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Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1517 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράβαση αγορανοµικών διατάξεων. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Με τις διατάξεις του άρθρου 15 εδ. ε' του Π∆/τος 40/1977 "Επιθεώρηση σφαγίων 
ζώων και ζωϊκών προϊόντων", ορίζεται ότι: "Ακατάλληλα προς κατανάλωσιν ως µη 
πληρούντα τας διατάξεις της ισχυούσης νοµοθεσίας: Ως τοιαύτα νοούνται τα τρόφιµα 
τα οποία δεν πληρούν εν ή περισσοτέρους όρους της σχετικής νοµοθεσίας. Η τύχη 
τούτων καθορίζεται εις τας οικείας διατάξεις". Περαιτέρω, το άρθρο 23 του Ν. 
4085/1960, όπως τροποποιήθηκε ο Ν. 248/1914 (Ζωοτεχνική και Κτηνιατρική 
Υπηρεσία), επίσης ορίζεται ότι: "πάσα παράβασις των διατάξεων του παρόντος νόµου 
και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδιδοµένων Β. ∆/των και υπουργικών αποφάσεων 
τιµωρείται διό ποινής φυλακίσεως ενός µηνός µέχρι δύο ετών".  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆, 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 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.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν ο ∆ικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη 
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο της 
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν 
στη διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η 
οποία υπάρχει, όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο 
συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την 
ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά 
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κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 248/1914,  
Νόµοι: 4085/1960, άρθ. 23,  
Π∆: 40/1977, άρθ. 15, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 123 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αγορανοµικές παραβάσεις. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Είναι συναφείς και πρέπει να συνεκδικαστούν. Μετά την κατάργηση, µε το άρθρο 3 
του Ν. 1401/1983, της παρ. 2 του άρθρου 36 του Αγορανοµικού Κώδικα (Ν∆ 
136/1946), όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 11 του Ν. 802/1978, που 
καθιέρωνε την ποινική ευθύνη των συµβατικά οριζοµένων ως αγορανοµικώς 
υπευθύνων των επιχειρήσεων, ευθύνονται πλέον, σύµφωνα µε την ισχύουσα παρ. 1 
του άρθρου 36 του ίδιου Κώδικα, για κάθε αγορανοµική παράβαση στα αναφερόµενα 
καταστήµατα, εργοστάσια, εργαστήρια κλπ και τιµωρούνται ως αυτουργοί "ο κύριος 
της επιχειρήσεως, ο διευθυντής και ο επόπτης" του καταστήµατος, εργοστασίου κλπ. 
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 30 παρ. 12 του αυτού Αγορανοµικού Κώδικα, 
τιµωρούνται µε φυλάκιση ή µε χρηµατική ποινή ή και µε τις δύο αυτές ποινές, οι µη 
συµµορφούµενοι µε τις υπό της αρµόδιας χηµικής υπηρεσίας εκδιδόµενες οδηγίες, 
γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις, µε τις οποίες καθορίζονται οι όροι, τους οποίους 
πρέπει να πληρούν τα εδώδιµα και ποτά που προσφέρονται προς κατανάλωση, όπως 
και τα αντικείµενα χρήσεως και οι όροι οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά την 
κατεργασία και τη συντήρησή τους προς φύλαξη της δηµόσιας υγείας και αποφυγή 
απάτης των αγοραστών. Εάν δε η παράβαση αυτή, όπως και εκείνες, που 
προβλέπονται υπό των άρθρων 31 και 32 του αυτού Κώδικα, τελέσθηκαν από 
αµέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση το πολύ έξι µηνών ή χρηµατική ποινή (άρθρο 33 
Αγορ. Κώδικα). Εξάλλου, στο άρθρο 11 παρ. 3 εδ. Ι και ΙΙα του Κώδικα Τροφίµων 
και Ποτών (ΥΑ 1100/1987, όπως ισχύει) ορίζονται τα εξής. "Οι ενδείξεις που 
περιλαµβάνονται υποχρεωτικά στην επισήµανση των τροφίµων, µε τους όρους και µε 
την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο εδ. γ' της παρ. αυτής και 
στις παραγράφους 4 έως 13 είναι: i) Η ονοµασία πώλησης ii) ο κατάλογος των 
συστατικών ...".  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν περιέχονται σ' αυτή, µε πληρότητα, σαφήνεια 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, οι οποίες τα θεµελίωσαν και 
οι σκέψεις µε τις οποίες έχουν υπαχθεί τα περιστατικό που αποδείχθηκαν στην 
ουσιαστική ποινική διάταξη που στη συγκεκριµένη περίπτωση εφαρµόσθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 802/1978, άρθ. 11, 
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Νόµοι: 1401/1983, άρθ. 3,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία από πρόθεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1767 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία µε πρόθεση. Οπλοφορία. Οπλοχρησία. Πλαστογραφία. Απάτη. 
Ψευδής βεβαίωση. Ν. 1599/1986. Φόνος ζώου συντροφίας. Ηθική αυτουργία. Ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως. Παράνοµη παράσταση πολιτικής αγωγής. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 299 παρ.1 του ΠΚ, ορίζεται ότι, " όποιος µε πρόθεση 
σκότωσε άλλον, τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη", κατά δε την παρ. 2 του ίδιου 
άρθρου, "αν η πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασµό ψυχικής ορµής 
επιβάλλεται η ποινή της πρόσκαιρης κάθειρξης". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει 
ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, 
απαιτείται, αντικειµενικά µεν, η αφαίρεση της ζωής άλλου ανθρώπου µε θετική 
ενέργεια ή παράλειψη οφειλόµενης από το νόµο ενέργειας, υποκειµενικά δε δόλος 
που περιλαµβάνει τη γνώση των αντικειµενικών στοιχείων της πράξης και τη θέληση 
καταστροφής της ζωής του άλλου ανθρώπου. Ο δόλος γενικά διαγιγνώσκεται από τα 
µέσα που χρησιµοποιήθηκαν και τις ειδικότερες συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε η 
πράξη, πρέπει δε να κατευθύνεται προς την αφαίρεση της ζωής άλλου και αρκεί για 
την θεµελίωση της υποκειµενικής υποστάσεως της άνω ανθρωποκτονίας και 
ενδεχόµενος δόλος. Από τη διατύπωση της δεύτερης παραγράφου του πιο πάνω 
άρθρου 299 του ΠΚ προκύπτει ότι για τη ποινική µεταχείριση του δράστη της 
ανθρωποκτονίας από πρόθεση, γίνεται διάκριση του δόλου σε προµελετηµένο και 
απροµελέτητο. Στην πρώτη περίπτωση κατά τη έννοια της διατάξεως, απαιτείται 
ψυχική ηρεµία του δράστη είτε κατά την απόφαση είτε κατά την εκτέλεση της 
πράξεως. Ενώ, στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται ο δράστης να βρίσκεται σε βρασµό 
ψυχικής ορµής και κατά τη λήψη της αποφάσεως και κατά την εκτέλεση της πράξης, 
γιατί αν λείπει ο βρασµός ψυχικής ορµής σε ένα από τα στάδια αυτά, δεν συντρέχουν 
οι όροι εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου 299 ΠΚ για την επιεικέστερη µεταχείριση 
του δράστη, δηλαδή, για την επιβολή της πρόσκαιρης αντί της ισόβιας κάθειρξης. Ως 
βρασµός ψυχικής ορµής νοείται εκείνη η ψυχική υπερδιέγερση που προκαλείται από 
την αιφνίδια υπερένταση συναισθήµατος ή πάθους, η οποία, ως ενεργός αιτία, έφθασε 
σε τέτοιο σηµείο ώστε να αποκλείσει τη σκέψη, δηλαδή τη στάθµιση των αιτίων που 
τον ωθούν προς την τέλεση του εγκλήµατος και εκείνων που τον απωθούν από την 
τέλεσή του, χωρίς να φθάνει µέχρι του σηµείου ώστε να προκαλεί διατάραξη της 
συνειδήσεως η οποία επιφέρει στέρηση της ικανότητας ή µειωµένη ικανότητα προς 
καταλογισµό κατά τα άρθρα 34 και 36 του Π.Κ.  
- α) Κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2168/1993 "όπλα θεωρούνται επίσης τα 
αντικείµενα που είναι πρόσφορά για επίθεση ή άµυνα και ιδιαίτερα... β) µαχαίρια 
κάθε είδους, εκτός εκείνων που η κατοχή τους δικαιολογείται για οικιακή ή 
επαγγελµατική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση", β) 
Κατά το άρθρο 10 παρ. 1,3 και 13 α',β του ίδιου πιο πάνω Ν. 2168/1993, τιµωρείται 
µε την στην άνω διάταξη προβλεπόµενη ποινή, όποιος φέρει όπλο (οπλοφορία) χωρίς 
την άδεια της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής του τόπου κατοικίας ή διαµονής του, 
δηλαδή για τη στοιχειοθέτηση του πληµµελήµατος της οπλοφορίας απαιτείται ο 
δράστης να φέρει παράνοµα όπλο, δηλαδή να το κρατά ή να το έχει πλησίον του για 
άµεση λήψη και χρήση του (σφαίρα κατοχής). γ) Κατά το άρθρο 14 του ίδιου Ν. 
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2168/1993, "όποιος µε χρήση όπλου διαπράξει κακούργηµα ή πληµµέληµα από δόλο 
ή αµέλεια και καταδικαστεί, ανεξάρτητα από την ποινή που επιβάλλεται γι' αυτό, 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών".  
- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 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", ενώ κατά την παρ. 3 εδ. α' του ιδίου άρθρου, όπως αυτή συµπληρώθηκε 
αρχικά µε το άρθρο 1 παρ. 7 εδ. α' του Ν. 2408/1996 και στη συνέχεια 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2721/1999, "αν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων (παρ. 1 - 2) σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον τιµωρείται µε 
κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν 
το ποσό των 73.000 ευρώ". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της πλαστογραφίας, η οποία είναι έγκληµα τυπικό, 
απαιτείται αντικειµενικά µεν η κατάρτιση από την αρχή εγγράφου, κατά την έννοια 
του άρθρου 13 στοιχ. γ' του ΠΚ, από τον υπαίτιο είτε µε αποµίµηση του γραφικού 
χαρακτήρα είτε µε τη θέση της υπογραφής του φερόµενου ως συντάκτη, είτε µε την 
κατάχρηση της υπογραφής (συµπλήρωση κατά το δοκούν εγγράφου που φέρει µόνον 
την υπογραφή τρίτου) που να το εµφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον, ή νόθευση 
γνησίου εγγράφου, δηλαδή αλλοίωση της έννοιας του περιεχοµένου του, 
υποκειµενικά δε δόλος που περιλαµβάνει τη γνώση και τη θέληση των πραγµατικών 
περιστατικών που απαρτίζουν την πράξη αυτή και το σκοπό του δράστη να 
παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου άλλον για γεγονός 
που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, όπως είναι εκείνο το γεγονός το οποίο είναι 
σηµαντικό για την παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή ή απόσβεση δικαιώµατος ή 
έννοµης σχέσεως. Ως περιουσιακό όφελος νοείται κάθε βελτίωση της περιουσιακής 
καταστάσεως του δράστη ή άλλου, υπέρ του οποίου ενεργεί, η οποία επέρχεται µε την 
αύξηση της οικονοµικής αξίας της περιουσίας του ωφελουµένου ή µε την 
προσπόριση άλλων ωφεληµάτων οικονοµικού χαρακτήρα ή µε την αποφυγή της 
µειώσεως της περιουσίας του µε βλάβη άλλου, η οποία και µόνη αρκεί για τη 
θεµελίωση της πλαστογραφίας σε βαθµό κακουργήµατος εάν το συνολικό όφελος ή η 
συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ. Αµέσως ζηµιούµενος από το 
έγκληµα της πλαστογραφίας δεν είναι µόνο εκείνος, του οποίου πλαστογραφήθηκε η 
υπογραφή ή νοθεύθηκε το έγγραφο του οποίου είναι εκδότης, αλλά και όποιος 
ζηµιώνεται αµέσως από τη χρήση του. Για τη θεµελίωση της βαρύτερης µορφής της 
πράξεως και την κατάφαση του κακουργηµατικού χαρακτήρα αυτής, απαιτείται 
πρόσθετος σκοπός του υπαιτίου να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος µε βλάβη τρίτου ή να βλάψει άλλον, εάν το συνολικό όφελος ή η 
συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ, είναι δε αδιάφορο αν ο 
σκοπός αυτός της περιουσιακής µεταθέσεως στην οποία απέβλεψε ο δράστης 
επιτεύχθηκε ή όχι. 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 πράξεως 
της καταρτίσεως ή 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 προϋποθέσεις για να υπάρξει στη συνέχεια η δυνατότητα, 
έστω και µε την παρεµβολή άλλων ενεργειών του δράστη, χρονικώς επόµενων της 
καταρτίσεως του πλαστού εγγράφου, να επέλθει το σκοπηθέν όφελος ή η 
περιουσιακή ζηµία. Οι τυχόν επιπρόσθετες και επόµενες ενέργειες του δράστη δεν 
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αναιρούν το πρόσφορο της πλαστογραφίας ή της νοθεύσεως να επιφέρει το 
περιουσιακό όφελος ή την περιουσιακή ζηµία την οποία αυτός επιδιώκει, 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 ζηµίας 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 επελεύσεως του οφέλους ή της ζηµίας. Περί των 
ανωτέρω, τέλος, συνηγορεί και το γεγονός ότι η πλαστογραφία υπό οποιαδήποτε 
µορφή (κατάρτιση πλαστού ή νόθευση γνησίου εγγράφου) ή διαβάθµιση του 
αξιοποίνου της, διαπλάσσεται στον νόµο ως έγκληµα σκοπού και µε αυτήν, δια της 
συστηµατικής εντάξεώς της στο περί τα υποµνήµατα κεφάλαιο του ΠΚ, σκοπείται η 
ασφάλεια και ακεραιότητα των εγγράφων συναλλαγών και όχι των περιουσιακών 
δικαίων (ΟλΑΠ 3/2008, ΑΠ 805,932/2009).  
- 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 ως 
αληθινών ή µε 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 τις διατάξεις αυτές 
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 πραγµάτωση του οφέλους αυτού, β) εν γνώσει 
παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση 
αληθινών γεγονότων, από την οποία, ως παραγωγό αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος 
και προέβη στην επιζήµια για τον ίδιο ή άλλον συµπεριφορά και γ) βλάβη ξένης 
περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε τις παραπλανητικές ενέργειες ή 
παραλείψεις, χωρίς να απαιτείται και ταυτότητα παραπλανηθέντος και ζηµιωθέντος 
προσώπου. Υπό την έννοια αυτή, το έγκληµα της απάτης συντελείται αντικειµενικώς 
και όταν ο δράστης προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις προς δηµόσια αρχή, πείθοντας 
έτσι αυτήν να προβεί σε ενέργειες της δραστηριότητάς της, από τις οποίες ζηµιώνεται 
άλλος. Ως γεγονότα, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 386 παρ. 1 του ΠΚ, 
νοούνται 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 ταυτόχρονα µε 
ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων, που αναφέρονται 
στο παρόν ή το 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 την πρόθεση να µην εκπληρώσει την 
υποχρέωσή του, τότε θεµελιώνεται το έγκληµα της απάτης. Για την κακουργηµατική 
µορφή της απάτης απαιτείται, κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 2721/1999, ο υπαίτιος είτε να 
διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελός που 
επεδίωκε ή η ζηµία του παθόντος, να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, είτε χωρίς 
τη συνδροµή των επιβαρυντικών περιστάσεων της κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια 
τέλεσης, το όφελος που επιδιώκει ο δράστης ή η ζηµία που προξενήθηκε στον 
παθόντα να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 220 παρ. 1 περ. α' του ΠΚ, "όποιος πετυχαίνει µε 
εξαπάτηση να βεβαιωθεί σε δηµόσιο έγγραφο αναληθώς περιστατικό που µπορεί να 
έχει έννοµες συνέπειες, καθώς και όποιος χρησιµοποιεί τέτοια ψευδή βεβαίωση, για 
να εξαπατήσει άλλον σχετικά µε το περιστατικό αυτό, τιµωρείται µε φυλάκιση τριών 
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µηνών µέχρι δύο ετών, αν δεν τιµωρείται βαρύτερα, κατά τις διατάξεις, για την ηθική 
αυτουργία". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως απαιτείται αντικειµενικώς µεν η, µε 
εξαπάτηση του δηµόσιου υπαλλήλου, µε οποιαδήποτε, δηλαδή, απατηλή ενέργεια του 
δράστη, εξαιτίας της οποίας παρασύρεται ο υπάλληλος από ευπιστία ή και αµέλειά 
του, σε βεβαίωση ψευδούς περιστατικού που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, 
υποκειµενικώς δε δόλος που συνίσταται στη θέληση να προκαλέσει ο δράστης µε 
οποιοδήποτε απατηλό µέσο την ψευδή βεβαίωση, και στη γνώση ότι το βεβαιούµενο 
σε δηµόσιο έγγραφο περιστατικό είναι αναληθές και µπορεί να έχει έννοµες 
συνέπειες για τον εαυτό του είτε για άλλον τρίτο, δηλαδή να επιφέρει γένεση, 
αλλοίωση ή απώλεια δικαιώµατος ή έννοµης σχέσεως. Ενώ δηµόσιο έγγραφο, κατά 
το άρθρο 438 του ΚΠολ∆, που έχει εφαρµογή και στην περιοχή του ποινικού δικαίου, 
γιατί το άρθρο 13γ του ΠΚ δεν προσδιορίζει την έννοιά του, είναι εκείνο που έχει 
συνταχθεί από τον καθύλη και κατά τόπο αρµόδιο δηµόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή 
από πρόσωπο που ασκεί δηµόσια λειτουργία και είναι προορισµένο για εξωτερική 
κυκλοφορία προς πλήρη απόδειξη για όλους κάθε γεγονότος που βεβαιώνεται µε 
αυτό, ότι έγινε από το πρόσωπο που συνέταξε ως άνω το έγγραφο ή ότι έγινε ενώπιον 
του. ∆εν τελείται δε η πράξη αυτή, αν ο υπάλληλος απλώς καταχωρεί τη δήλωση του 
εµφανισθέντος, χωρίς να βεβαιώνει κάτι επί πλέον τούτου διαπιστωτικά περί της 
αληθείας. Ο δόλος συνίσταται στη γνώση του δράστη ότι το βεβαιούµενο περιστατικό 
είναι αναληθές και µπορούσε να έχει έννοµες συνέπειες, είτε για τον εαυτό του είτε 
για τρίτο και ότι η βεβαίωση αυτή γίνεται σε δηµόσιο έγγραφο, ως και να υπάρχει 
πρόθεση εξαπατήσεως του υπαλλήλου, γιατί αν ο υπάλληλος τελεί εν γνώσει ότι 
βεβαιώνει ψευδώς, πρόκειται για το αδίκηµα του άρθρου 242 του ΠΚ και ηθικής 
αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση (ΑΠ 2041/2010).  
- Κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, "Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται 
µε το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα έγγραφα του άρθρου 6, µπορεί ν' 
αποδεικνύονται ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας του δηµόσιου τοµέα µε υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφεροµένου που συντάσσεται σε ειδικό σφραγιστό χαρτί αξίας 100 
δραχµών" (παρ. 1). "Ο τύπος και το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και 
κάθε άλλη λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας 
της Κυβέρνησης και Οικονοµικών" (παρ. 2). Περαιτέρω, κατά την παρ. 6 του άρθρου 
22 του ως άνω νόµου, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 αριθ. 13 του ν. 
2479/1997 "Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει 
τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών .........".  
- Κατά τα άρθρα 1 παρ.2 και 8 του Ν. 1197/1981, " όποιος φονεύει ζώο συντροφιάς 
τιµωρείται δια φυλακίσεως µέχρι έξι µηνών ή χρηµατικής ποινής 10.000 έως 30.000 
δραχµών ή δι' αµφοτέρων των ποινών ".  
- Από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 α του ΠΚ προκύπτει, ότι για την ύπαρξη 
ηθικής αυτουργίας απαιτούνται : α) πρόκληση από τον ηθικό αυτουργό σε κάποιον 
άλλο της απόφασης να διαπράξει ορισµένη πράξη, η πρόκληση δε αυτή µπορεί να 
γίνει αφού ο νόµος δεν ορίζει, µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ή µέσο, όπως µε 
προτροπές (δηλαδή µε παρακίνηση ή παρόρµηση ή ενθάρρυνση) και παραινέσεις 
(δηλαδή µε συµβουλές κλπ), πειθώ και φορτικότητα, β) διάπραξη από τον άλλο της 
πράξεως αυτής και γ) δόλος του ηθικού αυτουργού, δηλαδή, ηθεληµένη πρόκληση 
της απόφασης για την διάπραξη από τον άλλο της αντικειµενικής υποστάσεως 
ορισµένου εγκλήµατος µε θέληση και γνώση ή αποδοχή της συγκεκριµένης 
εγκληµατικής πράξεως.  
- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, η 
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έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του 
ίδιου Κώδικα υπάρχει προκειµένου περί καταδικαστικής αποφάσεως, όταν 
περιέχονται σ' αυτήν τα 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 έχουν υπαχθεί τα περιστατικά που 
αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση. 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. 
Ειδικώς, 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. ∆εν αποτελεί, 
όµως, λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η 
εσφαλµένη εκτίµηση των µαρτυρικών καταθέσεων ή των αναγνωσθέντων εγγράφων, 
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 δε και εµπεριστατωµένη αιτιολογία των 
δικαστικών αποφάσεων πρέπει να επεκτείνεται και στα αιτήµατα και και στους 
αυτοτελείς ισχυρισµούς που προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε 
τα άρθρα 170 παρ.2 και 333 παρ.2 ΚΠ∆, από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορό του 
και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή στον αποκλεισµό ή την 
µείωση της ικανότητας προς καταλογισµό ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή τη 
µείωση της ποινής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση υπάγεται και η παραδοχή από το 
δικαστήριο µιας ή περισσοτέρων από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 84 ΠΚ 
ελαφρυντικές περιστάσεις.  
Επίσης τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός µε την παραπάνω έννοια είναι και ο ισχυρισµός 
άµυνας, ο ισχυρισµός περί βρασµού ψυχικής ορµής, αφού, η ουσιαστική ευδοκίµηση 
αυτού, συνεπάγεται είτε το ατιµώρητο του δράστη ή την επιβολή µειωµένης ποινής. 
Για την πληρότητα όµως του ισχυρισµού αυτού δεν αρκεί ο κατηγορούµενος να 
επικαλεσθεί τις σχετικές µόνο διατάξεις του ΠΚ αλλά πρέπει και να αναφέρει τα 
πραγµατικά εκείνα περιστατικά επί των οποίων θεµελιώνει κάθε περίπτωση νοσηρής 
διαταράξεως των πνευµατικών λειτουργιών, ώστε ο δικαστής ύστερα από αξιολόγηση 
και τυχόν αποδοχή αυτών να κρίνει αν συντρέχει περίπτωση ελλείψεως ή 
περιορισµένης ικανότητας προς καταλογισµό, η οποία προϋποθέτει διάγνωση µιας 
από τις ψυχικές καταστάσεις που προαναφέρθηκαν, ο αποκλεισµός της οποίας 
καθιστά µάταιη την περαιτέρω έρευνα της ικανότητας του δράστη να αντιληφθεί το 
άδικο της πράξης του ή να ενεργήσει σύµφωνα µε την αντίληψή του για το άδικο 
αυτό.  



 

[10] 
 

- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως αποτελεί 
και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Κατά την 
έννοια της διατάξεως αυτής εσφαλµένη είναι η ερµηνεία όταν το δικαστήριο αποδίδει 
στη διάταξη έννοια διαφορετική από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη 
εφαρµογή υφίσταται όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε, στη διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης 
εφαρµογής της διατάξεως υπάρχει και όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα 
που συµβαίνει όταν στο πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στον 
συνδυασµό αιτιολογικού µε διατακτικό έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή 
λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτός από τον Άρειο Πάγο ο έλεγχος της 
ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 2 ΚΠ∆, αν ο πολιτικώς ενάγων παρέστη 
παράνοµα στη διαδικασία του ακροατηρίου επέρχεται ακυρότητα που λαµβάνεται και 
αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και στον 
Άρειο Πάγο ακόµη. Η ακυρότητα, όµως, αυτή που δηµιουργεί λόγο αναιρέσεως κατά 
το άρθρο 510 παρ. 1 Α ΚΠ∆, επέρχεται µόνον όταν υπάρχει έλλειψη ενεργητικής ή 
παθητικής νοµιµοποιήσεως του πολιτικώς ενάγοντος ή όταν δεν τηρήθηκε η 
διαδικασία που επιβάλλεται από το άρθρο 68 του ιδίου Κώδικα ως προς τον τρόπο 
και χρόνο ασκήσεως και υποβολής της πολιτικής αγωγής και όχι άλλες πληµµέλειες ή 
ελλείψεις ως προς την παράσταση ή εκπροσώπηση αυτού που παρέστη ως πολιτικώς 
ενάγων.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 68 παρ. 2 ΚΠ∆ εκείνος που κατά τον Αστικό Κώδικα 
δικαιούται χρηµατική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης µπορεί να υποβάλει την 
απαίτησή του στο Ποινικό δικαστήριο, µέχρι την έναρξη της αποδεικτικής 
διαδικασίας χωρίς έγγραφη προδικασία. ∆ικαιούχος της χρηµατικής αυτής 
ικανοποιήσεως είναι µόνον ο φορέας του δικαιώµατος ή εννόµου συµφέροντος που 
έχει προσβληθεί. 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 άµεσο αποτέλεσµα των περιγραφοµένων γεγονότων που 
αποδίδονται στον κατηγορούµενο. Η δήλωση δε αυτή όταν επαναλαµβάνεται στο 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο δεν είναι αναγκαίο να έχει και όλα τα παραπάνω στοιχεία 
αφού κρίνεται στο πλαίσιο που διατυπώθηκε στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο και κατά 
το µέτρο που έγινε δεκτή από αυτό.  
Επίσης, αν η πολιτική αγωγή αυτού που ζηµιώθηκε από αξιόποινη πράξη εισαχθεί 
στο πολιτικό δικαστήριο, χωρίς να επιφυλαχθεί για κάποιο ποσό, που προτίθεται να 
υποβάλει στο ποινικό δικαστήριο, και αυτό εξέδωσε οριστική απόφαση επ' αυτής και 
στη συνέχεια ο δικαιούχος της αξιώσεως παραστάθηκε ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον 
του ποινικού δικαστηρίου για την ίδια απαίτηση, επέρχεται απόλυτη ακυρότητα, αν 
το δικαστήριο της ουσίας δεχθεί την παράσταση αυτή, υπό την προϋπόθεση, όµως, 
ότι προβλήθηκε αντίρρηση για το λόγο αυτό κατά της παράστασης αυτής ή ότι 
ετέθησαν υπόψη του δικαστηρίου τα πραγµατικά εκείνα περιστατικά από τα οποία 
προκύπτει ότι η παράσταση δεν είναι νόµιµη, αφού, άλλως, το δικαστήριο δεν έχει τη 
δυνατότητα να ερευνήσει και να λάβει υπόψη στοιχεία που καθιστούν παράνοµη την 
παράσταση εφόσον αυτά δεν προκύπτουν από τη διαδικασία (ΟλΑΠ 1282/1992, ΑΠ 
775/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 46, 216, 220α, 299, 386,  
ΚΠ∆: 68, 84, 171, 502, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
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ΚΠολ∆: 438, 
Νόµοι: 1197/1981, άρθ. 1, 8,  
Νόµοι: 1599/1986, άρθ. 8,  
Νόµοι: 2168/1993, άρθ. 1, 10, 13, 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1763 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της 
δικαστικής αποφάσεως. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση ως προς έναν από τους 
αναιρεσείοντες. 
- 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 
ανθρωποκτονίας από αµέλεια, απαιτείται η διαπίστωση, αφενός µεν 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, εφόσον 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 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 τη 
διάταξη αυτή, όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξεως, απαιτεί να έχει 
επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του, τιµωρείται όπως η πρόκληση του 
µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παραλείψεως, είχε ιδιαίτερη (δηλαδή ειδική και όχι 
γενική) νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος. Η 
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 υπόχρεου ή 
από σύµβαση ή από ορισµένη προηγούµενη συµπεριφορά του, από την οποία 
δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επελεύσεως του εγκληµατικού αποτελέσµατος.  
- Η απαιτούµενη 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 από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ιδίου Κώδικα 
λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, όταν εκτίθενται 
σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά 
περιστατικά που προέκυψαν και συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος, και 
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αναφέρονται οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση 
τους οποίους υπήχθησαν τα περιστατικά που αποδείχθηκαν 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 τα αποδεικτικά µέσα στο 
σύνολο 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 από αυτά, δεν 
υποδηλώνει ότι δε λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Ειδικά δε, επί εγκλήµατος εξ αµελείας, 
που συνίσταται σε παράλειψη, πρέπει να προσδιορίζεται στην αιτιολογία της 
αποφάσεως και από πού πηγάζει η ιδιαίτερη υποχρέωση του υπαίτιου προς ενέργεια 
(αποτρεπτική του αποτελέσµατος) και αν πρόκειται για επιτακτικό κανόνα δικαίου 
και ο κανόνας αυτός. ∆εν αποτελούν όµως λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση 
των αποδείξεων και ειδικότερα 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, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η 
αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας (ΟλΑΠ 1/2005).  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
υφίσταται, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθά τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρµοσθείσα διάταξη, αλλά και όταν η διάταξη 
αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για τον λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα 
της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στον συνδυασµό του διατακτικού προς το 
σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, 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 βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 302, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1599 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Εργατικό ατύχηµα. Μέτρα ασφαλείας. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 28 και 302 του ΠΚ προκύπτει, ότι 
για τη θεµελίωση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται να 
διαπιστωθεί αφενός ότι ο δράστης δεν κατέλαβε την απαιτούµενη κατ' 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 
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τη δυνατότητα, µε βάση 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 του. Όταν δε η αµέλεια συνίσταται όχι 
σε ορισµένη ενέργεια ή παράλειψη αλλά αποτελεί σύνολο συµπεριφοράς του δράστη, 
που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για την διαπραττόµενη µε τον τρόπο αυτό 
ανθρωποκτονία από αµέλεια, η οποία τελείται µε παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή 
όχι µόνον των όρων του ως άνω άρθρου 28 ΠΚ αλλά και εκείνων του άρθρου 15 
αυτού, 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. Η ύπαρξη τέτοιας υποχρεώσεως σε 
έγκληµα που τελείται µε παράλειψη, µπορεί να, πηγάζει είτε από ρητή διάταξη του 
νόµου ή από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη 
σχέση του υπόχρεου, είτε από σύµβαση, είτε από ορισµένη συµπεριφορά του 
υπαίτιου, από την οποία, δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος του εγκληµατικού 
αποτελέσµατος και πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στην απόφαση, 
επιπρόσθετα δε να προσδιορίζεται και ο επιτακτικός κανόνας δικαίου από τον οποίον 
πηγάζει.  
- Με τις διατάξεις των άρθρων 78 εδ. α,β,γ,δ και 79 Π∆ 1073/12/16-9-1981 "περί 
µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και κάθε 
φύσεως έργων αρµοδιότητας πολιτικού µηχανικού"καθορίζονται λεπτοµερώς τα 
µέτρα ασφαλείας για την πρόληψη των ατυχηµάτων από άµεση ή έµµεση επαφή η 
προσέγγιση σε δίκτυα ή λοιπά στοιχεία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υπό τάση. 
Ειδικότερα, κατά τις ως άνω διατάξεις πρέπει να λαµβάνονται από τους εκτελούντες 
το έργο και τον επιβλέποντα τούτο µηχανικό όλα τα επιβαλλόµενα µέτρα ώστε να, 
αποκλείεται η προσέγγιση των εργαζοµένων σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή στοιχεία 
ασχέτως τάσης τους. Οι µεταφορές, χειρονακτικές ή µη, σιδηροπλισµού, κ.α και οι 
εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, τροχιών αναβατήρων, πυραύλων κ.α και οι 
προσεγγίσεις αντλιών σκυροδέρµατος πραγµατοποιούνται µακριά από 
ηλεκτροφόρους αγωγούς ασχέτως τάσης. Σε περιοχές που υπάρχουν εναέρια 
ηλεκτρικά δίκτυα ή εγκαταστάσεις, εφόσον εργάζονται ή κινούνται υψηλά οχήµατα- 
µηχανήµατα, γερανοί κ.λ.π λαµβάνονται πέραν των ως άνω και µετά από έγγραφη 
έγκριση της ∆ΕΗ, πρόσθετα ειδικά µέτρα ασφαλείας. Αντιπροσωπευτικά των 
σχετικών µέτρων αναφέρονται, η καταβίβαση του ιστού (µπούµας), η κατασκευή 
ξύλινων προστατευτικών πλαισίων σε σηµεία συνήθων διελεύσεων κάτωθεν γραµµών 
κ.α. Οποιαδήποτε απαιτούµενη επέµβαση στα δίκτυα της ∆ΕΗ όπως ανύψωση, 
διακοπή ρεύµατος κ.λ.π πραγµατοποιείται µόνο από αυτή, µετά από έγγραφη αίτηση 
του ενδιαφεροµένου. Αν πλησίον εργοταξίου διέρχονται αγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύµατος, ειδοποιείται εγγράφως από τον εκτελούνται το έργο και τον επιβλέποντα 
τούτο µηχανικό. Μετά δε τη έγγραφη έγκριση της αρµοδίας υπηρεσίας της ∆ΕΗ 
λαµβάνονται όλα τα κατά περίπτωση ενδεικνυόµενα περαιτέρω προστατευτικά µέτρα 
και ιδίως κατασκευή προστατευτικών σανιδωµάτων.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγω αναίρεσής της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του 
ιδίου κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτών 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 που τα θεµελιώνουν και οι σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών 
στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας 
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αιτιολογίας α) είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και β) αρκεί να αναφέρονται τα 
αποδεικτικά µέσα γενικώς, κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε 
χωριστά από καθένα. Μόνη δε η αποδοχή από το δικαστήριο της ουσίας, στο 
σκεπτικό της αποφάσεως ύστερα από εκτίµηση των αποδείξεων, ως αιτιολογία έστω 
και κατ' αντιγραφή του διατακτικού της αποφάσεως, δεν συνιστά, ανευ ετέρου 
έλλειψη αιτιολογίας, εφόσον το διατακτικό είναι λεπτοµερές, σαφές και πλήρες ως 
προς τα περιστατικά της αντικειµενικής και υποκειµενικής υποστάσεως του 
εγκλήµατος.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 302,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Π∆: 1073/1981, άρθ. 78,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 676 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Κλήση. 
- Από το συνδυασµό της διατάξεως του άρθρου 302 παρ. 1 του ΠΚ, στην οποία 
ορίζεται ότι όποιος από αµέλεια επιφέρει το θάνατο άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών, 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 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 ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται: α) να µην καταβλήθηκε από το δράστη 
η επιβαλλόµενη, κατ' αντικειµενική κρίση, προσοχή, την οποία κάθε µέσος 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 είχε αυτός τη δυνατότητα, 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, το οποίο από έλλειψη 
της προαναφερθείσης προσοχής, είτε δεν πρόβλεψε είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, 
πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της 
ενέργειας ή της παραλείψεως του δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 500, 320 και 321 του ΚΠ∆ 
προκύπτει ότι ο εκκαλών κλητεύεται ενώπιον του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου µε 
κλήση του αρµόδιου εισαγγελέα, η οποία περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 
στο άρθρο 321, πλην, αυτονοήτως, του καθορισµού της πράξης και µνείας του 
προβλέποντος αυτήν άρθρου του ποινικού νόµου, αφού υπόκειται κλήση προς 
εκδίκαση εφέσεως, για πράξη την οποία γνωρίζει ο κλητευόµενος.  
Περαιτέρω, εν σχέσει µε την κατά το άρθρο 155 του ΚΠ∆ επίδοση της κλήσης, 
ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 159 του ίδιου Κώδικα ότι η επίδοση µπορεί να γίνει 
και µε το ταχυδροµείο, σε επείγουσα δε περίπτωση οι κλήσεις µπορούν να σταλούν 
απευθείας µε τηλεγράφηµα (περίπτ. 1), ενώ, προκειµένου για πρόσωπο που κρατείται 
στις φυλακές, η επίδοση µπορεί να γίνει και µε τηλεοµοιοτυπική διαβίβαση του 
εγγράφου (περίπτ. 2). Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι αφού 
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σε επείγουσα περίπτωση η κλήση του εκκαλούντος µπορεί να γίνει τηλεγραφικώς, 
πολύ περισσότερο η διαβίβαση του εγγράφου της κλήσης µπορεί να γίνει µε 
τηλεοµοιοτυπία (FAX), η οποία αποτελεί έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 13γ' 
του ΠΚ, χωρίς η κατά τον τρόπο αυτόν επίδοση της κλήσης να αποκλείεται από το 
γεγονός ότι ο καλούµενος δεν βρίσκεται σε χώρο κράτησης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13,  
ΚΠ∆: 155, 302, 320, 321, 500, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Απειλή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 507 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απειλή. Εφαρµογή ηπιότερου νόµου. Παύει την ποινική δίωξη. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 333 του ΠΚ όποιος προκαλεί σε άλλον τρόµο ή 
ανησυχία απειλώντας τον µε βία ή άλλη παράνοµη πράξη ή παράλειψη τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι ενός έτους ή µε χρηµατική ποινή.  
- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.4043/2012 "Μέτρα για τη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήµατα κράτησης και άλλες διατάξεις" η ισχύς 
του οποίου αρχίζει κατ' άρθρο 8 αυτού από τη δηµοσίευση του στις 13.2.2012 στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (τ.Α'25), Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη 
των ακόλουθων αξιοποίνων πράξεων, που έχουν τελεσθεί µέχρι 31.12.2011: α) των 
πταισµάτων και β)των πληµµεληµάτων κατά των οποίων ο νόµος απειλεί ποινή 
φυλακίσεως µέχρι ένα έτος ή χρηµατική ποινή ή και τις δύο ποινές. Στην περίπτωση 
των πληµµεληµάτων, εάν ο υπαίτιος υποπέσει µέσα σε ένα έτος από τη δηµοσίευση 
του νόµου σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήµατος ή πληµµελήµατος και 
καταδικασθεί αµετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη 
των έξι µηνών συνεχίζεται η κατ' αυτού παθείσα ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται 
στο χρόνο παραγραφής του αξιοποίνου της πρώτης πράξης ο διανυθείς χρόνος από 
την παύση της δίωξης µέχρι την αµετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη. Περαιτέρω 
κατά την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου του ανωτέρω Ν.4043/2012 η παραγραφή του 
αξιοποίνου και η παύση της ποινικής δίωξης κατά την παράγραφο 1, δεν ισχύει για τις 
παραβάσεις α) του άρθρου 358 του Ποινικού Κώδικα του ν.690/1945 γ) του άρθρου 
28 ν.3996/2011 και δ) των Ν. 703/1977 και 3959/2011.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 2 του ΠΚ που ορίζει ότι αν από την τέλεση της πράξεως 
µέχρι την αµετάκλητη εκδίκαση αυτής, ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι νόµοι, 
εφαρµόζεται αυτός που περιέχει τις ευµενέστερες για τον κατηγορούµενο διατάξεις 
απορρέει η αρχή της αναδροµικής εφαρµογής του ηπιότερου νόµου από τους 
περισσότερους που ίσχυσαν µέχρι την αµετάκλητη εκδίκαση της πράξεως. Ηπιότερος 
θεωρείται κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως, µεταξύ των άλλων και ο 
µεταγενέστερος νόµος που χαρακτήρισε την πράξη ανέγκλητη ή παύει την κατ' αυτής 
ποινική δίωξη ως εκ της θεσπιζόµενης παραγραφής του αξιοποίνου. Εξάλλου κατά τη 
διάταξη του άρθρου 511 ΚΠ∆ σε συνδυασµό µε αυτή του άρθρου 514 εδάφιο 
τελευταίο του ίδιου κώδικα αν κριθεί παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης ο Άρειος Πάγος 
λαµβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως το δεδικασµένο και αν κριθεί βάσιµος ένας λόγος 
και την παραγραφή που επήλθε µετά τη δηµοσίευση της προσβαλλοµένης αποφάσεως 
επίσης δε αυτεπαγγέλτως εφαρµόζει τον επιεικέστερο νόµο που ισχύει µετά τη 
δηµοσίευση της.  
∆ιατάξεις: 
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ΠΚ: 2, 333, 
ΚΠ∆: 511, 514, 
Νόµοι: 4043/2012, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Αυτοδικία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 213 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αυτοδικία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 331 του ΠΚ, όποιος ασκεί αυθαίρετα ("αυτογνωµόνως" κατά το 
κείµενο της καθαρεύουσας) αξίωση σχετική µε δικαίωµα που ή το έχει πραγµατικά ή 
από πεποίθηση το οικειοποιείται τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι έξι µηνών ή µε 
χρηµατική ποινή. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, για την αντικειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος της αυτοδικίας, απαιτείται άσκηση αξιώσεως κατά τρόπο 
αυθαίρετο αναφορικά µε δικαίωµα που έχει ή από πεποίθηση οικειοποιείται ο 
δράστης. Ως αυθαίρετη ενέργεια θεωρείται οποιαδήποτε υλική πράξη, που τείνει στην 
ικανοποίηση αξιώσεως, κατά παράλειψη της δικαστικής οδού, µε την οποία 
ρυθµίζεται η αµφισβήτηση που ανέκυψε. Υποκειµενικώς απαιτείται δόλος, δηλαδή 
γνώση του δράστη ότι ενεργεί αυτογνωµόνως, και περαιτέρω πεποίθηση ότι το 
δικαίωµα ανήκει σ' αυτόν. Κοινό χαρακτηριστικό και περιεχόµενο και των δύο 
αναφερόµενων στη διάταξη αυτή λόγων, σε έναν από τους οποίους µόνο µπορεί να 
στηρίζεται η αποδοκιµαζόµενη από τον ουσιαστικό ποινικό νόµο ενέργεια του 
δράστη, είναι η πεποίθηση τούτου, ότι είναι δικαιούχος του δικαιώµατος, από το 
οποίο ασκεί ο ίδιος την αξίωση, πεποίθηση που υπάρχει αναµφίβολα και στην πρώτη 
περίπτωση που ο δράστης έχει το δικαίωµα πραγµατικά και στη δεύτερη περίπτωση 
που αυτός από πεποίθηση το οικειοποιείται, δηλαδή και όταν ανήκει στο δράση το 
δικαίωµα και όταν δεν ανήκει. Η παραδοχή, εποµένως, από το δικαστήριο, 
διαζευκτικά, ότι ο δράστης ενήργησε, όπως ενήργησε, ασκώντας αυθαίρετη αξίωση 
σχετικά µε δικαίωµα που το είχε πραγµατικά, ή που δεν το έχει, αλλά το 
οικειοποιείται από πεποίθηση, δεν περιέχει αντίφαση, ούτε δηµιουργεί έλλειψη 
νόµιµης βάσης, ώστε να θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει η οφειλόµενη στην περίπτωση 
ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, εξαιτίας ελλείψεως καθορισµού ειδικότερα 
του λόγου, στον οποίο γίνεται δεκτό από το δικαστήριο η ενέργεια του δράστη.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από το άρθρο 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ ∆' του Ίδιου 
Κώδικα, 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. Ως προς τις αποδείξεις, αρκεί αυτές να αναφέρονται στην 
απόφαση κατ' είδος, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποίο ή ποία 
αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε η κάθε παραδοχή. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας 
είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο. ∆εν αποτελούν όµως λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη 
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η 
εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και 
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αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους 
αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις 
αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 331, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Βιασµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 246 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Βιασµός. Απόπειρα. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία 
ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 336 παρ. 1 ΠΚ, "όποιος µε σωµατική βία ή µε απειλή 
σπουδαίου και άµεσου κινδύνου εξαναγκάζει άλλον σε συνουσία εξώγαµη ή σε ανοχή 
ή επιχείρηση ασελγούς πράξης τιµωρείται µε κάθειρξη". Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι για τη συγκρότηση του εγκλήµατος του βιασµού απαιτούνται: 
α)εξαναγκασµός κάποιου, ανεξαρτήτως φύλου, σε εξώγαµη συνουσία ή επιχείρηση 
ασελγούς πράξης, που συντρέχει όταν το πρόσωπο, χωρίς τη θέληση του, 
υποβάλλεται σε εξώγαµη συνουσία ή σε επιχείρηση ή ανοχή ασελγούς πράξης και β)ο 
εξαναγκασµός του προσώπου αυτού γίνεται µε απειλή σπουδαίου και άµεσου 
κινδύνου ή µε σωµατική βία που είναι η φυσική δύναµη, η οποία δε µπορεί να 
αποκρουσθεί και που αναγκάζει έτσι κάποιον να υποστεί χωρίς τη θέληση του 
σαρκική συνάφεια ή να επιχειρήσει ή ανεχθεί ασελγή πράξη. Ο εξαναγκασµός µπορεί 
να γίνει µε καθένα από τους παραπάνω τρόπους ή και µε τους δύο, δηλαδή και µε τη 
χρήση σωµατικής βίας και µε την απειλή κατά τα εκτεθέντα. Ως ασελγής πράξη 
νοείται εκείνη που αντικειµενικώς προσβάλλει το κοινό αίσθηµα της αιδούς και των 
ηθών, υποκειµενικώς δε κατευθύνεται στην ικανοποίηση ή διέγερση της γενετήσιας 
επιθυµίας και διακρίνεται από τη συνουσία που είναι η συνένωση των γεννητικών 
µορίων. Υποκειµενικώς απαιτείται δόλος, που συνίσταται στη γνώση και τη θέληση 
των άνω στοιχείων του εγκλήµατος του βιασµού, δηλαδή στη βούληση του δράστη 
όπως µε σωµατική βία ή µε απειλή ή και µε τις δύο µαζί εξαναγκάσει άλλον σε 
εξώγαµη συνουσία ή σε ανοχή ή επιχείρηση ασελγούς πράξη ς και περιλαµβάνει τη 
γνώση ότι ο "άλλος" δε συναινεί στη συνουσία ή την ασελγή πράξη.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του αρ. 42 παρ. 1 ΠΚ όποιος έχοντας αποφασίσει να 
εκτελέσει κακούργηµα ή πληµµέληµα, επιχειρεί πράξη που αποτελεί αρχή εκτέλεσης, 
τιµωρείται, αν το κακούργηµα ή πληµµέληµα δεν ολοκληρώθηκε, µε ποινή 
ελαττωµένη (αρ. 83). Από την παραπάνω διάταξη συνάγεται ότι για την ύπαρξη 
απόπειρας, απαιτείται πράξη την οποία επιχειρεί ο δράστης µε το δόλο τέλεσης 
ορισµένου εγκλήµατος και περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως. Ως τέτοια δε 
πρέπει να θεωρηθεί κάθε ενέργεια του δράστη µε την οποία αρχίζει να 
πραγµατώνεται η αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και η οποία αν δεν 
αποκοπεί από οποιονδήποτε λόγο οδηγεί αναµφισβήτητα στην πραγµάτωση αυτού ή 
τελεί σε τέτοια αναγκαία και άµεση σχέση συνάφειας, ώστε κατά την κοινή αντίληψη 
να θεωρείται ως τµήµα αυτής. Σύµφωνα δε µε τη διάταξη του άρθρου 167 παρ. 1 εδ. 
α' ίδιου Κώδικα "Όποιος µεταχειρίζεται βία ή απειλή βίας για να εξαναγκάσει κάποια 
αρχή ή υπάλληλο να ενεργήσουν πράξη που ανάγεται στα καθήκοντά τους ή να 
παραλείψουν νόµιµη πράξη, καθώς και όποιος βιαιοπραγεί κατά υπαλλήλου ή 
προσώπου που έχει προσληφθεί ή άλλου υπαλλήλου που έχει προστρέξει για να τον 
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υποστηρίξει ενώ διαρκεί η νόµιµη ενέργεια του, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
ενός έτους".  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' - ίδιου Κώδικα λόγο αναίρεσης, 
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. 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. ∆εν αποτελούν όµως λόγους αναίρεσης η εσφαλµένη εκτίµηση 
εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη 
αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη 
της µεταξύ τους αξιολογικής συσχέτισης των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις 
περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της 
ουσίας. 
Η επιβαλλόµενη κατά τα πιο πάνω ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της 
απόφασης πρέπει να υπάρχει όχι µόνο ως προς την κατηγορία, αλλά να επεκτείνεται 
και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς που προβάλλονται από τον κατηγορούµενο ή το 
συνήγορο του. Τέτοιοι ισχυρισµοί είναι εκείνοι που προβάλλονται στο ∆ικαστήριο 
της ουσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 170 παρ.2 και 333 παρ.2 ΚΠ∆, και 
τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης ή την άρση ή µείωση της 
ικανότητας καταλογισµού ή την εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξης ή τη µείωση της 
ποινής. Η απόρριψη ενός τέτοιου ισχυρισµού, όπως είναι και ο ισχυρισµός για 
ελαττωµένη ικανότητα προς καταλογισµό, αφού σε περίπτωση ουσιαστικής 
βασιµότητας του έχει ως συνέπεια την επιβολή µειωµένης ποινής όπως προκύπτει από 
όσα ορίζονται στο άρθρο 36 παρ. 1 ΠΚ, κατά την τελευταία αυτή διάταξη, αν 
εξαιτίας κάποιας από τις ψυχικές καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34 δεν, 
έχει εκλείψει εντελώς, αλλά µειώθηκε σηµαντικά η ικανότητα για καταλογισµό, που 
απαιτείται από το άρθρο αυτό, επιβάλλεται, ποινή ελαττωµένη (ΠΚ 82),προβάλλεται 
παραδεκτά και κατά τρόπο πλήρη και ορισµένο ή ο φερόµενος ως αυτοτελής 
ισχυρισµός δεν είναι στην πραγµατικότητα αυτοτελής, κατά την έννοια που 
προαναφέρθηκε, αλλά αρνητικός της κατηγορίας, το ∆ικαστήριο δεν υποχρεούται να 
απαντήσει, και µάλιστα ιδιαίτερα και αιτιολογηµένα, αφού δεν υπάρχει υποχρέωση 
ιδιαίτερης απάντησης σε απαράδεκτο ισχυρισµό ή σε ισχυρισµό αρνητικό της 
κατηγορίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆, λόγο αναίρεσης αποτελεί και η εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εσφαλµένη ερµηνεία υπάρχει 
όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά 
έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει 
σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που 
εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, 
συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διάταξης αυτής, η οποία υπάρχει, όταν στο 
πόρισµα της απόφασης, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν 
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εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η 
απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 42, 83, 167, 336, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. E, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Εγκλήµατα σχετικά µε την υπηρεσία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1718 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παθητική δωροδοκία. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 235 ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο δεύτερο του Ν. 
2802/2002, 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 
καθήκοντα του ή αντίκειται σε αυτά. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, για τη 
στοιχειοθέτηση του υπαλλακτικώς µικτού εγκλήµατος της παθητικής δωροδοκίας 
(δωροληψίας), απαιτείται, αντικειµενικώς, εκτός από την ιδιότητα του δράστη, ως 
υπαλλήλου, κατά την έννοια των άρθρων 13 περ. α' και 263 Α' ΠΚ, και η εκ µέρους 
αυτού απαίτηση ή λήψη δώρων ή άλλων ανταλλαγµάτων ή αποδοχή υποσχέσεως 
προς παροχή τέτοιων ανταλλαγµάτων ή ωφεληµάτων οποιασδήποτε φύσεως, τα οποία 
δεν δικαιούται, άµεσα ή µε τη µεσολάβηση τρίτου, για ενέργεια ή παράλειψη 
µελλοντική και όχι τελειωµένη, η οποία ανήκει στον κύκλο της αρµοδιότητας του και 
ανάγεται στην υπηρεσία του ή αντίκειται στα καθήκοντα του, όπως αυτά 
διαγράφονται ή προκύπτουν από το νόµο ή τους υπηρεσιακούς κανονισµούς, τις 
διαταγές και οδηγίες των προϊσταµένων του, την υπηρεσιακή του σχέση ή τη φύση 
της υπηρεσίας του. Υποκειµενικούς δε, απαιτείται δόλος, ο οποίος συνίσταται στη 
γνώση, έστω και µε την έννοια του ενδεχόµενου δόλου, των ανωτέρω θεµελιωτικών 
της αντικειµενικής υποστάσεως του εν λόγω εγκλήµατος περιστατικών και τη θέληση 
να απαιτήσει, λάβει τα πιο πάνω οποιασδήποτε φύσης ωφελήµατα ή αποδεχθεί 
υπόσχεση παροχής αυτών, µε περαιτέρω σκοπό (η πραγµατοποίηση του οποίου δεν 
απαιτείται για την τυπική τέλεση του εγκλήµατος) να προβεί σε ενέργεια ή 
παράλειψη που ανήκει στον κύκλο της αρµοδιότητας του και ανάγεται στα 
υπηρεσιακά του καθήκοντα ή αντίκειται σε αυτά.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου 
Κώδικα, όταν 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 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 αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς 
κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά, 
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αρκεί να συνάγεται από την απόφαση ότι όλα τα αποδεικτικά µέσα έχουν ληφθεί 
υπόψη και εκτιµηθεί.  
- Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που ιδρύει λόγο 
αναίρεσης της καταδικαστικής απόφασης κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆, 
συντρέχει όχι µόνο όταν το δικαστήριο δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικό περιστατικά, 
τα οποία έχει δεχθεί ως αληθινά, στη διάταξη που εφαρµόσθηκε, αλλά και όταν η 
διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το Λόγο ότι στο πόρισµα της απόφασης, 
που περιλαµβάνεται στο 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.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 235, 263, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Εκβίαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 724 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εκβίαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 385 παρ. 1 στοιχ. α του ΠΚ όποιος, εκτός από τις 
περιπτώσεις του άρθρου 380, µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο 
περιουσιακό όφελος, εξαναγκάζει κάποιον µε βία ή απειλή σε πράξη, παράλειψη ή 
ανοχή, από την οποία επέρχεται ζηµία στην περιουσία του εξαναγκαζόµενου ή άλλου, 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών, αν δε µεταχειρίσθηκε βία ή 
απειλή βλάβης της επιχειρήσεως, του επαγγέλµατος, του λειτουργήµατος του ή άλλης 
δραστηριότητας που ασκεί ο εξαναγκαζόµενος ή άλλος ή προσφέρθηκε να παρέχει ή 
παρέχει προστασία για την αποτροπή προκλήσεως τέτοιας βλάβης από τρίτο, µε 
φυλάκιση τουλάχιστο δύο ετών. Αν τις παραπάνω πράξεις τέλεσε πρόσωπο που 
διαπράττει τέτοιες πράξεις κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια, τιµωρείται µε κάθειρξη 
µέχρι δέκα ετών. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη συγκρότηση της µεν 
αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος της εκβιάσεως απαιτείται εξαναγκασµός 
κάποιου σε πράξη, παράληψη ή ανοχή, βλαπτική για την περιουσία του 
εξαναγκαζόµενου ή τρίτου, µε βία ή µε απειλή, ικανή να αποκλείσει την 
αυτοπροαίρετη απόφαση του, της δε υποκειµενικής του υπόστασης γνώση του 
δράστη ότι µε την ασκούµενη βία ή απειλή περιάγεται το παθητικό υποκείµενο σε 
καταναγκαστική κατάσταση, θέληση του δράστη να εξαναγκάσει τον παθόντα σε 
πράξη, παράλειψη ή ανοχή, από την οποία επέρχεται ζηµία στην περιουσία αυτού του 
ίδιου ή άλλου και επί πλέον σκοπός του δράστη να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος 
παράνοµο περιουσιακό όφελος. Ο σκοπός αυτός υπάρχει όταν ο υπαίτιος γνωρίζει ότι 
το περιουσιακό όφελος που επιδιώκει δεν αποτελεί αντικείµενο νόµιµης απαιτήσεως, 
δηλαδή δεν στηρίζεται σε κάποια νόµιµη αξίωση αυτού κατά του παθόντα, καθώς 
επίσης και όταν στη συγκεκριµένη περίπτωση η εφαρµογή του µέσου της βίας ή της 
απειλής προς πραγµάτωση νόµιµης απαιτήσεως αποδοκιµάζεται από το δίκαιο, 
εµφανιζόµενη ως άξια µοµφής. Ο εξαναγκασµός, ως στοιχείο του εγκλήµατος της 
εκβιάσεως, έγκειται στην άσκηση βίας ή απειλής, δια της οποίας περιάγεται ο άλλος 
σε τρόµο και ανησυχία, στρέφεται δε η βία ή η απειλή κατά της ελευθερίας της 
περιουσιακής διαθέσεως, µε σκοπό να καµφθεί η βούληση του εξαναγκαζοµένου κα 
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να οδηγηθεί σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, ενώ η επαπειλούµενη σε βάρος του 
εξαναγκαζοµένου ενέργεια δεν απαιτείται να είναι παράνοµη, διότι εκβίαση συνιστά 
όχι αυτή καθ' εαυτή η άσκηση εξουσίας ή δικαιώµατος, αλλά η απειλή ασκήσεως 
τους προς επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στο άρθρο 385 ΠΚ. Η απειλή µπορεί 
να είναι ρητή ή σιωπηρή, συναγόµενη από τον τρόπο εκδηλώσεως και τη 
συµπεριφορά του δράστη, άµεση ή έµµεση, να έχει διατυπωθεί εγγράφως ή 
προφορικώς και τέλος αµέσως από τον δράστη ή µέσω τρίτου προσώπου. ∆εν 
αποκλείεται και µία προειδοποίηση ή σύσταση να περιέχει µία υποκρυπτόµενη 
απειλή. Είναι δε αδιάφορο αν αυτός που διατύπωσε την απειλή ήταν αποφασισµένος 
να την πραγµατοποιήσει ή αν ήταν πραγµατοποιήσιµη ή όχι. Το έγκληµα είναι 
τετελεσµένο µε την επέλευση της περιουσιακής ζηµίας στον παθόντα, ο. οποίος 
µπορεί να είναι και πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο που εξαναγκάσθηκε να προβεί 
στην επιζήµια συµπεριφορά και έτσι υπάρχει εκβίαση και όταν ο εξαναγκαζόµενος 
είναι πρόσωπο άλλο από το βλαπτόµενο περιουσιακά, αρκεί ο εξαναγκαζόµενος να 
µπορεί από τα πράγµατα ή από το νόµο να ενεργήσει την επιζήµια για τον 
βλαπτόµενο πράξη ή παράλειψη. Το έγκληµα αυτό είναι δεκτικό απόπειρας, για την 
ύπαρξη της οποίας απαιτείται, κατά το άρθρο 42 παρ. 1 ΠΚ, όπως ο δράστης 
επιχειρήσει πράξη, η οποία περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως αυτού, δηλαδή να 
προβεί σε ενέργεια, η οποία αποτελεί µέρος της αντικειµενικής υποστάσεως του 
εγκλήµατος και οδηγεί κατ' ευθείαν στην πραγµάτωση αυτού ή τελεί προς αυτή σε 
τέτοια αναγκαία και άµεση σχέση συνάφειας, ώστε κατά την κοινή αντίληψη να 
θεωρείται σαν τµήµα αυτής, στην οποία αµέσως οδηγεί αν δεν ήθελε ανακοπεί από 
οποιονδήποτε λόγο. Εποµένως, αν η απειλή δεν προκάλεσε στον απειλούµενο φόβο 
και αυτός δεν ενέδωσε, προβαίνοντας εξαναγκαζόµενος σε πράξη, παράλειψη ή 
ανοχή ή δεν επέφερε σ' αυτόν περιουσιακή ζηµία, το έγκληµα τη εκβιάσεως δεν είναι 
τετελεσµένο και η απειλή που ασκήθηκε συνιστά απόπειρα του εγκλήµατος αυτού, 
εφόσον περιέχει τουλάχιστον αρχές εκτελέσεως του (ΑΠ 2042/2009, ΑΠ 1261/2009, 
ΑΠ 1122/2008, ΑΠ 1611/2007).  
- Kατά 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 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 προσωπικότητας του. Στο 
κατ' εξακολούθηση έγκληµα (αρθρ. 98 ΠΚ), το οποίο συγκροτείται όταν συντρέχουν 
στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες αυτοτελείς µερικότερες πράξεις του ίδιου 
εγκλήµατος, ενυπάρχει οπωσδήποτε και το στοιχείο της επανειληµµένης τελέσεως 
ενός και του αυτού εγκλήµατος (ΑΠ 1409/2009, ΑΠ 1976/2006, ΑΠ 1648/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 42, 98, 380, 385 
ΚΠ∆: 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Κλοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1649 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κλοπή. Πλαστογραφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Απόλυτη 
ακυρότητα. Μη λήψη υπόψη εγγράφου. 
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- Με τις παραδοχές του το ∆ικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλόµενη 
απόφαση του, την, κατά τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠ∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία αφού εκτίθενται σε αυτή µε 
πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά 
τα οποία προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία και θεµελιώνουν την 
υποκειµενική και αντικειµενική υπόσταση των εγκληµάτων αυτών και ορθώς 
ερµήνευσε και εφάρµοσε τις διατάξεις των άρθρων 372 παρ. 1 και 216 παρ. 1-3 του 
ΠΚ, τις οποίες δεν παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου. Ειδικότερα, διαλαµβάνεται ο 
τρόπος τελέσεως αντικειµενικώς και υποκειµενικώς των εγκληµάτων τούτων. Η 
αιτίαση του αναιρεσείοντος περί αυθαίρετης µεταβολής του χρόνου τελέσεως των 
αποδιδόµενων σε αυτόν αξιοποίνων πράξεων είναι αβάσιµη, καθόσον ο ακριβέστερος 
προσδιορισµός του χρόνου τέλεσης του εγκλήµατος ανάγεται στην περί τα πράγµατα 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας και δεν ελέγχεται αναιρετικά, εκτός εάν η 
µεταβολή του χρόνου τέλεσης του εγκλήµατος επηρεάζει την ταυτότητα της πράξης ή 
αποκλείει την επελθούσα ήδη παραγραφή αυτής, πράγµα που δεν συµβαίνει εν 
προκειµένω, καθόσον κατά την προσβαλλόµενη και την εκκληθείσα 306/2008 
απόφαση του Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Κρήτης ο χρόνος τελέσεως της 
κλοπής µεταβλήθηκε από 7-3-2005, που περιείχετο στην κατηγορία, στο µήνα 
∆εκέµβριο του 2004.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333, 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' σε συνδυασµό µε το άρθρο 171 παρ.1 περίπτωση δ του ίδιου 
Κώδικα λόγο αναίρεσης, 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 ποιό 
αποδεικτικό θέµα αφορά το έγγραφο, ούτε να καταχωρίζεται το περιεχόµενο του 
εγγράφου που αναγνώσθηκε. Αρκεί να αναφέρονται στα πρακτικά τα στοιχεία που 
προσδιορίζουν την ταυτότητα του σε τρόπο που µπορεί να διαγνωσθεί ότι 
αναγνώσθηκε όλο το περιεχόµενο του και ο κατηγορούµενος γνωρίζοντας πλήρως 
την ταυτότητα του να έχει κάθε ευχέρεια να ασκήσει τα από το άρθρο 358 ΚΠ∆ πιο 
πάνω δικαιώµατα 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 περιεχόµενο του, αφού η 
δυνατότητα αυτή λογικώς δεν εξαρτάται µόνο από τον τρόπο µε τον οποίο 
αναφέρονται στα πρακτικά τα αναγνωσθέντα έγγραφα. Ο προσδιορισµός δηλαδή της 
ταυτότητας του εγγράφου είναι αναγκαίος µόνο για τη δηµιουργία βεβαιότητας ότι το 
συγκεκριµένο έγγραφο και όχι κάποιο άλλο αναγνώστηκε στη δίκη.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 216, 372, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
 
 
 
 
 
 



 

[23] 
 

Αδικήµατα - Κλοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1625 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κλοπή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 372 του Ποινικού Κώδικα, 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, 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 δε 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 κλπ. 
συναλλαγών, που αποτελούν την βάση λογιστικών εγγραφών, τα οποία δεν 
ενσωµατώνουν αξία, εφόσον η αφαίρεση γίνεται 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 άρθρο 
377 του ίδιου Κώδικα, στην επιεική µεταχείριση του δράστη, ανακύπτει υποχρέωση 
για ειδικής αιτιολόγησης, κατά τα κατωτέρω, της κρίσεως του δικαστηρίου, αν το 
αντικείµενο της κλοπής είναι ή όχι ευτελούς αξίας.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆, 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. Η αιτιολογία αυτή πρέπει να υπάρχει όχι µόνο ως προς την 
κατηγορία, αλλά να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς που 
προβάλλονται από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορό του. Τέτοιοι ισχυρισµοί είναι 
εκείνοι που προβάλλονται στο ∆ικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
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άρθρων 170 παρ.2 και 333 παρ. 2 ΚΠ∆, και τείνουν στην άρση του άδικου 
χαρακτήρα της πράξεως ή την άρση ή µείωση της ικανότητας καταλογισµού ή την 
εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξεως ή τη µείωση της ποινής. Η απόρριψη ενός 
τέτοιου ισχυρισµού, όπως είναι, κατά τα ανωτέρω και ο ισχυρισµός ότι η πράξη της 
κλοπής φέρει χαρακτήρα κλοπής ευτελούς αξίας, οπότε η τιµώρηση του δράστη 
καθίσταται επιεικέστρη, για την άσκηση δε ποινικής δίωξης απαιτείται η υποβολή 
έγκλησης, ελλείψει της οποίας αυτή τυγχάνει απαράδεκτη, απαιτεί ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 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.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη 
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το δικαστήριο της 
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν 
στη διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η 
οποία υπάρχει, όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο 
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 αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 372, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Κλοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1827 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κλοπή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία και 
εφαρµογή 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 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, γιο 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' αυτό κατοχής από το δράστη ή τρίτο µε 
το σκοπό της παράνοµης ιδιοποιήσεως του, στην έννοια δε της κατοχής που εκφράζει 
εξουσίαση κάποιου προσώπου σε σχέση µε ένα πράγµα περιλαµβάνεται τόσο η 
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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.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ.3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ίδιου 
Κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν 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 καταδικάσθηκε 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. 
Για την ύπαρξη τέτοιας 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 εκτίθεται τι προέκυψε 
χωριστά από καθένα απ' αυτά. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και 
σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων 
µεταξύ τους, ούτε απαιτείται να ορίζεται ποιό βαρύνει περισσότερο για το 
σχηµατισµό της δικαστικής κρίσης. Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε για το σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθηση 
όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι µόνο µερικά απ' αυτά κατ' επιλογή, όπως αυτό 
επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 177 παρ.1 και 178 ΚΠ∆.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που ιδρύει τον 
από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας λόγο αναίρεσης, 
υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο αποδίδει στον νόµο έννοια διαφορετική από εκείνη που 
έχει πραγµατικά, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει, όταν το ∆ικαστήριο δεν υπάγει 
σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στη διάταξη που 
εφαρµόστηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου, για τον λόγο 
ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της αποφάσεως, που ανάγεται στα στοιχεία και 
την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα ν' αποβαίνει 
ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, 
οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 372,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ληστεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1638 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ληστεία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 380 παρ. 1 του ΠΚ, "όποιος µε σωµατική βία εναντίον προσώπου ή 
µε απειλές ενωµένες µε επικείµενο κίνδυνο σώµατος ή ζωής αφαιρεί από άλλον ξένο 
(ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα ή τον εξαναγκάζει να του το παραδώσει για να το 
ιδιοποιηθεί παρανόµως, τιµωρείται µε κάθειρξη". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, 
για την στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ληστείας, µε το οποίο προσβάλλεται η 
προσωπική ελευθερία, συγχρόνως δε και η ιδιοκτησία, απαιτείται η άσκηση 
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παράνοµης βίας κατά προσώπου ή η εκδήλωση απειλών ενωµένων µε άµεσο κίνδυνο 
κατά του σώµατος ή της ζωής και ταυτόχρονη αφαίρεση κινητού πράγµατος ολικώς ή 
µερικώς ξένου ή, εναλλακτικώς, ο εξαναγκασµός προς παρά-δοση του πράγµατος µε 
σκοπό την παράνοµη ιδιοποίηση Είναι έγκληµα σύνθετο, αποτελούµενο από την 
αντικειµενική υπόσταση της κλοπής και της παράνοµης βίας, η οποία, ως µέσον, άγει 
στην ικανοποίηση του σκοπού. Περαιτέρω, κατά το µεν άρθρο 1 παρ. 1 εδ. α' του Ν. 
2168/1993 "όπλο είναι κάθε µηχάνηµα, το οποίο, µε σχετική δύναµη που παράγεται 
µε οποιονδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήµα ή χηµικές ουσίες ή ακτίνες ή φλόγες ή 
αέρια και µπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε 
πράγµατα ή να προκαλέσει πυρκαγιά και ιδίως κάθε πυροβόλο όπλο, χειροβοµβίδα 
και νάρκη κάθε τύπου όπως και κάθε συσκευή που µπορεί να προκαλέσει µε 
οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω αποτελέσµατα" κατά δε το άρθρο 10 §§ 1 και 13α 
του ιδίου Νόµου, τιµωρείται µε την στη διάταξη αυτή προβλεπόµενη ποινή, όποιος 
φέρει όπλο (οπλοφορία) χωρίς την άδεια της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής του τόπου 
κατοικίας ή διαµονής του.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του 
Κ.Ποιν.∆, όταν αναφέρονται σ' αυτήν, µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις 
ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του 
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε τους 
οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόσθηκε. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα αρκεί η γενική, κατά το είδος τους, 
αναφορά τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποιο αποδεικτικό 
µέσο αποδείχθηκε κάθε παραδοχή, ∆εν αποτελούν, όµως, λόγο αναιρέσεως η 
εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικό-τερα η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε 
αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως των 
αποδεικτικών µέσων µεταξύ τους, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η 
αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. 
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' 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 του διατακτικού προς το 
σκεπτικό της και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτελέσµατα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος, από 
τον Άρειο Πάγο, της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 380, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Αδικήµατα - Μαστροπεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 614 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μαστροπεία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της µαστροπείας, ως προαγωγή στην 
πορνεία νοείται η παρακίνηση καθ' οιονδήποτε τρόπο γυναίκας που δεν έχει 
πορνευτεί να παρέχει κατά συνήθεια σαρκικές ηδονές σε αόριστο αριθµό προσώπων, 
αντί χρηµάτων ή άλλης αµοιβής, χωρίς να απαιτείται το άµεµπτο των ηθών της ή η 
ανηλικότητά της, ενώ ο δράστης της πράξης ενεργεί από κερδοσκοπία όταν 
αποβλέπει στον πορισµό εισοδήµατος. Ο δράστης ενεργεί κατ' επάγγελµα όταν 
προβαίνει στην πράξη µε τη θέληση να αποτελεί γι' αυτόν η επανάληψη την πηγή 
βιοπορισµού, από κερδοσκοπία δε όταν αποβλέπει σε πορισµό εισοδήµατος που 
αρκεί να προέρχεται και από µία µόνο γυναίκα ανήλικη ή ενήλικη (ΑΠ 1349/99 Ποιν. 
∆ικ. 2000 σελ. 118). 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος 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 
αναιρέσεως, όταν περιέχονται σ' αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια 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. 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 απαιτείται να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από καθένα 
από αυτά ούτε η αξιολογική συσχέτιση τους. Ενώ, το γεγονός ότι εξαίρονται 
ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα.  
- Με αυτά που δέχθηκε το Τριµελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, διέλαβε στην 
προσβαλλόµενη απόφαση του, την κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, εφόσον εκτίθενται σ' αυτή µε 
σαφήνεια, πληρότητα, χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά 
που προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία και θεµελιώνουν την αντικειµενική 
και υποκειµενική υπόσταση του παραπάνω εγκλήµατος της µαστροπείας από κοινού 
κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελµα, για την οποία ο αναιρεσείων κατηγορούµενος 
Θ. Κ. κηρύχθηκε ένοχος, καθώς και τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία, αναφερόµενα 
παραδεκτά κατ' είδος, το ∆ικαστήριο έλαβε υπόψη και στα οποία στήριξε την 
ανέλεγκτη για τα αποδειχθέντα πραγµατικά περιστατικά κρίση του, όπως και τις 
σκέψεις µε τις οποίες υπήγαγε τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως 
αποδειχθέντα στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 98 και 349 παρ. 3 του 
ΠΚ, τις οποίες ορθώς ερµήνευσε και εφάρµοσε και τις οποίες δεν παραβίασε ούτε 
ευθέως ούτε εκ πλαγίου. Ειδικότερα, προκύπτει µε βεβαιότητα, ότι το δικαστήριο, 
προκειµένου να µορφώσει την καταδικαστική για τον εν λόγω αναιρεσείοντα κρίση 
του έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε όλα τα κατ' είδος µνηµονευόµενα στην 
προσβαλλόµενη απόφαση του αποδεικτικά µέσα, µεταξύ των οποίων και την 
κατάθεση της µάρτυρος A. M. η οποία περιέχεται στα αναγνωσθέντα πρακτικά της 
πρωτόδικης απόφασης, ενώ ιδιαίτερη αιτιολόγηση για την ύπαρξη του δόλου δεν 
ήταν αναγκαία, αφού αυτός ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που 
συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του ως άνω εγκλήµατος και προκύπτει από 
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τις ιδιαίτερες συνθήκες τελέσεως του, διαλαµβάνεται δε περί αυτού (δόλου) 
αιτιολογία, στην κύρια αιτιολογία για την ενοχή του αναιρεσείοντος. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 349, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ναρκωτικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 723 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση των διατάξεων για τα ναρκωτικά. Απόλυτη ακυρότητα κατά τη 
διαδικασία. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 358, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 3459/2006, άρθ. 20,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ναρκωτικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 158 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση του Νόµου περί Ναρκωτικών. Συναυτουργία. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αδύνατη εµφάνιση ενός µάρτυρα στο ακροατήριο. Μη 
ανάγνωση ένορκης κατάθεσης. Ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. 
- Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 περ β' και ζ' και 2 του Ν 1729/1987 (ήδη άρθρο 20 του 
Κώδικα Νόµων για τα Ναρκωτικά), όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 10 του Ν 
2161/1993 και ίσχυε κατά το χρόνο τέλεσης των πράξεων για την οποία 
καταδικάστηκε ο αναιρεσείων (1-7-1995 έως 3-7-1995), τιµωρείται µε τις 
προβλεπόµενες σ' αυτό ποινές, όποιος, εκτός από άλλες περιπτώσεις, αποθηκεύει ή 
κατέχει ναρκωτικές ουσίες, αν δε η πράξη έχει τελεσθεί µε περισσότερους από τους 
τρόπους αυτούς και αφορά την ίδια ποσότητα ναρκωτικών επιβάλλεται στον υπαίτιο 
µία µόνο ποινή, κατά την επιµέτρηση της οποίας λαµβάνεται υπόψη η συνολική 
εγκληµατική δράση του. Η κατοχή πραγµατώνεται αντικειµενικά µε τη φυσική 
εξουσίαση των ουσιών αυτών από τον δράστη, κατά τρόπο που να µπορεί αυτός σε 
κάθε στιγµή να διαπιστώνει την ύπαρξή τους και να τις διαθέτει πραγµατικά κατά τη 
βούλησή του, ενώ για την υποκειµενική θεµελίωσή του απαιτείται δόλος, ο οποίος 
περιλαµβάνει τη γνώση της ιδιότητας των ουσιών αυτών ως ναρκωτικών και τη 
θέληση ή αποδοχή του δράστη να τελέσει την πράξη, µε την οποία πραγµατώνεται η 
αντικειµενική υπόστασή του. Η αποθήκευση εξάλλου τελείται από εκείνον, ο οποίος 
φυλάσσει µε κάποιους όρους ασφαλείας σε κάποιο χώρο τα ναρκωτικά, έστω και αν 
δεν ασκεί ευθεία επ' αυτών κατοχή, αλλά έχει τη δυνατότητα να τα αναλάβει 
οποτεδήποτε θελήσει.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 365 παρ. 1 εδ 1 ΚΠ∆, στις περιπτώσεις που είναι 
αδύνατη η εµφάνιση ενός µάρτυρα 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, διαβάζεται στο ακροατήριο, 
αν υποβληθεί αίτηση, η ένορκη κατάθεσή του που δόθηκε στην προδικασία, 
διαφορετικά ακυρώνεται η διαδικασία. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι 
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ακυρότητα της διαδικασίας, από την οποία ιδρύεται λόγος αναίρεσης, από το άρθρο 
510 παρ. 1 περ, Α' ΚΠ∆, προκαλείται όταν, παρά την υποβολή σχετικής αίτησης από 
τον κατηγορούµενο ή τον εισαγγελέα, δεν αναγνωσθεί ένορκη κατά την προδικασία 
κατάθεση µάρτυρα, του οποίου η εµφάνιση στο ακροατήριο είναι αδύνατη και, 
επίσης, όταν ληφθεί υπόψη τέτοια κατάθεση παρά την εναντίωση του 
κατηγορουµένου και χωρίς να βεβαιώσει το δικαστήριο την αδυναµία εµφάνισής του, 
γιατί έτσι παραβιάζεται το δικαίωµα που παρέχεται σε κάθε κατηγορούµενο, από τη 
διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 εδ. δ' της ΕΣ∆Α και το άρθρο 14 παρ. 3 στοιχ ε' του 
∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (ν. 2462/1997), να 
εξετάζει και να ελέγχει τους µάρτυρες. ∆εν δηµιουργείται όµως καµία ακυρότητα, 
όταν το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση, αναγνώσει και λάβει υπόψη 
του ένορκη κατάθεση µάρτυρα κατά την προδικασία, ακόµη και χωρίς να βεβαιώσει 
την αδυναµία εµφάνισής του, εφόσον ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορός τους δεν 
εναντιώθηκαν σχετικά.  
- Κατά το άρθρο 45 ΠΚ, αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη 
πράξη, καθένας τους τιµωρείται ως αυτουργός της πράξης. Με τον όρο από κοινού 
νοείται αντικειµενικά σύµπραξη των συναυτουργών στην τέλεση της ίδιας πράξης και 
υποκειµενικά κοινός δόλος όλων όσοι συµπράττουν, δηλαδή 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 (ΟλΑΠ 50/1990). Η σύµπραξη στην τέλεση 
µπορεί να συνίσταται ή στο ότι καθένας συναυτουργός πραγµατώνει την όλη 
αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος ή στο ότι η τελευταία 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, οι επί µέρους ενέργειες του καθένα από αυτούς. 
Ενόψει αυτών, συναυτουργία στην κατοχή, ειδικότερα, ναρκωτικών ουσιών 
(συγκατοχή) υπάρχει όταν µεταξύ των δραστών υφίσταται κοινός δόλος φυσικής 
εξουσίασης της συγκεκριµένης ποσότητας των ουσιών αυτών, καθώς και δυνατότητα 
άσκησης της φυσικής αυτής εξουσίασης από όλους τους συναυτουργούς, κατά τρόπο 
που να µπορεί καθένας από αυτούς την ύπαρξή της και να τη διαθέτει κατά τη 
βούλησή του.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ ∆' ΚΠ∆ λόγο αναίρεσης, όταν 
αναφέρονται σ' αυτήν, 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 της απόφασης µε το διατακτικό της, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, τα δε 
αποδεικτικά µέσα αρκεί να αναφέρονται γενικά κατά το είδος τους και δεν απαιτείται 
αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του τι προκύπτει από το καθένα, ούτε είναι η 
απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται η 
αποδεικτική βαρύτητα εκάστου.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 45,  
ΚΠ∆: 365, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,  
Νόµοι: 1729/1987, άρθ. 5,  
Νόµοι: 2161/1993, άρθ. 10,  
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Νόθευση εγγράφου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1835 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Νόθευση εγγράφου. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 242 παρ. 2, 13 περ. α' και γ' του ΠΚ συνάγεται ότι, 
προς στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της νοθεύσεως εγγράφου, από υπάλληλο, ήτοι 
πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινώς, η άσκηση υπηρεσίας 
δηµόσιας, δηµοτικής ή κοινοτικής ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, 
προϋπόθεση αποτελεί η εκ προθέσεως µεταβολή της εννοίας του εγγράφου, το οποίο 
µπορεί να είναι δηµόσιο ή ιδιωτικό, κατά τρόπο που επηρεάζει ή µαταιώνει το 
περιεχόµενο της αποδεικτικής ισχύος του. Η µεταβολή αυτή µπορεί να τελεσθεί είτε 
µε προσθήκη στο κείµενο του εγγράφου, ψηφίων, αριθµών, φράσεων, είτε µε την 
απόσβεση ή ξέση τέτοιων στοιχείων, καθ' οιονδήποτε τρόπο και µε την αναγραφή 
άλλων, αντί αυτών.  
- Η καταδικαστική απόφαση, για να έχει την απαιτουµένη από τα άρθρα 93 παρ. 3 
του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του 
ιδίου Κώδικα, πρέπει να αναφέρονται σ' αυτήν τα πραγµατικά περιστατικά, που 
απεδείχθησαν από την ακροαµατική διαδικασία, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις και από τα οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε συνήγαγε την ύπαρξη 
των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, για το οποίο 
καταδικάσθηκε ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα γενικώς, κατά το είδος των, 
χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά, από τα οποία 
αποδείχθηκαν τα περιστατικά αυτά και οι συλλογισµοί, µε βάση τους οποίους έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών αυτών στις εφαρµοσθείσες ουσιαστικές ποινικές 
διατάξεις. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, αφού 
ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών, που 
συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και προκύπτει από τις 
ειδικότερες συνθήκες τελέσεώς του, διαλαµβάνεται δε περί αυτού αιτιολογία στην 
κύρια αιτιολογία για την ενοχή και προκύπτει από τα περιστατικά που αναφέρονται σ' 
αυτή, εκτός αν αξιώνονται από το νόµο πρόσθετα στοιχεία, για την υποκειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος. Για την ύπαρξη δε τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
συµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο.  
- Λόγο αναιρέσεως, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, συνιστά και η 
εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η οποία υφίσταται όταν το 
δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα περιστατικά, που δέχθηκε, στην διάταξη που 
εφαρµόσθηκε. Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως 
υπάρχει και όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, για τον λόγο ότι στο πόρισµα της 
αποφάσεως, το οποίο περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του οικείου εγκλήµατος, 
υπάρχουν ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτός ο 
έλεγχος από τον Άρειο Πάγο, για την ορθή ή µη εφαρµογή του νόµου, οπότε η 
απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 242, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Παθητική δωροδοκία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1625 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παθητική δωροδοκία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 235 ΠΚ, όπως ίσχυε µετά την αντικατάστασή του µε το 
άρθρο 2 του Ν. 2802/2000 και πριν από την εκ νέου αντικατάστασή του µε το άρθρο 
δεύτερο παρ. 1 του Ν. 366/20080, που έχει, εφαρµογή στην προκειµένη περίπτωση, 
ως εκ του χρόνου τελέσεως της πράξεως, " 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 σ' αυτά". Από τη διάταξη 
αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της παθητικής δωροδοκίας 
(δωροληψίας) απαιτείται, εκτός από την ιδιότητα του δράστη ως υπαλλήλου, κατά 
την έννοια των άρθρων 13 εδ. α' και 263 α του ΠΚ, : α) τα δώρα ή τα ανταλλάγµατα 
που δεν αρµόζουν σ' αυτόν να δίδονται ή να υπάρχει υπόσχεση τούτων για 
µελλοντική ενέργεια ή παράλειψη του, χωρίς να ενδιαφέρει αν πραγµατοποιήθηκε η 
µέλλουσα ενέργεια ή αν αυτός σκοπούσε σπουδαίος να εκτελέσει την εν λόγω 
ενέργεια και η ενέργεια ή παράλειψή του να περιλαµβάνεται στον κύκλο της 
αρµοδιότητάς του και να ανάγεται στην υπηρεσία του ή να αντίκειται στα καθήκοντά 
του, όπως διαγράφονται ή προκύπτουν από το νόµο ή τους υπηρεσιακούς 
κανονισµούς ή τις διαταγές ή τις οδηγίες των προϊσταµένων του ή την υπηρεσιακή 
του σχέση ή τη φύση της υπηρεσίας (ΟλΑΠ 6/1998, ΟλΑΠ1778/1993). Πρόκειται για 
έγκληµα υπαλλακτικώς µικτό, υπό την έννοια ότι οι πλείονες τρόποι πραγµατώσεώς 
του, που ορίζονται στο νόµο και είναι : α) η απαίτηση του, ωφελήµατος β) η αποδοχή 
του και γ) η αποδοχή υπόσχεσης για την παροχή του µπορούν να εναλλαχθούν και σε 
περίπτωση συνδροµώς περισσοτέρων τρόπων, πραγµατώνεται µόνον ένα έγκληµα. 
Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ, 1 περ. β'ΠΚ, που ορίζει ότι µε την 
ποινή του αυτουργού τιµωρείται "όποιος µε πρόθεση παρέσχε άµεση συνδροµή στο 
δράστη κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης και στην εκτέλεση της κύριας πράξης" 
προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση της άµεσης συνέργειας, απαιτείται δόλος του 
άµεσου συνεργού, δηλαδή ηθεληµένη παροχή συνδροµής στον αυτουργό, µε τη 
γνώση ότι παρέχεται κατά την εκτέλεση και κατά τη διάρκεια της άδικης πράξεως, 
συνδεόµενη µε, 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 από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις 
ή λογικά κενά τα προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία πραγµατικά 
περιστατικά, 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. Σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα 
αρκεί η γενική κατ' είδος αναφορά τους, χωρίς να διευκρινίζεται από ποίο ή ποία 
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αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε η κάθε παραδοχή, ενώ πρέπει να προκύπτει µε 
βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί όλα στο σύνολό τους και όχι µόνο ορισµένα απ' αυτά. 
Για τη βεβαιότητα αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους 
(µάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π.) χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους µνείας του τα 
προέκυψε από καθένα. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που ιδρύει τον από το άρθρο 
510 παρ. 1 στοιχ Ε' του ΠΚ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει 
διαφορετική έννοια σ' αυτήν από εκείνη που πράγµατι έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή 
υφίσταται, όταν ο δικαστής δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που 
δέχθηκε στη διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Ε' του 
ΠΚ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει και όταν η παράβαση εκείνη λαµβάνει χώρα εκ 
πλαγίου, γιατί δεν αναφέρονται στην απόφαση, µε σαφήνεια, πληρότητα και 
συγκεκριµένο τρόπο τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν, κατά την κρίση του 
∆ικαστηρίου, από την ακροαµατική διαδικασία, ή κατά την έκθεση αυτών υπάρχει 
αντίφαση, είτε στην ίδια την αιτιολογία, είτε µεταξύ της αιτιολογίας και του 
διατακτικού της αποφάσεως, ώστε να µην είναι εφικτός ο έλεγχος από τον Άρειο 
Πάγο για την ορθή ή µη εφαρµογή του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου 
βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 235, 263Α, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Παράβαση διατάξεων ΚΟΚ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 727 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση διατάξεων του ΚΟΚ. Συγχώνευση ποινών. Αναιρείται µερικώς η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Αφού η ανωτέρω παράβαση του άρθρου 42 του ΚΟΚ, για την οποία καταδικάσθηκε 
ο αναιρεσείων, κατέστη πλέον πταίσµα και από του χρόνου τελέσεώς της µέχρι τη 
συζήτηση της ένδικης αιτήσεως αναιρέσεως (16-2-2011) παρήλθε χρόνος πέραν της 
διετίας, πρέπει ενόψει του ότι αναιρείται κατά τα ανωτέρω η προσβαλλόµενη 
απόφαση (κατά το µέρος τούτο, λόγω εφαρµογής του παραπάνω επιεικέστερου 
νόµου) να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη κατά του κατηγορουµένου για την 
παράβαση του άρθρου 42 παρ.1, 6, 9 του Ν. 2696/1999 λόγω παραγραφής επί 
συρροής δύο εγκληµάτων, για τα οποία καταδικάσθηκε ο κατηγορούµενος και 
επιβλήθηκε κατά συγχώνευση µία συνολική ποινή, αν αναιρεθεί η απόφαση ως προς 
το ένα από αυτά, λόγω εξάλειψης του αξιοποίνου της, συνεπεία παραγραφής, ο 
Άρειος Πάγος απαλείφει απλώς την ποινή που επιβλήθηκε για την πράξη αυτή, 
αφήνοντας να υφίσταται η επιβληθείσα για το άλλο έγκληµα ποινή. Στην προκειµένη 
περίπτωση, µε την προσβαλλόµενη απόφαση, επιβλήθηκε στον κατηγορούµενο-
αναιρεσείοντα ποινή καθείρξεως δεκαπέντε (15) ετών και χρηµατική ποινή είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ευρώ για τις πράξεις της κατοχής και µεταφοράς ναρκωτικών 
ουσιών και ποινή φυλακίσεως οκτώ (8) µηνών και χρηµατική ποινή πεντακοσίων 
(500) ευρώ για την πράξη της παράβασης του άρθρου 42 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) 
και συνολική ποινή καθείρξεως δεκαπέντε (15) ετών και τεσσάρων (4) µηνών και 
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συνολική χρηµατική ποινή είκοσι χιλιάδων διακοσίων (20.200) ευρώ. Συνεπώς, αφού 
η προσβαλλόµενη αναιρείται εν µέρει, για την πράξη της παράβασης του άρθρου 42 
του ΚΟΚ, πρέπει να απαλειφθεί απ' αυτήν η διάταξη µε την οποία επιβλήθηκε στον 
κατηγορούµενο-αναιρεσείοντα για την πράξη αυτή η πιο πάνω ποινή (φυλακίσεως 
των οκτώ (8) µηνών και η χρηµατική ποινή των πεντακοσίων (500) ευρώ) και 
περαιτέρω, από τη διάταξη για συνολική ποινή καθείρξεως των δεκαπέντε (15) ετών 
και τεσσάρων (4) µηνών και συνολική χρηµατική ποινή των είκοσι χιλιάδων 
διακοσίων (20.200) ευρώ, να απαλειφθεί η ποινή φυλακίσεως των τεσσάρων (4) 
µηνών και η χρηµατική ποινή των διακοσίων (200) ευρώ, ώστε να διατηρηθεί µόνο η 
ποινή καθείρξεως των δεκαπέντε (15) ετών και η χρηµατική ποινή των είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ευρώ για τις πράξεις για τις οποίες δεν αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. Κατά τα λοιπά η ένδικη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 34, 36, 83, 84, 111, 112, 113,  
ΚΠ∆: 511, 
ΚΟΚ: 6, 9, 42, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 217 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράβαση καθήκοντος. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- 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 άλλο 
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 δικαστικός επιµελητής, 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 δε τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 2318/1995 περί "Κώδικα 
∆ικαστικών Επιµελητών", ο δικαστικός επιµελητής κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του ενεργεί ως όργανο της πολιτείας σύµφωνα µε τις επιταγές του νόµου 
και στην περίπτωση αυτή είναι υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 του ΠΚ. 
Εξάλλου κατά τη διάταξη του 49 του άνω νόµου ο δικαστικός επιµελητής δικαιούται 
για κάθε ενέργεια να λάβει από τον εντολέα του τη νόµιµη αµοιβή, καθώς και κάθε 
δαπάνη που απαιτείται για την πραγµατοποίηση της εντολής. Η παρεχόµενη δε στο 
δικαστικό επιµελητή εντολή για ενέργεια εκτελέσεως ή άλλης πράξεως δηµιουργεί 
σχέση δηµοσίου δικαίου και ο δικαστικός επιµελητής ενεργεί ως δηµόσιο όργανο της 
Πολιτείας και σύµφωνα µε τις επιταγές του νόµου. Τέλος, κατά τη διάταξη του 
άρθρου 932 ΚΠ∆, τα έξοδα της αναγκαστικής εκτελέσεως βαρύνουν εκείνον κατά 
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του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και προκαταβάλλονται από εκείνον που την 
επισπεύδει.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την επιβαλλόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του 
ίδιου κώδικα, λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα 
και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που αποδείχθηκαν 
κατά την ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου 
για τη συνδροµή των υποκειµενικών και αντικειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, 
οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση τους οποίους 
έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική 
διάταξη.  
- Λόγο αναιρέσεως, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆, αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει σ' αυτήν 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
υφίσταται όταν ο δικαστής δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που 
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρµόστηκε. Περίπτωση εσφαλµένης 
εφαρµογής, που εµπίπτει στον ίδιο αναιρετικό λόγο, υπάρχει και όταν η παραβίαση 
γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα το οποίο συµβαίνει όταν στο πόρισµα της αποφάσεως που 
περιλαµβάνεται στο συνδυασµό αιτιολογικού και διατακτικού και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος 
της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 259,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Παράβαση της υποχρέωσης προς διατροφή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 723 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παραβίαση υποχρέωσης προς διατροφή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατ' άρθρο 358 ΠΚ "όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που 
του την επιβάλλει ο νόµος και έχει αναγνωρίσει, έστω και προσωρινά, το δικαστήριο, 
µε τρόπο τέτοιο, ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχθεί 
βοήθεια άλλων, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους". Η διάταξη προστατεύει 
τον δικαιούµενο σε διατροφή από τον κίνδυνο της ελλείψεως των υλικών µέσων 
συντηρήσεώς του. Στοιχεία του εγκλήµατος είναι α) υποχρέωση διατροφής από τον 
νόµο που ιδρύεται µε βάση τον δεσµό του γάµου µεταξύ των συζύγων, διαζευγµένων 
συζύγων, συγγενών εξ αίµατος κατ' ευθείαν γραµµή, ή αδελφών και θετών τέκνων, β) 
η υποχρέωση να έχει αναγνωρισθεί µε δικαστική απόφαση, έστω και προσωρινώς, 
που διατηρεί την ισχύ της µέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση διατροφής, έστω και 
αν µεταβληθούν οι όροι διατροφής, γ) κακόβουλη παραβίαση της υποχρεώσεως 
αυτής, δηλαδή από κακεντρέχεια και κακή θέληση να στερηθεί ο δικαιούχος τα 
αναγκαία προς το ζην και δεν αρκεί λησµοσύνη ή οικονοµική αδυναµία, οι περί των 
οποίων, ειρήσθω, ισχυρισµοί του υποχρέου είναι αρνητικοί της κατηγορίας, η 
οικονοµική δυνατότητα δε του υποχρέου κρίνεται σε σχέση µε την οικονοµική του 
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κατάσταση και την επαγγελµατική του δραστηριότητα, δ) ο δικαιούχος να υποστεί 
στερήσεις ή να αναγκασθεί να δεχθεί βοήθεια άλλων, ε) δόλος, πέραν της 
κακοβουλίας του, αρκεί και ενδεχόµενος, στον οποίο περιλαµβάνεται και η γνώση 
της περί διατροφής αποφάσεως (δεν απαιτείται τυπική επίδοση µε επιµελητή) και ότι 
ο δικαιούχος θα περιέλθει σε στερήσεις ή θα αναγκασθεί να ζητήσει την βοήθεια 
άλλων. Αν η στέρηση αφορά περισσότερα πρόσωπα, ως σύζυγο και τέκνο, πρόκειται 
για ισάριθµα εγκλήµατα σε αληθινή συρροή, ήτοι για δύο αυτοτελή εγκλήµατα, δι' 
εκάτερον των οποίων επιβάλλεται ξεχωριστή ποινή.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουµένη από τις διατάξεις του άρθρου 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγον 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα προκύψαντα από την ακροαµατική διαδικασία 
πραγµατικά περιστατικά, στα οποία εστηρίχθη η κρίση του δικαστηρίου για την 
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 εφηρµόσθη. ∆ια την ύπαρξη τοιαύτης 
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ειδικότερα, ως προς την έκθεση των 
αποδείξεων αρκεί η κατά το είδος τους αναφορά γενικώς, χωρίς να είναι ανάγκη να 
εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά εξ ενός εκάστου αυτών. Ούτε είναι απαραίτητη η 
αξιολογική συσχέτιση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών 
καταθέσεων µεταξύ των. Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβεν 
υπ'όψη του και συνεξετίµησε για τον σχηµατισµό της δικαστικής του πεποιθήσεως 
όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µόνο µερικά εξ αυτών κατ' επιλογήν, όπως αυτό 
επιβάλλεται από τις συνδεδυασµένες διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 ΚΠ∆ 
(ΟλΑΠ 1/2005). Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι κατ' αρχήν ανάγκη να αιτιολογείται 
ιδιαίτερα, διότι ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που συγκροτούν 
την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και προκύπτει από τις 
ειδικότερες συνθήκες τελέσεώς του, διαλαµβάνεται δε περί αυτού (δόλου) αιτιολογία 
στην κυρία αιτιολογία για την ενοχή.  
- Λόγον αναιρέσεως συνιστά κατ' άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ η εσφαλµένη 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η οποία υπάρχει όταν το δικαστήριο, 
χωρίς να παρερµηνεύει τον νόµο, δεν υπάγει στην αληθινή έννοιά του τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχεται ότι προέκυψαν, καθώς και όταν η σχετική διάταξη 
παρεβιάσθη εκ πλαγίου, διότι δεν αναφέρονται στην απόφαση κατά τρόπο σαφή, 
πλήρη και ορισµένο και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία 
εδέχθη, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος του Αρείου Πάγου για την ορθή ή µη 
εφαρµογή του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 358, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. E, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Πολεοδοµικές παραβάσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 716 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πολεοδοµικές παραβάσεις. Αυθαίρετη δόµηση. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Παράλειψη 



 

[36] 
 

ανάγνωσης εγγράφου. Απόλυτη ακυρότητα. Έλλειψη αιτιολογία που αφορά στην 
ποινή. Αναιρείται µερικώς η προσβαλλόµενη απόφαση όσον αφορά στην ποινή. 
- Κατά το άρθρο 17 παρ. 8 εδ. 1 του Ν. 1337/1983, όπως η παράγραφος αυτή 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.13 του Ν. 2242/1994 και την παρ. 4 του άρθρου 
5 του Ν. 3212/ 2003, "ιδιοκτήτες ή εντολείς αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής 
τους τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών και µε χρηµατική 
ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ µέχρι πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000), 
ανάλογα µε την αξία του αυθαιρέτου έργου και το βαθµό υποβάθµισης του φυσικού ή 
πολιτιστικού περιβάλλοντος. Κατά δε το άρθρο 22 του Ν. 1577/1985, αυθαίρετο είναι 
το έργο που κατασκευάζεται, είτε χωρίς άδεια της αρµοδίας πολεοδοµικής υπηρεσίας, 
είτε καθ' υπέρβαση της ή µε βάση ανακληθείσα άδεια. 
- 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. ∆ του ιδίου Κώδικα λόγο αναιρέσεως 
υπάρχει, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, όταν περιέχονται σε αυτή µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά που 
αποδείχτηκαν 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 θεµελιώνουν και οι σκέψεις µε τις οποίες έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόστηκε. Εξάλλου είναι παραδεχτή 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 υπόψη όλα στο σύνολο τους και 
όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαίωση δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα 
έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κλπ) χωρίς ανάγκη ειδικότερης 
αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε από το καθένα.  
- 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.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 329, 331, 333 παρ. 2, 358, 365 παρ. 1 και 369 ΚΠ∆, 
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 δεν 
αναγνώσθηκε, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας (αρθρ. 171 παρ 1δ ΚΠ∆) 
που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠ∆ λόγο αναίρεσης γιατί έτσι 
στερείται ο κατηγορούµενος της δυνατότητας να εκθέσει επ' αυτού τις απόψεις του, 
να προβεί σε παρατηρήσεις ή να αντιταχθεί στην ανάγνωση του. Στα πρακτικά της 
δηµόσιας συνεδρίασης δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται ποιο αποδεικτέο θέµα 
αφορά το έγγραφο ούτε να καταχωρίζεται το περιεχόµενο του εγγράφου που 
αναγνώσθηκε. Αρκεί να αναφέρονται στα πρακτικά τα στοιχεία από τα οποία 
προσδιορίζεται µε επάρκεια η ταυτότητα του έτσι ώστε να µην καταλείπεται 
αµφιβολία για την ταυτότητα του εγγράφου και ο κατηγορούµενος, γνωρίζοντας 
πλήρως την ταυτότητα του, να έχει κάθε ευχέρεια να ασκήσει τα από το άρθρο 358 
ΚΠ∆ δικαιώµατα του, δεδοµένου µάλιστα ότι, εφόσον στην πραγµατικότητα το 
έγγραφο αναγνώσθηκε, παρασχέθηκε στον κατηγορούµενο η δυνατότητα να προβεί 
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σε σχετικές µε το περιεχόµενο του δηλώσεις και εξηγήσεις αφού η δυνατότητα αυτή 
λογικώς δεν εξαρτάται µόνο από τον τρόπο κατά τον οποίο αναφέρεται στα πρακτικά 
το έγγραφο που αναγνώσθηκε.  
- Κατά το άρθρο 79 του ΠΚ η επιµέτρηση της ποινής ανήκει, σε κάθε περίπτωση, 
στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο πρέπει να λαµβάνει 
υπόψη του την βαρύτητα του εγκλήµατος και την προσωπικότητα του εγκληµατία, 
όπως αυτά προκύπτουν από τα γενόµενα δεκτά πραγµατικά περιστατικά, τα σχετικά 
µε την ενοχή του, χωρίς να είναι υποχρεωµένο να διαλάβει στην περί ποινής απόφαση 
του και άλλη ειδικότερη αιτιολογία, εκτός αν η τελευταία απαιτείται από διάταξη 
άλλου νόµου, όπως εν προκειµένω συµβαίνει µε την προπαρατεθείσα διάταξη του 
άρθρου 17 παρ. 8 του Ν. 1337/1983, κατά την οποία, για την επιβολή καθεµιάς από 
τις απειλούµενες σ' αυτήν διαζευκτικώς παραπάνω ποινές, είναι υποχρεωµένο το 
ουσιαστικό δικαστήριο να αιτιολογήσει την σχετική περί ποινής διάταξη του, 
προσδιορίζοντας την αξία του αυθαιρέτου έργου και τον τυχόν υπάρχοντα βαθµό 
υποβάθµισης του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο οποίο αυτό βρίσκεται. 
Αν η απόφαση δεν διαλαµβάνει τέτοια αιτιολογία, είναι αναιρετέα µόνον ως προς το 
µέρος της που αφορά την επιβληθείσα ποινή για έλλειψη της απαιτούµενης ειδικής 
και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας που ιδρύει τον κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' 
ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως (ΑΠ 1557/2009, 41/2009).  
- Στην προκείµενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόµενης 
αποφάσεως, ναι µεν αυτή διέλαβε στο περί ποινής τµήµα της, αιτιολογία σχετικά µε 
τους όρους του άρθρου 79 ΠΚ, πλην όµως δεν περιέχει καµιά αιτιολογία ούτε για την 
αξία των από τον αναιρεσείοντα ανεγερθέντων αυθαίρετων χώρων, ούτε περί του αν 
υποβαθµίζουν ή όχι και το φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, κριτήρια 
τα οποία κατά τα παραπάνω επηρεάζουν κατά το νόµο το ύψος της επιβλητέας 
ποινής. Εποµένως, κατά παραδοχή του εβδόµου και τελευταίου, από το αρθρ. 510 
παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆, λόγου αναιρέσεως, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλοµένη 
απόφαση µερικώς, ήτοι µόνον ως προς το περί ποινής µέρος της. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 79, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 1337/1983, άρθ. 17, 
Νόµοι: 2242/1994, άρθ. 3,  
Νόµοι: 3212/2003, άρθ. 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 722 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αναιρείται 
η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 314 παρ.1 εδάφ. α' του Π.Κ. "όποιος από αµέλεια προκαλεί 
σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών 
ετών". Από το συνδυασµό της διάταξης αυτής µε εκείνη του άρθρου 28 του ΠΚ, κατά 
την οποία "από αµέλεια πράττει όποιος, από έλλειψη της προσοχής, την οποίαν 
όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το 
αξιόποινο αποτέλεσµα το οποίο προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε ως 
δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν", προκύπτει ότι, για τη θεµελίωση της 
σωµατικής βλάβης από αµέλεια, απαιτείται να διαπιστωθεί, αφενός, ότι ο δράστης δεν 
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κατέβαλε την απαιτούµενη, κατ' 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 αντικειµενικά αιτιώδη σύνδεσµο 
µε την πράξη ή παράλειψη. Η παράλειψη, ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος 
αµέλειας, εφόσον το ένα είδος της ευθύνης συνίσταται στη µη καταβολή της 
προσοχής, δηλαδή σε µία παράλειψη. Όταν όµως η αµέλεια δεν συνίσταται σε 
ορισµένη παράλειψη, αλλά σε σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε του 
αποτελέσµατος, τότε, για τη θεµελίωση της σωµατικής βλάβης από αµέλεια, ως 
εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, απαιτείται και η συνδροµή των όρων του 
άρθρου 15 του ΠΚ, κατά το οποίο "όπου ο νόµος, για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης, 
απαιτείται 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 προκύπτει 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 υποχρέου ή από σύµβαση ή από ορισµένη συµπεριφορά του 
υπαιτίου από την οποία δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επέλευσης του εγκληµατικού 
αποτελέσµατος. Εξάλλου, στο παράρτηµα ΙΙ περ. 3 του Π.∆/τος 396/1994 " Ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους 
εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία" προβλέπεται ως προστατευτικό 
µέσο του προσώπου και της κεφαλής του εργαζοµένου η χρήση διαφόρων τύπων 
γυλιών, στο δε άρθρο 12 του ίδιου Π.δ/τος ορίζεται ότι σε κάθε εργοδότη, 
κατασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που παραβαίνει από αµέλεια ή πρόθεση τις 
διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του Ν. 
2224/1994.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.∆' ΚΠ∆, 
όταν αναφέρονται σ' αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για 
τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε τους οποίους έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόστηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 314, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
 
 
 
 
 
 



 

[39] 
 

Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1651 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από πρόθεση. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 308 παρ. 1 α' του ΠΚ "όποιος µε πρόθεση προξενεί σε 
άλλον σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας του, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι 
τριών ετών", και κατά την όµοια του άρθρου 309 του ίδιου κώδικα, "αν η πράξη του 
άρθρου 308 τελέστηκε µε τρόπο που µπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο 
για τη ζωή του ή βαριά σωµατική του βλάβη (άρθρο 310 παρ. 2 του ΠΚ), επιβάλλεται 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών". Εν όψει της διαζευκτικής διατυπώσεως της 
δεύτερης των διατάξεων αυτών, είναι απαραίτητο στη καταδικαστική απόφαση για 
επικίνδυνη σωµατική βλάβη να καθορίζεται ποια από τις ως άνω δύο διακινδυνεύσεις 
δέχεται το δικαστήριο ότι συνέτρεξε στη συγκεκριµένη περίπτωση, δηλαδή 
διακινδύνευση για τη ζωή ή για βαριά σωµατική βλάβη. Αυτό δεν στερείται εννόµων 
συνεπειών, διότι η παραδοχή της µιας ή της άλλης περιπτώσεως, αν και στις δύο 
περιπτώσεις η πράξη τιµωρείται µε τα αυτά όρια ποινής, πρακτικώς άγει σε 
διαφοροποίηση της ποινικής µεταχειρίσεως του δράστη, αφού στην πρώτη πλήττεται 
έννοµο αγαθό υπέρτερο από τη σωµατική υγεία και ακεραιότητα και η ποινή θα 
καθορισθεί βάσει των κατ' άρθρο 79 του ΠΚ κριτηρίων. Αν υπάρχει ασάφεια, 
αναφορικά µε το είδος της διακινδυνεύσεως, τότε συντρέχει περίπτωση εκ πλαγίου 
παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως του άρθρου 309 του ΠΚ και ιδρύεται ο από το 
άρθρο 510 παρ. 1 Ε' του ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως, διότι ο 'Αρειος Πάγος αδυνατεί να 
ελέγξει ακυρωτικά την απόφαση για το αν το δικαστήριο της ουσίας εφάρµοσε σωστά 
ή µη το νόµο, µε αποτέλεσµα η απόφαση να στερείται νόµιµης βάσης.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
δηµιουργεί η έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας που επιβάλλεται από 
το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆. Τέτοια έλλειψη αιτιολογίας 
προκειµένου για καταδικαστική απόφαση υπάρχει και όταν κατά την έκθεση των 
πραγµατικών περιστατικών που ανάγονται στα στοιχεία και την ταυτότητα του 
εγκλήµατος για το οποίο κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούµενος παρατηρείται, είτε 
στην αιτιολογία είτε µεταξύ αιτιολογίας και διατακτικού, ασάφεια ή αντίφαση.  
- Υπάρχει εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που ιδρύει τον 
προβλεπόµενο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως της 
απόφασης, όταν το δικαστήριο αποδίδει στο νόµο έννοια διαφορετική από εκείνη που 
έχει πραγµατικά, ενώ εσφαλµένη είναι η εφαρµογή της όταν η απόφαση δεν υπάγει 
σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι προέκυψαν, στη διάταξη που 
εφαρµόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο 
ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της απόφασης, που περιλαµβάνεται στο 
σκεπτικό ή στο συνδυασµό του διατακτικού προς το σκεπτικό του και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον 'Αρειο Πάγο της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 308, 310, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1827 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. 
- Κατά το άρθρο 314 παρ. 1α ΠΚ όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική κάκωση ή 
βλάβη της υγείας άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών. Περαιτέρω κατά 
το άρθρο 28 του ίδιου 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 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 ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούµενη, 
κατά αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποία οφείλει να καταβάλει κάθε µετρίως 
συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος που τελεί υπό τις ίδιες πραγµατικές καταστάσεις, 
µε βάση τους νοµικούς κανόνες και τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές, 
την κοινή πείρα τη συνήθη πορεία των πραγµάτων και τη λογική και 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 την πράξη η παράλειψή του. Η αµέλεια κατά την έννοια της 
διατάξεως του άρθρου 28 ΠΚ διακρίνεται σε µη συνειδητή, κατά την οποία ο 
δράστης από έλλειψη της προσοχής δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που 
προκάλεσε η πράξη του και σε ενσυνείδητη κατά την οποία προέβλεψε µεν ότι η 
συµπεριφορά του µπορεί να έλθει το αποτέλεσµα αυτό, αλλά πίστεψε ότι θα το 
απέφευγε.  
- Κατά το άρθρο 505 παρ. 2 του ΚΠ∆ ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µπορεί να 
ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου εντός της 
προθεσµίας του άρθρου 479 παρ. 2, δηλαδή εντός προθεσµίας ενός µηνός από την 
καταχώρηση της αποφάσεως καθαρογραφηµένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 
παρ. 2 ΚΠ∆ Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου, προς τον σκοπό επανορθώσεως τυχόν εσφαλµένων αποφάσεων, δικαιούται να 
ασκεί αναίρεση κατά πάσης αποφάσεως αθωωτικής ή καταδικαστικής και για όλους 
τους λόγους του άρθρου 501 παρ. 1 ΚΠ∆, µεταξύ των οποίων και η έλλειψη της από 
τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ απαιτουµένης ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Ειδικά προκειµένου περί αθωωτικής αποφάσεως, εν 
όψει του τεκµηρίου αθωότητας, 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. ∆' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως συντρέχει είτε όταν δεν εκτίθενται 
καθόλου στην απόφαση πραγµατικά περιστατικά, είτε όταν δεν αιτιολογεί το 
δικαστήριο, γιατί δεν πείσθηκε για την ενοχή του κατηγορουµένου από τα 
αξιολογηθέντα αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται στα πρακτικά και οι λόγοι για 
τους οποίους το δικαστήριο της ουσίας αδυνατεί να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ο 
κατηγορούµενος διέπραξε την αξιόποινη πράξη που του αποδίδεται, ως προς την 
αντικειµενική και υποκειµενική της υπόσταση. Προκειµένου περί του εγκλήµατος της 
σωµατικής βλάβης από αµέλεια, για τη θεµελίωση του οποίου απαιτούντα τα 
προηγουµένως αναφερθέντα στοιχεία πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να αιτιολογεί 
µε την απαλλακτική του απόφαση, για την πληρότητα της αιτιολογίας της οποίας 
είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού µε το διατακτικό της, που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο, γιατί δεν πείσθηκε για τη συνδροµή στο πρόσωπο του 
κατηγορουµένου των θεµελιωτικών του εγκλήµατος αυτού περιστάσεων µε βάση τα 
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αποδεικτικά περιστατικά που αναφέρονται στα πρακτικά. ∆εν απαιτείται, όµως, για 
την αιτιολογία της αθωωτικής αποφάσεως, να εκθέτει το δικαστήριο σ΄ αυτήν 
περιστατικά από τα οποία να πείσθηκε για την αθωότητα του κατηγορουµένου, 
δεδοµένου ότι αντικείµενο αποδείξεως στην ποινική δίκη είναι η ενοχή και όχι η 
αθωότητά του. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι 
έχουν ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο όλα τα αποδεικτικά µέσα κατά το είδος των 
και όχι ορισµένα µόνον από αυτά χωρίς ανάγκη ιδιαίτερης µνείας των και του τι 
προέκυψε από το καθένα. Όταν εξαιρούνται δε ορισµένα από αυτά, δεν προκύπτει ότι 
δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα αρκεί να προκύπτει από την απόφαση ότι το 
δικαστήριο εξετίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα για να καταλήξει στην αθωωτική του 
κρίση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 314, 
ΚΠ∆: 473, 479, 501, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1475 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Επικίνδυνη σωµατική βλάβη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Ανάγνωση 
εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις, τα προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία πραγµατικά περιστατικά, 
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. ∆εν αποτελεί, όµως, λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη 
εκτίµηση των αποδείξεων, καθόσον µε τον ισχυρισµό αυτό πλήττεται η αναιρετικά 
ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
- Aπό την επισκόπηση του σκεπτικού και του διατακτικού της προσβαλλόµενης 
απόφασης προκύπτει ότι το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, προκειµένου να 
καταλήξει σε καταδικαστική κρίση, δέχθηκε µεταξύ άλλων και τα εξής ουσιώδη: Ότι 
ο αναιρεσείων είχε κτηµατικές και άλλες διαφορές µε τον παθόντα ΧΧΧ και ως εκ 
τούτου είχαν δηµιουργηθεί µεταξύ τους επανειληµµένοι διαπληκτισµοί, υποβολή 
εκατέρωθεν µηνύσεων κλπ. Ότι την 9-10-2002, ο αναιρεσείων, φέροντας µαζί το 
κυνηγετικό του όπλο, παραφύλαξε τον παθόντα και όταν τον συνάντησε, από 
απόσταση περίπου 25 ως 30 µέτρων, πυροβόλησε µια φορά εναντίον του. Ότι ο 
παθών, που είδε τον αναιρεσείοντα και αντιλήφθηκε τον κίνδυνο, έφερε ενστικτωδώς 
τα χέρια του µπροστά στο πρόσωπο κατά τη στιγµή του πυροβολισµού. Ότι συνεπεία 
του πυροβολισµού εκ µέρους του αναιρεσείοντος και της προστατευτικής κινήσεως 
εκ µέρους του παθόντος, ο τελευταίος δέχθηκε 14 σφαιρίδια (σκάγια) στην εσωτερική 
επιφάνεια της αριστερής παλάµης του και 1 σφαιρίδιο στην αριστερή 
µετωποβρεγµατική χώρα, τα οποία προκάλεσαν τις αντίστοιχες κακώσεις. Ότι ο 
αναιρεσείων δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, πράγµα που είχε γίνει δεκτό ήδη 
πρωτοδίκως, όπου η αρχική κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας µεταβλήθηκε 
σε επικίνδυνη σωµατική βλάβη, αλλά επιδίωκε να προκαλέσει µόνο σωµατική 
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κάκωση στον παθόντα. Ότι η βλάβη που προκλήθηκε, ως εκ του µέσου που 
χρησιµοποιήθηκε (κυνηγετικό όπλο) και του µέρους του σώµατος προς το οποίο έγινε 
η σκόπευση (κεφαλή του παθόντος), φέρει το χαρακτηρισµό της επικίνδυνης, διότι 
µπορούσε να επιφέρει βαριά σωµατική βλάβη, όπως µόνιµη αναπηρία στους 
οφθαλµούς, η οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση αποφεύχθηκε µε την ως άνω 
προστατευτική κίνηση του παθόντος, που είχε ως αποτέλεσµα το να βρουν τα 14 
σκάγια την παλάµη και όχι το πρόσωπό του. Κατόπιν αυτών, το δικαστήριο της 
ουσίας κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα για επικίνδυνη σωµατική βλάβη (επίσης: 
παράνοµη οπλοφορία και οπλοχρησία, πράξεις για τις οποίες δεν διατυπώνεται 
ιδιαίτερο παράπονο του αναιρεσείοντος) και επέβαλε συνολική ποινή 16 µηνών, την 
εκτέλεση της οποίας ανέστειλε επί τριετία. Με τα όσα δέχθηκε, το Μικτό Ορκωτό 
Εφετείο διέλαβε την κατά νόµο πλήρη και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, αφού 
εξέθεσε χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τη συµπεριφορά του αναιρεσείοντος, που 
στοιχειοθετεί αντικειµενικά και υποκειµενικά τις ως άνω πράξεις. Εποµένως, ο 
δεύτερος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως, µε τον οποίο υποστηρίζεται το αντίθετο 
και προσάπτεται στην προσβαλλόµενη απόφαση η πληµµέλεια του άρθρου 510 παρ.1 
στοιχ. ∆' ΚΠ∆, είναι αβάσιµος. Κατά τα λοιπά, οι αιτιάσεις του αναιρεσείοντος, 
σύµφωνα µε τις οποίες δεν πυροβόλησε αυτός τον παθόντα και, σε κάθε περίπτωση, ο 
πυροβολισµός δεν µπορούσε να εµβάλει σε µόνιµο ή µακροχρόνιο κίνδυνο την υγεία 
εκείνου, προβάλλονται απαραδέκτως, διότι µε την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας 
πλήττουν την περί τα πράγµατα, αναιρετικώς ανέλεγκτη εκτίµηση του δικαστηρίου 
της ουσίας.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 329, 331, 333 παρ.2, 358, 364 παρ.1 και 369 ΚΠ∆, σε 
συνδυασµό µε αυτήν του άρθρου 171 παρ.1 στοιχ. δ' του ίδιου Κώδικα, συνάγεται ότι 
η εκ µέρους του δικαστηρίου της ουσίας αποδεικτική αξιολόγηση εγγράφων, που δεν 
ανεγνώσθησαν, παραβιάζει το δικαίωµα του κατηγορουµένου να προβαίνει σε 
δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά µε τα αποδεικτικά µέσα που χρησιµοποιήθηκαν και 
επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, η οποία θεµελιώνει 
τον προβλεπόµενο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως. Ως εκ 
τούτου, στα πρακτικά της δηµόσιας συζήτησης πρέπει να αναφέρονται τα έγγραφα, 
τα οποία ανεγνώσθησαν στο ακροατήριο, µε τρόπο που να προσδιορίζεται η 
ταυτότητά τους σε βαθµό αποκλεισµού της αµφιβολίας ως προς το αν συγκεκριµένο 
έγγραφο αποτέλεσε αντικείµενο ανάγνωσης ή όχι. Εάν πρόκειται για φωτογραφίες, η 
περιγραφή της απεικονίσεως της καθεµιάς από αυτές είναι δυσχερής. Εφ' όσον, 
λοιπόν, αυτές κατά κυριολεξία δεν αναγιγνώσκονται, ώστε να ακουσθεί το 
περιεχόµενό τους, αλλά επισκοπούνται από τα µέλη του δικαστηρίου και τους 
διαδίκους, δια περιφοράς µεταξύ αυτών, η αναγραφή στα πρακτικά της συνεδριάσεως 
ότι µεταξύ των εγγράφων που ανεγνώσθησαν περιλαµβάνεται και ορισµένος αριθµός 
φωτογραφιών έχει την έννοια ότι αυτές τέθηκαν υπ' όψη όλων των παραγόντων της 
διαδικασίας. Και µόνο εάν προκύπτει από τα πρακτικά ότι ζητήθηκε από τον 
κατηγορούµενο η επισκόπηση συγκεκριµένης φωτογραφίας και ότι ο διευθύνων τη 
συζήτηση αρνήθηκε να την επιδείξει, ανακύπτει ζήτηµα παραβίασης του δικαιώµατος 
υπεράσπισης και εντεύθεν ακυρότητας (ΑΠ 1227/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 309,  
ΚΠ∆: 329, 331, 333, 358, 364, 369, 510 παρ.1 στοιχ. A, 510 παρ.1 στοιχ. ∆,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1271 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Συγγνωστή πλάνη. Έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 31 παρ.2 του Ποινικού Κώδικα η πράξη δεν 
καταλογίζεται στο δράστη αν αυτός πίστεψε λόγω πλάνης ότι έχει δικαίωµα να 
τελέσει την πράξη και η πλάνη του αυτή ήταν συγγνωστή. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι νοµική πλάνη υπάρχει όταν ο δράστης γνωρίζει τι πράττει, αλλά είτε 
αγνοεί ότι η πράξη του είναι κατ' αρχήν άδικη, είτε πιστεύει πεπλανηµένα ότι 
δικαιούται να προβεί σ' αυτή και η πλάνη συνίσταται σε εσφαλµένη αντίληψη 
κανόνος δικαίου. 
Η προβολή της πλάνης αποτελεί αυτοτελή ισχυρισµό και οφείλει το δικαστήριο να 
αιτιολογήσει την κρίση του για την παραδοχή ή την απόρριψη του, αφού η ανάγκη 
υπάρξεως της επιβαλλόµενης από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον κατά το 
άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, εκτείνεται και στους αυτοτελείς 
ισχυρισµούς (ΑΠ 1923/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 31, 84, 314, 315, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Αρµ 2012, σελίδα 289  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 299 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επικίνδυνη σωµατική βλάβη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 308 παρ. 1α του ΠΚ, όποιος µε πρόθεση προξενεί σε 
άλλον σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας του, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι 
τριών ετών και κατά την όµοια του άρθρου 309 του ιδίου Κώδικα, αν η πράξη του 
άρθρου 308 τελέσθηκε µε τρόπο που µπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο 
για τη ζωή του ή βαριά σωµατική βλάβη αυτού (άρθρ. 310 παρ. 2 ΠΚ) επιβάλλεται 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απλής σωµατικής βλάβης (άρθρ. 308) απαιτείται 
πρόκληση σωµατικής κάκωσης ή βλάβης της υγείας άλλου και δόλος του δράστη 
κατευθυνόµενος στην παραγωγή αυτών των αποτελεσµάτων, ενώ η αντικειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος της επικίνδυνης σωµατικής βλάβης συνίσταται στην 
πρόκληση της κατά το άρθρο 308 παρ. 1 σωµατικής βλάβης κατά τρόπο που 
µπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για τη ζωή του παθόντος ή βαριά σωµατική βλάβη, 
όπως ενδεικτικά αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 310 παρ. 2 ΠΚ. Για την 
υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος της επικίνδυνης σωµατικής βλάβης 
απαιτείται δόλος, δηλαδή γνώση της αφηρηµένης δυνατότητας του κινδύνου της ζωής 
ή της βαριάς σωµατικής βλάβης και θέληση του υπαιτίου να προξενήσει σωµατική 
κάκωση ή βλάβη της υγείας χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη εξειδίκευση του δόλου, 
αρκεί να προκύπτει από τα δεκτά γενόµενα πραγµατικά περιστατικά.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από το άρθρο 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
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της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως 
όταν αναφέρονται σ'αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των στοιχείων της 
αντικειµενικής και υποκειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που το 
θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην 
ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Ως προς τις αποδείξεις αρκεί να 
αναφέρονται αυτές στην απόφαση γενικώς, κατά το είδος τους, χωρίς να είναι ανάγκη 
να διευκρινίζεται από ποιο ή ποια αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε η κάθε παραδοχή. 
Πρέπει όµως να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίµηση όλα τα 
αποδεικτικά µέσα για να καταλήξει στην κρίση περί ενοχής του κατηγορουµένου και 
όχι µόνον ορισµένα από αυτά. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού της αποφάσεως µε το διατακτικό της, που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο, δεν υπάρχει δε ειδικότερα, έλλειψη αιτιολογίας και στην 
περίπτωση κατά την οποία αυτή εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της 
αποφάσεως, το οποίο, όµως, περιέχει, εκτός από τα τυπικά στοιχεία του 
κατηγορητηρίου και τα πραγµατικά περιστατικά, τόσο αναλυτικά και µε τέτοια 
πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του 
σκεπτικού. Η ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία πρέπει να υπάρχει όχι µόνον ως 
προς την κατηγορία αλλά να επεκτείνεται και στους παραδεκτώς κατ' άρθρα 170 παρ. 
2, 333 παρ. 2 ΚΠ∆ προβαλλόµενους από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορό του 
αυτοτελείς ισχυρισµούς. Είναι δε αυτοτελείς ισχυρισµοί εκείνοι που κατατείνουν 
στην άρση του αδίκου χαρακτήρα της πράξεως ή αποκλείουν ή µειώνουν την 
ικανότητα προς καταλογισµό ή οδηγούν στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή σε µείωση 
της ποινής, αρκεί αυτοί να προβάλλονται κατά τρόπο ορισµένο, δηλαδή µε τα 
πραγµατικά περιστατικά που τους θεµελιώνουν κατά νόµο έτσι ώστε να µπορούν να 
αξιολογηθούν και σε περίπτωση αποδοχής των να οδηγούν στον ειδικότερο ευνοϊκό 
για τον κατηγορούµενο, διαφορετικό αν προβάλλονται αορίστως ή δεν πρόκειται για 
αυτοτελείς αλλά για αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισµούς, δεν υπάρχει υποχρέωση 
του δικαστηρίου της ουσίας να αποφανθεί επί τέτοιων ισχυρισµών και απαντήσει µε 
ιδιαίτερη και ειδική αιτιολογία προκειµένου να τους απορρίψει. ∆εν αποτελούν λόγο 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε 
αποδεικτικού χωριστά και η παράλειψη αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών 
µέσων µεταξύ τους καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς 
ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 308, 309, 310, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 853 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Πραγµατογνωµοσύνη. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 314 παρ.1 εδ. α' του ΠΚ, "όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική 
κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών". Από 
το συνδυασµό της διατάξεως αυτής µε εκείνη του άρθρου 28 του ΠΚ, κατά την οποία 
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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 θεµελίωση του αδικήµατος της 
σωµατικής βλάβης από αµέλεια, απαιτείται να διαπιστωθεί 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 περιστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που 
επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, κατά τη συνηθισµένη πορεία των 
πραγµάτων πείρα και λογική και αφετέρου ότι είχε τη δυνατότητα να προβλέψει και 
αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα της σωµατικής βλάβης, 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. Όταν, όµως, η 
αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη, αλλά σε σύνολο συµπεριφοράς που 
προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για τη θεµελίωση της σωµατικής βλάβης, ως 
εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή και των όρων του 
άρθρου 15 του ΠΚ. Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ότι αναγκαία 
προϋπόθεση της εφαρµογής της είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης (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 υπόχρεου, ή 
από σύµβαση ή από ορισµένη προηγούµενη συµπεριφορά του υπαιτίου, από την 
οποία 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.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆, 
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. 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 
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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 
ΚΠ∆, 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 πορίσµατά της 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 
του στα έγγραφα, και ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ 
του ΚΠ∆. Εξάλλου, η πραγµατογνωµοσύνη εκτιµάται ελευθέρως από το δικαστήριο 
ή το δικαστικό συµβούλιο, κατ' εφαρµογή του άρθρου 177 του ίδιου Κώδικα, µε την 
έννοια ότι δεν το δεσµεύει η γνωµοδότηση των πραγµατογνωµόνων. Οφείλει, όµως, 
όταν δεν αποδέχεται τα προκύπτοντα από αυτήν συµπεράσµατα, να αιτιολογεί την 
αντίθετη δικαστική του πεποίθηση, παραθέτοντας τα αποδεδειγµένα εκείνα 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποκλείουν αυτά που οι πραγµατογνώµονες 
θέτουν ως βάση της γνώµης τους.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 314,  
ΚΠολ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 416 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Θανατηφόρα σωµατική βλάβη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Απόλυτη 
ακυρότητα. Ανάγνωση εγγράφων. Υπέρβαση εξουσίας. Παραγραφή. ∆ιακοπή 
παραγραφής. Έλλειψη νοµιµοποίησης του πολιτικώς ενάγοντος. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 308 παρ. 1 εδ. α' , 310 παρ.1, 2 και 
311 εδ. β' του ΠΚ, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
θανατηφόρου σωµατικής βλάβης, κατά την έννοια του εδ. β' του άρθρου 311 ΠΚ, το 
οποίο είναι έγκληµα εκ του αποτελέσµατος, απαιτείται, εκτός από το δόλο του 
δράστη για πρόκληση βαριάς σωµατικής βλάβης του παθόντος, και αµέλεια ως προς 
το βαρύτερο αποτέλεσµα του θανάτου, ο οποίος είχε ως αιτία την βαριά πάθηση του 
σώµατος ή της διάνοιας του παθόντος. Κατά το άρθρο 28 ΠΚ, για τη θεµελίωση 
αµέλειας ως προς το τελευταίο αποτέλεσµα απαιτείται να διαπιστωθεί α) ότι ο 
δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούµενη, κατ' αντικειµενική κρίση, προσοχή, την 
οποία οφείλει να καταβάλει κάθε 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, β) ότι αυτός, µε βάση τις προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες 
γνώσεις και ικανότητες, ως εκ της υπηρεσίας ή του επαγγέλµατός του, µπορούσε να 
προβλέψει και αποφύγει το αποτέλεσµα, το οποίο είτε δεν προείδε, είτε το προέβλεψε 
µεν, πίστευε όµως ότι θα απεφεύγετο και γ) ότι υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ 
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της ενεργείας ή παραλείψεως του δράστη και του επελθόντος αποτελέσµατος του 
θανάτου του θύµατος.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, 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 
εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία 
αποτελούν ενιαίο σύνολο, 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. 
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. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 329, 331, 333 παρ. 2, 358, 364, 365 και 369 του 
ΚΠ∆, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 171 παρ. 1 περ. 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, εγγράφων που δεν 
αναγνώσθηκαν, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, γιατί αποστερείται 
έτσι ο κατηγορούµενος της δυνατότητας να εκθέσει τις απόψεις του και να κάνει 
παρατηρήσεις σχετικές µε το αποδεικτικό αυτό µέσο. Το περιεχόµενο του εγγράφου 
δεν είναι αναγκαίο να αναφέρεται στα πρακτικά της απόφασης, όµως, είναι αναγκαίο 
να εκτίθενται τα στοιχεία από τα οποία προσδιορίζεται µε επάρκεια η ταυτότητά του, 
έτσι ώστε να µην καταλείπεται αµφιβολία για την ταυτότητα του εγγράφου που 
φέρεται ότι αναγνώσθηκε. Από τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, για το 
σχηµατισµό της κρίσης του σχετικά µε την ενοχή του κατηγορουµένου, εγγράφων 
που δεν αναγνώσθησαν κατά την προφορική στο ακροατήριο συζήτηση της 
υπόθεσης, παραβιάζονται και οι αρχές της δηµοσιότητας και της προφορικότητας της 
διαδικασίας και επέρχεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, η 
οποία θεµελιώνει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' και Γ' του 
ίδιου Κώδικα λόγο αναίρεσης, γιατί έτσι παραβιάζεται η άσκηση του από το άρθρο 
358 του ΚΠ∆ απορρέοντος δικαιώµατος του κατηγορουµένου να προβαίνει σε 
δηλώσεις, παρατηρήσεις και εξηγήσεις σχετικά µε το αποδεικτικό αυτό µέσο. 
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- Υπέρβαση εξουσίας, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η του ΚΠ∆ 
λόγο αναιρέσεως, υπάρχει και όταν το δικαστήριο ασκεί δικαιοδοσία που δεν του 
δίνει ο νόµος, τούτο δε συντρέχει πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στη 
διάταξη αυτή, η απαρίθµηση των οποίων είναι ενδεικτική, και όταν το δικαστήριο, 
ενώ το αξιόποινο της πράξης εξαλείφθηκε µε παραγραφή, δεν παύει οριστικώς την 
ασκηθείσα ποινική δίωξη, αλλά κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούµενο και του 
επιβάλλει ποινή για την παραγραφείσα πράξη (ΑΠ 81/2011, 2021/2009). Περαιτέρω, 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 111 παρ.1, 2 και 3 και 112 του ΠΚ, το αξιόποινο 
εξαλείφεται µε παραγραφή, η οποία για µεν τα κακουργήµατα, που τιµωρούνται µε 
ποινή ηπιότερη της ισόβιας κάθειρξης, όπως είναι εκείνο του άρθρου 311 περ.β του 
ΠΚ, περί θανατηφόρας βαριάς σωµατικής βλάβης, είναι δεκαπέντε έτη, για δε τα 
πληµµελήµατα πέντε έτη και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την ηµέρα που 
τελέσθηκε η πράξη. Κατά το άρθρο 113 παρ.1 του ίδιου Κώδικα, όπως ίσχυε πριν από 
τις τροποποιήσεις του, µε τα άρθρα 4 παρ. 1 του Ν. 1738/1987, 5 παρ. 1 Ν. 
1941/1991, 19 παρ.1 Ν. 1968/1991, και 33 παρ. 4 Ν. 2172/1993, η προθεσµία της 
παραγραφής αναστέλλεται, εφόσον χρόνο, δυνάµει διατάξεως του νόµου, η ποινική 
δίωξη δεν µπορεί ν' αρχίσει ή να εξακολουθήσει και επίσης η προθεσµία της 
παραγραφής αναστέλλεται, εφόσον χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία και µέχρι του 
αµετακλήτου της καταδικαστικής απόφασης, όχι, όµως, πέραν των τριών ετών για τα 
κακουργήµατα, ενώ, µετά την αντικατάσταση της εν λόγω διάταξης µε το άρθρο 1 
παρ. 6 Ν. 2408/1996, η προθεσµία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρόνο, 
σύµφωνα µε διάταξη νόµου, δεν µπορεί ν' αρχίσει ή να εξακολουθήσει η ποινική 
δίωξη και επίσης, η προθεσµία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρονικό 
διάστηµα διαρκεί η κύρια διαδικασία και έως ότου γίνει αµετάκλητη η καταδικαστική 
απόφαση και η κατά τις προηγούµενες παραγράφους αναστολή δεν µπορεί να 
διαρκέσει περισσότερο από πέντε χρόνια για τα κακουργήµατα. Κατά το άρθρο 432 
παρ. 2 εδάφιο προτελευταίο του ΚΠ∆, όπως ίσχυε πριν τροποποιηθεί µε το άρθρο 21 
του ν. 3904/2010 και 75 του ν. 3994/2011, "από την έκδοση της ερήµην του 
κατηγορουµένου για κακούργηµα απόφασης αναστέλλεται αυτοδικαίως ο χρόνος της 
παραγραφής του αξιοποίνου της πράξεως και η αναστολή διαρκεί ωσότου εκδοθεί η 
νέα κατ' αντιµωλίαν απόφαση". Η έννοια της τελευταίας διάταξης ήταν, ότι ο από 
αυτήν προβλεπόµενος χρόνος αναστολής της παραγραφής δεν συνυπολογίζεται για 
την συµπλήρωση της υπό των άρθρων 111 και 113 παρ. 1 ΠΚ διαλαµβανοµένης, 
κατά περίπτωση, δεκαοκταετούς ή εικοσαετούς συνολικής παραγραφής, αλλά 
συνιστά ειδική αναστολή αυτής, διότι, κατά τον χρόνο της διαρκείας της, δεν τρέχουν 
οι ανωτέρω, δεκαοκταετής ή εικοσαετής, παραγραφές, ενώ µε βάση την προεκτεθείσα 
διάταξη του άρθρου 113 παρ. 1 ΠΚ και ενόψει του άρθρου 2 παρ. 1 του ίδιου 
Κώδικα, ευµενέστερη είναι η ρύθµιση, κατά την οποία στην διάρκεια της κύριας 
διαδικασίας η παραγραφή για τα κακουργήµατα, που τιµωρούνται µε ποινή ηπιότερη 
της ισόβιας κάθειρξης, αναστέλλεται όχι περισσότερο από τρία χρόνια, ήτοι, 
συνολικώς η παραγραφή ανήρχετο σε δέκα οκτώ (18) έτη (15 έτη + 3 έτη 
αναστολής). Η διάταξη αυτή του άρθρου 113 ΠΚ, υπέστη και άλλες τροποποιήσεις µε 
τα άρθρα 25 του ν. 3346/2005 και 2 του ν. 3625/2007, χωρίς όµως να θιγεί η άνω µε 
το άρθρο 1 παρ. 6 ν. 2408/1996 καθιερωθείσα πενταετής αναστολή για τα 
κακουργήµατα και δεν ισχύει ο άνω χρονικός περιορισµός της αναστολής, όπως ρητά 
ορίζεται στο εδαφ. β της παρ.3 του άνω άρθρου 113 ΠΚ, µετά την τροπ. µε το άρθρο 
25 του ν. 3346/2006, µόνον όταν η αναστολή της ποινικής δίωξης λάβει χώρα κατ' 
εφαρµογή των άρθρων 30 παρ.2 (αναστολή από τον Υπουργό της ∆ικαιοσύνης) και 
59 του ΚΠ∆ (αναστολή λόγω προδικαστικού ζητήµατος). Εξάλλου, κατά το 435 
ΚΠ∆, αν εκείνος που παραπέµφθηκε για κακούργηµα απολυθεί από τις φυλακές 
προσωρινά και από απείθεια δεν εµφανιστεί στο αρµόδιο δικαστήριο για να δικαστεί 
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την ορισµένη δικάσιµο, το δικαστήριο ανακαλεί την προσωρινή απόλυση και 
διατάσσει ταυτόχρονα και την αναστολή της διαδικασίας στο ακροατήριο σύµφωνα 
µε το άρθρο 432 ΚΠ∆. Όµως, κατά το άρθρο 432 παρ.1 και 2 ΚΠ∆, όπως ίσχυε µε 
την αντικ. µε το άρθρο 15 του ν.δ. 1160/1972 και το άρθρο 34 παρ. 9 του ν. 
2172/1993, προβλεπόταν αφενός η δυνατότητα αναστολής της διαδικασίας µε 
διάταξη του εισαγγελέα εφετών, αν ήταν άγνωστη η διαµονή του παραπεµποµένου 
για κακούργηµα κατηγορουµένου και αφετέρου παρεχόταν η δυνατότητα ερήµην 
εκδίκασης ενός κακουργήµατος, όταν ο κατηγορούµενος είχε απολυθεί από τις 
φυλακές, λόγω συµπλήρωσης του ανωτάτου ορίου προσωρινής κράτησης, εφόσον 
είχε κλητευθεί ως άγνωστης διαµονής, οριζόταν δε επί πλέον, ότι "η απόφαση που 
εκδόθηκε ερήµην του κατηγορουµένου ακυρώνεται αυτοδικαίως µόλις εκδοθεί η 
κατ'αντιµωλίαν απόφαση, από την έκδοση της ερήµην απόφασης αναστέλλεται 
αυτοδικαίως ο χρόνος παραγραφής του αξιοποίνου της πράξης και η αναστολή 
διαρκεί ωσότου εκδοθεί νέα κατ'αντιµωλίαν απόφαση, αν δε µετά την απόφαση αυτή 
απαγγελθεί καταδίκη σε ποινή στερητική της ελευθερίας αφαιρείται το µέρος που έχει 
εκτιθεί". Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 432 ΚΠ∆, µε το άρθρο 21 του Ν. 
3904/23-12-2010 και 75 του ν. 3994/2011, που προβλέπει αναστολή της διαδικασίας 
µε διάταξη του εισαγγελέα εφετών, επί παραπεµποµένου για κακούργηµα, που είναι 
άγνωστης διαµονής και που δεν παρουσιάστηκε ή δεν συνελήφθη εντός µηνός (παρ.1 
εδαφ. α'), στην παρ.1 εδαφ. γ' , ορίζεται µόνον ότι "οι διατάξεις του άρθρου 113 ΠΚ 
για την αναστολή της παραγραφής του αξιοποίνου εφαρµόζονται και εδώ", και αφού 
απαλείφθηκαν τα παραπάνω οριζόµενα περί αναστολής της παραγραφής και 
διάρκειάς της ωσότου εκδοθεί κατ'αντιµωλίαν απόφαση, ορίζεται πλέον και µόνον 
στην παρ. 2 εδαφ. α' του ίδιου άρθρου 432, ότι "Αν εκείνος που παραπέµφθηκε για 
κακούργηµα είναι ή θεωρείται γνωστής διαµονής, δικάζεται σαν να ήταν παρών, αν 
κλητεύθηκε νόµιµα".  
- σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 261 ΑΚ, την παραγραφή διακόπτει η έγερση 
αγωγής, η δε µε τον τρόπον αυτόν διακοπείσα παραγραφή αρχίζει και πάλι από την 
τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου και κατά τo άρθρο 
270 ΑΚ, αν η παραγραφή διακόπηκε, ο χρόνος που πέρασε έως τότε δεν υπολογίζεται 
και, αφότου περατώθηκε η διακοπή, αρχίζει νέα παραγραφή. Τέτοια άσκηση αγωγής, 
που διακόπτει την παραγραφή, συνιστά και η κατά την ποινική διαδικασία µε τη 
δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής εισαγωγή προς δικαστική κρίση της 
αξιώσεως για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (ΑΠ 617/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 17, 28, 111, 112, 113, 308, 310, 311,  
ΚΠ∆: 63, 68, 171, 329, 331, 333, 358, 364, 365, 369, 432, 435, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
ΑΚ: 261, 270, 937, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 296 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- 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 
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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 
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 θεµελιούται 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.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆, 
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 
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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. 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 ΚΠ∆, 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 σε αναφορά µε γεγονότα που τίθενται υπόψη 
τους, δεν ταυτίζεται µε το προβλεπόµενο στο άρθρο 178 του ΚΠ∆. 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 µεταξύ τους, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την επίφαση της ελλείψεως 
αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' 
αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή 
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρµοσε. 
Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και 
όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο 



 

[52] 
 

πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το 
σκεπτικό αυτής και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου 
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του 
νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση (ΟλΑΠ 3/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 314,  
ΚΠ∆: 178, 183, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 500 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Αυτοκινητικό ατύχηµα. 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 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, 
απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία: α) να µην καταβλήθηκε από τον 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, ικανότητες, γνώσεις 
και ιδιότητες 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 παραλείψεως 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 µια παράλειψη. Όταν όµως η αµέλεια δεν συνίσταται µόνο 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 του Ποινικού Κώδικα, στο οποίο ορίζεται ότι, όπου ο νόµος για την 
ύπαρξη αξιόποινης πράξεως απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η µη 
αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκληση του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της 
παραλείψεως 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 υποχρεώσεως 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 
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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, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 3 και 5 του Νόµου 1396/1983 "Άρθρο 3 Ο εργολάβος και υπεργολάβος 
ολόκληρου του έργου, ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείται ολικά ή κατά τµήµατα µε 
υπεργολάβους, είναι συνυπεύθυνοι και υποχρεούνται: 1. Να λαµβάνουν και να 
τηρούν όλα τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο.2. Να τηρούν, 
σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του 
επιβλέποντος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του νόµου αυτού.3. Να εφαρµόζουν, 
σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τη µελέτη µέτρων 
ασφαλείας, που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος. Άρθρο 5. Ο εργολάβος και 
υπεργολάβος τµήµατος του έργου είναι συνυπεύθυνοι που αφορούν στο τµήµα του 
έργου που ανέλαβαν, ανεξάρτητα και υποχρεούνται: 1. Να λαµβάνουν και να τηρούν 
όλα τα µέτρα ασφαλείας εάν αυτό εκτελείται ολόκληρο ή κατά τµήµατα µε 
υπεργολάβους. 2. Να τηρούν, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της 
τέχνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του νόµου 
αυτού και αφορούν στο τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 3. Να εφαρµόζουν, 
σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τη µελέτη µέτρων 
ασφαλείας που ορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος, εφόσον αφορά στο τµήµα του 
έργου το οποίον έχει αναλάβει".  
- Το άρθρο 9 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε µε τον Ν. 2696/1999 
ορίζει τα εξής: 1. Όταν εκτελούνται στις οδούς εργασίες, τοποθετούνται σε 
κατάλληλες θέσεις όλες οι πινακίδες σήµανσης που απαιτούνται κατά περίπτωση 
(κινδύνου, ρυθµιστικές, πληροφοριακές), κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 10 του 
παρόντος Κώδικα. 2. Επιπλέον της κατά την προηγούµενη παράγραφο σήµανσης, τα 
όρια των επί του οδοστρώµατος εκτελούµενων εργασιών ή οι χώροι εναπόθεσης 
υλικών πρέπει να επισηµαίνονται µε την τοποθέτηση συνεχών ή διακεκοµµένων 
εµποδίων, τα οποία να έχουν εναλλασσόµενες λωρίδες ερυθρού και λευκού 
χρώµατος. Κατά τη νύκτα δε, αν τα εµπόδια δεν είναι αντανακλαστικά, µε φώτα και 
αντανακλαστικά στοιχεία, τα για το σκοπό αυτόν χρησιµοποιούµενα αντανακλαστικά 
στοιχεία και σταθερά φώτα πρέπει να είναι χρώµατος ερυθρού, αν δε 
χρησιµοποιηθούν φώτα τα οποία αναβοσβήνουν, πρέπει να έχουν χρώµα βαθύ 
κίτρινο.Κατ' εξαίρεση των πιο πάνω οριζοµένων: α) Φώτα και αντανακλαστικά 
στοιχεία ορατά µόνο από τη µία κατεύθυνση της κυκλοφορίας, τα οποία 
επισηµαίνουν τα όρια οδικών εργασιών επί της απέναντι πλευράς της οδού, πρέπει να 
είναι λευκά, β) Φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, τα οποία επισηµαίνουν τα όρια 
οδικών εργασιών, οι οποίες διαχωρίζουν τις δύο κατευθύνσεις της κυκλοφορίας, 
πρέπει να είναι λευκά ή κίτρινα ανοικτού χρώµατος. 3. Τα µέσα σήµανσης των 
προηγούµενων παραγράφων τοποθετούνται µε µέριµνα και ευθύνη των εργοληπτών ή 
των εκτελούντων τις εργασίες, σε περίπτωση δε που οι εργασίες εκτελούνται 
απολογιστικά, από τον επιβλέποντα το έργο. Οι φορείς που κατασκευάζουν τα 
διάφορα έργα στις οδούς ή αναθέτουν την κατασκευή τους σε τρίτους υποχρεούνται 
να ελέγχουν την τοποθέτηση των µέσων σήµανσης. 4. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες και 
οι προδιαγραφές, τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διάφορες σηµάνσεις των εργασιών 
που εκτελούνται στις οδούς. Περαιτέρω, η καταδικαστική απόφαση έχει την 
απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του 
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική 
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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. Ως προς τις αποδείξεις δε, αρκεί αυτές 
να αναφέρονται στην απόφαση γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να είναι ανάγκη να 
διευκρινίζεται από ποιο ή ποια αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε η κάθε παραδοχή. Για 
την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. ∆εν αποτελεί 
όµως λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και, ειδικότερα, η 
εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και 
αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής 
συσχετίσεως των αποδεικτικών µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την 
επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του 
∆ικαστηρίου της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, λόγο 
αναιρέσεως της αποφάσεως συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει 
όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά 
έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υφίσταται όταν το ∆ικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα 
πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρµοσθείσα 
διάταξη. Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει 
και όταν η παραβίαση αυτής γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο 
πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του σκεπτικού προς το 
διατακτικό της και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος 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 βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 314, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 2696/1999, άρθ. 9,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Τοκογλυφία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 548 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Τοκογλυφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Προκειµένου για αθωωτική απόφαση, ενόψει του τεκµηρίου αθωότητας, που 
θεσπίζεται και από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 της ΕΣ∆Α, έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, που ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' 
ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει είτε όταν δεν εκτίθενται στην απόφαση καθόλου ή 
εκτίθενται ελλιπώς ή κατά τρόπο ασαφή τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν 
από την αποδεικτική διαδικασία, είτε όταν δεν αιτιολογεί το δικαστήριο γιατί δεν 
πείσθηκε για την ενοχή του κατηγορουµένου από τα αποδεικτικά µέσα που 
αναφέρονται στα πρακτικά. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα, που ελήφθησαν υπόψη 
από το δικαστήριο για την αθωωτική 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, 
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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. ∆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.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ` 
αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή 
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρµοσε. 
Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και 
όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο 
πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το 
σκεπτικό αυτής και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου 
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του 
νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση (ΟλΑΠ 3/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 404, 
ΚΠ∆: 473, 479, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Τοκογλυφία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 249 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Τοκογλυφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 404 παρ. 2 εδ. α' του ΠΚ, τοκογλυφία διαπράττει και όποιος, κατά 
την παροχή δανείου ή την παράταση της προθεσµίας πληρωµής του ή την ανανέωση 
ή την προεξόφληση αυτού, συνοµολογεί ή λαµβάνει για τον εαυτό του ή για τρίτον 
περιουσιακά ωφελήµατα που υπερβαίνουν το κατά νόµο θεµιτό ποσοστό του τόκου, 
κατά δε την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 8 
εδ. β' του Ν. 2721/1999, αν ο υπαίτιος επιχειρεί τοκογλυφικές πράξεις του είδους των 
παρ. 1 και 2 κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
έξι µηνών και χρηµατική ποινή. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 εδ. στ' 
του ίδιου Κώδικα, που προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2408/1996, κατ' 
επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση 
της πράξης ή από την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης µε πρόθεση 
επανειληµµένης τέλεσης της πράξης, προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισµό 
εισοδήµατος, ενώ, κατά συνήθεια τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την 
επανειληµµένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς 
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διάπραξη του συγκεκριµένου εγκλήµατος, ως στοιχείο της προσωπικότητάς του. Το 
έγκληµα της τοκογλυφίας είναι υπαλλακτικώς µικτό και, ως τέτοιο, µπορεί να 
τελείται µε τη συνοµολόγηση ή µε τη λήψη τοκογλυφικών ωφεληµάτων, στα οποία 
περιλαµβάνεται και η παραλαβή αξιογράφων, που ενσωµατώνουν τοκογλυφικούς 
τόκους, χωρίς να προσαπαιτείται και η είσπραξη του αναφερόµενου σ' αυτά ποσού. 
Ακόµη, κατά την έννοια της προδιαληφθείσας διατάξεως του άρθρου 404 παρ. 3 του 
ΠΚ, κατ' επάγγελµα θεωρείται ότι πράττει ο υπαίτιος της τοκογλυφίας, όταν ενεργεί 
τοκογλυφικές πράξεις κατ' επανάληψη µε σκοπό να ποριστεί από αυτές εισόδηµα. 
Προς τούτο, αρκεί και η τέλεση µιας µόνον πράξεως, όταν, από αυτήν, ενόψει και της 
διάρκειας των λοιπών περιστάσεων, που τη συνοδεύουν, προκύπτει η επιδίωξη 
πορισµού εισοδήµατος, βάσει σχεδίου. Κατά την έννοια της ίδιας διατάξεως, κατά 
συνήθεια τελείται η τοκογλυφία, όταν από την επανειληµµένη τέλεση αυτής 
συνάγεται ότι ο δράστης έχει αποκτήσει σταθερή ροπή προς διάπραξη αυτής, ως 
στοιχείο της προσωπικότητάς του.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 519 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου 
Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν περιέχονται σ' αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και 
χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά, που προέκυψαν από τη 
διαδικασία στο ακροατήριο, σχετικά µε τα αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία 
του εγκλήµατος, για το οποίο καταδικάσθηκε ο κατηγορούµενος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή 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. Ειδικά, ως προς τα αποδεικτικά 
µέσα, πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί υπόψη στο σύνολό τους 
και όχι µόνο ορισµένα από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται 
όλα, έστω και κατά το κατ' είδος τους, χωρίς να προσαπαιτείται αναλυτική παράθεσή 
τους και µνεία του τί προκύπτει από το καθένα χωριστά. ∆εν αποτελούν όµως, λόγο 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα, η εσφαλµένη 
εκτίµηση των εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η 
παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η 
παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών µέσων, καθόσον στις 
περιπτώσεις αυτές, µε την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας πλήττεται η αναιρετικά 
ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, ιδρύουσα τον από το άρθρο 
510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η οποία υπάρχει όταν το δικαστήριο 
αποδίδει στη διάταξη διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ 
εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το δικαστήριο, δεν υπήγαγε ορθά τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρµόσθηκε. 
Περίπτωση, επίσης, εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως συνιστά 
και η εκ πλαγίου παραβίαση της διάταξης αυτής, η οποία υπάρχει, όταν στο πόρισµα 
της αποφάσεως, που προκύπτει από την αλληλοσυµπλήρωση αιτιολογικού και 
διατακτικού της και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν 
εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να µην είναι 
εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής της ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως που εφαρµόστηκε, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 404, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 525 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Eιδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ.1 του ΠΚ "όποιος καταρτίζει πλαστό ή 
νοθεύει έγγραφο µε σκοπό παραπλανήσει 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, 
που αποβλέπει στην προστασία της ασφάλειας και ακεραιότητας των εγγράφων 
συναλλαγών, 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 νόθευση γνήσιου 
εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της έννοιας του περιεχοµένου του, υποκειµενικώς δε 
δόλος, που περιλαµβάνει τη γνώση και τη θέληση των πραγµατικών περιστατικών, τα 
οποία απαρτίζουν την πράξη και περαιτέρω (υπερχειλής δόλος), σκοπός του υπαίτιου 
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.  
- Κατά το άρθρο 220 παρ. 1 του ΠΚ "όποιος πετυχαίνει µε εξαπάτηση να βεβαιωθεί 
σε δηµόσιο έγγραφο αναληθές περιστατικό που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, 
καθώς, και όποιος χρησιµοποιεί τέτοια ψευδή βεβαίωση για να εξαπατήσει άλλον 
σχετικά µε το περιστατικό αυτό, τιµωρείται µε φυλάκιση τριών µηνών µέχρι δύο 
ετών, αν δεν τιµωρείται βαρύτερα κατά τις διατάξεις για την ηθική αυτουργία".  
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, απαιτείται, αντικειµενικώς: α) δηµόσιο, κατά την 
έννοια του άρθρου 438 του ΚΠολ∆, έγγραφο, δηλαδή έγγραφο, που έχει συνταχθεί 
από τον καθ' ύλη και κατά τόπο αρµόδιο δηµόσιο υπάλληλο ή λειτουργό κρατικής 
υπηρεσίας (δηµόσιας, δηµοτικής ή κοινοτικής) και είναι προορισµένο για εξωτερική 
κυκλοφορία προς πλήρη απόδειξη έναντι πάντων του γεγονότος που βεβαιώνεται σ' 
αυτό, β) βεβαίωση στο έγγραφο αυτό αναληθούς περιστατικού, που µπορεί να έχει 
έννοµες συνέπειες, δηλαδή να επιφέρει τη γένεση, αλλοίωση, µεταβίβαση, κατάργηση 
ή απώλεια δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης και γ) η βεβαίωση του αναληθούς 
περιστατικού να επιτυγχάνεται µε εξαπάτηση ή ακριβέστερα µε παραπλάνηση του 
δηµοσίου υπαλλήλου, που µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο, µε έγγραφο 
ή και προφορικά. Απαιτείται δηλαδή ο εκδίδων το έγγραφο δηµόσιος υπάλληλος να 
τελεί σε πλάνη περί της αναληθείας του περιεχοµένου του εγγράφου, αναφορικώς 
προς το συγκεκριµένο περιστατικό, η δε πλάνη να είναι προϊόν εξαπατήσεως, γιατί αν 
ο υπάλληλος τελεί εν γνώσει ότι βεβαιώνει ψευδώς, πρόκειται για το αδίκηµα του 
άρθρου 242 του ΠΚ και ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση. ∆εν τελείται δε η 
πράξη αυτή, αν ο υπάλληλος απλώς καταχωρεί τη δήλωση του εµφανισθέντος, χωρίς 
να βεβαιώνει κάτι επί πλέον τούτου διαπιστωτικό περί της αληθείας, όπως όταν ο 
συµβολαιογράφος στηρίχτηκε απλώς στη δηλωθείσα βούληση των εµφανισθέντων 
ενώπιόν του να συνάψουν κάποια δικαιοπραξία. Υποκειµενικώς δε απαιτείται δόλος, 
ο οποίος περιλαµβάνει τη γνώση, έστω και µε την έννοια της αµφιβολίας, ότι το 
βεβαιούµενο γεγονός είναι αναληθές, ότι η βεβαίωση γίνεται σε δηµόσιο έγγραφο και 
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ότι το βεβαιούµενο γεγονός µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες και περαιτέρω, τη 
θέληση ή αποδοχή του δράστη να προβεί στην εξαπάτηση (παραπλάνηση) του 
δηµοσίου υπαλλήλου µε οποιοδήποτε τρόπο.  
- Κατά το άρθρο 42 παρ. 1 του ΠΚ, "όποιος, έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει 
κακούργηµα ή πληµµέληµα, επιχειρεί πράξη που περιέχει τουλάχιστον αρχή 
εκτελέσεως, τιµωρείται, αν το κακούργηµα ή πληµµέληµα δεν ολοκληρώθηκε, µε 
ποινή ελαττωµένη (άρθρο 83)". Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διάταξης, 
πράξη που περιέχει αρχή εκτελέσεως είναι εκείνη µε την οποία αρχίζει η πραγµάτωση 
της αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος, καθώς και εκείνη η ενέργεια, η 
οποία τελεί σε τέτοια συνάφεια και οργανικό δεσµό µε την πράξη, ώστε στη 
συγκεκριµένη περίπτωση να θεωρείται, κατά την κοινή αντίληψη, τµήµα αυτής, στην 
οποία αµέσως οδηγεί, αν δεν ανακοπεί για οποιοδήποτε λόγο.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, 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 ακόµη, και στην περίπτωση που η αιτιολογία της απόφασης 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, δεν υπάρχει ανάγκη, κατά τούτο, ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας, διότι αυτός ενυπάρχει στην παραγωγή των περιστατικών και προκύπτει 
απ` αυτή, όταν ο νόµος στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν αξιώνει πρόσθετα στοιχεία 
για την ύπαρξη του δόλου, λ.χ. αµέσου, οπότε απαιτείται αιτιολόγησή του, πράγµα 
που δεν συµβαίνει στην παρούσα περίπτωση, στην οποία, για την υποκειµενική 
θεµελίωση της ανωτέρω πράξεως, αρκεί και ενδεχόµενος δόλος. ∆εν αποτελούν όµως 
λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα 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 δικαστηρίου της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 27, 216, 220, 242, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αδικήµατα - Φθορά ξένης ιδιοκτησίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1650 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αγροτική φθορά. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 381 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος µε πρόθεση καταστρέφει ή 
βλάπτει ξένο (ολικά ή εν µέρει) πράγµα ή µε άλλον τρόπο καθιστά ανέφικτη τη 
χρήση του, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών. Για τη στοιχειοθέτηση του 
υπαλλακτικώς µικτού πιο πάνω εγκλήµατος της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας απαιτείται 
αντικειµενικώς µεν αλλοτριότητα του πράγµατος, η οποία κρίνεται κατά της περί 
κυριότητας διατάξεις του ΑΚ, υποκειµενικώς δε γνώση και θέληση (ή αποδοχή) της 
καταστροφής ή βλάβης κ.λ.π. του πράγµατος αυτού. Εξάλλου, κατά το άρθρο 99 του 
Ν∆ 3030/ 1954 περί αγροφυλακής, "όστις, εξαιρουµένων των εν των άρθρω 382 
στοιχ. γ' ΠΚ περιπτώσεων, καταστρέφει ή βλάπτει κατά τους όρους του άρθρου 381 
ΠΚ παντός είδους ξένον (εν όλω ή εν µέρει) ή κοινόχρηστον ακίνητον ή κινητόν 
αγροτικόν κτήµα, ή άλλως πως καθιστά ανέφικτον την χρήσιν αυτού κλπ τιµωρείται 
δια κρατήσεως µέχρι τριών µηνών ή δια προστίµου εάν η εκ της καταστροφής κλπ 
προξενηθέισα ζηµία δεν υπερβαίνει τας 500 δραχµάς". Το ποσό αυτό των 500 δρχ. 
αυξήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 41 παρ. Β αριθ. 2 του ν. 1832/ 89 σε δραχµές 
20.000. Έτσι, εάν η ζηµία από την καταστροφή κλπ. υπερβαίνει τις 20.000 δρχ. ο 
υπαίτιος δικάζεται και τιµωρείται κατά τις διατάξεις περί φθοράς ξένης ιδιοκτησίας 
του ΠΚ, δηλαδή για την παράβαση του παραπάνω άρθρου 381 αυτού, σε συνδυασµό 
µε τα άρθρα 3 παρ. 2, 97 παρ. 1, και 99 παρ. 1 του ν.δ. 3030/ 1954, µε φυλάκιση 
µέχρι δυο ετών.  
- 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. ∆' του ιδίου Κώδικα λόγο αναίρεσης, 
υπάρχει, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, όταν περιέχονται σε αυτή µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά που 
αποδείχτηκαν 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 θεµελιώνουν και οι σκέψεις µε τις οποίες έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη, που 
εφαρµόστηκε.  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, η οποία ιδρύει τον από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆ λόγο αναίρεσης, 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. 
- Με αυτά που δέχτηκε το Μονοµελές Πληµµελειοδικείο διέλαβε αιτιολογία ασαφή 
και παρεβίασε τις άνω διατάξεις εκ πλαγίου, καθόσον δεν εκτίθενται στην απόφαση 
τα στοιχεία βάσει των οποίων το ∆ικαστήριο πείστηκε ότι ο πολιτικώς ενάγων είχε 
την κυριότητα επί του ακινήτου στο οποίο έλαβε χώρα η φθορά, εις τρόπον ώστε 
τούτο να είναι "ξένο" ως προς τον αναιρεσείοντα, δηλαδή δεν διευκρινίζεται ο 
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νόµιµος τρόπος µε το οποίο ο πολιτικώς ενάγων έγινε κύριος του ακινήτου επί του 
οποίου έλαβε χώρα η αγροτική αυτή φθορά. Περαιτέρω, δέχεται ότι ο αναιρεσείων 
κατέστρεψε και αποψίλωσε το σκυρόδεµα και µε τον τρόπο αυτό κατέστησε ανέφικτη 
τη χρήση του, ενώ η ανέφικτη χρήση προϋποθέτει ότι το πράγµα δεν καταστράφηκε 
αλλά παρεµποδίζεται µόνο η χρήση του κατά τον προορισµό του. Τούτο ασκεί 
έννοµη επιρροή, καθόσον η πράξη µε την οποία καθίσταται ανέφικτη η χρήση είναι 
ηπιότερη από εκείνη που επιφέρει την καταστροφή του πράγµατος και συνακολούθως 
συνεπάγεται ηπιότερη ποινική µεταχείριση του δράστη (ΑΠ 838/2000, 1190/1990). 
Συνεπώς, οι εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' και Ε' του ΚΠ∆ λόγοι της αναίρεσης 
είναι βάσιµοι και πρέπει, παρελκούσης της ερεύνης των λοιπών ως αλυσιτελούς, να 
αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 381, 382,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Ψευδής βεβαίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 539 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδής βεβαίωση. Πλαστογραφία. Ηθική αυτουργία. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 242 παρ. 1 ΠΚ προκύπτει, ότι για την αντικειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος της ψευδούς βεβαιώσεως απαιτείται, ο κατά την έννοια 
των άρθρων 13α και 263 Α ΠΚ υπάλληλος, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η 
έκδοση ή σύνταξη ορισµένων δηµοσίων εγγράφων, να βεβαιώνει σε τέτοιο έγγραφο, 
για την κατάρτιση του οποίου έχει καθ' ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητα, ψευδώς 
περιστατικό, που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, δηλαδή να αναφέρεται στη 
γέννηση, µεταβολή ή απώλεια δικαιώµατος δηµόσιας ή ιδιωτικής έννοµης σχέσης ή 
κατάστασης. Επί πλέον για τη στοιχειοθέτηση αυτού απαιτείται δόλος του υπαιτίου, ο 
οποίος συνίσταται στην γνώση περί του ψευδούς των περιστατικών και στη 
δυνατότητα παραγωγής από αυτά οποιασδήποτε έννοµης συνέπειας. Για την 
κακουργηµατική δε µορφή της ψευδούς βεβαιώσεως απαιτείται, κατά την παράγραφο 
3, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 6 του Ν. 2721/1999, όχι µόνο σκοπός 
του υπαιτίου να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέµιτο όφελος ή να βλάψει 
άλλον παρανόµως, αλλά και το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη, να υπερβαίνει 
το ποσόν των 73.000 Ευρώ.  
- Από το άρθρο 216 παράγραφος 1 και 3 του ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 7α του Ν. 2408/1996 και 14 του 
Ν. 2721/1999, προκύπτει ότι η πλαστογραφία τιµωρείται σε βαθµό κακουργήµατος, 
αν ο υπαίτιος σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον και το συνολικό όφελος ή η 
συνολική ζηµία υπερβαίνουν τα 73.000  Ευρώ ή αν αυτός διαπράττει πλαστογραφίες 
κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία 
υπερβαίνουν το ποσό των 15.000  Ευρώ.  
- Σύµφωνα µε άρθρο 46 παρ. 1β Π.Κ., µε την ποινή του αυτουργού τιµωρείται όποιος 
µε πρόθεση παρέσχε άµεση συνδροµή στον δράστη κατά τη διάρκεια αυτής της 
πράξεως και στην εκτέλεση της κυρίας πράξεως. Κατά την έννοια της διατάξεως 
αυτής για τη στοιχειοθέτηση της άµεσης συνέργειας απαιτείται δόλος του άµεσου 
συνεργού, δηλαδή ηθεληµένη παροχή συνδροµής στον πράττοντα εν γνώσει ότι αυτή 
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παρέχεται κατά την εκτέλεση της άδικης πράξης και παροχή συνδροµής κατά την 
τέλεση και κατά την διάρκεια της τελέσεως της κυρίας πράξεως, συνδεόµενης προς 
αυτήν κατά τρόπον, ώστε χωρίς τη βοηθητική ενέργεια του άµεσου συνεργού δεν θα 
ήταν δυνατή µε βεβαιότητα η διάπραξη του εγκλήµατος, κάτω από τις περιστάσεις 
που είχε διαπραχθεί.  
- Κατά το άρθρο 49 παρ. 2 ΠΚ, ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις ή άλλες περιστάσεις 
που επιτείνουν ή αποκλείουν την ποινή λαµβάνονται υπόψη µόνο για εκείνον το 
συµµέτοχο στον οποίο υπάρχουν. Από το συνδυασµό της διατάξεως αυτής και 
εκείνων των άρθρων 46 παρ. 1β και 216 παρ. 3 Π., συνάγεται ότι στην περίπτωση 
συµµετοχής στο έγκληµα της πλαστογραφίας µετά χρήσεως, µε τις επιβαρυντικές 
περιστάσεις, η ποινή επιτείνεται και ως προς τον συµµέτοχο άµεσο συνεργό, µόνο εάν 
και σ' αυτόν συντρέχουν οι άνω επιβαρυντικές περιστάσεις της παραγράφου 3 του 
άρθρου 216 Π.Κ. ∆ιαφορετικά η πράξη του αµέσου συνεργού τιµωρείται σε βαθµό 
πληµµελήµατος.  
- Το παραπεµπτικό βούλευµα έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' του 
ίδιου Κώδικα, όταν αναφέρονται σε αυτό µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την 
ανάκριση και θεµελιώνουν την ύπαρξη επαρκών ενδείξεων ενοχής του 
κατηγορουµένου για το αποδιδόµενο σε αυτόν έγκληµα, οι αποδείξεις από τις οποίες 
προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις και συλλογισµοί βάσει των οποίων το 
συµβούλιο έκρινε ότι από τα περιστατικά αυτά προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για 
την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σχετικά µε τα αποδεικτικά µέσα αρκεί να 
µνηµονεύονται αυτά γενικά κατά το είδος τους, χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται τι 
προέκυψε από το καθένα, απαιτείται όµως να προκύπτει ότι το συµβούλιο για το 
σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε όλα τα 
αποδεικτικά µέσα και όχι κατ' επιλογή µερικά από αυτά.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 216, 242, 263,  
ΚΠ∆: 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ψευδής βεβαίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1650 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδής βεβαίωση. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 242 του ΠΚ, υπάλληλος που στα 
καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή σύνταξη ορισµένων δηµόσιων εγγράφων, αν σε 
τέτοια έγγραφα βεβαιώνει µε πρόθεση ψευδώς περιστατικό που µπορεί να έχει 
έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Από τη διάταξη 
αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδούς βεβαιώσεως 
(διανοητικής πλαστογραφίας), που αποτελεί έγκληµα περί την υπηρεσία, απαιτούνται 
α) ο δράστης να είναι υπάλληλος, κατά την έννοια των άρθρων 13 στοιχ. α' και 263α 
του ίδιου Κώδικα, και τέτοιος θεωρείται και ο πρόεδρος της Κοινότητας, β) ο 
υπάλληλος αυτός να είναι αρµόδιος καθ' ύλην και κατά τόπον για τη σύνταξη ή 
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έκδοση του εγγράφου και να ενεργεί µέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας που του έχει 
ανατεθεί, γ) έγγραφο, κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. γ' του ΠΚ, και δη 
δηµόσιο, όπως αυτό προσδιορίζεται από το άρθρο 438 του ΚΠολ∆, ήτοι έγγραφο που 
συντάσσεται από αρµόδιο καθ' ύλη και κατά τόπο δηµόσιο υπάλληλο ή λειτουργό και 
προορίζεται για εξωτερική κυκλοφορία προς πλήρη απόδειξη κάθε γεγονότος που 
βεβαιώνεται µ' αυτό, έναντι πάντων, δ) βεβαίωση στο έγγραφο αυτό ψευδούς 
περιστατικού που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, δηλαδή περιστατικού που είναι 
σηµαντικό για τη γένεση, διατήρηση, µεταβολή ή απόσβεση δικαιώµατος ή έννοµης, 
δηµόσιας ή ιδιωτικής, σχέσεως ή καταστάσεως, ψευδές δε είναι το περιστατικό όταν 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, και ειδικότερα όταν βεβαιώνεται 
περιστατικό που δεν είναι αληθές ή δεν αναφέρεται περιστατικό αληθές που έπρεπε 
να αναφερθεί, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, υπήρχε νοµική υποχρέωση να 
βεβαιώσει τούτο ο υπάλληλος και τούτο υπέπεσε στην αντίληψή του και ε) δόλος του 
δράστη που συνίσταται στη γνώση και τη θέλησή του να βεβαιώσει ψευδή 
πραγµατικά περιστατικά που µπορούν να έχουν έννοµες συνέπειες ή τουλάχιστον στη 
γνώση ότι από τα περιστατικά αυτά είναι ενδεχόµενο να παραχθούν οι έννοµες αυτές 
συνέπειες και στην εκ προοιµίου αποδοχή του ενδεχοµένου αυτού. Για τη 
συγκρότηση της έννοιας αυτής της πράξεως, δεν αποτελεί προϋπόθεση η εγκυρότητα 
του εγγράφου, το οποίο µπορεί να προσβληθεί σύµφωνα µε το νόµο, ούτε η 
καθολοκληρία συµπλήρωση και αποπεράτωσή του. Το έγκληµα πραγµατώνεται και 
στην περίπτωση που προσαπαιτείται για την ολοκλήρωση του εγγράφου η 
προσυπογραφή του από άλλα πρόσωπα εκτός του υπαλλήλου που το εξέδωσε. 
Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 106§1 του ν. 3463/2006 "Κύρωση του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων", µε τίτλο "αρµοδιότητες του προέδρου της 
Κοινότητας, "ο πρόεδρος της Κοινότητας α) ...,β) ...,γ) ..., δ) ...,ε) είναι προϊστάµενος 
των υπηρεσιών της Κοινότητας και τις διευθύνει, στ) είναι προϊστάµενος όλου του 
προσωπικού της Κοινότητας και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές 
διατάξεις για το διορισµό, τις υπηρεσιακές µεταβολές και την άσκηση του 
πειθαρχικού ελέγχου, ζ) ...,η) προσλαµβάνει και απολύει το ηµεροµίσθιο προσωπικό 
µέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισµού και των αποφάσεων του 
συµβουλίου, θ)...ι) εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής 
καταστάσεως των δηµοτών, ια) ...ιβ) ...".  
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο πρόεδρος της Κοινότητας είναι καθ' ύλην 
αρµόδιος να εκδίδει αντίγραφα οποιωνδήποτε εγγράφων, σχεδίων κ.λπ. που υπάρχουν 
στο αρχείο της Κοινότητας ή οποιαδήποτε, σχετικά µε τη δραστηριότητα της 
Κοινότητας, πιστοποιητικά, είτε ο ίδιος απευθείας, αφού είναι η εκτελεστική αρχή της 
Κοινότητας και εκπρόσωπος αυτής, είτε αναπληρώνοντας ή υποκαθιστώντας τον 
αρµόδιο υπάλληλο αυτής. Είναι, εποµένως, αρµόδιος να εκδίδει πιστοποιητικά 
εργασίας για τους εργαζόµενους στην Κοινότητα. Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 
8§1 του π.δ. 31/1990 "µηχανήµατα εκτέλεσης Τεχνικών Έργων-Άδειες χειριστών", 
"οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση αδείας µηχανοδηγού - χειριστή, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του παρόντος, πρέπει να υποβάλουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενεργείας και Τεχνολογίας, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
(α)...(στ) τα κατά περίπτωση απαιτούµενα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, στα οποία 
πρέπει απαραίτητα ν` αναγράφονται µε λεπτοµέρεια στα στοιχεία του συνεργείου 
επισκευής µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων, τα ακριβή στοιχεία του 
µηχανήµατος ή των µηχανηµάτων, ο τόπος εργασίας, το είδος της υπηρεσίας την 
οποία εκτελούσε ο υποψήφιος, ο ακριβής αριθµός των ηµεροµισθίων του, η ακριβής 
χρονολογία της υπηρεσίας του, καθώς και το ονοµατεπώνυµο και ο αριθµός της 
αδείας του αδειούχου χειριστή υπό την επίβλεψη του οποίου εργάσθηκε σαν βοηθός ο 
υποψήφιος. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι θεωρηµένα για την ακρίβεια του 
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περιεχοµένου από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και ελλείψει ταύτης από την 
κατά τόπους αρµόδια Αστυνοµική Αρχή, ύστερα από γνωµάτευση των κατά τόπους 
Επαγγελµατικών Οργανώσεων....".  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ` 
αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή 
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρµοσε.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 242, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ψευδής βεβαίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 203 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ψευδής βεβαίωση. Λαθρεµπορία. Ηθική αυτουργία. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 242 παρ. 1 του ΠΚ τιµωρείται ο υπάλληλος που στα 
καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή σύνταξη ορισµένων δηµόσιων εγγράφων, αν σε 
τέτοια έγγραφα βεβαιώνει µε πρόθεση ψευδώς περιστατικό που µπορεί να έχει 
έννοµες συνέπειες µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Κατά δε την παράγραφο 3 
του ίδιου ως άνω άρθρου αν ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 
και 2 είχε σκοπό να προσπορίσει στο εαυτό του ή σε άλλον αθέµιτο όφελος ή να 
βλάψει παράνοµα άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη, εάν το συνολικό όφελος ή η 
συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ.  
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 εδ.α' του Ν. 1608/50 "περί 
αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους καταχραστάς του ∆ηµοσίου", 
όπως ισχύει µετά το Ν. 1738/1987, στον ένοχο των αδικηµάτων που προβλέπονται 
στα αναγραφόµενα εκεί άρθρα του Ποινικού Κώδικα, µεταξύ των οποίων και το 
άρθρο 242 του ΠΚ, "εφόσον αυτά στρέφονται κατά του ∆ηµοσίου ή των νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου, ή κατά άλλου νοµικού προσώπου από εκείνα που 
αναφέρονται στο άρθρο 263 α του ΠΚ (όπως ο αριθµός αυτός διορθώθηκε µε το 
άρθρο 2 Ν. 1877/1990) 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 5.000.000 δρχ (που µετά το άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 
2408/96 αυξήθηκε σε 50.000.000 δρχ, ήτοι 146.735,14 ευρώ υπολογιζοµένου επί 
εγκλήµατος κατ' εξακολούθηση στο σύνολό του), επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης 
και αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδίως αν ο ένοχος 
εξακολούθησε επί µακρό χρόνο την εκτέλεση του εγκλήµατος ή το αντικείµενό του 
είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης". Εξάλλου, 
κατά τη διάταξη του άρθρου 155 παρ. 1 του ν. 2960/2001 "Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας", λαθρεµπορία είναι: α) η εντός του Τελωνειακού εδάφους εισαγωγή ή εξ' 
αυτού εξαγωγή εµπορευµάτων υποκειµένων σε δασµούς, φόρους και λοιπές 
επιβαρύνσεις που εισπράττονται στα Τελωνεία, χωρίς τη γραπτή άδεια της αρµόδιας 
Τελωνειακής Αρχής ή σε άλλο από τον ορισµένο παρ' αυτής τόπο ή χρόνο και β) 
οποιαδήποτε ενέργεια, που αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή την 
Ευρωπαϊκή Ένωση των υπ' αυτών εισπρακτέων δασµών, φόρων και λοιπών 
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επιβαρύνσεων από τα εισαγόµενα ή εξαγόµενα εµπορεύµατα, και αν ακόµη αυτά 
εισπράχθηκαν κατά χρόνο και τρόπο διάφορο εκείνου που ορίζει ο νόµος". Κατά δε 
το άρθρο 157 παρ. 1 στοιχ. β' περ. δ' του ίδιου νόµου, η λαθρεµπορία τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και εάν ο υπαίτιος µεταχειρίστηκε ιδιαίτερα 
τεχνάσµατα.  
Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 περ.β' του ΠΚ άµεσος συνεργός που 
τιµωρείται µε την ποινή του αυτουργού είναι εκείνος που µε πρόθεση παρέσχε άµεση 
συνδροµή στο δράστη κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης και στην εκτέλεση της 
κύριας πράξης. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, άµεσος συνεργός σε 
λαθρεµπορική πράξη, είναι εκείνος που µε τη θέλησή του συνέπραξε, µε οποιοδήποτε 
τρόπο, εν γνώσει ότι ο φυσικός αυτουργός διαπράττει το έγκληµα της λαθρεµπορίας.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την επιβαλλόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του 
ίδιου κώδικα, λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα 
και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που αποδείχθηκαν 
κατά την ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου 
για τη συνδροµή των υποκειµενικών και αντικειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, 
οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση τους οποίους 
έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική 
διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση 
του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ως προς τα 
αποδεικτικά στοιχεία, αρκεί να αναφέρονται γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να 
απαιτείται αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του τι προκύπτει από το καθένα 
χωριστά, ούτε αξιολογική συσχέτιση µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποίο βάρυνε 
περισσότερο για το σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως, το γεγονός δε ότι εξαίρονται 
ορισµένα δεν υποδηλώνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη και τα άλλα. Απαιτείται µόνο να 
προκύπτει ότι ελήφθησαν υπόψη και συνεκτιµήθηκαν όλα και όχι µόνο µερικά από 
αυτά κατ' επιλογή για το σχηµατισµό της δικανικής πεποιθήσεως. ∆εν αποτελούν 
όµως λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η 
εσφαλµένη εκτίµηση των εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των 
µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου 
χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως, καθόσον στις 
περιπτώσεις αυτές, µε το πρόσχηµα της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται 
απαραδέκτως η αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγµατα κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας  
Εξάλλου, λόγο αναιρέσεως, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆, αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει σ' αυτήν 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
υφίσταται όταν ο δικαστής δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που 
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρµόστηκε. Περίπτωση εσφαλµένης 
εφαρµογής, που εµπίπτει στον ίδιο αναιρετικό λόγο, υπάρχει και όταν η παραβίαση 
γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα το οποίο συµβαίνει όταν στο πόρισµα της αποφάσεως που 
περιλαµβάνεται στο συνδυασµό αιτιολογικού και διατακτικού και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος 
της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης 
(ΟλΑΠ 3/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46, 242, 263 Α,  
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ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΤελΚωδ: 155, 157,  
Νόµοι: 1608/1950, άρθ. 1,  
Νόµοι: 1737/1987,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ψευδής βεβαίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 414 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ψευδής βεβαίωση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Κατά το άρθρο 242 παρ. 1 ΠΚ υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η 
έκδοση ή η σύνταξη δηµόσιων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει µε 
πρόθεση ψευδώς περιστατικό που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδούς βεβαίωσης, το οποίο είναι γνήσιο 
ιδιαίτερο έγκληµα, απαιτείται αντικειµενικά, ο δράστης να είναι υπάλληλος κατά την 
έννοια των άρθρων 13 εδ α' και 263Α ΠΚ, αρµόδιος για τη σύνταξη ή την έκδοση του 
εγγράφου και να ενεργεί µέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί, 
έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 13 εδ γ' ΠΚ και βεβαίωση στο έγγραφο αυτό 
ψευδών περιστατικών, τα οποία µπορούν να έχουν έννοµες συνέπειες, υποκειµενικά 
δε δόλος, ο οποίος συνίσταται στη γνώση του δράστη, έστω και µε την έννοια του 
ενδεχόµενου δόλου (της αµφιβολίας) ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα του υπαλλήλου και 
ότι τα βεβαιούµενα είναι ψευδή και στη θέληση ή αποδοχή αυτού, να βεβαιώσει τα 
ψευδή περιστατικά, που µπορούν να έχουν έννοµες συνέπειες.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία που 
απαιτείται κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο 
αναίρεσης, όταν σ' αυτήν περιέχονται µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 
ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από τη διαδικασία στο 
ακροατήριο σχετικά µε τα υποκειµενικά και αντικειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, 
οι αποδείξεις πάνω στις οποίες θεµελιώνονται τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι 
σκέψεις µε τις οποίες το δικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα περιστατικά στην 
ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι 
επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν 
ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικά κατά το είδος 
τους, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά. Ούτε είναι 
απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών 
µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους, ούτε απαιτείται να 
προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο για το σχηµατισµό της δικαστικής κρίσης. 
Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για το 
σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, -και όχι µόνο 
µερικά από αυτά κατ' επιλογή-, όπως αυτό επιβάλλεται από τις συνδυασµένες 
διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 ΚΠ∆ (ΟλΑΠ 1/2005).  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, η οποία ιδρύει τον από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Ε' ΚΠ∆ λόγο αναίρεσης, 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, για το λόγο ότι στο πόρισµα της απόφασης που 
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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 όχι εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νόµιµης βάσης.  
 - Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333, 358, 364 παρ. 2 και 
369 ΚΠ∆, προκύπτει ότι η λήψη υπόψη και η συνεκτίµηση από το δικαστήριο της 
ουσίας, ως αποδεικτικού στοιχείου, εγγράφου που δεν αναγνώστηκε 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 αναίρεσης, 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.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 242,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1828 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. Συκοφαντική δυσφήµηση. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 του ΠΚ, µε την προβλεπόµενη σ' αυτό 
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 καταδίωξη του γι' αυτήν. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη 
θεµελίωση του δι' αυτής προβλεποµένου εγκλήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως, 
απαιτείται να έγινε µήνυση ή ανακοίνωση µε οποιονδήποτε τρόπο σε αρχή ότι 
τελέσθηκε από άλλον αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση, το περιεχόµενο της 
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 
καταµηνύετε, χωρίς να απαιτείται και πραγµάτωση του σκοπού αυτού.  
Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 362 και 363 ΠΚ προκύπτει, ότι για τη 
θεµελίωση του εγκλήµατος της συκοφαντικής-δυσφηµήσεως απαιτείται 
αντικειµενικώς µεν, ισχυρισµός ή διάδοση από το δράστη για κάποιον άλλον ενώπιον 
τρίτου, ψευδούς γεγονότος, το οποίο θα µπορούσε να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη 
του άλλου, υποκειµενικώς δε άµεσος δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει, αφενός µεν, τη 
γνώση του δράστη, µε την έννοια της πλήρους βεβαιότητος, ότι το γεγονός αυτό είναι 
ψευδές και µπορεί να βλάψει την τιµή Μι την υπόληψη του άλλου και αφετέρου, τη 
θέληση αυτού να ισχυρισθεί ή διαδώσει ενώπιον τρίτου το γεγονός αυτό.  
- Η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως της, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ ΚΠ∆, 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 
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υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόσθηκε. Για την πληρότητα, εποµένως, της αιτιολογίας καταδικαστικής, για 
ψευδή καταµήνυση και συκοφαντική δυσφήµηση, αποφάσεως, δεν είναι αναγκαίο να 
αναφέρονται σ' αυτήν, εκτός από τα ανωτέρω, άλλα περαιτέρω στοιχεία. Η ύπαρξη 
του δόλου δεν είναι κατ' αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Όταν, όµως, για 
το αξιόποινο της πράξεως, απαιτούνται, εκτός από τα περιστατικά που απαρτίζουν 
την αντικειµενική της υπόσταση και ορισµένα πρόσθετα στοιχεία, όπως η γνώση 
ορισµένου περιστατικού, πράγµα που συµβαίνει και στα εγκλήµατα της ψευδούς 
καταµηνύσεως και συκοφαντικής δυσφηµήσεως, ή σκοπός επελεύσεως ορισµένου 
πρόσθετου αποτελέσµατος, όπως στην περίπτωση της ψευδούς καταµηνύσεως, η 
αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση αυτή και στον πρόσθετο σκοπό, µε 
παράθεση των περιστατικών που δικαιολογούν τόσο την γνώση, όσο και το σκοπό, 
διαφορετική η απόφαση στερείται της ειδικής και εµπεριστατωµένης 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, χωρίς να απαιτείται 
παράθεση άλλων, σχετικών µε την γνώση, περιστατικών.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 229, 362, 363,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 850 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. Ψευδορκία µάρτυρα. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 του ΠΚ, όπως ίσχυε πριν από την 
αντικατάστασή της από το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν.3327/2005, 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, τιµωρείται µε φυλάκιση. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη 
θεµελίωση του εγκλήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως απαιτείται: α) η πράξη που 
αποδίδεται µε τη µήνυση ή ανακοίνωση ενώπιον Αρχής, σε ένα ή περισσότερα 
συγκεκριµένα πρόσωπα να είναι αξιόποινη ή πειθαρχικώς κολάσιµη και 
αντικειµενικά ψευδής, β) ο υπαίτιος να γνώριζε την αναλήθειά της και γ) να απέβλεπε 
µε αυτήν στο να κινηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον εκείνου κατά του 
οποίου στρέφεται η καταγγελία του, χωρίς να απαιτείται και πραγµάτωση του σκοπού 
αυτού.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 224 παρ. 2 του ΠΚ, όπως ίσχυε πριν τον ως άνω Ν. 
3327/2005, µε την σ'αυτό ποινή φυλακίσεως, 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 ψέµµατα ή αρνείται ή 
αποκρύπτει την αλήθεια. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση 
του εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα απαιτείται: α) ο µάρτυρας να καταθέσει 
ενόρκως ενώπιον Αρχής, η οποία είναι αρµόδια για την εξέτασή του, β) τα 
πραγµατικά περιστατικά τα οποία κατέθεσε να είναι ψευδή και γ) να υφίσταται 
άµεσος δόλος του, που συνίσταται στη γνώση αυτού ότι αυτά που κατέθεσε είναι 
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ψευδή ή ότι έχει γνώση των αληθινών, αλλά σκοπίµως τα αποκρύπτει ή αρνείται να 
τα καταθέσει. Ψευδορκία διαπράττει και ο ψευδοµηνυτής όταν βεβαιώνει ενόρκως το 
ψευδές περιεχόµενο της εγκλήσεώς του ενώπιον του αρµόδιου οργάνου, στο οποίο 
την υποβάλλει, ως αληθινό, παρότι γνωρίζει ότι είναι ψευδές. Και ναι µεν δεν 
προβλέπεται από το νόµο η κατά την υποβολή της µηνύσεως ή εγκλήσεως ένορκη 
βεβαίωση του µηνυτή για το αληθές του περιεχοµένου της µηνύσεως ή εγκλήσεώς 
του, πλην, γενόµενη τέτοια βεβαίωση, θεµελιώνει, συντρεχόντων και των λοιπών 
παραπάνω στοιχείων, το αδίκηµα της ψευδορκίας µάρτυρα, αφού τούτο καθόλου δεν 
διαφέρει από την περίπτωση της ψευδούς µαρτυρικής κατάθεσης.  
- 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. Πρέπει όµως να προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα 
αποδεικτικά µέσα και όχι κατ' επιλογήν µερικά από αυτά.  
- Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που ιδρύει 
λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ συντρέχει όχι µόνον όταν 
το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που έχει 
δεχθεί στη διάταξη που εφαρµόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε 
εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που 
περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού προς το σκεπτικό της και ανάγεται 
στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, για το οποίο πρόκειται, έχουν 
εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 224, 229,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ψευδορκία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1729 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδορκία. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τη διάταξη 224 παρ. 2 του ΠΚ προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα απαιτείται, α) ο µάρτυρας να καταθέτει 
ενόρκως ενώπιον αρχής, η οποία είναι αρµόδια για την εξέταση του, β) τα 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία κατέθεσε να είναι ψευδή, και γ) να υφίσταται 
άµεσος δόλος του, που συνίσταται στη γνώση αυτού ότι αυτά που κατέθεσε είναι 
ψευδή ή ότι έχει γνώση των αληθινών, αλλά σκοπίµως τα αποκρύπτει ή αρνείται να 
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τα καταθέσει. Για την πληρότητα, εποµένως, της αιτιολογίας καταδικαστικής, για 
ψευδορκία µάρτυρα, αποφάσεως, δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται σ` αυτήν, εκτός 
από τα ανωτέρω, άλλα περαιτέρω στοιχεία. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι κατ' αρχήν 
αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Όταν, όµως, για το αξιόποινο της πράξεως, 
απαιτούνται, εκτός από τα περιστατικά που απαρτίζουν την αντικειµενική της 
υπόσταση και ορισµένα πρόσθετα στοιχεία, όπως η γνώση ορισµένου περιστατικού, 
πράγµα που συµβαίνει και στο έγκληµα της ψευδορκίας µάρτυρος, η αιτιολογία 
πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση αυτή, µε παράθεση των περιστατικών που 
δικαιολογούν την γνώση, διαφορετικά η απόφαση στερείται ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας.  
- Στην περίπτωση της ηθικής αυτουργίας, για να έχει η καταδικαστική απόφαση την 
από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία πρέπει να αναφέρονται σ` αυτήν ο τρόπος και τα µέσα, 
µε τα οποία ο ηθικός αυτουργός προκάλεσε στο φυσικό αυτουργό την απόφαση να 
εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε, καθώς και τα πραγµατικά περιστατικά, από 
τα οποία το δικαστήριο συνήγαγε ότι ο ηθικός αυτουργός παρήγαγε στο φυσικό 
αυτουργό την απόφαση, να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε. Ειδικώς, για το 
δόλο που απαιτείται για τη θεµελίωση της υποκειµενικής υπόστασης της ηθικής 
αυτουργίας, δεν απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολογία, γιατί αυτός ενυπάρχει στη θέληση 
παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος τετελεσµένου ή σε απόπειρα, στο οποίο παρακινεί ο 
ηθικός αυτουργός το φυσικό αυτουργό και εξυπακούεται ότι υπάρχει στην 
πραγµάτωση των περιστατικών αυτών. Εξάλλου, έλλειψη της αιτιολογίας γενικώς, 
υπάρχει και όταν η αιτιολογία είναι εντελώς τυπική, προς την οποία εξοµοιώνεται και 
εκείνη που παραπέµπει στα πραγµατικά περιστατικά του διατακτικού. Και ναι µεν το 
αιτιολογικό µαζί µε το διατακτικό της αποφάσεως, στο οποίο ως λογικό συµπέρασµα 
καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία του εγκλήµατος, αποτελούν ενιαίο όλο και είναι 
παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωσή τους, πλην όµως η συµπλήρωση αυτή δεν µπορεί 
να φθάσει µέχρι σηµείου ολικής αναφοράς στα περιστατικά που αναγράφονται στο 
διατακτικό της αποφάσεως (ΑΠ 719/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 224, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ψευδορκία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1307 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδορκία µάρτυρα. Ηθική αυτουργία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Υπέρβαση 
εξουσίας. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 224 παρ. 2 ΠΚ προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση της 
εννοίας του εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα απαιτείται αντικειµενικώς α) ο 
µάρτυρας να καταθέτει ενόρκως ενώπιον αρχής η οποία είναι αρµόδια να ενεργεί 
εξέταση και β) τα κατατιθέµενα πραγµατικά περιστατικά να είναι ψευδή, 
υποκειµενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει, αφενός µεν τη γνώση, µε την έννοια 
της βεβαιότητας (πλήρους - εντελούς γνώσης - επίγνωσης), ότι τα κατατιθέµενα είναι 
ψευδή ή τη γνώση µε την ανωτέρω έννοια, των αληθινών, τα οποία σκοπίµως 



 

[70] 
 

αποκρύπτει ή αρνείται να καταθέσει και αφετέρου τη θέληση καταθέσεως ψευδών ή 
αποκρύψεως των αληθινών ή αρνήσεως καταθέσεως των αληθινών.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 εδ. α' του ΠΚ, κατά την οποία "µε την ποινή 
του αυτουργού τιµωρείται επίσης: α) όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την 
απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε", προκύπτει ότι για την ύπαρξη 
ηθικής αυτουργίας απαιτείται, αντικειµενικώς, η πρόκληση από τον ηθικό αυτουργό 
σε κάποιον άλλον της αποφάσεως να τελέσει ορισµένη πράξη, η οποία συγκροτεί την 
αντικειµενική υπόσταση ορισµένου εγκλήµατος, την οποία και τέλεσε. Η πρόκληση 
της αποφάσεως αυτής µπορεί να γίνει, αφού ο νόµος δεν ορίζει, µε οποιονδήποτε 
τρόπο ή µέσο, όπως µε προτροπές, µε παρακίνηση ή παρόρµηση ή ενθάρρυνση και µε 
παραινέσεις (δηλαδή µε συµβουλές κλπ), µε πειθώ και φορτικότητα ή µε 
εκµετάλλευση της επιβολής στο φυσικό αυτουργό, λόγω υπηρεσιακής εξαρτήσεως. 
Υποκειµενικώς δε απαιτείται δόλος του ηθικού αυτουργού, δηλαδή ηθεληµένη 
πρόκληση της αποφάσεως για τη διάπραξη από τον άλλο της αντικειµενικής 
υποστάσεως ορισµένου εγκλήµατος µε θέληση και γνώση και αποδοχή της 
συγκεκριµένης εγκληµατικής πράξεως.  
- Η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, 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 δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις (αποδεικτικά µέσα) που τα 
θεµελίωσαν και οι σκέψεις, µε τις οποίες το δικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα 
περιστατικά 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 υπόψη όλα στο σύνολο τους και 
όχι ορισµένα απ' αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω, 
κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα), χωρίς να είναι ανάγκη να διευκρινίζεται από 
ποιο ή ποια αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε η κάθε παραδοχή, ενώ το γεγονός ότι 
εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα, δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα 
άλλα. ∆εν αποτελούν όµως λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη 
αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και 
αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους 
αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές 
πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Η 
επιβαλλόµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της καταδικαστικής 
αποφάσεως, εκτείνεται όχι µόνον στην κρίση για την ενοχή, αλλά και στην κρίση για 
την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισµών, η οποία πρέπει να αιτιολογείται 
ιδιαιτέρως. ∆ιαφορετικά ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη αιτιολογίας, ενώ η 
µη απάντηση στον ισχυρισµό αυτό, συνιστά έλλειψη ακροάσεως κατά το άρθρο 170 
παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, από την οποία ιδρύεται ιδιαίτερος λόγος αναιρέσεως, εκ του 
άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Β' του ΚΠ∆. Όταν όµως ο αυτοτελής ισχυρισµός δεν 
προβάλλεται παραδεκτά και κατά τρόπο πλήρη και ορισµένο ή ο φερόµενος ως 
αυτοτελής ισχυρισµός δεν είναι νόµιµος, ή δεν είναι στην πραγµατικότητα αυτοτελής, 
κατά την έννοια που αναφέρθηκε, αλλά αρνητικός της κατηγορίας, το δικαστήριο δεν 
υποχρεούται να απαντήσει, ούτε να διαλάβει στην απόφαση του ιδιαίτερη 
αξιολόγηση, αφού δεν υπάρχει υποχρέωση απαντήσεως σε απαράδεκτο, µη νόµιµο ή 
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αόριστο ισχυρισµό, ενώ αιτιολογία για τους αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισµούς, 
εµπεριέχεται από τα πράγµατα, στην κύρια αιτιολογία της αποφάσεως για την ενοχή.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει, όταν το δικαστήριο της ουσίας, αποδίδει στο νόµο διαφορετική 
έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει, όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως 
αυτής, η οποία υπάρχει όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο 
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 αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης (ΑΠ 1919/2010, 
1711/2009,673/2009, 581/2009, 333/2009). Για την πληρότητα εποµένως, της 
αιτιολογίας καταδικαστικής, για ψευδορκία µάρτυρα, αποφάσεως, δεν είναι αναγκαίο 
να αναφέρονται σ' αυτήν, εκτός από τα αναφερθέντα ανωτέρω, άλλα περαιτέρω 
στοιχεία. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι κατ' αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται 
ιδιαιτέρως. Όταν όµως, για το αξιόποινο της πράξεως απαιτούνται, εκτός από τα 
περιστατικά που απαρτίζουν την αντικειµενική της υπόσταση και ορισµένα πρόσθετα 
στοιχεία, όπως η γνώση ορισµένου περιστατικού, πράγµα που συµβαίνει και στο 
έγκληµα της ψευδορκίας µάρτυρα, η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση 
αυτή, µε παράθεση των περιστατικών που δικαιολογούν τη γνώση, διαφορετικά η 
απόφαση στερείται της ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Υπάρχει όµως και 
στις περιπτώσεις αυτές η εν λόγω αιτιολογία, όταν, σύµφωνα µε τις παραδοχές της 
αποφάσεως, τα ψευδή πραγµατικά περιστατικά, θεµελιώνονται σε προσωπική 
πεποίθηση ή αντίληψη του ιδίου, ή σε δική του πράξη, οπότε είναι αυτονόητη η 
σχετική γνώση του, χωρίς να απαιτείται η παράθεση άλλων, σχετικών µε τη γνώση, 
περιστατικών (ΑΠ 1919/2010, ΑΠ 250/2011).  
- Στην περίπτωση της ηθικής αυτουργίας, για να έχει η καταδικαστική απόφαση την 
απαιτούµενη από τις προαναφερθείσες διατάξεις ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, πρέπει να αναφέρονται σ' αυτήν ο τρόπος και τα µέσα, µε τα οποία ο 
ηθικός αυτουργός προκάλεσε στον φυσικό αυτουργό την απόφαση να εκτελέσει την 
άδικη πράξη που διέπραξε, καθώς και τα πραγµατικά περιστατικά από τα οποία το 
δικαστήριο συνήγαγε ότι ο ηθικός αυτουργός παρήγαγε µε τον τρόπο και τα µέσα 
αυτά στον ηθικό αυτουργό την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε. 
Ειδικώς για το δόλο που απαιτείται για τη θεµελίωση της υποκειµενικής υποστάσεως 
της ηθικής αυτουργίας, δεν απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολογία, γιατί αυτή ενυπάρχει στη 
θέληση παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την 
αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος στο οποίο παρακινεί ο ηθικός αυτουργός το 
φυσικό αυτουργό και εξυπακούεται ότι υπάρχει στην πραγµάτωση των περιστατικών 
αυτών, εκτός αν ο Νόµος απαιτεί στη συγκεκριµένη περίπτωση, ως πρόσθετο 
στοιχείο της υποκειµενικής υποστάσεως της πράξεως τον άµεσο δόλο. (ΑΠ 
250/2011).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχείο Η' ΚΠ∆, υπέρβαση εξουσίας που 
ιδρύει τον, από τη διάταξη αυτή λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν το δικαστήριο ασκεί 
δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο νόµος. Στα πλαίσια αυτού του ορισµού γίνεται 
διάκριση της υπέρβασης σε θετική και αρνητική. Στην πρώτη περίπτωση το 
δικαστήριο αποφασίζει κάτι, για το οποίο δεν έχει δικαιοδοσία, ενώ στη δεύτερη 
παραλείπει να αποφασίσει κάτι, το οποίο υποχρεούται στα πλαίσια της δικαιοδοσίας 
του. (ΑΠ 1711/2009, ΑΠ 1164/2006). Η διάταξη ενδεικτικά αναφέρει µερικές µόνον 
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περιπτώσεις υπέρβασης εξουσίας, και ιδίως όταν α) το δικαστήριο αποφάσισε για 
υπόθεση που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του, β) έλυσε προκαταρκτικό ζήτηµα που 
υπάγεται σύµφωνα µε ρητή διάταξη νόµου στην αποκλειστική δικαιοδοσία των 
πολιτικών δικαστηρίων,... δ) καταδίκασε για έγκληµα για το οποίο δεν υποβλήθηκε η 
απαιτούµενη αίτηση ή έγκληση.. Εξ άλλου, όπως προκύπτει µε τη διάταξη του 
άρθρου 60 παρ. 1 ΚΠ∆, το ποινικό δικαστήριο, κρίνει και για ζητήµατα αστικής 
φύσης που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της δίκης, όταν µε ειδική διάταξη δεν είναι 
υποχρεωτικό να προηγηθεί απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου. Τα ζητήµατα αυτά 
αστικής φύσεως, δηλαδή αυτά που ρυθµίζονται από τον ΑΚ και τους λοιπούς 
αστικούς νόµους, τα εµπορικής φύσεως κλπ, τα ερευνά παρεµπιπτόντως, αλλά δεν τα 
λύνει αποφασιστικά. Κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου η ποινική δίωξη 
αναστέλλεται όταν σύµφωνα µε το νόµο χρειάζεται να προηγηθεί απόφαση του 
πολιτικού δικαστηρίου. Τέτοια υποχρεωτική αναστολή προβλέπεται µόνο στις 
περιπτώσεις των άρθρων 329, 339 παρ. 3 και 355 ΠΚ (ΑΠ 110/1998, ΑΠ 691/1997). 
Επί ψευδορκίας µάρτυρα σε πολιτική δίκη δεν υφίσταται διάταξη που να υποχρεώνει 
προηγούµενη απόφαση πολιτικού δικαστηρίου επί του ποινικού αυτού ζητήµατος, 
που αποτελεί τον πυρήνα της υποστάσεως του εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα 
ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου, αφού, το κύριο ζήτηµα που τίθεται ενώπιον του 
ποινικού δικαστηρίου είναι αν ο µάρτυρας κατέθεσε εν γνώσει του ψευδή.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46, 224, 
ΚΠ∆: 60, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 510 παρ. 1 
στοιχ. Η, 
Νόµοι: 2121/1993,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ψευδορκία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 125 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ψευδορκία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία και 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 224 παρ. 2 του ΠΚ, όπως ίσχυε πριν από την 
αντικατάστασή της παρ. 1 αυτού οπό το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3327/2005, 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 ψέµατα ή αρνείται ή αποκρύπτει την 
αλήθεια. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος 
της ψευδορκίας µάρτυρα απαιτείται: α) ο µάρτυρας να καταθέσει ενόρκως ενώπιον 
αρχής, η οποία είναι αρµόδια για την εξέταση του, β) τα πραγµατικά περιστατικά τα 
οποία κατέθεσε να είναι ψευδή και γ) να υφίσταται άµεσος δόλος του, που 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.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, 
η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του 
ΚΠ∆, όταν αναφέρονται σε αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του 
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε τους 
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οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόστηκε. Η ειδική και εµπεριστατωµένη αυτή αιτιολογία πρέπει να 
εκτείνεται όχι µόνον στην κρίση για την ενοχή, αλλά να περιλαµβάνει και την 
αναφορά των αποδεικτικών µέσων, από τα οποία το δικαστήριο οδηγήθηκε στην 
καταδικαστική του κρίση. Τα αποδεικτικά µέσα, δηλαδή, πρέπει να προκύπτει µε 
βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο, όλα στο σύνολό τους και όχι 
ορισµένα µόνον από αυτά. 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 από καθένα. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. ∆εν αποτελεί όµως λόγο αναίρεσης η 
εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση των 
εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη 
αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη 
της αξιολογικής συσχέτισης µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις 
περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας.  
- Εσφαλµένη δε ερµηνεία και εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που ιδρύει 
τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας λόγο 
αναίρεσης, υπάρχει, όταν το ∆ικαστήριο αποδίδει στο νόµο έννοια διαφορετική από 
εκείνη που έχει πραγµατικά, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει, όταν το ∆ικαστήριο 
δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στη 
διάταξη που εφαρµόστηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου, 
για το λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της απόφασης, που ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα ν' αποβαίνει ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 224,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία απόφασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1450 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ορισµένο και παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης. 
- Η από λόγους ανωτέρας βίας αδυναµία του κατηγορουµένου να γνωστοποιήσει 
εγκαίρως στο κατ' έφεση δικάζον δικαστήριο ανυπέρβλητο κώλυµα εµφάνισής του 
στη δίκη εκείνη, κατά την οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση σε βάρος του δεν 
παρέχει δικαίωµα ασκήσεως αναιρέσεως κατ' αυτής, µε λόγο αναίρεσης την προβολή 
αυτοτελούς ισχυρισµού περί πλήρους αποζηµιώσεως του κοµιστή, ο οποίος κατά το 
άρθρο 79 παρ. 3 Ν. 5960/1933, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 1β' ν. 
2408/1996 συνεπάγεται εξάλειψη του αξιοποίνου της καταδίκης για την πράξη της 
εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής που δεν κατέστη δυνατό να εξετασθεί από το 
δικαστήριο της ουσίας, αλλά έπρεπε να υποβληθεί από τον κατηγορούµενο κατά το 
άρθρο 341 ΚΠ∆ αίτηση ακυρώσεως της διαδικασίας εντός της αναφερόµενης σ' αυτό 
ανατρεπτικής προθεσµίας και να εκτίθενται στην αίτηση ακυρώσεως κατά της 
καταδικαστικής αποφάσεως οι λόγοι ανωτέρας βίας. 
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- 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 ορισµένο και το παραδεκτό 
της αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων πρέπει να 
περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο οι λόγοι για τους οποίους ασκείται η 
αναίρεση. Αν στη σχετική αίτηση δεν περιέχεται ένας τουλάχιστον λόγος από τους 
αναφερόµενους στο άρθρο 510 ΚΠ∆ µε αναφορά των περιστατικών που θεµελιώνουν 
την επικαλούµενη πληµµέλεια η αναίρεση είναι απαράδεκτη και ως τοιαύτη 
απορρίπτεται (άρθρ. 513 παρ. 1 ΚΠ∆). Ως απαράδεκτη απορρίπτεται η αναίρεση και 
όταν οι περιεχόµενοι σ' αυτή λόγοι αναιρέσεως είναι απαράδεκτοι για οποιοδήποτε 
άλλο λόγο, όπως όταν οι προβαλλόµενες ως λόγοι αναιρέσεως αιτιάσεις είναι 
απαράδεκτες.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 148 - 153, 341, 473, 474, 476, 509, 510, 513,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1912 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 79 παράγραφος 1 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως 
αντικαταστάθηκε από 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 εκδόσεως της επιταγής ή της πληρωµής της, τιµωρείται 
µε τις σ' αυτό ποινές. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι το έγκληµα της εκδόσεως 
ακάλυπτης επιταγής είναι τυπικό και για τη στοιχειοθέτηση του απαιτείται αφενός 
µεν έκδοση έγκυρης επιταγής, ήτοι συµπλήρωση των κατά νόµο στοιχείων επί του 
εντύπου και υπογραφή του εκδότη, αφετέρου δε έλλειψη αντίστοιχων διαθέσιµων 
κεφαλαίων στον πληρωτή κατά το χρόνο οπωσδήποτε της πληρωµής και γνώση του 
εκδότη για την έλλειψη αυτή. Για να είναι, δηλαδή, αξιόποινη η πράξη της εκδόσεως 
ακάλυπτης επιταγής, αρκεί ο εκδότης αυτής σε επίπεδο γνωστικό να γνωρίζει ακόµη 
και ως ενδεχόµενο και σε επίπεδο βουλητικό να επιδιώκει ή απλά να αποδέχεται όλα 
τα απαιτούµενα στοιχεία για την πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως του εν 
λόγω εγκλήµατος, µεταξύ των οποίων είναι και η έλλειψη διαθέσιµων κεφαλαίων. 
Όταν, συνεπώς, στην καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής 
διαλαµβάνεται ότι ο δράστης ενήργησε εκ προθέσεως (εκ δόλου), σηµαίνει ότι αυτός 
γνωρίζει και αποδέχεται όλα τα στοιχεία που κατά νόµο απαρτίζουν την έννοια της 
αξιόποινης πράξεως του άρθρου 79 παράγραφος 1 του Ν. 5960/1933, µεταξύ των 
οποίων είναι και η έλλειψη διαθέσιµων κεφαλαίων στην πληρώτρια Τράπεζα. Άρα, 
για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής αποφάσεως για το παραπάνω 
έγκληµα δεν είναι απαραίτητο να γίνεται σ' αυτή και ειδική αναφορά σε "γνώση" του 
εκδότη της επιταγής για την ανυπαρξία διαθεσίµων κεφαλαίων στην πληρώτρια 
Τράπεζα, όπως απαιτούσε η προαναφερόµενη διάταξη πριν από την τροποποίηση της 
από το άρθρο 1 του Ν∆ 1325/1972. περαιτέρω, 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 ανάγκης προστασίας των συναλλαγών, 
πραγµατώνεται µε µόνη την έκδοση η µη πληρωµή της ακάλυπτης επιταγής χωρίς να 
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ασκεί επιρροή η εσωτερική σχέση µεταξύ εκδότη και λήπτη της επιταγής, δεδοµένου 
ότι στο πεδίο του ποινικού δικαίου δεν ερευνάται η αιτία εκδόσεως. Ούτε αίρεται το 
άδικο της πράξεως αν η ενσωµατωµένη στην επιταγή απαίτηση είναι µη αγώγιµη ή 
δεν µπορεί να αντιταχθεί κατά του εκδότη, λόγω του ανύπαρκτου ή παράνοµου της 
αιτίας. Αρκεί η επιταγή ως αξιόγραφο να έχει τα τυπικά στοιχεία της εγκυρότητας. 
Εξάλλου, το άρθρο 79 παρ. 1 Ν. 5960/1933 δεν παραπέµπει στο άρθρο 534 ΕµπΝ, 
ούτε και κατ' άλλο τρόπο το τελευταίο αποτελεί προϋπόθεση εφαρµογής της 
διατάξεως του άρθρου 79 παρ. 1 Ν. 5960/1933, οπότε, σε περίπτωση εσφαλµένης 
ερµηνείας ή εφαρµογής του άρθρου 534 ΕµπΝ, να τίθεται ζήτηµα εσφαλµένης 
ερµηνείας ή εφαρµογής του άρθρου 79 παρ. 1 Ν. 5960/1933.  
Συνεπώς, ούτε από τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 1 Ν. 5960/1933, ούτε από κάποια 
άλλη, προκύπτει ότι, αν ο εκδότης ακάλυπτης επιταγής είχε, κατά το χρόνο εκδόσεως 
της, πτωχεύσει ή παύσει τις πληρωµές του, ως έµπορος, το γεγονός τούτο επιδρά στο 
κύρος της επιταγής ή στο αξιόποινο της συµπεριφοράς του και ειδικότερα ότι αίρει 
τον άδικο χαρακτήρα ή εξαλείφει το αξιόποινο αυτής.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, λόγο αναίρεσης της αποφάσεως 
συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' 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 του διατακτικού προς το 
σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, 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 
νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 360 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία εγκλήµατος. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
∆όλος. 
- 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∆ 
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 ακαλύπτου επιταγής είναι τυπικό και για την στοιχειοθέτησή του 
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απαιτείται αντικειµενικά µεν 1) έκδοση τυπικά εγκύρου επιταγής, δηλαδή 
συµπλήρωση επί του εντύπου της επιταγής των στοιχείων που προβλέπονται στο 
νόµο 2) υπογραφή του εκδότου, στη θέση υπογραφής του εκδότου, 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, 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 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" 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.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουµένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ.3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο 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 καταδικάσθηκε 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. 
Για την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας είναι επιτρεπτή ή αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να 
αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα κατ' είδος γενικώς, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε 
χωριστά εξ ενός εκάστου αυτών. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και 
σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων 
µεταξύ των, ούτε απαιτείται να ορίζεται ποίο βαρύνει περισσότερο για τον 
σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως. Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε, για τον σχηµατισµό της δικανικής του 
πεποιθήσεως, όλα τα αποδεικτά στοιχεία και όχι µόνο µερικά εξ αυτών κατ' επιλογήν, 
όπως αυτό επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 177 παρ.1 και 178 ΚΠ∆ (ΟλΑΠ 
1/2005). ∆εν αποτελούν λόγους αναίρεσης, η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων 
και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, καθόσον στην περίπτωση αυτή 
πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Η αιτίαση για 
αντίθεση ορισµένων αποδεικτικών µέσων προς τις ουσιαστικές παραδοχές και το 
πόρισµα της απόφασης, είναι απαράδεκτη, γιατί, µε την επίφαση της έλλειψης 
αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγµατα κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας (ΑΠ 841/2010). Περαιτέρω η ύπαρξη του δόλου δεν είναι 
αναγκαίο κατ' αρχή να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, αφού ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση 
παραγωγής των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του 
εγκλήµατος και προκύπτει από τις ειδικές συνθήκες τελέσεώς του, διαλαµβάνεται δε 
περί αυτού αιτιολογία στην κυρία αιτιολογία για την ενοχή που προκύπτει από τα 
περιστατικά που αναφέρονται σ' αυτή, εκτός εάν αξιώνονται από το νόµο, πρόσθετα 
στοιχεία, για την υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, όπως η εν γνώσει 
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ορισµένου περιστατικού τέλεση της πράξεως (άµεσος δόλος) ή η επιδίωξη ορισµένου 
σκοπού περαιτέρω (εγκλήµατα µε υπερχειλή υποκειµενική υπόσταση). Τοιαύτα 
στοιχεία δεν αξιώνονται πλέον από το νόµο στην περίπτωση του εγκλήµατος της 
εκδόσεως ακαλύπτου επιταγής.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 177, 178, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακυρότητα - Ανάγνωση εγγράφων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 823 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 329, 331, 333 παρ. 2, 358, 364 και 369 του ΚΠ∆, σε 
συνδυασµό και προς εκείνη του άρθρου 171 παρ. 1 εδ. δ' του ίδιου Κώδικα, 
προκύπτει ότι η λήψη από το δικαστήριο της ουσίας, προς σχηµατισµό της κρίσης του 
για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουµένου, εγγράφων, που δεν 
αναγνώσθηκαν, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, η οποία ιδρύει τον από 
το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ΚΠ∆ λόγο αναίρεσης, γιατί έτσι αποστερείται ο 
κατηγορούµενος από τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του και να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του, που είναι σχετικές µε το αποδεικτικό αυτό µέσο. Εξάλλου, ναι µεν 
δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται στα πρακτικά του δικαστηρίου του περιεχόµενο 
των εγγράφων, που έχουν αναγνωσθεί, πλην όµως είναι αναγκαίο να αναφέρονται σ' 
αυτά τα στοιχεία από τα οποία προσδιορίζεται το έγγραφο ώστε να µην υπάρχει 
αµφιβολία για την ταυτότητα του εγγράφου, που αναγνώσθηκε και λήφθηκε υπόψη 
και να προκύπτει σε ποιο έγγραφο στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου, γιατί 
διαφορετικά παραβιάζονται οι πιο πάνω διατάξεις, που επιβάλλουν την ανάγνωση στο 
ακροατήριο των εγγράφων, τα οποία έλαβε υπόψη του το δικαστήριο για την ενοχή ή 
την αθωότητα του κατηγορουµένου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 329, 331, 333, 358, 364, 369, 473, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ακυρότητα - Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1655 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ακυρότητα κατά τη διαδικασία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 171 στοιχ. 1 περίπτ. Α' του ΚΠ∆ ακυρότητα που λαµβάνεται 
και αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και 
στον Άρειο Πάγο ακόµη προκαλείται αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν 
τη σύνθεση του δικαστηρίου, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις του οργανισµού 
δικαστηρίων και του νόµου περί µεικτών ορκωτών δικαστηρίων για ακυρότητα 
εξαιτίας κακής σύνθεσής του. Περαιτέρω στο άρθρο 17 στοιχ. Β παρ. 1, 8 και 10 του 
Ν. 1756/1988 (Κώδικας Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών 
Λειτουργών), ορίζεται ότι σε όσα πρωτοδικεία και εφετεία προβλέπεται οργανικός 
αριθµός δεκαπέντε (15) τουλάχιστον δικαστών και στις αντίστοιχες εισαγγελίες, οι 
συνθέσεις των ποινικών δικαστηρίων καταρτίζονται µε κλήρωση (παρ. 1). 
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Απαγορεύεται να προσδιοριστεί ή να αναβληθεί υπόθεση σε δικάσιµο για την οποία 
έχει γίνει η κλήρωση της σύνθεσης του δικαστηρίου µε (παρ. 8). Η µη τήρηση των 
διατάξεων των παραγράφων 2 έως και 8 συνεπάγεται ακυρότητα που καλύπτεται αν 
δεν προταθεί πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία της υπόθεσης (παρ. 10).  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, 
η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του 
ΚΠ∆, όταν αναφέρονται σε αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του 
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε τους 
οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόστηκε. Ειδικώς προκειµένου περί αντιφάσεως, αυτή µπορεί να υπάρχει 
είτε στην ίδια την αιτιολογία είτε µεταξύ αυτής και του διατακτικού, γιατί 
προκειµένου να κριθεί η ύπαρξη αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση 
του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Ακυρότητα - Προσβολή δικαιωµάτων κατηγορουµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1653 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση δικαιωµάτων κατηγορουµένου. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 1 στοιχ. δ' του ΚΠ∆, απόλυτη ακυρότητα, 
που δηµιουργεί λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' 
του ίδιου Κώδικα, επιφέρει και η µη τήρηση των διατάξεων που αφορούν 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 δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών 
Ελευθεριών και το ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 366 παρ. 1 εδ. α' του ΚΠ∆, εκείνος που διευθύνει τη 
συζήτηση καλεί τον κατηγορούµενο να απολογηθεί για την κατηγορία που του 
αποδίδεται. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 138 παρ. 2 και 369 του ΚΠ∆, 
προκύπτει ότι, µετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας ο διευθύνων την 
συζήτηση δίνει το λόγο στον Εισαγγελέα και στους διαδίκους, µεταξύ των οποίων 
περιλαµβάνεται και ο κατηγορούµενος, επί της ενοχής και έπειτα επί της ποινής. Η 
παράλειψη του διευθύνοντος τη συζήτηση, να καλέσει τον κατηγορούµενο προς 
απολογία επιφέρει απόλυτη ακυρότητα, κατά το άρθρο 171 παρ. 1 εδ. δ' του ΚΠ∆, 
διότι αφορά στην υπεράσπιση του κατηγορουµένου και στην άσκηση των 
δικαιωµάτων, που παρέχονται σε αυτόν και ρητά θεσπίζονται από το νόµο, για την 
οποία παράβαση ιδρύεται λόγος αναιρέσεως της απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 
510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ΚΠ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 138, 366, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Ακυρότητα - Προσβολή δικαιωµάτων κατηγορουµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 399 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. 
- Από το άρθρο 369 του ΚΠ∆, προκύπτει ότι όταν τελειώσει η αποδεικτική 
διαδικασία, εκείνος που διευθύνει τη συζήτηση δίνει υποχρεωτικά το λόγο στον 
κατηγορούµενο µετά από τον εισαγγελέα ή τους παριστάµενους πολιτικώς ενάγοντα 
και αστικώς υπεύθυνο, έστω και αν ο κατηγορούµενος δεν το ζητήσει. Η παράβαση 
της διατάξεως αυτής, ως αναφεροµένης στην υπεράσπιση του κατηγορουµένου και 
στην άσκηση δικαιώµατος που του παρέχεται ρητά από το νόµο, επιφέρει, σύµφωνα 
µε το άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ' ΚΠ∆, απόλυτη ακυρότητα, που συνέβη κατά τη 
διαδικασία στο ακροατήριο, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του 
ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως. Τέτοια ακυρότητα δηµιουργείται και όταν, µετά το 
πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας και την αγόρευση του Εισαγγελέα επί της 
ενοχής, δεν δοθεί ο λόγος στον κατηγορούµενο ή το συνήγορο του, προκειµένου να 
αντιταχθεί και να εκθέσει τις απόψεις του επί της κατηγορίας (ΟλΑΠ 3/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Εκπρόθεσµη αναίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 848 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προθεσµία άσκησης αναίρεσης. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 473 παρ. 1, 2, 3 ΚΠ∆, όπου ειδική διάταξη νόµου δεν ορίζει 
διαφορετικά, 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 ηµερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της απόφασης. Η 
αναίρεση κατά της καταδικαστικής απόφασης µπορεί να ασκηθεί και µε δήλωση που 
επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου µέσα σε προθεσµία είκοσι ηµερών, η 
οποία αρχίζει σύµφωνα µε την 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. Η απόφαση 
δε που απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη δεν είναι καταδικαστική και 
εποµένως δεν χωρεί αναίρεση κατ'αυτής.  
- Kατά το άρθρο 507 παρ. 1 εδ. α' ΚΠ∆, η προθεσµία για την αναίρεση ορίζεται από 
το άρθρο 473 και κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. α ΚΠ∆, αν υπάρχει περίπτωση 
απαραδέκτου κατά το άρθρο 476, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, απορρίπτει την 
αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη. Ως περίπτωση δε απαραδέκτου του ενδίκου µέσου 
προβλέπεται από το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠ∆ και όταν τούτο ασκήθηκε εκπρόθεσµα. 
Εκπρόθεσµο ένδικο µέσο επιτρέπεται µόνο αν συντρέχει ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο 
κώλυµα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 473, 476, 507, 513,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 847 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Eιδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουµένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ.3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ιδίου Κώδικος 
λόγον αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ'αυτή µε σαφήνεια και πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα προκύψαντα από την ακροαµατική διαδικασία 
πραγµατικά περιστατικά, στα οποία εστηρίχθη η κρίση του δικαστηρίου για την 
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 εφηρµόσθη. Ειδικότερα δια την ύπαρξη 
τοιαύτης αιτιολογίας α) είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και β) αρκεί η κατ'είδος αναφορά των 
αποδεικτικών µέσων, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε εξ ενός εκάστου αυτών, ούτε 
είναι απαραίτητη η αξιολόγηση και η σύγκριση διαφόρων αποδεικτικών µέσων και 
µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ των. Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το 
δικαστήριο έλαβεν υπ'όψη του και συνεξετίµησε για τον σχηµατισµό της δικανικής 
του πεποιθήσεως όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µόνο µερικά εξ αυτών 
κατ'επιλογήν όπως αυτό επιβάλλεται από τις συνδεδυασµένες διατάξεις των άρθρων 
177 παρ.1 και 178 ΚΠ∆ (ΟλΑΠ 1/2005).  
- Η επιβαλλοµένη από τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της αποφάσεως πρέπει να υπάρχει όχι 
µόνο ως προς την κατηγορία, αλλά να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς 
του κατηγορουµένου. Ως αυτοτελείς ισχυρισµοί θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι τείνουν 
στην άρση του αδίκου χαρακτήρος της πράξεως ή της ικανότητος προς καταλογισµόν 
ή την µείωση αυτής ή την εξάλειψη του αξιοποίνου ή την µείωση της ποινής. Πρέπει 
όµως ο προβαλλόµενος ισχυρισµός να είναι ορισµένος και σαφής, δηλαδή, κατά 
περίπτωση να αναφέρονται µε τρόπο αναλυτικό τα πραγµατικά περιστατικά που 
απαιτούνται από τον νόµο για την συγκρότηση της νοµικής εννοίας του πραγµατικού 
ισχυρισµού και να αναπτυχθεί προφορικά (άρθρ. 141 παρ.2 και 331 ΚΠ∆), ώστε να 
παρέχεται δυνατότης αξιολογήσεως και εις περίπτωση αποδοχής να οδηγούν στο 
ειδικότερο ευνοϊκώτερο για τον κατηγορούµενο αποτέλεσµα. 'Αλλως το δικαστήριο 
δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει και µάλιστα ητιολογηµένως (ΟλΑΠ 2/2005). 
Εφ'όσον όµως δεν αιτιολογείται η απόρριψη ενός παραδεκτώς υποβληθέντος 
τοιούτου, σαφούς και ορισµένου, αυτοτελούς ισχυρισµού, ιδρύεται ο εκ του άρθρου 
510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως της καταδικαστικής αποφάσεως. Ούτως 
αυτοτελής ισχυρισµός είναι ο περί συνδροµής της ελαφρυντικής περιστάσεως της 
διατάξεως του άρθρου 84 παρ.2 δ' ΠΚ, ήτοι ότι ο υπαίτιος έδειξε ειλικρινή µετάνοια 
και επεδίωξε να άρει ή να µειώσει τις συνέπειες της πράξεώς του, ως και της 
διατάξεως του άρθρου 84 παρ.2 ε' ΠΚ, ήτοι ότι ο υπαίτιος συµπεριφέρθηκε καλά για 
σχετικά µεγάλο διάστηµα µετά την πράξη του, είναι δε ορισµένοι οι ισχυρισµοί αυτοί 
όταν περιλαµβάνουν τα αναγκαία προς θεµελίωσή των περιστατικά. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 84,  
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
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Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 724 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας της δικαστικής αποφάσεως. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Έλλειψη της απαιτούµενης από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του 
ΚΠ∆ ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας της δικαστικής αποφάσεως, η οποία 
ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν 
δεν αναφέρονται σε αυτή µε πληρότητα και σαφήνεια τα πραγµατικά περιστατικά που 
λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο για τον σχηµατισµό της κρίσης του περί της 
συνδροµής των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος οι 
αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν, τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις µε τις 
οποίες έγινε η υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρµόστηκαν. 
Εξάλλου, η απαιτούµενη από τα άνω άρθρα ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία 
περιλαµβάνει και τη µνεία των αποδεικτικών µέσων, τα οποία έλαβε υπόψη το 
δικαστήριο για τον σχηµατισµό της καταδικαστικής ή αθωωτικής ή όποιας άλλης 
κρίσεώς του, ήτοι να προκύπτει ότι έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε όλα ανεξαιρέτως 
τα αποδεικτικά µέσα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1859 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Υπερηµερία ως προς την καταβολή του τιµήµατος, στους πωλητές παραγωγούς ή 
συνεταιρισµούς γεωργικών προϊόντων. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 1 του Ν. 3424/1955, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το 
άρθρο 8 του Ν. 1409/1983, αγοραστής γεωργικών προϊόντων, όπως αυτά 
καθορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 22 του Ν. 992/1979 "περί οργανώσεως των 
διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρµογήν της Συνθήκης προσχωρήσεως της 
Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθµίσεως συναφών θεσµικών και 
οργανωτικών θεµάτων" για µεταπώληση, εξαγωγή ή βιοµηχανοποίηση, που 
καθίσταται υπερήµερος για την καταβολή του τιµήµατος, στους πωλητές παραγωγούς 
ή συνεταιρισµούς, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική 
ποινή µέχρι 500.000 δραχµές, διωκόµενος και αυτεπαγγέλτως. Περαιτέρω, κατά τα 
άρθρα 340 και 341 παρ.1 ΑΚ, ο οφειλέτης γίνεται υπερήµερος αν προηγήθηκε 
δικαστική ή εξώδικη όχληση του δανειστή, εκτός αν για την εκπλήρωση της παροχής, 
συµφωνήθηκε ορισµένη (δήλη) ηµέρα, οπότε ο οφειλέτης γίνεται υπερήµερος µε 
µόνη την παρέλευση της ηµέρας αυτής.  
- 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 
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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. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα αρκεί 
να αναφέρονται γενικώς κατά το είδος τους χωρίς και να εκτίθεται τι προέκυψε από 
το καθένα χωριστά.  
- Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που ιδρύει 
λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ, Ε ΚΠ∆, συντρέχει, όχι µόνον όταν 
το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που έχει 
δεχθεί, στη διάταξη που εφαρµόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε 
εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που 
περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, για το οποίο πρόκειται, έχουν 
εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 340 παρ. 1, 349 και 139 του ΚΠ∆, προκύπτει ότι ο 
κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ζητήσει αναβολή της δίκης για σηµαντικά αίτια, 
όπως µεταξύ άλλων η από ανυπέρβλητο κώλυµα αδυναµία εµφάνισης του συνηγόρου 
του για να τον υπερασπιστεί. Η παραδοχή ή όχι του αιτήµατος αυτού απόκειται µεν 
στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, οφείλει όµως αυτό να απαντήσει 
στο αίτηµα αναβολής και, σε περίπτωση απορρίψεώς του, να αιτιολογήσει ειδικώς 
και εµπεριστατωµένως την απόφασή του. ∆ιαφορετικά, αν απορρίψει το αίτηµα χωρίς 
την επιβαλλόµενη αιτιολογία, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 
στοιχ. ∆' του ΚΠ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 340, 349, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΑΚ: 340, 341,  
Νόµοι: 3424/1955,  
ΑΝ: 992/1979, άρθ. 22,  
Νόµοι: 1409/1983, άρθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1835 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Η απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως του 
παραπεµπτικού βουλεύµατος, κατά το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' του ΚΠ∆, υπάρχει 
όταν περιέχονται σ' αυτό µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση ή προανάκριση, τα 
οποία θεµελιώνουν την ύπαρξη επαρκών ενδείξεων ενοχής του κατηγορουµένου για 
το έγκληµα, για το οποίο ασκήθηκε εναντίον του ποινική δίωξη, οι αποδείξεις από τις 
οποίες προέκυψαν τα περιστατικά, και, τέλος, οι σκέψεις και οι συλλογισµοί, βάσει 
των οποίων το δικαστικό συµβούλιο έκρινε ότι από τα περιστατικά αυτά προκύπτουν 
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επαρκείς ενδείξεις ικανές να στηρίξουν την κατηγορία. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας α) είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό του βουλεύµατος, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, και β) αρκεί να 
µνηµονεύονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς κατ' είδος, χωρίς να είναι ανάγκη να 
εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα, αρκεί να συνάγεται ότι το δικαστήριο 
τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίµησε όλα ανεξαιρέτως και όχι µόνο µερικά απ' αυτά 
(ΟλΑΠ 19/2001).  
Η επιβαλλόµενη από τις παραπάνω διατάξεις του Συντάγµατος και του ΚΠ∆ 
αιτιολογία, γίνεται δεκτό ότι υπάρχει και όταν το Συµβούλιο αναφέρεται εξ 
ολοκλήρου στην ενσωµατωµένη στο βούλευµα εισαγγελική πρόταση, αφού η 
τελευταία αποτελεί τµήµα του ίδιου βουλεύµατος και το Συµβούλιο αποδέχεται όλα 
τα διαλαµβανόµενα σ' αυτή µε την προϋπόθεση ότι εκτίθενται στην πρόταση µε 
σαφήνεια και πληρότητα τα προκύψαντα από την ανάκριση ή την προανάκριση 
πραγµατικά περιστατικά, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία συνάγονται και οι 
σκέψεις που στηρίζουν την παραπεµπτική πρόταση, µε την οποία συντάσσεται και η 
κρίση του Συµβουλίου, ώστε θα ήταν άσκοπη και τυπολατρική η επανάληψη από το 
Συµβούλιο των ίδιων περιστατικών, αποδείξεων και συλλογισµών. Η αόριστη όµως 
αναφορά στο βούλευµα των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τη διενεργηθείσα 
ανάκριση, χωρίς κανένα ειδικότερο προσδιορισµό του είδους των αποδεικτικών 
µέσων τα οποία έλαβε υπόψη του το δικαστικό συµβούλιο δεν αρκεί, και η έλλειψη 
αυτή δεν καλύπτεται από την τυχόν επιλεκτική επίκληση, κατά την έκθεση των 
πραγµατικών περιστατικών, µεµονωµένων καταθέσεων µαρτύρων ή εγγράφων 
[ΑΠ.971/09]. Από την παραπάνω απαίτηση του νόµου δεν εξαιρούνται ούτε ο 
προβλεπόµενος στο άρθρο 484 παρ.1 στοιχ. δ' ΚΠ∆ λόγος της ελλείψεως ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Ειδικότερα για το ορισµένο του λόγου της ελλείψεως 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και δεδοµένου ότι ο λόγος αυτός δεν 
διαφοροποιείται, ως προς το παραδεκτό του, από τους άλλους λόγους αναιρέσεως, 
ούτε από τον αντίστοιχο λόγο επί των αποφάσεων, πρέπει να προσδιορίζεται µε την 
αναίρεση: α) αν ελλείπει παντελώς αιτιολογία, να προβάλλεται µε την αίτηση 
αναιρέσεως η ανυπαρξία αυτή σε σχέση µε συγκεκριµένο ή συγκεκριµένα σηµεία 
(κεφάλαια) του βουλεύµατος ή της αποφάσεως, στα οποία αναφέρεται η αιτίαση αυτή 
και β) αν υπάρχει αιτιολογία, αλλά δεν είναι ειδική και εµπεριστατωµένη, να 
προσδιορίζεται, επί πλέον, σε τί συνίσταται η έλλειψη αυτή σε σχέση µε το 
συγκεκριµένο ή τα συγκεκριµένα πληττόµενα κεφάλαια του βουλεύµατος ή της 
αποφάσεως (ΟλΑΠ 2/2002 και 19/2001). ∆εν αποτελούν όµως παραδεκτούς λόγους 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη 
εκτίµηση των εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η 
παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η 
παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως, καθόσον στις περιπτώσεις 
αυτές, µε την επίκληση του λόγου της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η 
αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας (ΑΠ 939/09). Εξάλλου, 
κατά το άρθρο 484 παρ.2 του ΚΠ∆ αν η αίτηση για αναίρεση είναι εµπρόθεσµη και 
νοµότυπη, ο Άρειος Πάγος εξετάζει και αυτεπαγγέλτως τους αναφερόµενους στην 
παρ.1 αυτού λόγους αναίρεσης κατά των βουλευµάτων.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1881 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Πραγµατογνωµοσύνη. Ανάγνωση 
εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ΚΠ∆ λόγον 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία 
πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και η αξιολόγησή τους και οι νοµικές σκέψεις 
υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόσθηκε. Ως προς τις αποδείξεις, αρκεί αυτές να αναφέρονται στην απόφαση 
κατ' είδος, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποίο ή ποία αποδεικτικά 
µέσα αποδείχθηκε η κάθε παραδοχή. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι 
παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν 
ενιαίο σύνολο. Η επιβαλλοµένη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία των 
αποφάσεων πρέπει να υπάρχει, όχι µόνο ως προς την κατηγορία, αλλά να εκτείνεται 
και στους προβαλλόµενους από τον κατηγορούµενο ή από τον συνήγορό του, κατά 
τρόπο σαφή και ορισµένο, αυτοτελείς ισχυρισµούς. Αυτοί δε είναι εκείνοι, οι οποίοι 
προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 
παρ. 2 του ΚΠ∆ και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή της 
ικανότητας για καταλογισµό ή στη µείωση αυτής ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου της 
πράξεως ή στη µείωση της ποινής.  
- Κατά το άρθρο 183 του ΚΠ∆, "αν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ορισµένης επιστήµης 
ή τέχνης για να γίνει ακριβής διάγνωση και κρίση κάποιου γεγονότος, οι ανακριτικοί 
υπάλληλοι ή το δικαστήριο µπορούν αυτεπαγγέλτως ή µε αίτηση κάποιου διαδίκου ή 
του Εισαγγελέα να διατάξουν πραγµατογνωµοσύνη". Η διενέργεια 
πραγµατογνωµοσύνης κατά τη διάταξη αυτή υπόκειται στην απόλυτη κρίση του 
δικαστηρίου, του δικαστικού συµβουλίου ή του ανακρίνοντος και δεν ελέγχεται από 
τον Άρειο Πάγο.  
- 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 ή µη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, για το σχηµατισµό της 
κρίσης του σε σχέση µε την ενοχή ή αθωότητα του κατηγορουµένου, εγγράφων που 
δεν αναγνώσθηκαν, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, η οποία ιδρύει, 
σύµφωνα µε το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α λόγο αναιρέσεως, γιατί στερείται έτσι ο 
κατηγορούµενος της δυνατότητας να εκθέσει τις απόψεις του και να κάµει 
παρατηρήσεις σχετικές µε το αποδεικτικό αυτό µέσο. Το περιεχόµενο του εγγράφου 
δεν είναι αναγκαίο να αναφέρεται στα πρακτικά της αποφάσεως, είναι όµως αναγκαίο 
να αναφέρονται τα στοιχεία εκ των οποίων προσδιορίζεται µε επάρκεια η ταυτότητά 
του, έτσι, ώστε να µη καταλείπεται αµφιβολία για το ποιο έγγραφο αναγνώσθηκε. Τα 
στοιχεία δε αυτά δεν συµπίπτουν πάντοτε µε τα στοιχεία του πλήρους τίτλου τους. 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 του ΚΠ∆) τις απόψεις του και να κάνει τις παρατηρήσεις του ως 
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προς το περιεχόµενό του. ∆ιαφορετικά, αν δηλαδή η ταυτότητα του εγγράφου δεν 
προσδιορίζεται µε επάρκεια, υπάρχει η ίδια ακυρότητα. Έτσι, ο κατηγορούµενος, 
γνωρίζων πλήρως την ταυτότητα του εγγράφου αυτού, έχει κάθε ευχέρεια να ασκήσει 
τα εκ του άρθρου 358 του ΚΠ∆ δικαιώµατα, δεδοµένου µάλιστα ότι εφόσον 
πραγµατοποιήθηκε η ανάγνωση του εγγράφου αυτού, παρασχέθηκε η δυνατότητα 
στον κατηγορούµενο να προβεί σε δηλώσεις και εξηγήσεις που είναι σχετικές µε το 
περιεχόµενο αυτού του εγγράφου, αφού λογικά η δυνατότητα αυτή δεν εξαρτάται 
µόνο από τον τρόπο κατά τον οποίο αναφέρονται στα πρακτικά τα αναγνωσθέντα 
έγγραφα. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 183, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1785 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 148 έως 153, 473 παρ.2, 474 παρ.2, 
476 παρ.1, 509 παρ.1 και 510 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας προκύπτει ότι για το 
κύρος και κατ' ακολουθία το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως 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 από 
τους αναφερόµενους περιοριστικά στο άρθρο 510 ΚΠ∆ λόγους αναιρέσεως, η αίτηση 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, χωρίς άλλη έρευνα, σύµφωνα µε το άρθρο 513 του 
ίδιου Κώδικα. Απλή παράθεση του κειµένου της σχετικής διατάξεως που προβλέπει 
τον λόγο αναιρέσεως, χωρίς αναφορά των περιστατικών που θεµελιώνουν την 
επικαλούµενη πληµµέλεια, δεν αρκεί. Ειδικότερα, για την πληρότητα των από το 
άρθρο 510 παρ.1 ∆' και Ε' ΚΠ∆ λόγων αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και για εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως, αντιστοίχως, πρέπει: 1) στην πρώτη περίπτωση, αν ελλείπει 
παντελώς η αιτιολογία, να προτείνεται µε την αίτηση αναιρέσεως η ανυπαρξία αυτής, 
σε σχέση µε συγκεκριµένο ή συγκεκριµένα κεφάλαια της αποφάσεως, στα οποία 
αναφέρεται η εν λόγω αιτίαση, ενώ, αν υπάρχει αιτιολογία, αλλά προβάλλεται ότι 
αυτή δεν είναι ειδική και εµπεριστατωµένη, να προσδιορίζεται µε την αναίρεση, επί 
πλέον, σε τι ακριβώς συνίσταται η έλλειψη αυτή, ποιες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή 
ασάφειες στην αιτιολογία της αποφάσεως ή οι αντιφατικές αιτιολογίες της σε σχέση 
µε τις παραδοχές της ή ποια αποδεικτικά µέσα δεν λήφθηκαν υπόψη ή δεν 
εκτιµήθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας (ΟλΑΠ 2/2002, ΟλΑΠ 19/2001) και 2) 
στη δεύτερη περίπτωση, να αναφέρεται η διάταξη που παραβιάστηκε και να 
προσδιορίζεται σε τι ακριβώς συνίσταται η παραβίασή της, σε σχέση µε τις 
παραδοχές της αποφάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 631 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αυτοτελής ισχυρισµός. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- 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 του 
κατηγορουµένου, όπως είναι και ο ισχυρισµός για συνδροµή στο πρόσωπό του 
ελαφρυντικής περιστάσεως από τις αναφερόµενες στο άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ, αφού η 
παραδοχή της οδηγεί στην επιβολή µειωµένης, κατά το άρθρο 83 του ίδιου Κώδικα, 
ποινής. Ως ελαφρυντική περίσταση θεωρείται, µεταξύ άλλων και η προβλεπόµενη 
από την παρ.2 του άρθρου 84 του ΠΚ, µε στοιχεία α' , ήτοι: α) ότι ο υπαίτιος έζησε 
ως τον χρόνο που έγινε το έγκληµα έντιµη ατοµική, οικογενειακή, επαγγελµατική και 
γενικά ζωή. Όταν, όµως, ο αυτοτελής ισχυρισµός δεν προβάλλεται παραδεκτά και 
κατά τρόπο πλήρη και ορισµένο ή ο φερόµενος ως αυτοτελής ισχυρισµός δεν είναι 
στην πραγµατικότητα αυτοτελής, κατά την έννοια που προαναφέρθηκε, αλλά 
αρνητικός της κατηγορίας, το ∆ικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει, και 
µάλιστα ιδιαίτερα και αιτιολογηµένα, αφού δεν υπάρχει υποχρέωση ιδιαίτερης 
απαντήσεως σε απαράδεκτο ισχυρισµό ή σε ισχυρισµό αρνητικό της κατηγορίας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 83, 84, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 745 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 148 έως 153, 473 παρ.2 , 4747 παρ.2 
476 παρ.1, 509 παρ.1 και 510 ΚΠ∆ προκύπτει ότι, για το κύρος και κατ' ακολουθία το 
παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως κατ' αποφάσεων 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 
αναφεροµένους περιοριστικά στο άρθρο 510 ΚΠ∆ λόγους αναιρέσεως η αίτηση είναι 
απαράδεκτη και απορρίπτεται χωρίς άλλη έρευνα. Απλή παράθεση του κειµένου της 
σχετικής διατάξεως που προβλέπει τον λόγο αναιρέσεως χωρίς αναφορά των 
περιστατικών που θεµελιώνουν την επικαλούµενη πληµµέλεια, δεν αρκεί. Ειδικότερα 
για το ορισµένο του από το άρθρο 510 παρ.1 ΚΠ∆, προβλεποµένου λόγου 
αναιρέσεως για έλλειψη από την απόφαση της αιτιολογίας που επιβάλλει το 
Σύνταγµα, πρέπει να προσδιορίζεται µε την αίτηση αναιρέσεως, αν προβάλλεται ότι 
έλλειπε παντελώς η αιτιολογία, η ανυπαρξία αυτής, σε σχέση µε συγκεκριµένα 
κεφάλαια της αποφάσεως, στα οποία αναφέρεται η εν λόγω αιτίαση. Εάν 
προβάλλεται ότι έχει αιτιολογία η απόφαση αλλά αυτή δεν είναι ειδική και 
εµπεριστατωµένη πρέπει να, προσδιορίζεται µε την αναίρεση, επί πλέον, σε τι 
ακριβώς συνιστάται η έλλειψη αυτή, δηλαδή ποιες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή 
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ασάφειες στην αιτιολογία της αποφάσεως ή οι αντιφατικές αιτιολογίες της σε σχέση 
µε τις παραδοχές της ή ποια αποδεικτικά µέσα δεν λήφθηκαν υπόψη ή δεν 
εκτιµήθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας (ΟλΑΠ 19/2001, 2/2002). Η αίτηση 
αναιρέσεως που δεν περιέχει σαφείς και ορισµένους λόγους αναιρέσεως δεν µπορεί 
να συµπληρωθεί µε παραποµπή σε άλλα έγγραφα που δεν είναι ενσωµατωµένα σε 
αυτή ή µε άσκηση προσθέτων λόγων αναιρέσεως σύµφωνα µε το άρθρο 509 παρ. 2 
ΚΠ∆.  
- Η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων από το δικαστήριο της ουσίας και 
ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
µαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε 
αποδεικτικού µέσου χωριστά, η µη αξιολογική αναφορά από ποιο αποδεικτικό µέσο 
προέκυψε η κάθε παραδοχή, δεν αποτελούν λόγους αναιρέσεως της αποφάσεως, 
καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η περί τα πράγµατα κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας, που είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 825 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συγχώνευση ποινών. Αναίρεση Εισαγγελέα. Πολιτικό άσυλο σε αλλοδαπό. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 551 παράγραφος 1 εδάφιο α' ΚΠ∆, αν πρόκειται να 
εκτελεσθούν κατά του ίδιου προσώπου περισσότερες αµετάκλητες καταδικαστικές 
αποφάσεις, για διαφορετικά εγκλήµατα που συρρέουν, εφαρµόζονται οι διατάξεις για 
τη συρροή, ενώ κατά τη διάταξη της παραγράφου 3 εδάφιο τελευταίο του ίδιου 
άρθρου, κατά της αποφάσεως µε την οποία καθορίζεται συνολική ποινή, επιτρέπεται 
η άσκηση αναίρεσης στον κατηγορούµενο και στον Εισαγγελέα.  
- Η αναίρεση είναι επιτρεπτή, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 510 
παρ. 1 του ίδιου Κώδικα και εποµένως και για εκείνον της εσφαλµένης εφαρµογής ή 
ερµηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (άρθρο 510 παρ. 1 Ε' του ιδίου Κώδικος), 
κατά το µέρος που αναφέρεται στον καθορισµό συνολικής ποινής. Εσφαλµένη δε 
εφερµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει, όταν το ∆ικαστήριο δεν υπήγαγε 
ορθά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στη διάταξη που 
εφαρµόσθηκε, ενώ εσφαλµένη ερµηνεία, όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει.  
- Από την διάταξη του άρθρου 99 παρ. 2-4 ΠΚ, προκύπτει ότι αν δεν χορηγήθηκε 
πολιτικό άσυλο στον αλλοδαπό που καταδικάσθηκε σε ποινή στερητική της 
ελευθερίας µέχρι πέντε (5) ετών και µε την ίδια απόφαση διατάχθηκε η απέλασή του, 
το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την επ' αόριστο αναστολή της ποινής κατά 
παρέκκλιση των άρθρων 99 παρ. 1 και 100-102 του ίδιου Κώδικα. Σε περίπτωση που 
χορηγήθηκε αναστολή και συγχρόνως διατάχθηκε η απέλαση η τελευταία εκτελείται 
αµέσως και δεν αναµένεται το αµετάκλητο της απόφασης. Η απέλαση ισχύει δια βίου 
του απελαθέντος. Μπορεί, όµως, ο απελαθείς αλλοδαπός, πέντε (5) έτη από την 
απέλασή του να επανέλθει στην χώρα µετ' απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και 
για ορισµένο διάστηµα, το οποίο δύναται να παραταθεί. Αν εισέλθει στη χώρα 
παράνοµα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, που δεν αναστέλλεται 
και εκτελείται αθροιστικά µε την ποινή που έχει ανασταλεί.  
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- Το δικάσαν Εφετείο µε την προσβαλλόµενη απόφασή του επαύξησε την ποινή της 
φυλακίσεως δύο ετών κατά δύο µήνες από την ποινή των πέντε µηνών που 
επιβλήθηκε µε την υπό στοιχείο β' απόφαση, κατά τρεις µήνες από την ποινή 
φυλακίσεως των οκτώ µηνών που επιβλήθηκε µε την υπό στοιχείο γ' απόφαση και 
κατά 15 ηµέρες από την ποινή φυλακίσεως των τριών µηνών που επιβλήθηκε µε την 
υπό στοιχείο δ' απόφαση και καθόρισε συνολική εκτιτέα ποινή φυλακίσεως δύο ετών 
πέντε µηνών και 15 ηµερών. Όµως, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, 
ο αιτών καταδικάσθηκε µε την υπ' αριθµ ΑΤ4536/2004 απόφαση του Τριµελούς 
Πληµµελειοδικείου Πειραιά, σε φυλάκιση πέντε (5) µηνών για παράβαση του άρθρου 
50 παρ. 1 Ν 2910/2001 (παράνοµη είσοδος Αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας εκτός 
ΕΕ, στην Ελλάδα) η δε ποινή αυτή ανεστάλη επ' αόριστον, και συγχρόνως το 
∆ικαστήριο διέταξε την απέλασή του, στον οποίο δεν είχε χορηγηθεί άσυλο, ενώ µε 
την υπ' αριθ. 10239/2011 απόφαση του Τριµελούς Εφετείου Αθηνών, κατεδικάσθηκε 
ο αιτών σε ποινή φυλακίσεως δύο ετών για παράνοµη επανείσοδο στη Ελλάδα (άρθρο 
99 παρ. 4 ΠΚ), και συνεπώς η δεύτερη ποινή φυλακίσεως, σύµφωνα µε την ρητή 
επιταγή του άρθρου 99 παρ. 4 εδ. Τελευταίο ΠΚ, εκτελείται αθροιστικά µε την ποινή 
που είχε ανασταλεί (των 5 µηνών) χωρίς να συγχωνεύεται. Εποµένως το ∆ικάσαν 
Εφετείο που προέβη στην συγχώνευση των άνω ποινών, κατ' εφαρµογή των άρθρων 
94 και 97 ΠΚ, εσφαλµένα ερµήνευσε και εφήρµοσε τις ουσιαστικές ποινικές 
διατάξεις των άρθρων 94-97, 99 παρ. 4 ΠΚ και 551 παρ. 1 ΚΠ∆. Κατ' ακολουθίαν, 
πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιµος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆, κατ' 
εκτίµηση, µοναδικός λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέα Εφετών 
Αθηνών και να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 94 - 97, 99, 100, 102,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 551,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1819 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη αναίρεση. 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 307 και 29 παρ. 3 του ΚΠ∆ προκύπτει ότι κατά τη 
διάρκεια της ανάκρισης το Συµβούλιο Πληµ/κών ή το Συµβούλιο Εφετών, οσάκις η 
ανάκριση διεξάγεται από Εφέτη-Ανακριτή, είναι αρµόδιο να αποφασίζει µε πρόταση 
του Εισαγγελέα ή ενός διαδίκου ή µε αίτηση του Ανακριτή α) όταν ο Ανακριτής 
νοµίζει ότι δεν πρέπει να συµµορφωθεί µε πρόταση των παραπάνω, β) όταν πρόκειται 
να κανονιστεί στην προδικασία ένα δύσκολο ζήτηµα, όπως η κατάσχεση κλπ, γ) για 
όλες τις διαφορές που προκύπτουν στη προδικασία µεταξύ των διαδίκων ή µεταξύ 
αυτών και του Εισαγγελέα, δ) για την αποπεράτωση ή την εξακολούθηση της 
ανάκρισης, ε) για την προσφυγή του κατηγορουµένου ή του Εισαγγελέα κατά της 
διάταξης του Ανακριτή που αφορά την προσωρινή απόλυση( άρθρα 285 και 299 του 
ΚΠ∆), και στ) για κάθε άλλο θέµα που προβλέπεται σε ειδικές διατάξεις, τέτοια δε 
είναι και η διάταξη του άρθρου 176 του ίδιου Κώδικα, που ορίζει ότι αρµόδιο να 
κηρύξει την ακυρότητα των πράξεων της προδικασίας είναι το ∆ικαστικό Συµβούλιο. 
Εναντίον των βουλευµάτων που εκδίδονται κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και µε τα 
οποία το αρµόδιο ∆ικαστικό Συµβούλιο δεν εκφέρει κρίση για την ουσία της 
υπόθεσης, αλλά επιλύει προδικαστικά ή παρεµπίπτοντα ζητήµατα που αναφύονται 
κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, δεν επιτρέπεται στον κατηγορούµενο η άσκηση του 



 

[89] 
 

ενδίκου µέσου της αναίρεσης, αφού, σύµφωνα µε το άρθρο 482 παρ. 1α του ΚΠ∆ ο 
κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύµατος που τον 
παραπέµπει για κακούργηµα ή παύει προσωρινώς την ποινική δίωξη εναντίον του ή 
αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία, δεχόµενο έµπρακτη µετάνοια. Εξ 
άλλου, κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠ∆, όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε, πλην 
άλλων, από πρόσωπο που δεν είχε δικαίωµα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύµατος, για 
τα οποία δεν προβλέπεται ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόµος ρητά προβλέπει ότι 
το ένδικο µέσο είναι απαράδεκτο, το ∆ικαστικό Συµβούλιο ή το δικαστήριο (σε 
Συµβούλιο) που είναι αρµόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του 
Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που θα εµφανιστούν, κηρύσσει 
απαράδεκτο το ένδικο µέσο.   
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 29, 176, 285, 299, 307, 476, 482,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1841 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη αναίρεση. 
- 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 ασκήσεως 
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 αναφεροµένους 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 
των 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, εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, λόγου αναίρεσης για έλλειψη 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας που επιβάλλει το σύνταγµα, πρέπει να 
προσδιορίζονται ποιες είναι οι ελλείψεις ή ασάφειες στην αιτιολογία της αποφάσεως 
ή οι αντιφατικές αιτιολογίες αυτής ή ποια αποδεικτικά µέσα δεν λήφθηκαν υπόψη ή 
δεν εκτιµήθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας (ΟλΑΠ 2/2002 και 19/2001). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 148 - 153, 473, 474, 476, 509, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1631 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Στοιχεία 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 ΚΠ∆ προκύπτει ότι για το κύρος και κατ' ακολουθίαν 
το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως κατ' αποφάσεως, πρέπει στη δήλωση 
ασκήσεως της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο οι λόγοι για τους 
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οποίους ασκείται. Αν δεν περιέχεται στη δήλωση ένας τουλάχιστον ορισµένος λόγος 
από τους περιοριστικά αναφερόµενους στη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 ΚΠ∆ 
λόγους αναιρέσεως, η αίτηση είναι απαράδεκτη και ως τέτοια απορρίπτεται κατά το 
άρθρο 513 του ίδιου κώδικα. Ειδικότερα, για το ορισµένο του λόγου αναιρέσεως εκ 
του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, για έλλειψη της επιβαλλόµενης από τα άρθρα 
93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας της αποφάσεως 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 τι 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 ποιες είναι, στη δεύτερη αυτή 
περίπτωση, οι ελλείψεις ή οι ασάφειες ή οι αντιφάσεις της υπάρχουσας αιτιολογίας.  
- Η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων από το δικαστήριο της ουσίας και 
ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
µαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε 
αποδεικτικού µέσου χωριστά, η µη αξιολογική συσχέτιση αυτών µεταξύ τους και η 
µη αναφορά από ποιο αποδεικτικό µέσο προέκυψε η κάθε παραδοχή, δεν αποτελούν 
λόγους αναιρέσεως της αποφάσεως, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η περί 
τα πράγµατα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, η οποία είναι αναιρετικός ανέλεγκτη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 148 - 153, 473, 474, 476, 509, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1841 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη άσκηση 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 ΚΠ∆ προκύπτει ότι για το κύρος και κατ' ακολουθίαν 
το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεων 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 ΚΠ∆ λόγους αναιρέσεως η 
αναίρεση είναι απαράδεκτη ως τοιαύτη απορρίπτεται (άρθρο 513 ΚΠ∆).Απλή 
παράθεση του κειµένου της σχετικής διατάξεως που προβλέπει το λόγο αναίρεσης 
χωρίς αναφορά των περιστατικών που θεµελιώνουν την επικαλούµενη πληµµέλεια, 
δεν αρκεί. Ούτε µπορεί ο αορίστως στην έκθεση αναίρεσης διατυπούµενος λόγος να 
συµπληρωθεί µε παραποµπή σε άλλα έγραφα. Ειδικότερα για το ορισµένο του από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στιχ. ∆'ΚΠ∆ λόγου αναιρέσεως για έλλειψη της ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας που επιβάλλει το άρθρο 93 του Συντάγµατος και το 
άρθρο 139 του ΚΠ∆ πρέπει να προσδιορίζεται µε την αναίρεση σε τι συνίσταται η 
έλλειψη αυτή, ποιές είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες στην αιτιολογία της 
αποφάσεως ή οι αντιφατικές αιτιολογίες αυτής ή ποιά αποδεικτικά µέσα δεν 
ελήφθησαν υπόψη ή δεν εκτιµήθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. Εξάλλου για να 
είναι σαφής και ορισµένος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε'ΚΠ∆ λόγος 
αναιρέσεως της εσφαλµένης εφαρµογής ή ερµηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως 
πρέπει να γίνεται µνεία της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως η οποία φέρεται ότι 
παραβιάσθηκε καθώς και της αποδιδόµενης, σε σχέση προς τη διάταξη πληµµέλειας, 
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δηλαδή σε τι συνίσταται η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή από την προσβαλλόµενη 
απόφαση συγκεκριµένης ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 148 - 153, 473, 474, 476, 509, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 299 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 596 παρ. 1, 601 παρ. 1 εδ β' ΚΠ∆ 
και 2 ΑΚ προκύπτει ότι το επιτρεπτό των ενδίκων µέσων κρίνεται κατά το νόµο που 
ίσχυε κατά το χρόνο της δηµοσίευσης της απόφασης ή της έκδοσης του βουλεύµατος 
(ΟλΑΠ 1282/1992). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 34 εδ γ' του Ν 3904/2010, εκτός από 
άλλες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, καταργήθηκε και το άρθρο 482 
αυτού του κώδικα, το οποίο προέβλεπε πότε ο κατηγορούµενος είχε δικαίωµα να 
ασκήσει αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύµατος. Η ισχύς του ανωτέρω νόµου κατά το 
άρθρο 38 αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
ήτοι από 23 ∆εκεµβρίου 2010.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 482, 596, 601,  
ΑΚ: 2, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 727 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Υπέρβαση εξουσίας. Αρχή αναλογικότητας. 
- Κατ' άρθρον 470 ΚΠ∆ "Στην περίπτωση που ασκήθηκε ένδικο µέσον εναντίον 
καταδικαστικής απόφασης από εκείνον που καταδικάσθηκε ή υπέρ αυτού, δεν µπορεί 
να γίνει χειρότερη η θέση του είτε να ανακληθούν τα ευεργετήµατα που δόθηκαν µε 
την απόφαση που προσβάλλεται .....", η παραβίαση δε της άνω διατάξεως ιδρύει τον 
εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η ΚΠ∆ λόγον αναιρέσεως της υπερβάσεως 
εξουσίας. Χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουµένου - εκκαλούντος επέρχεται 
και όταν το δικαστήριο, το οποίο κρίνει επί ενδίκου µέσου που ήσκησε ο ίδιος ή 
ησκήθη υπέρ αυτού, παρά το ότι εκήρυξε αθώο ή έπαυσε την κατηγορία οριστικώς δι' 
έν από τα κεφάλαιά της ή για µερικότερες πράξεις του εξακολουθούντος εγκλήµατος 
για το οποίο είχε καταδικασθεί πρωτοδίκως, διετήρησε την ιδία ποινή. Η εκ της άνω 
διατάξεως πηγάζουσα αρχή της µη χειροτερεύσεως της θέσεως του εκκαλούντος δεν 
παραβιάζεται επί εξακολουθούντος εγκλήµατος, όταν η για το τελευταίο αυτό 
επιβληθείσα από το δευτεροβάθµιο δικαστήριο ποινή είναι µικροτέρα εκείνης, η 
οποία κατεγνώσθη από την πρωτόδικο απόφαση, καίτοι δηλαδή το δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο διατηρεί το ίδιο ύψος για την ποινή µόνο της φυλακίσεως, αλλά µειώνει 
την χρηµατική ποινή.  
- Η αρχή της αναλογικότητος αναγνωρίζεται ήδη µε το άρθρο 25 παρ. 1 εδ. β' του 
Συντάγµατος (όπως το άρθρο αυτό ισχύει από 18.4.2001, µετά την αναθεώρηση από 
την Ζ' Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων), κατά το οποίο οι κάθε είδους 
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περιορισµοί που µπορούν, κατά το Σύνταγµα, να επιβληθούν στα δικαιώµατα του 
ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου, πρέπει να 
προβλέπονται είτε απ' ευθείας από το Σύνταγµα, είτε από τον νόµο, εφόσον υπάρχει 
επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητος. Η παραβίαση 
της αρχής αυτής πρέπει να ερευνάται σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση ενόψει και 
του ύψους της ποινής, που έχει επιβληθεί, ή της µικρής ή µεγάλης απαξίας της 
αξιοποίνου πράξεως, εφόσον και αυτή αποτελεί έν από τα κριτήρια, των οποίων η 
συνεκτίµηση διαµορφώνει την κρίση του δικαστηρίου, για την υπέρβαση ή µη της ως 
άνω αναλογικότητος (ΟλΑΠ 14/2001).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 470, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
Σ: 25, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αναίρεση - Υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 389 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπέρβαση εξουσίας. Ακάλυπτη επιταγή. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Υπέρβαση εξουσίας, ως λόγος αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠ∆, 
υπάρχει όταν το δικαστήριο ασκεί δικαιοδοσία που δεν του παρέχει ο νόµος ή χωρίς 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται, κατά το νόµο, για την άσκησή της ή 
όταν παραλείπει να ασκήσει τη δικαιοδοσία που του παρέχει ο νόµος, αν και 
συντρέχουν οι απαιτούµενες, για την άσκησή της προϋποθέσεις.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο - Αναστολή εκτέλεσης της 
ποινής υπό όρο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1657 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναστολή ποινής.Το δικαστήριο υποχρεούται να ελέγξει τη συνδροµή των 
προϋποθέσεων διατήρησης της αναστολής της ποινής. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 102 παρ.1 του ΠΚ, ορίζεται "Αν κατά το διάστηµα της 
αναστολής ο καταδικασµένος καταδικαστεί και πάλι σε ποινή στερητική της 
ελευθερίας για κακούργηµα ή πληµµέληµα που τελέστηκε κατά τη διάρκεια της 
αναστολής, η αναστολή αίρεται µόλις καταστεί αµετάκλητη η νέα καταδίκη. Η ποινή 
που επιβλήθηκε µε τη νέα καταδίκη εκτελείται στη συνέχεια µετά την ποινή που είχε 
ανασταλεί, εκτός αν λόγω της ελαφράς φύσης του πληµµελήµατος που αφορά η νέα 
καταδίκη το δικαστήριο µε την ίδια απόφαση ρητά διατάξει να µην αρθεί η 
αναστολή".  
Από τη διάταξη αυτή, προκύπτει ότι αίρεται αυτοδικαίως και ανακαλείται η αναστολή 
που χορηγήθηκε για ποινή προηγούµενης καταδίκης, αν κατά τη διάρκεια της 
δοκιµασίας της αναστολής, ο ευεργετηθείς καταδικαστεί αµετάκλητα και πάλι σε 
ποινή στερητική της ελευθερίας για κακούργηµα ή πληµµέληµα που τελέστηκε από 
δόλο ή αµέλεια, µπορεί όµως το δικαστήριο που απάγγειλε τη νέα καταδίκη, να 
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διατάξει ρητά τη διατήρηση της προηγούµενα δοθείσας αναστολής, αν η νέα 
καταδίκη χώρησε για ελαφράς φύσης πληµµέληµα, άλλως µετατρέπει και την πρώτη 
καταδίκη σε χρηµατική. Το δικαστήριο υποχρεούται να ελέγξει τη συνδροµή των άνω 
προϋποθέσεων διατήρησης της αναστολής της ποινής και να αποφασίσει σχετικά, αν 
υποβληθεί σχετικό αίτηµα του καταδικασθέντος σε νέα ποινή κατηγορουµένου, αλλά 
και να αιτιολογήσει ειδικά και εµπεριστατωµένα την τυχόν αρνητική κρίση του σε 
ένα τέτοιο αίτηµα, κατά τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠ∆, που επιβάλλουν την ειδική αιτιολόγηση όχι µόνον της απόφασης περί 
ενοχής, αλλά και περί της ποινής, αναστολής και διατήρησης της προηγούµενης 
αναστολής, διαφορετικά, αν το δικαστήριο αναιτιολόγητα απορρίψει το ως άνω 
αίτηµα, ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως, της 
έλλειψης της απαιτούµενης ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 99 παρ. 1 του ΠΚ, όπως έχει αντικατασταθεί, µε το 
άρθρο 2 παρ. 3 του ν.2479/1997 και πριν την τροποποίηση της µε το άρθρο 2 του Ν. 
3904/23-12-2010, ορίζεται " αν κάποιος που δεν έχει καταδικασθεί αµετάκλητα για 
κακούργηµα ή πληµµέληµα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι 
µηνών, µε µία µόνη ή µε περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές δεν υπερβαίνουν 
συνολικώς το ανωτέρω όριο, καταδικασθεί σε τέτοια ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο 
έτη, το δικαστήριο µε την απόφασή του, διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της 
ποινής για ορισµένο διάστηµα, που δεν µπορεί να είναι κατώτερο από τρία έτη και 
ανώτερο από πέντε έτη, εκτός αν κρίνει µε βάση ειδικά µνηµονευόµενα στην 
αιτιολογία στοιχεία ότι η εκτέλεση της ποινής κατά το άρθρο 82 είναι απολύτως 
αναγκαία για να αποτρέψει τον κατάδικο από την τέλεση νέων αξιοποίνων πράξεων". 
Μετά δε την αντικατάσταση του άνω άρθρου 99 παρ.1 του ΠΚ. µε το άρθρο 2 του 
άνω ν.3904/23-12-2010, επαναλαµβάνεται η ιδία διατύπωση της παρ.1 του άρθρου 
αυτού και απλώς επιτρέπει την αναστολή εκτέλεσης της κατώτερης των δύο ετών 
επιβληθείσας ποινής φυλακίσεως, "αν κάποιος που δεν έχει καταδικασθεί αµετάκλητα 
για κακούργηµα ή πληµµέληµα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή µεγαλύτερη 
από ένα έτος, µε µία µόνη ή µε περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές δεν 
υπερβαίνουν συνολικά το ανωτέρω όριο".  
Από τη διάταξη αυτή, προκύπτει ότι το δικαστήριο υποχρεούται να ελέγξει τη 
συνδροµή των προϋποθέσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής και να αποφασίσει 
σχετικά, αν υποβληθεί σχετικό αίτηµα του καταδικασθέντος σε τέτοια ποινή 
κατηγορουµένου, αλλά και χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήµατος για το ζήτηµα της 
αναστολής, αλλά και να αιτιολογήσει ειδικά και εµπεριστατωµένα την τυχόν 
αρνητική κρίση του κατά τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 
139 του ΚΠ∆, που επιβάλλουν την ειδική αιτιολόγηση όχι µόνον της απόφασης περί 
ενοχής, αλλά και περί της ποινής, διαφορετικά, αν το δικαστήριο αναιτιολόγητα 
απορρίψει το ως άνω αίτηµα ή δεν ερευνήσει αυτεπάγγελτα την αναστολή της 
κατώτερης των δύο ετών ποινής φυλακίσεως, ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 
στοιχ. ∆' και Η' του ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως, της έλλειψης της απαιτούµενης 
αιτιολογίας και της αρνητικής υπέρβασης της εξουσίας του.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 99, 102,  
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1829 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από την διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 του Π.Κ. συνάγεται ότι, για την 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης, απαιτούνται: α)σκοπός του δράστου να 
περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, χωρίς να 
είναι απαραίτητη και η πραγµατοποίηση του οφέλους αυτού' β) εν γνώσει παράσταση 
ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή αθέµιτη απόκρυψη ή αποσιώπηση αληθινών, από 
την οποία, ως παράγωγο αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος σε πράξη, παράλειψη ή 
ανοχή και βλάβη ξένης περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε τις 
παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις. Η προβλεποµένη δε από το άρθρο 393 παρ. 
2 του ΠΚ απαλλαγή από την ποινή του υπαιτίου της απάτης, πληµµεληµατικού 
χαρακτήρος, λόγω πλήρους αποζηµιώσεως του παθόντος, προϋποθέτει σωρευτικώς 
πλήρη ικανοποίηση του ζηµιωθέντος µέχρι της ενάρξεως της αποδεικτικής 
διαδικασίας στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, µε την καταβολή του κεφαλαίου και των 
τόκων υπερηµερίας, και δήλωση του ζηµιωθέντος ή των κληρονόµων του, περί της 
ικανοποιήσεως αυτής.  
- Η καταδικαστική απόφαση για να έχει την απαιτουµένη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ιδίου Κώδικα, 
πρέπει να αναφέρονται σ' αυτήν τα πραγµατικά περιστατικά που απεδείχθησαν από 
την ακροαµατική διαδικασία, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις και από 
τα οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε συνήγαγε την ύπαρξη των αντικειµενικών 
και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, για το οποίο καταδικάσθηκε ο 
κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα γενικώς, κατά το είδος των, χωρίς να εκτίθεται 
τι προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά, από τα οποία αποδείχθηκαν τα 
περιστατικά αυτά και οι συλλογισµοί µε βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των 
περιστατικών αυτών στις εφαρµοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις. Η ειδική δε 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς 
ισχυρισµούς, µεταξύ των οποίων και αυτοί που ασκούν επιρροή στην µείωση της 
ποινής ή την εξάλειψη του αξιοποίνου.  
- Λόγο αναιρέσεως, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆., συνιστά και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή 
διαφορετική έννοια από αυτή που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή όταν 
το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε, στη 
διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως υπάρχει και όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, για τον λόγο ότι στο 
πόρισµα της αποφάσεως, το οποίο περιλαµβάνεται στον συνδυασµό του αιτιολογικού 
µε το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του οικείου 
εγκλήµατος, υπάρχουν ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να µην 
είναι εφικτός ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο, για την ορθή ή µη εφαρµογή του νόµου, 
οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 386, 393, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
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Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 33 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κακουργηµατική απάτη. Κατ' εξακολούθηση έγκληµα. Ηθικός αυτουργός. Ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. Αυτοπρόσωπη εµφάνιση κατηγορουµένου στο Συµβούλιο Εφετών. 
- Kατά το άρθρο 386 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα "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 τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης 
απαιτείται: α) σκοπός του δράστη να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο 
περιουσιακό όφελος, χωρίς να είναι αναγκαία και η πραγµατοποίηση του οφέλους 
αυτού, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών ή αθέµιτη απόκρυψη 
ή παρασιώπηση αληθών από την οποία παραπλανήθηκε άλλος και προέβη στην 
επιζήµια για τον ίδιο ή άλλον συµπεριφορά και γ) βλάβη ξένης περιουσίας, που τελεί 
σε αιτιώδη συνάφεια µε τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις. Ως γεγονότα 
θεωρούνται 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 το παρελθόν, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δηµιουργούν την εντύπωση 
της µελλοντικής εκπληρώσεως, µε βάση την εµφανιζόµενη ήδη στο παρόν ψευδή 
κατάσταση πραγµάτων από τον δράστη, που έχει ειληµµένη την πρόθεση να µην 
εκπληρώσει την υποχρέωση του, τότε θεµελιώνεται το έγκληµα της απάτης. Το 
πρόσωπο που παραπλανήθηκε δεν απαιτείται να είναι το ίδιο µε εκείνο που βλάπτεται 
περιουσιακούς, αρκεί να µπορεί από τον νόµο ή από τα πράγµατα να επιχειρήσει την 
επιζήµια για τον βλαπτόµενο πράξη, παράλειψη ή ανοχή, το δε περιουσιακό όφελος 
που επιδίωξε ο δράστης, πρέπει να προέρχεται από την περιουσία του βλαπτόµενου, 
στη διάθεση της οποίας προέβη ο παραπλανηθείς, έτσι ώστε αυτό να αποτελεί την 
ανάστροφη όψη της περιουσιακής βλάβης. Πρέπει δηλαδή, ανάµεσα στη βλάβη της 
ξένης περιουσίας και στο όφελος που επιδιώκει ο δράστης, να υπάρχει υλική 
αντιστοιχία ή υλική ταυτότητα, από την οποία (υλική αντιστοιχία) προκύπτει και ο 
χαρακτήρας της απάτης, ως εγκλήµατος περιουσιακής µεταθέσεως.  
- Κατά την παράγραφο 3 εδάφ. α' και β' του ίδιου ως άνω άρθρου, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 2721/1999 "επιβάλλεται 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 15.000 ευρώ ή 
β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνει συνολικά το ποσό 
των 73.000 ευρώ". Χρόνος τελέσεως της απάτης, η απάτη προσλαµβάνει 
κακουργηµατικό χαρακτήρα, εάν το περιουσιακό όφελος ή η ζηµία που προξενήθηκε 
υπερβαίνει συνολικώς το ποσό των 73.000 ευρώ. Χρόνος τελέσεως της απάτης 
θεωρείται εκείνος κατά τον οποίο ο δράστης ενήργησε και ολοκλήρωσε την απατηλή 
συµπεριφορά του και είναι αδιάφορος ο τυχόν µεταγενέστερος χρόνος κατά τον οποίο 
επήλθε το αποτέλεσµα της περιουσιακής βλάβης του παθόντος.  
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- Από το άρθρο 98 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα προκύπτει ότι κατ' εξακολούθηση 
έγκληµα είναι εκείνο το οποίο τελείται από το ίδιο πρόσωπο και απαρτίζεται από 
περισσότερες οµοειδείς πράξεις, διακρινόµενες χρονικά µεταξύ τους, που 
προσβάλλουν το ίδιο αγαθό και κάθε µία περιέχει πλήρη τα στοιχεία ενός και του 
αυτού εγκλήµατος, συνδέονται δε µεταξύ τους µε την ταυτότητα της προς εκτέλεση 
αποφάσεως. Από τη διάταξη του άρθρου 98 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα, όπως 
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 1 του Νόµου 2721/1999 και ισχύει από 3 Ιουνίου 
1999, προκύπτει ακόµη ότι η αξία του αντικειµένου της πράξεως και η περιουσιακή 
βλάβη ή το περιουσιακό όφελος που προκύπτουν από την εξακολουθητική 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. Έτσι, επί απάτης κατά το άρθρο 386 του 
Ποινικού Κώδικα, τότε µόνο θα υπάρχουν περισσότερες πράξεις, που αν συνδέονται 
και µε την ταυτότητα της αποφάσεως προς τέλεση τους, θα αποτελούν κατ' 
εξακολούθηση τέλεση αυτής, αν κάθε επιζήµια για τον παθόντα πράξη είναι 
αποτέλεσµα χωριστής πλάνης εκείνου που εξαπατήθηκε, η οποία προκλήθηκε από 
χωριστή απατηλή συµπεριφορά του κατηγορουµένου, ενώ για τον χαρακτηρισµό 
αυτής ως κακουργήµατος µε βάση το ως άνω ποσό του οφέλους ή της βλάβης 
λαµβάνεται υπόψη το συνολικό όφελος αυτού ή η συνολική ζηµία των παθόντων, αν 
ο δράστης µε τις µερικότερες πράξεις απέβλεπε στο αποτέλεσµα αυτό. Αντίθετα 
τελείται µία πράξη απάτης, όταν γίνονται ψευδείς παραστάσεις που 
επαναλαµβάνονται µέχρις ότου καλλιεργηθεί στο πρόσωπο που εξαπατήθηκε η 
επιδιωκόµενη πλάνη, εξαιτίας δε της πλάνης που επήλθε µία φορά, ο εξαπατώµενος 
προβαίνει σε περισσότερες και σε διαφορετικούς χρόνους (διαδοχικές) επιζήµιες 
πράξεις.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 εδ. α' του Ποινικού Κώδικα, κατά την οποία 
µε την ποινή του αυτουργού τιµωρείται επίσης εκείνος που µε πρόθεση προκάλεσε σε 
άλλον την απόφαση για την εκτέλεση της άδικης πράξεως που τέλεσε εκείνος, 
προκύπτει ότι για την ύπαρξη αξιόποινης ηθικής αυτουργίας απαιτείται 
αντικειµενικώς, η πρόκληση από τον ηθικό αυτουργό σε άλλον της αποφάσεως για 
τέλεση ορισµένης αδικοπραγίας, η οποία συγκροτεί την αντικειµενική υπόσταση 
ορισµένου εγκλήµατος ή τουλάχιστον συνιστά αρχή εκτελέσεως αυτής, την οποία και 
τέλεσε. Η πρόκληση της αποφάσεως αυτής µπορεί να γίνει µε οποιονδήποτε τρόπο ή 
µέσο, όπως µε συµβουλές, απειλή ή µε εκµετάλλευση οποιασδήποτε πλάνης, 
πραγµατικής ή νοµικής ή περί τα παραγωγικά αίτια της βουλήσεως ή µε τη διέγερση 
µίσους κατά του θύµατος, µε πειθώ ή φορτικότητα ή µε την επιβολή ή την επιρροή 
προσώπου, λόγω της ιδιότητας και της θέσεως του ή και της σχέσεως του µε τον 
φυσικό αυτουργό. Υποκειµενικώς δε απαιτείται δόλος, ο οποίος συνίσταται στη 
συνείδηση του ηθικού αυτουργού ότι παράγει σε άλλον την απόφαση για την τέλεση 
άδικης πράξεως στην οποία παρακινεί τον φυσικό αυτουργό, χωρίς να είναι 
αναγκαίος ο καθορισµός της πράξεως αυτής µέχρι λεπτοµερειών, αρκεί δε και 
ενδεχόµενος, εκτός εάν για την υποκειµενική θεµελίωση του οικείου εγκλήµατος 
απαιτείται άµεσος ή υπερχειλής δόλος, οπότε ο δόλος αυτός πρέπει να συντρέχει και 
στο πρόσωπο του ηθικού αυτουργού. Εξάλλου, από τον συνδυασµό των διατάξεων 
των άρθρων 46, 47 και 48 του Ποινικού Κώδικα, µε την τρίτη των οποίων 
καθιερώνεται το ανεξάρτητο του αξιοποίνου του ηθικού αυτουργού και των λοιπών 
συνεργών από το αξιόποινο του εκτελέσαντος την πράξη, προκύπτει ότι για την 
ύπαρξη ηθικής αυτουργίας αρκεί να στοιχειοθετείται η αντικειµενική υπόσταση 
ορισµένου εγκλήµατος, δηλαδή πράξεως για την οποία δεν συντρέχει κάποιος λόγος 
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που να αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα αυτής, χωρίς να εξετάζεται αν ο αυτουργός 
είναι ικανός προς καταλογισµό. Από τα ανωτέρω παρέπεται ότι δεν αποκλείεται η 
ύπαρξη ηθικής αυτουργίας για τον λόγο ότι απαλλάχθηκε ο φυσικός αυτουργός για 
έλλειψη δόλου ή της ικανότητας προς καταλογισµό ή για το ότι βρισκόταν σε 
πραγµατική ή συγγνωστή νοµική πλάνη.  
- Το παραπεµπτικό βούλευµα έχει την απαιτούµενη κατά τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του Κώδικα Ποινικής δικονοµίας, ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ. 
1 στοιχ. δ' του ίδιου Κώδικα προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως, όταν εκτίθεται σ' αυτό 
µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση ή την προανάκριση, για τα 
αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, για το οποίο έχει ασκηθεί η 
ποινική δίωξη, τα αποδεικτικά µέσα που τα θεµελιώνουν, καθώς και οι σκέψεις και οι 
συλλογισµοί µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή αυτών στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφαρµόσθηκε και κρίθηκε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, ικανές να 
στηρίξουν την κατηγορία και την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. 
Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας, είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να 
αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικά, κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι 
προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική 
συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών 
καταθέσεων µεταξύ τους, ούτε απαιτείται να προσδιορίζεται ποιο βαρύνει 
περισσότερο για τον σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως. Απαιτείται µόνο να 
προκύπτει ότι το συµβούλιο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για τον σχηµατισµό της 
δικανικής του πεποιθήσεως όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι µόνο µερικά απ’ 
αυτά κατ' επιλογή, όπως αυτό επιβάλλεται από τις συνδυασµένες διατάξεις των 
άρθρων 177 παρ. 1 και 178 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας (ΟλΑΠ 1/1205). ∆εν 
αποτελούν όµως λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των εγγράφων, η 
εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και 
αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της 
αξιολογικής συσχετίσεως µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις 
περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του Συµβουλίου σχετικά 
µε τη συνδροµή επαρκών ενδείξεων ενοχής του κατηγορουµένου. Η επιβαλλόµενη 
από τις παραπάνω διατάξεις του Συντάγµατος και του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας 
αιτιολογία υπάρχει και όταν το Συµβούλιο αναφέρεται εξ ολοκλήρου ή 
συµπληρωµατικά στην ενσωµατωµένη στο βούλευµα εισαγγελική πρόταση, αφού η 
τελευταία αποτελεί τµήµα του ίδιου βουλεύµατος και το Συµβούλιο αποδέχεται όσα 
διαλαµβάνονται σ' αυτή, µε την προϋπόθεση ότι εκτίθενται στην πρόταση µε 
σαφήνεια και πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
ανάκριση ή την προανάκριση, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν αυτά 
και οι σκέψεις που στηρίζουν την παραπεµπτική πρόταση, ώστε θα ήταν άσκοπη η 
τυπολατρική επανάληψη από το Συµβούλιο των ίδιων περιστατικών, αποδείξεων και 
συλλογισµών (ΟλΑΠ 1227/1979).  
- Λόγο αναιρέσεως από τη διάταξη του άρθρου 484 παρ, 1 στοιχ. β' του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας, συνιστά η εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως, η οποία υπάρχει, όταν το συµβούλιο αποδίδει στον νόµο έννοια 
διαφορετική από εκείνη που πράγµατι έχει, ενώ εσφαλµένη είναι η εφαρµογή της 
όταν το συµβούλιο δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι 
προέκυψαν, στη διάταξη που εφαρµόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή 
παραβιάστηκε εκ πλαγίου, λόγω εµφιλοχωρήσεως στο πόρισµα του βουλεύµατος, που 
περιλαµβάνεται στο σκεπτικό η στον συνδυασµό του διατακτικού προς το σκεπτικό 
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και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασαφειών, αντιφάσεων 
ή λογικών κενών, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της 
ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε το βούλευµα στερείται νόµιµης βάσεως.  
- Κατά το άρθρο 309 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, το οποίο, σύµφωνα µε 
το άρθρο 316 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα εφαρµόζεται και κατά τη διαδικασία ενώπιον 
του συµβουλίου εφετών "Το συµβούλιο, µε αίτηση ενός από τους διαδίκους, είναι 
υποχρεωµένο να διατάσσει την εµφάνιση τους ενώπιον του, µε την παρουσία και του 
εισαγγελέα, για να δώσουν κάθε διευκρίνιση... Τότε µόνο είναι δυνατόν να απορρίψει 
την αίτηση για εµφάνιση, όταν συντρέχουν ορισµένοι λόγοι, που αναφέρονται ειδικά 
στο βούλευµα". Εξάλλου, η απαιτούµενη κατά το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος 
και 139 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία του 
παραπεµπτικού βουλεύµατος, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ. 
1 περ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας λόγο αναιρέσεως, εκτείνεται και στη 
διάταξη του παραπεµπτικού βουλεύµατος µε την οποία απορρίπτεται η αίτηση του 
κατηγορουµένου για την εµφάνιση του ενώπιον του Συµβουλίου, η οποία (διάταξη) 
πρέπει να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Έτσι, αν µεν το Συµβούλιο δεν απαντήσει σε ένα 
τέτοιο αίτηµα του κατηγορουµένου που υποβάλλεται νοµίµως, επέρχεται απόλυτη 
ακυρότητα σύµφωνα µε το άρθρο 171 παρ. 1 δ' του ίδιου Κώδικα και ιδρύεται λόγο 
αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. α του Κώδικα αυτού, εάν δε απορρίψει το 
αίτηµα, χωρίς ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του Συντάγµατος και του Κώδικα Ποινικής δικονοµίας, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' του ίδιου Κώδικα για ελλιπή αιτιολογία.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46, 98, 386, 
ΚΠ∆: 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1627 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 και 3 του Ποινικού Κώδικα, όπως η παράγραφος 3 
συµπληρώθηκε αρχικά µε το άρθρο 1 παρ. 7 εδ. α' του Νόµου 2408/1996 και στη 
συνέχεια αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 2 του Νόµου 2721/1999 "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 τουλάχιστο τριών µηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται ως 
επιβαρυντική περίπτωση. Αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων (παράγραφοι 1 - 2) 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, εάν το 
συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ. 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". Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της πλαστογραφίας, η οποία είναι έγκληµα τυπικό, απαιτείται 
αντικειµενικά µεν η κατάρτιση από την αρχή εγγράφου, κατά την έννοια του άρθρου 
13 στοιχ. γ' του Ποινικού Κώδικα, από τον υπαίτιο είτε µε αποµίµηση του γραφικού 
χαρακτήρα είτε µε τη θέση της υπογραφής του φερόµενου ως συντάκτη, είτε µε την 
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κατάχρηση της υπογραφής (συµπλήρωση κατά το δοκούν εγγράφου, που φέρει µόνο 
την υπογραφή τρίτου), που να το εµφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον ή νόθευση 
γνήσιου εγγράφου, υποκειµενικά δε δόλος, που περιλαµβάνει τη γνώση και τη 
θέληση των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία απαρτίζουν την πράξη αυτή και τον 
σκοπό του δράστη να παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευµένου 
εγγράφου άλλον για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, όπως είναι εκείνο 
το γεγονός, το οποίο είναι σηµαντικό για την παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή ή 
απόσβεση δικαιώµατος ή έννοµης σχέσεως. Αµέσως ζηµιούµενος από το έγκληµα της 
πλαστογραφίας δεν είναι µόνο εκείνος, του οποίου πλαστογραφήθηκε η υπογραφή ή 
νοθεύθηκε το έγγραφο του οποίου είναι εκδότης, αλλά και όποιος ζηµιώνεται αµέσως 
από τη χρήση του. Για τη θεµελίωση της βαρύτερης µορφής της πράξεως και την 
κατάφαση του κακουργηµατικού χαρακτήρα αυτής, απαιτείται πρόσθετος σκοπός του 
υπαιτίου να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος µε βλάβη 
τρίτου ή να βλάψει άλλον, εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν 
το ποσό των 73.000 ευρώ, ή διάπραξη πλαστογραφίας κατ' επάγγελµα ή κατά 
συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία να υπερβαίνουν το ποσό των 
15.000 ευρώ, είναι δε αδιάφορο αν ο σκοπός αυτός της περιουσιακής µεταθέσεως, 
στην οποία απέβλεψε ο δράστης επιτεύχθηκε ή όχι. Ως περιουσιακό όφελος νοείται 
κάθε βελτίωση της περιουσιακής καταστάσεως του δράστη ή άλλου, υπέρ του οποίου 
ενεργεί, η οποία επέρχεται µε την αύξηση της οικονοµικής αξίας της περιουσίας του 
ωφελουµένου ή µε την προσπόριση άλλων ωφεληµάτων οικονοµικού χαρακτήρα ή µε 
την αποφυγή της µειώσεως της περιουσίας του µε βλάβη άλλου. 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, µε µόνη την υλική πράξη της καταρτίσεως ή 
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 προϋποθέσεις για να υπάρξει στη συνέχεια η δυνατότητα, έστω και µε την 
παρεµβολή άλλων ενεργειών του δράστη, χρονικώς επόµενων της καταρτίσεως του 
πλαστού εγγράφου, να επέλθει το όφελος που σκοπήθηκε ή η περιουσιακή ζηµία. Οι 
τυχόν επιπρόσθετες και επόµενες ενέργειες του δράστη δεν αναιρούν το πρόσφορο 
της πλαστογραφίας ή της νοθεύσεως να επιφέρει το περιουσιακό όφελος ή την 
περιουσιακή ζηµία την οποία αυτός επιδιώκει, 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 ζηµίας ή του οφέλους, αλλά στην αµεσότητα του κινδύνου, τον οποίο 
ενέχει αυτή καθ' εαυτήν η υλική πράξη της πλαστογραφίας, έστω και αν πρέπει να 
ακολουθήσει ενδεχοµένως και περαιτέρω ενέργεια αυτού, η οποία ουσιαστικώς 
ενεργοποιεί τον κίνδυνο επελεύσεως του οφέλους ή της ζηµίας. Για τα παραπάνω 
συνηγορεί και το γεγονός ότι η πλαστογραφία µε οποιανδήποτε µορφή (κατάρτιση 
πλαστού ή νόθευση γνήσιου εγγράφου) ή διαβάθµιση του αξιοποίνου της, 
διαπλάσσεται στον νόµο ως έγκληµα σκοπού και µε αυτήν, µε τη συστηµατική 
ένταξη της στο περί τα υποµνήµατα κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα, σκοπείται η 
ασφάλεια και ακεραιότητα των εγγράφων συναλλαγών και όχι των περιουσιακών 
δικαίων.  
- Κατά το άρθρο 386 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα "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 ως αληθινών ή µε την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών 
γεγονότων τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν η ζηµία που 
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προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών". Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης 
απαιτούνται: α) σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλο ν 
παράνοµο περιουσιακό όφελος, χωρίς να είναι αναγκαία και η πραγµάτωση του 
οφέλους αυτού, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών ή αθέµιτη 
απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από την οποία, ως παραγωγό αιτία, 
παραπλανήθηκε κάποιος και προέβη στην επιζήµια για τον ίδιο ή άλλον συµπεριφορά 
και γ) βλάβη ξένης περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε τις 
παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις, χωρίς να απαιτείται και ταυτότητα 
παραπλανηθέντος και ζηµιωθέντος προσώπου. Με την έννοια αυτή, το έγκληµα της 
απάτης συντελείται αντικειµενικώς και όταν ο δράστης προβαίνει σε ψευδείς 
δηλώσεις προς δηµόσια αρχή, πείθοντας έτσι αυτήν να προβεί σε ενέργειες της 
δραστηριότητας της, από τις οποίες ζηµιώνεται άλλος. Εποµένως, 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 πλαστών ή νοθευµένων εγγράφων, αλλά και γνησίων µεν, ανακριβών 
όµως κατά το περιεχόµενό τους, από τα οποία παραπλανάται το δικαστήριο και 
εκδίδει απόφαση που έχει ως συνέπεια τη βλάβη της περιουσίας του αντιδίκου του ή 
τρίτου, καθώς και όταν υποστηρίζεται, ύστερα από συναπόφαση και συµπαιγνία των 
αντιδίκων, µε ψευδή δικαστική οµολογία ή τεκµήριο οµολογίας (µε την ερηµοδικία 
του εναγοµένου) αφού και στην περίπτωση αυτή προσάγεται ή γίνεται επίκληση 
ψευδούς αποδεικτικού µέσου "προσυνεννοηµένη και συµπαικτική οµολογία". Η 
απάτη επί δικαστηρίου είναι τετελεσµένη όταν µε τους ψευδείς ισχυρισµούς και την 
προσαγωγή των πλαστών ή νοθευµένων εγγράφων παραπλανάται το δικαστήριο και 
εκδίδει οριστική απόφαση υπέρ των απόψεων του δράστη σε βάρος του αντιδίκου του 
ή άλλου στην περίπτωση "συµπαικτικής" αγωγής ή αιτήσεως. Η πράξη προσλαµβάνει 
κακουργηµατικό χαρακτήρα, κατά την παράγραφο 3 στοιχ. α' του ίδιου άρθρου όπως 
αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 4 του Νόµου β2721/1999 "αν ο υπαίτιος 
διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος του ή η 
συνολική ζηµία υπερβαίνουν ντο ποσό των 15.000 ευρώ". Από τον συνδυασµό 
εξάλλου των διατάξεων των άρθρων 339 και 352 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας 
προκύπτει ότι µεταξύ των αποδεικτικών µέσων της πολιτικής δίκης, περιλαµβάνεται 
και η οµολογία. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 στοιχ. στ' του Ποινικού 
Κώδικα, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Νόµου 24°08/1996 "κατ' 
επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση 
της πράξης ή από την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης µε πρόθεση 
επανειληµµένης τέλεσης της πράξης, προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισµό 
εισοδήµατος". Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι για τη συνδροµή της 
επιβαρυντικής περιστάσεως της τελέσεως 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 τέλεση του. Επίσης, κατ' 
επάγγελµα τέλεση συντρέχει και όταν η αξιόποινη πράξη τελείται για πρώτη φορά, 
όχι όµως ευκαιριακά, αλλά βάσει σχεδίου, δηλαδή όταν από την υποδοµή που έχει 
διαµορφώσει ο δράστης και την οργανωµένη ετοιµότητα του, µε πρόθεση 
επανειληµµένης τελέσεως, προκύπτει σκοπός του για πορισµό εισοδήµατος. Τέλος, 
κατά το άρθρο 45 του Ποινικού Κώδικα "αν δύο ή περισσότεροι από κοινού τέλεσαν 
αξιόποινη πράξη, καθένας τους τιµωρείται ως αυτουργός της πράξης". Με τον όρο 
"από κοινού" νοείται αντικειµενικά σύµπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξεως και 
υποκειµενικά κοινός δόλος, δηλαδή ότι ο κάθε συµµέτοχος θέλει ή αποδέχεται την 
πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος που διαπράττεται, 
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γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συµµέτοχοι πράττουν µε δόλο τελέσεως του ίδιου 
εγκλήµατος. Η σύµπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξεως 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.  
- Το παραπεµπτικό βούλευµα έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' του 
ίδιου Κώδικα προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως, όταν εκτίθενται σ' αυτό, µε 
πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση ή την προανάκριση, για τα 
αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, για το οποίο έχει ασκηθεί η 
ποινική δίωξη, τα αποδεικτικά µέσα τα οποία τα θεµελιώνουν, καθώς και οι σκέψεις 
και οι συλλογισµοί µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή αυτών στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφαρµόστηκε και κρίθηκε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, ικανές να 
στηρίξουν την κατηγορία και την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. 
Για την "ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας, είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να 
αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικά, κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι 
προέκυψε χωριστά από το καθένα απ' αυτά. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική 
συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών 
καταθέσεων µεταξύ τους, ούτε απαιτείται να προσδιορίζεται ποιο βαρύνει 
περισσότερο για τον σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως. Απαιτείται µόνο να 
προκύπτει ότι το συµβούλιο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για τον σχηµατισµό της 
δικανικής του πεποιθήσεως όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι µόνο µερικά απ' 
αυτά. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, αφού ο 
δόλος ενυπάρχει, κατά τα άρθρα 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα στη 
θέληση της παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία συγκροτούν την 
αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες 
τελέσεως του, διαλαµβάνεται δε γι' αυτόν αιτιολογία στην κύρια αιτιολογία για την 
ενοχή και προκύπτει από τα περιστατικά που αναφέρονται σ' αυτήν, εκτός αν 
αξιώνονται από τον νόµο πρόσθετα στοιχεία για την υποκειµενική υπόσταση του 
εγκλήµατος, όπως την εν γνώσει ορισµένου περιστατικού τελέσεως της πράξεως 
(άµεσος δόλος) ή τον σκοπό επελεύσεως ορισµένου εγκληµατικού αποτελέσµατος 
(υπερχειλής δόλος), όπως συµβαίνει στα εγκλήµατα της πλαστογραφίας και της 
απάτης. ∆εν αποτελούν όµως λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων και η εσφαλµένη 
αξιολόγηση των µαρτυρικών καταθέσεων, αφού στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η 
αναιρετικά ανέλεγκτη για τη συνδροµή επαρκών ενδείξεων ενοχής του 
κατηγορουµένου κρίση του συµβουλίου. Η σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες 
διατάξεις του Συντάγµατος και του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία υπάρχει και όταν το Συµβούλιο Εφετών αναφέρεται 
εξολοκλήρου ή συµπληρωµατικά στην ενσωµατωµένη στο βούλευµα πρόταση του 
Εισαγγελέως Εφετών, στην οποία εκτίθενται µε σαφήνεια και πληρότητα τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση ή την προανάκριση, τα 
αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν αυτά και η σκέψεις που στηρίζουν την 
παραπεµπτική πρόταση, µε την οποία συντάσσεται και η κρίση του Συµβουλίου, ώστε 
θα ήταν άσκοπη και τυπολατρική η επανάληψη από το Συµβούλιο των ίδιων 
περιστατικών, αποδείξεων και συλλογισµών.  
- Λόγο αναιρέσεως του παραπεµπτικού βουλεύµατος από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. 
β' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
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ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει 
όταν το συµβούλιο αποδίδει σ' αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά 
έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το συµβούλιο δεν υπήγαγε σωστά τα 
περιστατικά που δέχτηκε στη διάταξη που εφαρµόστηκε. Περίπτωση εσφαλµένης 
εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η παραβίαση αυτής 
γίνεται εκ πλαγίου, διότι στο πόρισµα, που περιλαµβάνεται στον συνδυασµό του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό του βουλεύµατος και αναφέρεται στα στοιχεία του 
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, ώστε να µην 
είναι εφικτός ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής της 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που εφαρµόστηκε, οπότε το βούλευµα στερείται 
νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 45, 216, 386,  
ΚΠ∆: 138, 476, 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1626 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απάτη. Χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Συναυτουργία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 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 ως 
αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, τιµωρείται 
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν η ζηµία που προξενήθηκε είναι 
ιδιαιτέρως µεγάλη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Από τη διάταξη αυτή µε 
σαφήνεια προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης 
απαιτούνται: α) Σκοπός του δράστη να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο 
περιουσιακό όφελος β) 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, κατά το αστικό δίκαιο, 
περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε τις παραπλανητικές ενέργειες ή 
παραλείψεις του δράστη και η οποία υπάρχει σε περίπτωση µειώσεως ή 
χειροτερεύσεως της περιουσίας του παθόντα, έστω και αν αυτός έχει ενεργό αξίωση 
προς επανόρθωσή της. Ως γεγονότα, κατά την έννοια του άρθρου 386 ΠΚ, νοούνται 
πραγµατικά περιστατικά που αναφέρονται στο παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα 
που πρόκειται να συµβούν στο µέλλον, όπως οι απλές υποσχέσεις ή συµβατικές 
υποχρεώσεις. Όταν όµως οι τελευταίες συνοδεύονται ταυτοχρόνως µε ψευδείς 
διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων, που αναφέρονται στο 
παρελθόν ή στο παρόν, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δηµιουργούν την εντύπωση της 
µελλοντικής εκπληρώσεως, βάσει της εµφανιζοµένης ψευδούς καταστάσεως από το 
δράστη, που έχει ειληµµένη την πρόθεση να µην εκπληρώσει την υποχρέωση, τότε 
θεµελιώνεται το έγκληµα της απάτης.  
Περιουσιακό όφελος συνιστά η αύξηση της περιουσίας του ίδιου του δράστη ή 
άλλου, καθώς και η ευνοϊκότερη διαµόρφωση της περιουσιακής καταστάσεως 
οποιουδήποτε από αυτούς. Το εν λόγω περιουσιακό όφελος είναι παράνοµο όταν ο 
δράστης ή το άλλο πρόσωπο δεν έχει νόµιµη αξίωση κατά του παθόντα. Εξ άλλου η 
περιουσιακή βλάβη, που υπάρχει σε περίπτωση µειώσεως ή χειροτερεύσεως της 
περιουσίας του παθόντα, θα πρέπει, ως στοιχείο της αντικειµενικής υποστάσεως του 
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εγκλήµατος της απάτης, να είναι άµεσο, αναγκαίο και αποκλειστικό αποτέλεσµα της 
περιουσιακής διαθέσεως, ήτοι της πράξεως, παραλείψεως ή ανοχής, στην οποία 
προέβη εκείνος που παραπλανήθηκε από την απατηλή συµπεριφορά του δράστη. Θα 
πρέπει να υπάρχει δηλαδή αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της απατηλής συµπεριφοράς 
και της πλάνης που προκλήθηκε από αυτήν, καθώς και µεταξύ της πλάνης αυτής και 
της περιουσιακής βλάβης, η οποία πρέπει να είναι το άµεσο, αναγκαίο και 
αποκλειστικό αποτέλεσµα της πλάνης και της εξ αυτής πράξεως, παραλείψεως ή 
ανοχής του πλανηθέντος και όχι τυχαίο επακόλουθο αυτών, λόγω γεγονότων που 
συνέβησαν µεταγενεστέρως. Μεταξύ της περιουσιακής βλάβης του παθόντα και του 
σκοπουµένου παρανόµου περιουσιακού οφέλους, θα πρέπει να υπάρχει ταυτότητα. 
Θα πρέπει δηλαδή το σκοπούµενο περιουσιακό όφελος να προέρχεται από την 
περιουσία του ζηµιωθέντα και να είναι αντίστοιχο µε την επελθούσα περιουσιακή 
βλάβη. Χρόνος τελέσεως του εγκλήµατος της απάτης θεωρείται, ενόψει του άρθρου 
17 ΠΚ, ο χρόνος κατά τον οποίο ο δράστης, µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του 
ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, ενήργησε και ολοκλήρωσε την απατηλή 
συµπεριφορά του, προβαίνοντας στην παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή 
στην αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση των αληθινών, που συνιστούν υπαλλακτικώς 
µικτούς τρόπους τελέσεως της απάτης, είναι δε αδιάφορος ο µεταγενέστερος χρόνος 
επελεύσεως της περιουσιακής βλάβης στον παθόντα, µε την οποία ολοκληρώνεται η 
απάτη, καθώς και ο χρόνος, που επιχειρήθηκε η ζηµιογόνος ενέργεια, παράλειψη η 
ανοχή του παραπλανηθέντα. Το επιζήµιο όµως ή µη της πράξεως της περιουσιακής 
διαθέσεως, στην οποία προέβη ο παραπλανηθείς, θα κριθεί κατά το χρόνο που 
διενεργείται η πράξη αυτή, γιατί τότε η ζηµία θα είναι το άµεσο, αναγκαίο και 
αποκλειστικό αποτέλεσµα της πλάνης και της εξ αυτής, πράξεως της περιουσιακής 
διαθέσεως και όχι σε µεταγενέστερο χρόνο, αφού τότε δεν θα είναι το άµεσο, 
αναγκαίο και αποκλειστικό αποτέλεσµα, που θα είναι επακολούθηµα και θα 
οφείλεται σε άλλα γεγονότα, σε άλλα αίτια και δεν θα µπορεί να θεµελιωθεί 
αντικειµενικά το έγκληµα της απάτης. Από την ίδια διάταξη του άρθρου 386 ΠΚ 
προκύπτει ακόµη ότι είναι δυνατό από µία πράξη απάτης να είναι παθόντες πλείονες. 
Περαιτέρω, κατά την παρ. 3 εδ. β' του ως άνω άρθρου 386 ΠΚ, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 14 παρ. 4 Ν. 2721/1999, η απάτη προσλαµβάνει 
κακουργηµατικό χαρακτήρα αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζηµία 
υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 25.000.000 δραχµών ή 73.000 ευρώ.  
- Κατά το άρθρο 45 ΠΚ αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού την αξιόποινη 
πράξη, καθένας από αυτούς τιµωρείται ως αυτουργός. Με τον όρο "από κοινού" 
νοείται αντικειµενικώς σύµπραξη στην εκτέλεση της κυρίας πράξεως και 
υποκειµενικώς κοινός δόλος, δηλαδή ο κάθε αυτουργός θέλει ή αποδέχεται την 
πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως του διαπραττοµένου εγκλήµατος, 
γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συµµέτοχοι πράττουν µε δόλο τελέσεως του ίδιου 
εγκλήµατος και θέλει ή αποδέχεται να ενώσει τη δική του δράση µε εκείνην του 
άλλου, προς πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως του προαναφεροµένου 
εγκλήµατος. Η σύµπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξεως µπορεί να συνίσταται ή 
στο ότι καθένας πραγµατώνει την όλη αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος ή στο 
ότι το έγκληµα πραγµατώνεται µε συγκλίνουσες επί µέρους πράξεις των συµµετόχων, 
ταυτόχρονες ή διαδοχικές, χωρίς να είναι αναγκαίο να εξειδικεύεται η δράση του 
καθενός συναυτουργού (ΟλΑΠ 50/1990, ΑΠ 284/2010). Με την έννοια αυτή απάτη 
µπορεί να τελεσθεί και κατά συναυτουργία, όταν όλοι οι συναυτουργοί προβαίνουν 
στις ψευδείς παραστάσεις είτε συγχρόνως από κοινού, είτε διαδοχικά, κατόπιν όµως 
κοινής συναποφάσεως, δηλαδή µε κοινό δόλο και µε σκοπό παρανόµου περιουσιακού 
οφέλους.  
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- Στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 348/1985 ορίζεται ότι προϋπόθεση εισαγωγής κινητών 
αξιών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών αποτελεί η δηµοσίευση του "ενηµερωτικού 
δελτίου" (προσπέκτους), κατόπιν εγκρίσεώς του από την ∆ιοικούσα Επιτροπή του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Το ενηµερωτικό δελτίο περιέχει τα στοιχεία, τα οποία, 
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του εκδότη και των κινητών αξιών, των οποίων 
ζητείται η εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο, είναι απαραίτητα, ώστε όσοι προβαίνουν σε 
επενδύσεις και οι σύµβουλοί τους επί των επενδύσεων να δύνανται να εκτιµούν την 
περιουσία, την χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές 
του εκδότη, όπως και τα δικαιώµατα που είναι ενσωµατωµένα σ'αυτές τις κινητές 
αξίες ( άρθρο 5 Π∆ 348/1985). Στο άρθρο 26 του ανωτέρω Π∆ 348/1985 
προσαρτώνται τρία παραρτήµατα (Α,Β,Γ) µε υποδείγµατα του "ενηµερωτικού 
δελτίου" για την εισαγωγή µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και 
συγκεκριµένα: Α) Πληροφορίες σχετικά µε τον εκδότη και το κεφάλαιό του. 
Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα του εκδότη (κύριες δραστηριότητες και 
κατηγορίες των πωλουµένων προϊόντων και των παρεχοµένων υπηρεσιών), ανάλυση 
του καθαρού κύκλου εργασιών που πραγµατοποιήθηκε κατά τις τρεις τελευταίες 
χρήσεις, τοποθεσία, σπουδαιότητα των κυρίων εγκαταστάσεων του εκδότη και 
σύντοµες πληροφορίες, περί της ακίνητης περιουσίας, καθώς και άλλες πληροφορίες, 
που αναλυτικά αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 του παραρτήµατος Α' του άρθρου 26 Π∆ 
348/1985, σχετικά µε τη δραστηριότητα του εκδότη. Β) Πληροφορίες, σχετικά µε την 
περιουσία, την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του εκδότη και Γ) 
Πληροφορίες, σχετικές µε τη διοίκηση , τη διεύθυνση και την εποπτεία και 
πληροφορίες, σχετικές µε την πρόσφατη εξέλιξη και τις προοπτικές του εκδότη. Η 
εταιρεία, της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, 
έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις, κατά το άρθρο 5 Π∆ 350/1985: Σε περίπτωση 
εκδόσεως µε δηµόσια εγγραφή νέων µετοχών της αυτής κατηγορίας µε εκείνες που 
είναι ήδη εισηγµένες, η εταιρεία υποχρεούται να ζητήσει την εισαγωγή τους στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εντός έτους από την έκδοσή τους. Η εταιρεία πρέπει 
να εξασφαλίζει ίση µεταχείριση των µετόχων και να εξασφαλίζει όλες τις αναγκαίες 
διευκολύνσεις και πληροφορίες για να καταστήσει δυνατή στους µετόχους την 
άσκηση των δικαιωµάτων τους. Πληροφορεί τους µετόχους για τη διεξαγωγή γενικών 
συνελεύσεων και τους παρέχει τις προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώµατος 
ψήφου.... Η εταιρεία θέτει στη διάθεση του κοινού, το συντοµότερο δυνατό, τις 
τελευταίες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της και την τελευταία αίτηση 
διαχειρίσεως.  
- Στο Π∆ 360/1985 εξειδικεύεται η υποχρέωση για τη σύνταξη και δηµοσίευση 
οικονοµικών καταστάσεων. Η εταιρεία έχει υποχρέωση να πληροφορεί το 
συντοµότερο δυνατό το κοινό για τα νέα σηµαντικά γεγονότα, που επέρχονται στη 
σφαίρα της δραστηριότητάς της, που δεν είναι προσιτά στο κοινό και τα οποία 
δύνανται, λόγω των επιπτώσεών τους στην περιουσιακή ή οικονοµική της κατάσταση 
ή στη γενική πορεία των υποθέσεών της, να προκαλέσουν σηµαντική διακύµανση 
των τιµών των µετοχών τους.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 45, 386,  
ΚΠ∆: 148 -153, 473, 474, 476, 484, 509, 
Π∆: 348/1985, άρθ. 5,  
Π∆: 360/1985,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 726 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αναιρείται το προσβαλλόµενο βούλευµα. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 386 παρ.1 του ΠΚ 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, χωρίς να είναι απαραίτητη και 
η πραγµατοποίηση του οφέλους αυτού, 2) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων 
ως αληθινών, ή αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από την 
οποία ως 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 ή παραλείψεις του δράστη , και η 
οποία υπάρχει σε περίπτωση µειώσεως ή χειροτερεύσεως της περιουσίας του 
παθόντος, έστω και αν αυτός έχει ενεργό αξίωση προς αποκατάσταση της. Για την 
πληρότητα της αιτιολογίας σε σχέση µε το έγκληµα αυτό δεν αρκεί να εκτίθεται 
απλώς και µόνο ότι επήλθε βλάβη σε ξένη περιουσία, αλλά πρέπει να προσδιορίζεται 
σε τι συνίσταται η βλάβη αυτή και πως επήλθε. Ως προς τον αντικειµενικό αιτιώδη 
σύνδεσµο, αυτός πρέπει να αιτιολογείται ότι υπάρχει, αφενός µεταξύ της απατηλής 
ενέργειας του δράστη [παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών κτλ) και της 
πλάνης του άλλου, και αφετέρου µεταξύ της πλάνης και της συµπεριφοράς στην 
οποία παραπείστηκε ο απατηθείς (πράξεως, παραλείψεως ή ανοχής), η οποία επάγεται 
περιουσιακή βλάβη, αφού αν αυτός (αντικειµενικός αιτιώδης σύνδεσµος) ελλείπει σε 
κάποια από τις ως άνω περιπτώσεις, δεν υφίσταται απάτη. Περαιτέρω, κατά την 
παράγραφο 3 εδ. β του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 4 
του Ν. 2721/1999, η απάτη έχει κακουργηµατικό χαρακτήρα, αν το περιουσιακό 
όφελος ή η προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 25.000.000 
δραχµών, ήδη 73.000 ευρώ.  
- Το παραπεµπτικό βούλευµα έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτό µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 
ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την κυρία ανάκριση ή 
την προανάκριση για τα αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι σκέψεις και οι συλλογισµοί µε βάση τις οποίες 
το Συµβούλιο υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική 
διάταξη και έκρινε ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή του 
κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι επιτρεπτή 
η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο και η εξ ολοκλήρου ή συµπληρωµατική αναφορά στην ενσωµατωµένη στο 
βούλευµα εισαγγελική πρόταση, εφόσον σ' αυτή εκτίθενται µε σαφήνεια και 
πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την κύρια ανάκριση ή 
προανάκριση, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις που 
στηρίζουν την παραπεµπτική πρόταση, µε την οποία συντάσσεται η πρόταση του 
Συµβουλίου.  
- Κατά το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. β του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως του βουλεύµατος 
αποτελεί και η εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής, που ιδρύει τον αµέσως ανωτέρω λόγο 
αναιρέσεως, υπάρχει και όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, όταν δηλαδή στο 
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πόρισµα της απόφασης, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό αιτιολογικού και 
διατακτικού, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να µην είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρµογής της 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 386, 
ΚΠ∆: 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 850 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' του 
ΚΠ∆, 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 ανώτερο και υπηρετεί στο αρµόδιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 122 -125 
ΚΠ∆ δικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή της υποθέσεως από το αρµόδιο αυτό 
δικαστήριο σε άλλο του ίδιου και ίσου βαθµού δικαστήριο. Την παραποµπή 
αποφασίζει α) το συµβούλιο των πληµµελειοδικών, αν ζητείται η παραποµπή από ένα 
πταισµατοδικείο σε άλλο, β) το συµβούλιο των 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 
τις διατάξεις αυτές, που δικαιολογητικό λόγο έχουν την εξασφάλιση της απόλυτης 
ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και τον αποκλεισµό 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, 136, 137, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κατά τόπον αρµοδιότητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1898 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Κατά τόπον αρµοδιότητα. Υπέρβαση εξουσίας. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Αίτηµα αναβολής της δίκης. 
- Από την διάταξη του άρθρου 126 παρ. 1 και 2 τού Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, µε 
την οποία θεσµοθετείται η ένσταση της κατά τόπον αναρµοδιότητας, προκύπτει ότι η 
ένσταση αυτή επιβάλλεται να προτείνεται στο δικαστήριο του πρώτου βαθµού, αλλά 
για την ταυτότητα του νοµικού λόγου και στο δικαστήριο που δικάζει την έφεση, 
µέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, από τον ενδιαφερόµενο ή τον 
Εισαγγελέα, λαµβάνεται δε υπ' όψη και αυτεπαγγέλτως, διότι άλλως απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, αφού θεωρείται ότι έχει καλυφθεί κατά τα άρθρα 173 και 174 ΚΠ∆. 
Στην προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλοµένη απόφαση, η 
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προβαλλόµενη µε τον πρώτο λόγο της αιτήσεως κατά τόπον αναρµοδιότητα του 
δικάσαντος σε πρώτο βαθµό Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Ορεστιάδας και σε 
δεύτερο βαθµό Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Ορεστιάδας, δεν προβλήθηκε έστω 
ενώπιον του τελευταίου τούτου, µετά την έκδοση της πρωτόδικης αποφάσεως και την 
άσκηση της ένδικης εφέσεως, και δη µέχρι της ενάρξεως της επ' ακροατηρίου 
αποδεικτικής διαδικασίας, και συνεπώς, ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' τού 
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας περί υπερβάσεως εξουσίας πρώτος λόγος της 
αναιρέσεως, είναι απαράδεκτος.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, 
όταν αναφέρονται σ' αυτήν, µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για 
τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε τους οποίους έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόστηκε. Ειδικότερα, ως προς την έκθεση των αποδείξεων, αρκεί η γενική, κατά 
το είδος τους, αναφορά τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποιο ή 
ποια αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε κάθε παραδοχή. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. ∆εν αποτελούν, όµως, λόγο αναιρέσεως η 
εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση των 
εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη 
αναφοράς καιν αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη 
της αξιολογικής συσχετίσεως µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις 
περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας. Η απλή επανάληψη στην αιτιολογία της αποφάσεως (σκεπτικό) του 
διατακτικού, καθ' εαυτήν, δεν συνιστά ελλιπή αιτιολογία, εφόσον το διατακτικό είναι 
λεπτοµερές και εκτίθενται στο περιεχόµενο του µε σαφήνεια και πληρότητα τα 
πραγµατικά περιστατικά, που συνιστούν την αντικειµενική και υποκειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση.  
- Κατά τη διάταξη των άρθρων 170 παρ. 2, 171 παρ. 1 εδ. δ' , 352, 501 παρ. 1 και 510 
παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας προκύπτει ότι η παραδοχή ή µη του 
αιτήµατος του κατηγορουµένου για αναβολή της δίκης, απόκειται στην κυριαρχική 
και ανέλεγκτη αναιρετικώς κρίση του δικαστηρίου, το οποίο, αν υποβληθεί τέτοιο 
αίτηµα, οφείλει να απαντήσει σ' αυτό, διότι άλλως δηµιουργείται λόγος αναιρέσεως 
της αποφάσεως από τα άρθρα 170 παρ. 2 και 510 παρ. 1 στοιχ. Β' του ίδιου Κώδικα. 
Για την απόρριψη του αιτήµατος αυτού, µέχρι µεν την ισχύ (4.6.1996) του Νόµου 
2408/1996, που µε το άρθρο του 2 παρ. 5 συµπλήρωσε το άρθρο 139 του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας, το δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να διαλάβει στην απόφαση 
του ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, µετά δε την ισχύ τού νόµου αυτού, ο 
οποίος (συµπληρώνοντας το άρθρο 139 ΚΠ∆) ρητώς όρισε ότι αιτιολογία απαιτείται 
σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, ανεξαρτήτως τού εάν αυτές είναι οριστικές ή 
παρεµπίπτουσες, το δικαστήριο, προκειµένου να απορρίψει ως αβάσιµο το αίτηµα 
αυτό, οφείλει να διαλάβει στην απόφαση του την κατά τα άνω ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, διότι διαφορετικά δηµιουργείται λόγος αναιρέσεως της 
αποφάσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ως άνω Κώδικα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 126, 170, 171, 173, 174, 352, 501, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
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∆υσφήµηση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1706 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆υσφήµηση. Περιπτώσεις άρσης του άδικου. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Με τη διάταξη του άρθρου 362 του ΠΚ ορίζεται, ότι όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο 
ενώπιον τρίτου, ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιου άλλο γεγονός που µπορεί να 
βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του διαπράττει το έγκληµα της δυσφηµήσεως. Ως 
γεγονός κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως νοείται κάθε συγκεκριµένο 
περιστατικό του εξωτερικού κόσµου που ανάγεται στο παρελθόν ή το παρόν 
υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως και κάθε συγκεκριµένη σχέση 
ή συµπεριφορά αναφερόµενη στο παρελθόν ή παρόν που υποπίπτει στις αισθήσεις και 
αντίκειται στην ηθική και στην ευπρέπεια καθώς και η έκφραση γνώµης ή 
αξιολογικής κρίσεως και οι χαρακτηρισµοί, όταν αυτά συνδέονται και σχετίζονται µε 
άµεση και εµφανή σχέση µε το γεγονός. Για τη θεµελίωση, εποµένως, του 
εγκλήµατος της απλής δυσφηµήσεως απαιτείται: α) ισχυρισµός ή διάδοση µε 
οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου για κάποιου άλλου γεγονότος που θα µπορούσε 
να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη αυτού και β) δόλος του δράστη, ο οποίος 
περιλαµβάνει τη γνώση ότι το ισχυριζόµενο ή διαδιδόµενο γεγονός είναι πρόσφορο 
να βλάψει την τιµή και την υπόληψη του άλλου και τη θέληση του να ισχυρισθεί 
ενώπιον τρίτου ή να διαδώσει το εν λόγω γεγονός.  
- Από τις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 367 του ΠΚ προκύπτει ότι κατ' αρχήν αίρεται ο 
άδικος χαρακτήρας των πράξεων της εξυβρίσεως και της δυσφηµίσεως εκτός από 
άλλες περιπτώσεις και όταν η προσβλητική της τιµής και της υπολήψεως άλλου 
εκδήλωση γίνεται για την εκπλήρωση νοµίµου καθήκοντος ή για τη διαφύλαξη 
δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον µε τον απαραίτητο, όµως, όρο, 
ότι η εκδήλωση αυτή στη συγκεκριµένη περίπτωση αποτελεί το επιβαλλόµενο και 
αντικειµενικά αναγκαίο για τη διαφύλαξη του δικαιώµατος ή την ικανοποίηση του 
δικαιολογηµένου ενδιαφέροντος µέτρο, χωρίς τη χρήση του οποίου δεν θα ήταν 
δυνατή η προστασία µε άλλο τρόπο.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία 
πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και η αξιολόγησή τους και οι νοµικές σκέψεις 
υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόσθηκε. Ως προς τις αποδείξεις, αρκεί αυτές να αναφέρονται στην απόφαση 
κατ' είδος, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποίο ή ποία αποδεικτικά 
µέσα αποδείχθηκε η κάθε παραδοχή. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι 
παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν 
ενιαίο σύνολο. Η επιβαλλόµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία των 
αποφάσεων πρέπει να υπάρχει, όχι µόνο ως προς την κατηγορία, αλλά να εκτείνεται 
και στους προβαλλόµενους από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορο του, κατά τρόπο 
σαφή και ορισµένο, αυτοτελείς ισχυρισµούς. Αυτοί δε είναι εκείνοι, οι οποίοι 
προβάλλονται από το δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ. 2 και 
333 παρ. 2 του ΚΠ∆ και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή της 
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ικανότητος για καταλογισµό ή στη µείωση αυτής ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου της 
πράξεως ή στη µείωση της ποινής. Τέτοιος ισχυρισµός είναι και ο ανωτέρω από τη 
διάταξη του άρθρου 367 του ΠΚ, αφού η αποδοχή του άγει στην κατάλυση της 
κατηγορίας και την αθώωση του κατηγορουµένου.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 362, 367,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 831 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Ψευδορκία. Συκοφαντική δυσφήµηση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 224 παρ.2 του ΠΚ, όπως αυτή ίσχυε πριν από την 
αντικατάστασή της µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3327/2005 µε φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών µηνών τιµωρείται όποιος, ενώ εξετάζεται ενόρκως ως µάρτυρας ενώπιον αρχής 
αρµοδίας να ενεργεί ένορκη εξέταση ή αναφέρεται στον όρκο που έχει δώσει, 
καταθέτει εν γνώσει του ψέµατα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια. Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδορκίας 
µάρτυρα απαιτείται: α) ο µάρτυρας να καταθέτει ενόρκως ενώπιον αρχής, η οποία 
είναι αρµοδία για την εξέτασή του, β) τα πραγµατικά περιστατικά τα οποία κατέθεσε 
να είναι ψευδή και γ) να υφίσταται άµεσος δόλος του, που 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.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 362 και 363 του ΠΚ, κατά την 
πρώτη των οποίων, "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 ετών ή µε χρηµατική ποινή" και κατά τη 
δεύτερη, "αν στην περίπτωση του άρθρου 362, το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος 
γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών", 
προκύπτει ότι, το έγκληµα της συκοφαντικής δυσφήµησης προϋποθέτει, είτε 
ισχυρισµό ενώπιον τρίτου ψευδούς γεγονότος, που µπορεί να βλάψει την τιµή ή την 
υπόληψη άλλου, είτε διάδοση σε τρίτον τέτοιου γεγονότος, το οποίο ανακοινώθηκε 
προηγουµένως στον υπαίτιο από άλλον. Ως γεγονός δε, κατά την έννοια των πιο πάνω 
διατάξεων, θεωρείται, κάθε συγκεκριµένο περιστατικό του εξωτερικού κόσµου, που 
ανάγεται στο παρελθόν ή το παρόν, υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό 
απόδειξης, καθώς και κάθε συγκεκριµένη σχέση ή συµπεριφορά, αναφερόµενη στο 
παρελθόν ή το παρόν, που υποπίπτει στις αισθήσεις και αντίκειται στην ηθική και την 
ευπρέπεια. Για την υποκειµενική θεµελίωση του εγκλήµατος, απαιτείται άµεσος 
δόλος συνιστάµενος, στην ηθεληµένη ενέργεια του ισχυρισµού ή της διάδοσης 
ενώπιον τρίτου, του ψευδούς γεγονότος, εν γνώσει του δράστη ότι αυτό είναι ψευδές 
και δύναται να βλάψει την τιµή και την υπόληψη του άλλου. ∆εν αρκεί δηλαδή ο 
απλός ή ο ενδεχόµενος δόλος, αλλά απαιτείται άµεσος δόλος.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά το άρθρο 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 
παρ. 5 του Ν. 2408/1996, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, 
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όταν σ' αυτή περιέχονται µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την διαδικασία στο ακροατήριο, 
σχετικά µε τα υποκειµενικά και τα αντικειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις επί των οποίων θεµελιώνονται τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι σκέψεις 
µε τις οποίες το δικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα περιστατικά, 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 χωριστά από το καθένα από αυτά, αρκεί ωστόσο 
να συνάγεται από την απόφαση, ότι όλα τα αποδεικτικά µέσα έχουν ληφθεί υπόψη 
και εκτιµηθεί. ∆εν αποτελούν όµως λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη 
αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης 
κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής 
συσχέτισης (Ποινική ΟλΑΠ 1/2005), καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η 
αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Η ύπαρξη του δόλου, δεν 
είναι κατ' αρχή αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαίτερα, γιατί ο δόλος ενυπάρχει στη 
θέληση παραγωγής των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση 
του εγκλήµατος και προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες τελέσεώς του, 
διαλαµβάνεται δε περί αυτού (δόλου) αιτιολογία, στην κύρια αιτιολογία για την 
ενοχή. Όταν όµως για το αξιόποινο της πράξεως απαιτούνται, όπως και στα 
εγκλήµατα της ψευδορκίας και της συκοφαντικής δυσφήµησης, εκτός από τα 
περιστατικά που απαρτίζουν κατά νόµο την έννοια αυτών και ορισµένα πρόσθετα 
στοιχεία, όπως η τέλεση της πράξεως εν γνώση ορισµένων περιστατικών, άµεσος 
δηλαδή δόλος από µέρους του υπαιτίου, η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στη 
γνώση αυτή, µε παράθεση των περιστατικών που δικαιολογούν τη διαληφθείσα 
γνώση.  
- Όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆, εσφαλµένη 
ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει στον 
νόµο έννοια διαφορετική από εκείνη που έχει πραγµατικά, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
υπάρχει, όταν το δικαστήριο δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που 
δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρµόστηκε, αλλά και όταν η διάταξη 
αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου για τον λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα 
της απόφασης που ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, 
ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να αποβαίνει ανέφικτος ο 
έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση 
στερείται νόµιµης βάσης.  
- Με αυτά που δέχθηκε το Εφετείο Αθηνών δεν διέλαβε την απαιτούµενη από τις 
εκτεθείσες ανωτέρω διατάξεις ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, ενώ 
παράλληλα στέρησε την απόφασή του νόµιµης βάσης. Ειδικότερα, υπάρχουν 
αντιφάσεις στις παραδοχές της προσβαλλοµένης αποφάσεως και τούτο διότι ενώ 
δέχεται ότι οι περικοπές της καταθέσεως της κατηγορουµένης που αφορούσαν τα 
γεγονότα ότι α) ο εγκαλών και ο Φ1 κατά την εισαγωγή του Μ1 στο Νοσοκοµείο 
όφειλαν το ποσό των 170.000.000 δρχ. και ότι οι ίδιοι (εγκαλών και Φ1) όταν ο Μ1 
ήταν στο Νοσοκοµείο έκαναν συµβολαιογραφική πράξη ότι εξοφλήθηκαν και β) ότι ο 
Μ1 , όχι από δική του πρωτοβουλία αλλά υποκινούµενος από τρίτους άσκησε αίτηση 
προκειµένου να τεθεί υπό δικαστική συµπαράσταση η µητέρα του είναι αληθινές, 
συγχρόνως δέχεται ότι οι περικοπές της ιδίας κατάθεσης ότι ο Μ1 δεν ήταν ικανός να 
χειρίζεται τις υποθέσεις του και οι νοητικές και ψυχικές λειτουργίες του ήταν 
διαταραγµένες, ως και ότι ο ίδιος επηρεάστηκε από τρίτους για να παραµείνει στο 
Νοσοκοµείο που είναι θέµα ήσσονος σηµασίας σε σχέση µε την άσκηση αίτησης για 
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να τεθεί η µητέρα του σε δικαστική συµπαράσταση είναι ψευδείς. Επίσης ενώ δέχεται 
στο σκεπτικό ως αληθινό ότι ο εγκαλών απειλούσε την κατηγορουµένη στο 
διατακτικό αυτής αντιφατικά αναφέρεται ότι ο εγκαλών ουδέποτε απείλησε την 
κατηγορουµένη. Τέλος ενώ στο σκεπτικό δέχεται ότι οι ως άνω περικοπές της 
κατάθεσης της κατηγορουµένης ως και οι περικοπές της ιδίας κατάθεσης ότι "στο 
νοσοκοµείο πήγαινα τον πρώτο καιρό δίπλα στον άνδρα µου και κάποια µέρα µπήκε 
ένας µπρατσωµένος άνδρας και ήλθαν και οι δύο κύριοι και µε απειλούσαν. Μόλις 
του πήραν τα πληρεξούσια άρχισαν ένα ανελέητο πόλεµο" ήταν αληθινές στο 
διατακτικό καταδικάζεται για το αδίκηµα της συκοφαντικής δυσφηµήσεως και για τα 
γεγονότα που περιλαµβάνουν οι περικοπές αυτές. Οι αντιφάσεις αυτές καθιστούν την 
αιτιολογία της προσβαλλόµενης απόφασης, ελλιπή και τον αναιρετικό έλεγχο περί 
της ορθής ή µη εφαρµογής των ουσιαστικών διατάξεων των άρθρων 225 παρ. 2 και 
362-363 ΠΚ που εφαρµόσθηκαν ανέφικτο. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 224, 362, 363,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008  
 
∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1633 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συκοφαντική δυσφήµηση. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. 
- Κατά το άρθρο 362 ΠΚ, όποιος µε οποιοδήποτε 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 ετών ή µε χρηµατική ποινή. Κατά δε το άρθρο 
363 ΠΚ εάν στην περίπτωση του άρθρου 362 το γεγονός είναι ψευδές τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Από τις ως άνω διατάξεις, προκύπτει, ότι για 
την αντικειµενική υπόσταση του αδικήµατος της συκοφαντικής δυσφήµησης 
απαιτείται: α) ισχυρισµός ή διάδοση γεγονότος ενώπιον τρίτου σε βάρος ορισµένου 
προσώπου, β) το γεγονός να είναι δυνατόν να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη, γ) να 
είναι ψευδές και ο υπαίτιος να εγνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές. Ως ισχυρισµός 
θεωρείται η ανακοίνωση, η οποία προέρχεται ή από ίδια πεποίθηση ή γνώµη ή από 
µετάδοση από τρίτο πρόσωπο. Αντίθετα, διάδοση υφίσταται, όταν λαµβάνει χώρα 
µετάδοση της ανακοίνωσης που γίνεται από άλλον. Ο ισχυρισµός ή η διάδοση 
επιβάλλεται να γίνεται ενώπιον τρίτου. Αυτό το οποίο αξιολογείται είναι το γεγονός, 
δηλαδή οποιοδήποτε συµβάν του εξωτερικού κόσµου που ανάγεται στο παρόν ή 
παρελθόν, το οποίο υποπίπτει στις αισθήσεις και δύναται να αποδειχθεί, αντίκειται δε 
στην ηθική και την ευπρέπεια. Αντικείµενο προσβολής είναι η τιµή ή η υπόληψη του 
φυσικού προσώπου, η οποία θεµελιώνεται επί της ηθικής αξίας, που πηγή έχει την 
ατοµικότητα και εκδηλώνεται µε πράξεις ή παραλείψεις. ∆εν αποκλείεται στην έννοια 
του γεγονότος να υπαχθούν η έκφραση γνώµης ή αξιολογικής κρίσης και 
χαρακτηρισµοί οσάκις αµέσως ή εµµέσως υποκρύπτονται συµβάντα και 
αντικειµενικά εκδηλωτικά στοιχεία, τα οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας. Έτσι, για τη θεµελίωση αυτού του 
εγκλήµατος απαιτείται, εκτός των ως άνω στοιχείων που συγκροτούν την 
αντικειµενική του υπόσταση και άµεσος δόλος, που περιλαµβάνει αναγκαία την 
ηθεληµένη ενέργεια της διάδοσης και τη γνώση ότι η τέτοια διάδοση δύναται να 
βλάψει την τιµή και υπόληψη εκείνου στον οποίο αποδίδεται, ακόµη δε τη γνώση ότι 
το διαδοθέν γεγονός είναι ψευδές. Η ύπαρξη τέτοιου άµεσου δόλου πρέπει να 
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αιτιολογείται ειδικώς στην καταδικαστική απόφαση µε παράθεση των περιστατικών 
που δικαιολογούν τη γνώση αυτή, αλλιώς η απόφαση στερείται της επιβαλλόµενης 
από το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και είναι αναιρετέα κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. 
∆' ΚΠ∆. Περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 
367 ΠΚ προκύπτει ότι ο άδικος χαρακτήρας των πράξεων των άρθρων 361 και 362 
ΠΚ αίρεται, µεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν η προσβλητική της τιµής ή της 
υπόληψης εκδήλωση του δράστη γίνεται για την εκτέλεση νοµίµου καθήκοντος ή για 
διαφύλαξη δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον, υπό την 
προϋπόθεση όµως ότι αποτελεί in concreto το επιβαλλόµενο, κατ' αντικειµενική 
κρίση, αναγκαίο µέτρο για την εκτέλεση του καθήκοντος, τη διαφύλαξη του 
δικαιώµατος ή την ικανοποίηση του δικαιολογηµένου ενδιαφέροντος, χωρίς τη χρήση 
του οποίου δεν θα ήταν δυνατή η κατ' άλλο τρόπο πραγµατοποίησή τους. Όµως, δεν 
αίρεται στις περιπτώσεις αυτές ο άδικος χαρακτήρας της δυσφηµιστικής ή υβριστικής 
εκδήλωσης και παραµένει η ποινική ευθύνη του δράστη όταν συντρέχει περίπτωση 
συκοφαντικής δυσφήµησης ή όταν από τον τρόπο εκδήλωσης ή από τις περιστάσεις 
που έγινε προκύπτει σκοπός εξύβρισης, δηλαδή σκοπός που κατευθύνεται ειδικά στην 
προσβολή της τιµής του άλλου. Η παραδοχή του ως άνω ισχυρισµού, περί άρσεως 
του αδίκου των άνω πράξεων, που είναι αυτοτελής, µε την έννοια ότι η αποδοχή του 
άγει στην κατάλυση της κατηγορίας και την αθώωση του κατηγορουµένου, επιβάλλει 
στο δικαστήριο, να διαλάβει στην απόφασή του, κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, µε την αναφορά 
των πραγµατικών περιστατικών από τα οποία κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο τρόπος 
αυτός δεν υπερέβαινε το αναγκαίο µέτρο για την διαφύλαξη του δικαιώµατος ή την 
ικανοποίηση του δικαιολογηµένου ενδιαφέροντός του.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 362, 363, 367,  
ΚΠ∆: 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Έκδοση εγκληµατιών - ∆ιαδικασία έκδοσης αλλοδαπών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1629 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκδοση αλλοδαπού. Παραβίαση των διατάξεων του νόµου περί ναρκωτικών. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 8, 
ΚΠ∆: 449,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Εξύβριση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 30 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εξύβριση. Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά το άρθρο 60 παρ. 1 περ. β' του ΣΠΚ στρατιωτικός που εξυβρίζει ανώτερο ή 
κατώτερό του µε λόγια ή απειλές ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι δύο ετών αν η πράξη δεν τελέστηκε κατά την υπηρεσία ή για λόγους 



 

[113] 
 

που δεν έχουν σχέση µε αυτή. Η αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση της 
εξύβρισης ανώτερου ή κατώτερου λαµβάνεται από τη διάταξη του άρθρου 361 παρ. 1 
ΠΚ, σύµφωνα µε την οποία εξύβριση τελεί όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της 
δυσφήµισης (ΠΚ 362, 363), προσβάλλει την τιµή άλλου µε λόγο ή µε έργο ή µε 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση 
της αξιόποινης πράξης της εξύβρισης απαιτείται να διατυπωθούν από το δράστη 
γραπτά ή προφορικά για κάποιον άλλον λέξεις ή φράσεις που κατά την κοινή 
αντίληψη περιέχουν είτε αµφισβήτηση της ηθικής και κοινωνικής αξίας του 
προσώπου του, είτε περιφρόνηση γι' αυτόν του δράστη, ο οποίος γνωρίζει ότι µε µια 
τέτοια ηθεληµένη ενέργειά του προσβάλλει την τιµή του άλλου. Επιπλέον για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της εξύβρισης ανώτερου ή κατώτερου, που δεν 
τελέστηκε κατά την υπηρεσία ή για λόγους που έχουν σχέση µε αυτή, απαιτείται: α) ο 
δράστης να είναι στρατιωτικός, β) ο εξυβριζόµενος να είναι επίσης στρατιωτικός 
κατά βαθµό ανώτερος ή κατώτερος του δράστη και γ) τόσο ο δράστης όσο και ο 
παθών να µην εκτελούν κάποια συγκεκριµένη στρατιωτική υπηρεσία ή η πράξη της 
εξύβρισης να µην έχει σχέση και αιτία µε την προηγούµενη εκτέλεση µιας τέτοιας 
υπηρεσίας.  
Εξάλλου, κατά το άρθρο 64 του ΣΠΚ, στρατιωτικός που εξυβρίζει φρουρό που έχει 
εντολή να φρουρεί ή να επιτηρεί ορισµένη περιφέρεια, τιµωρείται µε φυλάκιση τριών 
µηνών έως δύο ετών, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. Για τη 
στοιχειοθέτηση της εν λόγω πράξης δεν απαιτείται να υπάρχει διαφορά βαθµού 
µεταξύ δράστη και παθόντος, αρκεί ο παθών να εκτελεί υπηρεσία φρουρού και ο 
δράστης να το γνωρίζει. Η εξύβριση φρουρού µπορεί να τελεστεί κα µε τη διατύπωση 
απειλών από το δράστη της πράξης.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ λόγο αναίρεσης αποτελεί και η εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εσφαλµένη ερµηνεία υπάρχει 
όταν ο ∆ικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά 
έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει 
σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που 
εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης 
συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διάταξης αυτής, η οποία υπάρχει, όταν στο 
πόρισµα της απόφασης, που περιλαµβάνεται στο 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 αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η 
απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 361, 362, 363,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 998 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Επανάληψη της διαδικασίας σε όφελος του καταδικασµένου. ∆εκτή από το Ε∆∆Α 
αίτηση του κατηγορουµένου για παραβίαση του ανωτέρω άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α 
λόγω της υπερβολικής διάρκειας της εις βάρος του ποινικής διαδικασίας. 
Απορρίπτεται η αίτηση. 
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- Με το ενδέκατο άρθρο του Ν. 2865/2000, σε εκπλήρωση της υποχρεώσεως που 
ανέλαβε η Ελλάδα µε το άρθρο 46 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως για τα 
δικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), προστέθηκε πέµπτη περίπτωση στην παράγραφο 
1 του άρθρου 525 του ΚΠ∆, το οποίο προβλέπει την επανάληψη της διαδικασίας σε 
όφελος του καταδικασµένου. Έτσι πλέον, η ποινική διαδικασία που περατώθηκε µε 
αµετάκλητη απόφαση επαναλαµβάνεται προς το συµφέρον του καταδικασµένου για 
πληµµέληµα ή κακούργηµα και αν µε απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) διαπιστώνεται παραβίαση δικαιώµατος που 
αφορά το δίκαιο χαρακτήρα της διαδικασίας που τηρήθηκε ή την ουσιαστική διάταξη 
που εφαρµόσθηκε. Όµως η επανάληψη της διαδικασίας σε αυτή την περίπτωση, τελεί 
υπό την αυτονόητη προϋπόθεση, ότι η διαπιστωθείσα από το Ευρ.∆.∆.Α. παραβίαση 
του δικαιώµατος του αιτούντος επηρέασε και δη αρνητικά την κρίση του ποινικού 
δικαστηρίου, η δε επανόρθωση της βλάβης εκείνου (του αιτούντος) µπορεί να 
επιτευχθεί µε την επανάληψη της διαδικασίας. Το αρ. 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α ορίζει ότι 
"παν πρόσωπον έχει το δικαίωµα όπως η υπόθεση του δικασθεί δικαίως δηµόσια και 
εντός λογικής προθεσµίας υπό ανεξαρτήτου και αµερόληπτου δικαστηρίου, νοµίµως 
λειτουργούντος, το οποίον θα αποφασίσει επί του βασίµου πάσης εναντίον του 
κατηγορίας ποινικής φύσεως". 
- Στην κρινόµενη αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας, ο αιτών εκθέτει ότι µε την 
89/2006 απόφαση του Πενταµελούς Εφετείου Ιωαννίνων, καταδικάστηκε σε ποινή 
ισοβίου καθείρξεως και Χ.Π. 200.000 Ευρώ, για εισαγωγή στην ελληνική Επικράτεια 
κατοχή και µεταφορά ναρκωτικών µε την επιβαρυντική περίσταση ότι τυγχάνει 
ιδιαίτερα επικίνδυνος και η απόφαση αυτή έγινε αµετάκλητη µετά την απόρριψη της 
αναιρέσεώς του µε την 1770/2008 απόφαση του Αρείου Πάγου. Ότι στη συνέχεια 
προσέφυγε στο Ε∆∆Α (προσφυγή 1483/2007), παραπονούµενος για παραβίαση του 
δικαιώµατός του σε δίκαιη δίκη, κατ' άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α και επ' αυτής το 
δικαστήριο εξέδωσε την από 2 Απριλίου 2009 απόφαση (Χ1 κατά Ελλάδος), µε την 
οποία έγινε δεκτή η προσφυγή του, αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρξε παραβίαση του 
ανωτέρω άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α λόγω της υπερβολικής διάρκειας της εις βάρος 
του ποινικής διαδικασίας (από 5-5-2002 µέχρι 7-7-2008). Εποµένως, κατά τον 
αιτούντα συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επανάληψη υπέρ αυτού της 
διαδικασίας µε προφανή σκοπό την αθώωση αυτού.  
Η αίτηση, έχουσα το ανωτέρω περιεχόµενο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω εκτεθέντα, 
είναι απαράδεκτη και πρέπει να απορριφθεί. ∆ιότι, ούτε ο αιτών επικαλείται, ούτε και 
προκύπτει, ότι η υπέρβαση της λογικής προθεσµίας εκδικάσεως της υποθέσεως του, 
την οποία δεσµευτικά διαπίστωσε το Ευρ.∆.∆.Α. είχε αρνητική επίδραση στην κρίση 
των ποινικών δικαστών που τον καταδίκασαν για τις ανωτέρω παραβιάσεις της 
νοµοθεσίας περί ναρκωτικών. Επί πλέον η υπέρβαση της λογικής προθεσµίας είναι 
ήδη γεγονός τετελεσµένο, που δεν µπορεί να αναιρεθεί αναδροµικά. Συνεπώς, η 
επανόρθωση της βλάβης του αιτούντος από την γενοµένη, υπέρβαση δεν είναι 
δυνατόν να επιτευχθεί µε την επανάληψη της διαδικασίας. Κατ ακολουθία τούτων η 
αίτηση πρέπει να απορριφθεί 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 
ΕΣ∆Α: 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 675 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση επανάληψης της 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, 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 είναι αθώος ή καταδικάσθηκε για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο 
που πραγµατικά τέλεσε. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής "νέα γεγονότα ή 
αποδείξεις" είναι εκείνα που δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και έτσι ήταν άγνωστα 
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, δικαστικές αποφάσεις 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 καταδικάσθηκε για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που 
πραγµατικά διέπραξε. Τα νέα, άγνωστα στους καταδικάσαντες δικαστές, γεγονότα ή 
αποδείξεις, πρέπει να αφορούν τα πραγµατικά στοιχεία της υποθέσεως, τα οποία 
συγκροτούν το συλλογισµό του δικαστηρίου µε τον οποίο δέχεται ότι συντρέχουν οι 
αντικειµενικοί ή υποκειµενικοί όροι τελέσεως ορισµένου εγκλήµατος. Αντιθέτως, δεν 
περιλαµβάνονται στα άγνωστα στους δικάσαντες δικαστές γεγονότα, α) όσα είχαν 
τεθεί υπόψη ρητά ή εµµέσως στο δικαστήριο και απορρίφθηκαν από αυτό, ή δεν 
εκτιµήθηκαν προσηκόντως και β) όσα αναφέρονται στο µέρος εκείνο του 
συλλογισµού του δικαστηρίου, το οποίο αφορά στην ερµηνεία και την εφαρµογή της 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η οποία καθιερώνει τους αντικειµενικούς και 
υποκειµενικούς όρους του εγκλήµατος.  
- Σύµφωνα µε τα άρθρα 528 παρ.1 εδ. α' και 527 παρ. 3 ΚΠ∆, αρµόδιο ν' αποφασίσει 
επί της αιτήσεως 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: 551 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 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 
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αποδείξεις, τα οποία, µόνα τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα που είχαν προσκοµισθεί 
προηγουµένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε είναι αθώος ή 
καταδικάστηκε για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά διέπραξε. 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 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 αποδεικτικά 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 
που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό, και όχι απλώς πιθανό, 
ότι ο καταδικασθείς είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο από 
εκείνο που πραγµατικά διέπραξε. ∆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, έστω και κατ' εσφαλµένη εκτίµηση των τεθέντων υπόψη 
τους αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και εκείνα µε τα οποία επιδιώκεται ο από 
ουσιαστικής ή νοµικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλόµενης αποφάσεως, µε βάση το 
αποδεικτικό υλικό που έλαβαν υπόψη τους οι εκδόσαντες αυτήν δικαστές, εφόσον η 
αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας, ως στρεφόµενη κατ' αµετάκλητης αποφάσεως, δεν 
αποτελεί ένδικο µέσο, αλλά έκτακτη διαδικασία.  
- Σύµφωνα µε τα άρθρα 528 παρ. 1 εδ. α' και 527 παρ. 3 του 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 2012  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1848 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επανάληψη της διαδικασίας. 
- 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 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 
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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.  
- Σύµφωνα µε τα άρθρα 528 παρ. 1 εδ. 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: 174 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση επανάληψης της 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, 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. Τα νέα, άγνωστα στους καταδικάσαντες δικαστές, 
γεγονότα ή αποδείξεις που αποκαλύφθηκαν, πρέπει να αφορούν τα πραγµατικά 
στοιχεία της υποθέσεως, τα οποία συγκροτούν το συλλογισµό του δικαστηρίου µε τον 
οποίο δέχεται ότι συντρέχουν οι αντικειµενικοί ή υποκειµενικοί όροι τελέσεως 
ορισµένου εγκλήµατος.  
Εξάλλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 528 παρ.1 εδ. α' και 527 παρ. 3 ΚΠ∆, αρµόδιο ν' 
αποφασίσει επί της αιτήσεως επαναλήψεως της διαδικασίας είναι το Συµβούλιο του 
Αρείου Πάγου, αν η αµετάκλητη καταδίκη απαγγέλθηκε από Εφετείο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 527, 528, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 455 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επανάληψη προς το συµφέρον του καταδικασµένου για πληµµέληµα ή κακούργηµα. 
- Κατά το άρθρο 525 παρ. 1 περίπτωση 2 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 από 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". Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, νέα γεγονότα ή αποδείξεις είναι εκείνες 
που δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και έτσι ήταν άγνωστες στους δικαστές που 
εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, ανεξάρτητα αν υπήρχαν πριν από την 
καταδίκη ή προέκυψαν µεταγενέστερα, την κρίση δε αυτή σχηµατίζει το δικαστήριο, 
που εξετάζει την αίτηση 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 καταθέσεις νέων µαρτύρων ή 
και νεότερες καταθέσεις, συµπληρωµατικές ή διευκρινιστικές ή και τροποποιητικές 
εκείνων που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου ή νέα έγγραφα ή άλλα στοιχεία τα 
οποία διευκρινίζουν αµφίβολα σηµεία της υπόθεσης, 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. 
Επίσης άλλη περίπτωση επανάληψης της διαδικασίας προβλέπεται στην περίπτωση 4 
του ανωτέρω ίδιου άρθρου, αν µετά την αµετάκλητη καταδίκη αποδείχθηκε ότι ο 
καταδικασµένος αθωώθηκε µε άλλη αµετάκλητη απόφαση ή βούλευµα. Περαιτέρω, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 528 παρ. 1 εδ α' και 527 παρ. 3 ΚΠ∆, αρµόδιο 
να αποφασίσει για την αίτηση επανάληψης της διαδικασίας είναι το Συµβούλιο 
Εφετών αν η αµετάκλητη απόφαση απαγγέλθηκε από πληµµελειοδικείο, και σε κάθε 
άλλη περίπτωση το συµβούλιο του Αρείου Πάγου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 156, 525, 527, 528,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικά εγκλήµατα - Μη εµπρόθεσµη καταβολή µισθού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 506 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή αποδοχών. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία και εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου µόνου του ΑΝ 690/1945 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2336/1995, τιµωρείται µε τις 
αναφερόµενες σ' αυτό ποινές, κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραµµένος ή µε 
οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκµετάλλευσης ή 
εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα στους απασχολούµενους σε αυτόν τις 
οφειλόµενες συνεπεία της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές, 
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που καθορίζονται είτε από τη σύµβαση εργασίας, είτε από τις συλλογικές συµβάσεις 
εργασίας, είτε από αποφάσεις διαιτησίας, είτε από το νόµο ή έθιµο, είτε σύµφωνα µε 
το άρθρο 10 του Ν. 3198/1955, συνεπεία της θέσης των εργαζοµένων σε κατάσταση 
διαθεσιµότητας. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι το προβλεπόµενο πιο πάνω 
αδίκηµα τιµωρείται ως γνήσιο έγκληµα παράλειψης, το οποίο συντελείται ευθύς ως ο 
υπόχρεος παραλείψει να καταβάλει στο δικαιούχο µισθωτό τις οφειλόµενες σ' αυτόν 
αποδοχές ή άλλης φύσεως χορηγίες, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται είτε από τη 
σύµβαση, είτε από το νόµο ή το έθιµο, είτε από τις διοικητικές πράξεις.  
- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ίδιου Κώδικα, 
υπάρχει, όταν, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, περιέχονται σ' αυτή 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 οι οποίες τα θεµελίωσαν και 
οι σκέψεις µε τις οποίες έχουν υπαχθεί τα περιστατικά που αποδείχθηκαν, στην 
ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Η αιτιολογία αυτή µπορεί να 
συµπληρώνεται από το διατακτικό της απόφασης, µε το οποίο το σκεπτικό αποτελεί 
ενιαίο όλο. 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 επέλευσης ορισµένου πρόσθετου αποτελέσµατος. 
Σε σχέση δε µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί υπόψη 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 κ.λπ.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε 
χωριστά από καθένα απ'αυτά, ενώ 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 κρίσης. Ειδικότερα, η καταδικαστική απόφαση για παράβαση της 
παραπάνω διάταξης του ΑΝ 690/1945, για να έχει ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία πρέπει να περιλαµβάνει µε πληρότητα και σαφήνεια, πλην των παραπάνω 
και την ιδιότητα του κατηγορουµένου (εργοδότης, διευθυντής, εκπρόσωπος κλπ), το 
χρόνο που διήρκεσε η σύµβαση εργασίας, τις µηνιαίες τακτικές και έκτακτες 
αποδοχές, το σύνολο αυτών, το ποσό που καταβλήθηκε στον εργαζόµενο έναντι 
αυτών, ώστε µετά την αφαίρεση τούτου από το σύνολο των δικαιουµένων να 
προκύπτει το οφειλόµενο υπόλοιπο, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο καθορίζονται 
οι αποδοχές του εργαζοµένου. ∆εν αποτελούν όµως λόγους αναίρεσης η εσφαλµένη 
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η 
εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και 
αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους 
αξιολογικής συσχέτισης των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις 
αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
- Εσφαλµένη δε ερµηνεία και εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που ιδρύει 
τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Ε' ίδιου Κώδικα λόγο αναίρεσης, υπάρχει, όταν το 
∆ικαστήριο αποδίδει στον νόµο έννοια διαφορετική από εκείνη που έχει πραγµατικά, 
ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει, όταν το ∆ικαστήριο δεν υπάγει σωστά τα 
πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στη διάταξη που 
εφαρµόστηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου, για τον λόγο 
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ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της αποφάσεως που ανάγεται στα στοιχεία και 
την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα 
ν'αποβαίνει ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο 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: 690/1945,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 10, 
Νόµοι: 2336/1995, άρθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικά εγκλήµατα - Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1819 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών. Κλητήριο θέσπισµα. 
- Κατά την παράγ. 1 του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967, τιµωρείται µε τις στη διάταξη 
αυτή οριζόµενες αθροιστικώς ποινές, όποιος υπέχει νόµιµη υποχρέωση καταβολής 
των βαρυνουσών αυτόν ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών), ασχέτως ποσού προς 
τους υπαγόµενους στο Υπουργείο Εργασίας κάθε φύσεως Οργανισµούς Κοινωνικής 
Πολιτικής ή Κοινωνικής Ασφάλισης ή Ειδικούς Λογαριασµούς και δεν τις 
καταβάλλει στους παραπάνω Οργανισµούς εντός µηνός αφότου κατέστησαν 
απαιτητές, ενώ κατά την παράγ. 2 της προδιαληφθείσης διατάξεως, τιµωρείται για 
υπεξαίρεση µε τις στην εν λόγω διάταξη προβλεπόµενες αθροιστικώς ποινές όποιος 
παρακρατεί ασφαλιστικές εισφορές των εις αυτόν εργαζοµένων µε σκοπό να τις 
αποδώσει στους ανωτέρω κατά την παράγ. 1 Οργανισµούς και δεν καταβάλλει ή δεν 
αποδίδει αυτές προς τους Οργανισµούς αυτούς εντός µηνός αφότου κατέστησαν 
απαιτητές. Περαιτέρω µε το άρθρο 33 του Ν. 3346/2005 ορίζεται ότι για την 
εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ΑΝ. 86/1967 απαιτείται το 
ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών), καθώς 
και των παρακρατούµενων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων να υπερβαίνει 
συνολικώς τα δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι 
για να στοιχειοθετείται η αξιόποινη πράξη του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967, θα πρέπει 
το σύνολο των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών (και όχι των κατά µήνα 
οφειλόµενων) να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 Ευρώ. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 321 παρ. 1 δ' , 170 παρ. 1, 173 παρ. 1 και 174 του 
ΚΠ∆ προκύπτει ότι το κλητήριο θέσπισµα µε το οποίο κλητεύεται ο κατηγορούµενος 
στο ακροατήριο πρέπει να περιέχει εκτός άλλων στοιχείων και τον ακριβή καθορισµό 
της πράξης για την οποία κατηγορείται και µνεία του άρθρου του ποινικού νόµου που 
την προβλέπει, ως άρθρο δε του ποινικού νόµου νοείται κάθε διάταξη που τυποποιεί 
το έγκληµα και καθορίζει την απειλούµενη ποινή. ∆ιαφορετικά υπάρχει σχετική 
ακυρότητα, η οποία καλύπτεται αν εκείνος που κλητεύθηκε στη δίκη εµφανιστεί και 
δεν προβάλει αντιρρήσεις για την πρόοδό της. Σε περίπτωση που ο κατηγορούµενος 
προβάλει εγκαίρως ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσµατος και το 
πρωτοβάθµιο δικαστήριο την απορρίψει, οφείλει αυτός, προκειµένου να υποβληθεί 
παραδεκτώς η εν λόγω ένσταση στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο, να την επαναφέρει 
µε ειδικό λόγο έφεσης, επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 502 παρ. 2 του ΚΠ∆ το 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο έχει εξουσία να κρίνει µόνο για εκείνα τα µέρη της 
πρωτόδικης απόφασης στα οποία αναφέρονται οι προβαλλόµενοι στην έφεση λόγοι. 
Αν το δευτεροβάθµιο δικαστήριο δεν απαντήσει στον παραδεκτώς κατά τα άνω 
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επαναφερθέντα λόγο εφέσεως, ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 
στοιχ. Β του ΚΠ∆ για έλλειψη ακροάσεως, υπό την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι 
η ένσταση που προβάλλεται µε τον λόγο εφέσεως είναι νόµιµη, γιατί αν δεν είναι 
νόµιµη το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει απορρίπτοντας αυτήν 
αιτιολογηµένα, αλλά µπορεί να την απορρίψει και σιωπηρώς.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 170, 173, 174, 321, 502, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 
ΑΝ: 86/1967, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3346/2005, άρθ. 33,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Εργατικά εγκλήµατα - Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 294 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ΑΝ 86/1967, όποιος υπέχει νόµιµη 
υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον ίδιο 
(εργοδοτικών) προς τους υπαγόµενους στο Υπουργείο Εργασίας κάθε φύσεως 
Οργανισµούς Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ασφάλισης ή Ειδικούς 
Λογαριασµούς και δεν καταβάλλει αυτές εντός µηνός αφότου κατέστησαν απαιτητές 
προς τους ως άνω Οργανισµούς τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) 
µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον 10.000 δρχ. Κατά την παράγραφο 2 του 
ιδίου άρθρου, όποιος παρακρατεί ασφαλιστικές εισφορές αυτών που εργάζονται σ' 
αυτόν µε σκοπό να τις αποδώσει στους άνω Οργανισµούς και δεν τις καταβάλει ή δεν 
τις αποδίδει στους Οργανισµούς αυτούς µέσα σε ένα µήνα αφότου είχαν καταστεί 
απαιτητές, τιµωρείται για υπεξαίρεση µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών και 
χρηµατική ποινή τουλάχιστον 10.000 δραχµών. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
Κανονισµού Ασφαλίσεως ΙΚΑ, ορίζεται ως χρόνος καταβολής των εισφορών το 
ηµερολογιακό τέλος του µηνός εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή υπηρεσία, 
ενώ, κατά το άρθρο 26 παρ. 3 του ΑΝ 1846/1951, ορίζεται ότι ο υπόχρεος πρέπει να 
καταβάλει τις εισφορές στο ΙΚΑ µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από τον 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 η συγκεκριµένη οφειλή του εργοδότη που απασχολεί προσωπικό, για 
ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον ίδιο και τους εργαζόµενους σ' αυτόν, 
καθώς και µη καταβολή των σχετικών ποσών εντός µηνός αφότου κατέστησαν 
απαιτητά στον Ασφαλιστικό Οργανισµό, που είναι ασφαλισµένο το απασχολούµενο 
προσωπικό. Για την πληρότητα της αντικειµενικής υποστάσεως των εν λόγω 
εγκληµάτων απαιτείται το υποκείµενο των εγκληµάτων αυτών να έχει την ιδιότητα 
του εργοδότη και σαν τέτοιος νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο το 
υπαγόµενο στην ασφάλιση προσωπικό οφείλει να προσφέρει την υπηρεσία του. 
Πρόκειται συνεπώς για γνήσια εγκλήµατα, παραλείψεως, τα οποία συντελούνται µε 
την παράλειψη της εµπρόθεσµης καταβολής των παραπάνω εισφορών µέσα σε 
τριάντα (30) ηµέρες από το ηµερολογιακό τέλος κάθε µήνα, που παρασχέθηκε η 
εργασία. Ως εργοδότης κατά τις πιο πάνω διατάξεις και σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 
5 του ΑΝ 1846/1951, νοείται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για 
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λογαριασµό των οποίων τα υπαγόµενα στην ασφάλιση πρόσωπα προσφέρουν την 
εργασία τους και που αυτός υποχρεούται, κατά την πληρωµή των µισθών, να 
παρακρατεί τα τµήµατα των εισφορών που βαρύνουν τους ασφαλισµένους. Η ποινική 
δίωξη κατά των υπόχρεων ασκείται αυτεπάγγελτα από τον αρµόδιο Εισαγγελέα 
κατόπιν υποβολής µηνυτήριας αναφοράς από το ΙΚΑ, η οποία συντάσσεται 
ταυτόχρονα µε τη σύνταξη της καταλογιστικής πράξεως επιβολής εισφορών (ΠΕΕ) 
κατά των νόµο υπευθύνων της επιχειρήσεως.  
- Η καταδικαστική απόφαση στερείται της επιβαλλόµενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 
του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 οτοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν δεν εκτίθενται σ' αυτήν, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την 
ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, για το 
οποίο κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούµενος, οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι 
νοµικοί συλλογισµοί, µε βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των πραγµατικών 
περιστατικών που αποδείχθηκαν στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη.  
Ειδικότερα, η καταδικαστική απόφαση για παράβαση της ως άνω διατάξεως του ΑΝ 
86/1967, στερείται της ως άνω αιτιολογίας, όταν δεν εκτίθενται σε αυτήν µε 
πληρότητα και σαφήνεια, επί εργοδότη νοµικού προσώπου και δη ανώνυµης 
εταιρείας, η ακριβής ιδιότητα και θέση του κατηγορουµένου στην εταιρεία, ώστε να 
προκύπτει η ιδιότητα του φερόµενου ως υπόχρεου για παρακράτηση ή απόδοση των 
εισφορών και η κατά συγκεκριµένο χρόνο απασχόληση προσωπικού, ασφαλισµένου 
σε υπαγόµενους στο Υπουργείο Εργασίας ασφαλιστικούς οργανισµούς µε σχέση 
εξαρτηµένης εργασίας, από τον οποίο (χρόνο απασχολήσεως) προκύπτει και ο χρόνος 
τελέσεως της πράξεως και τα χρηµατικά ποσά, που βάσει των τακτικών αποδοχών 
του προσωπικού όφειλε ο κατηγορούµενος εργοδότης να καταβάλει στον 
ασφαλιστικό οργανισµό ως εργοδοτικές ή ως εργατικές εισφορές, και δεν κατέβαλε ή 
παρακράτησε. Σε σχέση µε το χρόνο τελέσεως της πράξεως, 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 πράξεων 
είναι κρίσιµος, µόνον όταν ασκεί επιρροή στην έρευνα της εξαλείψεως του 
αξιοποίνου των πράξεων αυτών λόγω παραγραφής(ΑΠ 1587/2011).  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' 
αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή 
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν έκανε σωστή υπαγωγή των πραγµατικών 
περιστατικών που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφήρµοσε, αλλά και 
όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο πόρισµα της 
αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό αιτιολογικού και διατακτικού και 
ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος για το οποίο πρόκειται, 
έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να 
καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρµογής του νόµου, οπότε 
η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση.  
- 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 
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του κατηγορουµένου να προβεί σε δηλώσεις, εξηγήσεις και παρατηρήσεις αναφορικά 
µε το αποδεικτικό αυτό µέσον. Όµως, δεν είναι αναγκαίο 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∆: 171, 329, 331, 364, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 οτοιχ. ∆, 
ΑΝ: 86/1967, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 626 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έφεση που στρέφεται κατά αποφάσεως για την εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλµατος 
Σύλληψης. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3251/2004 "Ευρωπαϊκό Ένταλµα 
Σύλληψης", συνάγεται ότι κατά της οριστικής απόφασης του Συµβουλίου Εφετών, 
που διατάσσει την εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλµατος Σύλληψης, µέσα σε προθεσµία 
24 ωρών από τη δηµοσίευσή της, επιτρέπεται στον εκζητούµενο ή στον Εισαγγελέα η 
άσκηση εφέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
451 του ΚΠ∆, µε τη σύνταξη σχετικής εκθέσεως ενώπιον του αρµοδίου γραµµατέα 
Εφετών. Ο Άρειος Πάγος, σε Συµβούλιο, αποφαίνεται εντός 8 ηµερών από την 
άσκηση της εφέσεως, µετά από κλήτευση του εκζητουµένου, αυτοπροσώπως ή µέσω 
του αντικλήτου του, 24 ώρες πριν από τη συζήτηση, µε φροντίδα του Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου, σύµφωνα µε τα άρθρα 155-161 του ΚΠ∆. Όπως προκύπτει από τις 
ανωτέρω διατάξεις, η έφεση που στρέφεται κατά αποφάσεως για την εκτέλεση 
Ευρωπαϊκού Εντάλµατος Σύλληψης αποτελεί ένδικο µέσο, κατά απόφασης, µε 
συνεπεία να εφαρµόζονται αναλόγως και επ' αυτής οι διατάξεις των άρθρων 462 επ. 
του ΚΠ∆, µεταξύ των οποίων και αυτή του άρθρου 501 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, 
κατά την οποία, αν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο εκκαλών δεν εµφανισθεί 
αυτοπροσώπως ή δια συνηγόρου του, η έφεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη (ΑΠ 
1411/2010, 1202/2007).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 155 - 161, 451,  
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Λαθρεµπορία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1626 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Λαθρεµπορία. Πλαστογραφία. Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. 
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- Κατά το άρθρο 100 παρ. 1 του ισχύσαντος κατά το χρόνο τελέσεως της ένδικης 
πράξεως Ν.1165/1918 "περί Τελωνειακού Κωδικός" λαθρεµπορία είναι: α) η εντός 
των συνόρων του Κράτους εισαγωγή ή εξ αυτών εξαγωγή εµπορευµάτων που 
υπόκεινται είτε σε εισαγωγικό δασµό, είτε σε εισπραττόµενο στα Τελωνεία τέλος, 
φόρο ή δικαίωµα, χωρίς γραπτή άδεια της αρµόδιας τελωνειακής αρχής ή σε άλλο 
παρά τον ορισµένο απ' αυτήν τόπο ή χρόνο και β) κάθε οποιαδήποτε ενέργεια που 
αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο, από τους δασµούς, τέλη, φόρους και 
δικαιώµατα που πρέπει να εισπραχθούν απ' αυτό για τα εισαγόµενα από την 
αλλοδαπή ή εξαγόµενα εµπορεύµατα και αν ακόµη αυτά εισπράχθηκαν σε χρόνο και 
τόπο διαφορετικό από εκείνον που ορίζει ο νόµος. Ως λαθρεµπορία θεωρείται και η 
αγορά, πώληση ή κατοχή εµπορευµάτων που έχουν εισαχθεί ή έχουν τεθεί σε 
κατανάλωση κατά τρόπο που συνιστά το παραπάνω αδίκηµα. Περαιτέρω στο άρθρο 
102 παρ. 1 στοιχ. β' περ. γ' και δ' ορίζεται ότι επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
έτους α)....β)....γ) εάν οι δασµοί, φόροι, τέλη ή δικαιώµατα, των οποίων στερήθηκε το 
δηµόσιο ανέρχονται σε σηµαντικό ποσό και δ) εάν ο υπαίτιος µεταχειρίστηκε 
ιδιαίτερα τεχνάσµατα. Περαιτέρω, µε το Ν. 2960/2001 "Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας", η ισχύς του οποίου άρχισε από 1-1-2002 (άρθρο 185), καταργήθηκε ο 
Ν.1165/1918 "Περί Τελωνειακού Κωδικός", οι αντίστοιχες δε προς τις παραπάνω 
διατάξεις είναι αυτές των άρθρων 155 παρ. 1, 2 περ. ζ' , οι οποίες ορίζουν τι είναι 
λαθρεµπορία και των άρθρων 157 και 160 παρ. 1-2 του Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα, οι οποίες προβλέπουν για τον ένοχο λαθρεµπορίας τις αυτές, µε τις ίδιες 
διακρίσεις, ποινές φυλακίσεως, καθώς και υπό την αυτή προϋπόθεση χρηµατική 
ποινή, που όµως είναι ίση µε µόνη την αξία CIF, χωρίς, δηλαδή, την προσαύξηση µε 
δασµοφορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στα αντικείµενα της λαθρεµπορίας. 
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 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 την προπαρατεθείσα ποινική διάταξη µε την οποία προστατεύεται η περί τα 
υποµνήµατα δηµόσια πίστη και η ασφάλεια των συναλλαγών, προκύπτει ότι, προς 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της πλαστογραφίας, απαιτείται αντικειµενικώς µεν η 
αρχήθεν κατάρτιση πλαστού εγγράφου εκ µέρους του υπαιτίου, που εµφανίζει ότι 
αυτό (έγγραφο) κατηρτίσθη δήθεν από άλλο πρόσωπο ή η νόθευση γνησίου 
εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της εννοίας και του περιεχοµένου του, δυναµένη να 
γίνει δια της προσθήκης ή εξαλείψεως λέξεων, αριθµών ή σηµείων, υποκειµενικώς δε 
δόλος του δράστη, περιλαµβάνων τη γνώση και τη θέληση πραγµατώσεως των 
απαρτιζόντων το έγκληµα πραγµατικών περιστατικών και σκοπός αυτού να 
παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού 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, ασχέτως αν επιτεύχθηκε ή όχι ο σκοπός της παραπλάνησης. Επίσης, 
κατά δε την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, ο υπαίτιος πλαστογραφίας 
τιµωρείται µε κάθειρξη έως 10 ετών, δηλαδή σε βαθµό κακουργήµατος, εάν σκόπευε 
να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτους 
ή σκόπευε να βλάψει άλλον και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν 
το ποσό των 25000000 δραχµών ή 73000 ευρώ. Εξάλλου, επί πλαστογραφίας για την 
ύπαρξη συναυτουργίας µε την έννοια του άρθρου 45 ΠΚ αρκεί ότι περισσότεροι του 
ενός συναποφάσισαν να καταρτίσουν πλαστό έγγραφο και ανέθεσαν την ιδιόχειρη 
κατάρτιση σ' ένα εκ των συναυτουργών, δηλαδή από κοινού, χωρίς ειδικότερη 
εξειδίκευση για τον κάθε ένα συναυτουργό, όλοι δε τελούσαν σε γνώση της πρόθεσης 
του άλλου για την τέλεση του αδικήµατος αυτού.  
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- Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950, περί αυξήσεως των προβλεποµένων για 
τους καταχραστές του ∆ηµοσίου ποινών, όπως ισχύει µετά το Ν. 1738/1987: Στον 
ένοχο των αδικηµάτων που προβλέπονται στα αναγραφόµενα εκεί άρθρα του 
Ποινικού Κώδικα, µεταξύ των οποίων και το 258 για την υπεξαίρεση στην υπηρεσία, 
"εφόσον αυτά στρέφονται κατά του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου 
δικαίου, ή κατά άλλου νοµικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 
263α 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 50.000.000 δρχ. (όπως αυξήθηκε µε το άρθρο 4 
παρ. 3 του Ν. 2408/1996), επιβάλλεται η ποινή της καθείρξεως και αν συντρέχουν 
ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδίως αν ο ένοχος εξακολούθησε επί µακρό 
χρόνο την εκτέλεση του εγκλήµατος ή το αντικείµενό του είναι ιδιαίτερα µεγάλης 
αξίας, επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας καθείρξεως". Κατά δε το άρθρο 16 παρ. 2 του 
ν.δ. 2576/1953 "οσάκις εις τας περιπτώσεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950 το 
έγκληµα επράχθη κατ' εξακολούθησιν δια πολλών µερικότερων πράξεων, δια τον 
κατά το αυτό άρθρον προσδιορισµών του επιτευχθέντος ή επιδιωχθέντος οφέλους του 
πράξαντος ή της προσγενοµένης ή της οπωσδήποτε απειληθείσης ζηµίας, ως επίσης 
δια τον προσδιορισµών του αντικειµένου του εγκλήµατος ως ιδιαιτέρως µεγάλης 
αξίας, λαµβάνεται υπ' όψιν το όλον περιεχόµενον των µερικοτέρων πράξεων".  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆, 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 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.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν ο ∆ικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη 
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο της 
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν 
στη διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η 
οποία υπάρχει, όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο 
συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την 
ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά 
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κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 45, 216,  
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 1165/1918, άρθ. 100, 155, 157, 160,  
Νόµοι: 1608/1950, άρθ. 1,  
Ν∆: 2756/1953, άρθ. 16,  
Νόµοι: 2408/1996, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Περιβάλλον - ∆άση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 721 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράνοµη εκχέρσωση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Μη εξεταζόµενοι µάρτυρες στο 
ακροατήριο. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 71 παρ. 3 του Ν. 998/1979 "περί 
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας" όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 46 παρ. 2 του Ν. 2145/1993, όποιος εκχερσώνει 
παράνοµα δάσος ή δασική έκταση, όποιος καλλιεργεί έκταση που έχει εκχερσωθεί 
παράνοµα ή παραβλάπτει καθ' οιονδήποτε τρόπο την κατά προορισµό χρήση δάσους 
ή δασικής εκτάσεως, καθώς και όποιος ενεργεί επί εκχερσωθείσης παράνοµα 
εκτάσεως πράξεις διακατοχής τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και µε 
χρηµατική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) µέχρι πέντε εκατοµµύρια 
(5.000.000.) δραχµές. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση 
της αντικειµενικής υποστάσεως του πιο πάνω εγκλήµατος, που είναι υπαλλακτικώς 
µικτό αφού προσδιορίζονται τρόποι πραγµατοποιήσεώς του, απαιτείται η ύπαρξη 
δάσους ή δασικής εκτάσεως, όπως οι έννοιές του προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του 
ως άνω Ν. 998/1979, όπως οι παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 1 
αρθρ. 1 του Ν. 3208/2003 και ισχύουν για το µετά την 23-12-2003 διάστηµα και 
ενέργεια του υπαιτίου επί της εκτάσεως από τις ως άνω αναφερόµενες. Επίσης κατά 
την παρ. 1 του άνω άρθρου του νόµου 998/1979, µε την ίδια ως άνω ποινή 
τιµωρούνται οι εργολάβοι, υπεργολάβοι, κατασκευαστές, οι εντολείς τους και κάθε 
τρίτος που επιχειρεί, άνευ δικαιώµατος ή καθ' υπέρβαση οποιουδήποτε κτίσµατος ή 
κατασκευάσµατος, οριστικής ή προσωρινής µορφής ή πραγµατοποιείται 
οποιασδήποτε φύσεως εγκατάσταση, εκτός δάσους ή δασικής εκτάσεως, δηµόσιας ή 
ιδιωτικής.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ ∆ ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις τα προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία πραγµατικά περιστατικά 
στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών 
στοιχείων του εγκλήµατος οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις 
υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόσθηκε. Σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα, πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα 
ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη 
βεβαιότητα δε αυτή, αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους 
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(µάρτυρες, έγγραφα κλπ) χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι 
προέκυψε από το καθένα και χωρίς να είναι απαραίτητη η µεταξύ τους αξιολογική 
συσχέτιση. ∆εν αποτελεί όµως λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων και η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε 
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται 
αναιρετικά η ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας. Περαιτέρω για την 
πληρότητα της αιτιολογίας σχετικά µε το έγκληµα της παράνοµης εκχέρσωσης 
δάσους ή δασικής εκτάσεως ή την πρόκληση βλάβης της κατά προορισµό χρήσης του 
δάσους ή της δασικής εκτάσεως, δεν απαιτείται να αναφέρεται στην απόφαση βάσει 
ποιάς πράξεως ή αποφάσεως της ∆ιοικήσεως η έκταση αυτή, επί της οποίας ο 
κατηγορούµενος προέβη στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις έχει χαρακτηρισθεί ως 
δασική, γιατί οποιαδήποτε έκταση της ελληνικής επικράτειας, δηµόσια ή ιδιωτική που 
καλύπτεται από αραιή ή πενιχρή, υψηλή ή θαµνώδη ξυλώδη βλάστηση αποτελεί 
δασική έκταση.  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, η οποία ιδρύει τον από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Ε του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως υπάρχει, όχι µόνον, όταν το 
δικαστήριο της αναιρέσεως δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που 
δέχθηκε ως αποδεδειγµένα, στη διάταξη που εφαρµόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη 
παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι το 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.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 211 Α' του ΚΠ∆, που ορίζει ότι µόνη η µαρτυρική 
κατάθεση ή απολογία του συγκατηγορούµενου για την ίδια πράξη δεν είναι αρκετή 
για την καταδίκη του κατηγορουµένου, συνάγεται ότι η µαρτυρική κατάθεση ή 
απολογία του συγκατηγορούµενου, µπορεί να αξιολογείται αποδεικτικά, όχι όµως και 
να αποτελεί το µόνο αποδεικτικό µέσο. Για την παράβαση της διατάξεως αυτής δεν 
απαγγέλεται ρητώς ακυρότητα, πλην όµως η παράβασή της επιφέρει απόλυτη 
ακυρότητα, της διαδικασίας (άρθρ. 171 παρ. 1δ'ΚΠ∆), διότι έτσι θίγεται η 
υπεράσπιση του κατηγορουµένου, όπως το δικαίωµα υπεράσπισής του 
διαµορφώνεται επιτρεπτώς υπέρ αυτού µε τη διάταξη του άρθρου 211 ΚΠ∆, 
εποµένως ιδρύεται σχετικός λόγος αναιρέσεως (άρθρ. 510 παρ. 1 Α' ΚΠ∆). Όµως η 
απαγόρευση ισχύει µόνον κατά το στάδιο της επ' ακροατηρίου διαδικασίας και δη 
οσάκις το δικαστήριο αχθεί σε καταδικαστική κρίση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 211, 510 παρ. 1 στοιχ Α, 510 παρ. 1 στοιχ Β, 510 παρ. 1 στοιχ ∆. 510 παρ. 1 
στοιχ Ε, 
Νόµοι: 998/1979, άρθ. 3, 71,  
Νόµοι: 2145/1993, άρθ. 46, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1646 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 και 3 εδάφ. α' του ΠΚ, όποιος καταρτίζει πλαστό ή 
νοθεύει έγγραφο µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά µε 
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γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών µηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. 
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 εάν το συνολικό όφελος ή συνολική ζηµία 
υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ. Από τις ανωτέρω διατάξεις 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 υπαιτίου (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.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, 
η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του 
ΚΠ∆, όταν αναφέρονται σε αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του 
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε τους 
οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόστηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 216,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1729 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Μετατροπή ποινής. 
Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 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 περίσταση. Από τη 
διάταξη αυτή, που αποβλέπει στην προστασία της ασφάλειας και ακεραιότητας των 
εγγράφων συναλλαγών, 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 γνησίου 
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 υπαιτίου (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 
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παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή, µεταβίβαση ή απόσβεση δικαιώµατος ή έννοµης 
σχέσης ή κατάστασης δηµοσίας ή ιδιωτικής φύσης.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα, 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.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1. στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σε αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά, που προέκυψαν από την 
αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχτηκε 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. Ως προς τις αποδείξεις 
αρκεί αυτές να αναφέρονται στην απόφαση κατ' είδος χωρίς να είναι απαραίτητο να 
διευκρινίζεται από ποιό ή ποιά αποδεικτικά µέσα αποδείχτηκε η κάθε παραδοχή. 
Έτσι, η περιλαµβανόµενη στο σκεπτικό της αποφάσεως γενική αναφορά περί λήψεως 
υπόψη και συνεκτιµήσεως των ενόρκων καταθέσεων των εξετασθέντων στο 
ακροατήριο µαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως δεν διαβεβαιώνει χωρίς 
αµφιβολία και τη λήψη και συνεκτίµηση υπό του δικαστηρίου και του περιεχοµένου 
της ανώµοτης κατάθεσης του εξετασθέντος στο ακροατήριο πολιτικώς ενάγοντος, 
εκτός αν, κατά τρόπο αναµφισβήτητο, συνάγεται από τη στάθµιση του όλου 
περιεχοµένου του σκεπτικού της απόφασης ότι η προαναφεροµένη κατάθεση 
λήφθηκε υπόψη και συνεκτιµήθηκε από το δικαστήριο (ΑΠ 367/2003). 
- Κατά το άρθρο 99 παρ. 1 του ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 3 του 
Ν. 2479/ 1997, αν κάποιος που δεν έχει καταδικαστεί αµετακλήτως για κακούργηµα ή 
πληµµέληµα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή ανωτέρα των έξι (6) µηνών, µε 
µια µόνη ή µε περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές δεν υπερβαίνουν συνολικώς το 
ανωτέρω όριο, καταδικαστεί σε τέτοια ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, το 
δικαστήριο µε την απόφαση του διατάσσει την αναστολή εκτελέσεως της ποινής για 
ορισµένο διάστηµα (3-5 έτη), εκτός αν κρίνει µε βάση ειδικά µνηµονευόµενα στην 
αιτιολογία στοιχεία ότι η εκτέλεση της ποινής κατά το άρθρο 82 είναι απολύτως 
αναγκαία για να αποτρέψει τον κατάδικο από την τέλεση νέων αξιοποίνων πράξεων. 
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι αν ο κατηγορούµενος καταδικαστεί σε ποινή 
φυλακίσεως που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, το δικαστήριο υποχρεούται να 
αποφασίσει συγχρόνως, πριν από κάθε µετατροπή, για την αναστολή της ποινής, 
αφού διαπιστώσει αυτεπαγγέλτως αν υπάρχει προηγούµενη καταδίκη του 
κατηγορουµένου σε στερητική της ελευθερίας ποινή (ή ποινές) πάνω από έξι (6) 
µήνες και αποφανθεί για τη συνδροµή ή όχι της προϋποθέσεως αυτής. ∆ιαφορετικά, 
αν το δικαστήριο αποφασίσει τη µετατροπή της ποινής χωρίς προηγουµένως να 
αποφανθεί και να αποκλείσει την αναστολή αυτής, υπερβαίνει την εξουσία του. Όπως 
προκύπτει από την προσβαλλόµενη απόφαση το Πενταµελές Εφετείο, ενώ 
κατεδίκασε τον αναιρεσείοντα για τις άνω αξιόποινες πράξεις σε ποινές φυλάκισης 
δέκα πέντε (15) µηνών για την κάθε µία και σε συνολική ποινή είκοσι δύο (22) 
µηνών, µετέτρεψε αυτή σε χρηµατική χωρίς προηγουµένως να αποφασίσει για την 
αναστολή αυτής µε αυτεπάγγελτη έρευνα αν αυτός βαρύνεται ή όχι µε προηγούµενη 
αµετάκλητη καταδίκη σε ποινές άνω των έξι (6) µηνών. 
∆ιατάξεις: 
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ΠΚ: 216, 386,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1. στοιχ. ∆, 510 παρ. 1. στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 721 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από το άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος 
της πλαστογραφίας απαιτείται αντικειµενικώς µεν η από την αρχή κατάρτιση 
εγγράφου από τον υπαίτιο που το εµφανίζει ότι κατηρτίσθη από άλλον ή η νόθευση 
γνησίου εγγράφου, δηλαδή αλλοίωση της εννοίας του περιεχοµένου του εγγράφου, η 
οποία µπορεί να γίνει µε την προσθήκη ή εξάλειψη λέξεων ή αριθµών ή σηµείων, 
υποκειµενικώς δε δόλος που περιλαµβάνει τη γνώση και τη θέληση πραγµατώσεως 
των περιστατικών που απαρτίζουν την αντικειµενική υπόσταση και σκοπός του 
δράστου να παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού 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. Η χρήση του εγγράφου από τον υπαίτιο της καταρτίσεως ή της 
νοθεύσεως, θεωρείται επιβαρυντική περίσταση. Στοιχειοθετείται δε αντικειµενικώς 
όταν αυτός καταστήσει προσιτό το έγγραφο αυτό στον µέλλοντα να παραπλανηθεί 
από το περιεχόµενο αυτού τρίτο και δώσει σ' αυτόν την δυνατότητα να λάβει γνώση 
του περιεχοµένου του, χωρίς να απαιτείται και να λάβει γνώση πράγµατι ο τρίτος ή να 
παραπλανηθεί ούτος. Περαιτέρω από το άρθρο 217 παρ. παρ. 1,2 ΠΚ, προκύπτει ότι 
για την στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της πλαστογραφίας πιστοποιητικού 
απαιτείται αντικειµενικώς µεν η κατάρτιση πλαστού ή η νόθευση πιστοποιητικού ή 
µαρτυρικού ή άλλου εγγράφου ή η χρήση τοιούτου πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου 
ή η χρήση γνησίου πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί για άλλον και που µπορεί 
συνήθως να χρησιµεύσει για να διευκολύνει την άµεση συντήρηση, την κίνηση ή την 
κοινωνική πρόοδο αυτού του ιδίου που ενεργεί τα ανωτέρω ή άλλου, υποκειµενικώς 
δε δόλος που συνίσταται στη γνώση ότι το πιστοποιητικό είναι πλαστό ή νοθευµένο ή 
ότι έχει εκδοθεί για άλλο πρόσωπο, ως προς τα οποία στοιχεία αρκεί και ενδεχόµενος 
δόλος. Επί πλέον απαιτείται µε την έννοια της "υπερχειλούς υποκειµενικής 
υποστάσεως" στο σηµείο αυτό και σκοπός διευκολύνσεως της αµέσου συντηρήσεως, 
της κινήσεως ή της κοινωνικής προόδου του ιδίου ή άλλου. ∆ηλαδή ο δράστης να 
περιορίζει την ωφέλειά του στη διευκόλυνση της αµέσου συντηρήσεώς του κ.τ.λ. 
χωρίς να ενδιαφέρουν τα κίνητρα αυτού, ενώ δεν πρέπει να βλάπτεται ευθέως άλλος 
στις έννοµες σχέσεις του ή να υπάρχει και άλλος σκοπός εκτός από τους ανωτέρω, 
διότι, άλλως, πρόκειται για το αδίκηµα του άρθρου 216 ΠΚ.  
Συνεπώς εάν η πλαστογραφία γίνεται για άλλο σκοπό, εκτός του υπό του άρθρου 217 
ΠΚ διαγραφοµένου, τότε, και αν ακόµη χρησιµοποιούνται έγγραφα προβλεπόµενα 
υπό του άρθρου τούτου (µαρτυρικά και πιστοποιητικά), εφαρµογήν έχει η γενική 
διάταξη του άρθρου 216 και όχι η εξαιρετική του άρθρου 217 ΠΚ. ∆ηλαδή το βασικό 
διακριτικό γνώρισµα µεταξύ πλαστογραφίας της βασικής διατάξεως του άρθρου 216 
ΠΚ και της εξαιρετικής διατάξεως του άρθρου 217 ΠΚ συνίσταται εις το ότι, αφ' ενός 
µεν στην τελευταία διάταξη δεν εµπίπτουν όλα τα κατά την έννοια του άρθρου 13 
παρ. γ' ΠΚ έγγραφα, αλλ' εξ αυτών µόνο πιστοποιητικά, µαρτυρικά ή και κάθε άλλο 
έγγραφο, το οποίο δύναται συνήθως να χρησιµεύσει ως τοιούτο και αφ' ετέρου ως 
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προς τον σκοπό, για τον οποίο τελείται αυτή, ο οποίος, ήτοι, πρέπει να αποβλέπει 
µόνο στην άµεση συντήρηση, την κίνηση ή την κοινωνική πρόοδο του δράστου ή 
άλλου, χωρίς η ωφέλεια ή η ζηµία η προερχοµένη από την πράξη αυτή να έχουν την 
σηµασία που έχουν για την θεµελίωση της βασικής διατάξεως του άρθρου 216 ΠΚ? 
και τούτο διότι η ζηµία και η ωφέλεια από την πράξη του άρθρου 217 ΠΚ έχουν 
δευτερεύουσα στην περίπτωση αυτή σηµασία και δι' αυτό δεν ανήχθησαν αυτά από το 
νόµο σε συστατικά στοιχεία της πράξεως αυτής.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουµένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος 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, υπήγαγε 
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 για 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. Ως προς τις αποδείξεις αρκεί αυτές 
να αναφέρονται στην απόφαση γενικώς κατ' είδος, χωρίς να είναι απαραίτητο να 
διευκρινίζεται από ποίο ή ποία αποδεικτικά µέσα απεδείχθη η κάθε παραδοχή και 
(χωρίς) να εκτίθεται τι προέκυψεν εξ ενός εκάστου χωριστά εξ αυτών. Ούτε είναι 
απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών 
µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ των, ούτε απαιτείται να ορίζεται ποίο 
βαρύνει περισσότερο για τον σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως. Απαιτείται µόνο 
να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβεν υπ' όψη και συνεξετίµησε για τον σχηµατισµό 
της δικανικής του πεποιθήσεως όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι µόνο µερικά εξ 
αυτών κατ' επιλογήν όπως αυτό επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 
178 ΚΠ∆ (ΟλΑΠ 1/2005). ∆εν αποτελούν όµως λόγον αναιρέσεως η εσφαλµένη 
εκτίµηση των αποδείξεων και δη η εσφαλµένη εκτίµηση των εγγράφων, η εσφαλµένη 
αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και 
αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου και η διάφορος εκτίµηση και αξιολογική 
συσχέτιση όλων των αποδεικτικών στοιχείων, καθ' όσον στις περιπτώσεις αυτές 
πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Η 
απαιτουµένη κατά τα άνω άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆, όπως 
ισχύει, αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. 
∆' ΚΠ∆ λόγον αναιρέσεως, εκτείνεται όχι µόνο στην απόφαση για την ενοχή, την 
καταδικαστική, δηλαδή, ή την απαλλακτική απόφαση του δικαστηρίου, αλλά σε όλες 
χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις ανεξαρτήτως εάν αυτές είναι οριστικές ή 
παρεµπίπτουσες ή εάν η έκδοσή τους αφίεται στη διακριτική ή ανέλεγκτη, κυριαρχική 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Ούτω και η παραδοχή ή µη αιτήµατος αναβολής 
απόκειται µεν εις την κρίση του δικαστηρίου, οφείλει όµως τούτο να απαντήσει στο 
αίτηµα αυτό και σε περίπτωση απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικώς και 
εµπεριστατωµένως την απόφασή του.  
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- Λόγο αναιρέσεως συνιστά κατ' άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ η εσφαλµένη 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η οποία υπάρχει όταν το δικαστήριο 
χωρίς να παρερµηνεύσει τον νόµο, δεν υπάγει στην αληθινή έννοιά του τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχεται ότι προέκυψαν καθώς και όταν η σχετική 
διάταξη παρεβιάσθη εκ πλαγίου, διότι δεν αναφέρονται στην απόφαση κατά τρόπο 
σαφή, πλήρη και ορισµένο και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά τα οποία 
εδέχθη, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος του Αρείου Πάγου για την ορθή ή µη 
εφαρµογή του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως.  
  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 26, 27, 216, 217,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1736 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ. 1 και 2 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 
καταρτίστηκε από άλλον, ή νόθευση γνησίου εγγράφου, δηλαδή αλλοίωση της 
έννοιας του περιεχοµένου του εγγράφου, υποκειµενικώς δε δόλος που περιλαµβάνει 
τη γνώση και τη 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 για τη δηµιουργία, διατήρηση, µεταβολή ή 
απόσβεση δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης, 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. Ως έγγραφο, που αποτελεί το υλικό αντικείµενο της πλαστογραφίας, 
νοείται, κατά το άρθρ. 13 εδ. γ ΠΚ, κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο 
να αποδείξει γεγονός, που έχει έννοµη σηµασία.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, 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. 
∆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: 216,  
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ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1637 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κακουργηµατική πλαστογραφία µετά χρήσεως. Κακουργηµατική απάτη. Απάτη στο 
∆ικστήριο. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ. 1 και 2 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 
καταρτίστηκε από άλλον, ή νόθευση γνησίου εγγράφου, δηλαδή αλλοίωση της 
έννοιας του περιεχοµένου του εγγράφου, υποκειµενικώς δε δόλος που περιλαµβάνει 
τη γνώση και τη 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 για τη δηµιουργία, διατήρηση, µεταβολή ή 
απόσβεση δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης, 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. Ως έγγραφο, που αποτελεί το υλικό αντικείµενο της πλαστογραφίας, 
νοείται, κατά το αρθρ. 13 εδ. γ ΠΚ, κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο 
να αποδείξει γεγονός, που έχει έννοµη σηµασία, υπό την έννοια δε αυτή έγγραφο 
είναι και η ιδιόγραφη διαθήκη, η οποία, κατά το άρθρο 1721 του ΑΚ, γράφεται 
ολόκληρη µε το χέρι του διαθέτη, χρονολογείται και υπογράφεται από αυτόν. Για την 
κακουργηµατική δε 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, η πιο πάνω πράξη της πλαστογραφίας προσλαµβάνει τη 
µορφή κακουργήµατος, εφόσον ο υπαίτιος της πράξεως σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον, ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον και το παράνοµο περιουσιακό όφελος που επιδίωξε ή η αντίστοιχη 
συνολική ζηµία που προκλήθηκε, υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ, είναι δε 
αδιάφορο αν ο σκοπός επιτεύχθηκε ή όχι. Ως περιουσιακό όφελος νοείται η βελτίωση 
της περιουσιακής κατάστασης του δράστη ή άλλου υπέρ του οποίου ενεργεί, η οποία 
επέρχεται µε την αύξηση της οικονοµικής αξίας της περιουσίας του ωφελούµενου ή 
προσπόριση άλλων ωφεληµάτων οικονοµικού χαρακτήρα ή µε την αποσόβηση της 
µείωσης 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. 
Ζηµιούµενος αµέσως από το έγκληµα της πλαστογραφίας δεν είναι µόνο εκείνος του 
οποίου πλαστογραφήθηκε η υπογραφή ή νοθεύτηκε το έγγραφο του οποίου είναι 
εκδότης, αλλά και όποιος ζηµιώνεται αµέσως από τη χρήση του.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 του Π.Κ., «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 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. 
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2721/1999, η απάτη προσλαµβάνει κακουργηµατικό χαρακτήρα και τιµωρείται µε 
κάθειρξη µέχρι δέκα ετών α)...και β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα 
ζηµία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 25.000.000 δρχ. ή των 73.000 ευρώ. Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης 
απαιτούνται α) σκοπός του δράστη να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο 
περιουσιακό όφελος χωρίς να προσαπαιτείται και η πραγµατοποίηση του οφέλους, β) 
εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή αθέµιτη απόκρυψη ή 
παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από την οποία, ως παραγωγό αιτία, να 
παραπλανήθηκε κάποιος και να προέβη σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή και γ) βλάβη 
ξένης, κατά το αστικό δίκαιο, περιουσίας η οποία να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε τις 
παραπλανητικές ενέργειες και τις παραλείψεις του δράστη, χωρίς να απαιτείται 
ταυτότητα παραπλανηθέντος και ζηµιωθέντος. Για να είναι δε η απάτη κακούργηµα 
πρέπει το όφελος που επεδίωκε ο δράστης ή η ζηµία που προξενήθηκε να 
υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ ΚΠ∆, 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. Ειδικώς, 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 παράθεση 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. Περαιτέρω, από το άρθρο 178 
του ΚΠ∆, το οποίο ορίζει τα κυριότερα αποδεικτικά µέσα στην ποινική διαδικασία, 
προκύπτει ότι η πραγµατογνωµοσύνη ως αποδεικτικό µέσο αποσκοπεί στην ενίσχυση 
της κρίσεως του δικαστή, όταν ανακύπτει ζήτηµα που απαιτεί εξειδικευµένες 
γνώσεις. Η πραγµατογνωµοσύνη αυτή εκτιµάται ελευθέρως από το δικαστήριο ή 
δικαστικό συµβούλιο, κατ' εφαρµογή του άρθρου 177 του ίδιου Κώδικα, µε την 
έννοια ότι δεν το δεσµεύει η γνωµοδότηση των πραγµατογνωµόνων. Οφείλει, όµως, 
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όταν δεν αποδέχεται τα προκύπτοντα από αυτήν συµπεράσµατα, να αιτιολογεί την 
αντίθετη δικαστική του πεποίθηση, παραθέτοντας τα αποδεδειγµένα εκείνα 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποκλείουν αυτά που οι πραγµατογνώµονες 
θέτουν ως βάση της γνώµης τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση και ειδικότερα επί 
ιδιωτικής πραγµατογνωµοσύνη (απλής γνωµατεύσεως ή γνωµοδοτήσεως) ή 
πραγµατογνωµοσύνης που ενεργήθηκε δυνάµει αποφάσεως πολιτικού δικαστηρίου, 
το πόρισµα της εκτιµάται ελευθέρως µαζί µε τις άλλες αποδείξεις. 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 συνήγορο 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 θεµελίωση τους. ∆ιαφορετικά, το 
δικαστήριο της ουσίας δεν υπέχει υποχρέωση να απαντήσει αιτιολογηµένα στην 
απόρριψή τους.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 216, 386, 
ΚΠ∆: 170, 177, 178, 333, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΑΚ: 1721, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1634 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία µετά χρήσεως. Κλητήριο θέσπισµα. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- H χρήση πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου από τον δράστη της πλαστογραφίας ή 
άλλο, στοιχειοθετείται αντικειµενικά όταν αυτός 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 γνώση . Υποκειµενικά απαιτείται δόλος που συνίσταται στην ηθεληµένη 
ενέργεια του δράστη και, διατήρηση και σκοπός του υπαιτίου να παραπλανήσει µε τη 
χρήση του εγγράφου αυτού άλλον για γεγονός που έχει έννοµες συνέπειες, είναι 
δηλαδή σηµαντικό για την παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή ή απόσβεση 
δικαιώµατος, ή έννοµης σχέσης δηµοσίας η ιδιωτικής φύσης, ασχέτως αν επιτεύχθηκε 
ή όχι η παραπλάνηση.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 173 παρ. 1, 174 παρ. 2, 320 παρ. 321 παρ. 1 αριθµ. 1 
στοιχ. δ' , έ και 4 ΚΠ∆, προκύπτει ότι το κλητήριο θέσπισµα συντάσσεται σε δύο 
αντίτυπα από τα οποία το ένα επιδίδεται στον κατηγορούµενο και καλείται µε αυτό 
στο ακροατήριο και το άλλο επισυνάπτεται στη δικογραφία, κατά, τη συζήτηση της 
υπόθεσης, πρέπει δε να περιέχει µεταξύ άλλων στοιχείων τον ακριβή καθορισµό της 
πράξεως για την οποία κατηγορείται και µνεία των άρθρων του ποινικού νόµου που 
την προβλέπει. ∆ιαφορετικά υπάρχει σχετική ακυρότητα, η οποία καλύπτεται, αν, 
εκείνος που κλητεύτηκε στη δίκη εµφανιστεί και δεν προβάλλει αντιρρήσεις στην 
πρόοδο της. Αν δεν καλυφθεί η ακυρότητα αυτή ιδρύεται λόγος αναίρεσης κατά το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β' ΚΠ∆.  
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- Η καταδικαστική για τον κατηγορούµενο απόφαση έχει την από το αρθρ. 93 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 αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα 
πραγµατικά περιστατικά τα οποία 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 µε το οποίο αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση µε τα αποδεικτικά 
µέσα πρέπει να προκύπτει από την απόφαση µε, ότι έχουν ληφθεί υπόψη και 
εκτιµηθεί όλα στο σύνολο τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά τουλάχιστον κατά το 
είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π.) χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς και µνείας 
του τι προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά. Το γεγονός δε ότι εξαίρονται 
ορισµένα δεν σηµαίνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα . Απαραίτητο είναι να 
προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για το σχηµατισµό της 
δικανικής πεποίθησης του όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι µερικά µόνο κατ' 
επιλογή, σύµφωνα και µε τις διατάξεις των άρθρων 177 και 178 ΚΠ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 216, 
ΚΠ∆: 173, 174, 320, 321, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1620 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία του βουλεύµατος. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 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. Κατά την 
παράγραφο 3 εδ α' δε του ίδιου άρθρου, αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
(παράγραφοι 1-2) σκόπευε να βλάψει άλλον, 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 (73.000,00 Ευρώ). Από τις διατάξεις αυτές 
προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της πλαστογραφίας, η οποία 
είναι έγκληµα τυπικό, απαιτείται αντικειµενικά η κατάρτιση από την αρχή εγγράφου 
(κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. γ' ΠΚ) από τον υπαίτιο, ή νόθευση γνησίου 
εγγράφου, και υποκειµενικά δόλος που περιλαµβάνει τη γνώση και τη θέληση των 
πραγµατικών περιστατικών που απαρτίζουν την πράξη αυτή και το σκοπό του δράστη 
να παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου άλλον για 
γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες. Ως περιουσιακό όφελος νοείται κάθε 
βελτίωση της περιουσιακής κατάστασης του δράστη ή άλλου, υπέρ του οποίου 
ενεργεί, η οποία επέρχεται µε την αύξηση της οικονοµικής αξίας της περιουσίας του 
ωφελουµένου ή µε την προσπόριση άλλων ωφεληµάτων οικονοµικού χαρακτήρα ή µε 
την αποφυγή της µείωσης της περιουσίας του µε βλάβη άλλου, η οποία και µόνη 
αρκεί για τη θεµελίωση της πλαστογραφίας σε βαθµό κακουργήµατος εάν το όφελος 
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ή η βλάβη υπερβαίνουν τα 73.000 Ευρώ. Για τη θεµελίωση της βαρύτερης µορφής 
της πράξης και την κατάφαση του κακουργηµατικού χαρακτήρα αυτής, απαιτείται 
πρόσθετος σκοπός του υπαιτίου να προσπορίσει στον εαυτό του ή άλλον περιουσιακό 
όφελος µε βλάβη τρίτου ή να βλάψει άλλον και το όφελος ή η βλάβη να υπερβαίνουν 
το ποσό των 73.000 Ευρώ.  
- Κατά το άρθρο 386 παρ. 1 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. Κατά την παράγραφο 3 περίπτωση β δε του ίδιου 
άρθρου επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα ετών αν το περιουσιακό όφελος ή η 
προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων 
(25.000.000) δραχµών (73.000,00 Ευρώ).  
- Η απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139ΚΠ∆ ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία του βουλεύµατος, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο 
αναίρεσης, κατά το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ δ' ΚΠ∆, υπάρχει όταν περιέχονται σε 
αυτό µε σαφήνεια και πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, 
τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση ή την προανάκριση, τα οποία θεµελιώνουν 
την ύπαρξη επαρκών ενδείξεων ενοχής του κατηγορουµένου για το έγκληµα, για το 
οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα 
περιστατικά και, τέλος, οι σκέψεις και οι συλλογισµοί, βάσει των οποίων το 
δικαστικό συµβούλιο έκρινε ότι από τα περιστατικά αυτά προκύπτουν επαρκείς 
ενδείξεις ενοχής, ικανές να στηρίξουν την κατηγορία. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας, είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό του βουλεύµατος, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να 
µνηµονεύονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς, κατ' είδος, χωρίς να είναι ανάγκη να 
εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση 
και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων 
µεταξύ τους, ούτε απαιτείται να προσδιορίζεται ποιο βαρύνει περισσότερο για το 
σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης. Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το 
συµβούλιο έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι, 
κατ' επιλογή, µερικά εξ αυτών.  
- Λόγο αναίρεσης κατά το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ β' ΚΠ∆, συνιστά και η εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας 
διάταξης υπάρχει όταν το συµβούλιο αποδίδει σ' αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη 
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υφίσταται όταν το συµβούλιο δεν 
υπήγαγε σωστά τα περιστατικά, που δέχθηκε, στη διάταξη που εφαρµόστηκε. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 216, 386,  
ΚΠ∆: 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Πνευµατική ιδιοκτησία - Παράνοµη αναπαραγωγή και εκµετάλλευση έργου 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-5 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων. Βιοµηχανική και εµπορική ιδιοκτησία. 
Πώληση αντιγράφων έργων σε κράτος µέλος στο οποίο το δικαίωµα του δηµιουργού 
επί των έργων αυτών δεν προστατεύεται. Μεταφορά των εµπορευµάτων αυτών σε 
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άλλο κράτος µέλος στο οποίο η προσβολή του δικαιώµατος του δηµιουργού 
τιµωρείται από την ποινική νοµοθεσία. Ποινική διαδικασία κατά του µεταφορέα για 
συνέργεια στην παράνοµη διανοµή έργου προστατευόµενου κατά τις διατάξεις περί 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
 - Ο έµπορος ο οποίος κατευθύνει τα διαφηµιστικά του µηνύµατα στο κοινό που 
κατοικεί σε συγκεκριµένο κράτος µέλος και ο οποίος έχει δηµιουργήσει ή θέσει στη 
διάθεση του κοινού ειδικό σύστηµα παραδόσεως και ειδικό σύστηµα πληρωµών, ή 
επιτρέπει σε τρίτον να το πράξει, καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο δυνατή την 
παράδοση στο εν λόγω κοινό αντιγράφων έργων που προστατεύονται κατά τις 
διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας στο προαναφερθέν κράτος µέλος, προβαίνει, 
στο κράτος µέλος στο οποίο λαµβάνει χώρα η παράδοση, σε «διανοµή […] στο 
κοινό» υπό την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την 
εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών 
δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.  
- Τα άρθρα 34 ΣΛΕΕ και 36 ΣΛΕΕ έχουν την έννοια ότι επιτρέπουν στις αρχές 
κράτους µέλους να ασκούν δίωξη για συνέργεια στη διανοµή προστατευόµενων 
έργων πνευµατικής ιδιοκτησίας χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, κατ’ εφαρµογή 
της εθνικής ποινικής νοµοθεσίας, στην περίπτωση στην οποία η διανοµή στο κοινό 
των αντιγράφων των εν λόγω έργων έλαβε χώρα στο έδαφος του ως άνω κράτους 
µέλους στο πλαίσιο πωλήσεως απευθυνόµενης ειδικώς στο κοινό του κράτους αυτού, 
αλλά συναφθείσας σε άλλο κράτος µέλος στο οποίο τα έργα δεν προστατεύονται κατά 
τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας ή η προστασία της οποίας χαίρουν έναντι 
των τρίτων είναι στην πράξη ανεφάρµοστη.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2001/29/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πνευµατική ιδιοκτησία - Παράνοµη αναπαραγωγή και εκµετάλλευση έργου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 656 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράνοµη αναπαραγωγή και εκµετάλλευση έργου. Τεκµήριο αθωότητας. Αναίρεση 
Εισαγγελέα. Ο λόγος αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιµος, στηριζόµενος σε 
ανακριβή προϋπόθεση. 
- Κατά το άρθρο 505 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, ο Εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου µπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε αποφάσεως µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται από το άρθρο 479 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα (ενός µηνός). 
Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου µπορεί να 
ασκεί αναίρεση κατά οποιασδήποτε αποφάσεως, αθωωτικής ή καταδικαστικής, 
οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου και για όλους τους λόγους του άρθρου 510 παρ. 
1 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, µεταξύ των οποίων και για έλλειψη της ειδικής 
και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας που απαιτείται από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ίδιου Κώδικα. Εφόσον πρόκειται για αθωωτική απόφαση, 
εν όψει και του τεκµηρίου αθωότητας του κατηγορουµένου, που θεσπίζεται και από 
το άρθρο 6 παρ. 2 του ΕΣ∆Α (Ν∆ 53/1974) και µε δεδοµένο ότι αντικείµενο 
αποδείξεως στην ποινική δίκη αποτελεί η ενοχή και όχι η αθωότητα του 
κατηγορουµένου, ο οποίος κηρύσσεται ένοχος µόνον αν αποδειχθεί η ενοχή του και 
όχι αν δεν αποδειχθεί η αθωότητα του, η έλλειψη αυτή υπάρχει όταν το δικαστήριο 
της ουσίας δεν αναφέρει σε αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς λογικά κενά τα 
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πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία και από τα 
οποία αποκλείεται η συνδροµή των αντικειµενικών ή υποκειµενικών όρων του 
εγκλήµατος ή δεν αναφέρει τις αποδείξεις από τις οποίες πείσθηκε για τη µη 
συνδροµή των ως άνω όρων και τους νοµικούς λόγους βάσει των οποίων κατέληξε σε 
αθωωτική κρίση.  
- Προκειµένου το ∆ικαστήριο να καταλήξει στην ως άνω απαλλακτική κρίση, έλαβε 
υπόψη του, όπως αναφέρεται στο αιτιολογικό της τις καταθέσεις των µαρτύρων και 
της υπερασπίσεως, που εξετάσθηκαν ενόρκως ενώπιον του ακροατηρίου, την χωρίς 
όρκο εξέταση του πολιτικώς ενάγοντος, τα πρακτικά και την απόφαση της 
πρωτοβάθµιας δίκης, που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά. Μεταξύ των 
εγγράφων που αναφέρονται στα πρακτικά, όπως προκύπτει από την παραδεκτή 
επισκόπηση των ως άνω πρακτικών από τον Άρειο Πάγο, καταλέγεται και η 
4171/2008 απόφαση του Εφετείου Αθηνών (18° Πολιτικό Τµήµα), όχι όµως και η 
4172/2008 απόφαση, η οποία, όπως προκύπτει από την επισκόπησή της αφορά σε 
πράξη που φέρεται ότι τελέσθηκε στις 23 ∆εκεµβρίου 2004, ενώ η πράξη για την 
οποία κατηγορήθηκε και για την οποία αθωώθηκε ο κατηγορούµενος µε την 
αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, φέρεται ότι τελέσθηκε απ' αυτόν σε διαφορετικό χρόνο 
και ειδικότερα στις 31 ∆εκεµβρίου 2003. ∆ηλαδή, η 4172/2008 απόφαση του 
Εφετείου Αθηνών, η οποία αναφέρεται στην έκθεση αναιρέσεως του Εισαγγελέως 
του Αρείου Πάγου αφορά σε διαφορετική πράξη. Εποµένως, ο µοναδικός από το 
άρθρο 510 παρ. 1 ∆' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 479, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΕΣ∆Α: 6, 
Νόµοι: 2121/1993, άρθ. 1, 3, 63, 66,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Πνευµατική ιδιοκτησία - Παράνοµη αναπαραγωγή και εκµετάλλευση έργου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1152 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προσβολή δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Με αυτά που δέχθηκε, το Τριµελές Εφετείο (Πληµµεληµάτων) Αθηνών, διέλαβε 
στην απόφαση του, την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 
139 του ΚΠ∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, αφού εκτίθενται σ' αυτήν µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα αποδειχθέντα από την 
αποδεικτική διαδικασία πραγµατικά περιστατικά, τα οποία συγκροτούν την 
αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του ανωτέρω εγκλήµατος, για το οποίο 
κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούµενος, οι αποδείξεις από τις οποίες αυτά προέκυψαν 
και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε βάση τους οποίους υπήγαγε αυτά στις ουσιαστικές 
ποινικές διατάξεις των άρθρων 1, 14, 26 παρ.1, 27 παρ.1 εδ. α και 2, του Π.Κ και 
άρθρο 66 παρ. 2Α του Ν. 2121/1993, όπως η παρ.1 και 2 αντικ. µε άρθρο 81 παρ.9 
και 10 του Ν. 3057/2002. Ειδικότερα η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του ανωτέρω εγκλήµατος αιτιολογείται 
µε τις παραδοχές ότι ο αναιρεσείων, χωρίς άδεια της δικαιούχου εταιρείας µε την 
επωνυµία "CAMELOT MEDIA SA", προέβη στην αναπαραγωγή 500 ψηφιακών 
βιντεοδίσκων (DVD) που περιείχαν την κινηµατογραφική και τηλεοπτική σειρά 
"JESUS OF NAZARET" και τους οποίους στη συνέχεια διέθεσε στο καταναλωτικό 
κοινό, ότι το αποκλειστικό δικαίωµα της αναπαραγωγής και διάθεσης των άνω 
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δίσκων, το είχε η εταιρεία µε την επωνυµία "CAMELOT MEDIA SA", στην οποία 
είχε εκχωρηθεί το δικαίωµα αυτό, από την παραγωγό εταιρεία µε την επωνυµία 
"CARLTON INTERNATIONAL GROUP" και ότι ο αναιρεσείων γνώριζε, ότι η 
εταιρεία µε την επωνυµία "SILVER MEDIA GROUP", της οποίας αυτός ήταν ο 
κύριος µέτοχος, δεν είχε ανάλογο δικαίωµα αναπαραγωγής και διάθεσης των 
συγκεκριµένων ψηφιακών δίσκων και ότι δεν είχε αποκτήσει το δικαίωµα αυτό από 
την Κυπριακή εταιρεία µε την επωνυµία SΡ ΕF LIMITED όπως αβάσιµα ο ίδιος 
ισχυρίζεται. Άλλωστε, σύµφωνα µε τις παραδοχές της προσβαλλοµένης αποφάσεως, 
ο ίδιος ο αναιρεσείων σε προγενέστερο από το επίδικο χρονικό διάστηµα, είχε 
ζητήσει από την εγκαλούσα εταιρεία, να αγοράσει τα δικαιώµατα της συγκεκριµένης 
τηλεοπτικής σειράς "Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ", χωρίς, όµως, την καταβολή των 
αναλογούντων δικαιωµάτων στη δικαιούχο ως άνω εταιρεία.  
- Με αυτά που δέχθηκε, το Τριµελές Εφετείο (Πληµµεληµάτων) Αθηνών, διέλαβε 
στην απόφαση του, την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 
139 του ΚΠ∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, αφού εκτίθενται σ' αυτήν µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα αποδειχθέντα από την 
αποδεικτική διαδικασία πραγµατικά περιστατικά, τα οποία συγκροτούν την 
αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του ανωτέρω εγκλήµατος, για το οποίο 
κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούµενος, οι αποδείξεις από τις οποίες αυτά προέκυψαν 
και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε βάση τους οποίους υπήγαγε αυτά στις ουσιαστικές 
ποινικές διατάξεις των άρθρων 1, 14, 26 παρ.1, 27 παρ.1 εδ. α και 2, του Π.Κ και 
άρθρο 66 παρ. 2Α του Ν. 2121/1993, όπως η παρ.1 και 2 αντικ. µε άρθρο 81 παρ.9 
και 10 του ν.3057/2002. Ειδικότερα η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του ανωτέρω εγκλήµατος αιτιολογείται 
µε τις παραδοχές ότι ο αναιρεσείων, χωρίς άδεια της δικαιούχου εταιρείας µε την 
επωνυµία "CAMELOT MEDIA SA", προέβη στην αναπαραγωγή 500 ψηφιακών 
βιντεοδίσκων (DVD) που περιείχαν την κινηµατογραφική και τηλεοπτική σειρά 
"JESUS OF NAZARET" και τους οποίους στη συνέχεια διέθεσε στο καταναλωτικό 
κοινό, ότι το αποκλειστικό δικαίωµα της αναπαραγωγής και διάθεσης των άνω 
δίσκων, το είχε η εταιρεία µε την επωνυµία "CAMELOT MEDIA SA", στην οποία 
είχε εκχωρηθεί το δικαίωµα αυτό, από την παραγωγό εταιρεία µε την επωνυµία 
"CARLTON INTERNATIONAL GROUP" και ότι ο αναιρεσείων γνώριζε, ότι η 
εταιρεία µε την επωνυµία "SILVER MEDIA GROUP", της οποίας αυτός ήταν ο 
κύριος µέτοχος, δεν είχε ανάλογο δικαίωµα αναπαραγωγής και διάθεσης των 
συγκεκριµένων ψηφιακών δίσκων και ότι δεν είχε αποκτήσει το δικαίωµα αυτό από 
την Κυπριακή εταιρεία µε την επωνυµία SΡ ΕF LIMITED όπως αβάσιµα ο ίδιος 
ισχυρίζεται. Άλλωστε, σύµφωνα µε τις παραδοχές της προσβαλλοµένης αποφάσεως, 
ο ίδιος ο αναιρεσείων σε προγενέστερο από το επίδικο χρονικό διάστηµα, είχε 
ζητήσει από την εγκαλούσα εταιρεία, να αγοράσει τα δικαιώµατα της συγκεκριµένης 
τηλεοπτικής σειράς "Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ", χωρίς, όµως, την καταβολή των 
αναλογούντων δικαιωµάτων στη δικαιούχο ως άνω εταιρεία.  
Συνεπώς, ο προβαλλόµενος από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆ του ΚΠ∆, µοναδικός 
λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως, για έλλειψη της απαιτούµενης ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµος. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 1, 14, 26, 27,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 2121/1993, άρθ. 66,  
Νόµοι: 3057/2002,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Πνευµατική ιδιοκτησία - Παράνοµη αναπαραγωγή και εκµετάλλευση έργου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 504 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πνευµατική ιδιοκτησία. Έννοια πρωτοτυπίας. Παράνοµη αναπαραγωγή και 
εκµετάλλευση έργου. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία 
ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2121/1993 µε τον τίτλο "πνευµατική ιδιοκτησία, 
συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα", "οι πνευµατικοί δηµιουργοί, µε τη 
δηµιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ` αυτό πνευµατική ιδιοκτησία, που 
περιλαµβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώµατα, το δικαίωµα της 
εκµετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωµα) και το δικαίωµα της προστασίας 
του προσωπικού του δεσµού προς αυτό (ηθικό δικαίωµα). Με το άρθρο 2 παρ. 1 του 
ίδιου νόµου, ορίζεται ότι: "Ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευµατικό δηµιούργηµα 
λόγου, τέχνης ή επιστήµης, που εκφράζεται µε οποιαδήποτε µορφή, ιδίως τα γραπτά ή 
προφορικά κείµενα, οι µουσικές συνθέσεις, µε κείµενο ή χωρίς, τα θεατρικά έργα......" 
Από τον συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι το έργο, ως πνευµατικό 
δηµιούργηµα λόγου, τέχνης ή επιστήµης, που εκφράζεται µε οποιαδήποτε µορφή, 
προσιτή στις αισθήσεις, προστατεύεται από τις εν λόγω και λοιπές διατάξεις του 
νόµου αυτού, εφόσον ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της γενικής ρήτρας (άρθρο 2 
παρ. 1), δηλαδή εφόσον είναι πρωτότυπο.  
- Η πρωτοτυπία αποτελεί βασική προϋπόθεση της προστασίας του νόµου, ο οποίος 
όµως - µε εξαίρεση τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών (άρθρο 2 παρ. 3 εδ. 
δ' Ν. 2121/1993)- δεν δίνει ορισµό αυτής (της πρωτοτυπίας) αλλά αφήνει στην 
επιστήµη και στη νοµολογία τον προσδιορισµό της έννοιάς της. Βασικό δε κριτήριο 
είναι, κατά την κρατούσα στη νοµολογία άποψη, η προσωπική συµβολή, χάρη στην 
οποία το έργο παρουσιάζει µια ατοµική ιδιοµορφία ή ένα ελάχιστο όριο 
"δηµιουργικού ύψους", κάποια απόσταση δηλαδή από τα ήδη γνωστά ή αυτονόητα, 
έτσι ώστε να ξεχωρίζει και να διαφοροποιείται από τα έργα της καθηµερινότητας ή 
από άλλα παρεµφερή γνωστά έργα.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 66 παρ. 1 του αυτού ως άνω Ν. 2121/1993, "όποιος 
χωρίς δικαίωµα και κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου ή διατάξεων 
των κυρωµένων µε νόµο πολυµερών διεθνών συµβάσεων για την προστασία της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας εγγράφει, αναπαράγει στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή 
διασκευή, θέτει σε κυκλοφορία ή κατέχει µε σκοπό θέσης σε κυκλοφορία κατά 
παράβαση περιοριστικών όρων, παρουσιάζει στο κοινό, εκτελεί δηµόσια, µεταδίδει 
ραδιοτηλεοπτικά κατά οποιονδήποτε τρόπο και γενικά εκµεταλλεύεται έργο που είναι 
αντικείµενο πνευµατικής ιδιοκτησίας ..., τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
έτους και χρηµατική ποινή 1 έως 5 εκατοµµυρίων δραχµών", κατά δε τη διάταξη της 
παρ. 3 του αυτού ως άνω άρθρου, " αν το όφελος που επιδιώχθηκε ή η ζηµιά που 
απειλήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστο δύο ετών και 
χρηµατική ποινή 2 έως 10 εκατοµµυρίων δραχµών. Αν ο υπαίτιος τελεί τις παραπάνω 
πράξεις κατ` επάγγελµα ή αν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε η πράξη 
µαρτυρούν ότι ο υπαίτιος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την προστασία της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωµάτων, επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι 
10 ετών και χρηµατική ποινή 5 έως 20 εκατοµµυρίων δραχµών...."  
- Η καταδικαστική απόφαση στερείται της απαιτούµενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και 
ιδρύεται, έτσι, λόγος αναιρέσεως της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆, 
όταν δεν αναφέρονται σ` αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα 
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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.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ` 
αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή 
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρµοσε. 
Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και 
όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο 
πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το 
σκεπτικό αυτής και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου 
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής η µη εφαρµογής του 
νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση (ΟλΑΠ 3/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 2121/1993, άρθ. 1, 2, 66, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πνευµατική ιδιοκτησία - Παράνοµη αναπαραγωγή και εκµετάλλευση έργου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 427 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση των διατάξεων περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Άσεµνα. Απρόκλητη 
έµπρακτη εξύβριση. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ.1 του Ν. 2121/1993  όπως αντικαταστάθηκε η 
παράγραφος αυτή µε το άρθρο 81 παρ. 9 Ν. 3057/2002 τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή 2900-1500 ευρώ όποιος χωρίς δικαίωµα 
και κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου ή διατάξεων των κυρωµένων 
µε νόµο πολυµερών διεθνών συµβάσεων για την προστασία της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας εγγράφει έργα ή αντίτυπα ή αναπαράγει αυτά άµεσα ή έµµεσα, 
προσωρινά ή µόνιµα µε οποιαδήποτε µορφή, εν όλω ή εν µέρει, µεταφράζει 
διασκευάζει, προσαρµόζει ή µετατρέπει αυτά, προβαίνει σε διανοµή αυτών στο κοινό 
µε πώληση ή µε άλλους τρόπους ή κατέχει µε σκοπό διανοµής, εκµισθώνει, εκτελεί 
δηµόσια µεταδίδει ραδιοτηλεοπτικά ή κατά οποιονδήποτε τρόπο, παρουσιάζει στο 
κοινό έργα ή αντίτυπα µε οποιονδήποτε τρόπο...χωρίς τη συναίνεση του δηµιουργού 
και γενικά εκµεταλλεύεται έργα, αντίγραφα ή αντίτυπα που είναι αντικείµενο 
πνευµατικής ιδιοκτησίας ή προσβάλλει το ηθικό δικαίωµα του πνευµατικού 
δηµιουργού να αποφασίζει για τη δηµοσίευση του έργου στο κοινό, καθώς και να 
παρουσιάζει αυτό αναλλοίωτο χωρίς προσθήκες ή περικοπές. Κατά τα οριζόµενα 
στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 81 παρ. 
10 του Ν. 3057/2002 µε την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος κατά παράβαση των 
διατάξεων του νόµου αυτού για την πνευµατική ιδιοκτησία, ή διατάξεων κυρωµένων 
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µε νόµο διεθνών συµβάσεων για την προστασία των συγγενικών δικαιωµάτων 
προβαίνει χωρίς την άδεια των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών στις 
ακόλουθες πράξεις: α) εγγράφει σε υλικό φορέα την ερµηνεία ή εκτέλεση, β) 
αναπαράγει έµµεσα, προσωρινά ή µόνιµα µε οποιοδήποτε µέσο και µορφή εν όλω ή 
εν µέρει, την εγγραφή της ερµηνείας ή εκτέλεσης τους σε υλικό φορέα, γ) ... . Κατά 
τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 εδαφ.β του αυτού ως άνω άρθρου 66 του Ν. 
2121/1993  όπως ισχύει µετά την προσθήκη τελευταίου εδαφίου µε το άρθρο 8 
παρ.14 Ν. 3057/2002 αν ο υπαίτιος τελεί τις παραπάνω πράξεις κατ' επάγγελµα ή αν 
οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε η πράξη µαρτυρούν ότι ο υπαίτιος είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνος για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας ή των 
συγγενικών δικαιωµάτων επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και χρηµατική ποινή 
5.000.000 έως 20.000.000 δραχµές (15000-59000 �) καθώς και αφαίρεση της αδείας 
λειτουργίας της επιχείρησης στα πλαίσια της οποία τελέσθηκε η πράξη. Θεωρείται ότι 
η πράξη έχει τελεσθεί κατ' επάγγελµα και όταν ο δράστης έχει καταδικασθεί για 
αδικήµατα του παρόντος άρθρου ή για παράβαση των διατάξεων περί πνευµατικής 
ιδιοκτησίας που ίσχυαν πριν απ' αυτό µε αµετάκλητη απόφαση σε ποινή στερητική 
της ελευθερίας.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 εδ. στ ΠΚ η οποία κατά το άρθρο 12 ΠΚ 
εφαρµόζεται και σε αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται από ειδικούς νόµους αν οι 
νόµοι αυτοί δεν ορίζουν διαφορετικά µε ρητή διάταξή τους, κατ' επάγγελµα τέλεση 
του εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης ή την 
υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης µε πρόθεση επανειληµµένης τέλεσης της 
πράξης προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισµό εισοδήµατος. Από τις πιο πάνω 
διατάξεις συνάγεται ότι το άρθρο 66 του Ν. 2121/1993 καθιερώνει σωρευτικώς µικτό 
έγκληµα προς προστασία του εννόµου αγαθού της πνευµατικής ιδιοκτησίας από 
διαφόρους τρόπους προσβολής της καθένας από τους οποίους συνιστά αυτοτελές 
έγκληµα προσβολής του αυτού εννόµου αγαθού και ότι η παράγραφος 2 του εν λόγω 
άρθρου προβλέπει ποινικές κυρώσεις για την προσβολή των περιουσιακών εξουσιών 
των συγγενικών δικαιωµάτων που αναγνωρίζονται στο άρθρο 46 παρ.2 όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 81 παρ. 3 Ν. 3057/2002 για τους ερµηνευτές ή 
εκτελεστές καλλιτέχνες, στο άρθρο 47 παρ. 2 για τους παραγωγούς 
οπτικοακουστικών έργων και στο άρθρο 48 παρ. 1 για τους ραδιοτηλεοπτικούς 
σταθµούς. Κακουργηµατική µορφή προσβολής υπάρχει εφόσον ο υπαίτιος τελεί τις 
πράξεις που αποτελούν προσβολή της πνευµατικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών 
δικαιωµάτων κατ' επάγγελµα και αν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε η πράξη 
µαρτυρούν ότι ο υπαίτιος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την προστασία της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωµάτων.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 εδ. ζ' του ΠΚ που εφαρµόζεται και στα ποινικά 
αδικήµατα του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, ιδιαίτερα επικίνδυνος χαρακτηρίζεται ο 
δράστης όταν από τη βαρύτητα της πράξης, τον τρόπο και τις συνθήκες τέλεσης της 
τα αίτια που τον ώθησαν και την προσωπικότητά του, µαρτυρείτε αντικοινωνικότητα 
αυτού και σταθερή ροπή του στη διάπραξη νέων εγκληµάτων στο µέλλον. Έτσι, στην 
δεύτερη εναλλακτική περίπτωση της ως άνω διατάξεως του εδαφ. β' της παρ.3 του 
άρθρου 66 του Ν. 2121/1993, όπως ίσχυε µετά την τροποποίηση του µε το άρθρο 81 
παρ. 14 Ν. 3057/2002 η προσβολή της πνευµατικής ιδιοκτησίας τρέπεται σε 
κακουργηµατική όταν η εγκληµατική διάθεση (ροπή) του υπαιτίου αφορά στην 
πιθανότητα τελέσεως νέων εγκληµάτων κατά της πνευµατικής ιδιοκτησίας και υπό 
την έννοια αυτή πρέπει το δικαστήριο µετά από αξιολόγηση των περιστατικών και 
των αποδείξεων που τα θεµελιώνουν να καταλήγει στην κρίση ότι υπάρχει ροπή προς 
διαπράξεις νέων εγκληµάτων στο µέλλον.  
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- Τα άρθρα 29 παρ.1 εδ.α και 30 εδαφ.α' του Ν. 5060/1931 "περί Τύπου", προσβολών 
της τιµής γενικώς και άλλων σχετικών διατάξεων που διατηρήθηκαν σε ισχύ µε το 
άρθρο µόνο του Ν. 2234/1994 "περί καταργήσεως των ειδικών ποινικών διατάξεων 
περί Τύπου" ορίζουν αντιστοίχως ότι "όστις προς τον σκοπόν εµπορίας ή διανοµής ή 
δηµοσίας εκθέσεως παρασκευάζει, αποκτά, κατέχει, µεταφέρει, εισάγει εις το κράτος 
ή εξάγει ή καθ' οιονδήποτε τρόπον τιθήσιν εις κυκλοφορίαν έγγραφα, έντυπα, 
συγγράµµατα, σχέδια, εικόνας, ζωγραφιάς, εµβλήµατα, φωτογραφίας, 
κινηµατογραφικάς ταινίας ή άλλα αντικείµενα άσεµνα, οιουδήποτε είδους, όστις 
µεταχειρίζεται οιονδήποτε µέσον δηµοσιότητος προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας ή 
του εµπορίου των αυτών ασέµνων αντικειµένων τιµωρείται δια φυλακίσεως, 
τουλάχιστον ενός µηνός και δια χρηµατικής ποινής τουλάχιστον 30.000 µεταλλικών 
δραχµών" και ότι "άσεµνα κατά της περιπτώσεις του προηγουµένου άρθρου 
θεωρούνται τα χειρόγραφα, έντυπα, εικόνες και λοιπά αντικείµενα οσάκις, συµφώνως 
προς το κοινό αίσθηµα προσβάλλουσι την αιδώ". Για τον προσδιορισµό της έννοιας 
του ασέµνου, νοείται ως αιδώς η σεµνότητα ή συστολή του ατόµου προς ό,τι ανάγεται 
στη σφαίρα της γενετήσιας ζωής σύµφωνα µε το µέσο λαϊκό αίσθηµα. Το 
θεσπιζόµενο µε τις ανωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν µετά το Ν. 2243/1994, 
πρόκειται για έγκληµα υπαλλακτικώς µικτό το οποίο τιµωρείται εκτός των άλλων 
περιπτώσεων και όταν ο δράστης θέτει σε κυκλοφορία µε σκοπό δηµόσια έκθεση τα 
παραπάνω άσεµνα αντικείµενα, που κατά το κοινό αίσθηµα της µεγάλης πλειοψηφίας 
των πολιτών προσβάλλει τη δηµοσία αιδώ χωρίς να είναι αναγκαίο να προσβληθεί η 
αιδώς ενός ή περισσοτέρων προσώπων καθορισµένων ή όχι, αφού πρόκειται για 
έγκληµα αφηρηµένης διακινδυνεύσεως και αρκεί ότι η εκάστοτε παράσταση και 
περιγραφή που αποτελεί το άσεµνο αντικείµενο µπορεί να προκαλέσει ντροπή σε 
απροσδιόριστο αριθµό προσώπων που θέλουν όλα να απαλλαγούν από αυτό από την 
ντροπή που αισθάνονται.  
- Κατά το άρθρο 361 Α παρ. 1 του ΠΚ που προστέθηκε µε το άρθρο 19 του Ν. 
1419/1984, και φέρει ως τίτλο "Απρόκλητη έµπρακτη εξύβριση" ορίζεται ότι "Με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών τιµωρείται η έµπρακτη εξύβριση (άρθρο 361 
παρ.1), αν έγινε χωρίς πρόκληση από τον παθόντα". Κατά την έννοια της διατάξεως 
αυτής απρόκλητη είναι η εξύβριση όταν ο παθών και ο δράστης δεν είχαν καµία 
σχέση ή επαφή προηγουµένως και ο δράστης δεν είχε κανένα λόγο να στραφεί κατά 
του συγκεκριµένου παθόντος αλλά ενήργησε µε κίνητρο αντικοινωνικά αισθήµατα. Η 
απρόκλητη έµπρακτη εξύβριση διαφοροποιείται από την κοινή εξύβριση του 
προηγούµενου άρθρου 361 παρ.1 ΠΚ στο ότι περιορίζεται στην τέλεση της 
προσβολής εµπράκτως, προϋποθέτει ότι η πράξη τελέσθηκε "χωρίς πρόκληση από 
τον παθόντα", τιµωρείται βαρύτερα και διώκεται αυτεπάγγελτα δεδοµένου ότι το 
άρθρο 361 Α δεν αναφέρεται στο άρθρο 368 παρ.1 ΠΚ (ΟλΑΠ 1/1999).  
- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, υπάρχει όταν περιέχονται σ' αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για την 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι σκέψεις και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση 
τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική 
ποινική διάταξη, η οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση εφαρµόσθηκε. Για την 
ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή, όπως προαναφέρθηκε η 
αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία 
αποτελούν ενιαίο σύνολο. Τα αποδεικτικά µέσα αρκεί να αναφέρονται γενικά κατά το 
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είδος τους, χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του τι προκύπτει 
χωριστά από το καθένα, ούτε είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται η αποδεικτική 
βαρύτητα εκάστου. Η αιτιολογία αυτή πρέπει να εκτείνεται και στις επιβαρυντικές 
περιστάσεις, όπως είναι οι προαναφερθείσες των άρθρων 66 παρ. 3 Ν. 2121/1993 και 
13 στοιχ. στ' , ξ' ΠΚ και να περιλαµβάνει ειδικότερα έκθεση των πραγµατικών 
περιστατικών που µπορούν να υπαχθούν στην έννοια τους. Ιδιαίτερη επίσης 
αιτιολογία πρέπει να παρατίθεται ως προς την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισµών 
που είναι οι προβαλλόµενοι από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορο του στο 
δικαστήριο κατά το άρθρο 170 παρ. 2 και 333 παρ.2 ΚΠ∆ και τείνουν στην άρση του 
αδίκου της πράξεως ή στην άρση ή την µείωση της ικανότητας προς καταλογισµό ή 
την εξάλειψη του αξιοποίνου ή τη µείωση της ποινής εφόσον έχουν υποβληθεί κατά 
τρόπο σαφή και ορισµένο µε αναφορά των πραγµατικών περιστατικών που είναι 
αναγκαία για την κατά νόµο θεµελίωσή των.  
- Αποτελεί λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ 
η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που υπάρχει 
στην µεν πρώτη περίπτωση όταν το δικαστήριο αποδίδει στο νόµο έννοια 
διαφορετική από εκείνη την οποία πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη είναι η εφαρµογή 
του νόµου όταν το δικαστήριο δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που 
δέχθηκε ότι προέκυψαν στη διάταξη που εφαρµόστηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή 
παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της 
αποφάσεως ως συνδυασµό σκεπτικού προς το διατακτικό της και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος ασάφειες αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε δεν έχει η απόφαση νόµιµη βάση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 12, 13, 361, 361Α, 368,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 5060/1931, άρθ. 29, 
Νόµοι: 2121/1993, άρθ. 46, 47, 48, 66,  
Νόµοι: 2234/1994,  
Νόµοι: 3057/2002, άρθ. 8, 81, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πολιτική αγωγή - Απόλυτη ακυρότητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 128 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράσταση πολιτικής αγωγής. Απόλυτη ακυρότητα. Άσκηση αγωγής που διακόπτει 
την παραγραφή, συνιστά και η κατά την ποινική διαδικασία µε τη δήλωση 
παραστάσεως πολιτικής αγωγής εισαγωγή προς δικαστική κρίση της αξιώσεως για 
χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Συκοφαντική δυσφήµηση. 
- Κατά το άρθρο 171 παρ. 2 ΚΠ∆, απόλυτη ακυρότητα η οποία δηµιουργεί τον από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ιδίου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, συνεπάγεται και η 
παράνοµη παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στη διαδικασία στο ακροατήριο. Η 
ακυρότητα αυτή 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.  
- Κατά τα άρθρα 63, 64, 65 και 68 ΚΠ∆ και τα άρθρα 914, 932 ΑΚ, η πολιτική αγωγή 
για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ασκείται από τον αµέσως παθόντα 
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από το διωκόµενο αδίκηµα στο ποινικό δικαστήριο, µε δήλωση µε την οποία ο 
δικαιούχος προβάλλει την απαίτησή του έως ότου αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία, 
χωρίς έγγραφη προδικασία. Η δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής 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 ή χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Όταν πρόκειται 
για παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 
δεν είναι αναγκαίο να διαλαµβάνεται στη σχετική δήλωση ο ιδιαίτερος τρόπος 
προκλήσεως αυτής, που είναι άµεσο αποτέλεσµα των περιγραφοµένων γεγονότων, τα 
οποία αποδίδονται στον κατηγορούµενο. Το επιτρεπτό της παραστάσεως του 
πολιτικώς ενάγοντος κρίνεται από το περιεχόµενο της απαιτήσεως που περιέχει η 
δήλωσή του και από το κατηγορητήριο που διαλαµβάνει την άδικη πράξη. Όταν δε η 
δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής 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.  
- Στο άρθρο 937 του ΑΚ ορίζεται ότι "η απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται 
µετά πενταετία αφότου ο παθών έµαθε την ζηµία και τον υπαίτιο σε αποζηµίωση .... 
εάν δε η αδικοπραξία αποτελεί συνάµα κολάσιµη πράξη που κατά τον ποινικό νόµο 
υπόκειται σε µακρότερη παραγραφή, αυτή ισχύει και για την απαίτηση 
αποζηµιώσεως". Στην παραπάνω πενταετή παραγραφή υπόκειται και η κατ` άρθρο 
932 ΑΚ αξίωση χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης. Για την διαπίστωση 
αν η ποινική παραγραφή της καλύπτουσας την αδικοπραξία κολάσιµης πράξης είναι 
µακρότερη ή όχι της αστικής παραγραφής, θα ληφθεί υπόψη ο χαρακτηρισµός της 
κολάσιµης πράξης ως κακουργήµατος, πληµµελήµατος ή πταίσµατος και η 
προβλεπόµενη από τον ποινικό κώδικα ή άλλους ποινικούς νόµους παραγραφή, όπως 
αυτή, ως προς τη διάρκεια της, καθορίζεται στο άρθρο 111 του ΠΚ ή άλλο ειδικό 
ποινικό νόµο και η οποία, προκειµένου για τα πληµµελήµατα, είναι πενταετής και 
κατά τη διάταξη του άρθρου 17 του ΠΚ αρχίζει από το χρόνο κατά τον οποίο ο 
υπαίτιος ενήργησε ή όφειλε να ενεργήσει, δηλαδή, η αφετηρία της ποινικής 
παραγραφής µπορεί να είναι διαφορετική από εκείνη της αστικής από αδικοπραξία 
απαιτήσεως κατά το άρθρο 937 παρ. 1 ΑΚ. Για τη διακρίβωση εάν, προκειµένου περί 
πληµµεληµάτων, η ποινική παραγραφή είναι µακρότερη ή όχι σε σύγκριση µε την 
αστική παραγραφή, δεν υπολογίζεται το οριζόµενο από την παρ.3 του άρθρου 113 
του ΠΚ µέγιστο διάστηµα της τριετούς αναστολής, κατά το οποίο διαρκεί η κυρία 
διαδικασία και έως ότου γίνει αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση (Πολ. ΟλΑΠ 
21/2003). Περαιτέρω, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 261 ΑΚ την παραγραφή 
διακόπτει η έγερση αγωγής η δε µε τον τρόπο αυτό διακοπείσα παραγραφή αρχίζει 
και πάλι από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου, 
κατά δε το άρθρο 270 ΑΚ, αν η παραγραφή διακόπηκε ο χρόνος που πέρασε έως τότε 
δεν υπολογίζεται και αφότου περατώθηκε η διακοπή αρχίζει νέα παραγραφή. Τέτοια 
άσκηση αγωγής που διακόπτει την παραγραφή, συνιστά και η κατά την ποινική 
διαδικασία µε τη δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής εισαγωγή προς δικαστική 
κρίση της αξιώσεως για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.  
- Κατά το άρθρ. 368 παρ. Ι του ΠΚ, στην περίπτωση της συκοφαντικής δυσφηµήσεως 
(363 ΠΚ), η ποινική δίωξη ασκείται µόνο ύστερα από έγκληση. Κατά την 
ουσιαστικού αλλά και δικονοµικού δικαίου 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 υπέβαλε την έγκληση µέσα σε τρείς (3) 
µήνες από την ηµέρα που έλαβε γνώση για την πράξη που τελέστηκε και για το 
πρόσωπο που την τέλεσε ή για ένα από τους συµµέτοχους της. Περαιτέρω από τις 
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διατάξεις των άρθρων 93 παρ3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ προκύπτει ότι η 
καταδικαστική απόφαση επί εγκλήµατος κατ` έγκληση διωκοµένου, εφόσον η 
έγκληση υποβλήθηκε µετά την παρέλευση τριµήνου από την τέλεση του, πρέπει να 
διαλαµβάνει ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία και ως προς το χρόνο κατά τον 
οποίο ο δικαιούµενος εις έγκληση έλαβε γνώση για την πράξη που τελέστηκε και για 
το πρόσωπο που την τέλεσε ή για ένα από τους συµµέτοχους της. Αν 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 πιο 
πάνω διάταξη του άρθρου 117 παρ. 1 του ΠΚ, δηµιουργείται ο από το άρθρο 510 
παρ. 1 ∆' του ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 63, 64, 65, 68, 84, 171, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΑΚ: 261, 270, 914, 932, 937,  
ΠΚ: 111, 113, 117, 368,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Υπεξαίρεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 540 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κακουργηµατική υπεξαίρεση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εξαίρεση δικαστή. Αναιρείται 
η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 375 παρ. 1,2 του ΠΚ, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του µε το 
άρθρο 1 παρ.9 του ν. 2408/1996, οριζόταν "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. Αν 
η πράξη ενέχει κατάχρηση ιδιαίτερης εµπιστοσύνης, ιδίως αν πρόκειται για 
αντικείµενο που το έχουν εµπιστευθεί στον υπαίτιο, λόγω ανάγκης ή λόγω της 
ιδιότητάς του ως επιτρόπου ή κηδεµόνα του παθόντος, ή ως µεσεγγυούχου ή 
διαχειριστή ξένης περιουσίας, ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών". Η 
δεύτερη παράγραφος του άνω άρθρου 375 ΠΚ, αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 
9 του Ν. 2408/1996 ως εξής: "αν πρόκειται για αντικείµενο ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, 
που το έχουν εµπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή λόγω της ιδιότητάς του ως 
εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεµόνα του παθόντος ή ως µεσεγγυούχο ή διαχειριστή 
ξένης περιουσίας, ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών. Επίσης, κατά 
την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, όπως στη συνέχεια συµπληρώθηκε µε τη διάταξη του 
άρθρου 14 παρ. 3 εδ. β' του άνω ν. 1721/1999, ορίζεται: "αν η συνολική αξία 
υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) δραχµών, ο 
υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών. Αν πρόκειται για αντικείµενο 
ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, που το έχουν εµπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή 
λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεµόνα του παθόντος, ή ως 
µεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα 
ετών. Αν το συνολικό αντικείµενο της πράξης του προηγούµενου εδαφίου υπερβαίνει 
σε ποσό τα είκοσι πέντε εκατοµµύρια [25.000.000] δραχµές, τούτο συνιστά 
επιβαρυντική περίπτωση".  
Κατά το άρθρο δε 98 του ΠΚ, πριν τροποποιηθεί µε το άρθρο 14 του Ν. 2721/1999, 
οριζόταν "αν περισσότερες από µία πράξεις του ίδιου προσώπου συνιστούν 
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εξακολούθηση του ίδιου εγκλήµατος, το δικαστήριο µπορεί, αντί να εφαρµόσει τη 
διάταξη του άρθρου 94 παρ.1, να επιβάλει µία και µόνο ποινή. Για την επιµέτρησή 
της το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη το όλο περιεχόµενο των µερικότερων πράξεων", 
ενώ µετά την τροποποίησή του ορίζει πλέον: "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 διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση της κακουργηµατικής 
υπεξαιρέσεως απαιτείται: α) το υλικό αντικείµενο της υπεξαιρέσεως να είναι κατά τη 
φυσική αντίληψη κινητό πράγµα, όπως είναι και το χρηµατικό ποσό, β) να είναι αυτό 
ολικά ή µερικά ξένο, µε την έννοια ότι η κυριότητα αυτού ανήκει σε άλλον, εκτός 
από τον δράστη, γ) η κατοχή του πράγµατος αυτού, κατά το χρόνο που τελέστηκε η 
αξιόποινη πράξη, να έχει περιέλθει µε οποιονδήποτε τρόπο στο δράστη, δ) παράνοµη 
ιδιοποίηση του πράγµατος, από τον υπαίτιο, που υπάρχει, όταν αυτή γίνεται χωρίς τη 
συναίνεση του ιδιοκτήτη ή χωρίς την ύπαρξη άλλου νόµιµου δικαιολογητικού λόγου, 
ε) το αντικείµενο της υπεξαιρέσεως να είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας και στ) να 
συντρέχει επιπλέον στο πρόσωπο του υπαίτιου κάποια από τις περιοριστικά στο 
ανωτέρω άρθρο διαλαµβανόµενες καταστάσεις ή ιδιότητες, όπως εκείνη του 
εντολοδόχου ή του διαχειριστή ξένης περιουσίας. Υποκειµενικά απαιτείται δόλος του 
δράστη που περιλαµβάνει τη συνείδηση ότι το κινητό πράγµα είναι ξένο και τη 
θέληση να το ιδιοποιηθεί παράνοµα που εκδηλώνεται µε την κατακράτηση και 
ενσωµάτωση αυτού, χωρίς νόµιµο δικαιολογητικό λόγο, στη δική του περιουσία ή µε 
άρνηση απόδοσης αυτού στον ιδιοκτήµονα. Επίσης, από τις παραπάνω διατάξεις 
προκύπτει ότι η νέα αυτή ρύθµιση του άρθρου 375 ΠΚ, τυγχάνει δυσµενεστέρα της 
προηγουµένης ρυθµίσεως που είχεν επέλθει δια της αντικ. της παρ. 2 υπό του άρθρου 
1 παρ. 9 του ν. 2408/1996 (ΑΠ 1459,1743/2004).  
Συνεπώς, επί κατ' εξακολούθηση εγκλήµατος υπεξαιρέσεως, εάν µερικές από τις 
µερικότερες πράξεις τελέσθηκαν προ της ισχύος του Ν.1721/1999, ήτοι προ της 3ης 
Ιουνίου 1999, αυτές δεν δύνανται να συνυπολογισθούν προκειµένου να διαπιστωθεί 
εάν το συνολικό αντικείµενο της υπεξαιρέσεως υπερβαίνει ή µη το ποσό των 
25.000.000 δραχµ., διότι τούτο θα αντέκειτο στο άρθρο 2 παρ.1 του ΠΚ και 7 παρ. 1 
του Συντ., πρέπει δε µία τουλάχιστον µερικότερη πράξη να κριθεί ως ιδιαίτερα 
µεγάλης αξίας (βλ.Σταµάτη, Συστ. Ερµ. Π.Κ. υπ' άρθρο 98 σελ. 167, Μ. Καϊάφα-
Γκµπάντι, Προβληµατικαί της συγχρόνου νοµολογίας του ΑΠ, Ποιν∆ικ 2003 σελ. 
1255-1259). Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και µε την κακουργηµατική υπεξαίρεση του εδ. 
β' της παρ. 1, σχετικώς µε τον συνυπολογισµό των µερικοτέρων πράξεων, 
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν το συνολικό αντικείµενο υπερβαίνει ή µη το ποσό 
των 25.000.000 δρχ (ΑΠ 1172/2005). Η µε το άρθρο 14 παρ. 1 ν. 2721/1999 
προστεθείσα ως παραπάνω δεύτερη παράγραφος στο άρθρο 98 ΠΚ, κατά την οποία 
και υπό τις εκεί προϋποθέσεις ο ποινικός χαρακτήρας της πράξεως προσδιορίζεται µε 
βάση της συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος που 
ανάλογα µε το έγκληµα επήλθε ή σκοπήθηκε, δεν µπορεί να εφαρµοσθεί και στα 
εγκλήµατα, τα οποία τελέσθηκαν πριν από την 3-6-1999 που άρχισε να ισχύει ο ν. 
2721/1999, καθόσον είναι δυσµενέστερη για τον κατηγορούµενο από την 
προηγούµενη (βλ. ΟλΑΠ 5/2002). Ήτοι η εξειδίκευση των µερικότερων πράξεων του 
κατ' εξακολούθηση εγκλήµατος απαιτείται µόνο όταν αυτή ασκεί επιρροή στο 
χαρακτηρισµό του εγκλήµατος ως πληµµελήµατος ή κακουργήµατοις και εντεύθεν 
στην παραγραφή της πράξεως, ή στην περίπτωση κατά την οποία για µία από αυτές ή 
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για περισσότερες από τις επί µέρους πράξεις συντρέχει λόγος εξαλείψεως του 
αξιοποίνου ή απαραδέκτου ή αναστολής της διώξεως ή ανεγκλήτου κλπ. Εποµένως, η 
καθεµιά από τις µερικότερες πράξεις, που συγκροτούν το κατ' εξακολούθηση 
έγκληµα, διατηρεί την αυτοτέλειά της, ως προς την παραγραφή και τον χαρακτηρισµό 
της, ως πληµµελήµατος ή κακουργήµατος, αναλόγως του ποσού του οφέλους ή της 
βλάβης, ως ιδιαίτερα µεγάλης, ενώ, από την ίδια διάταξη προκύπτει ακόµη, ότι στις 
περιπτώσεις, που προσβάλλονται κατ' εξακολούθηση περιουσιακά έννοµα αγαθά, 
κρίσιµο µέγεθος για τον προσδιορισµό της αξίας του οφέλους ή της ζηµίας, είναι το 
αντικείµενο εκάστης µερικότερης πράξης και όχι το άθροισµα του συνόλου των 
µερικότερων πράξεων. Αν δε όλες οι µερικότερες πράξεις τελέσθηκαν πριν από την 
ισχύ του ν. 2721/1999, η κρίση για την αξία του αντικειµένου τους χωρεί µε βάση το 
αντικείµενο κάθε µιας µερικότερης πράξης, ενόψει του άρθρου 2 παρ. 1 του ΠΚ, διότι 
η νέα ως άνω µε το ν. 2721/1999 ρύθµιση του άρθρου 98 παρ. 2 του ΠΚ είναι για τον 
δράστη δυσµενέστερη (βλ. ΑΠ 101, 1125/2010).  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, 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 
εφαρµόσθηκε. Η αιτιολογία αυτή µπορεί να συµπληρώνεται από το διατακτικό της 
αποφάσεως, µε το οποίο το σκεπτικό αποτελεί ενιαίο σύνολο. 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. Όταν δε εξαίρονται ορισµένα από αυτά δεν προκύπτει ότι δεν 
λήφθηκαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει ανάγκη αιτιολόγησης γιατί δεν εξαίρονται 
τα άλλα. Η κατά το άρθρο 178 ΚΠ∆ απαρίθµηση των αποδεικτικών µέσων κατά την 
ποινική διαδικασία, είναι ενδεικτική και αφορά τα κυριότερα από αυτά, χωρίς να 
αποκλείει άλλα. Ειδικά η πραγµατογνωµοσύνη, η οποία διατάσσεται κατά το άρθρο 
183 ΚΠ∆, µε τη συνδροµή ορισµένων προϋποθέσεων, από ανακριτικό υπάλληλο, από 
το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο, αποτελεί ιδιαίτερο και αυτοτελές είδος 
αποδεικτικού µέσου, διακρινόµενο των εγγράφων, το οποίο µάλιστα µνηµονεύεται 
και στην αναφεροµένη διάταξη του άρθρου 178 ΚΠ∆, πρέπει δε για τη δηµιουργία 
βεβαιότητας ότι έλαβε και αυτή υπόψη του το δικαστήριο, να αναφέρεται ειδικά στην 
αιτιολογία, µεταξύ των αποδεικτικών µέσων που λήφθηκαν υπόψη. ∆ιαφορετικά, αν 
δηλαδή δεν αναφέρεται µεταξύ των αποδεικτικών µέσων ή δεν αντικρούεται το 
αντίθετο µε τις παραδοχές πόρισµά της, δεν προκύπτει βεβαιότητα ότι το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη του και το ιδιαίτερο αυτό αποδεικτικό µέσο, µη αρκούσας της αναφοράς 
στα έγγραφα και ιδρύεται ο αναφερόµενος ανωτέρω λόγος αναιρέσεως (ΑΠ 
267/2011).  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' 
αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή 
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν έκανε σωστή υπαγωγή των πραγµατικών 
περιστατικών που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφήρµοσε, αλλά και 
όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο πόρισµα της 
αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό αιτιολογικού και διατακτικού και 
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ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος για το οποίο πρόκειται, 
έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να 
καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρµογής του νόµου, οπότε 
η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση.  
- Κατά το άρθρο 22 του ίδιου Κώδικα, η απόφαση που δέχεται την εξαίρεση δεν 
προσβάλλεται µε ένδικο µέσο. Η απόφαση που απορρίπτει την εξαίρεση µπορεί να 
προσβληθεί µε έφεση, αν και η οριστική απόφαση για την ουσία της υπόθεσης 
προσβάλλεται µε έφεση και µόνο ταυτόχρονα µ' αυτή. Από το συνδυασµό των 
παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι κατά της απόφασης του δευτεροβαθµίου 
δικαστηρίου, το οποίο κατά την εκδίκαση έφεσης δέχθηκε αίτηση εξαίρεσης µέλος 
του δικαστηρίου και για την ταυτότητα του νοµικού λόγου και η απόφαση που 
δέχεται τη δήλωση αποχής δικαστή, κατά το άρθρο 23 του ΚΠ∆, µέλους της 
συνθέσεώς του, για σοβαρούς λόγους ευπρέπειας, δεν επιτρέπεται στους διαδίκους να 
ασκήσουν το ένδικο µέσο της αναίρεσης και αν ακόµη η οριστική επί της κατηγορίας 
απόφαση υπόκειται σε αναίρεση ή αν ασκήθηκε κατ' αυτής ταυτόχρονα αναίρεση. 
Επίσης, κατά το άρθρο 17 Β παρ. 10 του ΚΟ∆Κ∆Λ, η µη τήρηση των διατάξεων των 
παρ. 2 έως 8 (περί κληρώσεως ανά µήνα και διαδικασίας και λόγων αντικατάστασης 
των κληρωθεισών συνθέσεων των ποινικών δικαστηρίων της χώρας, µε οργανικό 
αριθµό 15 τουλάχιστον δικαστών, όπως είναι και το Εφετείο Αθηνών), συνεπάγεται 
ακυρότητα, που καλύπτεται αν δεν προταθεί πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 94, 98, 375,  
ΚΠ∆: 22, 23, 504, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1730 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή χρεών προς το ∆ηµόσιο. Νόµιµος εκπρόσωπος οµόρρυθµης 
εταιρείας. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 25 παρ. l 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 εξόφλησή 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. Κατά δε τη διάταξη της παρ. 2 εδ. 
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β του ίδιου άρθρου, "στις πιο κάτω περιπτώσεις οφειλετών του ∆ηµοσίου και τρίτων 
πλην ιδιωτών, οι προβλεπόµενες ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, επιβάλλονται, προκειµένου για εταιρίες οµόρρυθµες ή 
ετερόρρυθµες, στους οµόρρυθµους εταίρους και στους διαχειριστές τους". Κατά την 
παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 2523/1997, 
"για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου (ηµεδαπές 
ανώνυµες εταιρείες, οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες κ.λπ.), η ποινική δίωξη ασκείται για 
χρέη προς το ∆ηµόσιο και τρίτους, πλην ιδιωτών, που ήταν βεβαιωµένα κατά το 
χρόνο απόκτησης της πιο πάνω ιδιότητας ή βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια που είχαν 
τη συγκεκριµένη ιδιότητα, ανεξάρτητα αν µεταγενέστερα απέβαλαν την ιδιότητα 
αυτή µε οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για χρέη που 
βεβαιώθηκαν, ανεξάρτητα από τη λύση ή µη των νοµικών προσώπων, αλλά 
γεννήθηκαν ή ανάγονται στο χρόνο που είχαν την ιδιότητα αυτή ...". Κατά δε τη 
διάταξη του άρθρου 20 του Ν. 2523/1997, "στα νοµικά πρόσωπα ως αυτουργοί του 
αδικήµατος της φοροδιαφυγής θεωρούνται: β) Στις εταιρίες οµόρρυθµες ή 
ετερόρρυθµες, οι οµόρρυθµοι εταίροι ή διαχειριστές αυτών". Περαιτέρω, µε το άρθρο 
23 παρ. 1 του αυτού Ν. 2523/1997 αντικαταστάθηκε το ως άνω άρθρο 25 του Ν. 
1882/1990 και αφενός 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) 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 
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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 
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, όταν το χρέος είναι καταβλητέο εφάπαξ και αφορά πράξη που τελέσθηκε 
πριν από την έναρξη εφαρµογής του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 3220/2004, υπερβαίνει 
δε το ποσό των 10.000 ευρώ, οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 3220/2004 
είναι 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.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆, 
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. 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. 
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 
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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. Όταν, όµως, ο 
φερόµενος ως αυτοτελής ισχυρισµός δεν είναι στην πραγµατικότητα αυτοτελής, κατά 
την έννοια που αναφέρθηκε, αλλά αρνητικός της κατηγορίας, το δικαστήριο δεν 
υποχρεούται να απαντήσει, ούτε να διαλάβει στην απόφασή του ιδιαίτερη 
αιτιολόγηση, αφού η αιτιολογία για τους αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισµούς 
διαλαµβάνεται στην κύρια αιτιολογία της απόφασης για την ενοχή.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ` 
αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή 
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρµοσε. 
Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και 
όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο 
πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το 
σκεπτικό αυτής και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου 
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του 
νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση (ΟλΑΠ 3/2008).  
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Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 289 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή χρεών προς το δηµόσιο. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Υπέρβαση εξουσίας. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 25 παρ.1 του Ν. 1882/1990, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή 
του µε το άρθρο 23 παρ.1 του Ν. 2523/1997 και, στη συνέχεια, µε το άρθρο 34 παρ.1 
του Ν. 3220/1.1.2004, η καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωµένων στις ∆ηµόσιες 
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 
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 10.000 ευρώ, β) έξι τουλάχιστον µηνών, εφόσον 
το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω περίπτωση α, 
υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ, και γ) ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το 
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συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω περίπτωση α, υπερβαίνει 
το ποσό των 120.000 ευρώ. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 2 εδ.α και β του 
Ν. 1882/1990, "στις πιο κάτω περιπτώσεις οφειλετών του ∆ηµοσίου και τρίτων, πλην 
ιδιωτών, οι προβλεπόµενες ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο του παρόντος 
άρθρου, επιβάλλονται, προκειµένου για ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, στους 
προέδρους των ∆.Σ., στους διευθύνοντες ή εντεταλµένους ή συµπράττοντες 
συµβούλους ή διοικητές ή γενικούς διευθυντές ή διευθυντές αυτών ή σε κάθε 
πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από το νόµο είτε από ιδιωτική βούληση είτε από 
δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών, σωρευτικά ή µη. Αν ελλείπουν 
όλα τα παραπάνω πρόσωπα, οι ποινές επιβάλλονται κατά των µελών των διοικητικών 
συµβουλίων των εταιριών αυτών, εφόσον ασκούν πράγµατι προσωρινά ή διαρκώς ένα 
από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω. Προκειµένου δε για περιορισµένης 
ευθύνης εταιρίες, στους διαχειριστές αυτών και όταν ελλείπουν, αδιάφορα από το 
λόγο ελλείψεως τους ή όταν απουσιάζουν αυτοί από την έδρα της εταιρίας χωρίς να 
είναι γνωστό στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία ή στο τελωνείο όπου είναι 
βεβαιωµένα το χρέη πού ευρίσκονται, σε κάθε εταίρο, σωρευτικά ή µη". Τέλος, κατά 
την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 
2523/1997, "για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.2 του παρόντος άρθρου 
(ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, κτλ.), η ποινική δίωξη 
ασκείται για χρέη προς το ∆ηµόσιο και τρίτους, πλην ιδιωτών, που ήταν βεβαιωµένα 
κατά το χρόνο απόκτησης της πιο πάνω ιδιότητας ή βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια 
που είχαν τη συγκεκριµένη ιδιότητα, ανεξάρτητα αν µεταγενέστερα απέβαλαν την 
ιδιότητα αυτή µε οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για χρέη 
που βεβαιώθηκαν, ανεξάρτητα από τη λύση ή µη των νοµικών προσώπων, αλλά 
γεννήθηκαν ή ανάγονται στο χρόνο που είχαν την ιδιότητα αυτή ...". Από τα ανωτέρω 
συνάγεται ότι αν το ίδιο πρόσωπο είναι ποινικά υπεύθυνο για την καταβολή χρεών 
προς το ∆ηµόσιο υπό διπλή ιδιότητα, όπως, π.χ., ως διευθύνων σύµβουλος ανώνυµης 
εταιρίας και ως διαχειριστής εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, θα διωχτεί αυτό για δύο 
εγκλήµατα, που συρρέουν αληθώς, ήτοι για τη µη καταβολή των χρεών της κάθε 
εταιρίας χωριστά και όχι και των δύο σωρευτικά. Θα ερευνηθεί, δηλαδή, χωριστά αν 
συντρέχουν οι ως άνω νόµιµες προϋποθέσεις για να θεωρηθεί η µη καταβολή των 
χρεών κάθε εταιρίας αξιόποινη (π.χ. αν τα χρέη κάθε εταιρίας, και όχι αθροιστικώς 
και των δύο µαζί, υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 10.000 ευρώ).  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, 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 
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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. Με βάση, λοιπόν, τα ανωτέρω, όταν πρόκειται 
για µη καταβολή χρεών προς το ∆ηµόσιο, τα οποία έχουν βεβαιωθεί σε βάρος 
ανώνυµης εταιρίας ή εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, πρέπει να αναφέρεται στην 
απόφαση ότι το ποινικώς υπεύθυνο πρόσωπο, κατά το χρόνο κατά τον οποίο 
βεβαιώθηκε το χρέος, είχε, στην πρώτη περίπτωση, την ιδιότητα του προέδρου των 
∆.Σ. ή του διευθύνοντος ή εντεταλµένου ή συµπράττοντος συµβούλου κ.λπ. ή, 
τουλάχιστον, του µέλους του διοικητικού συµβουλίου της εταιρίας, στη δε δεύτερη 
την ιδιότητα του διαχειριστή ή, τουλάχιστον, του εταίρου και ότι αυτό ασκούσε 
πράγµατι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω.  
- Υπέρβαση δε εξουσίας, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' λόγο 
αναιρέσεως, υπάρχει όταν το δικαστήριο άσκησε δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο 
νόµος. Η υπέρβαση εξουσίας απαντάται είτε ως θετική είτε ως αρνητική. Θετική 
υπέρβαση υπάρχει όταν το δικαστήριο αποφάσισε για ζήτηµα που δεν υπαγόταν στη 
δικαιοδοσία του, ενώ αρνητική όταν παρέλειψε να αποφασίσει για ζήτηµα που είχε 
υποχρέωση στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' 
αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή 
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρµοσε. 
Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και 
όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο 
πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το 
σκεπτικό αυτής και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου 
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του 
νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση (ΟλΑΠ 3/2008). Κατά δε τη διάταξη 
του άρθρου 518 παρ. 1 εδ.α ΚΠ∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 N. 
3160/2003, "αν ασκηθεί αναίρεση επειδή έχει γίνει εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης, ο Άρειος Πάγος δεν παραπέµπει την υπόθεση αλλά 
εφαρµόζει τη σωστή ποινική διάταξη και, αν δεν υπάρχει αξιόποινη πράξη, κηρύσσει 
αθώο τον κατηγορούµενο".  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 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  
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