο τον προσδιορισµό του υπόχρεου προσώπου, καθώς και του είδους και 
του ποσού της οφειλής, ενώ το ληξιπρόθεσµο του χρέους συνάπτεται µε τη λεγόµενη 
ταµειακή βεβαίωση, οπότε και µπορεί το χρέος αυτό να εισπραχθεί και 5) η µη 
πληρωµή τριών συνεχών δόσεων του χρέους ή ολόκληρου του ποσού του, όταν αυτό 
είναι καταβλητέο εφάπαξ, πέραν των δύο µηνών από τη λήξη του χρόνου καταβολής 
του. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να εξειδικεύεται στην καταδικαστική απόφαση, 
πέραν των όσων προαναφέρθηκαν, αν πρόκειται για παρακρατούµενους ή 
επιρριπτάµενους φόρους ή αν πρόκειται για λοιπούς φόρους και χρέη γενικά, αφού 
για την καθεµία από τις ως άνω δύο κατηγορίες, αφενός µεν προβλέπεται διαφορετικό 
ύψος ποσού που καθιστά αξιόποινη την καθυστέρηση καταβολής του χρέους, 
αφετέρου δε απειλείται διαφορετικό πλαίσιο ποινής. Τέλος, µε το άρθρο 34 παρ.1 του 
Ν. 3220/2004, του οποίου η ισχύς άρχισε από την 1-1-2004, αντικαταστάθηκε εκ 
νέου το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990 και ορίζεται πλέον µε αυτό ότι "Η 
καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωµένων στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες 
(∆.Ο.Υ.) και τα τελωνεία χρεών προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, για 
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών, διώκεται ύστερα από αίτηση 
του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της 
έδρας τους και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης: α) τεσσάρων τουλάχιστον µηνών, 
εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους 
τόκων ή προσαυξήσεων µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, ο οποίος 
συνοδεύει υποχρεωτικά την ως άνω αίτηση, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ, β) έξι τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ανωτέρω περίπτωση α' , υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων 
(50.000) ευρώ, γ) ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ανωτέρω περίπτωση α' , υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι 
χιλιάδων (120.000) ευρώ. Με το ανωτέρω άρθρο 34 του Ν. 3220/2004, όπως 
αναφέρεται στην Εισηγητική Έκθεση του τελευταίου, επέρχονται ορισµένες 
τροποποιήσεις και βελτιώσεις, όσον αφορά την ποινική δίωξη των οφειλετών. 
Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού: 1) Το ποινικό αδίκηµα της µη 
καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο και λοιπών βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων 
εσόδων στις ∆.Ο.Υ. και τα Τελωνεία αντιµετωπίζεται πλέον ενιαία ως προς τον χρόνο 
διάπραξης του, ανεξαρτήτως του ποσού καταβολής των χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ, 2) 
στο κατώτερο ληξιπρόθεσµο ποσό οφειλής, για την οποία ζητείται η ποινική δίωξη, 
υπολογίζονται µαζί µε τη βασική οφειλή και οι λοιπές επιβαρύνσεις, όπως οι τόκοι 
και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, 3) οι ποινές καθορίζονται βάσει του 
κατώτερου ποσού συνολικής κατά οφειλέτη ληξιπρόθεσµης οφειλής ανεξαρτήτως του 
είδους χρέους (παρακρατούµενοι ή επιρριπτάµενοι φόροι, δάνεια µε εγγύηση του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου κ.λπ.) και 4) αυξάνονται τα όρια του χρέους για τη µη 
καταβολή του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του οφειλέτη. Σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω, κατά το µέρος που οι νέες αυτές διατάξεις δεν απαιτούν την καθυστέρηση 
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εξοφλήσεως ορισµένων δόσεων, όταν το χρέος είναι καταβλητέο σε δόσεις, για δε τις 
καθυστερήσεις περισσοτέρων χρεών από οποιαδήποτε αιτία λαµβάνουν υπόψη, ως 
όριο για τη θεµελίωση του αξιοποίνου το συνολικό ποσό του χρέους, είναι 
δυσµενέστερες και συνεπώς για τις πράξεις που τελέσθηκαν πριν από την έναρξη της 
εφαρµογής τους, πρέπει να εφαρµοσθούν ως ευµενέστερες οι προγενέστερες 
διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο τελέσεως τους. Αντιθέτως, όταν το χρέος ή τα 
περισσότερα χρέη είναι καταβλητέα εφάπαξ και αφορούν πράξεις που τελέσθηκαν 
πριν από την έναρξη εφαρµογής του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 3220/2004, υπερβαίνει 
δε το καθένα από αυτά το τασσόµενο µε τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, 
όπως αυτή αντικ. µε το άρθρο 23 παρ.1 του Ν. 2.523/1997, κατώτερο όριο ποινικής 
ευθύνης του οφειλέτη (1.000.000 δρχ. προκειµένου περί παρακρατούµενων ή 
επιρριπτάµενων φόρων και 2.000.000 δρχ. προκειµένου περί λοιπών φόρων και 
χρεών γενικά), ενώ συγχρόνως υπερβαίνουν τα ίδια χρέη συνολικά το ποσό των 
10.000 ευρώ, είναι οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 3220/2004 ευµενέστερες 
για τους οφειλέτες του ∆ηµοσίου και τυγχάνουν εφαρµογής, σύµφωνα µε το άρθρο 2 
παρ. 1 του ΠΚ, καθόσον αυξάνεται µε αυτές το όριο της ποινικής ευθύνης του 
οφειλέτη στο ποσό των 10.000 ευρώ και ορίζεται ως χρόνος ενάρξεως της ποινικής 
ευθύνης του η παρέλευση τετραµήνου και όχι διµήνου από το τέλος της προθεσµίας 
κατά την οποία πρέπει να καταβληθεί το χρέος, ενώ συγχρόνως αυξάνονται και τα 
όρια του χρέους για τη µη καταβολή του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του 
οφειλέτη. Κατά δε την παρ.6 του προδιαληφθέντος άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, την 
ίδια ευθύνη µε τους οφειλέτες έχουν και οι από οποιαδήποτε αιτία συνυπόχρεος 
καταβολής και οι εγγυητές χρεών κατά τα ανωτέρω. Περαιτέρω, η παραγραφή του 
αδικήµατος της µη καταβολής προς το ∆ηµόσιο χρεών και ειδικότερα από την 
παραβίαση της προθεσµίας καταβολής τους (άρθρο 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990) 
ρυθµιζόταν από τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 7 του άνω νόµου, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 2523/1997, κατά την οποία "ο χρόνος 
παραγραφής του αδικήµατος συµπληρώνεται µετά παρέλευση πενταετίας από την 
παραγραφή της οφειλής. Η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης αναστέλλει την 
παραγραφή του χρέους για το οποίο υποβλήθηκε, µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη 
απόφαση". Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 34 παρ. 2 του 
Ν. 3220/2004 ως εξής "Ι. Η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης αναστέλλει την 
παραγραφή του χρέους για το οποίο υποβλήθηκε µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη 
απόφαση. Ο χρόνος παραγραφής του χρέους δεν συµπληρώνεται πριν την πάροδο 
ενός έτους από τη λήξη της αναστολής". Με τη νέα αυτή διάταξη δεν υπάρχει πλέον 
ειδική ρύθµιση, ως προς το θέµα της παραγραφής του εγκλήµατος του άρθρου 25 Ν. 
1882/1990, και συνεπώς ισχύουν οι κοινές περί παραγραφής διατάξεις του Π.Κ. Η 
νέα αυτή ρύθµιση είναι ευµενέστερη και ως εκ τούτου έχει εφαρµογή, κατ' άρθρο 2 
ΠΚ και για τα αδικήµατα που τελέσθηκαν υπό την ισχύ του Ν. 2523/1997. Χρόνος δε 
έναρξης της ποινικής ευθύνης για κάθε χρέος προς το ∆ηµόσιο, Νοµικά Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου κ.τ.λ. είναι ο καθοριζόµενος µε τη διάταξη του άρθρου 34 παρ.1 
Ν. 3220/2004 ήτοι παρέλευση προθεσµίας τεσσάρων µηνών από της βεβαιώσεως των 
χρεών από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες και τα Τελωνεία. (Ολ.ΑΠ 2/2011). 
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- Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 ΠΚ, το αξιόποινο εξαλείφεται µε την παραγραφή, 
η οποία για τα πληµµελήµατα είναι πενταετής και αρχίζει από την ηµέρα που 
τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη, αναστέλλεται δε για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια 
διαδικασία και µέχρι να καταστεί αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, όχι όµως 
πέραν των τριών ετών.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 2, 111, 112, 113, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 510 παρ. 1 στοιχ. 
Η, 
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 25, 
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 23, 
Νόµοι: 3220/2004, άρθ 34, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 242 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή χρεών προς το ∆ηµόσιο. Αιτιολογία της απόφασης. Όταν η απόφαση 
σε ποινική δίκη εξαρτάται από άλλη υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί ποινική 
δίωξη, η πρώτη αναβάλλεται ωσότου εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση στη δεύτερη 
δίκη. 
- Κατά τις διατάξεις του ισχύοντος από 1-1-2004 άρθρου 34 του Ν. 3220/2004, που 
αντικατέστησε τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 όπως είχε 
αντικατασταθεί πριν µε το άρθρο 23 Ν. 2523/1997, η καθυστέρηση καταβολής των 
βεβαιωµένων στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες (∆ΟΥ) και τα τελωνεία χρεών 
προς το δηµόσιο τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου κ.λπ., για χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών, διώκεται ύστερα από αίτηση του προϊσταµένου 
της ∆ΟΥ κ.λπ. προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους και τιµωρείται µε 
ποινή φυλακίσεως α)τεσσάρων τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος από 
κάθε αιτία, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων µέχρι 
την ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την ως 
άνω αίτηση υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, β)έξι τουλάχιστον 
µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω 
περίπτωση α' υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και γ)ενός 
τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
ανωτέρω περίπτωση α' υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων 
(120.000)ευρώ. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι κρίσιµα στοιχεία για τη 
θεµελίωση της αντικειµενικής υποστάσεως του προβλεποµένου από αυτές 
εγκλήµατος της µη καταβολής χρεών προς το δηµόσιο που πρέπει να προσδιορίζονται 
στην καταδικαστική απόφαση είναι 1)η Αρχή που προέβη στη βεβαίωση του χρέους, 
2)το ύψος τούτου, 3)ο τρόπος πληρωµής του εάν εκτός από εφάπαξ ποσά 
περιλαµβάνει και ποσά καταβλητέα σε δόσεις που λήγουν µετά την 1-1-2004, 4)ο 
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ακριβής χρόνος καταβολής του 5)η µη πληρωµή του ποσού του χρέους πέραν των 
τεσσάρων µηνών από τη λήξη του χρόνου καταβολής τους. Περαιτέρω κατά τη 
διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 25 Ν. 1882/1990 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 34 παρ.1 Ν. 3220/2004 η πράξη µπορεί να κριθεί 
ατιµώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης 
σε οποιοδήποτε βαθµό. Ακόµη κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του ως άνω 
άρθρου 25 Ν. 1882/1990 µε την παροχή διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής του 
χρέους κατά τις κείµενες διατάξεις, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για όσο χρόνο 
διαρκεί η ρύθµιση και ο οφειλέτης είναι συνεπής µε τους όρους της ρύθµισης και 
τελικά εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης. Για τον ίδιο 
λόγο αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσης ποινής ή διακόπτεται η εκτέλεση 
αυτής που άρχισε, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης. 
Περαιτέρω κατά τα οριζόµενα από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 130 του 
ΚΠοιν∆ η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 
στοιχ.∆ του ιδίου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια 
πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που 
προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του 
∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και 
οι συλλογισµοί βάσει των οποίων έγινε η υπαγωγή τους στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή, η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο. Όσον αφορά το δόλο που απαιτείται κατά το άρθρο 26 παρ.1 του Π.Κ. για τη 
θεµελίωση της υποκειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος και συνίσταται, σύµφωνα 
µε το άρθρο 27 παρ.1 του ιδίου Κώδικα, στη θέληση παραγωγής των περιστατικών 
που κατά το νόµο απαρτίζουν την έννοια της αξιοποίνου πράξεως δεν υπάρχει 
ανάγκη κατά τούτο, ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας διότι αυτός ενυπάρχει 
στην θέληση παραγωγής των ως άνω περιστατικών που θεµελιώνουν την 
αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες 
τελέσεώς του, διαλαµβάνεται δε περί αυτού (δόλου) αιτιολογία στην κυρία αιτιολογία 
για την ενοχή και προκύπτει από τα περιστατικά που αναφέρονται σ' αυτήν, όταν ο 
νόµος στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν αξιώνει πρόσθετα στοιχεία για την ύπαρξη 
του δόλου, όπως επι αµέσου δόλου που δεν απαιτείται στην περίπτωση της µη 
καταβολής προς το ∆ηµόσιο και προς τρίτους (πλην ιδιωτών) χρεών, βεβαιωµένων 
και εισπραττοµένων στις δηµόσιες υπηρεσίες.  
- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 
ΚΠοιν∆ αιτιολογία εκτείνεται όχι µόνο στην απόφαση του δικαστηρίου για την ενοχή 
(καταδικαστική ή απαλλακτική) αλλά σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις 
ανεξάρτητα του αν αυτές είναι οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους 
αφήνεται στη διακριτική ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε. Έτσι και η 
απορριπτική της αιτήσεως του κατηγορουµένου για αναβολή ή αναστολή της δίκης 
παρεµπίπτουσα απόφαση του δικαστηρίου, πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογηµένη 
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έστω και αν η παραδοχή ή απόρριψη της αιτήσεως αναβολής έχει αφεθεί στην 
ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου. 
- Κατά το άρθρο 59 παρ.1 του ΚΠοιν∆, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 
του Ν. 3346/2005, που ισχύει από 17/6/2005 όταν η απόφαση σε ποινική δίκη 
εξαρτάται από άλλη υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η πρώτη 
αναβάλλεται ωσότου εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση στη δεύτερη δίκη. Με τη νέα 
αυτή διάταξη επιχειρήθηκε να εξαλειφθεί το φαινόµενο του ανοίγµατος σειράς δικών 
µε αφορµή την αρχική δίκη και των αλλεπάλληλων αναβολών µέχρι την έκδοση 
αµετάκλητης αποφάσεως επί της κυρίας δίκης µε την εντεύθεν ταλαιπωρία των 
διαδίκων και την επιβάρυνση των ποινικών δικαστηρίων. Κατά την εν λόγω διάταξη 
πρέπει να υπάρχει προδικαστικό ζήτηµα για να αναβληθεί η ποινική δίκη µε την 
έννοια ότι η κρίση και η απόφαση του ∆ικαστηρίου εξαρτάται από ζήτηµα χωρίς την 
προηγούµενη λύση του οποίου δεν είναι δυνατό να προχωρήσει το ∆ικαστήριο στην 
απόφασή του επί της κατηγορίας και είναι υποχρεωµένο, συµµορφούµενο στην 
επιταγή του άρθρου 52 µη έχοντας τη δυνατότητα να µην την εφαρµόσει και να µην 
αναστείλει τη δίκη διότι διαφορετικά υποπίπτει στην πληµµέλεια που δηµιουργεί 
λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Α' της απόλυτης ακυρότητας της 
διαδικασίας κατ' άρθρο 171 παρ.1 εδαφ.γ' δ' ΚΠοιν∆.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 27, 
ΚΠ∆: 59, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 25, 
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 23,  
Νόµοι: 3220/2004, άρθ 34, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 292 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή χρεών προς το ∆ηµόσιο. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Ελαφρυντικές περιστάσεις. Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. 
- Με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, θεσπίζεται η ποινική ευθύνη από τη µη 
καταβολή προς το ∆ηµόσιο χρεών, που είναι βεβαιωµένα στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 
και ειδικότερα από την παραβίαση της προθεσµίας καταβολής τους κατά τις 
ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις, αναλόγως του αν αυτά ήταν καταβλητέα εφάπαξ ή µε 
δόσεις, έτσι ώστε η ποινική µεταχείριση να διαφοροποιείται ως προς το χρονικό 
σηµείο ενάρξεως της ποινικής ευθύνης του υπαιτίου, αλλά και ως προς το ύψος του 
µεγέθους του χρέους. Ειδικότερα προβλέπονται δύο χωριστές περιπτώσεις ενάρξεως 
της ποινικής ευθύνης, ήτοι εκείνη της µη καταβολής του χρέους, που η εξόφλησή του 
έχει ρυθµιστεί µε δόσεις, οπότε απαιτείται να παρέλθει η προθεσµία καταβολής της 
τρίτης δόσεως και εκείνης της µη καταβολής του εφάπαξ καταβλητέου χρέους, οπότε 
απαιτείται να παρέλθει δίµηνο από το τέλος της προθεσµίας, κατά την οποία έπρεπε 
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να καταβληθεί το χρέος. Επακολούθησε η αντικατάσταση του άρθρου 25 του ν. 
1882/1990 µε το άρθρο 23 του ν. 2523/1997. Με την αντικατάσταση αυτή, αφενός 
ποινικοποιήθηκε η µη καταβολή χρεών και προς τρίτους (πλην ιδιωτών), που 
εισπράττονται από τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, ή τα Τελωνεία και αφετέρου αυξήθηκε 
το ύψος του οφειλοµένου ποσού που καθιστά αξιόποινη την καθυστέρηση της 
καταβολής. Τέλος, το ίδιο άρθρο αντικαταστάθηκε εκ νέου µε το άρθρο 34 παρ. 1 του 
ν. 3220/2004. Με την νέα αυτή ρύθµιση: 1) το ποινικό αδίκηµα της µη καταβολής 
χρεών προς το ∆ηµόσιο και λοιπών βεβαιωµένων και ληξιπροθέσµων εσόδων στις 
∆ΟΥ και τα Τελωνεία αντιµετωπίζεται πλέον ενιαίως ως προς το χρόνο διαπράξεως 
του, ο οποίος είναι ο χρόνος της συµπληρώσεως τεσσάρων µηνών από τότε που 
έπρεπε να καταβληθεί το χρέος ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής των χρεών, σε 
δόσεις ή εφάπαξ, 2) στο κατώτερο ληξιπρόθεσµο ποσό οφειλής, για την οποία 
ζητείται η ποινική δίωξη υπολογίζονται, µαζί µε τη βασική οφειλή και οι λοιπές 
επιβαρύνσεις από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, 3) οι ποινές 
καθορίζονται µε βάση το κατώτερο ποσό της συνολικής κατά οφειλέτη 
ληξιπρόθεσµης οφειλής, ανεξάρτητα από το είδος του χρέους (παρακρατούµενοι, 
επιρριπτόµενοι φόροι, δάνεια µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου κλπ). Και 4) 
αυξάνονται τα όρια του χρέους νια τη µη καταβολή του οποίου ζητείται η ποινική 
δίωξη του οφειλέτη. Κατά τις διατάξεις του ανωτέρω ν. 2523/1997 (αρθρ. 23 παρ. 1) 
το έγκληµα της καθυστερήσεως καταβολής βεβαιουµένου χρέους, τιµωρείται µε 
ποινή φυλακίσεως: α) τεσσάρων τουλάχιστον µηνών, προκειµένου για δάνεια µε 
εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, παρακρατούµενους ή επιρριπτόµενους φόρους και 
δύο (2) τουλάχιστον µηνών προκειµένου για τους λοιπούς φόρους και χρέη γενικά, 
εφόσον το ποσό της ληξιπρόθεσµης οφειλής, µαζί µε τις κάθε είδους προσαυξήσεις 
υπερβαίνει το 1.000.000 δρχ. όταν πρόκειται για δάνεια και παρακρατούµενους ή 
επιρριπτόµενους φόρους και τα 2.000.000 δρχ. όταν πρόκειται για τους λοιπούς 
φόρους και χρέη γενικά, β) έξι και τεσσάρων τουλάχιστον µηνών, αντιστοίχως, 
εφόσον οι αντίστοιχες οφειλές υπερβαίνουν τα 2.000.000 και 3.000.000 δρχ και γ) 
ενός έτους και έξι µηνών τουλάχιστον αντιστοίχως, εφόσον οι αντίστοιχες οφειλές 
υπερβαίνουν τα 3.000.000 και 4.500.000 δρχ. Κατά δε το προδιαληφθέν άρθρο του ν. 
3220/2004 (αύξηση ορίου ληξιπροθέσµων χρεών για ποινική δίωξη οφειλετών), του 
οποίου η ισχύς άρχισε από 1-1-2004 και αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 
25 του ν. 1882/1990, η καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωµένων στις δηµόσιες 
οικονοµικές υπηρεσίες (∆ΟΥ) και τα Τελωνεία χρεών προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου κλπ για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων 
µηνών, διώκεται ύστερα από αίτηση του προϊσταµένου της ∆ΟΥ κλπ προς τον 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του και τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως : α) 
τεσσάρων τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία 
συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων µέχρι την ηµέρα 
συντάξεως του πίνακα χρεών, ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την ως άνω αίτηση, 
υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, β) έξι τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό 
χρέος υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ και γ) ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το 
συνολικό χρέος υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ. Σύµφωνα µε την εκτεθείσα 
νέα ρύθµιση του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 3220/2004, οι διατάξεις αυτού, κατά το 
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µέρος που δεν απαιτούν την καθυστέρηση ορισµένων δόσεων όταν το χρέος είναι 
καταβλητέο σε δόσεις, για δε τις καθυστερήσεις περισσότερων χρεών από 
οποιαδήποτε αιτία λαµβάνουν υπόψη ως όριο για τη θεµελίωση του αξιοποίνου το 
συνολικό ποσό του χρέους και όχι το ύψος κάθε επιµέρους χρέους, είναι 
δυσµενέστερες και συνεπώς για τις πράξεις που τελέσθηκαν πριν από την έναρξη της 
εφαρµογής τους, δηλαδή πριν από την 1-1-2004, εφαρµόζονται, εφόσον είναι 
ευµενέστερες ως προς τις προϋποθέσεις ενάρξεως και θεµελιώσεως της ποινικής 
ευθύνης, οι προγενέστερες διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο τέλεσης των πράξεων. 
Αντιθέτως, όταν το χρέος ή τα περισσότερα χρέη είναι καταβλητέα εφάπαξ και 
αφορούν πράξεις που τελέσθηκαν πριν από την έναρξη εφαρµογής του άρθρου 34 ν. 
3220/2004, υπερβαίνει δε το καθένα από αυτά το τασσόµενο µε τη διάταξη του 
άρθρου 25 Ν. 1882/1990, όπως αυτή αντικ. µε το άρθρο 23 παρ. 1 ν. 2523/1997 
κατώτατο όριο ποινικής ευθύνης του οφειλέτη (1.000.000 δρχ προκειµένου περί 
παρακρατούµενων ή επιρριπτόµενων φόρων και 2.000.000 δρχ προκειµένου περί 
λοιπών φόρων και χρεών γενικά), ενώ συγχρόνως υπερβαίνουν τα ίδια χρέη συνολικά 
το ποσό των 10.000 ευρώ, οι διατάξεις του άρθρου 34 ν. 3220/2004 είναι 
ευµενέστερες για τους οφειλέτες του ∆ηµοσίου και τυγχάνουν εφαρµογής σύµφωνα 
µε το άρθρο 2 παρ. 1 ΠΚ, καθόσον αυξάνεται µε αυτές το όριο για την ποινική 
ευθύνη του οφειλέτη, στο ποσό των 10.000 ευρώ και ορίζεται ως χρόνος ενάρξεως 
της ποινικής ευθύνης του η παρέλευση τετραµήνου και όχι διµήνου από το τέλος της 
προθεσµίας, κατά την οποία πρέπει να καταβληθεί το χρέος, ενώ συγχρόνως 
αυξάνονται και τα όρια του χρέους για τη µη καταβολή του οποίου ζητείται η ποινική 
δίωξη του οφειλέτη (ΑΠ 265/2011). 
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι κρίσιµα στοιχεία για τη θεµελίωση του ως άνω 
εγκλήµατος, που πρέπει να προσδιορίζονται στην καταδικαστική απόφαση, για να 
είναι αυτή ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη, όπως επιβάλλεται από τα 
άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, είναι: 1) η Αρχή που προέβη 
στη βεβαίωση του χρέους, 2) το ύψος του χρέους, 3) ο τρόπος πληρωµής του (εφάπαξ 
ή σε δόσεις), 4) ο ακριβής χρόνος καταβολής του, όταν αυτό καταβάλλεται εφάπαξ ή 
της κάθε δόσεως όταν καταβάλλεται σε δόσεις, ο οποίος δεν συµπίπτει αναγκαία µε 
το χρόνο που βεβαιώθηκε το χρέος, διότι ως χρόνο βεβαιώσεως των χρεών ο νόµος 
εννοεί εκείνον κατά τον οποίο γίνεται η βεβαίωση από την αρµόδια οικονοµική αρχή 
και έχει ως περιεχόµενο τον προσδιορισµό του υπόχρεου προσώπου καθώς και του 
είδους και του ποσού της οφειλής, ενώ το ληξιπρόθεσµο του χρέους συνάπτεται µε τη 
λεγόµενη ταµειακή βεβαίωση, οπότε και µπορεί το χρέος αυτό να εισπραχθεί και 5) η 
µη πληρωµή τριών συνεχών δόσεων του σε δόσεις χρέους ή ολόκληρου του ποσού 
του, όταν αυτό είναι καταβλητέο εφάπαξ, πέραν των τεσσάρων µηνών από τη λήξη 
του χρόνου καταβολής του, οπότε συνάγεται και προσδιορίζεται και ο χρόνος 
τελέσεως του αδικήµατος. Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού 34 του 
ν. 3220/2004: 1) Το ποινικό αδίκηµα της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο και 
λοιπών βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων εσόδων στις ∆ΟΥ και τα Τελωνεία 
αντιµετωπίζεται πλέον ενιαία ως προς τον χρόνο διαπράξεώς του, ανεξαρτήτως του 
ποσού καταβολής των χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ, 2) στο κατώτερο ληξιπρόθεσµο 
ποσό οφειλής, για την οποία ζητείται η ποινική δίωξη, υπολογίζονται µαζί µε τη 
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βασική οφειλή και οι λοιπές επιβαρύνσεις, όπως οι τόκοι και οι προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής, 3) οι ποινές καθορίζονται βάσει του κατώτερου ποσού 
συνολικής κατά οφειλέτη ληξιπρόθεσµης οφειλής ανεξαρτήτως του είδους χρέους 
(παρακρατούµενοι ή επιρριπτόµενοι φόροι, δάνεια µε εγγύηση του Ελληνικού 
∆ηµοσίου κ.λπ.) και 4) αυξάνονται τα όρια του χρέους για τη µη καταβολή του 
οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του οφειλέτη. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, όταν το 
χρέος είναι καταβλητέο σε δόσεις, για τις καθυστερήσεις περισσοτέρων χρεών από 
οποιαδήποτε αιτία λαµβάνεται υπόψη, ως όριο για τη θεµελίωση του αξιοποίνου το 
συνολικό ποσό του χρέους και όχι το ύψος κάθε επιµέρους χρέους, ενώ χρόνος 
διαπράξεώς του, είναι ο χρόνος της συµπληρώσεως τεσσάρων µηνών από τότε που 
έπρεπε να καταβληθεί το χρέος, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής των χρεών, σε 
δόσεις ή εφάπαξ. 
- Η κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ απαιτούµενη ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 
παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως υπάρχει όταν, προκειµένου 
για καταδικαστική απόφαση, αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και 
χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι σκέψεις µε βάση τις οποίες υπήχθησαν τα 
περιστατικά αυτά στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την 
ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού 
µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα 
αποδεικτικά µέσα γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε από το 
καθένα απ' αυτά χωριστά. Η κατά τα ανωτέρω ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία της αποφάσεως, πρέπει να υπάρχει όχι µόνο ως προς την κατηγορία, αλλά 
πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς που προβάλλονται από τον 
κατηγορούµενο ή το συνήγορό του κατά τρόπο σαφή και ορισµένο. Τέτοιοι 
ισχυρισµοί είναι εκείνοι που προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 141 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠ∆ και τείνουν στην άρση του 
αδίκου χαρακτήρα της πράξεως ή την άρση ή τη µείωση της ικανότητας για 
καταλογισµό ή την εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξεως ή τη µείωση της ποινής. 
Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός για να τύχει απαντήσεως από το δικαστήριο και να 
αιτιολογείται ιδιαιτέρως είναι και ο προβαλλόµενος από τον κατηγορούµενο ή από 
τον συνήγορο που τον εκπροσωπεί ή από τον Εισαγγελέα για συνδροµή ελαφρυντικής 
περιστάσεως από τις αναφερόµενες στο άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 171 παρ. 1 στοιχ. δ' , 329, 331, 364 
και 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ΚΠ∆, συνάγεται ότι τότε µόνον επέρχεται η συνιστώσα 
λόγο αναιρέσεως απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, όταν το 
δικαστήριο για τον σχηµατισµό της κρίσεώς του περί της ενοχής ή µη του 
κατηγορουµένου, έλαβε υπόψη του µη δηµοσίως αναγνωσθέντα έγγραφα, 
παραβιάζοντας έτσι την άσκηση του από το άρθρο 358 του ιδίου Κώδικα 
δικαιώµατος του κατηγορουµένου να προβεί σε δηλώσεις, εξηγήσεις και 
παρατηρήσεις αναφορικά µε το αποδεικτικό αυτό µέσον. Όµως, δεν είναι αναγκαίο 
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να αναγνωσθούν στο ακροατήριο τα έγγραφα που αποτελούν τη βάση ή το υλικό 
αντικείµενο του εγκλήµατος που αποδίδεται στον κατηγορούµενο και γενικώς τα 
διαδικαστικά έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία, τα οποία δεν είναι έγγραφα της 
αποδεικτικής διαδικασίας και λαµβάνονται υπόψη από το δικαστήριο αυτεπάγγελτα, 
διότι, στην περίπτωση αυτή, γνωρίζει ο κατηγορούµενος την κατηγορία, προκειµένου 
να αντιτάξει την υπεράσπισή του κατ' αυτής.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΠΚ: 84, 
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 25, 
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 23, 
Νόµοι: 3220/2004, άρθ. 34, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 191 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή χρεών προς το ∆ηµόσιο. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, όπως ίσχυε πριν από την 
αντικατάστασή του µε το άρθρο 23 παρ.1 του Ν. 2523/1997, η παραβίαση της 
προθεσµίας καταβολής, κατά τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, των χρεών προς 
το ∆ηµόσιο, που είναι βεβαιωµένα στις αρµόδιες υπηρεσίες, εφόσον αυτή αναφέρεται 
στη µη καταβολή τριών συνεχών δόσεων ή, προκειµένου για χρέη που 
καταβάλλονται εφάπαξ, σε καθυστέρηση πέραν των δύο µηνών από τη λήξη του 
χρόνου καταβολής τους, διώκεται, ύστερα από αίτηση του προϊσταµένου των 
ανωτέρω υπηρεσιών προς τον εισαγγελέα πρωτοδικών της έδρας τους, και τιµωρείται 
µε ποινή φυλακίσεως, κατά τις διακρίσεις των επόµενων εδαφίων της ίδιας 
παραγράφου του άρθρου αυτού, ανάλογα µε το είδος του οφειλοµένου χρέους και το 
ποσό της ληξιπρόθεσµης οφειλής. Με τη διάταξη αυτή προβλέπονται δύο χωριστές 
περιπτώσεις ενάρξεως της ποινικής ευθύνης από τη µη καταβολή χρεών προς το 
∆ηµόσιο, ήτοι αυτή της µη καταβολής του χρέους που η εξόφληση του έχει ρυθµισθεί 
σε δόσεις, οπότε απαιτείται να παρέλθει η προθεσµία καταβολής της τρίτης δόσεως, 
και εκείνη της µη καταβολής του εφάπαξ καταβλητέου χρέους, οπότε απαιτείται να 
παρέλθει δίµηνο από το τέλος της προθεσµίας κατά την οποία έπρεπε να καταβληθεί 
το χρέος. Έτσι, για την καθεµία από τις περιπτώσεις αυτές απαιτούνται διαφορετικά 
στοιχεία για τη συγκρότηση της αντίστοιχης αξιόποινης πράξεως. Περαιτέρω, µε το 
άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2523/11.9.1997 αντικαταστάθηκε το ως άνω άρθρο 25 του Ν. 
1882/1990 και αφενός µεν ποινικοποιήθηκε η µη καταβολή χρεών και προς τρίτους 
(πλην ιδιωτών), που εισπράττονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες ή τα τελωνεία, 
αφετέρου δε αυξήθηκε το ύψος του ποσού, το οποίο, όταν οφείλεται, καθιστά 
αξιόποινη την καθυστέρηση της καταβολής του και, έτσι, οι πράξεις που 
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προηγουµένως ήταν αξιόποινες καθίστανται πλέον ανέγκλητες, αν το ύψος της 
ληξιπρόθεσµης οφειλής δεν υπερβαίνει το όριο του 1.000.000 δρχ. προκειµένου για 
δάνεια και παρακρατούµενους ή επιρριπτόµενους φόρους και τα 2.000.000 δρχ. όταν 
πρόκειται για τους λοιπούς φόρους και χρέη γενικά. Εποµένως, κρίσιµα στοιχεία για 
τη θεµελίωση του προβλεπόµενου από τη διάταξη του άρθρου 23 παρ.1 του Ν. 
2523/1997 εγκλήµατος της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο, που πρέπει να 
προσδιορίζονται στην καταδικαστική απόφαση, είναι: 1) η αρχή που προέβη στη 
βεβαίωση του χρέους, 2) το ύψος τούτου, 3) ο τρόπος πληρωµής του (εφάπαξ ή σε 
δόσεις), 4) ο ακριβής χρόνος καταβολής του, όταν αυτό καταβάλλεται εφάπαξ, ή της 
κάθε δόσης, όταν καταβάλλεται σε δόσεις, ο οποίος (χρόνος) δεν συµπίπτει 
αναγκαστικά µε το χρόνο που βεβαιώθηκε το χρέος, διότι ο νόµος ως βεβαίωση 
χρεών εννοεί εκείνη που γίνεται από την αρµόδια οικονοµική αρχή και έχει ως 
περιεχόµενο τον προσδιορισµό του υπόχρεου προσώπου, καθώς και του είδους και 
του ποσού της οφειλής, ενώ το ληξιπρόθεσµο του χρέους συνάπτεται µε τη λεγόµενη 
ταµειακή βεβαίωση, οπότε και µπορεί το χρέος αυτό να εισπραχθεί και 5) η µη 
πληρωµή τριών συνεχών δόσεων του χρέους ή ολόκληρου του ποσού του, όταν αυτό 
είναι καταβλητέο εφάπαξ, πέραν των δύο µηνών από τη λήξη του χρόνου καταβολής 
του. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να εξειδικεύεται στην καταδικαστική απόφαση, 
πέραν των όσων προαναφέρθηκαν, αν πρόκειται για παρακρατούµενους ή 
επιρριπτόµενους φόρους ή αν πρόκειται για λοιπούς φόρους και χρέη γενικά, αφού 
για την καθεµία από τις ως άνω δύο κατηγορίες αφενός µεν προβλέπεται διαφορετικό 
ύψος ποσού που καθιστά αξιόποινη την καθυστέρηση καταβολής του χρέους, 
αφετέρου δε απειλείται διαφορετικό πλαίσιο ποινής. Τέλος, µε το άρθρο 34 παρ.1 του 
Ν. 3220/2004, του οποίου η ισχύς άρχισε από την 1-1-2004, αντικαταστάθηκε εκ 
νέου το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990 και ορίζεται πλέον µε αυτό ότι: "Η 
καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωµένων στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες 
(∆.Ο.Υ.) και τα τελωνεία χρεών προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, για 
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών, διώκεται ύστερα από αίτηση 
του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της 
έδρας τους και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης: α) τεσσάρων τουλάχιστον µηνών, 
εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους 
τόκων ή προσαυξήσεων µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, ο οποίος 
συνοδεύει υποχρεωτικά την ως άνω αίτηση, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ, β) έξι τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ανωτέρω περίπτωση α' , υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων 
(50.000) ευρώ, γ) ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ανωτέρω περίπτωση α' , υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι 
χιλιάδων (120.000) ευρώ. Με το ανωτέρω άρθρο 34 του Ν. 3220/2004, όπως 
αναφέρεται στην Εισηγητική Έκθεση του τελευταίου, επέρχονται ορισµένες 
τροποποιήσεις και βελτιώσεις, όσον αφορά την ποινική δίωξη των οφειλετών. 
Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού: 1) Το ποινικό αδίκηµα της µη 
καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο και λοιπών βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων 
εσόδων στις ∆.Ο.Υ. και τα Τελωνεία αντιµετωπίζεται πλέον ενιαία ως προς το χρόνο 
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διάπραξής του, ανεξαρτήτως του ποσού καταβολής των χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ, 2) 
στο κατώτερο ληξιπρόθεσµο ποσό οφειλής, για την οποία ζητείται η ποινική δίωξη, 
υπολογίζονται µαζί µε τη βασική οφειλή και οι λοιπές επιβαρύνσεις, όπως οι τόκοι 
και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, 3) οι ποινές καθορίζονται βάσει του 
κατώτερου ποσού συνολικής κατά οφειλέτη ληξιπρόθεσµης οφειλής ανεξαρτήτως του 
είδους του χρέους (παρακρατούµενοι ή επιρριπτόµενοι φόροι, δάνεια µε εγγύηση του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου κ.λπ.) και 4) αυξάνονται τα όρια του χρέους για τη µη 
καταβολή του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του οφειλέτη. Σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω, κατά το µέρος που οι νέες αυτές διατάξεις δεν απαιτούν την καθυστέρηση 
εξοφλήσεως ορισµένων δόσεων, όταν το χρέος είναι καταβλητέο σε δόσεις, για δε τις 
καθυστερήσεις περισσοτέρων χρεών από οποιαδήποτε αιτία λαµβάνουν υπόψη, ως 
όριο για τη θεµελίωση του αξιοποίνου, το συνολικό ποσό του χρέους και όχι το ύψος 
κάθε επιµέρους χρέους, είναι δυσµενέστερες για τους οφειλέτες του ∆ηµοσίου και, 
συνεπώς, για τις πράξεις που τελέσθηκαν πριν από την έναρξη της εφαρµογής τους, 
ως προς τις προϋποθέσεις έναρξης και θεµελίωσης της ποινικής ευθύνης, πρέπει να 
εφαρµοσθούν, ως ευµενέστερες γι' αυτούς, οι προγενέστερες διατάξεις που ίσχυαν 
κατά το χρόνο τελέσεώς τους. Αντιθέτως, όταν το χρέος ή τα περισσότερα χρέη είναι 
καταβλητέα εφάπαξ και αφορούν πράξεις που τελέσθηκαν πριν από την έναρξη 
εφαρµογής του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 3220/2004, υπερβαίνει δε το καθένα από 
αυτά το τασσόµενο µε τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως αυτή αντικ. 
µε το άρθρο 23 παρ.1 του Ν. 2.523/1997, κατώτερο όριο ποινικής ευθύνης του 
οφειλέτη (1.000.000 δρχ. προκειµένου περί παρακρατούµενων ή επιρριπτόµενων 
φόρων και 2.000.000 δρχ. προκειµένου περί λοιπών φόρων και χρεών γενικά), ενώ 
συγχρόνως υπερβαίνουν τα ίδια χρέη συνολικά το ποσό των 10.000 ευρώ, είναι οι 
διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 3220/2004 ευµενέστερες για τους οφειλέτες 
του ∆ηµοσίου και τυγχάνουν εφαρµογής, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ, 
καθόσον αυξάνεται µε αυτές το όριο της ποινικής ευθύνης του οφειλέτη στο ποσό 
των 10.000 ευρώ και ορίζεται ως χρόνος ενάρξεως της ποινικής ευθύνης του η 
παρέλευση τετραµήνου και όχι διµήνου από το τέλος της προθεσµίας κατά την οποία 
πρέπει να καταβληθεί το χρέος, ενώ συγχρόνως αυξάνονται και τα όρια του χρέους, 
για τη µη καταβολή του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του οφειλέτη. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 25, 
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 23,  
Νόµοι: 3220/2004, άρθ 34, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 223 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή χρεών στο δηµόσιο. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3220/2004, που αντικατέστησε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 (όπως είχε αντικατασταθεί από το 
άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2523/1997), και του οποίου η ισχύς άρχισε από 1-1-2004, η 
καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωµένων στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες 
(∆.Ο.Υ) και τα τελωνεία χρεών προς το δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου κ.λ.π για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών, διώκεται 
ύστερα από αίτηση του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ κλπ. προς τον εισαγγελέα 
Πρωτοδικών της έδρας τους και τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως : α) τεσσάρων 
τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, 
συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων µέχρι την 
ηµεροµηνία συντάξεως του πίνακα χρεών ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την ως 
άνω αίτηση υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, β) έξι τουλάχιστον 
µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω 
περίπτωση α' υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και γ) ενός 
τουλάχιστον έτους εφ' όσον το συνολικό χρέος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
περίπτωση α' υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 25, 
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 23, 
Νόµοι: 3220/2004, άρθ 34, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 65 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Απόλυτη 
ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. 
- Με το άρθρο 34 παρ.1 του Ν. 3220/2004, του οποίου η ισχύς άρχισε από την 1-1-
2004, και καταλαµβάνει και την παρούσα περίπτωση, αντικαταστάθηκε εκ νέου το 
άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990 και ορίζεται πλέον µε αυτό ότι: "Η καθυστέρηση 
καταβολής των βεβαιωµένων στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) και τα 
τελωνεία χρεών προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις 
επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών, διώκεται ύστερα από αίτηση του 
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προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της 
έδρας τους και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης: α) τεσσάρων τουλάχιστον µηνών, 
εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους 
τόκων ή προσαυξήσεων µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, ο οποίος 
συνοδεύει υποχρεωτικά την ως άνω αίτηση, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ, β) έξι τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ανωτέρω περίπτωση α' , υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων 
(50.000) ευρώ, γ) ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ανωτέρω περίπτωση α' , υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι 
χιλιάδων (120.000) ευρώ. Η πράξη µπορεί να κριθεί ατιµώρητη, εάν το ποσό που 
οφείλεται εξοφληθεί µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθµό". 
Με το ανωτέρω άρθρο 34 του Ν. 3220/2004, όπως αναφέρεται στην Εισηγητική 
Έκθεση του τελευταίου, επέρχονται ορισµένες τροποποιήσεις και βελτιώσεις, όσον 
αφορά την ποινική δίωξη των οφειλετών. 1) Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 του 
άρθρου αυτού, µεταξύ άλλων, το ποινικό αδίκηµα της µη καταβολής χρεών προς το 
∆ηµόσιο και λοιπών βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων εσόδων στις ∆.Ο.Υ. και τα 
Τελωνεία αντιµετωπίζεται πλέον ενιαία ως προς το χρόνο διάπραξής του, 
ανεξαρτήτως του ποσού καταβολής των χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ, 2) στο κατώτερο 
ληξιπρόθεσµο ποσό οφειλής, για την οποία ζητείται η ποινική δίωξη, υπολογίζονται 
µαζί µε τη βασική οφειλή και οι λοιπές επιβαρύνσεις, όπως οι τόκοι και οι 
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, 3) οι ποινές καθορίζονται βάσει του 
κατώτερου ποσού συνολικής κατά οφειλέτη ληξιπρόθεσµης οφειλής ανεξαρτήτως του 
είδους του χρέους (παρακρατούµενοι ή επιρριπτόµενοι φόροι, δάνεια µε εγγύηση του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου κ.λπ.) και 4) αυξάνονται τα όρια του χρέους για τη µη 
καταβολή του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του οφειλέτη, από το ένα εκατοµµύριο 
(1.000.000) δραχµές στα δέκα χιλιάδες ( 10.000) Ευρώ. Εποµένως, µε το άρθρο 34 § 
1 του Ν. 3220/2004 µεταβλήθηκε ο χρόνος τελέσεως, ο τρόπος υπολογισµού της 
παραγραφής και εισήχθη η ενιαία αντιµετώπιση των χρεών όσον αφορά το αδίκηµα 
της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο και λοιπών βεβαιωµένων και 
ληξιπρόθεσµων εσόδων στις ∆.Ο.Υ. και τα τελωνεία ανεξαρτήτως του ποσού 
καταβολής των χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ και στο κατώτερο ληξιπρόθεσµο ποσό 
οφειλής για την οποία ζητείται η ποινική δίωξη υπολογίζονται µαζί µε τη βάσιµη 
οφειλή και οι λοιπές επιβαρύνσεις (τόκοι, προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής ενώ 
οι ποινές υπολογίζονται µε βάση το κατώτερο ποσό συνολικής κατά οφειλέτη 
ληξιπρόθεσµης οφειλής ανεξαρτήτως του είδους του χρέους παρακρατούµενοι ή 
εισπραττόµενοι φόροι, δάνεια µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου κ.λ.π.), ενώ 
αυξάνονται και τα όρια του χρέους για τη µη καταβολή του οποίου ζητείται η ποινική 
δίωξη του οφειλέτη.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 138 παρ. 2, 333 και 369 του ΚΠ∆, προκύπτει ότι, ο 
διευθύνων τη συζήτηση πρέπει να δίνει αυτεπαγγέλτως το λόγο στον κατηγορούµενο 
ή το συνήγορό του, και αν ακόµη δεν ζητήθηκε από αυτούς και µάλιστα έτσι, ώστε 
αυτός να έχει πάντοτε το δικαίωµα να µιλήσει τελευταίος, διαφορετικά επέρχεται 
απόλυτη ακυρότητα, η οποία λαµβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο, 
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και στον Άρειο Πάγο, κατά τα άρθρα 510 παρ. 1 
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στοιχ. Α' ΚΠ∆ και 171 περ. δ' του ΚΠ∆. Στην περίπτωση όµως κατά την οποία ο 
διευθύνων τη συζήτηση δίνει το λόγο στους διαδίκους όταν αυτοί το ζητήσουν για να 
κάνουν δηλώσεις, αιτήσεις ή ενστάσεις για οποιοδήποτε θέµα που αφορά την 
υπόθεση που συζητείται, δεν είναι υποχρεωµένος αυτός (διευθύνων τη συζήτηση) εξ 
επαγγέλµατος να δώσει και πάλι το λόγο στον κατηγορούµενο ή το συνήγορό του 
µετά την πρόταση του Εισαγγελέα της έδρας επί της αιτήσεως η ενστάσεως, εφόσον 
οι τελευταίοι αυτοί δεν ζήτησαν από τον διευθύνοντα να λάβουν εκ νέου το λόγο.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 18, 
ΚΠ∆: 138, 333, 358, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 25, 
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 23, 
Νόµοι: 3220/2004, άρθ 34, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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