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Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 819 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αγορανοµικά αδικήµατα. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 4 του Π∆ 40/1977 "1.Απαντα τα είδη σφαγίων ζώων, τα σφάγια 
αυτών, τα προϊόντα, τα παραπροϊόντα και τα υποπροϊόντα αυτών, ως ταύτα 
αναφέρονται εις το άρθρον 1, υφίστανται υποχρεωτικώς, µερίµνη και ευθύνη του 
κατόχου των, κτηνιατρικήν επιθεώρησιν κατά τας διατάξεις του παρόντος. 2. Η 
κτηνιατρική επιθεώρησις των ανωτέρω ειδών, αποσκοπεί εις τον έλεγχον και τον 
καθορισµόν αφ' ενός της υγιεινής και ποιοτικής καταστάσεως αυτών και αφ' ετέρου 
εις τον έλεγχον της επεξεργασίας, της παρασκευής, της µεταποιήσεως ή της 
συντηρήσεως, από υγειονοµικής και τεχνολογικής απόψεως, ως και εις τον έλεγχον 
απάντων των σταθεροτύπων των καθοριζοµένων εις τα οικεία διατάγµατα. 3. Η 
κτηνιατρική επιθεώρησις διενεργείται εις τα σηµεία εισόδου και τελωνισµού διά τα 
εξαγόµενα προϊόντα, εις τα σηµεία εξόδου διά τα εξαγόµενα, τους χώρους 
παραγωγής, συλλογής και συλλήψεως διά τα εγχώρια, ως και εις άπαντα τα στάδια 
της διακινήσεως, της εναποθηκεύσεως και συντηρήσεως, της επεξεργασίας και 
µεταποιήσεως, της διαθέσεως και καταναλώσεως αυτών. Αυτή περιλαµβάνει 
µακροσκοπικήν - οργανοληπτικήν εξέτασιν και ενδεχοµένως, εργαστηριακήν 
τοιαύτην επί δείγµατος." Επίσης κατά το άρθρο 13 του ως άνω Π∆ "... 5. Άπαντα τα 
εντός της χώρας µας διακινούµενα από νοµού εις νοµόν, νωπά, εψυγµένα και 
κατεψυγµένα κρέατα, εδώδιµα παραπροϊόντα σφαγίων και πτηνά, συνοδεύονται 
απαραιτήτως υπό κτηνιατρικού πιστοποιητικού, εις ο αναγράφονται τα εις τας 
οικείας, αντιστοίχως, διατάξεις διαλαµβανόµενα στοιχεία ... . Τέλος κατά το άρθρο 15 
του ιδίου Π.∆/τος "Τα τρόφιµα αναλόγως των αποτελεσµάτων των κτηνιατρικών 
επιθεωρήσεων βάσει της εν γένει υγιεινής και ποιοτικής καταστάσεως εις ην ταύτα 
ευρίσκονται και των όρων των ισχυούσης νοµοθεσίας, χαρακτηρίζονται ως 
ακολούθως : α) Κατάλληλα προς κατανάλωσιν - β) Κατάλληλα υπό χρονικόν 
περιορισµόν - γ) Κατάλληλα υπό προϋποθέσεις δ) Ακατάλληλα προς βρώσιν - ε) 
Ακατάλληλα προς κατανάλωσιν ως µη πληρούντα τας διατάξεις της ισχυούσης 
νοµοθεσίας: Ως τοιαύτα νοούνται τα τρόφιµα τα οποία δεν πληρούν ένα ή 
περισσότερους όρους της σχετικής νοµοθεσίας. Η τύχη τούτων καθορίζεται εις τας 
οικείας διατάξεις. στ) Επιβλαβή: Ως τοιαύτα νοούνται τα τρόφιµα άτινα εφ' άπαξ ή 
κατ' επανάληψιν λαµβανόµενα δύνανται να επιφέρουν βλάβην ή διαταραχήν εις την 
κανονικήν λειτουργίαν του οργανισµού του ανθρώπου άνευ βαρύτερων συνεπειών. 
Εν τη έννοια βλάβη της υγείας δεν περιλαµβάνονται η αλλεργία ή αναφυλαξία". 
Περαιτέρω κατ' άρθρο 22 του ιδίου ως άνω Π∆/τος "οι παραβαίνοντες τας διατάξεις 
του παρόντος τιµωρούνται κατά τα διατάξεις του Ν. 248/1914 "Περί οργανώσεως της 
Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας" ως ούτος συνεπληρώθη δια του ΑΝ 
23.24-1-1936 και του Ν. 4085/1960, αµφοτέρων περί συµπληρώσεως του Ν. 
248/1914. Τέλος, κατ' άρθρο 23Β παρ.1 του Ν. 248/1914 "οι παραβάτες του παρόντος 
νόµου και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδοµένων προεδρικών διαταγµάτων και 
υπουργικών αποφάσεων" τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών και 
χρηµατική ποινή ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) δραχµών τουλάχιστον".  
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- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, 
όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί όλα στο σύνολο τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. 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. Εξάλλου, η 
επιβαλλόµενη κατά τα ανωτέρω ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της 
αποφάσεως 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 ΚΠοιν∆, 
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 και οι ισχυρισµοί για 
ανυπαρξία καταλογισµού λόγω πραγµατικής ή νοµικής πλάνης πρέπει να 
αιτιολογείται ιδιαιτέρως. 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.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆ 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 
κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 18, 26, 27,  
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ΚΠ∆: 170, 333, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 248/1914, άρθ. 23Β, 
Π∆: 40/1977, άρθ. 4, 13, 15, 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία από πρόθεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 302 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Έλλειψη 
ακροάσεως. 
- Κατά τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 299 του ΠΚ 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 το συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι 
για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απαιτείται, 
αντικειµενικώς µεν, η αφαίρεση της ζωής άλλου ανθρώπου µε θετική ενέργεια ή 
παράλειψη οφειλόµενης από το νόµο ενέργειας, υποκειµενικώς δε δόλος που 
περιλαµβάνει τη γνώση των αντικειµενικών στοιχείων της πράξης και τη θέληση 
καταστροφής της ζωής του άλλου ανθρώπου . Από τη διατύπωση της δεύτερης 
παραγράφου του 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 διάταξης, απαιτείται ψυχική ηρεµία του δράστη είτε κατά την απόφαση είτε κατά 
την εκτέλεση της πράξης. Ενώ, στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται ο δράστης να 
βρίσκεται σε βρασµό ψυχικής ορµής και κατά τη λήψη της απόφασης και κατά την 
εκτέλεση της πράξης, γιατί αν λείπει ο βρασµός ψυχικής ορµής σε ένα από τα στάδια 
αυτά, 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 . Για την ύπαρξη του στοιχείου της ψυχικής ορµής, στο 
έγκληµα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν αρκεί οποιαδήποτε αιφνίδια και 
απότοµη υπερδιέγερση κάποιου συναισθήµατος, αλλά απαιτείται η υπερδιέγερση 
αυτή να φθάσει σε ψυχική κατάσταση τέτοια, που να αποκλείει τη σκέψη, δηλαδή, τη 
δυνατότητα στάθµισης των αιτίων που κινούν την πράξη ή απωθούν από αυτήν.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' 
ΚΠοιν∆, 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. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο. Η επιβαλλόµενη από τις πιο πάνω διατάξεις ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, πρέπει, να εκτείνεται και στους αυτοτελείς 
ισχυρισµούς του κατηγορουµένου, δηλαδή, εκείνους που προβάλλονται στο 
δικαστήριο της ουσίας από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορό του και τείνουν στην 
άρση του αδίκου χαρακτήρα της πράξης ή της ικανότητας προς καταλογισµό ή στη 
µείωση αυτής ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή στη µείωση της ποινής, υπό την 
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προϋπόθεση ότι οι ισχυρισµοί αυτοί έχουν προβληθεί κατά τρόπο σαφή και ορισµένο. 
Εφόσον, δεν αιτιολογείται ειδικώς η απόρριψη ενός τέτοιου ισχυρισµού, ιδρύεται 
λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, ενώ η µη απάντηση (σιγή απόρριψη), 
συνιστά έλλειψη ακροάσεως, κατά το άρθρο 170 παρ. 2 του ΚΠοιν∆ και ιδρύει 
ιδιαίτερο λόγο αναιρέσεως, εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ Β' του ίδιου Κώδικα.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 299, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία από πρόθεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 842 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Έγγραφο 
που δεν αναγνώσθηκε κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 299 παρ.1 του ΠΚ, όποιος µε πρόθεση σκότωσε 
άλλον, τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη κατά δε τη διάταξη του άρθρου 27 του ίδιου 
κώδικα, µε πρόθεση πράττει όποιος θέλει την παραγωγή των περιστατικών που κατά 
το νόµο απαρτίζουν την έννοια κάποιας αξιόποινης πράξης και επίσης όποιος 
γνωρίζει ότι από την πράξη του ενδέχεται να παραχθούν τα αυτά περιστατικά τα 
οποία και αποδέχεται. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι το έγκληµα της 
ανθρωποκτονίας από πρόθεση προϋποθέτει, αντικειµενικά µεν, την αφαίρεση ζωής 
άλλου, µε θετική ενέργεια ή και ακόµη µε την παράλειψη ενέργειας που οφείλεται 
από το νόµο και υποκειµενική δόλο, άµεσο ή ενδεχόµενο, που συνίσταται, ο µεν 
άµεσος στη γνώση και τη θέληση των στοιχείων της πράξεως, δηλαδή της 
θανατώσεως του άλλου, ο δε ενδεχόµενος, στην αποδοχή του ενδεχόµενου 
αποτελέσµατος της θανάτωσης του άλλου. Περαιτέρω, κατά µεν το άρθρο 1 παρ.2 
του Ν. 2168/1993 "όπλα θεωρούνται επίσης τα αντικείµενα που είναι πρόσφορα για 
επίθεση ή άµυνα και ιδιαίτερα ... β)µαχαίρια κάθε είδους, εκτός εκείνων που η κατοχή 
τους δικαιολογείται για οικιακή η επαγγελµατική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα 
αλιεία ή άλλη συναφή χρήση" κατά δε το άρθρο 14 του ίδιου νόµου, "όποιος µε 
χρήση όπλου ή άλλου αντικειµένου αναφερόµενου στον παρόντα νόµο, διαπράττει 
κακούργηµα ή πληµµέληµα από δόλο ή αµέλεια και καταδικασθεί, ανεξάρτητα από 
την ποινή που επιβάλλεται γι' αυτό, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) 
µηνών".  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, 
η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως, 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 εφαρµοσθείσα 
ουσιαστική ποινική διάταξη. Η αιτιολογία αυτή πρέπει να υπάρχει όχι µόνον ως προς 
την κατηγορία, αλλά να επεκτείνεται και στους προβαλλόµενους από τον 
κατηγορούµενο ή το συνήγορο του αυτοτελείς ισχυρισµούς. Είναι δε αυτοτελείς 
εκείνοι οι ισχυρισµοί, οι οποίοι κατατείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της 
πράξεως ή αποκλείουν ή µειώνουν την ικανότητα προς καταλογισµό ή οδηγούν στην 
εξάλειψη του αξιοποίνου ή σε µείωση της ποινής. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός είναι 
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και εκείνος που προβάλλεται από τον κατηγορούµενο, για συνδροµή στο πρόσωπο 
του, κατ' άρθρο 36 ΠΚ µειωµένης ικανότητας για καταλογισµό.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333, 364 παράγραφος 1 
και 369 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 παράγραφος 1 στοιχ. Ά' του ίδιου Κώδικα λόγου αναιρέσεως, διότι έτσι 
παραβιάζεται η άσκηση του κατά το άρθρο 358 του ίδιου Κώδικα δικαιώµατος του 
κατηγορουµένου να προβαίνει σε δηλώσεις, παρατηρήσεις, εξηγήσεις σχετικά µε το 
αποδεικτικό αυτό µέσο. Στα πρακτικά της δηµοσίας συζητήσεως, που συντάσσονται, 
δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται σε ποιο αποδεικτέο 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 να µπορεί να διαγνωσθεί ότι αναγνώσθηκε όλο το περιεχόµενο του και ο 
κατηγορούµενος, γνωρίζων πλήρως την ταυτότητα του, είχε κάθε ευχέρεια να 
ασκήσει τα από το άρθρο 358 ΚΠ∆ ως άνω δικαιώµατα του, δεδοµένου µάλιστα ότι, 
εφόσον στην πραγµατικότητα πραγµατοποιήθηκε η ανάγνωση του εγγράφου αυτού, 
παρασχέθηκε η δυνατότητα στον κατηγορούµενο να προβεί σε δηλώσεις και 
εξηγήσεις, που είναι σχετικές µε το περιεχόµενο του, αφού η δυνατότητα αυτή 
λογικώς δεν εξαρτάται µόνον από τον τρόπο κατά τον οποίο αναφέρονται στα 
πρακτικά τα αναγνωσθέντα έγγραφα.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 27, 299, 
ΚΠ∆: 329, 331, 333, 358, 364, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 2168/1993, άρθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1620 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Ακυρότητα 
κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Ένορκη κατάθεση µάρτυρα. Ανάγνωση 
εγγράφων. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 314 παρ. 1 α του ΠΚ, "όποιος από αµέλεια προκαλεί 
σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών 
ετών" και κατά τη διάταξη του άρθρου 28 του 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 σωµατικής βλάβης 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 
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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 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 
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 
(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 επέλευσης του εγκληµατικού αποτελέσµατος.  
- Η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτούµενη κατά το άρθρο 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 περ. ∆' του ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν σε 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 (αποδεικτικά µέσα) επί των οποίων θεµελιώνονται τα περιστατικά αυτά, 
καθώς και οι σκέψεις µε τις οποίες το ∆ικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα 
περιστατικά, στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. 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.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 365 παρ. 1 εδ. α' ΚΠοιν∆, κατά την οποία ορίζεται, 
"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", προκύπτει, ότι, 
ακυρότητα της διαδικασίας, από την οποία ιδρύεται λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 
510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ΚΠοιν∆, προκαλείται, όταν, παρά την υποβολή σχετικής 
αιτήσεως από τον κατηγορούµενο ή τον εισαγγελέα, δεν αναγνωσθεί ένορκη κατά την 
προδικασία κατάθεση µάρτυρα, του οποίου η εµφάνιση στο ακροατήριο είναι 
αδύνατη. Ακυρότητα της διαδικασίας προκαλείται επίσης, αν ληφθεί υπόψη τέτοια 
κατάθεση, χωρίς αυτή να αναγνωσθεί ή ο κατηγορούµενος εναντιωθεί στην 
ανάγνωση της καταθέσεως του απολιπόµενου µάρτυρα και το ∆ικαστήριο την 
αναγνώσει και τη λάβει υπόψη του, χωρίς να βεβαιώσει αιτιολογηµένα την αδυναµία 
εµφανίσεώς του, γιατί έτσι παραβιάζεται το δικαίωµα που παρέχεται σε κάθε 
κατηγορούµενο, από τη διάταξη του άρθρου 333 του ΚΠοιν∆ και από τις διατάξεις 
του άρθρου 6 παρ. 3 εδ. δ' της ΕΣ∆Α (Ν∆ 53/1974) και του άρθρου 14 παρ. 3 στοιχ. ε' 
του "∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα" (Ν. 2462/1997), 
να εξετάζει τους µάρτυρες στο ακροατήριο και δηµιουργείται απόλυτη ακυρότητα, 
κατά το άρθρο 171 παρ. 1 περ. δ' του ΚΠοιν∆. ∆εν δηµιουργείται όµως καµία 
ακυρότητα, όταν το ∆ικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση, αναγνώσει και 
λάβει υπόψη του ένορκη κατάθεση µάρτυρα κατά την προδικασία, εφόσον βεβαιώσει 
στην απόφασή του την αδυναµία εµφάνισης του µάρτυρα στο ακροατήριό του, έστω 
και αν ο κατηγορούµενος εναντιωθεί σχετικά. Η εναντίωση αυτή του 
κατηγορουµένου αποτελεί περιστατικό, το οποίο εµπίπτει στη διάταξη του άρθρου 



 

[9] 
 

334 παρ. 2 ΚΠοιν∆ και µπορεί να µη λαµβάνεται υπόψη, αν εµποδίζει την 
εξακρίβωση της αλήθειας. Τούτο ισχύει ιδίως, όταν ο µάρτυρας έχει αποβιώσει ή 
είναι αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερής η ανεύρεσή του ή η εµφάνισή του στο 
ακροατήριο και η κατάθεση αυτού, που λήφθηκε στην προδικασία είναι εντελώς 
αναγκαία για την ανακάλυψη της αλήθειας. ∆ιαφορετικά η εναντίωση του 
κατηγορουµένου ως προς την ανάγνωση τέτοιας καταθέσεως, αντιβαίνει στις 
διατάξεις των άρθρων 6 και 18 της ΕΣ∆Α, διότι απολήγει στην παρεµπόδιση 
διεξαγωγής δίκαιης και ουσιαστικής δίκης. (ΑΠ 371/2007, 1395/2006).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 502 παρ. 1 γ ΚΠοιν∆, ορίζεται ότι όταν εµφανίζεται ο 
εκκαλών στο δευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο "σε κάθε περίπτωση διαβάζονται και 
λαµβάνονται υπόψη από το ∆ικαστήριο τα πρακτικά της πρωτοβάθµιας δίκης που 
περιέχουν τις καταθέσεις των µαρτύρων που εξετάστηκαν, οι ένορκες καταθέσεις που 
δόθηκαν στην προδικασία στις περιπτώσεις του άρθρου 365 και τα έγγραφα που 
αναφέρονται στο άρθρο 364. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 329-338, 340, 
344, 347, 348, 349, 352, 357- 363, 366- 373.".  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333, 364 παρ. 1 και 369 
του ΚΠοιν∆, προκύπτει ότι η λήψη υπόψη και η συνεκτίµηση από το ∆ικαστήριο της 
ουσίας, για την ενοχή του κατηγορουµένου ή την επιβολή ποινής 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 περ. δ του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, διότι 
έτσι παραβιάζεται η άσκηση του κατά το άρθρο 358 του ίδιου Κώδικα δικαιώµατος 
του κατηγορουµένου να προβαίνει σε δηλώσεις, παρατηρήσεις και εξηγήσεις σχετικά 
µε το αποδεικτικό µέσο. Στα πρακτικά της δηµόσιας συζητήσεως, που συντάσσονται, 
δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται σε ποιο αποδεικτικό θέµα αφορά το έγγραφο, 
ούτε να καταχωρίζεται το περιεχόµενο του εγγράφου που αναγνώσθηκε, ούτε το 
πρόσωπο που το προσκόµισε. Αρκεί να αναφέρονται στα πρακτικά τα στοιχεία εκείνα 
που προσδιορίζουν µε επάρκεια την ταυτότητά του, έτσι ώστε να µην καταλείπεται 
αµφιβολία για το ποίο επακριβώς έγγραφο αναγνώσθηκε κάθε φορά. Τα στοιχεία δε 
αυτά, δεν συµπίπτουν πάντοτε µε τα στοιχεία του πλήρους τίτλου του εγγράφου. 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, 
τις απόψεις του και να προβεί στις παρατηρήσεις του, ως προς το περιεχόµενό του, 
γιατί διαφορετικά, στην περίπτωση δηλαδή κατά την οποία δεν προσδιορίζεται µε 
επάρκεια η ταυτότητά του εγγράφου, δηµιουργείται απόλυτη ακυρότητα. 
∆ιαφορετικό είναι το ζήτηµα εάν από την αόριστη αναφορά της ταυτότητας ενός 
εγγράφου που αναγνώσθηκε δηµιουργείται ασάφεια στο αιτιολογικό της αποφάσεως, 
ως προς το αν το ∆ικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη του το έγγραφο αυτό που 
αναγνώσθηκε και αν στήριξε ή όχι σ' αυτό την κρίση του, οπότε όµως δηµιουργείται 
ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠοιν∆ λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη 
ειδικής αιτιολογίας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 314, 
ΚΠ∆: 329, 331, 333, 334, 358, 364, 365, 502, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. 
∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 371 
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Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Πολεοδοµικές παραβάσεις. Αυθαίρετα κτίσµατα. 
Πολιτική αγωγή. Απόλυτη ακυρότητα. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ.1 ΠΚ, όποιος επιφέρει από αµέλεια το θάνατο 
άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Από τη διατύπωση της 
ανωτέρω διατάξεως προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του προβλεπόµενου απ' αυτήν 
εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, η οποία είναι δυνατόν να επέλθει είτε 
από θετική ενέργεια είτε από παράλειψη απαιτούνται α) η πρόκληση θανάτου άλλου 
προσώπου και β) το αποτέλεσµα αυτό να οφείλεται σε αµέλεια του δράστη. Εξάλλου, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 28 ΠΚ, από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη 
της προσοχής, την οποία ώφειλε από τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε 
δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που θα επέφερε η πράξη του, είτε 
προέβλεψε µεν το αποτέλεσµα αυτό, ως δυνατό πλην όµως προέβη στην πράξη του 
πιστεύοντας ότι δεν θα επέλθει. ∆ηλαδή κατά την έννοια της διάταξης αυτής, η 
αµέλεια διακρίνεται σε µη συνειδητή (που συντρέχει όταν ο δράστης προέβη την 
πράξη του, γιατί δεν προέβλεψε ως δυνατό να επέλθει το αξιόποινο αποτέλεσµα που 
απ' αυτήν προήλθε) και σε ενσυνείδητη (που συντρέχει όταν ο δράστης προέβλεψε ως 
δυνατό να επέλθει το αποτέλεσµα της πράξεως του, αλλά προέβη σ' αυτή γιατί 
πίστευε ότι δεν θα επέλθει). Για την εξακρίβωση της από αµέλεια ποινικής ευθύνης 
του δράστη λαµβάνονται υπόψη, αφ' ενός µεν όλες οι αντικειµενικές περιστάσεις υπό 
τις οποίες τελέσθηκε η πράξη, προκειµένου να κριθεί απ' αυτές αν καταβλήθηκε από 
το δράστη η προσοχή που επιβάλλεται σε κάθε µετρίως συνετό άνθρωπο από τους 
νοµικούς κανόνες και την κοινή πείρα και λογική, αφ' ετέρου δε οι προσωπικές 
ικανότητες του δράστη, για να κριθεί απ' αυτές αν µπορούσε να προβλέψει και να 
αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα που προήλθε από την πράξη του. Περαιτέρω, 
κατά τη διάταξη του άρθρου 22 παρ.1 και 3 του Ν.1577/1985 "1.Για την εκτέλεση 
οποιασδήποτε οικοδοµικής εργασίας δόµησης εντός ή εκτός οικισµού απαιτείται 
οικοδοµική άδεια της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας. Τέτοιες εργασίες είναι ιδίως 
οι εκσκαφές και επιχώσεις, η εγκατάσταση ικριωµάτων, η ανέγερση, επισκευή, 
διαρρύθµιση και κατεδάφιση κτιρίων και των παραρτηµάτων τους... 3.Κάθε 
κατασκευή που εκτελείται α) χωρίς άδεια της παραγράφου 1 ή β)καθ' υπέρβαση της 
άδειας ή γ) µε βάση άδεια που ανακλήθηκε ή δ) κατά παράβαση των σχετικών 
διατάξεων είναι αυθαίρετη και υπάγεται στις σχετικές για τα αυθαίρετα διατάξεις του 
ν.1337/1983 όπως ισχύουν...",ενώ κατά το άρθρο 17 παρ.8 του ίδιου νόµου, οι 
ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον έξι µηνών. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.1α και2 του Π. 
∆/τος της 8/13-7-1993 " 1. Για τη χορήγηση της οικοδοµικής άδειας απαιτούνται τα 
ακόλουθα σχέδια και δικαιολογητικά: α) αίτηση του ενδιαφεροµένου στην οποία 
είναι ενσωµατωµένα σε ενιαίο τεύχος έντυπα µε τις δηλώσεις αναθέσεων-αναλήψεως 
(µελέτης επίβλεψης), φύλλο ελέγχου, ειδικό έντυπο προϋπολογισµού. 2) Η αίτηση για 
έκδοση οικοδοµικής άδειας πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται µε τις µελέτες και τα 
δικαιολογητικά των εδαφίων α,β,γ,η... Σε περίπτωση που η αίτηση δεν συνοδεύεται 
από τα παραπάνω στοιχεία δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται ακόµη και αν έχει 
πρωτοκολληθεί", ενώ κατά το άρθρο 6 παρ.1 και 3α του ίδιου διατάγµατος "1) Οι 
οικοδοµικές άδειες αν δεν ανακληθούν ή ακυρωθούν ισχύουν µέχρι την αποπεράτωση 
των προβλεποµένων από αυτές οικοδοµικών εργασιών, που πιστοποιείται µε τη 
σχετική θεώρηση της άδειας και όχι περισσότερο από τέσσερα χρόνια από την 
έκδοση τους... 3) Η οικοδοµική άδεια αναθεωρείται για την παράταση της ισχύος της 
µετά αυτοψία µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) αν µέχρι τη λήξη της ισχύος της 
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άδειας, έχει περατωθεί ο φέρων οργανισµός της οικοδοµή η άδεια αναθεωρείται για 
αόριστο χρόνο...". Περαιτέρω, κατά τα άρθρα 3 παρ.1α,2 και3,7,10,11 και 21 παρ.1 
και3 του Π∆ 778/1980 " άρθρο 3 παρ.1. Κατά την εκτέλεση των εις το άρθρο 1 του 
παρόντος αναφεροµένων εργασιών δέον όπως χρησιµοποιούνται ικριώµατα ή 
φορητές κλίµακες υπό τους κάτωθι όρους και περιορισµούς, αναλόγως του ύψους 
αυτών από της στάθµης του εδάφους ή του κατά περίπτωση δαπέδου ορόφου της 
οικοδοµής. α) Εις εξωτερικές εργασίες ύψους άνω των τεσσάρων (4) µέτρων από του 
εδάφους χρησιµοποιούνται σταθερά ικριώµατα... παρ. 2. Της ενάρξεως και 
εκτελέσεως εργασίας επί σταθερών ικριωµάτων δέον να προηγείται βεβαίωση εις 
διπλούν, του υπευθύνου µηχανικού του επιβλέποντος το υπό εκτέλεση έργου και του 
κατασκευαστή του έργου περί της συµφώνως προς άπαντες τους υπό των διατάξεων 
του παρόντος προβλεπόµενους όρους εγκαταστάσεως τούτων, υποβαλλοµένη προς το 
οικείο Τµήµα ή Γραφείο Επιθεωρήσεως Εργασίας ή όπου δεν υπάρχουν τέτοια, προς 
τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές. Η µία των ως άνω βεβαιώσεων, δεόντως θεωρηµένη, 
τηρείται εις τον τόπο εργασίας. παρ. 3. Απαγορεύεται η χρήση ξύλινων εξωτερικών 
ικριωµάτων εις οικοδοµάς άνω των (3) τριών ορόφων και ύψους πέραν των δέκα (10) 
µέτρων. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιµοποιούνται µόνο µεταλλικά (σωληνωτά) 
ικριώµατα... Άρθρο 7 παρ.1. Οι εγκάρσιες δοκίδες, που χρησιµοποιούνται διά την 
έδραση του δαπέδου εργασίας δέον να συνίστανται εξ υγιούς ξύλου (πελεκητού) 
αποτελούµενου εξ αυτούσιου κορµού (λατάκι) άνευ ρωγµών, αρµών και ρόζων και να 
µη φέρουν πολλές διατρήσεις ηλώσεων προγενέστερης χρήσεως. Απαγορεύεται η 
χρησιµοποίηση ξύλου κατά µήκος τετµηµένου (σχισµένου). Παρ.2. Οι εγκάρσιες 
δοκίδες (τρυπόξυλα) εδράζονται είτε επί ξύλινων αναβολέων (τάκων),ηλουµίγων επί 
των ορθοστατών, των οποίων η διατοµή πρέπει να είναι µεγαλύτερη της διατοµής της 
δοκίδος και το µήκος των τουλάχιστον πεντήκοντα εκατοστά (0,50) του µέτρου είτε 
επί των τοίχων της οικοδοµής εντός οπών σταθεροποιούµενες δια της προσηλώσεως 
καταλλήλου προσαρµογής (κλάπας) εις την άλλην πλευρά του τοίχου ή δι' ετέρας 
µεθόδου εξασφαλίζουσας το ακλόνητο της κατασκευής. παρ.3. Η τοµή των ως άνω 
δοκίδων, διά την στήριξη των δαπέδων εργασίας, δέον να είναι διαστάσεων δέκα επί 
δέκα εκατοστών (0,10Χ0,10) του µέτρου. Άρθρο 10 παρ.1.Προς επίτευξη του 
αµετακίνητου του ικριώµατος δέον να υφίσταται σύνδεση τούτου µετά της οικοδοµής 
δι εγκαρσίων δοκίδων συνδεουσών τους ορθοστάτες του ικριώµατος και 
εισερχοµένων εντός της οικοδοµής, είτε διά των υπαρχόντων ανοιγµάτων, είτε δια 
των προς τον σκοπό αυτό διανοιγοµένων οπών. Παρ.2. Οι δοκίδες στερεώνονται επί 
ξύλινων ορθοστατών, οι οποίοι τοποθετούνται εις το εσωτερικό της οικοδοµής και 
ενσφηνώνονται µεταξύ δαπέδου και οροφής, εξασφαλιζοµένου του ακλόνητου 
αυτών.Παρ.3.Η σύνδεση του ικριώµατος µετά της οικοδοµής δια µεν µικρού µήκους 
προσόψεις, µέχρι δέκα έξι (16,00) µέτρων, δέον να περιλαµβάνει ανά δάπεδο 
εργασίας τουλάχιστον τέσσερις ορθοστάτες, διά δε µεγαλύτερης εκτάσεως έργα κατά 
την κρίση του επιβλέποντος το έργο µηχανικού (Σχ.7 του παραρτήµατος). Άρθρο 11. 
Εις το ύψος οροφής ισογείου και τουλάχιστον εις ύψος τριών µέτρων και πεντήκοντα 
εκατοστών(3,50) του µέτρου από του πεζοδροµίου, τοποθετείται απαραιτήτως 
προστατευτικό προστέγασµα. Το προστέγασµα τούτο αποτελείται από οριζόντιο 
ανθεκτικό σανίδωµα πλάτους ίσον προς το των ικριωµάτων και ουχί µικροτέρου του 
ενός µέτρου και τριάντα εκατοστών (1,30) του µέτρου και εν συνεχεία τούτου από 
έτερον τµήµα κεκλιµένο (αντένα),κλίσεως πλάτους προς ύψος εν προς δύο και ύψους 
ογδοήκοντα οκτώ εκατοστών (0,80) του µέτρου.(Σχ.8 του παραρτήµατος).Το 
οριζόντιο τµήµα του προστεγάσµατος επιτρέπεται να είναι αυτό τούτο το δάπεδο 
εργασίας .Τα προστεγάσµατα ταύτα κατασκευάζονται και εις εσωτερικές αυλές ή 
τυχόν προσπελάσεις παρά τις µεσοτοιχίες, εφόσον προκύπτει κίνδυνος ατυχήµατος ή 
ρυπάνσεως... και Άρθρο 21 παρ. 1. Οι εγκαταστάσεις ή διατάξεις ασφαλείας πρέπει 
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να κατασκευάζονται ούτως ώστε να αντιστοιχούν στην προς εκτέλεση εργασία και να 
διασφαλίζουν τον εργαζόµενο εκ των κινδύνων τους οποίους διατρέχει κατά την 
εκτέλεση της...Παρ.3. Άπαντα τα ικριώµατα επιθεωρούνται υπό του επιβλέποντος 
µηχανικού α)προ της εγκαταστάσεως εκάστου συνεργείου β) άπαξ της εβδοµάδος". 
Ακόµη κατά το άρθρο 37 παρ.2 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 1073 της 12/16-9-1981 
"Εάν εις δάπεδο εργασίας δεν υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωµα και θωράκιο πρέπει 
να τοποθετούνται εναλλακτικώς κατά περίπτωση: ∆άπεδο εργασίας και ξύλινο 
κεκλιµένο επίπεδο το οποίο να εµποδίζει την ελευθέρα πτώση των εργαζοµένων, για 
ύψος µεγαλύτερο των τριών (3.00) µέτρων ή δίχτυ ή έτερον υλικό ιδίας 
ελαστικότητας το οποίο να εµποδίζει την ελευθέρα πτώση, για ύψος ανώτερο των έξι 
(6,00) µέτρων. (βλ. σχήµατα 2 και3). Οι ως άνω κατασκευές δεν είναι απαραίτητοι 
εφόσον η εργασία υπ' αυτές τις συνθήκες δεν πρόκειται να διαρκέσει πλέον της 
ηµέρας και εφόσον οι εργαζόµενοι φέρουν ζώνες ασφαλείας. Τέλος κατά τα άρθρα 
3,5 και 7 παρ. 1 του Ν. 1396/1983 "Άρθρο 3. Ο εργολάβος και υπεργολάβος 
ολόκληρου του έργου, ανεξάρτητα αν 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 και υποχρεούνται: 1. Να λαµβάνουν και να τηρούν όλα τα µέτρα 
ασφαλείας που αφορούν στο τµήµα του έργου που ανέλαβαν, ανεξάρτητα 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 οποίο έχουν αναλάβει. Άρθρο 7. Ο 
επιβλέπων, εκτός από τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από άλλες διατάξεις έχει και τις 
ακόλουθες: 1. Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύµφωνες µε τους κανόνες της 
επιστήµης και της τέχνης, για την εκτέλεση εργασιών αντιστηρίξεων, σταθερών 
ικριωµάτων και πίνακα διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος. Να επιβλέπει την τήρηση των 
οδηγιών αυτών πριν από την έναρξη των εργασιών και περιοδικά κατά την εκτέλεση 
τους".  
- Κατά την παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 1337/1983, όπως αντικαταστάθηκε µε την 
παρ. 13 του άρθρου 3 του Ν. 2242/1994, οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής 
αυθαιρέτων, οι µηχανικοί που συντάσσουν τη µελέτη ή έχουν την επίβλεψη του έργου 
και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 6 
µηνών ή µε χρηµατική ποινή από 500.000 µέχρι 5.000.000 δρχ. ανάλογα µε την αξία 
του αυθαίρετου έργου και το βαθµό υποβάθµισης του φυσικού ή πολιτιστικού 
περιβάλλοντος. Αν η πιο πάνω πράξη έχει γίνει από αµέλεια, τιµωρείται µε ποινή 
φυλάκισης µέχρι ένα χρόνο ή µε χρηµατική ποινή από 200.000 µέχρι 2.000.000 δρχ., 
κατά δε το άρθρο 22 του Ν. 1577/1985, αυθαίρετο είναι το έργο που κατασκευάζεται 
είτε χωρίς άδεια της αρµόδιας Πολεοδοµικής Υπηρεσίας, είτε καθ' υπέρβαση της ή µε 
βάση ανακληθείσα τέτοια άδεια. Από την ανωτέρω διάταξη του, ως ισχύει, άρθρου 17 
παρ. 8 Ν. 1337/1983,συνάγεται ότι δράστης της παραβάσεως του α' εδαφίου αυτής 
µπορεί να είναι µόνον ο εκ προθέσεως προβαίνων στην κατασκευή αυθαιρέτου έργου, 
οπότε τιµωρείται µε τις στο εδάφιο αυτό απειλούµενες, ως άνω, διαζευκτικές ποινές 
ενώ και στις δύο περιπτώσεις, είτε από δόλο είτε από αµέλεια υπαίτιος καθίσταται 
εκείνος που έχει µία από τις παραπάνω ιδιότητες (ιδιοκτήτης, εντολέας κλπ.).  
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Περαιτέρω η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθρο 1 Π∆ 5/12 
Ιουλίου 1983 για το χαρακτηρισµό ενός κτίσµατος ως αυθαιρέτου αποτελεί 
προϋπόθεση για την επιβολή των προβλεποµένων διοικητικών κυρώσεων, όχι όµως 
και για την άσκηση ποινικής δίωξης και την τιµωρία των υπευθύνων και συνεπώς δεν 
συνιστά εξωτερικό όρο του αξιοποίνου του εγκλήµατος της κατασκευής αυθαιρέτου 
(ΟλΑΠ 33/1990). 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 171 παρ.2 ΚΠ∆, απόλυτη ακυρότητα, η οποία ιδρύει λόγο 
αναιρέσεως της αποφάσεως κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' του ίδιου Κώδικα, 
επιφέρει και η παρά τον νόµο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος κατά τη 
διαδικασία στο ακροατήριο, η οποία υπάρχει όταν δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του 
οι όροι της ενεργητικής και παθητικής νοµιµοποιήσεως για την άσκηση της πολιτικής 
αγωγής ή όταν δεν τηρήθηκε η διαδικασία που έπρεπε να τηρηθεί σχετικά µε τον 
τρόπο και το χρόνο ασκήσεως και υποβολής της κατά το άρθρο 68 ΚΠ∆.  
- Από τα άρθρα 63, 82-84 και 87 ΚΠ∆ προκύπτει ότι νοµιµοποιείται ενεργητικά να 
παρασταθεί ως πολιτικώς ενάγων κατά την ποινική διαδικασία εκείνος που δικαιούται 
να ζητήσει αποζηµίωση ως παθών από το έγκληµα, ή χρηµατική ικανοποίηση λόγω 
ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, τέτοιος δε είναι, όπως συνάγεται από τα άρθρα 914 
και 932 ΑΚ, εκείνος που άµεσα ζηµιώθηκε ή υπέστη ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη 
από την αξιόποινη πράξη του δράστη. 'Ετσι, ειδικότερα επί θανατώσεως προσώπου, 
νοµιµοποιείται ενεργητικά να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων για χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης το τέκνο του θύµατος, ως ανήκον στην, κατά την 
έννοια του άρθρου 932 ΑΚ, οικογένεια τούτου. Η δήλωση παραστάσεως πολιτικής 
αγωγής, από το περιεχόµενο της οποίας κρίνεται η νοµιµοποίηση του πολιτικώς 
ενάγοντος, πρέπει, κατά το άρθρο 84 ΚΠ∆, να περιέχει, µε ποινή το απαράδεκτο, και 
τους λόγους στους οποίους στηρίζεται το δικαίωµα της παραστάσεως. Η δήλωση 
αυτή, όταν επαναλαµβάνεται στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο, κρίνεται στο πλαίσιο 
που διατυπώθηκε στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο και στο µέτρο που έγινε δεκτή απ' 
αυτό.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την επιβαλλόµενη από 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 αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 
τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία, στα 
οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
δικονοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφαρµόσθηκε. Η αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης παραδεκτά 
συµπληρώνεται από το διατακτικό της, µαζί µε το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο.  
- Λόγο αναιρέσεως της απόφασης συνιστά κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του 
ΚΠ∆ και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
Εσφαλµένη ερµηνεία υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει στη διάταξη διαφορετική 
έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή, όταν το 
δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν, στη διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης, συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως 
αυτής, η οποία υπάρχει όταν στο πόρισµα της αποφάσεως που προκύπτει από την 
αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού και του διατακτικού και ανάγεται στα στοιχεία 
και την ταυτότητα του εγκλήµατος έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή 
λογικά κενά, που καθιστούν ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο, σε σχέση µε την ορθή ή 
µη εφαρµογή του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης. 
∆ιατάξεις: 
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ΠΚ: 302, 
ΚΠ∆: 63, 82 - 84, 87, 510 παρ.1 στοιχ. Α, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
ΑΚ: 159, 914, 932, 
Νόµοι: 1337/1983, άρθ. 17, 
Νόµοι: 1577/1985, άρθ. 22,  
Νόµοι: 2242/1994, άρθ. 3,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1825 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 302 παρ. 1 και 28 του ΠΚ, 
προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του προβλεποµένου από αυτές εγκλήµατος της 
ανθρωποκτονίας από αµέλεια, απαιτείται αντικειµενικά µεν πρόκληση θανάτωσης 
άλλου, υποκειµενικά δε α) µη καταβολή από το δράστη της επιβαλλοµένης κατ' 
αντικειµενική κρίση, προσοχής, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος 
άνθρωπος οφείλει υπό τις ίδιες περιστάσεις να καταβάλει, βάσει των νοµικών 
κανόνων, των συνηθειών που επικρατούν στις συναλλαγές και της κοινής πείρας και 
λογικής και β) δυνατότητα αυτού, βάσει των προσωπικών περιστάσεων, γνώσεων και 
ικανοτήτων του, να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο, από 
έλλειψη της προαναφεροµένης προσοχής, είτε δεν προέβλεψε (άνευ συνειδήσεως 
αµέλεια), είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν 
(συνειδητή αµέλεια) και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της πράξης ή 
παράλειψης του δράστη και του επελθόντος αποτελέσµατος. Η τυχόν συντρέχουσα 
συνυπαιτιότητα του παθόντος δεν αναιρεί την ύπαρξη αµελείας του δράστη και την 
ποινική ευθύνη του, εκτός εάν αυτή συνετέλεσε αποκλειστικώς στο αποτέλεσµα που 
επήλθε, οπότε αίρεται ο αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ενέργειας ή παραλείψεως 
του δράστη και του αποτελέσµατος.  
- Η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ιδίου Κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 
ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 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 
εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι 
παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού της αποφάσεως µε το διατακτικό 
της, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, τα δε αποδεικτικά µέσα αρκεί να αναφέρονται 
γενικώς κατά το είδος τους και δεν απαιτείται αναλυτική παράθεσή τους και µνεία 
του τι προκύπτει χωριστά από το καθένα, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική 
συσχέτιση και σύγκριση µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται η αποδεικτική βαρύτητα 
εκάστου, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα, δεν υποδηλώνει 
ότι δε λήφθηκαν υπόψη τα άλλα.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε του ΚΠοιν∆, 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 
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διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή 
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν έκανε σωστή υπαγωγή των πραγµατικών 
περιστατικών που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφήρµοσε, αλλά και 
όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο πόρισµα της 
αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στον συνδυασµό αιτιολογικού και διατακτικού 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 της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση 
στερείται νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 302,  
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1395 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Εργατικό ατύχηµα. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία της δικαστικής απόφασης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ. 1 ΠΚ, όποιος επιφέρει από αµέλεια το 
θάνατο άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Περαιτέρω, 
κατά τη διάταξη του άρθρου 28 του ίδιου Κώδικα, από αµέλεια πράττει όποιος από 
έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να 
καταβάλει είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, 
είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν. Από το συνδυασµό 
των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι για τη θεµελίωση της αξιόποινης πράξης της 
ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται η διαπίστωση, αφενός µεν ότι ο δράστης δεν 
κατέβαλε την απαιτούµενη κατ' αντικειµενική κρίση και 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 στη 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 ΠΚ, κατά το οποίο, 
όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο 
αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια, αν ο 
υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την 
επέλευση του αποτελέσµατος. Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ότι 
αναγκαία προϋπόθεση της εφαρµογής της είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης (δηλαδή ειδικής 
και όχι γενικής) υποχρέωσης του υπαιτίου προς ενέργεια, που τείνει στην 
παρεµπόδιση του αποτελέσµατος, για την επέλευση του οποίου ο νόµος απειλεί 
ορισµένη ποινή. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόµου ή 
από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων που συνδέονται µε ορισµένη σχέση του 
υπόχρεου ή από σύµβαση ή από ορισµένη συµπεριφορά του υπαιτίου από την οποία 
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δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επέλευσης του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Σε αυτήν 
την περίπτωση πρέπει στην αιτιολογία να αναφέρεται και η συνδροµή αυτής της 
υποχρέωσης και να προσδιορίζεται ο επιτακτικός κανόνας δικαίου από τον οποίο 
πηγάζει. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Π∆ 31/1990 «Μηχανήµατα 
εκτέλεσης Τεχνικών Έργων-Άδειες χειριστών» «Κανείς δεν µπορεί να ασκεί 
υπεύθυνη επίβλεψη λειτουργίας, ούτε να χειρίζεται ή να ενεργεί τη συντήρηση κάθε 
κινητού ή µεταθετού µηχανήµατος ή µηχανήµατος επί αυτοκινήτου µε κινητήρα 
θερµική µηχανή ισχύος από (17) ίππους και πάνω (όσον αφορά τα µηχανήµατα που 
αναφέρονται στις δώδεκα (12) οµάδες του άρθρου 2 παρ. 1) και συνολική ισχύ των 
ηλεκτροκινήτων (moter) από 15 ίππους και πάνω (όσον αφορά τα ηλεκτροκίνητα 
µηχανήµατα των πέντε (5) οµάδων του άρθρου 2 παρ. 2) εάν δεν είναι εφοδιασµένος 
µε αντίστοιχη άδεια µηχανοδηγού-χειριστού που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του παρόντος διατάγµατος». Στο άρθρο 2 του ίδιου προεδρικού διατάγµατος 
καθορίζονται τα µηχανήµατα για τα οποία είναι αναγκαία η κατοχή άδεια χειρισµού, 
µεταξύ των οποίων είναι και τα γερανοφόρα οχήµατα µε ικρίωµα (βέλος) µεταβλητής 
ακτίνας, και στα άρθρα 5, 7 και 9 καθορίζονται οι κατηγορίες αδειών, τα προσόντα, 
προϋπηρεσία και ο τρόπος εξέτασης για την απόκτηση της άδειας. Ακόµη, σύµφωνα 
µε το άρθρο 3 παρ. 1 του Π∆ 395/1994 «προδιαγραφές εξοπλισµού, ασφάλεια 
εργαζοµένων» «ο εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε ο εξοπλισµός 
εργασίας που τίθεται στη διάθεση των εργαζοµένων µέσα στην επιχείρηση ή και την 
εγκατάσταση να είναι κατάλληλος για την προς εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα 
προσαρµοσµένος προς το σκοπό αυτό, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και 
η υγεία των εργαζοµένων κατά τη χρησιµοποίησή του». Επίσης κατά το άρθρο 4 
παράγραφος 4 του ίδιου προεδρικού διατάγµατος «ο εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία 
µέτρα ώστε κατά τη χρήση των εξοπλισµών εργασίας, να επιτυγχάνεται βαθµός 
ασφάλειας αντίστοιχος προς τους στόχους που θέτουν οι διατάξεις του παραρτήµατος 
ΙΙ του άρθρου 9 του παρόντος διατάγµατος». Ακολούθως το άρθρο 7 παράγραφος 1 
του ίδιου προεδρικού διατάγµατος ορίζει ότι «οι εργαζόµενοι στους οποίους έχει 
ανατεθεί η χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας εκπαιδεύονται επαρκώς, ιδιαίτερα 
για τους κινδύνους που, ενδεχοµένως δηµιουργούνται κατά τη χρησιµοποίησή του». 
Τέλος, κατά το άρθρο 9 παράρτηµα Ι, παράγραφος 2.22 του προαναφερόµενου 
προεδρικού διατάγµατος «ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να φέρει τις απαραίτητες για 
την ασφάλεια των εργαζοµένων προειδοποιητικές ενδείξεις και σηµάνσεις», και κατά 
την παράγραφο 3.2.2 « τα µηχανήµατα ανύψωσης φορτίων πρέπει να φέρουν 
ευδιάκριτη ένδειξη του ονοµαστικού τους φορτίου και ενδεχοµένως, πινακίδα 
φορτίου στην οποία αναγράφεται το ονοµαστικό φορτίο για κάθε σχηµατισµό του 
µηχανήµατος. Τα εξαρτήµατα ανύψωσης πρέπει να φέρουν σήµανση έτσι ώστε να 
είναι δυνατό να εντοπίζονται τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά για την ασφαλή 
χρησιµοποίησή τους. Εάν ο εξοπλισµός δεν προορίζεται για ανύψωση εργαζοµένων 
και υπάρχει πιθανότητα σύγχυσης, πρέπει να αναρτώνται εµφανώς κατάλληλα 
σήµατα», και κατά το παράρτηµα ΙΙ παράγραφος 2.1 «η οδήγηση και χειρισµός των 
αυτοκινούµενων εξοπλισµών εργασίας ανατίθεται σε άτοµα τα οποία έχουν την 
απαιτούµενη άδεια σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία».  
- Η επιβαλλόµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, η έλλειψη της οποίας 
ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ ∆ του ίδιου Κώδικα λόγο αναίρεσης, 
υπάρχει, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, όταν περιέχονται σε αυτή µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 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, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι σκέψεις µε τις οποίες έγινε η 
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υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόστηκε. Τέλος, 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 στο σύνολό 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.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 302,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 290 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ. 1 του ΠΚ, "όποιος επιφέρει από αµέλεια το 
θάνατο άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών". Κατά δε τη 
διάταξη του άρθρου 28 του ΠΚ, "από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της 
προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει είτε δεν 
προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε 
ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν". Από το συνδυασµό των διατάξεων 
αυτών προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από 
αµέλεια απαιτείται η διαπίστωση αφενός ότι ο δράστης δεν κατέβαλε κατ' 
αντικειµενική κρίση την προσοχή που κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος 
άνθρωπος όφειλε υπό τις ίδιες περιστάσεις να καταβάλει µε βάση τους νοµικούς 
κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και κατά τη συνηθισµένη 
πορεία των πραγµάτων, την πείρα και τη λογική και αφετέρου ότι αυτός µπορούσε µε 
βάση τις προσωπικές ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητές του να προβλέψει και να 
αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα του τελεσθέντος εγκλήµατος. Ακόµη απαιτείται 
αντικειµενικώς αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της πράξης ή παράλειψης του δράστη και 
του αποτελέσµατος που επήλθε ως επακόλουθο της αµέλειας του. Κατά την έννοια 
της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 28 του ΠΚ, η αµέλεια διακρίνεται σε άνευ 
συνειδήσεως αµέλεια, κατά την οποία ο δράστης από έλλειψη της προσήκουσας 
προσοχής δεν προβλέπει το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του και 
σε ευσυνείδητη αµέλεια, κατά την οποία προβλέπει ότι από τη συµπεριφορά του 
µπορεί να επέλθει το αξιόποινο αποτέλεσµα, πιστεύει όµως ότι θα το αποφύγει. 
Περαιτέρω, η παράλειψη ως έννοια ενυπάρχει σε κάθε είδους 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 ανθρωποκτονίας από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, 
απαιτείται και η συνδροµή των όρων του άρθρου 15 του ΠΚ, κατά το οποίο, όπου 
κατά το νόµο, 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 
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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 εκούσια ανάληψη της υποχρέωσης παροχής προστασίας (από 
σύµβαση ή και σιωπηρώς) ή από προηγούµενη πράξη του υπαιτίου, που δηµιούργησε 
άµεσα τον κίνδυνο επέλευσης του εγκληµατικού αποτελέσµατος.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του 
ΚΠοιν∆, όταν αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, 
τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα 
οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική 
ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία 
αποτελούν ενιαίο σύνολο, δεν υπάρχει δε έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση 
που αυτή εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο, όµως, 
εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, περιέχει και πραγµατικά 
περιστατικά τόσο αναλυτικά και µε τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η 
διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού της. ∆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: 15, 28, 302, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Απείθεια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 864 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Απείθεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ποινικής διατάξεως. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 169 του ΠΚ που ορίζει ότι, µε φυλάκιση µέχρι έξι 
µηνών τιµωρείται όποιος, ύστερα από νόµιµη πρόσκληση, αρνείται σε κάποιον από 
τους υπαλλήλους του άρθρου 13, παρ. α' , χωρίς αντίσταση, την υπηρεσία ή 
συνδροµή που οφείλεται κατά το νόµο ή την είσοδο σε οποιοδήποτε µέρος για να 
επιχειρηθεί κάποια νόµιµη υπηρεσιακή ενέργεια, προκύπτει, ότι απαραίτητα στοιχεία 
για τη θεµελίωση του ως άνω εγκλήµατος της απείθειας είναι: α) να υπάρχει νόµιµη 
υποχρέωση στο δράστη να παράσχει υπηρεσία ή συνδροµή ή να επιτρέψει την είσοδο 
σε κάποιο µέρος, για να επιχειρηθεί νόµιµη υπηρεσιακή ενέργεια, β) νόµιµη 
πρόσκληση υπαλλήλου, τέτοιος δε θεωρείται µόνο εκείνος του άρθρου 13 παρ. α1 του 
ΠΚ, γ) άρνηση του προσκληθέντος χωρίς αντίσταση, η οποία (άρνηση) µπορεί να 
είναι είτε παθητική, είτε ενεργός, π.χ. µε χειρονοµίες και δ) δόλος (αρκεί και 
ενδεχόµενος) που πρέπει να περιλαµβάνει τη γνώση της ιδιότητας του προσώπου που 
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απευθύνει την πρόσκληση και προς το οποίο απευθύνεται η άρνηση, καθώς και τη 
θέληση µη συµµόρφωσης.  
- 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 σ1 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 εφαρµόστηκε.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε1 του ΚΠ∆, λόγο αναίρεσης της απόφασης 
συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 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 τον λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα 
της απόφασης, 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 βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 169,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Αποδοχή προϊόντων εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 287 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 394 παρ.1 του ΠΚ, "όποιος µε πρόθεση αποκρύπτει, αγοράζει, 
λαµβάνει ως ενέχυρο ή µε άλλο τρόπο δέχεται στην κατοχή του πράγµα που προήλθε 
από αξιόποινη πράξη ή µεταβιβάζει σε άλλον την κατοχή τέτοιου πράγµατος ή 
συνεργεί στη µεταβίβαση ή µε οποιονδήποτε τρόπο ασφαλίζει την κατοχή του σε 
άλλον, τιµωρείται µε φυλάκιση, ανεξάρτητα αν είναι τιµωρητέος ή όχι ο υπαίτιος του 
εγκλήµατος, από το οποίον προέρχεται το πράγµα". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει 
ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της αποδοχής και διαθέσεως προϊόντων 
εγκλήµατος, το οποίο είναι ιδιώνυµο, αυτοτελές και υπαλλακτικώς µικτό, απαιτείται, 
αντικειµενικώς µεν, η µε ένα από τους ανωτέρω αναφερόµενους τρόπους τέλεση 
αυτού και προέλευση του πράγµατος από αξιόποινη πράξη, που προσβάλλει, έστω 
και εµµέσως, ξένη περιουσία, µε την έννοια ότι αρκεί κάθε εγκληµατική πράξη, η 
οποία, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η συστηµατική της τοποθέτηση, πρακτικώς 
προσβάλλει ξένα περιουσιακά δικαιώµατα, υποκειµενικώς δε δόλος, ο οποίος 
συνίσταται στη γνώση του δράστη, έστω και µε την έννοια της αµφιβολίας, ότι το 
πράγµα προέρχεται από αξιόποινη πράξη και τη θέληση αυτού, παρά την ενδεχόµενη 
εγκληµατική προέλευση του πράγµατος, να πραγµατώσει µε ένα από τους 
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αναφερόµενους τρόπους την αντικειµενική υπόσταση του εν λόγω εγκλήµατος. Ο 
δόλος αυτός διακριβώνεται από συγκεκριµένα περιστατικά, που καταδεικνύουν 
αµέσως ή εµµέσως και οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο αποδεχόµενος έχει γνώση ότι 
το πράγµα προέρχεται από αξιόποινη πράξη και βούληση αποδοχής του. ∆ηλαδή ο 
αποδέκτης δεν είναι ανάγκη να γνωρίζει από ποια ακριβώς αξιόποινη πράξη 
προέρχεται το πράγµα, ούτε το πρόσωπο του δράστη, αρκεί να γνωρίζει την 
παράνοµη προέλευσή του.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του 
ΚΠοιν∆, όταν αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, 
τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα 
οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική 
ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία 
αποτελούν ενιαίο σύνολο, δεν υπάρχει δε έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση 
που αυτή εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο, όµως, 
εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, περιέχει και πραγµατικά 
περιστατικά τόσο αναλυτικά και µε τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η 
διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού της. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι 
κατ' αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, διότι ενυπάρχει στη θέληση 
παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος και εξυπακούεται ότι υπάρχει σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση από την πραγµάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο νόµος αξιώνει 
πρόσθετα στοιχεία για το αξιόποινο, όπως η γνώση ορισµένου περιστατικού ή σκοπός 
επελεύσεως ορισµένου πρόσθετου αποτελέσµατος. Για να είναι, λοιπόν, ειδική και 
εµπεριστατωµένη η αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως για αποδοχή 
προϊόντων εγκλήµατος, πρέπει να αναφέρονται σ' αυτήν µε πληρότητα και σαφήνεια 
οι συνθήκες υπό τις οποίες περιήλθε στην κατοχή του δράστη το πράγµα, όπως και τα 
πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία το δικαστήριο της ουσίας συνήγαγε την κρίση 
του, ότι εκείνος τελούσε σε γνώση της, από αξιόποινη πράξη, προελεύσεως του 
πράγµατος.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 394, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Απρόκλητη σωµατική βλάβη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 894 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Αποπλάνηση παιδιού. Πολιτική αγωγή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 339 παρ. 1 του ΠΚ "όποιος ενεργεί ασελγή πράξη µε πρόσωπο 
νεότερο από 15 ετών ή το παραπλανά µε αποτέλεσµα να ενεργήσει ή να υποστεί 
τέτοια πράξη, τιµωρείται ως εξής: α) αν ο παθών δεν συµπλήρωσε τα δέκα έτη, µε 
κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, β) αν ο παθών συµπλήρωσε τα δέκα, όχι όµως και 
δεκατρία έτη, µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και γ) αν συµπλήρωσε τα δεκατρία έτη, 
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µε φυλάκιση. Περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 117 παρ. 1, 
118 παρ. 2 ΠΚ συνάγεται ότι, σε όσες περιπτώσεις ο νόµος απαιτεί έγκληση για την 
άσκηση της ποινικής διώξεως, ο δικαιούµενος σε υποβολή της πρέπει να την 
υποβάλει µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα που έλαβε γνώση της αξιόποινης 
πράξεως και του προσώπου που την τέλεσε ή κάποιου από τους συµµετόχους της. Αν 
ο παθών είναι πρόσωπο που δεν έχει συµπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του, 
δικαίωµα για υποβολή της εγκλήσεως έχει ο νόµιµος αντιπρόσωπός του, µετά δε τη 
συµπλήρωση του έτους αυτού της ηλικίας του και µέχρι να συµπληρώσει το 17ο (ήδη 
18ο)έτος το δικαίωµα της εγκλήσεως έχουν και ο παθών και ο νόµιµος αντιπρόσωπός 
του και µετά τη συµπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας του µόνον ο παθών.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1510 ΑΚ, νόµιµοι αντιπρόσωποι του ανηλίκου είναι οι γονείς 
του, που έχουν τη γονική µέριµνα του τέκνου τους, την οποία ασκούν από κοινού. Η 
γονική µέριµνα περιλαµβάνει, εκτός άλλων, και την επιµέλεια του προσώπου του 
ανηλίκου τέκνου, της οποίας περιεχόµενο αποτελεί και το δικαίωµα της εγκλήσεως. 
Έτσι, σε περίπτωση εγκλήµατος, το οποίο στρέφεται κατά ανηλίκου που δεν έχει 
συµπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του, το δικαίωµα υποβολής της απαιτούµενης 
για την κίνηση της ποινικής διώξεως εγκλήσεως επιφυλάσσεται από το νόµο στους 
γονείς του ανηλίκου, οι οποίοι πρέπει, κατ' αρχήν, να υποβάλουν την έγκληση αυτή 
από κοινού, αφού σταθµίσουν αν το αληθές συµφέρον του τέκνου είναι να διωχθεί ο 
δράστης ή, δια της άπρακτης παρόδου της τρίµηνης προθεσµίας, να µείνει 
ατιµώρητος. Όµως, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1516 ΑΚ, µεταξύ 
των οποίων και εκείνη που αφορά σε πράξεις µε επείγοντα χαρακτήρα, καθένας από 
τους γονείς επιχειρεί και µόνος του πράξεις αναγόµενες στην άσκηση της γονικής 
µέριµνας. Εποµένως, προκειµένου για αξιόποινη πράξη σε βάρος ανηλίκου κάτω των 
12 ετών, την έγκληση, ως αποτελούσα πράξη επιµέλειας του προσώπου του µε 
επείγοντα χαρακτήρα, που δικαιολογείται από την ως άνω τρίµηνη προθεσµία για 
υποβολή της, µπορεί να υποβάλει εγκύρως και ο ένας µόνο γονέας. Το αυτό ισχύει 
και όταν δράστης κατ' έγκληση διωκοµένου εγκλήµατος σε βάρος ανηλίκου είναι ο 
ένας γονέας του ανηλίκου, ο οποίος βρίσκεται σε διάσταση µε τον άλλο γονέα. Και 
στην περίπτωση αυτή, δηλαδή, εγκύρως υποβάλλεται η έγκληση από τον άλλο 
(αµέτοχο) γονέα και δεν έχει εφαρµογή το άρθρο 1517 ΑΚ, που ορίζει ότι αν τα 
συµφέροντα του τέκνου συγκρούονται µε τα συµφέροντα του πατέρα του ή της 
µητέρας του, που ασκούν τη γονική µέριµνα, καθώς και των συζύγων ή των συγγενών 
τους εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραµµή διορίζεται ειδικός επίτροπος, διότι 
κατά την αληθή έννοια της διατάξεως αυτής, όταν έχει επέλθει διάσπαση της έγγαµης 
συµβιώσεως των γονέων του ανηλίκου, ο µη διαπράξας την κατά του ανηλίκου 
αξιόποινη πράξη γονέας του δεν βρίσκεται προ διλήµµατος, να αποσιωπήσει την σε 
βάρος του τέκνου του τελεσθείσα από τον άλλο γονέα αξιόποινη πράξη ή να 
καταµηνύσει το δράστη γονέα και σύζυγό του, και δεν συντρέχει εντεύθεν ο 
δικαιολογητικός λόγος, για τον οποίο θεσπίστηκε η διάταξη του άρθρου 1517 ΑΚ, 
της συγκρούσεως συµφερόντων.  
- Κατά το άρθρο 344 ΠΚ, όπως ίσχυε κατά το χρόνο τελέσεως της κατωτέρω 
πράξεως, πριν την αντικατάστασή του µε το άρθρο 4 του Ν. 3064/2002, και έχει εν 
προκειµένω εφαρµογή ως ευµενέστερο για τον κατηγορούµενο (άρθρο 2 παρ. 1 ΠΚ), 
για να ασκηθεί ποινική δίωξη για αποπλάνηση παιδιού (άρθρο 339 ΠΚ), απαιτείται 
έγκληση.  
- 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 το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 
τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα 



 

[22] 
 

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 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 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 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 βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 117, 118, 339, 344,  
ΑΚ: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΑΚ: 1510, 1514, 1516, 1517,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Αρπαγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1616 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αρπαγή. Ορθή και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της απόφασης. 
- 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 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 κατ' είδος, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται 
από ποίο ή ποία αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε η κάθε παραδοχή. Για την ύπαρξη 
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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 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.  
- Με αυτά που δέχθηκε το κατ' έφεση δίκασαν δικαστήριο, σε συνδυασµό σκεπτικού 
και διατακτικού που αλληλοσυµπληρώνονται, διέλαβε στην απόφασή του την από το 
άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ απαιτούµενη ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, αφού εκτίθενται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και 
χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά όλα τα στοιχεία που συγκροτούν την αντικειµενική 
και υποκειµενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης της αρπαγής κατά συναυτουργία 
και κατά συρροή µε την επιβαρυντική περίσταση του δευτέρου εδαφίου, περίπτωση β 
του άρθρου 322 του ΠΚ για την οποία καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων, τα αποδεικτικά 
µέσα τα οποία το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και στα οποία στήριξε την ανέλεγκτη 
κρίση του για τα αποδειχθέντα πραγµατικά περιστατικά καθώς και τους νοµικούς 
συλλογισµούς, µε βάση τους οποίους υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στην ουσιαστική 
ποινική διάταξη που εφάρµοσε. Ειδικότερα, µε πλήρη αιτιολογία και αντίστοιχη 
αναφορά στο διατακτικό, εξειδικεύονται οι ενέργειες στις οποίες ο αναιρεσείων 
προέβη, από κοινού µε τον ως άνω µη ασκήσαντα αναίρεση συγκατηγορούµενό του, 
προκειµένου να πραγµατώσει την αντικειµενική υπόσταση του διωκόµενου 
εγκλήµατος της αρπαγής, ενώ πλήρως αιτιολογείται και ο σκοπός του αναιρεσείοντα, 
µε την παράθεση πραγµατικών περιστατικών υποδηλούντων τον σκοπό αυτό, που 
συνίστατο στον εξαναγκασµό των συγγενών και φίλων των παθόντων να του 
παραδώσουν το ποσόν των 6.000 ευρώ για τον καθένα, το οποίο απαίτησε απ' αυτούς 
προκειµένου να τους αφήσει ελεύθερους.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 322, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Ασέλγεια µε κατάχρηση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1770 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ασέλγεια µε κατάχρηση εξουσίας. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 343 εδ. α'του ΠΚ, µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
έτους τιµωρείται ο δηµόσιος υπάλληλος που ενεργεί ασελγή πράξη µε πρόσωπο που 
εξαρτάται υπηρεσιακά από αυτόν εκµεταλλευόµενος αυτή τη σχέση. Κατά την έννοια 
της διατάξεως αυτής ως δηµόσιος υπάλληλος νοείται εκείνος στον οποίο κατά το 
άρθρο 13 εδ. α' του αυτού ΠΚ έχει ανατεθεί νόµιµα έστω και προσωρινά, η άσκηση 
δηµόσιας, δηµοτικής ή κοινοτικής ή άλλου νοµικού προσώπου δηµόσιου δικαίου ή 
υπηρεσίας. Εξάλλου, εκµετάλλευση της υπηρεσιακής σχέσεως, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση θεωρείται ακόµη και η εµµέσως έστω και σιωπηρώς ασκουµένης, ως εκ 
της ιδιότητας και της εξουσίας του υπαιτίου.  
- Όταν υπάρχουν οι από την προαναφερόµενη διάταξη απαιτούµενες προϋποθέσεις 
για τη στοιχειοθέτηση, αντικειµενικώς και υποκειµενικώς, του από αυτές 
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προβλεπόµενου εγκλήµατος της ασέλγειας µε κατάχρηση εξουσίας, ιδίως δε η 
ιδιότητα του υπαιτίου ως δηµόσιου υπαλλήλου και του παθόντος ως υπηρεσιακώς 
από αυτόν εξαρτηµένου, το ∆ικαστήριο καταλήγει σε καταδικαστική για τον 
κατηγορούµενο κρίση, µε ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εξάλλου η 
επιβεβληµένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του 
ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, δεν αφορά µόνο την κυρία απόφαση 
αλλά και την παρεµπίπτουσα απόφαση µε την οποία το ∆ικαστήριο απέρριψε αίτηµα 
αναβολής της δίκης, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 
παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠοιν∆. Συνίσταται δε η κατά τις προαναφερόµενες διατάξεις 
ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της παρεµπίπτουσας αυτής αποφάσεως στην 
αναφορά των πραγµατικών περιστατικών που αποδείχθηκαν κατά τη διαδικασία στο 
ακροατήριο, των αποδείξεων που τα θεµελίωναν, καθώς και των συλλογισµών µε 
τους οποίους κατέληξε το ∆ικαστήριο στην απορριπτική του αιτήµατος κρίση του 
(ΟλΑΠ 7/2005).  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ.Ε' Κποιν∆ 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 
κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 343,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Εµπρησµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 750 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εµπρησµός. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 264 στοιχ. α' του ΠΚ: "Όποιος µε πρόθεση προξενεί 
πυρκαγιά τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν από την πράξη 
µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγµατα". Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος 
του εµπρησµού από πρόθεση απαιτείται: α) πρόκληση πυρκαγιάς µε οποιοδήποτε 
τρόπο, η οποία θεωρείται ότι υπάρχει όταν εκραγεί φωτιά σηµαντικής και ασυνήθους 
έκτασης που έχει τάση εξάπλωσης και δεν µπορεί να κατασβεσθεί εύκολα και β) 
δυνατότητα να προκύψει κίνδυνος σε ευρύτερο και απροσδιόριστο κύκλο ξένων 
πραγµάτων διαφόρων ιδιοκτητών και σε έκταση που δεν µπορεί να προσδιοριστεί εκ 
των προτέρων. Υποκειµενικώς απαιτείται δόλος συνιστάµενος στη θέληση να 
προξενηθεί πυρκαγιά και στη γνώση ότι από αυτήν µπορεί να προκληθεί κίνδυνος σε 
ξένα πράγµατα.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την επιβαλλόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
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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 παράθεση 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.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 264, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Θήρα παράνοµη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 609 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράνοµη θήρα. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 42, 148, 153, 170, 173, 174, 257, 260, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Ν∆: 86/1969, άρθ. 253, 254, 267, 287, 288, 289, 
Νόµοι: 177/1975, άρθ. 3, 4, 
Νόµοι: 2637/1998, άρθ. 57, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Κλοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1934 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κλοπή κυνηγετικού σκύλου. Συναυτουργία. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
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- Κατά το άρθρο 12 παρ. 6 του Ν. 3170/2003 η κλοπή κυνηγετικού σκύλου 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων 
ευρώ. Κατά δε το άρθρο 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 ... . Από τη διάταξη του άρθρου αυτού σαφώς προκύπτει ότι τα στοιχεία 
του βασικού εγκλήµατος της κλοπής είναι αντικειµενικώς: 1) πράγµα, ήτοι κάθε 
ενσώµατο αντικείµενο που είναι δεκτικό εξουσιάσεως (κατά την κοινή αντίληψη του 
ΠΚ και όχι του ΑΚ προς την οποία όµως εν πολλοίς συµπίπτει), 2 ) να είναι κινητό, 
εκείνο δηλαδή που κατά την κοινή φυσική αντίληψη µπορεί να µετακινηθεί, 3) να 
είναι ξένο εν όλω ή εν µέρει, ήτοι να ανήκει σε άλλον και όχι στο δράστη, 
λαµβανοµένης προς τούτο υπόψη της κυριότητας του πράγµατος κατά τον ΑΚ, αφού 
ο ΠΚ δεν περιέχει ίδιο αυτόνοµο ορισµό, 4) να αφαιρεθεί από την κατοχή άλλου, την 
φυσική εξουσία, δηλαδή, κάποιου προσώπου. Στην έννοια της κατοχής 
περιλαµβάνεται τόσο η πραγµατική επί του πράγµατος εξουσία, όσο και η βούληση 
της εξουσιάσεως, η δε αφαίρεση της κατοχής αυτής να γίνει χωρίς τη θέληση του 
κατόχου, και υποκειµενικώς 5) δόλος του δράστη, αρκεί και ενδεχόµενος που 
περιλαµβάνει τη γνώση ότι το αφαιρούµενο πράγµα είναι ξένο και βρίσκεται στη 
κατοχή άλλου και τη βούληση ή αποδοχή της αφαιρέσεως του πράγµατος από την 
ξένη κατοχή, χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, για να το υπαγάγει ο δράστης στην 
κατοχή του, µε σκοπό να το έχει οριστικά στην ιδιοκτησία του παρανόµως, δηλαδή 
χωρίς νόµιµη δικαιολογητική αιτία.  
- Κατά το άρθρο 45 του 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 στην εκτέλεση της κύριας πράξης και υποκειµενικά 
κοινός δόλος, δηλαδή ότι ο κάθε συναυτουργός θέλει ή αποδέχεται την πραγµάτωση 
της αντικειµενικής υπόστασης του διαπραττόµενου εγκλήµατος, γνωρίζοντας ότι και 
οι λοιποί συµµέτοχοι πράττουν µε δόλο τελέσεως του ίδιου εγκλήµατος. Η σύµπραξη 
στην εκτέλεση της κύριας πράξης µπορεί να συνίσταται ή στο ότι καθένας 
πραγµατώνει την όλη αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος ή ότι το έγκληµα 
πραγµατώνεται µε συγκλίνουσες επί µέρους πράξεις των συµµετοχών, ταυτόχρονες ή 
διαδοχικές. Είναι δε αδιάφορο αν η πραγµάτωση της αντικειµενικής υπόστασης του 
εγκλήµατος τελείται από όλους κατά τον αυτό τρόπο και µε την αυτή ενέργεια. Αρκεί 
ότι όλοι τελούν εν γνώσει της πρόθεσης µεταξύ τους για την τέλεση του ίδιου 
εγκλήµατος. Για τον έλεγχο υπό του Αρείου Πάγου της ορθής ερµηνείας και 
εφαρµογής του άρθρου 45 του ΠΚ, πρέπει να αναφέρονται στην απόφαση τα 
πραγµατικά περιστατικά, βάσει των οποίων το δικαστήριο δέχεται ότι ο δράστης 
συµµετείχε στην τέλεση του εγκλήµατος ως συναυτουργός.  
- 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 λόγο αναιρέσεως από το άρθρο από το άρθρο 510 παρ. 1 
στοιχ. ∆ του ΚΠ∆, 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 καταδικάστηκε 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 από αυτά.  
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- Η επιβαλλόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ 3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της αποφάσεως πρέπει να υπάρχει 
όχι µόνο ως προς την κατηγορία, αλλά να εντείνεται και στους προβαλλόµενους από 
τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορο του αυτοτελείς ισχυρισµούς. Ως αυτοτελείς 
ισχυρισµοί θεωρούνται εκείνοι, οι οποίοι τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα 
της πράξεως ή της ικανότητας προς καταλογισµό ή την εξάλειψη του αξιόποινου 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 το νόµο, για την συγκρότηση της 
νοµικής έννοιας του πραγµατικού ισχυρισµού και να αναπτυχθεί προφορικά (άρθρα 
141 παρ. 2 και 331 του ΚΠ∆), ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αξιολογήσεως και σε 
περίπτωση αποδοχής να οδηγούν στο ειδικό για τον κατηγορούµενο αποτέλεσµα, 
καθόσον η αόριστη προβολή αυτού όχι µόνο δεν υποχρεώνει το δικαστήριο να τον 
απορρίψει αιτιολογηµένα, αλλά ούτε καν το υποχρεώνει να απαντήσει σ' αυτόν. 
Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός είναι και η επίκληση από τον κατηγορούµενο ή το 
συνήγορό του της συνδροµής της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2ε 
του ΠΚ σύµφωνα µε το οποίο απαιτείται ο υπαίτιος να συµπεριφέρθηκε καλά για 
σχετικά µεγάλο διάστηµα µετά την πράξη του, δηλαδή απαιτείται µετά την αξιόποινη 
πράξη καλή γενικά συµπεριφορά που να εκτείνεται σε σχετικά µεγάλο χρονικό 
διάστηµα και να είναι αποτέλεσµα ελεύθερης βούλησης και όχι φόβου ή 
καταναγκασµού. 
- Λόγο αναιρέσεως συνιστά κατ' άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, η εσφαλµένη 
εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία υπάρχει 
όταν το δικαστήριο αποδίδει στο νόµο έννοια διαφορετική από εκείνη που 
πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη είναι η εφαρµογή αυτού, όταν το δικαστήριο χωρίς 
να παρερµηνεύει το νόµο, δεν υπάγει στην αληθινή έννοια του τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχεται ότι προέκυψαν, καθώς και όταν η σχετική διάταξη 
παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, διότι δεν αναφερόντα στην απόφαση κατά τρόπο σαφή, 
πλήρη και ορισµένο και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά τα οποία 
δέχθηκε, 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: 26, 27, 45, 372,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 3170/2003, άρθ. 12,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Μαστροπεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1637 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Μαστροπεία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ποινικής διατάξεως. 
- Κατ' άρθρον 349 παρ. 3 εδ. α' ΠΚ όποιος κατ' επάγγελµα ή από κερδοσκοπία 
προάγει στην πορνεία γυναίκες τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δέκα οκτώ 
µηνών και µε χρηµατική ποινή. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής ή προαγωγή 
στην πορνεία συνίσταται στην καθ' οιονδήποτε τρόπο (παροτρύνσεις, πιέσεις κλπ) και 
µε οποιαδήποτε µέσα (παροχή καταλύµατος, ανεύρεση ερωτικών συντρόφων κλπ) 
παρακίνηση της γυναίκας που δεν είναι ακόµη πόρνη, να τραπεί στην πορνεία ή και η 
ενίσχυση της τυχόν ειληµµένης και µη πραγµατοποιηθείσης ακόµη αποφάσεως αυτής 



 

[28] 
 

να πράξει αυτό. ∆ράστης µπορεί να είναι είτε άνδρας είτε γυναίκα, θύµα όµως µόνο 
γυναίκα, αδιακρίτως ηλικίας. ∆εν είναι αναγκαίο να υπάρχουν πλείονες γυναίκες 
θύµατα, αφού (εκ της χρήσεως του όρου "γυναίκες", δεν προκύπτει το αντίθετο ούτε 
η γυναίκα να είναι "αµέµπτων" ηθών, είναι όµως αναγκαίο να µην είναι ήδη πόρνη 
και εποµένως στοιχείο της αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος της 
µαστρωπείας είναι η προαγωγή στην πορνεία να αφορά γυναίκα που δεν είναι ήδη 
πόρνη. Πορνεία είναι η παράδοση του ιδίου σώµατος, σε πλείονα πρόσωπα, άνευ 
επιλογής, δηλαδή η παροχή κατά συνήθεια σαρκικών ηδονών σε αόριστο αριθµό 
προσώπων, αντί χρηµατικής ή άλλης υλικής αµοιβής. Η προαγωγή στην πορνεία 
πρέπει επίσης να γίνεται κατ' επάγγελµα ή από κερδοσκοπία. Κατ' επάγγελµα ενεργεί 
ο δράστης όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξεως ή από την υποδοµή που 
έχει διαµορφώσει µε πρόθεση επανειληµµένης τελέσεως, προκύπτει σκοπός του για 
πορισµό εισοδήµατος, από κερδοσκοπία δε ενεργεί ο δράστης µε κίνητρο και σκοπό 
τον προσπορισµό αθεµίτου περιουσιακού οφέλους ή ενός αθεµίτου κέρδους θετικού ή 
αποθετικού, αποτιµητού όµως σε χρήµα, ανεξαρτήτως της επιτεύξεώς του, ενώ δεν 
δηµιουργείται ασάφεια από την παραδοχή της τελέσεως της πράξεως και κατ' 
επάγγελµα και από κερδοσκοπία.  
- Η δικαστική 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 
αναιρέσεώς της, όταν, προκειµένου περί καταδικαστικής αποφάσεως, εκτίθενται 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 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 καθένα απ' αυτά ούτε να απαιτείται η αξιολογική συσχέτιση µεταξύ 
τους, αρκεί να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και εκτίµησε όλα τα 
αποδεικτικά µέσα και όχι µόνο µερικά από αυτά.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως συνιστά 
και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία 
τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια 
από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή τέτοιας διατάξεως 
συντρέχει όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε ως αληθινά στη διάταξη που εφαρµόστηκε. Περίπτωση 
εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η 
παραβίαση αυτή γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο πόρισµα της 
αποφάσεως 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 βάσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 349, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
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Αδικήµατα - Ναρκωτικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 897 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Παραβίαση του Νόµου για τα Ναρκωτικά. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Kατά το άρθρο 5 παρ. 1 εδ. β' και ζ' του Ν. 1729/1987, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 10 του Ν. 2161/1993 (άρθρο 20 παρ. 1 περ. β και ζ του Κώδικα Νόµων για τα 
Ναρκωτικά - ΚΝΝ - Ν. 3459/2006), µε κάθειρξη δέκα τουλάχιστον ετών και µε 
χρηµατική ποινή 1.000.000 µέχρι 100.000.000 δραχµών (ήδη 2900 έως 290.000 
ευρώ) τιµωρείται όποιος, εκτός των άλλων, πωλεί, αγοράζει και κατέχει ναρκωτικά. 
Ως πώληση και αγορά ναρκωτικών θεωρείται η κατά τους όρους του άρθρου 513 του 
ΑΚ µεταβίβαση της κυριότητας στον αγοραστή, που γίνεται µε την προς αυτόν 
παράδοσή τους αντί του συµφωνηθέντος τιµήµατος.  
- 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. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 1729/1987, άρθ. 5,  
Νόµοι: 2161/1993, άρθ. 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Ναρκωτικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 854 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση του νόµου περί ναρκωτικών. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
∆ιορισµός διερµηνέα. Απόλυτη ακυρότητα. 
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- Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 περ. β' και ζ' και παρ. 2 του Ν. 1729/1987, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 2161/1993 (ήδη άρθρο 20 παρ. 1 περ. β' και 
ζ' και παρ. 2 του Ν. 3459/2006), τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες σ' αυτό ποινές, 
όποιος, εκτός άλλων, αγοράζει, πωλεί και κατέχει ναρκωτικά, αν δε η πράξη έχει 
τελεστεί µε περισσότερους τρόπους και αφορά την ίδια ποσότητα ναρκωτικών, 
επιβάλλεται στον υπαίτιο µία µόνο ποινή, κατά την επιµέτρηση της οποίας 
λαµβάνεται υπόψη η συνολική εγκληµατική δράση του. Ως πώληση ναρκωτικών 
θεωρείται η κατά τους όρους του άρθρου 513 του ΑΚ µεταβίβαση της κυριότητας 
τους στον αγοραστή, που γίνεται µε την προς αυτόν παράδοση τους, αντί του 
συµφωνηθέντος τιµήµατος. Επίσης, η κατοχή ναρκωτικής ουσίας πραγµατοποιείται 
µε τη φυσική επί της ουσίας αυτής εξουσία του δράστη, ώστε αυτός να µπορεί σε 
κάθε στιγµή να διαπιστώνει την ύπαρξη της και να τη διαθέτει πραγµατικά κατά τη 
βούληση τους. Για την αιτιολόγηση της τέλεσης των εγκληµάτων της αγοράς, 
κατοχής ή πώλησης ναρκωτικών ουσιών δεν απαιτείται ο ακριβής προσδιορισµός: α) 
της ποσότητας (βάρος) τούτων, που είναι αδιάφορη για τη στοιχειοθέτηση των 
εγκληµάτων αυτών, αφού ο νόµος δεν συνδέει ούτε την τέλεση τούτων, ούτε το ύψος 
της επιβλητέας ποινής µε την ποσότητα (βάρος) των ναρκωτικών ουσιών, β) του 
επιτευχθέντος τιµήµατος από κάθε µερικότερη πράξη, καθώς και της ταυτότητας των 
πωλητών ή αγοραστών και γ) του χρόνου των επί µέρους πράξεων, αν δεν τίθεται 
θέµα παραγραφής τούτων, αφού ο µη επακριβής προσδιορισµός του χρόνου δεν 
δηµιουργεί ασάφεια και συνεπώς έλλειψη αιτιολογίας. Ακόµη, σύµφωνα µε το άρθρο 
8 του ν. 1729/1987 (ήδη άρθρο 23 του ν. 3459/2006) θεωρείται επιβαρυντική 
περίπτωση του άρθρου 6, προβλέπουσα αυστηρότερη ποινή (κάθειρξη και χρηµατική 
ποινή), όταν ο παραβάτης ενεργεί κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια, την έννοια δε της 
κατ' επάγγελµα και (ή) κατά συνήθεια τέλεσης της πράξης την δίδει το άρθρο 13 εδ. 
στ' , όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 2408/1997.  
- 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 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 πεποίθησης 
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∆.  
Η επιβαλλόµενη κατά τα παραπάνω 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 ΚΠοιν∆, 
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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 την 
αναγνώριση της ύπαρξης στο πρόσωπο του κατηγορουµένου ελαφρυντικών 
περιστάσεων, πρέπει να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. 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 απάντησης σε απαράδεκτο ισχυρισµό ή σε ισχυρισµό 
αρνητικό της κατηγορίας.  
- Στις απόλυτες ακυρότητες του άρθρου 171 παρ.1 εδ.δ' του ΚΠ∆ που προκαλούνται 
από την µη τήρηση των διατάξεων που καθορίζουν την υπεράσπιση του 
κατηγορουµένου συγκαταλέγεται και ο µη διορισµός διερµηνέα για την εξέταση του 
κατηγορουµένου που δεν γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Για να διοριστεί 
όµως διερµηνέας πρέπει ο κατηγορούµενος να δηλώσει τη µη επαρκή γνώση της 
ελληνικής γλώσσας ή εκείνος που διευθύνει τη συζήτηση να το διαπιστώσει µε 
οποιοδήποτε τρόπο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 170, 171, 177, 178, 333, 510 παρ.1 στοιχ. Α, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
ΑΚ: 513, 
Νόµοι: 1729/1987, άρθ. 5,  
Νόµοι: 2161/1993, άρθ. 10,  
Νόµοι: 3459/2006, άρθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Παίγνια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 192 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παίγνια. 
- Στο άρθρο 1 του Ν. 3037/2002 ορίζεται ότι: "Κατά την έννοια των διατάξεων του 
παρόντος νόµου: α. Μηχανικά διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο, για τη λειτουργία 
του οποίου είναι αναγκαία και η συµβολή της µυϊκής δύναµης του παίκτη. β. 
Ηλεκτρικά διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται 
η παρουσία ηλεκτρικών υποστηρικτικών µηχανισµών. γ. Ηλεκτροµηχανικά 
διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο, για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται τόσο η 
παρουσία ηλεκτρικών υποστηρικτικών µηχανισµών όσο και η συµβολή της µυϊκής 
δύναµης του παίκτη, δ. Ηλεκτρονικά διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο για τη 
λειτουργία του οποίου, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και 
άλλων µηχανισµών, απαιτείται η ύπαρξη και εκτέλεση λογισµικού (προγράµµατος). 
ε. Ψυχαγωγικό τεχνικό παίγνιο είναι εκείνο του οποίου το αποτέλεσµα εξαρτάται 
αποκλειστικά από την τεχνική ή πνευµατική ικανότητα του παίκτη και η διενέργεια 
του έχει αποκλειστικά ψυχαγωγικό σκοπό. Στην κατηγορία των ψυχαγωγικών 
τεχνικών παιγνίων εντάσσονται και όσα παίγνια µε παιγνιόχαρτα χαρακτηρίστηκαν 
ως "τεχνικά παίγνια" µε βάση τις διατάξεις του Β∆ 29/1971 (ΦΕΚ 21Α')". Στο δε 
άρθρο 2 ορίζεται ότι: "1. Απαγορεύεται η διεξαγωγή των υπό στοιχεία β, γ και δ του 
άρθρου 1 παιγνίων περιλαµβανοµένων και των υπολογιστών σε δηµόσια γενικά 
κέντρα, όπως ξενοδοχεία, καφενεία, αίθουσες αναγνωρισµένων σωµατείων κάθε 
φύσης, και σε κάθε άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο. Επίσης απαγορεύεται η 
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εγκατάσταση των παιγνίων αυτών. 2. Στα µηχανικά διεξαγόµενα παίγνια επιτρέπεται 
µόνο η διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων όπως ορίζονται στο προηγούµενο 
άρθρο. Στα παίγνια αυτά δεν επιτρέπεται να συνοµολογηθεί στοίχηµα µεταξύ 
οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε µορφής οικονοµικό όφελος 
στον παίκτη. Η συνοµολόγηση στοιχήµατος ή η απόδοση οικονοµικού οφέλους στον 
παίκτη επιφέρει τις συνέπειες των άρθρων 4 και 5". Επίσης, κατά το όρθρο 4 παρ. 1 
του ιδίου νόµου, "τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και µε 
χρηµατική ποινή τουλάχιστον 5.000 ευρώ όσοι εκµεταλλεύονται ή διευθύνουν κέντρο 
ή άλλους χώρους της παρ. 1 του άρθρου 2 του νόµου αυτού, στα οποία διενεργούνται 
ή εγκαθίστανται παίγνια απαγορευµένα κατά τις διατάξεις των προηγουµένων 
όρθρων. Σε περίπτωση υποτροπής τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) 
έτους και µε χρηµατική ποινή από είκοσι πέντε έως εβδοµήντα πέντε χιλιάδων ευρώ. 
Το δικαστήριο διατάσσει και τη δήµευση των µηχανηµάτων παιγνίων". Κατά δε την 
παρ. 2 του αυτού άρθρου 4, "οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, η 
παράγραφος 3 και η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του κωδικοποιηµένου Β∆ 29/1971 
εφαρµόζονται αναλόγως". Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων σαφώς 
προκύπτει ότι αυτές αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων 
που δηµιουργεί ο εθισµός στα παίγνια και των φαινοµένων παρανόµου πλουτισµού. 
Έτσι, η διενέργεια ψυχαγωγικών παιγνίων δεν απαγορεύεται και αν ακόµη 
διεξάγονται σε καταστήµατα διαδικτύου, µέσω του διαδικτύου, εφόσον δεν προκύπτει 
οικονοµικό όφελος οποιασδήποτε µορφής υπέρ των παικτών, οιουδήποτε τρίτου, ή 
της επιχειρήσεως προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, εκ της διενεργείας και µόνο των 
παιγνίων αυτών. Αντιθέτως, απαγορεύεται και τιµωρείται η διενέργεια τυχερών 
παιγνίων, και τέτοια θεωρούνται τα παίγνια των οποίων το αποτέλεσµα εξαρτάται 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τύχη, όπως και τα ψυχαγωγικά τεχνικά που 
παραλλάσσονται σε τυχερά ή για το αποτέλεσµα τους συνοµολογείται στοίχηµα 
µεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή το αποτέλεσµα τους µπορεί να αποδώσει 
οποιασδήποτε µορφής οικονοµικό όφελος στον παίκτη ή στον εκµεταλλευόµενο την 
επιχείρηση στην οποία διενεργούνται τέτοια παίγνια. Ειδικότερα, όπως προκύπτει 
από το όλο περιεχόµενο του νόµου, σκοπός του είναι ο αποτελεσµατικός 
αποκλεισµός της παράνοµης διενέργειας τυχερών παιγνιδιών, του κοινώς λεγόµενου 
"τζόγου", και των παράνοµων εσόδων που αυτή αποφέρει και, συνακόλουθα, η 
επίλυση των µεγάλων κοινωνικών προβληµάτων που δηµιουργεί. Εκείνο που κολάζει 
ο νόµος, απειλώντας ποινικές (άρθρο 4) και διοικητικές (άρθρο 5) κυρώσεις, είναι η 
διενέργεια, µέσω των ανωτέρω µηχανηµάτων ή µηχανισµών ή Η/Υ, που ενδιαφέρει 
εν προκειµένω, παιγνίων τυχερών, κατά την ανωτέρω έννοια, στα οποία παίζονται 
χρηµατικά ποσά και από τα οποία αποκοµίζουν µεγάλα κέρδη οι επιτρέποντες στις 
οικείες επιχειρήσεις τους, όπως η του αναιρεσείουσας, τη διενέργεια τέτοιων 
παιγνίων. Οι ποινικές κυρώσεις που απειλούνται στρέφονται µόνον εναντίον όσων 
επιτρέπουν στα ως άνω µηχανήµατα, µηχανισµούς και Η/Υ τη διενέργεια τυχερών 
παιγνίων, στα οποία διακυβεύονται χρηµατικά ποσά και όχι τη διενέργεια των 
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, εκείνων δηλ. των οποίων το αποτέλεσµα εξαρτάται 
αποκλειστικά από την τεχνική και πνευµατική ικανότητα του παίκτη και η διενέργεια 
τους έχει αποκλειστικό και µόνον ψυχαγωγικό σκοπό και δεν απαγορεύεται και στα 
δηµόσια κέντρα (καφενεία κ.λπ.) και όταν ακόµη διεξάγονται µε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, τους οποίους µπορούν να εγκαταστήσουν οι ιδιοκτήτες τους, µε την 
προϋπόθεση βέβαια ότι δεν συνοµολογούνται στοιχήµατα µεταξύ των οποιωνδήποτε 
προσώπων και δεν γίνονται τα παίγνια αυτά µε τέτοιο τρόπο και µε σκοπό αποδόσεως 
οποιουδήποτε οικονοµικού οφέλους του καταστηµατάρχη η του παίκτη. Η 
ερµηνευτική αυτή εκδοχή είναι σύµφωνη και µε τον ανωτέρω σκοπό του Νοµοθέτη 
που, όπως λέχθηκε, στην συγκεκριµένη περίπτωση, ήθελε και επιδίωξε να πατάξει τις 
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µορφές εκείνες των παιγνίων, οι οποίες συνδέονται µε την επίτευξη οικονοµικών 
αποτελεσµάτων που οδηγούν στην ψυχική υποδούλωση και την οικονοµική 
καταστροφή των παικτών, πράγµα που προκύπτει και από τη σχετική αιτιολογική 
έκθεση του νόµου. Κατ' ακολουθίαν των παραπάνω, οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ, 
1 δ, 2 και 4 του Ν. 3037/2002, κατά το σκέλος που προβλέπουν και τιµωρούν την 
εγκατάσταση και διεξαγωγή ηλεκτρονικά διεξαγόµενων τυχερών παιγνίων µε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεν εµπίπτουν στην απαγόρευση περί της οποίας έκρινε, 
κατά τα κατωτέρω, το ∆ΕΚ, αφού µε την απόφασή του κρίθηκε ότι παραβιάσθηκαν 
από την Ελληνική ∆ηµοκρατία οι παρακάτω διατάξεις του Κοινοτικού ∆ικαίου, µε 
την θεσπισθείσα από τον Ν. 3037/2002 απαγόρευση εγκαταστάσεως και λειτουργίας 
όλων των ηλεκτρικών, ηλεκτροµηχανικών, ηλεκτρονικών παιγνίων, συµπεριλαµβανο-
µένων όλων των παιγνίων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε κάθε δηµόσιο ή 
ιδιωτικό χώρο, εκτός των καζίνων και όχι ότι δεν µπορούν να κηρυχθούν ένοχοι και 
να τους επιβληθούν οι ανωτέρω ποινές σε περίπτωση που επέτρεψαν στα µηχανήµατα 
αυτά την διενέργεια τυχερών παιγνίων. Υπέρ τούτου συνηγορεί το ότι, προκειµένου 
περί των τυχερών παιγνίων, µε την άσκηση των οποίων επιδιώκεται, αµέσως ή 
εµµέσως, ο προσπορισµός χρηµατικού κέρδους, έχει κριθεί από το ∆ΕΚ (αποφάσεις 
της 24.3.1994, C-275/92, Schindler, Συλλογή 1994, σ. I-1039, σκέψεις 58 επόµ., της 
21,9.1999, C-124/97, Lauder κ.λπ., Συλλογή 1999, σ. I-6067, σκέψεις 13 και 33, 
καθώς και της 11.9.2003, C-6/01, Association Nacinal de Operadores de ... κ.λπ., 
Συλλογή 2003, σ. I-8621, σκέψεις 73 επόµ.) ότι υφίστανται επιτακτικοί λόγοι γενικού 
συµφέροντος, συνδεόµενοι µε την προστασία των καταναλωτών και της κοινωνικής 
τάξεως, που µπορούν, επιτρεπτώς, να καταστήσουν δυνατό τον εκ µέρους των 
εθνικών νοµοθεσιών περιορισµό, ή ακόµη και την απαγόρευση, της ασκήσεως τους 
και την αποφυγή, µε αυτόν τον τρόπο, του ενδεχοµένου να αποτελέσουν πηγή 
ατοµικού οφέλους. Και τούτο διότι τα εν λόγω παίγνια ενέχουν υψηλό κίνδυνο 
διαπράξεως εγκληµάτων και απάτης, αλλά και συνιστούν ενθάρρυνση της σπατάλης, 
η οποία µπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες επί ατοµικού και κοινωνικού επιπέδου 
(ΣτΕ 2144/2009, όπου και οι παραπάνω παραποµπές). Όλες τις πιο πάνω άκρως 
επιζήµιες για το κοινωνικό σύνολο συνέπειες επιχειρεί να αποτρέψει ο νοµοθέτης µε 
τη θέσπιση της απαγόρευσης διενέργειας τυχερών παιγνίων και µε την ποινικοποίηση 
της συµπεριφοράς εκείνου, ο οποίος επιτρέπει, µε σκοπό το ατοµικό του οικονοµικό 
όφελος, τη διενέργεια αυτών. Ούτε η C-65/2005 απόφαση του ∆ΕΚ έρχεται σε 
αντίθεση µε τις συγκεκριµένες ποινικές διατάξεις, για τις οποίες κρίθηκε ένοχος ο 
αναιρεσείων και οι οποίες αφορούν, όπως προαναφέρθηκε, τη διενέργεια, δια µέσου 
ηλεκτρονικών υπολογιστών τυχερών παιγνίων. Πάντως η διενέργεια τέτοιων 
παιγνίων είναι αξιόποινη, σύµφωνα και µε τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 Β∆ 29/71, 
που δεν καταργήθηκε από το άρθρο 10 Ν. 3037/2002 και το οποίο διατηρήθηκε σε 
ισχύ µε το άρθρο 54 παρ. 16 Ν. 4002/2011.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
ΣυνθΕΚ: 28, 43, 49,  
ΠΚ: 2, 26, 27,  
Νόµοι: 3037/2002, 4, 5, 6, 8, 9,  
Νόµοι: 4002/2011, άρθ. 54, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1740 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράβαση καθήκοντος. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Απόλυτη 
ακυρότητα. Ανάγνωση εγγράφων. Παράβαση δεδικασµένου. Παράσταση πολιτικής 
αγωγής. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 259 ΠΚ, συνάγεται ότι το περιγραφόµενο σ' αυτό 
έγκληµα της παράβασης καθήκοντος προσβάλλει το έννοµο αγαθό της ακέραιης και 
κανονικής διεξαγωγής επί υπηρεσίας, δηµοσίας, δηµοτικής ή άλλου νοµικού 
προσώπου δηµοσίου δικαίου. Σε περίπτωση δε που το έγκληµα αυτό έχει διαπραχθεί 
σε βάρος του ΝΠ∆∆, αυτό, ως παθόν δικαιούται να ασκήσει την πολιτική αγωγή του 
ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, επιδιώκοντας είτε την αποκατάσταση της τυχόν 
περιουσιακής του ζηµίας, είτε χρηµατική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη 
εκ της προσβολής του κύρους και της αξιοπιστίας του από την αξιόποινη 
συµπεριφορά του υπαλλήλου, είτε και τα δύο.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 259 ΠΚ προκύπτει ότι, για τη θεµελίωση της 
αντικειµενικής υποστάσεως του προβλεπόµενου από αυτήν εγκλήµατος της 
παραβάσεως καθήκοντος απαιτείται αφενός η ιδιότητα του δράστη, ως υπαλλήλου 
κατά την έννοια του άρθρου 13 περιπτ. α' ΠΚ και αφετέρου παράβαση του 
υπηρεσιακού του καθήκοντος, όπως αυτό καθορίζεται από το νόµο ή από διοικητική 
πράξη ή από ιδιαιτέρες οδηγίες της Προϊσταµένης Αρχής ή ενυπάρχει στη φύση της 
υπηρεσίας. Για τη θεµελίωση της υποκειµενικής υποστάσεως απαιτείται δόλος του 
δράστη, που περιέχεται στη θέλησή του να παραβεί το καθήκον της υπηρεσίας του 
και µάλιστα µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο υλικό ή 
ηθικό όφελος ή να βλάψει το κράτος ή άλλον, χωρίς όµως να απαιτείται η επίτευξη 
του σκοπού αυτού. Υπάλληλος, κατά το πιο πάνω άρθρο 13 περιπ. α' ΠΚ, είναι 
εκείνος, στον οποίο νόµιµα έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας 
δηµόσιας, δηµοτικής ή κοινοτικής ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου.  
- 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. 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 τον 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 τον 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 
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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.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 329, 331, 333 παρ. 2, 358, 364 παρ. 1 και 369 του 
ΚΠ∆, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 171 παρ. 1 εδ. δ' του ίδιου Κώδικα 
προκύπτει ότι, η συνεκτίµηση από το δικαστήριο, ως αποδεικτικού µέσου, εγγράφου 
που δεν αναγνώσθηκε κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, επιφέρει απόλυτη 
ακυρότητα της διαδικασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ' του ΚΠ∆ που 
ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ίδιου κώδικα λόγο αναιρέσεως, 
διότι αποστερείται ο κατηγορούµενος του δικαιώµατος να προβεί σε δηλώσεις και 
εξηγήσεις σχετικά µε το αποδεικτικό αυτό µέσο. Περαιτέρω, στα πρακτικά της δίκης 
δεν είναι απαραίτητο να καταχωρείται το περιεχόµενο του εγγράφου που 
αναγνώσθηκε, πρέπει όµως να αναφέρονται τα στοιχεία που το εξατοµικεύουν, ώστε 
να µπορεί να διαγνωσθεί αν το συγκεκριµένο έγγραφο πράγµατι αναγνώσθηκε. 
∆ιαφορετικά παραβιάζονται οι ως άνω διατάξεις που επιβάλλουν την ανάγνωση των 
εγγράφων στο δικαστήριο, για το σχηµατισµό της κρίσης του περί της ενοχής ή 
αθωότητας του κατηγορουµένου. Έτσι, εφόσον βεβαιώνεται στα πρακτικά ότι έγινε 
ανάγνωση τέτοιου εγγράφου, νοείται ότι παρασχέθηκε και η δυνατότητα στον 
κατηγορούµενο να προβεί στις κατά το άρθρο 358 ΚΠ∆ δηλώσεις και εξηγήσεις 
ενόψει του ότι η δυνατότητά του αυτή δεν εξαρτάται από τον τρόπο που αναφέρεται 
το έγγραφο αυτό στα πρακτικά, αλλά από το αν αναγνώσθηκε.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 57 παρ. 1 ΚΠ∆, αν κάποιος έχει καταδικαστεί 
αµετακλήτως ή αθωωθεί ή έχει παύσει η ποινική δίωξη εναντίον του, δεν µπορεί να 
ασκηθεί και πάλι σε βάρος του δίωξη για την ίδια πράξη, ακόµη και αν έχει δοθεί σ' 
αυτήν διαφορετικός χαρακτηρισµός. Αν παρά την απαγόρευση αυτή ασκηθεί ποινική 
δίωξη, κηρύσσεται απαράδεκτη λόγω δεδικασµένου. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει 
ότι για την ύπαρξη δεδικασµένου, που συνεπάγεται την κήρυξη της νέας ποινικής 
διώξεως κατά του αυτού κατηγορουµένου ως απαράδεκτης, πρέπει να συντρέχουν : 
α) αµετάκλητη απόφαση ή βούλευµα, που αποφαίνεται για τη βασιµότητα ή µη της 
κατηγορίας ή παύει οριστικώς την ποινική δίωξη για µία αξιόποινη πράξη, β) 
ταυτότητα προσώπου (κατηγορουµένου) και γ) ταυτότητα πράξεως ως ιστορικού 
γεγονότος στο σύνολό του, που περιλαµβάνει όχι µόνο την ενέργεια ή την παράλειψη 
του δράστη, αλλά και το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκλήθηκε από αυτήν. Από τα 
ανωτέρω προκύπτει ότι η παραβίαση του δεδικασµένου, που ιδρύει τον 
προβλεπόµενο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ΣΤ' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως της 
καταδικαστικής αποφάσεως, υφίσταται όταν ο αµετακλήτως καταδικασθείς ή 
αθωωθείς δικάζεται εκ νέου για την ίδια ακριβώς πράξη και όχι για άλλη συρρέουσα. 
Εξάλλου, αν υπάρχει κατ' ιδέαν συρροή, κατά την οποία µε την ίδια πράξη (ενέργεια 
ή παράλειψη) του δράστη, τελούνται περισσότερα εγκλήµατα (άρθρ. 94 παρ. 2 του 
ΠΚ), όπως συµβαίνει όταν µε την ίδια αξιόποινη πράξη προσβάλλονται τα ίδια 
(οµοειδής κατ' ιδέαν συρροή) ή διαφορετικά (ετεροειδής κατ' ιδέαν συρροή) έννοµα 
αγαθά περισσοτέρων προσώπων (πλείονες παθόντες), το δεδικασµένο εξαντλείται σε 
κάθε συρρέουσα πράξη χωριστά και δεν καταλαµβάνει όλες τις συρρέουσες πράξεις 
για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, έστω και αν ένα ή περισσότερα στοιχεία 
της µιας πράξεως αποτελούν και στοιχεία της άλλης που κρίθηκε (ΟλΑΠ 1112/1982, 
ΑΠ 205/2010. Όταν µε την εγκληµατική δραστηριότητα ενός προσώπου 
προσβάλλονται διαφορετικά έννοµα αγαθά που προστατεύονται από διαφορετικούς 
νόµους, τότε υπάρχει αληθινή συρροή. Έτσι, µεταξύ του εγκλήµατος της παράβασης 
καθήκοντος και του εγκλήµατος της παραβιάσεως των κανόνων οικοδοµικής υπάρχει 
κατ' ιδέαν αληθής συρροή ετεροειδής, καθόσον δι' αυτών προστατεύονται 
διαφορετικά έννοµα αγαθά, αφού το έννοµο αγαθό που προστατεύεται µε το πρώτο 
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έγκληµα, είναι η λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών αποκλειστικά προς το 
συµφέρον της πολιτείας και της κοινωνίας που έχουν ταχθεί να εξυπηρετούν οι 
υπάλληλοι (ΑΠ 2245/2009), ενώ το έννοµο αγαθό που προστατεύεται µε το δεύτερο 
είναι η ζωή και η υγεία των ανθρώπων (ΑΠ 286/2006).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 2 ΚΠ∆, απόλυτη ακυρότητα, που δηµιουργεί 
λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ίδιου 
Κώδικα, επιφέρει και η παρά το νόµο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στη 
διαδικασία του ακροατηρίου, η οποία υπάρχει όταν δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του 
οι όροι της ενεργητικής και παθητικής νοµιµοποιήσεως για την άσκηση της πολιτικής 
αγωγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 ΚΠ∆, ή όταν παραβιάσθηκε 
η διαδικασία που έπρεπε να τηρηθεί σχετικά µε τον τρόπο και το χρόνο ασκήσεως και 
υποβολής της κατά το άρθρο 68 ΚΠ∆. Κάθε άλλη έλλειψη, ή πληµµέλεια που αφορά 
την παράσταση της πολιτικής αγωγής ή την εκπροσώπηση του πολιτικώς ενάγοντος, 
δεν επιφέρει ακυρότητα, αφού οι πληµµέλειες αυτές δεν θίγουν το συµφέρον του 
κατηγορουµένου ούτε πλήττουν τη δηµόσια τάξη. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 63 εδ α' 
του ίδιου Κώδικα, η πολιτική αγωγή, µε την οποία επιδιώκεται χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, µπορεί να ασκηθεί στο ποινικό ∆ικαστήριο από τα 
πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα αυτό, σύµφωνα µε τα άρθρα 914 και 932 του ΑΚ. Η 
νοµιµοποίηση δε του πολιτικώς ενάγοντος εξαρτάται από το περιεχόµενο της 
σχετικής δηλώσεώς του, η οποία κατά το άρθρο 84 του ΚΠ∆, πρέπει µε ποινή 
απαραδέκτου, να περιέχει, εκτός των άλλων, και τους λόγους στους οποίους 
στηρίζεται το δικαίωµα παράστασης, από τους οποίους πρέπει να προκύπτει και ο 
αιτιώδης σύνδεσµος, µεταξύ της αξιόποινης πράξης και της ηθικής βλάβης ή να είναι 
αυτός αυτονόητος.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 259, 
ΚΠ∆: 63, 64, 68, 329, 331, 333, 358, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
510 παρ. 1 στοιχ. ΣΤ, 
ΑΚ: 914, 932,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 137 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράβαση καθήκοντος. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 259 του ΠΚ, "υπάλληλος που µε πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα 
της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο 
όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο 
ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται µε άλλη ποινική διάταξη". Από τη διάταξη 
αυτή, που σκοπό έχει την προστασία της οµαλής και απρόσκοπτης διεξαγωγής της 
δηµόσιας υπηρεσίας για το γενικότερο συµφέρον, συνάγεται ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της παραβάσεως καθήκοντος, ενεργητικό υποκείµενο 
του οποίου µπορεί να είναι µόνον υπάλληλος, κατά την έννοια των άρθρων 13 στοιχ. 
α' και 263α του ίδιου Κώδικα, απαιτούνται α) παράβαση από τον υπάλληλο του 
υπηρεσιακού του καθήκοντος, όπως αυτό καθορίζεται από το νόµο ή διοικητική 
πράξη ή από ιδιαίτερες κατά νόµο οδηγίες της Προϊσταµένης αρχής ή ενυπάρχει στη 
φύση της υπηρεσίας του, β) δόλος του δράστη που περιέχεται στη βούλησή του να 
παραβεί το καθήκον του και γ) σκοπός του δράστη, επιπλέον, να προσπορίσει στον 
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εαυτό του ή σε άλλον παράνοµη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να βλάψει το κράτος ή 
κάποιον άλλο, χωρίς όµως να απαιτείται για την πραγµάτωση του εγκλήµατος και η 
επίτευξη του σκοπού αυτού. Το άρθρο 13 ΠΚ ορίζει ότι "υπάλληλος είναι εκείνος 
στον οποίο νόµιµα έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας 
δηµόσιας δηµοτικής ή κοινοτικής ή άλλου προσώπου δηµοσίου δικαίου". Το άρθρο 
263α ΠΚ επεκτείνει την υπαλληλική ιδιότητα στους δηµάρχους ή προέδρους 
κοινοτήτων και σε όσους υπηρετούν, µεταξύ άλλων α) σε επιχειρήσεις ή οργανισµούς 
που ανήκουν στο κράτος, σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ... . Εντεύθεν, οι δηµοτικοί σύµβουλοι των 
Ο.Τ.Α. θεωρούνται υπάλληλοι, κατά την έννοια των άρθρων 13α και 263α ΠΚ για 
την εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 259 ΠΚ.  
Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, 
η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως, 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, για το οποίο κηρύχθηκε ένοχος ο 
κατηγορούµενος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής 
των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την 
πληρότητα, εποµένως, της αιτιολογίας καταδικαστικής για παράβαση καθήκοντος 
αποφάσεως, δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται σ' αυτήν, εκτός από τα ανωτέρω, 
άλλα περαιτέρω στοιχεία. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού της αποφάσεως µε το διατακτικό της, που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοιν∆, 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 τη διάταξη του άρθρου 513 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠοιν∆, ο Εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του 
∆ικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται µε επίδοση σύµφωνα µε τα 
άρθρα 155-161 και µέσα στην προθεσµία του άρθρου 166. Περαιτέρω κατά τη 
διάταξη του άρθρου 514 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, εάν ο αναιρεσείων δεν εµφανισθεί, 
η αίτησή του απορρίπτεται. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 259, 
ΚΠ∆: 155 - 161, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 513, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικήµατα - Παραβίαση κανόνων οικοδοµικής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 140 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση των κανόνων της οικοδοµικής. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ποινικής διατάξεως. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Το άρθρο 286 παρ. 1 ΠΚ, ορίζει ότι, όποιος κατά την εκπόνηση µελέτης ή τη 
διεύθυνση ή την εκτέλεση οικοδοµικού ή άλλου ανάλογου έργου ή µιας κατεδάφισης, 
µε πρόθεση ή από αµέλεια ενεργεί παρά τους κοινώς αναγνωρισµένους τεχνικούς 
κανόνες και έτσι προξενεί κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία ανθρώπου, τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών. Από τη διάταξη αυτή προκύπτουν τα εξής: α) 
Ενεργητικό υποκείµενο του εγκλήµατος αυτού, του υπαγοµένου στα κοινώς 
επικίνδυνα εγκλήµατα, που έχουν συγκεκριµένη διακινδύνευση, δύναται να είναι 
εκείνος, ο οποίος έχει τη διεύθυνση ή τη διεξαγωγή του οικοδοµικού έργου, όπως ο 
επιβλέπων µηχανικός β) η αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος αυτού συνίσταται 
στην παρά τους κοινώς αναγνωρισµένους τεχνικούς κανόνες διενέργεια οικοδοµικού 
και άλλου αναλόγου έργου ή κατεδάφιση και στην από την αιτία αυτή πρόκληση 
κινδύνου για τη ζωή ή την υγεία ανθρώπων, που είναι άλλος εκτός του δράστη. 
Κοινώς αναγνωρισµένοι τεχνικοί κανόνες είναι εκείνοι, οι εφαρµοζόµενοι από τους 
απασχολουµένους σε οικοδοµικά έργα µε την πεποίθηση, ότι είναι σωστοί και 
τηρούµενοι στην πράξη. Ο δε κίνδυνος δεν είναι απαραίτητο να είναι άµεσος και 
επικείµενος, γιατί αρκεί να είναι και κίνδυνος, ο οποίος θα προκύψει από τη 
µέλλουσα χρησιµοποίηση του κατασκευάσµατος σύµφωνα µε τον προορισµό του, γ) 
για την υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος απαιτείται άµεσος δόλος (πρόθεση) 
ή αµέλεια. Αυτή, κατά το άρθρο 28 ΠΚ, υπάρχει, όταν ο δράστης 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 (ασυνείδητη 
αµέλεια), είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως, ότι δεν θα επερχόταν 
(ενσυνείδητη αµέλεια) και δ) το έγκληµα αυτό κατά την παρ.2 της ως άνω διάταξης 
του άρθρου 286 ΠΚ όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του µε το άρθρο 20 παρ. 5α' 
του Ν. 2331/1995 είναι τετελεσµένο µόλις δηµιουργηθεί, (έστω και εάν επέλθει στο 
µέλλον), κίνδυνος στη ζωή ή στην υγεία του ανθρώπου.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία που 
απαιτείται κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στ. ∆' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, όταν σ' 
αυτήν περιέχονται µε σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά 
περιστατικά που προέκυψαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο σχετικά µε τα 
υποκειµενικά και 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 εφαρµοσθείσα ποινική 
διάταξη.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 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. Περίπτωση εσφαλµένης 
εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η παραβίαση αυτής 
γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο πόρισµα της αποφάσεως που 
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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 βάσης.  
- Το ως άνω δευτεροβάθµιο δικαστήριο, µε τα υπ' αυτού γενόµενα δεκτά ως άνω 
πραγµατικά περιστατικά, δεν διέλαβε στο σκεπτικό της πληττόµενης αποφάσεώς του, 
την υπό των διατάξεων των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ 
προβλεποµένη και απαιτουµένη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, γιατί δεν 
αναφέρεται στο σκεπτικό της αλλά ούτε και στο διατακτικό της ποία εκ των δύο 
µνηµονευθεισών µορφών αµελείας είχε δεχθεί το ως άνω δικαστήριο, αφού, λόγω 
παραλείψεως αναφοράς των συγκεκριµένων πραγµατικών περιστατικών, των 
συγκροτούντων κάποια εκ των εννοιών των ασυνείδητης ή ενσυνείδητης αµελειών, 
δεν εξειδικεύονται αυτά. Εποµένως, η απόφαση πάσχει από έλλειψη αιτιολογίας και 
νόµιµης βάσεως και γι' αυτό, λόγω της βασιµότητας του σχετικού εκ του άρθρου 510 
παρ. 1 στοιχ. ∆' και Ε' ΚΠ∆, 1ου λόγου της κρινοµένης αιτήσεως αναιρέσεως, πρέπει 
αυτή να γίνει δεκτή.  
Η κατά τα άνω, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία πρέπει να υπάρχει όχι µόνο 
ως προς την κατηγορία, αλλά να επεκτείνεται και στην παραδοχή η απόρριψη των 
αυτοτελών ισχυρισµών που προβάλλονται από τον κατηγορούµενο ή από το 
συνήγορο του παραδεκτά και κατά τρόπο πλήρη και ορισµένο. Τέτοιοι ισχυρισµοί, 
είναι εκείνοι που προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 του ΚΠ∆ και τείνουν στην άρση του άδικου 
χαρακτήρα της πράξεως ή την άρση ή µείωση της ικανότητας καταλογισµού ή την 
εξάλειψη του αξιόποινου ή τη µείωση της ποινής. Στην τελευταία περίπτωση 
υπάγεται και ο αυτοτελής ισχυρισµός, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 
289 παρ. 1 και 2 του ΠΚ, και ιδρύει λόγο απαλλαγής από την ποινή σε περίπτωση 
που ο υπαίτιος µε την ελεύθερη θέληση του αποτρέψει τον κίνδυνο ή µε την γρήγορη 
αναγγελία του προς τις αρχές δώσει αφορµή για την αποτροπή του (παρ. 1) ή µε την 
ελεύθερη θέλησή του µέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο 
πρωτοβάθµιο δικαστήριο έχει επιχειρήσει να µειώσει την έκταση του κινδύνου που 
έχει προκαλέσει (παρ. 2). Η απόρριψη ενός τέτοιου ισχυρισµού πρέπει να 
αιτιολογείται ιδιαιτέρως, γιατί διαφορετικά ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για έλλειψη 
αιτιολογίας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 286, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Παράνοµη µεταφορά λαθροµεταναστών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 855 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Παράνοµη µεταφορά λαθροµεταναστών. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Αναιρείται εν µέρει η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατ' άρθρον 88 παρ. 1 Ν. 3386/2005 …οδηγοί κάθε είδους µεταφορικού µέσου που 
µεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν 
δικαίωµα εισόδου στο ελληνικό έδαφος … καθώς και αυτοί που τους προωθούν από 
τα σηµεία εισόδου, τα εξωτερικά ή εσωτερικά σύνορα στην Ελληνική επικράτεια και 
αντίστροφα προς το έδαφος κράτους µέλους της ΕΕ ή τρίτης χώρας ή διευκολύνουν 



 

[40] 
 

την µεταφορά ή προώθησή τους ή … τιµωρούνται α)µε φυλάκιση …β)µε φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) έως πενήντα 
χιλιάδων (50.000) ευρώ για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο, αν η µεταφορά ενεργείται 
κατ' επάγγελµα … γ)µε κάθειρξη και χρηµατική ποινή τουλάχιστον εκατό χιλιάδων 
(100.000) ευρώ, αν από την πράξη µπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Εξ 
αυτών προκύπτει ότι 1)θεσµοθετείται ποινικό αδίκηµα υπαλλακτικώς µικτό το οποίο 
πραγµατώνεται µε έκαστον εκ των ως άνω τρόπων από τα πρόσωπα που αποδέχονται 
να µεταφέρουν στην Ελλάδα αλλοδαπούς οι οποίοι δεν έχουν δικαίωµα εισόδου στη 
χώρα ή τους προωθούν στο εσωτερικό της χώρας ή διευκολύνουν µεταφορά τους ή 
προώθησή τους … γνωρίζοντας την αυθαίρετη είσοδό τους ως λαθροµεταναστών 
2)για την εκτέλεση τους αδικήµατος της µεταφοράς ή της διευκολύνσεως της 
µεταφοράς ή προωθήσεως στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπού, µη έχοντος 
δικαίωµα εισόδου (στο εσωτερικό αυτής) απαιτείται υποκειµενικώς δόλος είτε 
άµεσος είτε ενδεχόµενος.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµένη 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. ∆' 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. Μόνη δε η αποδοχή από το δικαστήριο 
στο σκεπτικό της αποφάσεως, ύστερα από την εκτίµηση των αποδείξεων, ως 
αιτιολογίας έστω και κατ' αντιγραφή του περιεχοµένου του διατακτικού της 
αποφάσεως δεν συνιστά άνευ ετέρου έλλειψη της κατά νόµο αιτιολογίας της 
αποφάσεως, εκτός εάν το διατακτικό και κατ' ανάγκη επί αντιγραφής του στο 
σκεπτικό της αποφάσεως δεν εκτίθενται µε σαφήνεια και πληρότητα τα πραγµατικά 
περιστατικά που συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση της 
πράξεως για την οποία κατεδικάσθη ο αναιρεσείων. 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 και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των 
µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ των. Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το 
δικαστήριο έλαβεν υπ' όψη του και συνεκτίµησε 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).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 3386/2005, άρθ. 88, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Πολεοδοµικές παραβάσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 992 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Πολεοδοµικές παραβάσεις. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
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- Με τις παραδοχές της, η προσβαλλόµενη απόφαση στερείται της ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, που απαιτούν οι προαναφερθείσες διατάξεις των 
άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, αφού δεν αναφέρονται, και 
πολύ περισσότερο δεν εξειδικεύονται, ποιες ήταν οι συγκεκριµένες εργασίες που 
έγιναν, προκειµένου να κριθεί εάν πράγµατι γι' αυτές απαιτείτο άδεια της αρµόδιας 
πολεοδοµικής αρχής. Η γενική παραδοχή ότι η αναιρεσείουσα κατηγορουµένη 
προέβη σε επέκταση της ισογείου κατοικίας, χωρίς αναφορά σε τι συνίσταται η 
επέκταση αυτή, καθιστά σε σχέση µε την αναγκαιότητα χορήγησης οικοδοµικής 
άδειας, ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο αναφορικά µε την αντικειµενική και 
υποκειµενική στοιχειοθέτηση της αξιόποινης πράξης της παράβασης του άρθρου 17 
παρ. 8 του Ν. 1337/1983 για την οποία καταδικάστηκε η αναιρεσείουσα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 1337/1983, άρθ. 17, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 159 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διάταξης. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 314 παρ. 1 εδ α' ΠΚ όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική 
κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών. 
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 28 ΠΚ από αµέλεια πράττει όποιος από 
έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να 
καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη 
του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν. Από το 
συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι, για τη θεµελίωση του εγκλήµατος 
της σωµατικής βλάβης από αµέλεια στην περίπτωση που αυτή δεν είναι συνειδητή, 
απαιτείται να διαπιστωθεί, αφενός µεν ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την, κατ' 
αντικειµενική κρίση, προσοχή, την οποία οφείλει να καταβάλλει κάθε µετρίως 
συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος, κάτω από τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις, µε 
βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνθήκες που επικρατούν στις συναλλαγές, την 
κοινή πείρα και τη λογική και αφετέρου ότι είχε αυτός τη δυνατότητα µε τις 
προσωπικές του ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες, να προβλέψει και αποφύγει το 
αξιόποινο αποτέλεσµα, οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο µε 
την πράξη ή την παράλειψή του. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 15 ΠΚ, το οποίο 
προβλέπει το έγκληµα που τελείται µε παράλειψη, "όπου ο νόµος για την ύπαρξη 
αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει το 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". 
Πρόκειται για ειδική µορφή εγκλήµατος, όπου η επέλευση του εγκληµατικού 
αποτελέσµατος, εξαιτίας της παράλειψης, ισοδυναµεί νοµικά µε την παραγωγή του µε 
ενέργεια, εφόσον συντρέχει η προβλεπόµενη στο νόµο ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση. 
Η υποχρέωση αυτή µπορεί να πηγάζει είτε από ρητή διάταξη νόµου ή σύµπλεγµα 
νοµικών καθηκόντων που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη σχέση του υποχρέου, είτε 
από σύµβαση, είτε από προηγούµενη συµπεριφορά του τελευταίου, από την οποία 
δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Προϋποτίθεται ότι 
συντρέχει και αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της παράλειψης και του αποτελέσµατος, η 
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οποία θεωρείται ότι υπάρχει, όταν µπορούµε να φανταστούµε ότι, αν γινόταν η 
επιβεβληµένη ενέργεια, που δεν έγινε, τότε µε πιθανότητα, η οποία εγγίζει τα όρια 
της βεβαιότητας, το συγκεκριµένο εγκληµατικό αποτέλεσµα δεν θα επερχόταν.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Ε' ΚΠοιν∆, λόγο αναίρεσης αποτελεί και η 
εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, η οποία συντρέχει όχι µόνον 
όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι 
αποδείχθηκαν, στη διάταξη την οποία εφάρµοσε, αλλά και όταν η παραβίασή της 
γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο πόρισµα της απόφασης, που 
περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του σκεπτικού προς το διατακτικό της και ανάγεται 
στα στοιχεία και την ταυτότητα του οικείου εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει 
ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο 
έλεγχος από τον Άρειο Πάγο για την ορθή ή όχι εφαρµογή του νόµου, οπότε η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ ∆' ΚΠοιν∆, 
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 
εφαρµόστηκε. Ειδικότερα ως προς την έκθεση των αποδείξεων, αρκεί η γενική, κατά 
το είδος αναφορά τους, χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του 
τι προκύπτει από το καθένα. Ωστόσο, πρέπει να προκύπτει, ότι το δικαστήριο έλαβε 
υπόψη του και συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα, και όχι µόνο µερικά από αυτά, 
προκειµένου να µορφώσει την καταδικαστική για τον κατηγορούµενο κρίση τους.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 314,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 892 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Βαριά σωµατική βλάβη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
εφαρµογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από τη διάταξη του άρθρων 308 παρ. Ια του Ποινικού Κώδικα, ορίζεται ότι "Όποιος 
µε πρόθεση προξενεί σε άλλον σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιµωρείται 
µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών", 310 παρ.1 του ίδιου Κώδικα, ορίζεται ότι "Αν η 
πράξη του άρθρου 308 είχε επακόλουθο τη βαριά σωµατική ή διανοητική πάθηση του 
παθόντος επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών" και 29 του Ποινικού Κώδικα, 
ορίζεται ότι "Στις περιπτώσεις όπου ο νόµος ορίζει ότι κάποια πράξη τιµωρείται µε 
βαρύτερη ποινή, όταν έχει ορισµένο αποτέλεσµα, η ποινή αυτή επιβάλλεται µόνο αν 
το αποτέλεσµα αυτό µπορεί να αποδοθεί σε αµέλεια του δράστη" . Αυτή, κατά το 
άρθρο 28 ΠΚ, υπάρχει, όταν ο δράστης 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 (ασυνείδητη αµέλεια), είτε το προέβλεψε 
ως δυνατό, πίστεψε όµως, ότι δεν θα επερχόταν (ενσυνείδητη αµέλεια). Από τις 
παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι, για τη στοιχειοθέτηση του τιµωρούµενου σε 
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βαθµό πληµµελήµατος εγκλήµατος της βαριάς σωµατικής βλάβης, η οποία σύµφωνα 
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 310 του Ποινικού Κώδικα υπάρχει ιδίως, αν η πράξη 
προξένησε στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά και µακροχρόνια αρρώστια ή σοβαρό 
ακρωτηριασµό ή αν τον εµπόδισε σηµαντικά και για πολύ χρόνο να χρησιµοποιεί το 
σώµα ή τη διάνοια του, απαιτείται: α) πρόκληση σωµατικής κακώσεως ή βλάβης της 
υγείας άλλου, β) δόλος του δράστη κατευθυνόµενος στην παραγωγή σωµατικής 
κακώσεως ή βλάβης της υγείας του άλλου και γ) η πράξη να είχε ως επακόλουθο την 
βαριά σωµατική ή διανοητική πάθηση του παθόντος, το αποτέλεσµα δε αυτό να 
οφείλεται σε αµέλεια του δράστη. Αντίθετα, σύµφωνα µε την παρ.3 της ίδιας 
διάταξης του αρθ.310 του ΠΚ αν ο υπαίτιος επεδίωκε και το αποτέλεσµα του 
προξένησε τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά 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 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.  
Προκειµένου για το έγκληµα της βαριάς σωµατικής βλάβης, πρέπει επί πλέον, για τη 
θεµελίωση της υποκειµενικής του υποστάσεως, να αιτιολογείται και ο δόλος του 
δράστη, ήτοι ο σκοπός αυτού που κατευθύνεται στην παραγωγή της σωµατικής 
κακώσεως ή βλάβης της υγείας του άλλου, ο οποίος µπορεί να είναι και ενδεχόµενος, 
που όµως πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς στην απόφαση, καθώς επίσης να 
αναφέρεται σε αυτή και ότι το βαρύτερο αποτέλεσµα που επήλθε, οφείλεται σε 
αµέλεια του κατηγορουµένου και να καθορίζεται ποιο είδος αµελείας (συνειδητής ή 
µη) συνέτρεξε.  
Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο.  
- Λόγος αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Ε' του ΚΠ∆ ιδρύεται και για 
εσφαλµένη εφαρµογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εφαρµόσθηκε, 
περίπτωση της οποίας είναι και η εκ πλαγίου παραβίαση αυτής που συντρέχει 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 έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, 
οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
- Με αυτά που δέχθηκε το παραπάνω Εφετείο στο σκεπτικό του, 
αλληλοσυµπληρούµενο από το διατακτικό, δεν διέλαβε στην προσβαλλόµενη 
απόφαση του την απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, αφού ναι µεν, 
εκθέτει σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα περιστατικά που 
συγκροτούν το δόλο που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της αξιόποινης πράξης της 
βαριάς σωµατικής βλάβης σε βαθµό πληµµελήµατος, για την οποία δικάστηκε ο 
κατηγ/νος- αναιρεσείων, δεδοµένου ότι µε τις παραδοχές ότι ο κατηγορούµενος, ως 
οδηγός οχήµατος απηύθυνε προς τον παθόντα που ρύθµιζε την αντικανονική κίνηση 
οχηµάτων, λόγω κατασκευής έργων στο σηµείο αυτό, τη φράση "Φεύγεις ή θα σε 
βάλλω από κάτω", ενώ ταυτόχρονα ανέπτυξε ταχύτατα παρασύροντας τον µε τον 
καθρέπτη του αυτοκινήτου και ρίχνοντας τον στο έδαφος, πληρούται η έννοια του 
αµέσου δόλου που κατευθύνεται στην παραγωγή της σωµατικής κάκωσης ή της 
βλάβης της υγείας του άλλου, όµως δεν διαλαµβάνει η απόφαση τόσο στο σκεπτικό 
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όσο και στο διατακτικό, όπως ήταν αναγκαίο, σύµφωνα µε όσα στη νοµική σκέψη 
αναφέρθηκαν, αν το επελθόν ως άνω βαρύτερο, σε σχέση µε την απλή σωµατική 
βλάβη του εγκαλούντος αποτέλεσµα, οφειλόταν σε αµέλεια του κατηγορουµένου και 
ποιου είδους αµέλεια αυτού συνέτρεξε. Έτσι όµως, δεν υπάρχει πλήρης και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία στην απόφαση και δεν καθίσταται εφικτός ο έλεγχος 
από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 308 
παρ.1 και 310 παρ.1 και 2 του ΑΚ που εφαρµόσθηκαν.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 308, 310, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Τοκογλυφία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 179 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Τοκογλυφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 404 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος σε δικαιοπραξία για την παροχή 
οποιασδήποτε πίστωσης, ανανέωσή της ή παράταση της προθεσµίας πληρωµής 
εκµεταλλεύεται την ανάγκη, την πνευµατική αδυναµία, την κουφότητα, την απειρία ή 
την ψυχική έξαψη εκείνου που παίρνει την πίστωση, συνοµολογώντας ή παίρνοντας 
για τον εαυτό του ή για τρίτον περιουσιακά ωφελήµατα, που ανάλογα µε τις ειδικές 
περιστάσεις είναι προφανώς δυσανάλογα προς την παροχή του υπαιτίου, τιµωρείται 
µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και µε χρηµατική ποινή. 2. Με τις ίδιες ποινές 
τιµωρείται καιΕυρώ α)...β)όποιος απαλλοτριώνει παραπέρα ή δίνει ως ενέχυρο 
κάποια απαίτηση που απέκτησε και που είναι του είδους που αναφέρεται στην παρ. 1 
ή στην παρ. 2 στοιχ. α ή επιδιώκει την εκπλήρωση τοκογλυφικών ωφεληµάτων που 
πηγάζουν από αυτή την απαίτηση. Ως λήψη τοκογλυφικών ωφεληµάτων θεωρείται 
όχι µόνο η είσπραξη χρηµάτων, αλλά και η παραλαβή αξιογράφων, στα οποία 
ενσωµατώνονται τοκογλυφικοί τόκοι.  
- 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 οποίος 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 η κάθε παραδοχή. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. ∆εν θεµελιώνουν, 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 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.  
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- Λόγο αναιρέσεως, κατά το άρθρο 510 παρ.1 περίπτ. 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 εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
υφίσταται όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα περιστατικά, που δέχθηκε, στη 
διάταξη που εφαρµόστηκε. Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως υπάρχει και όταν η παραβίαση αυτής γίνεται εκ πλαγίου, γιατί δεν 
αναφέρονται στην απόφαση µε σαφήνεια, πληρότητα, και ορισµένο τρόπο τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, από την 
ακροαµατική διαδικασία, ή κατά την έκθεση αυτών υπάρχει αντίφαση είτε στην ίδια 
αιτιολογία, είτε µεταξύ της αιτιολογίας και του διατακτικού, ώστε να µη είναι εφικτός 
ο έλεγχος από τον 'Αρειο Πάγο για την ορθή ή µη εφαρµογή του νόµου, οπότε η 
απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 404, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008  
 
Αδικήµατα - Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 246 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδής υπεύθυνη δήλωση. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 1599/86, κατά την οποία "Γεγονότα ή 
στοιχεία που δεν αποδεικνύονται µε το δελτίο ταυτότητας, ή τα αντίστοιχα έγγραφα 
του άρθρου 6, µπορεί να αποδεικνύονται ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας του 
δηµόσιου τοµέα, µε υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου που συντάσσεται σε 
ειδικό σφραγιστό χαρτί, κατά το άρθρο 22 παρ. 6 εδ. α του ίδιου νόµου, η οποία 
ορίζει ότι "όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα, ή αρνείται ή αποκρύπτει τα 
αληθινά, µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον 3 µηνών κλπ", συνάγεται ότι για την αντικειµενική υπόσταση του από 
την τελευταία διάταξη προβλεπόµενου εγκλήµατος απαιτείται: 1) δήλωση ψευδών 
γεγονότων ως αληθινών, ή άρνηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, τα οποία δεν 
αποδεικνύονται µε το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, (όχι δε µόνο γεγονότων που 
αφορούν προσωπικά στοιχεία του δηλούντος), 2) η δήλωση αυτή να έχει συνταχθεί 
επί του προβλεπόµενου ειδικού σφραγιστού χαρτιού και γ) να απευθύνεται, δηλαδή 
να υποβάλλεται, σε αρχή ή υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, για την υποκειµενική δε 
θεµελίωσή του, απαιτείται γνώση µε την έννοια της βεβαιότητας (πλήρης γνώση - 
επίγνωση) των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος και τη θέληση τελέσεως της πράξεως, η οποία φέρει στην 
πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως αυτού. Ως αρχή νοείται το όργανο του 
Κράτους, το οποίο ασκεί, κατ' ιδίαν αυτού ελεύθερη κρίση, σε ορισµένο κύκλο 
κρατική εξουσία, προβλεπόµενη από τους οργανικούς τούτου νόµους.(ΑΠ 49/2010).  
- 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 
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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. Υποκειµενικός 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 
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.  
 - 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 ΠΚ 
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 
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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.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, ως λόγος αναιρέσεως, κατά το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆, υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει σ' αυτή 
διαφορετική έννοια από εκείνη που έχει στην πραγµατικότητα, ενώ εσφαλµένη 
εφαρµογή υπάρχει, όταν δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που δέχτηκε 
στη διάταξη που εφάρµοσε. Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής, που εµπίπτει στον 
ίδιο αναιρετικό λόγο, υπάρχει και όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, δηλαδή όταν 
στο πόρισµα της απόφασης, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό αιτιολογικού και 
διατακτικού και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του εγκλήµατος, 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 στερείται νόµιµης βάσης. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 220, 242, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΚΠολ∆: 438, 
Νόµοι: 1599/1986, άρθ. 8, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Φθορά ξένης ιδιοκτησίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 615 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 381 παρ. β' 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 διατάξεως του Α.Κ., υποκειµενικώς δε γνώση και θέληση ( ή αποδοχή) 
της καταστροφής ή βλάβης κ.λ.π. του πράγµατος αυτού.  
- 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 το άρθρο 510 παρ. β' στοιχ. ∆' του ιδίου Κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, 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 ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που το θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και 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 (µάρτυρες, 
έγγραφα κ.λ.π.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τί προέκυψε 
χωριστά από καθένα απ' αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά 
µέσα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν τα άλλα. ∆εν αποτελούν όµως λόγους 
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αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των καταθέσεων µαρτύρων, η παράλειψη 
αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη 
της µεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις 
περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της 
ουσίας. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 381, 
ΚΠ∆: 510 παρ. β' στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Ψευδής βεβαίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 856 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδής βεβαίωση. Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 242 παρ. 1 του ΠΚ, υπάλληλος που στα καθήκοντα 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. Κατά την έννοια του άνω άρθρου, για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδούς βεβαίωσης, που είναι έγκληµα περί την 
υπηρεσία, απαιτείται: α) ο δράστης να είναι υπάλληλος, κατά την έννοια των άρθρων 
13α' και 263Α του ΠΚ, αρµόδιος καθ1 ύλη και κατά τόπο για τη σύνταξη ή έκδοση 
του εγγράφου και να ενεργεί µέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί, 
έστω και προσωρινά ή προς αναπλήρωση άλλου β) έγγραφο, κατά την έννοια του 
άρθρου 13 γ' του ΠΚ, και δη δηµόσιο κατά την έννοια του άρθρου 438 ΚΠολ∆, 
δηλαδή έγγραφο που συντάσσεται από καθ' ύλη και κατά τόπο δηµόσιο υπάλληλο ή 
λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δηµόσια υπηρεσία ή λειτουργία και έχει πλήρη 
αποδεικτική δύναµη, έναντι πάντων, για τα βεβαιούµενα σ' αυτό γεγονότα, γ) 
βεβαίωση στο έγγραφο αυτό ψευδών πραγµατικών περιστατικών, δηλαδή 
περιστατικών που δεν έλαβαν χώρα, ή συνέβησαν κατά διαφορετικό τρόπο, τα οποία 
µπορούν να έχουν έννοµες συνέπειες, όπως είναι εκείνα που αφορούν τη γένεση, 
αλλοίωση ή απώλεια δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης, δηµόσιας ή ιδιωτικής φύσης, 
και δ) δόλος του δράστη, που συνίσταται στη γνώση και τη θέληση του να βεβαιώνει 
ψευδή πραγµατικά περιστατικά που µπορεί να έχουν έννοµες συνέπειες ή 
τουλάχιστον στη γνώση ως ενδεχόµενη της παραγωγής αυτών από την πράξη και 
συγχρόνως εκ προοιµίου αποδοχή.  
- Κατά το άρθρο 254 ΠΚ, υπάλληλος για τον οποίο υπάρχει νόµιµος λόγος να 
εξαιρεθεί σε κάποια υπόθεση και που εν γνώσει του αποσιωπά το περιστατικό αυτό 
να ενεργεί σ' αυτήν την υπόθεση, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών, 
αν η αποσιώπηση έγινε µε σκοπό την αθέµιτη ωφέλεια του ίδιου ή άλλου ή τη βλάβη 
άλλου. Από τη διάταξη αυτή, µε την οποία διαµορφώνεται στο νόµο ένα έγκληµα 
γνήσιο παραλείψεως, του οποίου η αντικειµενική υπόσταση συνίσταται απλώς και 
µόνο σε αποθετική συµπεριφορά, δηλαδή σε αποχή από ορισµένη ενέργεια, 
προκύπτει, αφενός µεν ότι ο δράστης του προβλεπόµενου και τιµωρούµενου από τη 
διάταξη αυτή εγκλήµατος της αποσιώπησης λόγου εξαίρεσης είναι υπάλληλος µε την 
έννοια του άρθρου 13 στοιχ. α' του ίδιου Κώδικα, δηλαδή εκείνος στον οποίο νόµιµα 
έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δηµόσιας, δηµοτικής ή 
κοινοτικής ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, αφετέρου δε, ότι προς 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος αυτού απαιτούνται α)διάταξη νόµου που να ιδρύει 
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για τον υπάλληλο λόγο εξαίρεσης στην υπόθεση που ενεργεί, β)η από τον υπάλληλο 
µε γνώση αποσιώπηση του περιστατικού αυτού και γ)η αποσιώπηση να έγινε µε 
σκοπό αθέµιτης ωφέλειας του δράστη ή κάποιου άλλου ή προς βλάβη άλλου.  
- Κατά το άρθρο 36 παρ.1 και 2 του ισχύοντος κατά τον κρίσιµο χρόνο Υπαλληλικού 
Κώδικα (Ν. 2683/1999) "1. Ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται είτε ατοµικώς είτε ως µέλος 
συλλογικού οργάνου να αναλαµβάνει την επίλυση ζητήµατος ή να συµπράττει στην 
έκδοση πράξεων, εάν ο ίδιος ή σύζυγός του ή συγγενής του εξ αίµατος ή εξ 
αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθµό ή πρόσωπο µε το οποίο τελεί σε σχέση ιδιαίτερης 
φιλίας ή έχθρας έχει πρόδηλο συµφέρον στην έκβαση της υπόθεσης. 2. Η παράβαση 
της διάταξης της προηγούµενης παραγράφου αποτελεί λόγο ακύρωσης της σχετικής 
διοικητικής πράξης".  
- 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. 
Επίσης, δεν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση όπου η αιτιολογία της 
αποφάσεως εξαντλείται στην επανάληψη του διατακτικού της, το οποίο 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 διατακτικού. ∆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 στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής 
συσχετίσεως των αποδεικτικών µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την 
επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα 
πράγµατα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
Περαιτέρω, η κατά τις παραπάνω διατάξεις ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία 
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 αξιοποίνου της πράξης ή την επιβολή µειωµένης 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 απόρριψη τους.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 242, 254, 263Α, 
ΚΠ∆: 170, 333, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,  
ΚΠολ∆: 438, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 109 
Έτος: 2004 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. 'Ελλειψη της απαιτούµενης κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας της 
καταδικαστικής απόφασης. 
- Κατά το άρθρο 229 παρ. 1 ΠΚ, όποιος εν γνώσει καταµηνύει άλλον ψευδώς ή 
αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική 
παράβαση µε σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξή του γι' αυτήν τιµωρείται µε 
φυλάκιση. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος 
της ψευδούς καταµήνυσης απαιτείται η πράξη που αποδίδεται σε ένα ή περισσότερα 
συγκεκριµένα πρόσωπα να είναι αξιόποινη ή πειθαρχικώς κολάσιµη και ψευδής, ο 
υπαίτιος να γνώριζε την αναλήθειά της και να έγινε απ' αυτόν µε σκοπό να κινηθεί 
ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον εκείνου κατά του οποί ου στρέφεται η 
καταγγελία τους ψευδοµηνυτή.  
- Έλλειψη της απαιτούµενης κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του 
ΚΠ∆ ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης, που 
ιδρύει λόγο αναίρεσης κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα, υπάρχει 
όταν δεν εκτίθενται σ' αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, για το 
οποίο κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία 
προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι νοµικοί συλλογισµοί µε τους οποίους έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόστηκε. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 229, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2004  
 
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 114 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. Συκοφαντική δυσφήµηση. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Παραβίαση δεδικασµένου. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 229 παρ 1 του ΠΚ προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση 
του εγκλήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως απαιτείται η πράξη που αποδίδεται σε 
ένα ή περισσότερα συγκεκριµένα πρόσωπα να είναι αξιόποινη ή πειθαρχικώς 
κολάσιµη και ψευδής και ο υπαίτιος να γνώριζε την αναλήθεια της και να έγινε από 
αυτόν µε σκοπό να κινηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον εκείνου κατά του 
οποίου στρέφεται η καταγγελία του ψευδοµηνυτή.  
- 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 άλλον, ενώπιον τρίτου, ψευδούς γεγονότος 
το οποίο µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του άλλου, υποκειµενικώς δε 
δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει, αφενός µεν τη γνώση του δράστη µε την έννοια της 
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βεβαιότητας ότι το γεγονός αυτό είναι ψευδές και µπορεί να βλάψει την τιµή ή την 
υπόληψη του άλλου και αφετέρου, τη θέληση αυτού να ισχυρισθεί ή διαδώσει 
ενώπιον τρίτου το γεγονός αυτό.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, 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 ΠΚ 
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, όπως συµβαίνει στις ανωτέρω περιπτώσεις, οπότε απαιτείται 
αιτιολόγησή του. ∆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.  
- Κατ' άρθρο 57 παρ.1 ΚΠ∆ "αν κάποιος έχει καταδικασθεί αµετάκλητα ή αθωωθεί ή 
έχει πάψει ποινική δίωξη εναντίον του, δεν µπορεί να ασκηθεί και πάλι εις βάρος του 
δίωξη για την ίδια πράξη, ακόµη και αν δοθεί σ' αυτή διάφορος χαρακτηρισµός" και 
παρ.3 "Αν παρά την πιο πάνω απαγόρευση ασκηθεί ποινική δίωξη, κηρύσσεται 
απαράδεκτη λόγω δεδικασµένου". Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι για την 
ύπαρξη δεδικασµένου, που ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. ΣΤ' ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, πρέπει να συντρέχουν: α) αµετάκλητη απόφαση (ή βούλευµα) που 
αποφαίνεται για τη βασιµότητα ή µη της κατηγορίας ή παύει οριστικά την ποινική 
δίωξη για µια αξιόποινη πράξη β) ταυτότητα προσώπου ήτοι του κατηγορουµένου, 
του δικασθέντος από την απόφαση που στηρίζει το δεδικασµένο και γ) ταυτότητα 
πράξεως ως ιστορικού γεγονότος στο σύνολό του, που περιλαµβάνει όχι µόνο την 
ενέργεια ή παράλειψη του δράστου, αλλά και το αξιόποινο αποτέλεσµα που 
προεκλήθη από αυτή. Η "πράξη" κατά το άρθρο 57 νοείται υπό την έννοια της υλικής 
ή φυσικής πράξεως του καθηµερινού βίου, µε οποιονδήποτε νοµικό χαρακτηρισµό 
και αν κρίθηκε κατ' ουσία, έστω και αν αυτός επιτρεπτά µεταβλήθηκε. Και τούτο 
διότι και υπό διαφορετικό νοµικό χαρακτηρισµό πρόκειται περί της αυτής πράξεως, 
αφού απαιτείται το αυτό γεγονός και όχι το αυτό έγκληµα. ∆ια την ταυτότητα 
πράξεως απαιτείται ταυτότητα τόπου και χρόνου, ενώ ο χρόνος δεν επηρεάζει την 
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ταυτότητα της πράξεως µόνον όταν είναι αποδεδειγµένο ότι αυτή άπαξ τελέσθηκε. 
Στο κατ' εξακολούθηση έγκληµα όπου κάθε µερικότερη πράξη διατηρεί την 
αυτοτέλειά της, για την συνδροµή του στοιχείου της ταυτότητος των πράξεων 
απαιτείται σύµπτωση της χρονικής διαρκείας στην τέλεση αυτών.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 27, 229, 362, 363,  
ΚΠ∆: 57, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. ΣΤ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 857 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. Ψευδορκία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 του ΠΚ, όπως ίσχυε πριν από την 
αντικατάσταση 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 καταδίωξη του 
γι' αυτή, τιµωρείται µε φυλάκιση. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη 
θεµελίωση του εγκλήµατος της ψευδούς καταµήνυσης απαιτείται : α) η πράξη που 
αποδίδεται σε ένα ή περισσότερα συγκεκριµένα πρόσωπα να είναι αξιόποινη ή 
πειθαρχικώς κολάσιµη και ψευδής, β) ο υπαίτιος να γνώριζε την αναλήθειά της και γ) 
να απέβλεπε µε αυτή στο να κινηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον εκείνου 
κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία του ψευδοµηνυτή.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 224 παρ. 2 του ΠΚ, όπως ίσχυε πριν από την 
αντικατάσταση της παρ. 1 αυτού από 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. Ψευδορκία διαπράττει και 
ο ψευδοµηνυτής όταν βεβαιώνει ενόρκως το ψευδές περιεχόµενο της έγκλησής 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 µήνυσης ή έγκλησης ένορκη βεβαίωση του µηνυτή για το αληθές του 
περιεχοµένου της µήνυσης ή έγκλησής του, πλην όµως, γενόµενη, 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 ΚΠοιν∆ απαιτούµενη 
ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆1 του ΚΠοιν∆ προβλεπόµενο λόγο αναίρεσης 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 
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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.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 224, 229, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1689 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 229 παρ.1 ΠΚ "όποιος εν γνώσει καταµηνύει άλλον 
ψευδώς ή αναφέρει γι'αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή 
πειθαρχική παράβαση µε σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξή του γι'αυτήν, 
τιµωρείται µε φυλάκιση, τουλάχιστον ενός έτους". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, 
ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως, απαιτείται η 
πράξη που αποδίδεται σε ένα ή περισσότερα συγκεκριµένα πρόσωπα να είναι 
αξιόποινη, ή πειθαρχικά κολάσιµη και ψευδής, ο υπαίτιος να γνώριζε την αναλήθειά 
της και να έγινε απ'αυτόν µε σκοπό να ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον 
εκείνου, κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία του ψευδοµηνυτή. Έτσι για τη 
θεµελίωση του εγκλήµατος αυτού απαιτείται, εκτός από τα λοιπά στοιχεία, που 
συγκροτούν την αντικειµενική του υπόσταση και άµεσος δόλος, που περιλαµβάνει 
αναγκαίως τη γνώση ότι η καταµήνυση είναι ψευδής.  
- 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 αναίρεσής 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 ∆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 πληρότητα, εποµένως, της αιτιολογίας καταδικαστικής 
αποφάσεως, δεν είναι κατ'αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως η ύπαρξη του 
δόλου. 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 ή σκοπός επελεύσεως ορισµένου 
πρόσθετου αποτελέσµατος, πράγµα που συµβαίνει και στο έγκληµα της ψευδούς 
καταµηνύσεως, η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση αυτή και στον 
πρόσθετο σκοπό, µε παράθεση, περιστατικών που δικαιολογούν τόσο τη γνώση όσο 
και το σκοπό, διαφορετικά η απόφαση στερείται 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 τη γνώση, περιστατικών. Για την ύπαρξη 
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δε τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 229, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 226 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. Συκοφαντική δυσφήµηση. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 του ΠΚ προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση 
του εγκλήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως απαιτείται η πράξη που αποδίδεται σε 
ένα ή περισσότερα συγκεκριµένα πρόσωπα να είναι αξιόποινη ή πειθαρχικώς 
κολάσιµη και ψευδής και ο υπαίτιος να γνώριζε την αναλήθεια της και να έγινε από 
αυτόν µε σκοπό να κινηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον εκείνου κατά του 
οποίου στρέφεται η καταγγελία του ψευδοµηνυτή.  
- 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 άλλον, ενώπιον τρίτου, ψευδούς γεγονότος 
το οποίο µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του άλλου, υποκειµενικώς δε 
δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει, αφενός µεν τη γνώση του δράστη µε την έννοια της 
βεβαιότητας ότι το γεγονός αυτό είναι ψευδές και µπορεί να βλάψει την τιµή ή την 
υπόληψη του άλλου και αφετέρου, τη θέληση αυτού να ισχυρισθεί ή διαδώσει 
ενώπιον τρίτου το γεγονός αυτό.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, 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 ΠΚ 
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, όπως συµβαίνει στις ανωτέρω περιπτώσεις, οπότε απαιτείται 
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αιτιολόγηση του. ∆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: 229, 362, 363,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ψευδορκία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 896 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ψευδορκία. Συκοφαντική δυσφήµηση. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Υπέρβαση 
εξουσίας. 
- Από την διάταξη του άρθρου 224 παρ. 2 του ΠΚ προκύπτει ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδορκίας απαιτείται, αφενός ο µάρτυρας να 
καταθέσει ενόρκως ενώπιον αρµόδιας αρχής ψευδή γεγονότα και αφετέρου να 
γνωρίζει την αναλήθεια των γεγονότων αυτών.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 362 και 363 του ΠΚ προκύπτει ότι, για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως απαιτείται, 
αντικειµενικώς µεν ισχυρισµός ή διάδοση από τον δράστη για άλλον, ενώπιον τρίτου, 
ψευδούς γεγονότος το οποίο µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του άλλου, 
υποκειµενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει, αφενός την γνώση του δράστη ότι το 
γεγονός αυτό είναι ψευδές και µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του άλλου 
και αφετέρου την θέληση αυτού να ισχυριστεί ή διαδώσει ενώπιον τρίτου το γεγονός 
αυτό.  
- Λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠ∆ συνιστά 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, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το δικαστήριο 
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, γιατί δεν αναφέρονται στην απόφαση 
κατά τρόπο σαφή, πλήρη και χωρίς λογικά κενά τα προκύψαντα πραγµατικά 
περιστατικά ή κατά την έκθεση αυτών υπάρχει αντίφαση είτε στην ίδια την αιτιολογία 
είτε µεταξύ αυτής και του διατακτικού, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος από 
τον Άρειο Πάγο ο έλεγχος για την ορθή ή µη εφαρµογή της ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως που εφαρµόστηκε, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
- 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 σ' αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα 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. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο. ∆εν θεµελιώνουν 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 στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής συσχέτισης 
µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η 
αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγµατα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
- Λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 στοιχ. Η του ΚΠ∆ συνιστά η υπέρβαση 
εξουσίας, η οποία υπάρχει όταν το δικαστήριο άσκησε δικαιοδοσία που δεν του δίνει 
ο νόµος (θετική υπέρβαση) ή δεν άσκησε δικαιοδοσία που του επιβάλλει ο νόµος 
(αρνητική υπέρβαση).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 224, 362, 363,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1610 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία εγκλήµατος.  
- Κατά το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως η παρ. 1 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 1325/1972 , όποιος εκδίδει επιταγή που δεν 
πληρώθηκε από τον πληρωτή, γιατί δεν είχε σ' αυτόν αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια 
κατά το χρόνο της εκδόσεως ή της πληρωµής της, τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες 
εκεί ποινές. Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι το έγκληµα της έκδοσης ακάλυπτης 
επιταγής είναι τυπικό και γι' αυτό απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση του, αφ' ενός 
έκδοση έγκυρης επιταγής, που συντελείται µε τη συµπλήρωση των υπό του νόµου 
απαιτούµενων στοιχείων επί του εντύπου και τη θέση της υπογραφής του εκδότη, και 
αφ' ετέρου έλλειψη αντιστοίχων διαθεσίµων κεφαλαίων στον πληρωτή, κατά το 
χρόνο οπωσδήποτε της πληρωµής, και γνώση του εκδότη για την έλλειψη αυτή, χωρίς 
να εξετάζεται το έγκυρο ή άκυρο ή υποστατό της υποκείµενης σχέσεως. Το αξιόποινο 
του εγκλήµατος της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής δεν επηρεάζεται από την έλλειψη 
κάθε αιτίας ή οφειλής του εκδότη, γιατί το έγκληµα αυτό, εν όψει της φύσεως της 
επιταγής ως χρηµατικού µέσου πληρωµής και της ανάγκης προστασίας των 
συναλλαγών, πραγµατώνεται µε µόνη την έκδοση ή µη πληρωµή της ακάλυπτης 
επιταγής, χωρίς να ασκεί επιρροή η εσωτερική σχέση µεταξύ του εκδότη και λήπτη 
της επιταγής, δεδοµένου ότι στο πεδίο του ποινικού δικαίου δεν ερευνάται η αιτία 
εκδόσεως. Αρκεί η επιταγή ως αξιόγραφο να έχει τα τυπικά στοιχεία της 
εγκυρότητας. 
- 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 περιέχονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 
ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την διαδικασία στο 
ακροατήριο, 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 και οι συλλογισµοί µε βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή 
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των περιστατικών που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που στη 
συγκεκριµένη περίπτωση εφαρµόσθηκε. Ιδιαίτερη αιτιολογία για την ύπαρξη του 
δόλου δεν είναι αναγκαία, αφού αυτός ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των 
περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και 
προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες τελέσεως του, διαλαµβάνεται δε περί αυτού 
δόλου) αιτιολογία στην κύρια αιτιολογία για την ενοχή.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 749 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία εγκλήµατος. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής" (κατά την 
αρχική του διατύπωση και προς 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 
και της πληρωµής, τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή ή µε εκατέρα των 
ποινών αυτών". Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν∆ 1325/1972 
και ορίσθηκε ότι "εκείνος που εκδίδει επιταγή πληρωθείσα επί πληρωτή παρά τω 
οποίω δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια, κατά το 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 οποία απαλείφθηκε το "εν γνώσει" της προηγούµενης ρυθµίσεως, προκύπτει 
ότι το έγκληµα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής είναι τυπικό και για τη 
στοιχειοθέτηση του απαιτείται αντικειµενικά α) έκδοσης τυπικά έγκυρης επιταγής, 
δηλαδή συµπλήρωση επί του εντύπου της επιταγής των στοιχείων που προβλέπονται 
στο νόµο β) υπογραφή του εκδότη, στη θέση υπογραφής του εκδότη, αδιάφορα αν η 
επιταγή εκδίδεται για ατοµικό του χρέος και σύρεται επί προσωπικού του 
λογαριασµού ή για χρέος άλλου και εταιρίας που εκπροσωπείται από αυτόν και 
σύρεται επί λογαριασµού του άλλου ή της εταιρίας γ) εµπρόθεσµη εµφάνιση της 
επιταγής προς πληρωµή και δ) έλλειψη αντίστοιχων διαθέσιµων κεφαλαίων στον 
πληρωτή, τόσο κατά το χρόνο έκδοσης, όσο και κατά το χρόνο εµφάνισης της 
επιταγής προς πληρωµή, υποκειµενικά δε γνώση και θέληση των στοιχείων της 
πράξεως, της έκδοσης 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 τέλεσης της πράξεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 84, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 468 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εγκλήµατα ηµεδαπών που τελέστηκαν στην αλλοδαπή. Έκδοση ακάλυπτης 
επιταγής. Στοιχεία εγκλήµατος. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Υπέρβαση 
εξουσίας. 
- Κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του ΠΚ "Οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και για 
πράξη που χαρακτηρίζεται απ' αυτούς ως κακούργηµα ή πληµµέληµα και που 
τελέστηκε στην αλλοδαπή από ηµεδαπό, αν η πράξη αυτή είναι αξιόποινη και κατά 
τους νόµους της χώρας στην οποία τελέστηκε ή αν διαπράχθηκε σε πολιτειακά 
ασύντακτη χώρα". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι για την εφαρµογή των 
ελληνικών ποινικών νόµων για πράξη που χαρακτηρίζεται απ' αυτούς ως πληµµέληµα 
και που διαπράχθηκε στην αλλοδαπή από ηµεδαπό, απαιτείται ως εξωτερικός µεν 
όρος του αξιοποίνου να είναι η πράξη αυτή αξιόποινη και κατά τους νόµους της 
χώρας στην οποία ετελέσθη, ως δικονοµική δε προϋπόθεση, έγκληση του παθόντος ή 
αίτηση της κυβερνήσεως της χώρας, που τελέστηκε το πληµµέληµα. Η έγκληση αυτή 
ασκεί επιρροή µόνο στην άσκηση της ποινικής διώξεως και δεν αποτελεί συστατικό 
στοιχείο του εγκλήµατος. Γι' αυτό πρέπει να µνηµονεύεται και να αιτιολογείται στη 
δικαστική απόφαση, µόνο αν προκύπτει θέµα σχετικό µε την έγκληση, ως δικονοµική 
προϋπόθεση για την άσκηση της ποινικής διώξεως.  
- Από τη διάταξη δε του άρθρου 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1993 "περί επιταγής" που 
ορίζει, ότι "εκείνος που εκδίδει επιταγή που δεν πληρώθηκε από πληρωτή γιατί δεν 
είχε διαθέσιµα κεφάλαια κατά το χρόνο εκδόσεως της επιταγής ή της πληρωµής της 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον 
δέκα χιλιάδων δραχµών", προκύπτει ότι το έγκληµα, της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής 
είναι τυπικό και για τη στοιχειοθέτησή του απαιτείται: 1) εµπρόθεσµη εµφάνιση της 
επιταγής προς πληρωµή 2) έλλειψη αντίστοιχων διαθεσίµων κεφαλαίων στον 
πληρωτή, τόσο κατά το χρόνο, της έκδοσης όσο και κατά το χρόνο εµφάνισης της 
επιταγής προς πληρωµή και 3) δόλος για την ύπαρξη του οποίου αρκεί η γνώση του 
εκδότη για την έλλειψη διαθεσίµων κατά τους ανωτέρω χρόνους.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του άνω Ν. 5960/1993, το οποίο περιέχει κανόνα 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ο νόµος της χώρας, όπου θα πληρωθεί η επιταγή, ορίζει 
την προθεσµία εµφανίσεως της επιταγής προς πληρωµή και τη δυνατότητα του 
εκδότη να ανακαλέσει την επιταγή ή να προβεί σε αντικατάσταση κατά της 
πληρωµής.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 193 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 σ' 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.  
- Υπέρβαση εξουσίας, ως λόγος αναίρεσης κατά 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 προϋποθέσεις.  
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∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 6, 
ΚΠολ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
Νόµοι: 5960/1993, άρθ. 75, 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακυρότητα - Ανάγνωση εγγράφων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1825 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Παράλειψη ανάγνωσης εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 331, 333, 334 και 369 ΚΠ∆, 
προκύπτει ότι η λήψη υπόψη υπό του δικαστηρίου εγγράφων προς στήριξη της 
κρίσεώς του περί ενοχής του κατηγορουµένου, χωρίς να αναγνωσθούν κατά τη 
δηµοσία και προφορική συζήτηση της υποθέσεως, συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα 
της διαδικασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 171 παρ. 1 στοιχείο δ' ΚΠ∆ Τέτοια όµως 
ακυρότητα δεν επέρχεται, όταν πρόκειται περί εγγράφων, τα οποία αποτελούν το 
σώµα του εγκλήµατος, ως επί πλαστογραφίας εγγράφων, αφού αυτά δεν λαµβάνονται 
ως αυτοτελή αποδεικτικά µέσα, αλλά αντίθετα είναι τα υποκείµενα προς απόδειξη δια 
προσαγωγής άλλων εγγράφων ή προσθέτων νοµίµων άλλων αποδεικτικών µέσων.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 171, 331, 333, 334, 369, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008  
 
Ακυρότητα - Ανάγνωση εγγράφων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 865 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανάγνωση εγγράφων. Ακυρότητα. Αναίρεση εισαγγελέα. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 505 παρ. 2 εδ. α' του ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι, ο 
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε 
καταδικαστικής ή αθωωτικής αποφάσεως οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου και για 
όλους τους λόγους που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 510 παρ.1 του ίδιου 
κώδικα, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και αυτός της ανώτατης ακυρότητας της 
διαδικασίας στο ακροατήριο.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333 παρ. 2, 364 και 369 
ΚΠοιν∆, προκύπτει ότι η λήψη υπόψη από το δικαστήριο, για το σχηµατισµό της 
κρίσεώς του περί της ενοχής ή αθωότητας του κατηγορουµένου, εγγράφων που δεν 
αναγνώσθηκαν κατά την προφορική συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, 
επάγεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας κατά το άρθρο 171 παρ. 1 εδ. δ' του 
ίδιου Κώδικα, που ιδρύει των εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως, διότι αποστερείται έτσι ο κατηγορούµενος του δικαιώµατος να εκθέσει 
τις παρατηρήσεις του για το αποδεικτικό αυτό µέσο (άρθρο 358 ΚΠοιν∆). Τέτοια 
όµως ακυρότητα δεν επέρχεται, όταν το έγγραφο που λήφθηκε υπόψη, χωρίς να 
αναγνωσθεί, αναφέρεται διηγηµατικά στην προσβαλλόµενη απόφαση ή αν για το 
έγγραφο αυτό υπάρχει αναφορά σε άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως στην κατάθεση 
εξετασθέντος µάρτυρος στο ακροατήριο ή σε άλλο αναγνωσθέν έγγραφο ή όταν 
τούτο αποτελεί στοιχείο του κατηγορητηρίου και µνηµονεύεται στο επιδιδόµενο σ' 
αυτόν κλητήριο θέσπισµα. Περαιτέρω, ναι µεν δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται 
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στα πρακτικά της αποφάσεως το περιεχόµενο του εγγράφου που αναγνώσθηκε, είναι, 
όµως, αναγκαίο να αναφέρονται τα στοιχεία εκείνα εκ των οποίων προσδιορίζεται 
επαρκώς η ταυτότητά του, έτσι ώστε να µην καταλείπεται αµφιβολία για το ποιο 
έγγραφο αναγνώσθηκε. Ο προσδιορισµός δηλαδή, της ταυτότητας του εγγράφου είναι 
αναγκαίος µόνο για τη δηµιουργία βεβαιότητας ότι το συγκεκριµένο έγγραφο και όχι 
κάποιο άλλο αναγνώσθηκε στη δίκη. ∆ιαφορετικά, αν δηλαδή, δεν προσδιορίζεται 
επαρκώς η ταυτότητα του εγγράφου, υπάρχει η ίδια ως άνω ακυρότητα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 329, 331, 333, 364, 369, 505, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 138 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης. Άσκηση. Προθεσµία. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 474 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας "µε την 
επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 473, το ένδικο µέσο ασκείται 
µε δήλωση στον γραµµατέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (ή το 
βούλευµα) ή στον Γραµµατέα του Ειρηνοδικείου ή στον προϊστάµενο της προξενικής 
αρχής που βρίσκεται στο εξωτερικό και στην περιφέρεια των οποίων κατοικεί ή 
διαµένει προσωρινά ο δικαιούµενος. Αν αυτός κρατείται στη φυλακή, η δήλωση 
µπορεί να γίνει και σε εκείνον που τη διευθύνει. Για τη δήλωση αυτή συντάσσεται 
έκθεση που υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλλει ή τον αντιπρόσωπό του και 
από εκείνον που τη δέχεται". Από την ως άνω διάταξη προκύπτει ότι η αίτηση 
αναιρέσεως ασκείται µε δήλωση του δικαιούµενου διαδίκου ενώπιον των οργάνων 
που ορίζονται από αυτήν (διάταξη) και ότι µε ποινή το απαράδεκτο πρέπει να 
συντάσσεται σχετική έκθεση γι' αυτήν, στην οποία πρέπει, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 της ίδιας διατάξεως, να διατυπώνονται οι λόγοι για τους οποίους 
ασκείται το ως άνω ένδικο µέσο.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 462 και 473 παρ. 1, 2 και 3 του 
ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι η προθεσµία ασκήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως 
είναι δεκαήµερη και αρχίζει από την έκδοση της αποφάσεως που εκδόθηκε µε 
παρόντα τον διάδικο, διαφορετικά δε από τη νόµιµη επίδοσή της στον δικαιούµενο σε 
αναίρεση. Η προθεσµία της αναιρέσεως του κατηγορουµένου κατά της 
καταδικαστικής αποφάσεως που ασκείται µε επίδοση στον Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του πιο πάνω άρθρου είναι εικοσαήµερη, όµως 
σε κάθε περίπτωση, οι προθεσµίες αυτές δεν αρχίζουν πριν την καταχώριση της 
αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο καθαρογραφηµένων τελεσίδικων αποφάσεων της 
παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, ενώ η τυχόν εκπρόθεσµη άσκησή της τότε µόνο 
συγχωρείται, όταν στην κατά το άρθρο 474 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας 
συντασσόµενη έκθεση γίνεται επίκληση των περιστατικών, τα οποία συνιστούν την 
ανώτερη βία ή το ανυπέρβλητο κώλυµα, που κατέστησε αδύνατη την εµπρόθεσµη 
άσκηση, καθώς και των αποδεικτικών µέσων, τα οποία αποδεικνύουν τα περιστατικά 
αυτά, διαφορετικά η αναίρεση είναι απαράδεκτη.  
- Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 476 του ίδιου Κώδικα "όταν το ένδικο 
µέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωµα ή εναντίον απόφασης ή 
βουλεύµατος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσµα ή χωρίς να 
τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από τον νόµο για την άσκησή του, καθώς και 
όταν έγινε νόµιµα παραίτηση από αυτό ή σε κάθε άλλη περίπτωση, που ο νόµος 
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προβλέπει ότι το ένδικο µέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συµβούλιο ή το 
δικαστήριο (ως συµβούλιο), που είναι αρµόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από 
πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους, που θα εµφανιστούν, 
κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή 
του βουλεύµατος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που το 
άσκησε".  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 462, 473, 474, 476, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 225 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναβολή συζήτησης της αίτησης αναίρεσης. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 349 παρ. 1 του ΚΠοιν∆, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του Ν. 3904/2010, το δικαστήριο, µετά από 
πρόταση του Εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως, µπορεί να διατάξει µόνο µία φορά την 
αναβολή της δίκης για λόγους ανώτερης βίας, µε αίτηµα δε κάποιου από τους 
διαδίκους, µία µόνο φορά, για σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγους ανώτερης βίας. 
Κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, λόγο ανώτερης βίας αποτελεί, µεταξύ 
άλλων, και το κώλυµα συµµετοχής του δικαστή στην εκδίκαση της αναιρέσεως, όχι 
µόνον όταν έχει συµµετάσχει στην έκδοση της προσβαλλόµενης αποφάσεως (άρθρο 
14 παρ. 3 του ΚΠ∆, αλλά και σε στάδιο προγενέστερο εκείνης, που έχει συµπράξει 
και στην έκδοση της πρωτόδικης αποφάσεως, αφού έχει ήδη εκφράσει γνώµη και 
είναι δυνατόν εκ προκαταλήψεως να µη κρίνει κατά τρόπο ανεπηρέαστο. Η ύπαρξη 
αντικειµενικού δικαστή αποτελεί ειδικότερη έκφραση της γενικότερης αρχής του 
Κράτους δικαίου που απορρέει από το Σύνταγµα και τις καθιερωµένες από αυτό 
εγγυήσεις υπέρ του πολίτη, ο οποίος έχει αξίωση να δικάζεται από αντικειµενικό 
δικαστή. Άλλωστε, το δικαίωµα εξαιρέσεως, πρέπει να θεωρηθεί ότι θεµελιώνεται 
στο άρθρο 6 της Συµβάσεως της Ρώµης περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων, σύµφωνα µε 
το οποίο "κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωµα να δικαστεί η υπόθεσή του, δίκαια, 
δηµόσια και µέσα σε λογική προθεσµία από ανεξάρτητο και αµερόληπτο δικαστήριο, 
που λειτουργώντας νόµιµα, θα αποφασίσει είτε για τις αµφισβητήσεις σχετικά µε τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του αστικής φύσης είτε για το βάσιµο κάθε 
κατηγορίας εναντίον του ποινικής φύσης". 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 349, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Εκπρόθεσµη αναίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 894 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εκπρόθεσµη αναίρεση. Ανυπέρβλητο κώλυµα. 
- Στο άρθρο 473 παρ.1, 2 και 3 ΚΠ∆ ορίζονται τα εξής: παρ.1 "Όπου ειδική διάταξη 
νόµου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσµία για την άσκηση ένδικων µέσων είναι 
δέκα ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούµενος δεν είναι παρών 
κατά την απαγγελία της απόφασης, η πιο πάνω προθεσµία είναι επίσης δεκαήµερη, 
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εκτός αν αυτός διαµένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαµονή του, οπότε η 
προθεσµία είναι τριάντα ηµερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της 
απόφασης..." παρ.2 "Η αναίρεση κατά της καταδικαστικής απόφασης µπορεί να 
ασκηθεί από εκείνον που καταδικάσθηκε και µε δήλωση που περιέχει όσα ορίζονται 
στην παρ.2 του επόµενου άρθρου και επιδίδεται στον εισαγγελέα του ΑΠ µέσα σε 
προθεσµία είκοσι ηµερών, η οποία αρχίζει σύµφωνα µε την παρ.1 ..." παρ.3 "Η 
προθεσµία για την άσκηση της αναίρεσης αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση 
θα καταχωριστεί καθαρογραµµένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραµµατεία 
του ποινικού δικαστηρίου ...". Από τις παρατεθείσες διατάξεις σε συνδυασµό και 
προς εκείνες του άρθρου 507 παρ.1 και 474 ΚΠ∆ συνάγεται ότι η προθεσµία για την 
άσκηση του ένδικου µέσου της αίτησης αναίρεσης από τον κατηγορούµενο κατά 
τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης, µε δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου, προκειµένου για απόφαση που δηµοσιεύτηκε µε παρόντα τον 
κατηγορούµενο-αναιρεσείοντα ή όταν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 340 
παρ.2 και 501 παρ.1 ΚΠ∆, εκπροσωπείται από συνήγορο είναι εικοσαήµερη µε 
αφετήριο χρονικό σηµείο την καταχώρησή της στο ειδικό βιβλίο καθαρογραµµένων 
αποφάσεων, που τηρείται από τη γραµµατεία του ποινικού δικαστηρίου. Εξάλλου, 
σύµφωνα µε τη γενική αρχή του δικαίου, που απορρέει από το άρθρο 255 ΑΚ, 
σύµφωνα µε την οποία κανένας δεν υποχρεούται στα αδύνατα, είναι επιτρεπτή η 
εκπρόθεσµη άσκηση του ένδικου µέσου, συνεπώς και της αναίρεσης, όταν συντρέχει 
λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύµατος, µέσα όµως στη νόµιµη προθεσµία, 
που αρχίζει για την περίπτωση αυτή από τότε που θα παύσει ο λόγος της ανώτερης 
βίας ή θα εξαλειφθεί το ανυπέρβλητο κώλυµα. Στην εξαιρετική αυτή περίπτωση, 
όπως, από το άρθρο 474 παρ.2 ΚΠ∆, συνάγεται εκείνος που ασκεί το ένδικο µέσο, 
οφείλει να αναφέρει στη δήλωση άσκησής του το λόγο που δικαιολογεί την 
εκπρόθεσµη άσκησή του, δηλαδή τα περιστατικά της ανώτερης βίας ή του 
ανυπέρβλητου κωλύµατος, από τα οποία δε µπόρεσε ν' ασκήσει εµπρόθεσµα αυτό, 
καθώς και τα αποδεικτικά µέσα, που αποδεικνύουν τη βασιµότητά τους, αλλιώς, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 476 ΚΠ∆, το ένδικο µέσο απορρίπτεται ως 
απαράδεκτο. Ως ανώτερη βία νοείται κάθε απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός είτε 
αντικειµενικό είτε σχετικό µε το πρόσωπο του δικαιούχου, το οποίο στη 
συγκεκριµένη περίπτωση δε µπορεί ν' αποτραπεί και µε µέτρα εξαιρετικής επιµέλειας 
και σύνεσης. Ανυπέρβλητο δε κώλυµα θεωρείται εκείνο, το οποίο, οπωσδήποτε, δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του διαδίκου που ασκεί το ένδικο µέσο και δε µπορούσε να 
υπερνικηθεί απ' αυτόν µε κανένα τρόπο (ΟλΑΠ 4/1995).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 473, 474, 501, 507, 
ΑΚ: 255, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Εκπρόθεσµη αναίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 895 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εκπρόθεσµη αναίρεση. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 474 παρ. 1 και 2 ΚΠ∆, προκύπτει ότι, µε την 
επιφύλαξη της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 473, το ένδικο µέσο της αναιρέσεως 
ασκείται µε δήλωση στο γραµµατέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (ή το 
βούλευµα) ή στο γραµµατέα του Ειρηνοδικείου ή στον προϊστάµενο της προξενικής 
αρχής που βρίσκεται στο εξωτερικό και στην περιφέρεια των οποίων κατοικεί ή 
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διαµένει προσωρινά ο δικαιούµενος. Για τη δήλωση συντάσσεται έκθεση που 
υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλλει ή τον αντιπρόσωπό του (άρθρ. 465 παρ. 
1) και από εκείνον που τη δέχεται. Στην έκθεση πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι 
για τους οποίους ασκείται το ένδικο µέσο. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 
507 παρ. 1 και 473 παρ. 1 ΚΠ∆, η προθεσµία για την άσκηση αναιρέσεως, όπου 
ειδική διάταξη νόµου δεν ορίζει διαφορετικά είναι δέκα ηµέρες από τη δηµοσίευση 
της αποφάσεως, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 473, η προθεσµία για την άσκηση 
της αναιρέσεως αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωρηθεί 
καθαρογραµµένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραµµατεία του ποινικού 
δικαστηρίου. ∆εν απαιτείται, όπως προκύπτει από τις προαναφερθείσες διατάξεις, 
προηγούµενη επίδοση της προσβαλλοµένης αποφάσεως στον αναιρεσείοντα 
κατηγορούµενο εάν αυτός ήταν παρών κατά την απαγγελία της ως άνω αποφάσεως. 
Ως παρών θεωρείται και ο κατηγορούµενος, ο οποίος εκπροσωπήθηκε στη δίκη κατά 
την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, 
σύµφωνα µε το άρθρο 501 παρ. 3 του ΚΠ∆.  
- Κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ιδίου κώδικα εκτός άλλων περιπτώσεων όταν το 
ένδικο µέσο ασκείται εκπρόθεσµα είναι απαράδεκτο και το δικαστήριο ή το 
δικαστικό συµβούλιο που είναι αρµόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του 
Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εµφανιστούν, κηρύσσει 
απαράδεκτο το ένδικο µέσο. Κατά γενική όµως αρχή του δικαίου, κατά την οποία 
"κανένας δεν υποχρεούται στα αδύνατα", µπορεί ο αναιρεσείων να επικαλεσθεί στην 
αίτηση αναιρέσεως λόγω ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύµατος, εξ αιτίας του 
οποίου κατέστη αδύνατη η εµπρόθεσµη άσκησή της καθώς και τα αποδεικτικά µέσα 
που αποδεικνύουν το λόγο αυτόν. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 473, 474, 501, 507, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ακροάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 858 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ακρόασης. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία 
ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Έλλειψη ακροάσεως, που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. Β' του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας αναιρετικό λόγο, υπάρχει, σύµφωνα µε το άρθρο 170 παρ. 2 του 
ίδιου Κώδικα, όταν το δικαστήριο παρέλειψε να αποφανθεί επί αιτήµατος του 
κατηγορουµένου να ασκήσει δικαίωµα, που του παρέχεται από τον νόµο. Εξάλλου, 
κατά το άρθρο 79 του Ποινικού Κώδικα, η επιµέτρηση της ποινής µέσα στα όρια, τα 
οποία διαγράφει ο νόµος, ανήκει στην αποκλειστική και κυριαρχική κρίση του 
δικάζοντος δικαστηρίου και δεν αποτελεί δικαίωµα του κατηγορουµένου, που του 
παρέχει ο νόµος. Εποµένως, δεν παρέχεται το δικαίωµα στον κατηγορούµενο να 
υποβάλει, πριν από την έκδοση της αποφάσεως για την ποινή, αίτηµα για την επιβολή 
εφέσιµης ποινής, ούτε, άλλωστε, είναι λογικά εφικτό, το ∆ικαστήριο, πριν 
αποφασίσει για το ύψος της ποινής, να κρίνει αν αυτή θα είναι εφέσιµη ή όχι. Για το 
"αίτηµα" δε αυτό (που αποτελεί "ευχή") το ∆ικαστήριο αποφασίζει ταυτόχρονα µε 
την περί της ποινής απόφασή του, η σχετική δε αιτιολογία αυτής αποτελεί και την 
αιτιολογία για την απόρριψη ή την αποδοχή του πιο πάνω "αιτήµατος".  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 489 παρ. 1 περ. β εδ. α του Κώδικα Ποινικής 
∆ικονοµίας "εκείνος που καταδικάστηκε και ο εισαγγελέας ή ο δηµόσιος κατήγορος 
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έχουν δικαίωµα να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης του µονοµελούς 
πληµµελειοδικείου αν µε αυτήν καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος σε φυλάκιση πάνω 
από τρεις µήνες ή σε χρηµατική ποινή πάνω από χίλια ευρώ.......". Η ρύθµιση αυτή 
δεν είναι αντίθετη προς το από 22-11-1984 έβδοµο πρωτόκολλο της Συµβάσεως της 
Ρώµης για την προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών 
ελευθεριών, το οποίο κυρώθηκε µε το Ν. 1705/1987. Το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου 
ορίζει στην παράγραφο 1 ότι κάθε πρόσωπο, που καταδικάστηκε για αξιόποινη 
πράξη, από δικαστήριο, έχει το δικαίωµα επανεξετάσεως από ανώτερο δικαστήριο. 
Στην παράγραφο 2 προβλέπεται δυνατότητα εξαιρέσεως στην περίπτωση αξιόποινων 
πράξεων µικρής σηµασίας ή στις περιπτώσεις που ο κατηγορούµενος κρίθηκε σε 
πρώτο βαθµό από ανώτερο δικαστήριο, ενώ, σύµφωνα και µε το πρώτο άρθρο του Ν. 
1705/1987 η Κύρωση του Πρωτοκόλλου αυτού, έγινε µε την ρητή επιφύλαξη "ότι η 
διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του κυρουµένου Πρωτοκόλλου δε θίγει τη διάταξη του 
άρθρου 489 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας". Ακολούθως, µε τον Ν. 2462/1977, 
κυρώθηκε, χωρίς επιφύλαξη, το από 16-12-1966 ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά 
και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (∆ΣΑΠ∆). Κατά το άρθρο 14 παρ.5 του Συµφώνου αυτού, 
"κάθε πρόσωπο, που κρίνεται ένοχο για παράβαση, έχει δικαίωµα, η απόφαση περί 
της ενοχής και της καταδίκης του να εξεταστεί από ανώτερο δικαστήριο, σύµφωνα µε 
το νόµο". Η διαλαµβανόµενη δε στην διάταξη αυτή έκφραση "σύµφωνα µε τον νόµο, 
υπονοεί την πιο πάνω γενόµενη επιφύλαξη του 7ου Πρωτοκόλλου. Εποµένως οι πιο 
πάνω διατάξεις δεν παρέχουν δικαίωµα απεριόριστης ασκήσεως ένδικων µέσων, ούτε 
και υφίσταται από τα παραπάνω νοµοθετήµατα καθορισµός περισσότερων βαθµών 
δικαιοδοσίας και χωρίς φραγµούς προσβάσεως σε αυτούς. 
- Η καταδικαστική απόφαση 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 λόγο αναιρέσεώς 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 
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 
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 ΚΠοιν∆, 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: 
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ΠΚ: 79,  
ΚΠ∆: 489, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 1705/1987,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ακροάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1013 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ακρόασης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. Παραγραφή. Παύση 
ποινικής δίωξης. 
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β' του ΚΠοιν∆, λόγος αναιρέσεως της αποφάσεως 
είναι και η έλλειψη της ακροάσεως κατά το άρθρο 170 παρ. 2, η οποία επιφέρει 
ακυρότητα της διαδικασίας. Η ακυρότητα αυτή επέρχεται κατά τη διάταξη του 
άρθρου 170 παρ. 2 στοιχ. α' του ΚΠ∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 7 
του ν. 1941/1991, στην περίπτωση που ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορος του 
ζήτησαν να ασκήσουν δικαίωµα που ρητά τους παρέχεται από το νόµο και το 
δικαστήριο τους αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί για τη σχετική αίτηση. Τέτοιο 
δικαίωµα είναι και αυτό του κατηγορουµένου, σύµφωνα µε το άρθρο 352 παρ. 3 του 
ΚΠοιν∆, για κρείσσονες αποδείξεις και συγκεκριµένα για κλήση ουσιωδών 
µαρτύρων. Η παραδοχή ή µη τέτοιου αιτήµατος του κατηγορουµένου απόκειται στην 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο, όµως, οφείλει να απαντήσει στο αίτηµα 
αυτό, αιτιολογώντας την απόφαση του, άλλως, αν αρνηθεί ή παραλείψει ν' αποφανθεί, 
δηµιουργείται έλλειψη ακροάσεως. Για να επέλθει, όµως, από την τελευταία, κατά το 
άρθρο 170 παρ. 2 ΚΠοιν∆ ακυρότητα της διαδικασίας απαιτείται να υποβληθεί σαφές 
και ορισµένο αίτηµα από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορο του.  
- Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 του ΠΚ το αξιόποινο των εγκληµάτων εξαλείφεται 
µε παραγραφή, η οποία, προκειµένου για πληµµελήµατα, είναι πενταετής και αρχίζει 
από τότε που τελέσθηκε η πράξη. Η προθεσµία της παραγραφής αναστέλλεται για 
όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η κύρια διαδικασία και έως ότου γίνει αµετάκλητη η 
καταδικαστική απόφαση, όχι όµως πέραν των τριών ετών για τα πληµµελήµατα. Από 
τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 310 παρ. 1 εδ. β' , 370 εδ. β' 
και 511 ΚΠ∆ προκύπτει ότι η παραγραφή, ως θεσµός δηµόσιας τάξεως, εξετάζεται 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης, ακόµη και από τον Άρειο 
Πάγο, ο οποίος, διαπιστώνοντας τη συµπλήρωση αυτής, υποχρεούται να αναιρέσει 
την προσβαλλόµενη καταδικαστική απόφαση και να παύσει οριστικά την ποινική 
δίωξη, εφόσον η αίτηση αναιρέσεως είναι τυπικά παραδεκτή και περιέχεται σ' αυτήν 
ένας τουλάχιστον παραδεκτός και βάσιµος λόγος από τους περιοριστικά 
αναφερόµενους στο άρθρο 510 ΚΠ∆ (ΟλΑΠ 7/2005). 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 111, 112, 113,  
ΚΠ∆: 170, 310, 352, 370, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 511, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1787 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο 
ακροατήριο. Βιασµός. Ανθρωποκτονία από πρόθεση. 
- Η απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆, υπάρχει, 
όταν περιέχονται σ' αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία 
και στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου, 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 εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη 
τέτοιας αιτιολογίας: α) είναι επιτρεπτή η συµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και β) αρκεί να αναφέρονται τα 
αποδεικτικά µέσα γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να απαιτείται να αναγράφεται τι 
προέκυψε από το καθένα από αυτά, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση 
και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων µεταξύ τους. Η αιτιολογία αυτή 
µπορεί να συµπληρώνεται από το διατακτικό της αποφάσεως, µε το οποίο το 
σκεπτικό αποτελεί ενιαίο όλο. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα, ειδικότερα, για την 
πληρότητα της αιτιολογίας, αρκεί ο προσδιορισµός τους γενικώς, κατά το είδος τους, 
χωρίς να προσαπαιτείται αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του τι προκύπτει από το 
καθένα χωριστά. Πρέπει, όµως, να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και 
συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µόνο µερικά από αυτά, προκειµένου να 
µορφώσει την καταδικαστική για τον κατηγορούµενο κρίση του.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Α' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της 
καταδικαστικής αποφάσεως, αποτελεί η απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη 
διαδικασία στο ακροατήριο (άρθρο 171). Σύµφωνα δε µε την παράγραφο 1 περ. δ' της 
τελευταίας αυτής διάταξης, ακυρότητα που λαµβάνεται και αυτεπαγγέλτως υπόψη 
από το ∆ικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και στον Άρειο Πάγο ακόµη, 
προκαλείται, όταν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν την υπεράσπιση του 
κατηγορουµένου και την άσκηση των δικαιωµάτων που του παρέχονται, στις 
περιπτώσεις και µε τις διατυπώσεις που επιβάλλει ο νόµος. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 2371 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Ορθή και 
αιτιολογηµένη παραποµπή για ανθρωποκτονία από πρόθεση. 
- Σύµφωνα µε το αρθ. 299 παρ. 1 του ΠΚ, "όποιος µε πρόθεση σκότωσε άλλον 
τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη". Για την στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής 
υποστάσεως του εγκλήµατος αυτού απαιτείται αντικειµενικώς η αφαίρεση της ζωής 
άλλου ανθρώπου, µε θετική ενέργεια ή παράλειψη οφειλόµενης από το νόµο 
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ενέργειας, ενώ για την στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υποστάσεως αυτού 
απαιτείται δόλος, που περιλαµβάνει τη γνώση των αντικειµενικών στοιχείων της 
πράξης και τη θέληση καταστροφής της ζωής του άλλου ανθρώπου(ΑΠ 807/2008, 
ΑΠ 1101/2006 ΠΧ 2007.416, ΑΠ 489/2006 ΠΧ 2007.440, ΑΠ 719/2003 ΠΧ 
2004.144).Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ψυχική ηρεµία του δράστη είτε κατά την 
απόφαση είτε κατά την εκτέλεση της πράξης (ΑΠ 66/2009, ΑΠ 1536/2006 ΠX 
2007.724, ΑΠ 1174/2003 ΠΧ 2204.313) . Το έγκληµα της απόπειρας τελέσεως του 
εγκλήµατος αυτού της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τελεί εκείνος που έχοντας 
αποφασίσει σε ήρεµη ψυχική κατάσταση να θανατώσει άλλον επιχειρεί την 
θανάτωση χωρίς όµως να επιφέρει τον θάνατο επειδή από λόγους ανεξάρτητους από 
την θέλησή του αυτός δεν επήλθε. Τέτοιοι λόγοι είναι, σε περίπτωση που ο δράστης 
πλήξει µε ρόπαλο το θύµα σε ευπαθή σηµεία του σώµατός του όπως π.χ. κεφάλι,: α) η 
µη επέλευση του θανάτου και β) η αποτροπή αυτού λόγω της έγκαιρης και 
αποτελεσµατικής ιατρικής βοήθειας (ΑΠ 347/2009, ΑΠ 110/2008, ΑΠ 540/2006, ΑΠ 
1639/1999 ΠΧ 2000.793, ΑΠ 795/2003 ΠΧ 2004.154). Ο ανθρωποκτόνος σκοπός 
του δράστη σε περίπτωση που αυτός για την θανάτωση χρησιµοποιεί ρόπαλα ή άλλα 
µεταλλικά αντικείµενα συνάγεται : α) από τον αριθµό των πληγµάτων που κατέφερε 
στο θύµα β) από το σηµείο του σώµατος που έπληξε αυτό (θύµα), που πρέπει να είναι 
κρίσιµο και ευπαθές για την ζωή του, όπως π.χ. κεφάλι, και γ) από την σφοδρότητα 
αυτών (ΑΠ 1244/2007, ΑΠ 1498/2007, ΑΠ 1397/2003, ΑΠ 870/2002, ΑΠ 759/2004, 
ΑΠ 362/9, ΑΠ 1614/82). Το έγκληµα της απρόκλητης επικίνδυνης σωµατικής 
βλάβης, που προβλέπεται από το αρθ. 308 Α παρ. 2 του ΠΚ όπως αυτό προστέθηκε 
από το αρθ. 18 του Ν. 1419/1984, τελεί αυτός που από πρόθεση προκαλεί σε άλλον 
σωµατική βλάβη µε τρόπο που θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ζωή του ή να 
του προκαλέσει βαριά σωµατική βλάβη χωρίς προηγουµένως να υπάρχει κάποια 
σχέση , διαφορά ή επαφή µαζί του δηλ. µε µόνο κίνητρο τα αντικοινωνικά του 
αισθήµατα (ΑΠ 201/2000, ΑΠ 187/1997). Τέλος τα εγκλήµατα της οπλοφορίας και 
της οπλοχρησίας, που συρρέουν µεταξύ τους (ΑΠ 1019/85), τελεί αντίστοιχα αυτός 
που : α) φέρει µαζί του µε σκοπό την άµυνα και την επίθεση χωρίς άδεια της οικείας 
αστυνοµικής αρχής, εκτός των άλλων, και µεταλλικό ρόπαλο και β) καταφέρει µε 
αυτό πλήγµατα εναντίον άλλου µε σκοπό την θανάτωση ή τον τραυµατισµό (ΟλΑΠ 
760/88, ΑΠ 957/1993). 
- Το παραπεµπτικό βούλευµα έχει την επιβαλλόµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ.1 στοιχ. ε' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως όταν 
αναφέρονται σε αυτό µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την κυρία ανάκριση ή την προανάκριση, 
τα αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και οι σκέψεις µε τις οποίες το συµβούλιο υπήγαγε τα περιστατικά αυτά 
στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφάρµοσε και έκρινε ότι προέκυψαν επαρκείς 
ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία υπάρχει και όταν το συµβούλιο εφετών αναφέρεται εν 
µέρει ή και εξ ολοκλήρου στην ενσωµατωθείσα στο βούλευµα εισαγγελική πρόταση 
αφού αυτή αποτελεί µέρος του βουλεύµατος όταν σε αυτήν εκτίθενται µε σαφήνεια 
και πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση, τα 
αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις που στηρίζουν την 
παραπεµπτική πρόταση, µε την οποία συντάσσεται εν όλω ή εν µέρει και η κρίση του 
συµβουλίου, ώστε θα ήταν άσκοπη η επανάληψη από το συµβούλιο των ίδιων 
περιστατικών, αποδείξεων και συλλογισµών. Ειδικώς, ως προς τα αποδεικτικά µέσα, 
που ελήφθησαν υπόψη από το συµβούλιο για την παραπεµπτική του κρίση, για την 
πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισµός τους χωρίς να απαιτείται 
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και αναλυτική παράθεση τους και µνεία του τι προκύπτει από το καθένα χωριστά, 
πρέπει όµως να προκύπτει ότι το Συµβούλιο τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίµησε όλα 
και όχι µόνο µερικά από αυτά. Εξάλλου δεν είναι απαραίτητη η αξιολογική 
συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων µεταξύ τους ή να 
προσδιορίζεται ποιο βαρύνει περισσότερο για το σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως. 
Όταν δε εξαίρονται ορισµένα από αυτά δεν σηµαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα 
άλλα (ΟλΑΠ 1/2005). ∆εν αποτελεί όµως λόγο αναίρεσης η εσφαλµένη εκτίµηση των 
αποδείξεων καθόσον στην περίπτωση αυτή µε την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας 
πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του συµβουλίου.  
- Με τις παραδοχές του το Συµβούλιο Εφετών Αιγαίου διέλαβε στο προσβαλλόµενο 
βούλευµα του ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία καθόσον σε αυτή αναφέρονται 
µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά 
περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση, τα αντικειµενικά και υποκειµενικά 
στοιχεία των εγκληµάτων τούτων, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι σκέψεις 
µε τις οποίες το Συµβούλιο τούτο υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στις ουσιαστικές 
ποινικές διατάξεις των άρθρων 42, 94 παρ. 1, 98, 308 παρ. 1, 308 Α παρ. 1 και 2, 299 
παρ. 1 ΠΚ, και 1 παρ 2γ και 10 παρ. 1, 3, 13β και 14 του ν. 2168/1993 που εφάρµοσε 
κρίνοντας ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου 
στο ακροατήριο. Συγκεκριµένα, το προσβαλλόµενο βούλευµα µετά από συνεκτίµηση 
όλων των αποδεικτικών µέσων που κατ' είδος µνηµονεύει και µε καθολική αναφορά 
στην ενσωµατωµένη εισαγγελική πρόταση που είναι πλήρως αιτιολογηµένη, 
αναφέρει τις επιθετικές ενέργειες του αναιρεσείοντος σε βάρος των παθόντων, τα 
µέσα που χρησιµοποίησε αυτός για την τέλεση των άνω εγκληµάτων µεταξύ των 
οποίων και το πτυσσόµενο µεταλλικό ρόπαλο που είχε παράνοµα µαζί του, τον 
αιτιώδη σύνδεσµο µεταξύ των πληγµάτων που κατέφερε και τα αποτελέσµατα που 
επήλθαν, την πρόθεση του να θανατώσει τους παθόντες για τους οποίους 
κατηγορείται µε βάση το µέσο που χρησιµοποίησε, τα ευπαθή σηµεία του σώµατος 
των παθόντων που έπληξε µε αυτό πολλές φορές και τη σφοδρότητα των πληγµάτων, 
την πρόθεσή του να τελέσει τα άνω εγκλήµατα σε βάρος των παθόντων µε τους 
οποίους δεν είχε καµία γνωριµία ή σχέση µε βάση τα µέσα αυτά και τον τρόπο που τα 
χρησιµοποίησε από τα οποία µπορούσε να προκληθεί σε αυτούς όχι µόνο βαριά 
σωµατική βλάβη αλλά και κίνδυνος για τη ζωή τους. Ειδικότερα η αιτίαση ότι στο 
προσβαλλόµενο βούλευµα δεν µνηµονεύεται η από ΧΧΧ έκθεση γραφολογικής 
πραγµατογνωµοσύνης του Αστυνόµου Β' Βιολόγου ΧΧΧ και ως εκ τούτου δεν την 
έλαβε υπόψη του είναι αβάσιµη, αφού από την επισκόπηση του βουλεύµατος τούτου, 
το Συµβούλιο Εφετών κάνει ειδική µνεία της έκθεσης αυτής και έτσι σαφώς 
προκύπτει ότι την πραγµατογνωµοσύνη αυτή την αναφέρει και την έλαβε υπόψη του. 
Ειδικότερα, η έκθεση αυτή αναφέρεται στην πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών 
Αιγαίου στην οποία παραπέµπει το προσβαλλόµενο βούλευµα και αποτελεί ενιαίο 
σύνολο µε αυτή, το πόρισµα δε αυτής αξιολογείται επαρκώς, η δε µη ειδική αναφορά 
της στα αποδεικτικά µέσα καλύπτεται από την αναλυτική αναφορά της και την 
αξιολόγηση της στο κείµενο της εισαγγελικής προτάσεως και κατ' επέκταση του 
βουλεύµατος. Εξάλλου, η αιτίαση ότι το Συµβούλιο Εφετών δεν έλαβε υπόψη του τις 
απολογίες των συγκατηγορουµένων του αναιρεσείοντος είναι αβάσιµη καθόσον στην 
Εισαγγελικοί πρόταση στην οποία αναφέρεται το Συµβούλιο γίνεται αναλυτική 
αναφορά στην απολογία του συγκατηγορουµένου του Χ5 και αξιολογούνται 
αιτιολογηµένα οι θέσεις τούτου, η δε αναλυτική παράθεση στο προσβαλλόµενο 
βούλευµα της εγκληµατικής δράσης εκάστου κατηγορουµένου σηµαίνει ότι 
ελήφθησαν υπόψη και οι απολογίες τούτων. Εποµένως, οι περί του αντιθέτου εκ του 
άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγοι της αναίρεσης περί ελλείψεως ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας είναι αβάσιµοι. 



 

[69] 
 

∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 299, 308, 308Α, 
ΚΠ∆: 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1452 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία του βουλεύµατος. Επέρχεται απόλυτη 
ακυρότητα αν το δικαστικό συµβούλιο αποφανθεί επί της ουσίας της κατηγορίας 
χωρίς να ακούσει προηγουµένως τον εισαγγελέα, ο οποίος πρέπει να υποβάλει 
αιτιολογηµένη γραπτή πρόταση επί της ουσίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 481 του ΚΠ∆ "Για την έφεση κατά 
βουλεύµατος αποφαίνεται το συµβούλιο εφετών, ύστερα από πρόταση του 
εισαγγελέα εφετών, σύµφωνα µε τα άρθρα 316, 318 και 319", ενώ κατά τη διάταξη 
της παρ. 2 του ίδιου άρθρου "Αν το βούλευµα που προσβάλλεται έχει εκδοθεί 
ακύρως, το συµβούλιο εφετών, αφού το κηρύξει άκυρο, κρατεί την υπόθεση και 
αποφαίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1". Περαιτέρω, κατά το άρθρο 138 παρ. 2 
εδ. β' και 3 του ΚΠ∆ "Τα βουλεύµατα του δικαστικού συµβουλίου....εκδίδονται 
ύστερα από γραπτή πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος την αναπτύσσει και 
προφορικά...Η παράβαση της παραγράφου 2 συνεπάγεται την ακυρότητα...του 
βουλεύµατος". Από τις παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασµό µε αυτές των άρθρων 32 
παρ. 1 και 171 παρ. 1 περ. β' του ΚΠ∆, συνάγεται ότι επέρχεται απόλυτη ακυρότητα 
και ιδρύεται ο από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. α' του ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως, αν το 
δικαστικό συµβούλιο αποφανθεί επί της ουσίας της κατηγορίας χωρίς να ακούσει 
προηγουµένως τον εισαγγελέα, ο οποίος πρέπει να υποβάλει αιτιολογηµένη γραπτή 
πρόταση επί της ουσίας, που την αναπτύσσει και προφορικά (ΑΠ 938/2009).  
- 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 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 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 το σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως. 
Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το συµβούλιο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για το 
σχηµατισµό της δικανικής του πεποιθήσεως 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 του ΚΠ∆ (ΟλΑΠ 1/2005). Η επιβαλλόµενη 
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από τις παραπάνω διατάξεις του Συντάγµατος και του ΚΠ∆ αιτιολογία υπάρχει και 
όταν το Συµβούλιο αναφέρεται εξολοκλήρου ή συµπληρωµατικά στην 
ενσωµατωµένη στο βούλευµα εισαγγελική πρόταση, αφού η τελευταία αποτελεί 
τµήµα του ίδιου βουλεύµατος και το Συµβούλιο αποδέχεται 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, ώστε θα ήταν άσκοπη η τυπολατρική επανάληψη από το 
Συµβούλιο των ίδιων περιστατικών, αποδείξεων και συλλογισµών (ΟλΑΠ 1227/1979, 
ΑΠ 2088/2009). Όταν όµως η πρόταση του Εισαγγελέα δεν είναι ενσωµατωµένη στο 
βούλευµα, δεν είναι επιτρεπτή η αναφορά σ' αυτή από το Συµβούλιο, αφού στην 
περίπτωση αυτή γίνεται ουσιαστικά παραποµπή σε ανύπαρκτη εισαγγελική πρόταση 
και εκδίδεται έτσι βούλευµα χωρίς την προηγούµενη έγγραφη επί της ουσίας πρόταση 
του Εισαγγελέα, η οποία είναι απαραίτητη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32 
παρ. 1 και 138 παρ. 2 εδ. β' του ΚΠ∆, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται απόλυτη 
ακυρότητα, αλλά και στέρηση του βουλεύµατος (όταν αυτό αναφέρεται στην 
πρόταση) της απαιτούµενης, κατά τα προαναφερθέντα, ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Οι ίδιες συνέπειες επέρχονται και στην περίπτωση που στο βούλευµα 
έχει ενσωµατωθεί η συµπληρωµατική πρόταση του Εισαγγελέα, επί της κυρίας 
προτάσεως που δεν καταχωρήθηκε, στην οποία επίσης γίνεται αναφορά στο 
βούλευµα από το Συµβούλιο. Οι συνέπειες δε αυτές δεν ανατρέπονται, ούτε µε την 
αναγραφή στην πρόταση του Εισαγγελέα, ότι αναφέρεται στην προηγούµενη επί της 
ουσίας πρόταση του επί της ίδιας υποθέσεως, που δεν καταχωρήθηκε στο βούλευµα 
αυτό, αλλά σε προηγούµενο (ΑΠ 1936/2008, ΑΠ 1367/1999).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 27, 42, 45, 94, 299, 308, 309, 313, 
ΚΠ∆: 32, 138, 171, 481, 484,  
Νόµοι: 2168/1993, άρθ. 1, 10, 13, 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 862 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- 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 της 
αποφάσεως, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. 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 αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, 
έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π.), χωρίς να απαιτείται να εκτίθεται 



 

[71] 
 

τι προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά ούτε η αξιολογική συσχέτισή τους. 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.  
- 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 δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν 
στη διάταξη που εφαρµόστηκε. 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 (ΟλΑΠ 3/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 895 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- 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 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 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 καταδικάστηκε 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 εξ ενός εκάστου αυτών. 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 πεποίθησης 
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∆.  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 886 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηµα αναβολής της δίκης. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Υπέρβαση 
εξουσίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 340 παρ. 1, 349 και 139 του ΚΠοιν∆, ως και του 
άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγµατος, προκύπτει ότι. ο εκκαλών - κατηγορούµενος έχει 
δικαίωµα να ζητήσει την αναβολή της δίκης για σηµαντικά αίτια. Η παραδοχή ή µη 
του σχετικού αιτήµατος απόκειται στην κυριαρχική κρίση του ∆ικαστηρίου της 
ουσίας, το οποίο, όµως, οφείλει να απαντήσει στο υποβαλλόµενο αίτηµα αναβολής 
και, σε περίπτωση απόρριψής του, να αιτιολογήσει ειδικώς και εµπεριστατωµένος την 
απόφαση του. ∆ιαφορετικά, αν απορρίψει το αίτηµα χωρίς την επιβαλλόµενη από τα 
ανωτέρω αιτιολογία, ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆ λόγος 
αναιρέσεως (ΟλΑΠ 7/2005), η δε, εν συνεχεία απόρριψη της εφέσεως, του νοµίµως 
και εµπροθέσµως κληθέντος εκκαλούντος - κατηγορουµένου ως ανυποστήρικτης, 
ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως, µε την 
µορφή της αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 340, 349, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1020 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράνοµη λειτουργία τηλεοπτικού σταθµού. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Ανάγνωση εγγράφου.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, 
όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί όλα στο 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 
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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.  
- Kατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' Κποιν∆ 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 
κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 171 παρ. 1 στοιχ. δ' , 329, 331, 333 
παρ. 2, 358, 364 και 369 ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι αν ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο 
της ουσίας, για το σχηµατισµό της κρίσεώς του ως προς την ενοχή του 
κατηγορουµένου, έγγραφο που δεν αναγνώσθηκε κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, 
δηµιουργείται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, η οποία ιδρύει τον εκ του άρθρου 
510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως, διότι αποστερείται έτσι ο 
κατηγορούµενος του δικαιώµατος να εκθέσει τις απόψεις του και να προβεί σε 
παρατηρήσεις σχετικά µε το αποδεικτικό αυτό µέσο σύµφωνα µε το άρθρο 358. 
Εξάλλου, το περιεχόµενο του εγγράφου που αναγνώσθηκε δεν είναι αναγκαίο να 
αναφέρεται στα πρακτικά της αποφάσεως, είναι, όµως, αναγκαίο να αναφέρονται τα 
στοιχεία εκ των οποίων προσδιορίζεται επαρκώς η ταυτότητά του, έτσι ώστε να µην 
καταλείπεται αµφιβολία για το ποιο έγγραφο αναγνώσθηκε. Ο προσδιορισµός, 
δηλαδή, της ταυτότητας του εγγράφου είναι αναγκαίος µόνο για τη δηµιουργία 
βεβαιότητας ότι το έγγραφο αυτό και όχι κάποιο άλλο αναγνώσθηκε στη 
συγκεκριµένη δίκη και έτσι δόθηκε η δυνατότητα στον κατηγορούµενο να εκθέσει τις 
απόψεις του και να κάνει τις παρατηρήσεις του ως προς το περιεχόµενό του (κατά το 
αρθρ. 358 ΚΠοιν∆). ∆ιαφορετικά, αν δηλαδή, η ταυτότητα του εγγράφου δεν 
προσδιορίζεται επαρκώς, υπάρχει η ίδια ακυρότητα. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 2801/2000, άρθ. 1, 5, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 281 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απόρριψη αιτήµατος αναβολής. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Η απαιτούµενη κατά το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας, 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 περ. ∆' του παραπάνω Κώδικα λόγο αναιρέσεως, εκτείνεται 
όχι µόνον στην απόφαση για την ενοχή, την καταδικαστική δηλαδή ή απαλλακτική 
απόφαση του δικαστηρίου, αλλά σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, ανεξάρτητα 
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του αν αυτές είναι οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη 
διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε. Έτσι η 
απορριπτική της αιτήσεως του κατηγορούµενου, για αναβολή της δίκης λόγω 
σηµαντικών αιτίων, κατά το άρθρο 349 του ΚΠ∆, παρεµπίπτουσα απόφαση του 
δικαστηρίου, πρέπει να είναι ιδιαίτερα αιτιολογηµένη, έστω και αν η παραδοχή ή 
απόρριψη µιας τέτοιας αιτήσεως έχει αφεθεί στην ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 349, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 866 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αναίρεση του Εισαγγελέα. 
- Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µπορεί σύµφωνα µε το άρθρο 505 παρ.2 ΚΠ∆ να 
ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε αποφάσεως µέσα στην προθεσµία του άρθρου 
479 παρ. 2 του ιδίου Κώδικα, δηλαδή µέσα σε ένα µήνα από την καταχώριση της 
απόφασης στο υπό του άρθρου 473 παρ.3 του αυτού Κώδικα προβλεπόµενο ειδικό 
βιβλίο. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
δικαιούται να ασκήσει αναίρεση κατά οιασδήποτε αθωωτικής ή καταδικαστικής 
αποφάσεως εκδιδοµένης υπό οιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου και για όλους τους 
λόγους που διαλαµβάνονται στο άρθρο 510 παρ. 1 ΚΠ∆. Κατά δε 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 αποδείχτηκαν στη διάταξη που 
εφαρµόστηκε.  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης 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. ∆εν αποτελούν όµως λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των 
αποδείξεων, η εσφαλµένη αξιολόγηση αυτών, η παράλειψη αναφοράς και 
αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους 
αξιολογικής συσχέτισης, καθόσον περί αυτών (αποδείξεων), το δικαστήριο της 
ουσίας κρίνει κυριαρχικά και κάθε σχετική αιτίαση ως προς την κρίση του 
δικαστηρίου, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που εκτίµησε, είναι απαράδεκτη 
διότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει µόνο τη νοµική ορθότητα της απόφασης στα πλαίσια 
των προβλεποµένων στο νόµο λόγων αναίρεσης και δεν ερευνά την ουσιαστική 
εκτίµηση των αποδείξεων, αφού στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά 
ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας (ΑΠ 1610/2003, 90/2000, 200/1997).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 505, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 867 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης. Αµφιβολίες σχετικά µε το είδος ή τη διάρκεια της 
ποινής. 
- Κατά το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠοιν∆, σε συνδυασµό µε το άρθρο 513 παρ. 1 του ιδίου 
Κώδικα, όταν η αναίρεση ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωµα ή κατά 
αποφάσεως για την οποία δεν προβλέπεται, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου 
απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.  
- Κατ' άρθρο 565 του ΚΠοιν∆ "κάθε αµφιβολία ή αντίρρηση σχετικά µε την 
εκτελεστότητα της απόφασης και το είδος ή τη διάρκεια της ποινής, λύεται από το 
δικαστήριο των πληµµελειοδικών του τόπου όπου εκτίεται η ποινή. Το ίδιο ισχύει και 
σε περίπτωση περιορισµού σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων. Κατά της απόφασης 
αυτής επιτρέπεται να ασκηθεί αναίρεση από τον Εισαγγελέα και από τον 
καταδικασµένο". Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι 1) Ο όρος ποινή στο άρθρο αυτό 
χρησιµοποιείται µε την ευρεία του έννοια και περιλαµβάνει και τις παρεπόµενες 
ποινές ή τα µέτρα ασφαλείας που έχουν στερητικό ή περιοριστικό της ελευθερίας 
χαρακτήρα, όπως είναι και η απέλαση του αλλοδαπού καταδικασµένου, 2) Οι 
αντιρρήσεις του καταδικασµένου πρέπει να αναφέρονται αποκλειστικά και µόνο στην 
εκτελεστότητα της απόφασης και στο είδος ή τη διάρκεια της ποινής υπό την 
προαναφερόµενη έννοιά της και όχι στον τρόπο έκτισης της ποινής και 3) για να είναι 
οι αντιρρήσεις παραδεκτές και να εξετασθούν από το Πληµµελειοδικείο του τόπου 
έκτισης της ποινής, πρέπει οι αντιρρήσεις αυτές να αφορούν σε ποινή που βρίσκεται 
σε στάδιο έκτισης, δηλαδή να διαρκεί ακόµη η εκτέλεση της απόφασης.  
- Κατ' άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.3772/2009 που η ισχύς του άρχισε την 10.7.2009 
"Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν καταδικασθεί σε χρηµατική 
ποινή ή σε στερητική της ελευθερίας ποινή, που έχει µετατραπεί σε χρηµατική, και 
εκτίουν την ποινή τους καθ' οιονδήποτε τρόπο, λόγω αδυναµίας καταβολής του 
ποσού της µετατροπής ή της χρηµατικής ποινής, απολύονται µε διάταξη του 
Εισαγγελέα του τόπου έκτισης της ποινής, υπό τον όρο ότι δεν θα υποπέσουν, µέσα 
σε τρία έτη από της αποφυλακίσεώς τους σε νέο από δόλο τελούµενο έγκληµα και 
καταδικασθούν αµετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας 
µεγαλύτερη του έτους".  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 476, 513, 565,  
Νόµοι: 3772/2009, άρθ. 14, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 898 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη αίτησης αναίρεσης. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 463 του ΚΠ∆ προκύπτει ότι το ένδικο µέσο, όπως είναι 
κατά το άρθρο 462 του ίδιου κώδικα και η αναίρεση, µπορεί να ασκήσει µόνον 
εκείνος που ο νόµος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωµα. Περαιτέρω, από το άρθρο 482 
παρ. 1 του ΚΠ∆ (πριν την κατάργησή του από το άρθρο 34 του Ν. 3904/23/12/2010) 
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προκύπτει ότι ο κατηγορούµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει την αναίρεση του 
βουλεύµατος όταν αυτό α) τον παραπέµπει στο ακροατήριο για κακούργηµα, και β) 
παύει προσωρινά την ποινική δίωξη εναντίον του. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει 
ότι στο ένδικο µέσο της αναίρεσης υπόκεινται µόνο τα βουλεύµατα τα οποία κρίνουν 
τελειωτικά την κατηγορία και όχι τα προδικαστικά ή τα παρεµπίπτοντα και εφόσον 
δεν αποκλείεται η δυνατότητα αυτή µε ειδική διάταξη νόµου. Ειδικότερα, από την 
διάταξη του άρθρου 185 του ΚΠ∆, προκύπτει σαφώς ότι το βούλευµα που εκδίδεται 
από το Συµβούλιο Πληµ/κών και αφορά την κατάρτιση πίνακος πραγµατογνωµόνων, 
δεν υπόκειται, ελλείψει σχετικής από το νόµο πρόβλεψης, σε οποιοδήποτε ένδικο 
µέσο ή βοήθηµα.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 του ΚΠ∆ "όταν το ένδικο µέσο 
ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωµα ή εναντίον απόφασης ή 
βουλεύµατος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσµα ή χωρίς να 
τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόµο για την άσκηση του, καθώς και 
όταν έγινε νόµιµα παραίτηση από το ένδικο µέσο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο 
νόµος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο µέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συµβούλιο 
ή το δικαστήριο (σε συµβούλιο) που είναι αρµόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από 
πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εµφανισθούν, 
κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή 
του βουλεύµατος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που 
άσκησε το ένδικο µέσο".  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 185, 463, 476, 482,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 872 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης. Πληρεξουσιότητα. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 465 παρ.1 του ΚΠ∆ "ο διάδικος µπορεί να ασκήσει 
το ένδικο µέσο που του ανήκει, είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω αντιπροσώπου που 
έχει εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96 παρ.1. Το πληρεξούσιο ή επικυρωµένο 
αντίγραφό του, προσαρτάται στη σχετική έκθεση ...". Από τις διατάξεις αυτές, 
συνδυαζόµενες µε εκείνες των άρθρων 42 παρ. 2 και 96 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, 
προκύπτει µε σαφήνεια ότι, στο πληρεξούσιο έγγραφο που επισυνάπτεται 
υποχρεωτικά στην έκθεση για το ένδικο µέσο, όταν αυτό ασκείται δια πληρεξουσίου, 
πρέπει να προσδιορίζεται η αξιόποινη πράξη, έστω και κατά τα γενικά 
χαρακτηριστικά της ή κατά τη γενική, σύµφωνα µε το ποινικό νόµο ορολογία της, την 
οποία αφορά η πληρεξουσιότητα και να αναφέρεται η απόφαση, κατά της οποίας 
παρέχεται η πληρεξουσιότητα για την άσκηση του ενδίκου µέσου.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 476 παρ.1 του ΚΠ∆ προκύπτει ότι, αν το ένδικο µέσο 
(και η αναίρεση) ασκήθηκε (µεταξύ άλλων περιπτώσεων) χωρίς να τηρηθούν οι 
διατυπώσεις που ορίζονται στο νόµο για την άσκησή του, κηρύσσεται από το αρµόδιο 
δικαστικό συµβούλιο ή δικαστήριο σε συµβούλιο απαράδεκτο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 42, 96, 465, 476, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναίρεση - Υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 863 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανυποστήρικτη έφεση. Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 501 παρ. 1 εδ. 1 του ΚΠ∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 48 
παρ. 1 του N. 3160/2003 "αν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο εκκαλών δεν 
εµφανισθεί αυτοπροσώπως ή δια συνηγόρου του, αν συντρέχει η περίπτωση της 
παραγράφου 2 του άρθρου 340, η έφεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη". Ορίζει δε 
η παράγραφος 2 του άρθρου 340, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 του Ν. 
3160/2003 και ακολούθως µε το άρθρο 13 του Ν. 3346/2005, ότι "σε πταίσµατα, 
πληµµελήµατα και ( από την 17/6/2005, ηµέρα ενάρξεως της ισχύος του Ν. 
3346/2005) κακουργήµατα, επιτρέπεται να εκπροσωπείται ο κατηγορούµενος από 
συνήγορο, τον οποίο διορίζει µε έγγραφη δήλωση του ... . Στην περίπτωση αυτή ο 
κατηγορούµενος θεωρείται παρών και ο συνήγορος του ενεργεί όλες τις 
διαδικαστικές πράξεις γι' αυτόν". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι θεωρείται ότι 
είναι παρών ο εκκαλών, στην περίπτωση κατά την οποία , προς υποστήριξη της 
εφέσεως του, δεν εµφανίσθηκε ενώπιον του Εφετείου αυτοπροσώπως, αλλά δια του 
συνηγόρου του, τον οποίο ο ίδιος διόρισε µε έγγραφη δήλωση του για να τον 
εκπροσωπήσει. Εξάλλου, κατά το άρθρο 502 παρ. 1 εδ. 1 του ΚΠ∆, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 49 παρ. 1 του Ν. 3160/2003, "αν ο εκκαλών 
εµφανισθεί ο ίδιος ή ο συνήγορος του στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 
340, η συζήτηση αρχίζει και ο Εισαγγελέας αναπτύσσει συνοπτικά την έφεση", κατά 
δε το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 49 παρ. 2 του Ν. 3160/2003, "κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 329-
338, 340, 344, 347, 348, 349, 352, 357-363, 366-373". Από τις διατάξεις αυτές, η 
διάταξη του άρθρου 344 παρ. 1 εδ. α ορίζει ότι "η αποχώρηση του κατηγορουµένου 
κατά τη διάρκεια της δίκης δεν κωλύει καθόλου την πρόοδο της διαδικασίας". Τέλος, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 501 του ΚΠ∆, η οποία προστέθηκε µε το 
άρθρο 48 παρ. 3 του Ν. 3160/2003, "αν µετά την έναρξη της συζήτησης της έφεσης 
λάβει χώρα διακοπή ή αναβολή αυτής και κατά τη νέα συζήτηση ο εκκαλών 
κατηγορούµενος, αν και κλητεύθηκε νοµίµως, δεν εµφανισθεί όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1, δικάζεται σαν να ήταν παρών". Από τις τελευταίες πιο πάνω διατάξεις 
προκύπτει ότι, αν ο εκκαλών-κατηγορούµενος ή ο συνήγορος του εµφανίστηκε κατά 
την έναρξη της διαδικασίας της κατ' έφεση δίκης για να υποστηρίξει την έφεση του 
και στη συνέχεια αποχώρησε, λογίζεται σαν να ήταν παρών και στο υπόλοιπο µέρος 
της δίκης, το δε δικαστήριο, δεσµευόµενο από την εµφάνιση του εκκαλούντος- 
κατηγορουµένου, δεν µπορεί να απορρίψει την έφεση του ως ανυποστήρικτη, κατά το 
άρθρο 501 του ΚΠ∆, αλλά οφείλει να την ερευνήσει στην ουσία. Το ίδιο ισχύει, για 
την οµοιότητα της περιπτώσεως, κατά µείζονα λόγο και όταν ο εκκαλών-
κατηγορούµενος ή ο συνήγορος του, εµφανίσθηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας 
της κατ' έφεση δίκης, αλλά στη συνέχεια, µετά τη λήψη της ταυτότητας του, κατόπιν 
υποβολής σχετικού αιτήµατος, η δίκη αναβλήθηκε και στη νέα, µετ' αναβολή 
δικάσιµο ο κατηγορούµενος δεν εµφανίσθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από συνήγορο. 
Η άποψη αυτή συνάδει και µε τη σκέψη που διατυπώνεται στην αιτιολογική έκθεση 
του σχεδίου του ΚΠ∆, για την αιτιολόγηση της ρυθµίσεως του άρθρου 501 παρ. 1 του 
ΚΠ∆, σύµφωνα µε την οποία εκείνος ο οποίος αδικαιολόγητα δεν εµφανίζεται για να 
υποστηρίξει την έφεση του παραιτείται σιωπηρά από αυτήν, αναγνωρίζοντας την 
ορθότητα της προσβαλλόµενης απόφασης, υπό την έννοια ότι δεν είναι νοητό η µετ' 
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αναβολή µη εµφάνιση του εκκαλούντος- κατηγορουµένου, ο οποίος είχε εµφανισθεί 
και υποστηρίξει την έφεση του σε προγενέστερη συζήτηση της, να θεωρείται ως 
σιωπηρή παραίτηση του από την έφεση του και αναγνώριση της αποφάσεως που 
προσέβαλε. ∆ηλαδή, στην περίπτωση αυτή, η αναβολή θεωρείται ότι έγινε µετά την 
έναρξη της διαδικασίας και της συζήτησης της έφεσης, οπότε ο κατηγορούµενος 
λογίζεται σαν να ήταν παρών στη νέα µετ' αναβολή δικάσιµο, και το δικαστήριο, 
δεσµευόµενο από την αρχική εµφάνιση του εκκαλούντος- κατηγορουµένου, δεν 
µπορεί να απορρίψει την έφεση του ως ανυποστήρικτη, αλλά οφείλει να τη δικάσει 
στην ουσία. ∆ιαφορετικά, η απόφαση του Εφετείου είναι αναιρετέα, κατά το άρθρο 
510 παρ. 1 στοιχ. Η του ΚΠ∆, για υπέρβαση εξουσίας (ΟλΑΠ 3/2006, 8/2006). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 501, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1825 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Υπέρβαση εξουσίας. 
- Πρέπει ν' αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση, κατά τη διάταξή της για τη 
µετατροπή της επιβληθείσας στον κατηγορούµενο-αναιρεσείοντα ποινής φυλάκισης 
δυο ετών σε χρηµατική, ώστε έτσι να εφαρµοσθεί ο επιεικέστερος για τον τελευταίο 
πιο πάνω νόµος (ΠΚ 99 παρ.1), κατ' άρθρο 2 παρ.1 ΠΚ, και δεδοµένου ότι για τη 
χορήγηση της αναστολής εκτέλεσης της ποινής και το χρονικό διάστηµα αυτής πρέπει 
επί πλέον να ερευνηθεί η συνολική ποινική κατάσταση του κατηγορουµένου, καθώς 
και η προσωπικότητα αυτού 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 99, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 371 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εκ πλαγίου εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο 
ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας 
κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών 
γεγονότων ως αληθινών, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν η 
ζηµία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. 
Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει ότι, για να στοιχειοθετηθεί η αντικειµενική και 
η υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος της απάτης, απαιτούνται: α) σκοπός του 
δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος 
χωρίς να απαιτείται και η πραγµάτωσή του, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών 
γεγονότων ως αληθινών ή αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, 
από την οποία, ως παραγωγική αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος και προέβη στην 
επιζήµια για τον ίδιο ή άλλον συµπεριφορά και γ) βλάβη ξένης περιουσίας η οποία να 
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τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του 
δράστη, χωρίς να απαιτείται ταυτότητα παραπλανηθέντος και ζηµιωθέντος, και η 
οποία βλάβη υπάρχει και σε περίπτωση µειώσεως ή χειροτερεύσεως της περιουσίας 
του παθόντος, έστω και αν έχει αστική αξίωση προς αποκατάστασή της. Ως γεγονότα 
νοούνται στην προκείµενη περίπτωση τα πραγµατικά περιστατικά που ανάγονται στο 
παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συµβούν στο µέλλον, όπως 
είναι οι απλές υποσχέσεις ή συµβατικές υποχρεώσεις. Όταν όµως οι τελευταίες 
συνοδεύονται ταυτοχρόνως µε ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων 
ψευδών γεγονότων που αναφέρονται στο παρόν ή παρελθόν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
να δηµιουργούν την εντύπωση της µελλοντικής εκπληρώσεως µε βάση την 
εµφανιζόµενη ψευδή κατάσταση ή δυνατότητα του δράστη που έχει ειληµµένη να 
µην εκπληρώσει την υπόσχεση, τότε θεµελιώνεται το έγκληµα της απάτης. Για την 
κακουργηµατική τέλεσή της απαιτείται, µεταξύ άλλων, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 
του ιδίου άρθρου 386 ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 
2724/1999, όπως το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνουν 
συνολικά το ποσό των 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 από το άρθρο 484 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 ανάκριση, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του Συµβουλίου 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 και, τέλος, η κρίση ότι, µε βάση όλα αυτά, υπάρχουν επαρκείς 
ενδείξεις που στηρίζουν την κατηγορία και την παραποµπή του κατηγορουµένου στο 
ακροατήριο.  
- Εσφαλµένη εκ πλαγίου εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν 
έχει εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της αποφάσεως ή του βουλεύµατος, που 
περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος από τον Άρειο Πάγο ο έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 386, 
ΚΠ∆: 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 247 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κακουργηµατική απάτη. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας 
- Από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 386 του ΠΚ προκύπτει ότι το έγκληµα της 
απάτης θεµελιώνεται αντικειµενικώς και υποκειµενικώς µε την εν γνώσει παράσταση 
ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών, 
συνεπεία των οποίων παραπλανάται άλλος και προβαίνει σε περιουσιακή µε πράξη, 
παράλειψη ή ανοχή διάθεση, η οποία έχει ως άµεσο και αναγκαίο αποτέλεσµα 
περιουσιακή βλάβη στον πλανηθέντα ή άλλον προς το σκοπό να αποκοµίσει ο 
δράστης ή άλλος αντίστοιχο παράνοµο όφελος και είναι αδιάφορο αν 
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πραγµατοποιήθηκε ή όχι ο σκοπός αυτός. Ενδεχόµενος δόλος δεν αρκεί ενώ δεν είναι 
απαραίτητο να ταυτίζονται τα πρόσωπα εκείνου που εξαπατήθηκε και εκείνου που 
ζηµιώθηκε. Αποτέλεσµα της µη αναγκαίας ταυτίσεως του εξαπατηθέντος και του 
υποστάντος τη βλάβη είναι ότι η απάτη είναι δυνατόν να τελεσθεί και µε την 
παραπλάνηση του δικαστηρίου (τακτικού ή διαιτητικού), όταν υποβάλλεται σ' αυτό 
ψευδής ισχυρισµός υποστηριζόµενος από πλαστά ή ψευδή κατά περιεχόµενο 
αποδεικτικά µέσα, από τα οποία παραπλανάται το δικαστήριο και εκδίδει απόφαση 
που έχει ως συνέπεια τη βλάβη της περιουσίας του αντιδίκου του πράξαντος. 
Περαιτέρω, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 386 ΠΚ, όπως ίσχυε πριν από την 
αντικατάσταση της µε άρθρο 1 παρ. 11 του ν. 2408/1996, επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι 
δέκα ετών α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και β) 
αν οι περιστάσεις υπό τις οποίες έγινε η πράξη µαρτυρούν ότι ο υπαίτιος είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνος. Μετά την κατά τα ανωτέρω αντικατάσταση της παρ. 3, 
ορίσθηκε ότι επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες 
κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια, αφαιρέθηκε δηλαδή η επιβαρυντική περίσταση του 
ιδιαίτερα επικίνδυνου δράστη. Η διάταξη όµως αυτή αντικαταστάθηκε εκ νέου από το 
άρθρο 14 παρ.4 του ν. 2721/1999, που άρχισε να ισχύει από τις 3 Ιουνίου 1999 
(άρθρο 55 του ίδιου νόµου) και ορίζει ότι 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 πέντε εκατοµµυρίων 
(5.000.000) δραχµών ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζηµία 
υπερβαίνει συνολικά το ποσό των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) δραχµών 
(73.000) ευρώ. Η διάταξη αυτή είναι ευνοϊκότερη για τον κατηγορούµενο µόνο στην 
περίπτωση που το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία δεν υπερβαίνουν το ποσό των 
5.000.000 δραχµών (15.000 ευρώ), οπότε η πράξη, και αν ακόµη έχει τελεσθεί κατ' 
επάγγελµα ή κατά συνήθεια, φέρει χαρακτήρα πληµµελήµατος, όπως επίσης είναι 
ευνοϊκότερη αν το συνολικό ποσό, χωρίς τη συνδροµή της κατ' επάγγελµα ή κατά 
συνήθεια τέλεσης, δεν υπερβαίνει το ποσό των 25.000.000 δραχµών (73.000 ευρώ). 
Αν όµως το ποσό του οφέλους ή της ζηµίας είναι ανώτερο των 5.000.000 δραχµών 
και συντρέχουν οι ανωτέρω επιβαρυντικές περιστάσεις ή είναι απλώς ανώτερο των 
25.000.000 δραχµών (ήδη 73.000) ευρώ, η πράξη της απάτης έχει κακουργηµατικό 
χαρακτήρα και µε τη νεότερη διάταξη. Από δε τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 εδ. β' 
του ΠΚ, κατά την οποία "µε την ποινή του αυτουργού τιµωρείται επίσης όποιος µε 
πρόθεση παρέσχε άµεση συνδροµή στο δράστη κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης 
και στην εκτέλεση της κύριας πράξης. 
- Έλλειψη της επιβαλλοµένης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του 
ΚΠ∆, ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, που ιδρύει τον από το άρθρο 484 
παρ. 1 στοιχ. δ' του ίδιου Κώδικα, λόγο αναιρέσεως του απαλλακτικού βουλεύµατος, 
υπάρχει όταν δεν εκτίθενται σ' αυτό µε σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία το Συµβούλιο συνήγαγε την 
ανυπαρξία αποχρωσών ενδείξεων για τη συγκρότηση της αντικειµενικής και 
υποκειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος, για το οποίο ασκήθηκε κατά του 
κατηγορουµένου ποινική δίωξη, τα αποδεικτικά µέσα, από τα οποία πείστηκε για τη 
συνδροµή των περιστατικών αυτών και τέλος οι σκέψεις και οι συλλογισµοί, µε βάση 
τους οποίους υπήγαγε τα αποδειχθέντα πραγµατικά περιστατικά στην εφαρµοσθείσα 
ουσιαστική ποινική διάταξη και έκρινε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποχρώσες 
ενδείξεις για τη συγκρότηση της αντικειµενικής και υποκειµενικής υπόστασης της 
αξιόποινης πράξης, που προβλέπεται και τιµωρείται από την ουσιαστική ποινική 
διάταξη, στην οποία αυτά υπήχθησαν. Κατά δε το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. β' του 
ΚΠ∆, συνιστά λόγο αναίρεσης του βουλεύµατος η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
της ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που εφαρµόσθηκε στο βούλευµα. Κατά την 
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έννοια της διάταξης αυτής, εσφαλµένη ερµηνεία υπάρχει όταν το Συµβούλιο 
προσδίδει στην ουσιαστική ποινική διάταξη, έννοια διαφορετική από εκείνη που 
πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή τέτοιας συντρέχει, όταν το Συµβούλιο, 
χωρίς να παρερµηνεύει αυτή, δεν υπάγει στην αληθινή έννοια της, τα προκύψαντα 
από την ανάκριση και δεκτά γενόµενα από αυτό περιστατικά, αλλά τα υπάγει σε άλλη 
διάταξη νόµου, που δεν αρµόζει στη συγκεκριµένη περίπτωση, αλλά και όταν η 
διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει, όταν στο βούλευµα 
εµφιλοχώρησαν, κατά την έκθεση και ανάπτυξη των πραγµατικών περιστατικών, 
ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, ώστε να µην είναι εφικτός ο έλεγχος από τον 
Άρειο Πάγο, για την ορθή ή όχι εφαρµογή του νόµου, οπότε το βούλευµα στερείται 
νόµιµης βάσης.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 309 παρ. 1 εδ. α', 310 παρ. 1 εδ. α' , 313 και 318 του 
ΚΠ∆, προκύπτει ότι το δικαστικό συµβούλιο (Πληµµελειοδικών ή Εφετών), 
αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία, µεταξύ άλλων περιπτώσεων, και αν 
δεν υπάρχουν καθόλου ενδείξεις ή αυτές που υπάρχουν δεν είναι σοβαρές για την 
παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Οι ενδείξεις θεωρούνται σοβαρές, 
όταν πιθανολογούν την ενοχή του κατηγορουµένου ή όταν από το αποδεικτικό υλικό 
που συγκοµίστηκε προκύπτει µε βεβαιότητα, ότι το δικαστήριο θα πρέπει να 
επιληφθεί και να υποβάλει στη δοκιµασία της επ' ακροατηρίου διαδικασίας, τα 
πραγµατικά περιστατικά στα οποία στηρίζονται οι ενδείξεις. Αντιθέτως, οι ενδείξεις 
δεν θεωρούνται σοβαρές όταν, αυτές καθ' εαυτές κρινόµενες, δεν πιθανολογούν 
σοβαρά την ενοχή του κατηγορουµένου και κλονίζονται από άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, που είναι επαρκή για να οδηγήσουν το ∆ικαστήριο στην απαλλαγή του. Για 
να κρίνει το συµβούλιο αν υπάρχουν ή όχι επαρκείς ενδείξεις για την ενοχή του 
κατηγορουµένου και να αποφανθεί αιτιολογηµένα για την παραποµπή του στο 
ακροατήριο του αρµόδιου δικαστηρίου ή για την απαλλαγή του, θα συνεκτιµήσει το 
σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, αξιολογώντας και 
σταθµίζοντας, τόσο τα στοιχεία που ενισχύουν τις άνω ενδείξεις, όσο και εκείνα που 
τις αποδυναµώνουν. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 386, 
ΚΠ∆: 309, 310, 313, 318, 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 861 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κακουργηµατική απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ.1 του ΠΚ, όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο 
ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας 
κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών 
γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών 
γεγονότων τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν η ζηµία που 
προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη σε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Από τη 
διάταξη αυτή συνάγεται ότι στοιχεία του εγκλήµατος της απάτης είναι α) σκοπός του 
δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος 
χωρίς να είναι αναγκαία και η πραγµάτωση του οφέλους αυτού β) η εν γνώσει 
παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή η αθέµιτη απόκρυψη ή η 
παρασιώπηση αληθινών γεγονότων από την οποία παραπλανήθηκε κάποιος σε πράξη, 
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παράλειψη ή ανοχή γ) βλάβη ξένης περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη 
σύνδεσµο µε την απατηλή συµπεριφορά (παραπλανητική ενέργεια ή παράλειψη του 
δράστη) και την συνεπεία αυτής πλάνη εκείνου που προέβη στην περιουσιακή 
διάθεση. Η διάταξη της παρ.3 του ανωτέρου άρθρου αντικαταστάθηκε αρχικά από το 
άρθρο 1 παρ. 11 του Ν. 2408/1996 που όριζε ότι, επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα 
ετών- αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και 
ακολούθως από το άρθρο 14 παρ.4 του ν. 2721/2999 που ορίζει ότι επιβάλλεται 
κάθειρξη µέχρι δέκα ετών α)... ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα 
ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 25 εκατοµµυρίων δραχµών, ήδη των 73.000 ευρώ. 
Ως γεγονότα κατά την έννοια του άνω άρθρου νοούνται τα πραγµατικά περιστατικά 
που ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συµβούν 
στο µέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή οι συµβατικές υποχρεώσεις. Εάν, 
όµως, οι υποσχέσεις συνοδεύονται από άλλες παραστάσεις ψευδών γεγονότων κατά 
τρόπο που να δηµιουργείται η εντύπωση µελλοντικής εκπλήρωσης τους µε βάση την 
εµφανιζόµενη ψευδή παράσταση, τότε οι υποσχέσεις αυτές αποτελούν απατηλή 
συµπεριφορά. Εξάλλου, περιουσιακό όφελος συνιστά η αύξηση της περιουσίας του 
ίδιου του δράστη ή άλλου, καθώς και η ευνοϊκότερη διαµόρφωση της περιουσιακής 
κατάστασης οιουδήποτε από αυτούς. Το περιουσιακό αυτό όφελος είναι παράνοµο 
όταν ο δράστης ή το άλλο πρόσωπο δεν έχει νόµιµη αξίωση κατά του παθόντος. 
Περαιτέρω, η περιουσιακή βλάβη, που υπάρχει σε περίπτωση µειώσεως ή 
χειροτερεύσεως της περιουσίας του παθόντος, θα πρέπει, ως στοιχείο της 
αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος της απάτης, να είναι άµεσο, αναγκαίο και 
αποκλειστικό αποτέλεσµα της περιουσιακής διαθέσεως, ήτοι της πράξεως, 
παραλείψεως ή ανοχής στην οποία προέβη εκείνος που πλανήθηκε 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 αν 
είναι το άµεσο, αναγκαίο και αποκλειστικό αποτέλεσµα της πλάνης και της εξ αυτής 
πράξεως, παραλείψεως ή ανοχής του πλανηθέντος. Χρόνος τελέσεως της απάτης είναι 
ο χρόνος που ολοκληρώνεται η απατηλή συµπεριφορά και είναι αδιάφορος ο τυχόν 
µεταγενέστερος χρόνος επελεύσεως της περιουσιακής ζηµίας του παθόντος, µε την 
οποία ολοκληρώνεται η απάτη, και ο χρόνος που επιχειρήθηκε η ζηµιογόνος ενέργεια, 
παράλειψη ή ανοχή του πλανηθέντος. Το επιζήµιο όµως ή µη της πράξεως της 
περιουσιακής διαθέσεως, στην οποία προέβη ο πλανηθείς, 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.  
- 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 
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έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κλπ) χωρίς ανάγκη ειδικότερης 
αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε από το καθένα.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 386,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 210 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Απάτη. Κακουργηµατική απάτη. Αναιρεί εν µέρει την 
προσβαλλόµενη απόφαση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 216 του ΠΚ (προ της συµπληρώσεως και 
αντικαταστάσεως της παρ.3 µε τα άρθρα 1 παρ.7α' του Ν. 2408/1996 και 14 παρ.2 α' 
και β' του Ν. 2721/ 1999), "1. Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο, µε 
σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον, σχετικά µε γεγονός που µπορεί να 
έχει έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Η χρήση 
του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. 2. ... 3. Αν ο υπαίτιος 
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 
δέκα ετών". Η διάταξη της παρ.3 συµπληρώθηκε µε το άρθρο 1 παρ.7α' του Ν. 
2408/1996, που ισχύει από της 4ης Ιουνίου 1996 και ορίσθηκε ότι, "3. Αν ο υπαίτιος 
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 
δέκα ετών, εάν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 25.000.000 δρχ." και 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ.2 α' και β' του Ν. 2721/1999, που ισχύει από 
της 3ης Ιουνίου 1999 και ορίσθηκε ότι, "3. Αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, εάν το 
συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 Ευρώ 
(25.000.000 δρχ.). Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος που διαπράττει 
πλαστογραφίες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η 
συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ (5.000.000 δρχ.). Το έγκληµα 
δηλαδή της πλαστογραφίας, προσλαµβάνει το χαρακτήρα κακουργήµατος, όταν ο 
υπαίτιος διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και επί πλέον το 
συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία είναι µεγαλύτερη του ποσού των 15.000 Ευρώ ή 
όταν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία είναι µεγαλύτερη του ποσού των 73.000 
Ευρώ. Η ρύθµιση των νέων αυτών διατάξεων στο µέτρο που καθιερώνεται µε αυτές 
ελάχιστο ποσό οφέλους ή βλάβης (73.000 Ευρώ), είναι ευµενέστερη για τον 
κατηγορούµενο, εκείνης του προηγούµενου δικαίου, στην οποία δεν προβλεπόταν 
ελάχιστο ποσό οφέλους ή βλάβης, ενώ στο µέτρο που καθιερώνεται νέα µορφή 
κακουργηµατικού χαρακτήρα της πράξεως είναι δυσµενέστερη και εφαρµοστέα κατά 
συνέπεια είναι, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 του ΠΚ, η επιεικέστερη 
για τον κατηγορούµενο, στη συγκεκριµένη περίπτωση ρύθµιση. Κατά δε τις διατάξεις 
του άρθρου 386 του ΠΚ όπως ίσχυε προ της αντικαταστάσεως της παρ.3 από τα 
άρθρα 1 παρ.11 του ν. 2408/1996 και 14 παρ.4 του Ν. 2721/1999), "1. 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 
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παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή 
παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
µηνών και αν η ζηµιά που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη, µε φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο ετών. ... 3. Επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, α) αν ο υπαίτιος 
διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και β) αν οι περιστάσεις υπό τις 
οποίες έγινε η πράξη, µαρτυρούν ότι ο υπαίτιος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος". Η 
διάταξη της παρ.3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.11 του ν. 2408/1996, που 
ισχύει από της 4ης Ιουνίου 1996 και ορίσθηκε ότι, "3. Επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι 
δέκα ετών, αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια" και το 
άρθρο 14 παρ.4 του ν. 2721/1999, που ισχύει από της 3ης Ιουνίου 1999 και ορίσθηκε 
ότι, "3. 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 δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ (ή των 5.000.000 δρχ.) 
ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζηµία, υπερβαίνει συνολικά το ποσό 
των εβδοµήντα τριών χιλιάδων (73.000) Ευρώ (ή των 25.000.000 δρχ.)". Και το 
έγκληµα δηλαδή της απάτης, προσλαµβάνει το χαρακτήρα κακουργήµατος, όταν ο 
υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και επί πλέον το 
συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία είναι µεγαλύτερη του ποσού των 15.000 Ευρώ ή 
όταν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία είναι µεγαλύτερη του ποσού των 73.000 
Ευρώ. Και των διατάξεων αυτών η ρύθµιση, στο µέτρο που καθιερώνεται µε αυτές 
ελάχιστο ποσό οφέλους ή βλάβης 15.000 Ευρώ, είναι ευµενέστερη για τον 
κατηγορούµενο, εκείνης του προηγούµενου δικαίου, στην οποία δεν προβλεπόταν 
ελάχιστο ποσό οφέλους ή βλάβης (αρκούσε η κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια 
τέλεση της πράξεως), ενώ στο µέτρο που καθιερώνεται νέα µορφή κακουργηµατικού 
χαρακτήρα της πράξεως είναι δυσµενέστερη και εφαρµοστέα κατά συνέπεια είναι, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ΠΚ, η επιεικέστερη για τον 
κατηγορούµενο, στη συγκεκριµένη περίπτωση, ρύθµιση. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη 
του άρθρου 13 εδ. στ ' του η ΠΚ, που προστέθηκε στο άρθρο αυτό 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. Κατά συνήθεια δε τέλεση του εγκλήµατος 
συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή 
του δράστη προς τη διάπραξη του συγκεκριµένου εγκλήµατος, ως στοιχείο της 
προσωπικότητας του δράστη. Από την τελευταία αυτή διάταξη του άρθρου 13 εδ. στ' 
του ΠΚ προκύπτει ότι για τη συνδροµή της επιβαρυντικής περιστάσεως της τέλεσης 
του συγκεκριµένου εγκλήµατος κατ' επάγγελµα, απαιτείται αντικειµενικά µεν 
επανειληµµένη τέλεση αυτού χωρίς απαραιτήτως να έχει προηγηθεί και καταδίκη του 
δράστη, υποκειµενικά δε σκοπός του δράστη να πορισθεί εισόδηµα από την 
επανειληµµένη τέλεσή του. 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 
ετοιµότητά του µε πρόθεση επανειληµµένης τελέσεως, προκύπτει σκοπός του για 
πορισµό εισοδήµατος.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 98 παρ.2 του ΠΚ (που προστέθηκε µε το άρθρο 14 
παρ.11 του Ν. 2721/1999), "2. 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 
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όφελος, που ανάλογα µε το έγκληµα επήλθε ή σκοπήθηκε". Η τελευταία, όµως, αυτή 
διάταξη είναι δυσµενέστερη για τον κατηγορούµενο και δεν µπορεί να εφαρµοσθεί 
για τις µερικότερες πράξεις που φέρονται τελεσθείσες προ της ισχύος της, εκτός αν 
αυτές στρέφονται εις βάρος του ∆ηµοσίου κ.λ.π., περί των οποίων κατωτέρω. Τέλος, 
κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 εδ. α' του Ν. 1608/1950 ("για τους καταχραστές 
του ∆ηµοσίου κ.λ.π."), "Στον ένοχο των αδικηµάτων που προβλέπονται στα άρθρα 
(µεταξύ άλλων και) 216 και 386 του ΠΚ, εφόσον αυτά στρέφονται κατά του 
∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, όπως είναι και το Ίδρυµα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ άρθρο 11 ν. 1846/1951), 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., 
επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης και αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές 
περιστάσεις, ιδία δε όταν ο ένοχος εξακολούθησε επί µακρό χρόνο την τέλεση του 
εγκλήµατος ή το αντικείµενο αυτού είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, επιβάλλεται η 
ποινή της ισόβιας κάθειρξης". Στην περίπτωση, δηλαδή, αυτή, που τα εγκλήµατα της 
πλαστογραφίας και της απάτης στρέφονται, µεταξύ άλλων, και κατά του ΙΚΑ και το 
όφελος ή η ζηµία είναι µεγαλύτερη του ποσού των 150.000 Ευρώ, αρκεί επιδίωξη 
οφέλους ή απειλή ζηµίας, χωρίς να είναι αναγκαία και η επίτευξη τους και ο υπαίτιος 
τιµωρείται µε (πρόσκαιρη) κάθειρξη, το ανώτατο όριο της οποίας είναι είκοσι έτη 
(άρθρο 52 ΠΚ), χωρίς δηλαδή τον περιορισµό, σε σχέση µε το ανώτατο όριο ποινής, 
των δέκα ετών των άρθρων 216 παρ.3 και 386 παρ.3 του Π.Κ, µε τη συνδροµή δε 
επιβαρυντικής περιστάσεως, µε ισόβια κάθειρξη. Με τη διάταξη του άρθρου 5 περ.7 
του ν. 2943/2001, µε την οποία προβλέπεται (µετά την εισαγωγή του ευρώ) η 
µετατροπή των δραχµών σε ευρώ (και κατά την οποία το ποσό σε ευρώ, που 
προκύπτει από τη µετατροπή των δραχµών σε ευρώ, αναπροσαρµόζεται, αν το ποσό 
που προκύπτει σε ευρώ είναι µεγαλύτερο των 100.000 και µικρότερο των 1.000.000 
ευρώ, στην πλησιέστερη ανώτερη ή κατώτερη δεκάκις χιλιάδα ευρώ, αναλόγως του 
αν τα τέσσερα τελευταία ακέραια ψηφία του προκύπτοντος ποσού σε ευρώ, είναι 
µεγαλύτερα ή µικρότερα του αριθµού 5.000), το ποσό των 50.000.000 δρχ. 
αναπροσαρµόσθηκε σε 150.000 Ευρώ (και όχι σε 146.000 ή 147.000 Ευρώ), αφού το 
ακριβές ποσό από τη µετατροπή είναι 146.735 Ευρώ και η αναπροσαρµογή γίνεται 
στην πλησιέστερη δεκάκις χιλιάδα. Η ρύθµιση αυτή είναι επιεικέστερη για τον 
κατηγορούµενο από την προηγούµενη, αφού καθιερώνει, για την εφαρµογή της 
επιβαρυντικής περίστασης του άρθρου1 παρ.1 του ν. 1608/1950, µεγαλύτερο ποσό 
ωφέλειας ή ζηµίας (150.000 Ευρώ αντί των 50.000.000 δρχ. ισόποσου των 146.735 
Ευρώ) και, εποµένως, θα τύχει εφαρµογής, σύµφωνα µε διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 
του ΠΚ, και επί των εγκληµάτων που έχουν τελεσθεί προ της ισχύος του νόµου 
2943/2001 την 12-9-2001. Το αναφερόµενο ποσό των 150.000 Ευρώ ή των 
50.000.000 δρχ. υπολογίζεται προκειµένου εγκλήµατος που στρέφεται κατά του 
∆ηµοσίου κ.λ.π. και τελέσθηκε κατ' εξακολούθηση, στο σύνολο του και για τις 
µερικότερες πράξεις ή τα εγκλήµατα που φέρονται τελεσθέντα προ της ισχύος του 
άρθρου 98 παρ.2 του ΠΚ, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 16 παρ.2 του Ν∆ 
2576/ 1953 "για τους σεισµόπληκτους των νήσων" (που ίσχυε σε όλες τις περιπτώσεις 
εφαρµογής του άρθρου 1 του Ν. 1608/ 1950 και όχι µόνον επί σεισµόπληκτων και) 
κατά την οποία, "οσάκις στις περιπτώσεις του άρθρου 1 παρ.1 του Ν. 1608/ 1950, το 
έγκληµα επράχθη κατ' εξακολούθηση µε πολλές µερικότερες πράξεις, για τον 
προσδιορισµό του οφέλους που επιτεύχθηκε ή επιδιώχθηκε ή της ζηµίας που επήλθε ή 
οπωσδήποτε απειλήθηκε, καθώς επίσης και τον προσδιορισµό του αντικειµένου του 
εγκλήµατος ως ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, λαµβάνεται υπόψη το όλο περιεχόµενο των 
µερικότερων πράξεων", η δε τελευταία διάταξη, ως ειδική ειδικού νοµοθετήµατος, 
διότι αφορά µόνο στα περιοριστικώς προβλεπόµενα και τιµωρούµενα και υπό τις "σ' 
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αυτό προϋποθέσεις εγκλήµατα του άρθρου 1 παρ.1 του, όπως ισχύει, Ν. 1608/1950, 
κατισχύει της άνω γενικής διατάξεως του άρθρου 98 παρ.2 ΠΚ Το έγκληµα της 
πλαστογραφίας είναι σχετικό µε τα υποµνήµατα, προϋποθέτει κατάρτιση πλαστού ή 
νόθευση γνήσιου εγγράφου και έχει χαρακτήρα σωρευτικά µικτό, υπό την έννοια ότι 
οι πλείονες τρόποι πραγµατώσεώς του, που αναφέρονται στο νόµο, δηλαδή η 
κατάρτιση εξ αρχής πλαστού εγγράφου και η νόθευση γνήσιου, δεν µπορεί να 
εναλλαχθούν µεταξύ τους και κάθε τρόπος συνιστά αυτοτελή µορφή τελέσεως της 
πράξεως. Σε περίπτωση δε συνδροµής, επί εγκλήµατος κατ' εξακολούθηση και των 
δύο τρόπων τέλεσης, υπόκεινται δύο αυτοτελή εγκλήµατα που συρρέουν µεταξύ τους 
πραγµατικά. Το έγκληµα δε της απάτης προϋποθέτει την πρόκληση και επέλευση 
βλάβης στην περιουσία άλλου προσώπου, µε σκοπό την απόκτηση παράνοµου 
περιουσιακού οφέλους του υπαίτιου ή τρίτου, η οποία επιτυγχάνεται µε την 
παραπλάνηση του άλλου, δια της εν γνώσει παραστάσεως ψευδών γεγονότων ως 
αληθινών ή της αθέµιτης απόκρυψης ή παρασιώπησης αληθινών γεγονότων. Η 
παραπλάνηση δηλαδή του άλλου πραγµατώνεται, µε τρεις υπαλλακτικά µικτούς 
τρόπους (παράσταση-απόκρυψη-παρασιώπηση) που κατατείνουν σε ένα και το αυτό 
έγκληµα, οι οποίοι διαφέρουν εννοιολογικά µεταξύ τους και εκ των οποίων οι δύο 
πρώτοι συνιστούν περιπτώσεις θετικής απατηλής συµπεριφοράς, ενώ ο τρίτος, της 
παρασιώπησης δηλαδή αληθινών γεγονότων, περίπτωση απατηλής συµπεριφοράς δια 
παραλείψεως, την παράλειψη δηλαδή ανακοινώσεως αληθινών γεγονότων, για τα 
οποία υπήρχε υποχρέωση ανακοινώσεως, από το νόµο, σύµβαση ή προηγούµενη 
συµπεριφορά του υπαίτιου. Το πρόσωπο του παραπλανήσαντος δεν είναι αναγκαίο να 
ταυτίζεται µε εκείνο του ωφεληθέντος ούτε το πρόσωπο του παραπλανηθέντος µε 
εκείνο του ζηµιωθέντος. Από υποκειµενική άποψη και τα δύο εγκλήµατα έχουν 
υπερχειλή υποκειµενική υπόσταση, τελούνται, δηλαδή, µε την επιδίωξη ορισµένου 
περαιτέρω σκοπού, που είναι επί πλαστογραφίας, η παραπλάνηση του άλλου µε τη 
χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου, σε σχέση µε γεγονός που έχει έννοµες 
συνέπειες, καθώς και η επιδίωξη περιουσιακού οφέλους του ίδιου ή άλλου ή βλάβης 
του άλλου και επί απάτης, η αποκοµιδή παράνοµου περιουσιακού οφέλους του ίδιου 
ή άλλου, µε βλάβη τρίτου.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 Κ.Ποιν.∆, 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' 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 υπόψη 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, 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.  
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- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆ 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 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 βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 2, 13, 98, 216, 386,  
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 171 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- 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 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 απαιτούνται: α) σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή και σε 
άλλον (τρίτον) παράνοµο περιουσιακό όφελος, αδιάφορα αν τελικώς δεν επιτευχθεί 
το όφελος, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή αθέµιτη 
απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών, από την οποία, ως παραγωγό αιτία, 
παραπλανήθηκε κάποιος και προέβη στην επιζήµια για τον ίδιο ή άλλον πράξη, 
παράλειψη ή ανοχή. Η παράσταση ψευδών γεγονότων µπορεί να συνίσταται σε 
οποιαδήποτε ανακοίνωση, δήλωση ή ισχυρισµό στον οποίο υπάρχει ανακριβής 
απεικόνιση της πραγµατικότητας, µπορεί δε να είναι ρητή ή να συνάγεται και 
συµπερασµατικά από τη συµπεριφορά του δράστη, και γ) βλάβη ξένης περιουσίας, η 
οποία να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε τις παραπλανητικές ενέργειες του δράστη. Ως 
βλάβη νοείται και η χειροτέρευση της περιουσίας, έστω και αν υπάρχει ενεργός 
αξίωση κατά του δράστη ή τρίτου προς αποκατάσταση της βλάβης. Το έγκληµα της 
απάτης συντελείται, εφόσον συντρέχουν και τα λοιπά στοιχεία αυτού, µε την εν 
γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή µε αθέµιτη πράξη ή 
παρασιώπηση αληθινών, εφόσον αυτή υπήρξε η παραγωγός αιτία της 
παραπλανήσεως του απατωµένου. Ενόψει δε του ότι δεν απαιτείται η ταύτιση του 
απατώµενου προς το πρόσωπο του περιουσιακώς βλαπτοµένου, υπάρχει απάτη και 
όταν ο απατώµενος είναι πρόσωπο διάφορο του βλαπτοµένου, αρκεί ο παραπλανηθείς 
να µπορεί εκ των πραγµάτων ή κατά νόµο να προβεί σε επιζήµια για τον βλαπτόµενο 
πράξη ή παράλειψη. Αθέµιτη παρασιώπηση των αληθινών γεγονότων, συνιστά η 
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απατηλή συµπεριφορά που πραγµατώνεται και µε παράλειψη, την παράλειψη δηλαδή 
ανακοίνωσης στον παθόντα αληθινών γεγονότων, τα οποία είχε υποχρέωση ο 
δράστης να ανακοινώσει σ' αυτόν, είτε από το νόµο, είτε από την σύµβαση, είτε από 
την προηγούµενη συµπεριφορά του. Εντεύθεν έπεται, ότι απάτη δύναται να 
διαπραχθεί και µε παραπλάνηση, όταν ο δράστης παραλείπει να ανακοινώσει σε 
αυτόν αληθινά γεγονότα, τούτου συνιστώντος αθέµιτη παρασιώπηση, αν από το νόµο 
ή τη σύµβαση τάσσεται αντίθετη υποχρέωση ανακοινώσεως αυτών. Τέτοια 
υποχρέωση ανακοινώσεως µπορεί να θεµελιωθεί και στην από τις διατάξεις των 
άρθρων 197, 288 και 330 ΑΚ επιβαλλόµενη συµπεριφορά στον συναλλασσόµενο 
κατά τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη, η δε εξαπάτηση αυτή µπορεί να γίνει 
µε οποιονδήποτε τρόπο, έγγραφο ή προφορικά, ρητά ή σιωπηρά. Ψευδές γεγονός 
συνιστούν και οι ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις του κατηγορουµένου. Το 
γεγονός πρέπει να υπήρξε στο παρελθόν ή να έχει διαµορφωθεί και υπάρχει στο 
παρόν όταν γίνεται η βεβαίωσή του και δεν µπορεί να ανάγεται στο µέλλον.  
- 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, δεν υπάρχει δε, 
ειδικότερα, έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση που αυτή εξαντλείται στην 
επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο, όµως, περιέχει, εκτός από τα 
τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, και πραγµατικά περιστατικά τόσο αναλυτικά 
και µε τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της 
διατυπώσεως του σκεπτικού της. Τα αποδεικτικά µέσα αρκεί να αναφέρονται γενικώς 
και κατά το είδος τους, χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του 
τι προκύπτει από το καθένα, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και 
σύγκριση µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται η αποδεικτική βαρύτητα εκάστου. Για την 
ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού 
µε το διατακτικό, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. Για τη βεβαιότητα δε αυτή 
αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους, 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 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 περί τα πράγµατα 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 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 
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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.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 386, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. E, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 609 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία µε χρήση. Κακουργηµατική απάτη. Παράνοµη συνταγογράφηση 
φαρµάκων από γιατρό. Κατάχρηση σε βάρος του ∆ηµοσίου. Απλή συνέργεια. 
Έλλειψη νόµιµης βάσης. Μη εξεταζόµενοι ως µάρτυρες στο ακροατήριο. Αναιρείται 
η προσβαλλόµενη απόφαση.  
- Σύµφωνα µε 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. 
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 κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. γ' ΠΚ 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 έστω και µε την έννοια της αµφιβολίας των στοιχείων που 
συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εν λόγω εγκλήµατος και τη θέληση ή 
αποδοχή πραγµατώσεως αυτής 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 
σχέσεως ή καταστάσεως δηµοσίας ή ιδιωτικής φύσεως, ασχέτως αν επιτεύχθηκε ή όχι 
ο σκοπός της παραπλάνησης. Περαιτέρω, για την κακουργηµατική µορφή της 
καταρτίσεως πλαστού εγγράφου ή νοθεύσεως εγγράφου, απαιτείται επί πλέον κατά τη 
διάταξη της παρ.3 του ιδίου ως άνω άρθρου όπως αυτή συµπληρώθηκε µε το άρθρο 1 
παρ.7α του ν.2408/1996 και αντικαταστάθηκε ως προς το α' εδάφιο της παραγράφου 
3 στη συνέχεια µε το άρθρο 14 παρ.2 ν.2721/1999 και όπως προστέθηκε εδάφιο β' 
στην ίδια παράγραφο 3 µε το άρθρο 14 παρ.2β του ν.2721/1999 ο υπαίτιος να 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον βλάπτοντας τρίτον ή να σκόπευε 
να βλάψει άλλον και το όφελος ή η βλάβη να υπερβαίνουν το ποσό των 25.000.000 
δραχµών (730000 ευρώ) ή ο υπαίτιος να διαπράττει πλαστογραφίες κατ’ επάγγελµα ή 
κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία να υπερβαίνουν το ποσό 
των 5.000.000 δραχµών (15000 ευρώ). Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη 
στοιχειοθέτηση της πλαστογραφίας σε βαθµό κακουργήµατος δεν είναι αναγκαίο να 
είναι άµεσα συνδεδεµένα µε αυτήν το περιουσιακό όφελος ή η περιουσιακή βλάβη, 
αλλά αρκεί ότι αυτά έχουν ενταχθεί στο εν γένει δια της πλαστογραφίας 
παραπλανητικό σχέδιο του δράστη και διαµορφώνονται µε την πλαστογραφία οι 



 

[90] 
 

προϋποθέσεις για να υπάρχει στη συνέχεια η δυνατότητα (ο κίνδυνος), έστω και µε 
την παρεµβολή άλλων, µετά την τέλεση της πράξεως της πλαστογραφίας, ενεργειών 
του δράστη, να επέλθει το επιδιωκόµενο περιουσιακό όφελος ή η σκοπούµενη 
περιουσιακή βλάβη. Οι επιπρόσθετες ενέργειες του δράστη δεν αναιρούν την 
προσφορότητα της πλαστογραφίας ή της νόθευσης να επιφέρει το περιουσιακό 
όφελος ή την περιουσιακή βλάβη που αυτός αποσκοπεί. 
Κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ.1 του ΠΚ όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο 
ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας 
κάποιον σε πράξη παράλειψη ή ανοχή, µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών 
γεγονότων ως 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. Από τη διάταξη αυτή 
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, παραπλανήθηκε κάποιος και προέβη 
στην επιζήµια για τον ίδιο ή άλλον 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. Ως γεγονότα κατά την έννοια της ως 
άνω διατάξεως, νοούνται τα πραγµατικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή 
στο παρόν όχι δε και εκείνα που πρόκειται να συµβούν στο µέλλον, όπως και 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 των εµφανιζόµενη ήδη στο 
παρόν ψευδή κατάσταση πραγµάτων από το δράστη, που έχει ειληµµένη την 
απόφαση να µην εκπληρώσει την υποχρέωσή του, τότε θεµελιώνεται το έγκληµα της 
απάτης. Περιουσία νοείται το σύνολο των οικονοµικών αγαθών του προσώπου που 
έχουν χρηµατική αξία, βλάβη της περιουσίας είναι η µείωση αυτής, δηλαδή η επί το 
έλαττον διαφορά µεταξύ της χρηµατικής αξίας την οποία είχε προ της διαθέσεως που 
προκλήθηκε µε την απατηλή συµπεριφορά και εκείνης που απέµεινε µετά από αυτήν. 
Το έγκληµα της απάτης προσλαµβάνει το χαρακτήρα κακουργήµατος κατά την παρ.3 
του ιδίου άρθρου 386 του ΠΚ (πρό της αντικαταστάσεως της µε το άρθρο 14 παρ.4 
του ν.2721/1999), όταν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ’ επάγγελµα ή κατά 
συνήθεια. Μετά την αντικατάσταση της παρ.3 του άρθρου 386 ΠΚ από το άρθρο 14 
παρ.4 του ν.2721/1999, που άρχισε να ισχύει από 3.6.1999 για να είναι η απάτη 
κακούργηµα, πρέπει ο υπαίτιος ή να διαπράττει απάτες κατ’ επάγγελµα ή κατά 
συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η ζηµία του παθόντος να υπερβαίνουν το ποσό 
των 5.000.000 δραχµών ή χωρίς τη συνδροµή των επιβαρυντικών περιπτώσεων της 
κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια τελέσεως, το όφελος που επιδιώκει ο δράστης, ή η 
ζηµία που προξενήθηκε να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 25.000.000 δραχµών. 
Κατά το πρώτο σκέλος της η τελευταία άνω διάταξη είναι ηπιότερη για τον 
κατηγορούµενο και έχει αναδροµική ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.1 του ΠΚ για 
τις πράξεις που τελέσθηκαν πριν από την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του εν 
λόγω νόµου και δεν έχουν εκδικασθεί αµετακλήτως. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του 
άρθρου 13 εδαφ.στ ΠΚ που προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ.1 του ν.2408/1996, κατ’ 
επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση 
της πράξεως ή από την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης µε πρόθεση 



 

[91] 
 

επανειληµµένης τέλεσης αυτής, προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισµό 
εισοδήµατος. 
Κατά συνήθεια δε τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη 
τέλεση της πράξεως προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς τη διάπραξη του 
συγκεκριµένου εγκλήµατος ως στοιχείο της προσωπικότητάς του. Για την συνδροµή 
της επιβαρυντικής περιστάσεως της τελέσεως του συγκεκριµένου εγκλήµατος κατ’ 
επάγγελµα απαιτείται όπως προκύπτει από την προαναφερόµενη διάταξη του άρθρου 
13 στ'ΠΚ, αντικειµενικά µεν επανειληµµένη τέλεση αυτού, χωρίς απαραιτήτως να 
έχει προηγηθεί και καταδίκη του δράστη, υποκειµενικά δε σκοπός του δράστη να 
πορισθεί εισόδηµα από την επανειληµµένη τέλεσή του. Ο νόµος 1608/1950, δεν 
καθιερώνει αυτοτελώς το αξιόποινο, ούτε µεταβάλλει τους όρους και τα στοιχεία του 
εγκλήµατος από αυτά του Ποινικού Κώδικα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ.1, 
αλλά επαυξάνει απλώς, υπό ορισµένες προϋποθέσεις την ποινή και καθιστά την 
πράξη κακουργηµατική ορίζοντας ότι εφόσον το όφελος που πέτυχε η επεδίωξε ο 
δράστης ή η ζηµιά που προξενήθηκε ή απειλήθηκε στο δηµόσιο ή στα πιο πάνω 
νοµικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχµών (150.000 ευρώ), 
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. Έτσι, στην περίπτωση κατά την οποία η πλαστογραφία ή η 
απάτη στρέφεται κατά του ∆ηµοσίου ή κατά νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή 
των λοιπών νοµικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 263 ΠΚ τότε κατά το 
άρθρο 1 παρ.1 ν.1608/1950, όπως αντικαταστάθηκε µε τα άρθρα 4 παρ.5 ν.1738/1987 
και 38 ν.2172/1973 σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 παρ.3 εδαφ.δ'ν.2408/1996 και το 
όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζηµιά που προξενήθηκε ή απειλήθηκε 
στο δηµόσιο ή στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και λοιπά προαναφερθέντα 
νοµικά πρόσωπα υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχ. ανεξάρτητα από τη 
συνδροµή των περιπτώσεων της παρ.3 εδ.β'του άρθρου 216 ΠΚ και της παρ.3 του 
άρθρου 386 ΠΚ για τέλεση της πράξεως κατ’ επάγγελµα ή κατά συνήθεια 
επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης και αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές 
περιστάσεις η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. ∆εν είναι αναγκαία στην περίπτωση αυτή 
η επίτευξη του οφέλους που επιδιώχθηκε ή της ζηµίας. Λαµβάνεται περαιτέρω στην 
περίπτωση τέτοιου αδικήµατος από τα άρθρα 216 και 386 ΠΚ που στρέφονται κατά 
του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου για τον προσδιορισµό του 
οφέλους που επιδιώχθηκε ή της ζηµίας που απειλήθηκε καθώς και για τον 
προσδιορισµό του αντικειµένου του εγκλήµατος ως ιδιαίτερα µεγάλης αξίας το όλο 
περιεχόµενο των µερικοτέρων πράξεων σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση τελέσεως 
των εγκληµάτων αυτών σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 16 παρ.2 ν.δ.2576/1953 
που αφορά στα περιοριστικά αναφερόµενα εγκλήµατα του άρθρου 1 του ν.1608/1950 
και δεν έχει καταργηθεί ούτε ρητώς ούτε σιωπηρώς από τις διατάξεις των άρθρων 52 
παρ.4 ν.2721/1999 και 98 παρ.2 ΠΚ, ως ειδική διάταξη που κατισχύει της νεώτερης 
γενικής του άρθρου 98 παρ.2 ΠΚ Εξάλλου, κατά το άρθρο 47 παρ.1 ΠΚ, όποιος 
εκτός από την περίπτωση της παρ.1 στοιχ. β' του προηγούµενου άρθρου, παρέσχε µε 
πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδροµή πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση 
της άδικης πράξεως που διέπραξε τιµωρείται ως συνεργός µε ποινή ελαττωµένη 
(άρθρο 83). Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, απλή συνέργεια συνιστά 
οποιαδήποτε συνδροµή υλική ή ψυχική, θετική ή αποθετική, η οποία παρέχεται στον 
αυτουργό (χωρίς να είναι άµεση), εφόσον εκείνος που την παρέχει γνωρίζει ότι 
διαπράττει ορισµένο έγκληµα. Για την πράξη της απλής συνέργιας υποκειµενικά 
απαιτείται δόλος του συνεργού, ο οποίος συνίσταται στη γνώση της τέλεσης από τον 
αυτουργό ορισµένης αξιόποινης πράξεως και στη βούληση ή αποδοχή να συµβάλει µε 



 

[92] 
 

τη συνδροµή του στην πραγµάτωσή της. Η απλή συνέργεια δύναται να τελεσθεί και 
κατ’ εξακολούθηση, επί της συνέργειας δε αυτής σε πράξη κακουργηµατικής απάτης, 
ο σκοπός του πορισµού παρανόµου περιουσιακού οφέλους από τον φυσικό αυτουργό 
πρέπει υποκειµενικά να συντρέχει και στο πρόσωπο του απλού συνεργού. Η απλή 
συνέργεια µπορεί να παρασχεθεί στον αυτουργό της πράξεως και µε αρνητική 
συνδροµή που παρέχεται µε παράλειψη, κατά την έννοια του άρθρου 15 ΠΚ και που 
υπάρχει όταν ο συνεργός παρόλο ότι έχει από το νόµο ή από τη σύµβαση ή από 
προηγούµενη ενέργειά του ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να αποτρέψει την επέλευση 
του εγκληµατικού αποτελέσµατος αν και µπορεί να παρεµποδίσει τούτο, ανέχεται ή 
δεν ενεργεί προς αποτροπή του. Ακόµη όπως προκύπτει από τις διατάξεις των 
άρθρων 386 και 216 του ΠΚ σε συνδυασµό µε το άρθρο 94 του ιδίου Κώδικα οι 
πράξεις της απάτης τετελεσµένης και της πλαστογραφίας µετά χρήσεως συρρέουν 
αληθώς και δεν απορροφάται η µία από την άλλη, διότι κάθε µία είναι αυτοτελής και 
στοιχειοθετείται από διαφορετικά περιστατικά έστω και αν ο δράστης της 
πλαστογραφίας χρησιµοποιεί τα πλαστά έγγραφα για να πείσει κάποιον άλλον σε 
πράξη ή παράλειψη ή ανοχή αφού ειδικότερα η επίτευξη της παραπλάνησης και της 
βλάβης στην περιουσία του παραπλανώµενου ή τρίτου, που αποτελούν στοιχεία της 
αντικειµενικής υποστάσεως της απάτης, δεν αποτελούν αντίστοιχα και στοιχεία της 
υποστάσεως ή επιβαρυντική περίπτωση ή αναγκαίο µέσο διαπράξεως της 
πλαστογραφίας, για την ύπαρξη δε πλαστογραφίας µε κατάρτιση πλαστού εγγράφου 
προϋποτίθεται η ύπαρξη προσώπου επ΄ ονόµατι του οποίου εκδίδεται το έγγραφο και 
ο εκδότης αυτού δεν είναι απαραίτητο να υποδηλώνεται πάντοτε µε την υπογραφή 
του αλλά µπορεί να καθίσταται εµφανής από το περιεχόµενο του εγγράφου ή να 
συνάγεται από το είδος ή από τα στοιχεία αυτού. Επίσης από το συνδυασµό των 
διατάξεων του άρθρου 216 παρ.1 και 2 ΠΚ προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του 
εγκλήµατος της χρήσεως πλαστού εγγράφου απαιτείται, αντικειµενικώς η 
χρησιµοποίηση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου από τον δράστη που καθιστά 
προσιτό το έγγραφο αυτό στον µέλλοντα να παραπλανηθεί από το περιεχόµενό του 
τρίτο και δώσει σ’ αυτόν τη δυνατότητα να λάβει γνώση του περιεχοµένου του, χωρίς 
να απαιτείται να λάβει πράγµατι γνώση ή να παραπλανηθεί ο τρίτος. Υπό την έννοια 
αυτή χρήστη πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου συνιστά αντικειµενικώς και η υποβολή 
αυτού σε ∆ηµόσια Αρχή προς παραπλάνησή της ώστε να προβεί σε ενέργεια της 
αρµοδιότητάς της. Υποκειµενικώς απαιτείται δόλος, που συνίσταται στην ηθεληµένη 
ενέργεια του δράστη και τη γνώση του ότι το έγγραφο που χρησιµοποίησε είναι 
πλαστό ή νοθευµένο (µη αρκούντος του ενδεχόµενου δόλου ως προς το ψευδές της 
παραστάσεως αποκρύψεως ή παρασιωπήσεως), περαιτέρω δε σκοπός του υπαιτίου να 
παραπλανήσει κατά τον αυτόν τρόπον όπως και ο πλαστογράφος. Η χρήση του 
πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου συνιστά ιδιαίτερο αυτοτελές έγκληµα όταν γίνεται 
από τρίτον αλλά και από τον ίδιο τον πλαστογράφο, αλλά µόνον όταν αυτός για 
οποιονδήποτε λόγο δεν µπορεί να τιµωρηθεί για την πλαστογραφία. Εξάλλου, η 
καταδικαστική απόφαση έχει την από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 
ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο 
αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.∆'ΚΠοιν∆, όταν αναφέρονται σ’ αυτή 
µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, που 
προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του 
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των 
περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. 
Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. Η 
ειδική και εµπεριστατωµένη αυτή αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται όχι µόνον για την 
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κρίση περί της ενοχής αλλά να περιλαµβάνει και την αναφορά των αποδεικτικών 
µέσων, από τα οποίο 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.λπ.) χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνεία του τι 
προέκυψε από το καθένα. ∆εν αποτελεί 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 συσχέτισης 
µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η 
αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 
510 παρ.1 στοιχ.Ε' του Κποιν∆, 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 πράγµατι 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 
στερείται νοµίµου βάσεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 211 εδαφ.α'ΚΠοιν∆ "µε ποινή ακυρότητας της 
διαδικασίας, δεν εξετάζονται ως µάρτυρες στο ακροατήριο: α)όσοι άσκησαν 
εισαγγελικά ή ανακριτικά καθήκοντα ή έργα γραµµατέα της ανάκρισης στην ίδια 
υπόθεση..." Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, άσκηση ανακριτικών καθηκόντων 
νοείται η ενέργεια οποιασδήποτε ανακριτικής ή προανακριτικής πράξεως, από 
τακτικό ή ειδικό ανακριτή ή γενικό ή ειδικό προανακριτικό υπάλληλο, κατά τη 
διάρκεια της ανάκρισης ή προανάκρισης και όχι η ενέργεια οποιουδήποτε υπαλλήλου, 
που δεν είναι προανακριτικός υπάλληλος στα πλαίσια ένορκης ή µη διοικητικής 
εξέτασης. Ο λόγος δε της εξαιρέσεως των προσώπων αυτών που άσκησαν ανακριτικά 
ή προανακριτικά καθήκοντα στηρίζεται στην προκατάληψη την οποία θεωρεί ο 
νοµοθέτης ότι µπορεί να έχει υπέρ ή κατά του κατηγορουµένου ως εκ της ασκήσεως 
των καθηκόντων τους. Το επιχείρηµα ότι ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος ισχύει και 
στην περίπτωση των ενεργησάντων διοικητική εξέταση δεν είναι αρκετό να οδηγήσει 
στο συµπέρασµα ότι δεν πρέπει και αυτοί να εξετάζονται ως µάρτυρες εν όψει του ότι 
α)ανακριτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι δεν ταυτίζονται. Στόχος της ποινικής δίκης 
είναι η αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας και οι διατάξεις που προβλέπουν 
εξαίρεση χρήσεως ενός αποδεικτικού µέσου όπως είναι η ανωτέρω διάταξη πρέπει να 
ερµηνεύονται συσταλτικά. 
- Ο Ν.3160/2003, µε τα άρθρα 5 και 6 του οποίου αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των 
άρθρων 43 παρ.1 εδαφ.β'και γ'και 47 παρ.2 ΚΠοιν∆ αντιστοίχως η πρώτη από τις 
οποίες ορίζει ότι είναι δυνατό να µη διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, όταν τούτο 
επιβάλλεται για να κινηθεί η ποινική δίωξη, εφόσον έχει προηγηθεί ένορκη 
διοικητική εξέταση και προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί η ποινική δίωξη 
και η δεύτερη ότι ο Εισαγγελέας προβαίνει στην απόρριψη της εγκλήσεως, όταν 
κρίνει ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την κίνηση της ποινικής διώξεως, 
εφόσον έχει διενεργηθεί εκτός από προκαταρκτική εξέταση ή ανακριτικές πράξεις και 
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ένορκη διοικητική εξέταση, δεν τροποποίησε τη διάταξη του άρθρου 211, ώστε να 
περιληφθούν σ’ αυτή και οι διενεργήσαντες διοικητική εξέταση υπάλληλοι όταν ο 
νοµοθέτης κάµπτει σε πολλές περιπτώσεις την εφαρµογή της διατάξεως αυτής και 
επιτρέπει την εξέταση ως µαρτύρων και των ενεργησάντων ακόµη και ανακριτικά 
καθήκοντα (όπως σε περιπτώσεις ανακριτικών πράξεων επί λαθρεµπορίας και σε 
εκείνες του άρθρου 63 παρ.1 Αγορανοµικού Κώδικα, του άρθρου 122 ν.303/1954, 
του άρθρου 7 παρ.4 ν.2331/1925) θα είναι εκτός του γράµµατος και του σκοπού της 
διατάξεως η επέκταση εφαρµογής σε περιπτώσεις που δεν ορίζει ρητώς η ίδια η 
διάταξη (ΑΠ Ολοµ.4/2008). Εξ άλλου κατά την αληθή έννοια των διατάξεων των 
άρθρων 31 παρ.1 και 2 και 105 του ΚΠοιν∆ η λήψη υπόψη και αξιοποίηση 
αποδεικτικώς από το δικαστήριο των µαρτυρικών καταθέσεων οι οποίες δόθηκαν 
πριν ο εξετασθείς αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουµένου µε κάποιον από τους 
τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 72 ΚΠοιν∆ δηµιουργεί απόλυτη ακυρότητα 
κατά τα άρθρα 171 παρ.1 περιπτ.δ'και 510 παρ.1 στοιχ.Α ΚΠοιν∆ διότι αφορά στην 
υπεράσπιση του κατηγορουµένου και στο δικαίωµα σιωπής και µη αυτοενοχοποίησής 
του, ως ειδικότερη έκφραση του δικαιώµατος του για δίκαιη δίκη που του 
εξασφαλίζει το άρθρο 6 της Ε.Σ.∆.Α. καθώς και στο δικαίωµα του από το άρθρο 223 
παρ.4 ΚΠοιν∆ καθώς και από το άρθρο 14 παρ.3 εδαφ.ζ του ∆ιεθνούς Συµφώνου για 
τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (ν.2462/1997)να αρνηθεί την κατάθεση 
περιστατικών, από τα οποία θα µπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη 
πράξη, ή να συνιστούν οµολογία της ενοχής του. Το αυτό δε αποτέλεσµα µε τον 
εξαναγκασµό του κατηγορουµένου εναντίον του επάγεται και η µετά την κτήση της 
ιδιότητας του κατηγορουµένου λήψη υπόψη χωρίς τη συναίνεση του όσων 
επιβαρυντικών για τον ίδιο είχε αυτός καταθέσει σε χρόνο προγενέστερο της κτήσεως 
της ιδιότητας αυτής. Η παραµονή στη δικογραφία της κατά την προκαταρκτική 
εξέταση ή την ένορκη διοικητική εξέταση έγγραφης καταθέσεως του 
κατηγορουµένου, χωρίς να αξιοποιηθεί σε βάρος του αποδεικτικώς, δεν επιφέρει 
καµία ακυρότητα της επ'ακροατηρίου διαδικασίας, δεδοµένου ότι η παραπάνω 
διάταξη του άρθρου 31 παρ.2 ΚΠοιν∆ δεν απαγγέλει κάτι τέτοιο και απλώς ορίζει ότι 
δεν µπορεί ν'αποτελέσει αξιοποιήσιµο µέρος της δικογραφίας παραµένοντας στο 
αρχείο της εισαγγελίας η ανωτέρω έγγραφη εξέταση. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 2, 13, 47, 84, 98, 134, 137∆, 216, 222, 235, 246, 252, 263 Α, 386, 372-399, 402, 
406, 
ΚΠ∆: 63, 64, 68, 171, 173, 174, 176, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 
παρ.1 στοιχ.Ε, 
ΑΚ: 914, 932, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 449 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' ΚΠ∆, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο 
κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του Παρέδρου σε 
Πρωτοδικείο ή Εισαγγελέα και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο σύµφωνα µε τα άρθρα 
122-125 ίδιου Κώδικα ∆ικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή του σε άλλο ισόβαθµο 
και οµοειδές ∆ικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι 
η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και 
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ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας για µεροληψία του, οφειλόµενης στο γεγονός ότι ο 
παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούµενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο 
∆ικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραποµπής όχι µόνον κατά 
το στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν 
ακόµη δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 137 παρ.1 
στοιχ.γ' ΚΠ∆, την παραποµπή στην περίπτωση αυτή µπορεί να ζητήσει ο 
Εισαγγελέας, ο κατηγορούµενος ή ο πολιτικός ενάγων, αποφασίζει δε σχετικά, αν 
προκύπτει περί παραποµπής από το ∆ικαστήριο της περιφέρειας ενός Εφετείο σε 
∆ικαστήριο της περιφέρειας άλλου Εφετείου, ο Άρειος Πάγος σε συµβούλιο, όταν δεν 
υπάρχει αρµοδιότητα του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών ή Εφετών και εφαρµόζονται 
αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ.α' ΚΠ∆. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 122 - 125, 134, 135, 136, 137,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 130 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Κατά το άρθρο 136 εδ. ε' του ΚΠ∆ "το δικαστήριο που είναι αρµόδιο σύµφωνα µε 
τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραποµπή σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές όταν ο 
εγκαλών ή ο ζηµιωµένος ή ο κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το 
βαθµό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο 
σύµφωνα µε τα άρθρα 122-125 δικαστήριο...". Από το δικαιολογητικό λόγο της 
διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του 
δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας για µεροληψία του, 
οφειλοµένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο ζηµιωµένος ή ο κατηγορούµενος 
δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει 
περίπτωση τέτοιας παραποµπής όχι µόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, 
αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόµη ασκηθεί ποινική 
δίωξη. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 48 του ΚΠ∆, την προσφυγή του 
εγκαλούντος κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που απορρίπτει την 
έγκληση (άρθρο 47 ΚΠ∆) εξετάζει και κρίνει ο αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών. 
Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ του ίδιου Κώδικα, την 
παραποµπή στην περίπτωση αυτή, µπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο 
κατηγορούµενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί 
παραποµπής από τον αρµόδιο Εισαγγελέα Εφετών σε άλλον ισόβαθµο Εισαγγελέα ο 
Άρειος Πάγος σε συµβούλιο και εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 
132, 134 και 135 εδ. 1 του ΚΠ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 47, 122 - 125, 136, 137,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 402 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
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- Κατά το άρθρο 136 στοιχ. Ε' ΚΠ∆, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο 
κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του παρέδρου σε 
Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο σύµφωνα µε τα άρθρα 
122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή του σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές 
δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση 
της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισµός 
κάθε υπόνοιας για µεροληψία του, οφειλοµένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο 
αδικηθείς ή ο κατηγορούµενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, 
προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραποµπής όχι µόνο κατά το στάδιο της 
κύριας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόµη 
ασκηθεί ποινική δίωξη. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 137 παρ. 1 ΚΠ∆ στην ανωτέρω περίπτωση την παραποµπή 
µπορεί να τη ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούµενος ή ο πολιτικώς ενάγων, την 
αποφασίζει δε το συµβούλιο Πληµµελειοδικών, αν πρόκειται για παραποµπή από ένα 
πταισµατοδικείο σε άλλο στις περιπτώσεις των στοιχείων α' και β' του άρθρου 136, το 
Συµβούλιο Εφετών αν ζητείται η παραποµπή από ένα Μονοµελές ή Τριµελές 
Πληµµελειοδικείο ή δικαστήριο σε άλλο όµοιο (άρθρ. 137 παρ. 1 εδάφιο β'), ο Άρειος 
Πάγος σε συµβούλιο, σε κάθε άλλη περίπτωση (άρθρ. 137 παρ. 1 εδ. γ'). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 136, 137, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 857 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' του ΚΠ∆, όταν ο εγκαλών ή ο ζηµιωµένος ή ο 
κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του Παρέδρου σε 
Πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο κατά τόπο σύµφωνα µε 
τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή της υποθέσεως σε άλλο 
ισόβαθµο και οµοειδές δικαστήριο. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 137 παρ. 1 του 
ίδιου Κώδικα, την παραποµπή µπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούµενος 
και ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, α) το συµβούλιο πληµµελειοδικών 
....... β) το συµβούλιο Εφετών αν ζητείται η παραποµπή από ένα µονοµελές ή 
τριµελές Πληµµελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όµοιο και γ) ο Άρειος 
Πάγος, που συνέρχεται σε συµβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από το 
δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης 
ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισµός κάθε 
υπόνοιας για µεροληψία του, οφειλοµένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο ζηµιωµένος ή 
ο κατηγορούµενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει 
ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραποµπής όχι µόνο κατά το στάδιο της κυρίας 
διαδικασίας, αλλά και κατ` εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόµη ασκηθεί 
ποινική δίωξη. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122- 125, 136, 137, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 888 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 στοιχ. ε' του ΚΠ∆, το δικαστήριο που είναι 
αρµόδιο, σύµφωνα µε τα άρθρ.122-125 δια την παραποµπή σε άλλο ισόβαθµο και 
οµοειδές, πλην άλλων και όταν ο κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το 
βαθµό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελέα και άνω και υπηρετεί στο 
αρµόδιο, σύµφωνα µε τα άρθρ. 122-125 δικαστήριο. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του 
επ. αρ. 137 παρ.1 την παραποµπή µπορεί να ζητήσει πλην άλλων και ο Εισαγγελέας 
του αρµόδιου δικαστηρίου. Κατά τη διάταξη αυτή για την παραποµπή αποφασίζει: α) 
το συµβούλιο των Πληµµελειοδικών αν πρόκειται για παραποµπή από ένα 
Πταισµατοδικείο σε άλλο σε περιπτώσεις αδυναµίας συγκρότησης, β) το συµβούλιο 
των Εφετών αν πρόκειται για παραποµπή από Πληµµελειοδικείο ή δικαστήριο 
ανηλίκου σε άλλο και γ) ο Άρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση. Η παραποµπή 
γίνεται όχι µόνο για την κύρια διαδικασία αλλά και για την προδικασία 
συµπεριλαµβανοµένου και του σταδίου της άσκησης ποινικής δίωξης, για την 
ταυτότητα του λόγου, την εξασφάλιση δηλ. του ανεπηρεάστου της κρίσης των 
δικαστικών λειτουργών και του αποκλεισµού υπονοιών µεροληψίας λόγω 
συνυπηρέτησης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 - 125, 136, 137, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 889 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. ε' ΚΠολ∆, όταν ο εγκαλών, ή ο ζηµιωθείς ή ο 
κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του παρέδρου σε 
πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο σύµφωνα µε τα άρθρα 
122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή του σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές 
δικαστήριο, προκειµένου να διασφαλιστεί το ανεπηρέαστο της δικαστικής κρίσης και 
ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας µεροληψίας, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο εγκαλών, ή ο 
αδικηθείς ή ο κατηγορούµενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. 
Στην έννοια του κατηγορουµένου περιλαµβάνεται και ο εγκαλούµενος, όταν η 
υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί κατ' αυτού 
ποινική δίωξη. Εξάλλου, κατά το άρθρο 137 του ίδιου Κώδικα, την παραποµπή στην 
προαναφερόµενη απόφαση µπορούν να ζητήσουν ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούµενος 
ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι' αυτή το Συµβούλιο Εφετών, αν ζητείται η 
παραποµπή από ένα µονοµελές ή τριµελές πληµµελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων 
σε άλλο όµοιο και σε κάθε άλλη περίπτωση ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε 
συµβούλιο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 - 125, 136, 137,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1859 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Συκοφαντική δυσφήµηση. Έγκληση. Προθεσµία. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. 
Ψευδής καταµήνυση. Ψευδορκία. Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο 
ακροατήριο. 
- Κατά το άρθρ. 369 παρ. 1 του ΠΚ, στην περίπτωση της συκοφαντικής 
δυσφηµήσεως (363 ΠΚ), η ποινική δίωξη ασκείται µόνο ύστερα από έγκληση. Κατά 
δε το άρθρο 117 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, όταν ο νόµος απαιτεί έγκληση για την 
ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης, το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο δικαιούχος 
δεν υποβάλει την έγκληση µέσα σε, τρεις µήνες από την ηµέρα που έλαβε γνώση για 
την πράξη που τελέσθηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε, ή για έναν από τους 
συµµέτοχους της. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, συνάγεται ότι η απόφαση επί εγκλήµατος 
διωκόµενου κατ' έγκληση, εφόσον η τελευταία αυτή υποβλήθηκε µετά την παρέλευση 
τριµήνου από την τέλεση του, πρέπει να διαλαµβάνει ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία και ως προς τον χρόνο κατά τον οποίο ο δικαιούµενος σε έγκληση έλαβε 
γνώση για την πράξη που τελέσθηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε, ή για έναν 
από τους συµµέτοχους αυτής. Αν λείπει τέτοια αιτιολογία, δηµιουργείται ο από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοίχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγος αναίρεσης.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 του ΠΚ. "όποιος εν γνώσει καταµηνύει 
άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον της αρχής, ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή 
πειθαρχική παράβαση µε σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξη του γι' αυτήν, 
τιµωρείται µε φυλάκιση". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, για τον απαρτισµό της 
εννοίας του εγκλήµατος της ψευδούς καταµήνυσης, απαιτείται, αντικειµενικώς, η 
καταµηνυόµενη ή αναφερόµενη στην αρχή πράξη να συνιστά έγκληµα ή πειθαρχική 
παράβαση, υποκειµενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει τη γνώση του δράστη µε 
την έννοια της βεβαιότητας ότι η ανωτέρω πράξη είναι ψευδής και τη θέληση αυτού 
να καταµηνύσει τον παθόντα ή να τον αναφέρει στην αρχή, µε σκοπό να προκαλέσει 
την άσκηση εναντίον του ποινικής ή πειθαρχικής διώξεως, ανεξαρτήτως της 
επιτεύξεως του σκοπού αυτού.  
- 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 τον δράστη για άλλον ενώπιον τρίτου ψευδούς γεγονότος, 
το οποίο µπορεί (είναι κατάλληλο) να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του άλλου, 
υποκειµενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει, αφενός µεν τη γνώση του δράστη µε 
την έννοια της βεβαιότητας ότι το γεγονός αυτό είναι ψευδές και µπορεί να βλάψει 
την τιµή ή την υπόληψη του άλλου και αφετέρου, τη θέληση αυτού να ισχυρισθεί ή 
διαδώσει ενώπιον τρίτου το γεγονός αυτό.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 224 παρ. 2 ΠΚ προκύπτει ότι για τον απαρτισµό της 
εννοίας του εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα απαιτείται, αντικειµενικώς, α) ο 
µάρτυρας να καταθέτει ενόρκως ενώπιον αρχής, η οποία είναι αρµόδια να ενεργεί 
ένορκη 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 ότι τα κατατιθέµενα είναι ψευδή ή τη γνώση µε την ανωτέρω έννοια, 
των αληθινών, τα οποία σκοπίµως αποκρύπτει ή αρνείται να καταθέσει και αφετέρου, 
τη θέληση καταθέσεως ψευδών πραγµατικών περιστατικών ή αποκρύψεως των 
αληθινών ή αρνήσεως καταθέσεως των αληθινών. 
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- Από τον συνδυασµό των άρθρ. 329, 358, 362 και 365 του ΚΠ∆ προκύπτει ότι 
απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, σύµφωνα µε το άρθρ. 171 
παρ. 1 στοιχ. δ' του ίδιου κώδικα, που ιδρύει τον από τον άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' 
του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, επέρχεται και όταν το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη το 
έγγραφο και το εκτιµά προς στήριξη της κρίσεώς για την ενοχή του κατηγορουµένου, 
χωρίς τούτο να αναγνωσθεί προηγουµένως κατά την ακροαµατική διαδικασία, 
παραβιάζοντας έτσι την άσκηση του δικαιώµατος του κατηγορουµένου από το 
άρθρ.358 του ίδιου κώδικα να προβεί σε δηλώσει και εξηγήσεις αναφορικά µε το 
αποδεικτικό αυτό µέσο. Εξάλλου, η απλή γνωµάτευση ή γνωµοδότηση, η οποία 
προκαλείται από τους διαδίκους και συντάσσεται από πρόσωπα που έχουν ειδικές 
γνώσεις επιστήµης ή τέχνης, τα οποία καλούνται να εκφέρουν κρίση σχετικά µε 
γεγονότα που τίθενται υπόψη τους, δεν ταυτίζεται µε το προβλεπόµενο στο άρθρο 
178 του ΚΠ∆ αποδεικτικό µέσο της πραγµατογνωµοσύνης, η οποία διατάσσεται µε 
τη συνδροµή ορισµένων προϋποθέσεων, κατ' άρθρ. 183 του ίδιου κώδικα, από 
ανακριτικό υπάλληλο ή το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο, λαµβάνεται όµως 
υποχρεωτικά υπόψη από το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο και συνεκτιµάται 
µαζί µε τις άλλες αποδείξεις για τη διαµόρφωση της κρίσεώς του, ως έγγραφο.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 118, 119, 120, 224, 229, 362, 363, 369,  
ΚΠ∆: 329, 358, 362, 365, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοίχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. 
Ε, 585, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1671 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συκοφαντική δυσφήµηση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- 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"(απλή 
δυσφήµηση) και κατά τη δεύτερη, "αν στην περίπτωση του άρθρου 362 
(προηγούµενη), το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές, 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών" (συκοφαντική δυσφήµηση), 
προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως 
απαιτείται, αντικειµενικά µεν ισχυρισµός ή διάδοση από το δράστη για κάποιο άλλο 
πρόσωπο, καθ' οιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου, ψευδούς γεγονότος το οποίο µπορεί 
να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του άλλου, υποκειµενικά δε άµεσος δόλος, ο 
οποίος περιλαµβάνει αναγκαία, αφενός µεν τη γνώση του δράστη ότι το ισχυρισθέν ή 
διαδοθέν γεγονός είναι ψευδές και ότι η τέτοια διάδοση µπορεί να βλάψει την τιµή ή 
την υπόληψη του άλλου, αφετέρου δε τη θέληση αυτού να ισχυρισθεί ή διαδώσει 
ενώπιον τρίτου το γεγονός αυτό. ∆εν αρκεί δηλαδή ο απλός ή ο ενδεχόµενος δόλος. 
Ως γεγονός, νοείται κάθε συγκεκριµένο περιστατικό του εξωτερικού κόσµου που 
ανάγεται στο παρόν ή το παρελθόν που υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό 
αποδείξεως, καθώς και κάθε συγκεκριµένη σχέση ή συµπεριφορά, αναφερόµενη στο 
παρόν, ή το παρελθόν, που υποπίπτει στις αισθήσεις και αντίκειται στην ηθική και 
την ευπρέπεια. Ήτοι επί απλής δυσφηµήσεως ο δόλος συνίσταται στη γνώση του 
δράστη ότι το γεγονός που διαδίδει ή ισχυρίζεται είναι πρόσφορο να βλάψει την τιµή 
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ή την υπόληψη άλλου και τη θέλησή του να ισχυριστεί ενώπιον τρίτων ή να διαδώσει 
το βλαπτικό αυτό γεγονός, αρκεί δε και ενδεχόµενος δόλος. ∆εν απαιτείται γνώση της 
αναλήθειας, όπως επί συκοφαντικής δυσφήµησης και η πεποίθηση του δράστη για 
την αλήθεια ή την αναλήθεια του γεγονότος , δεν αποκλείει το δόλο αυτού.  
- 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, δεν υπάρχει δε, 
ειδικότερα, έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση που αυτή εξαντλείται στην 
επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο, όµως, περιέχει, εκτός από τα 
τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, και πραγµατικά περιστατικά τόσο αναλυτικά 
και µε τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της 
διατυπώσεως του σκεπτικού της. Τα αποδεικτικά µέσα αρκεί να αναφέρονται γενικώς 
και κατά το είδος τους, χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του 
τι προκύπτει από το καθένα, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και 
σύγκριση µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται η αποδεικτική βαρύτητα εκάστου. Για την 
ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού 
µε το διατακτικό, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. ∆εν αποτελούν, όµως, λόγους 
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 περί τα 
πράγµατα 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 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.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 362, 363, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 198 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ψευδορκία µάρτυρα. Συκοφαντική δυσφήµηση. Eιδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 224 παρ. 2 ΠΚ προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του 
εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα απαιτείται ένορκη κατάθεση του µάρτυρα 
ενώπιον αρµόδιας αρχής, τα πραγµατικά περιστατικά που αυτός κατέθεσε να είναι 
ψευδή και να υπάρχει άµεσος δόλος, ο οποίος συνίσταται στη γνώση του µάρτυρα, µε 
την έννοια της βεβαιότητας-επίγνωσης, ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή. Η ύπαρξη 
τέτοιου δόλου πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς στην καταδικαστική απόφαση µε την 
παράθεση των περιστατικών που δικαιολογούν τη γνώση αυτή, αλλιώς η απόφαση 
στερείται της κατά την κατωτέρω έννοια απαιτούµενης ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Υπάρχει όµως και στην περίπτωση αυτή, 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 γνώση του δράστη χωρίς 
να απαιτείται παράθεση, άλλων σχετικών µε την γνώση περιστατικών.  
- Στα άρθρα 362 και 363 ΠΚ ορίζεται ότι όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον 
τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που µπορεί να βλάψει την 
τιµή ή την υπόληψή του, διαπράττει το έγκληµα της δυσφηµήσεως και αν το γεγονός 
αυτό είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι τούτο είναι ψευδές, τότε διαπράττει το 
έγκληµα της συκοφαντικής δυσφήµησης. Εποµένως, για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως απαιτείται: α) ισχυρισµός ή διάδοση 
ενώπιον τρίτου για κάποιου άλλου γεγονότος που θα µπορούσε να βλάψει την τιµή 
και την υπόληψη του τελευταίου, β) το γεγονός αυτό να είναι ψευδές και γ) εκείνος 
που ισχυρίσθηκε ή διέδωσε το ψευδές γεγονός να προέβη ηθεληµένα στην ενέργεια 
αυτή και να τελούσε εν γνώσει της αναλήθειάς του και της δυνατότητάς του να 
βλάψει την τιµή και την υπόληψη του άλλου.  
- H 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 λόγο αναιρέσεως της από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆ ΚΠοιν∆, όταν 
αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά 
περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε 
η κρίση του ∆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 εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. 
Ειδικώς ως προς τα αποδεικτικά µέσα που ελήφθησαν υπόψη από το ∆ικαστήριο 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 ∆ικαστήριο τα 
έλαβε υπόψη και τα συνεκτίµησε όλα και όχι µόνο µερικά απ' 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.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 224, 362, 363, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Έκδοση εγκληµατιών - ∆ιαδικασία έκδοσης αλλοδαπών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 276 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκδοση αλλοδαπού εγκληµατία. 
- Κατά το άρθρο 436 του ΚΠοιν∆, αν δεν υπάρχει σύµβαση, οι όροι και η διαδικασία 
της εκδόσεως αλλοδαπών εγκληµατιών ρυθµίζονται από τις διατάξεις των επόµενων 
άρθρων (άρθρ. 437- 456 ΚΠοιν∆), οι οποίες εφαρµόζονται ακόµη και αν υπάρχει 
σύµβαση, αν δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτή, καθώς και στα σηµεία, που δεν 
προβλέπει η σύµβαση. Η από 13-12-1957 Ευρωπαϊκή Σύµβαση Εκδόσεως, που 
υπογράφηκε στο Παρίσι, κυρώθηκε από την Ελλάδα στις 6-5-1961 µε το νόµο 
4165/1961, στην οποία έχει προσχωρήσει και η Τουρκία, από την κύρωσή της διέπει 
πλέον το δίκαιο της εκδόσεως µεταξύ των πιο πάνω Κρατών, εφαρµόζονται, όµως, 
και οι ανωτέρω διατάξεις του ΚΠοιν∆, εφόσον δεν αντίκεινται σ αυτήν. Στο άρθρο 2 
παρ. 1 της συµβάσεως αυτής ορίζεται ότι η έκδοση ενεργείται για πράξεις που 
τιµωρούνται από τους νόµους, τόσο του κράτους που ζητεί την έκδοση, όσον και του 
κράτους από το οποίο ζητείται αυτή, µε ποινή στερητική της ελευθερίας ή µε µέτρο 
ασφαλείας, ανωτάτου ορίου ενός τουλάχιστον έτους ή µε αυστηρότερη ποινή, ενώ 
στην περίπτωση που έλαβε χώρα καταδίκη σε ποινή ή έχει επιβληθεί µέτρο 
ασφαλείας στο έδαφος του αιτούντος κράτους η απαγγελθείσα κύρωση πρέπει να 
είναι διαρκείας τεσσάρων µηνών κατ' ελάχιστο όριο. Κατά δε τη διάταξη της παρ. 2 
του άρθρου 3ου αυτής, δεν χωρεί έκδοση, αν το καλούµενο προς έκδοση Μέρος έχει 
σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι η αίτηση εκδόσεως, που αιτιολογείται για κάποια 
παράβαση του Κοινού ∆ικαίου, έχει υποβληθεί µε το σκοπό διώξεως ή τιµωρίας 
ατόµου για τα φυλετικά, θρησκευτικά, πολιτικά ή εθνικά του φρονήµατα ή ότι η θέση 
του εν λόγω ατόµου διατρέχει κίνδυνο να επιδεινωθεί από τον ένα ή τον άλλο από 
τους λόγους αυτούς. Ανάλογες είναι και οι, παράλληλα ισχύουσες, διατάξεις του 
άρθρου 438 περ. γ και ε του ΚΠοιν∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 436, 437, 438,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Έκδοση εγκληµατιών - ∆ιαδικασία έκδοσης αλλοδαπών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 104 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκδοση εγκληµατιών. Τόπος τελέσεως της αξιόποινης πράξεως. 
- Kατά το άρθρο 438 εδ. β του ΚΠ∆ υπέρ της ισχύος του οποίου αντί του άρθρου 7 
του Ν. 4165/1961 διατυπώθηκε ρητή επιφύλαξη µε το άρθρο 2. παρ. 3 του Ν. 
4165/1961 η έκδοση απαγορεύεται αν η δίωξη και τιµωρία του εγκλήµατος που 
τέλεσε στο εξωτερικό ο εκζητούµενος, ανήκει σύµφωνα µε τους Ελληνικούς νόµους 
στα Ελληνικά δικαστήρια. Από τη διάταξη αυτή και µε την αντιπαραβολή της µε τη 
διάταξη του άρθρου 7 του της ως άνω Σύµβασης κατά το οποίο "Το µέρος από το 
οποίο ζητείται η έκδοση δύναται να αρνηθεί την έκδοση καταζητούµενου λόγω 
παράβασης, η οποία κατά τη νοµοθεσία τούτου διαπράχτηκε εν όλω ή εν µέρει επί 
του εδάφους του ή σε τόπο εξοµοιούµενο µε το έδαφός του", προκύπτει ότι η κατά το 
ανωτέρω άρθρ. 438 εδ. β του ΚΠ∆ απαγόρευση της έκδοσης του εκζητούµενου για 
έγκληµα που τέλεσε στο εξωτερικό του οποίου η δίωξη και τιµωρία ανήκει κατά τους 
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Ελληνικούς νόµους στα Ελληνικά δικαστήρια ή για έγκληµα το οποίο τέλεσε στο 
έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας. Η εν λόγω απαγόρευση ισχύει ανεξάρτητα από το 
εάν ασκήθηκε η όχι ποινική δίωξη στην Ελλάδα για το έγκληµα για το οποίο ζητείται 
η έκδοση, εφόσον από καµία διάταξη δεν τίθεται τέτοια προϋπόθεση και από τη 
σαφέστατη διατύπωση της ως άνω διάταξης του άρθρου 438 εδ. β του ΚΠ∆ είναι 
αρκετή η ύπαρξη δυνατότητας του Ελληνικού κράτους να ασκήσει µε τα αρµόδια 
όργανά του ποινική δίωξη για την ίδια πράξη (ΑΠ 200/2011. Αντίθ. ΑΠ 47/2011, 
2330/2002) ή ποινική δίωξη κατά του εκζητουµένου για το έγκληµα. Εξάλλου, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 87 παρ. 5 του N. 3386/2005 "Όποιος διευκολύνει 
την είσοδο στο ελληνικό έδαφος ή την έξοδο από αυτό υπηκόου τρίτης χώρας, χωρίς 
να υποβληθεί στον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον έξι µηνών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ", ενώ µετά την αντικατάσταση της ως άνω διάταξης µε την παρ. 3 του άρθρου 
48 του Ν. 3772/2009, η συγκεκριµένη πράξη τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) 
ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, σε περίπτωση 
δε που ο δράστης ενήργησε εκ κερδοσκοπίας ή κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια ή το 
έγκληµα τελείται από δύο (2) ή περισσότερους από κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη 
τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων 
(50.000) ευρώ". Επίσης, κατά το άρθρο 4 παρ. παρ. 1, 2 του ίδιου νόµου, κάθε 
αλλοδαπός δύναται να εισέλθει στο ελληνικό έδαφος, όταν κατέχει κοινοτικό και 
ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, αναγνωριζόµενο από διεθνείς 
συµβάσεις και φέρει, εφόσον απαιτείται έγκυρη και ισχύουσα θεώρηση εισόδου 
(VISA). Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µε το άρθρ. 83 παρ. 1 του ως άνω 
νόµου, που προβλέπει την ποινική ευθύνη και των αλλοδαπών, οι οποίοι εισέρχονται 
στο ελληνικό έδαφος χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις, προκύπτει ότι ως διευκόλυνση 
εισόδου ή εξόδου αλλοδαπών προσώπων, η οποία καθιερώνεται ως αυτοτελές 
έγκληµα, νοείται η παρεχόµενη στα πρόσωπα αυτά, τα οποία δεν έχουν το δικαίωµα 
να εισέλθουν στο έδαφος της χώρας, χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις (δηλαδή χωρίς 
διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο), βοήθεια κατά την διέλευσή τους από την 
οροθετική γραµµή των συνόρων της Ελλάδος µε ξένο κράτος, από το οποίο 
πραγµατοποιείται η είσοδός τους ή προς το οποίο γίνεται η έξοδός τους.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρ. 18 ΠΚ, ως τόπος τελέσεως της αξιόποινης πράξεως 
θεωρείται εκείνος, όπου ο υπαίτιος έκανε µερικά ή ολικά την αξιόποινη ενέργεια ή 
παράλειψη και ο τόπος όπου επήλθε ή, σε περίπτωση απόπειρας, έπρεπε σύµφωνα µε 
την πρόθεση του υπαιτίου να επέλθει το αξιόποινο αποτέλεσµα. Αν, δηλαδή, κάποιος 
διευκολύνει την είσοδο αλλοδαπών στο ελληνικό έδαφος και, από εκεί, την 
προώθησή τους σε άλλα κράτη, τόπος τελέσεως της εν λόγω πράξεως θεωρείται τόσο 
η Ελλάδα, όσο και το κράτος, από το οποίο πραγµατοποιείται η είσοδος των 
προσώπων αυτών, καθώς, επίσης, και το κράτος της προωθήσεως αυτών (ΑΠ 200/11, 
ΑΠ 2035/2008). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 18, 
ΚΠ∆: 438,  
Νόµοι: 4165/1961, άρθ. 7,  
Νόµοι: 3772/2009, άρθ. 48,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ένδικα µέσα - Απαράδεκτο ένδικο µέσο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1760 
Έτος: 2010 
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Περίληψη:  
- Απαράδεκτο ένδικο µέσο. 
- Κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 476 ΚΠοιν∆, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 18 του Ν. 2408/1996, όταν το ένδικο µέσο 
ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωµα ή εναντίον απόφασης ή 
βουλεύµατος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσµα ή χωρίς να 
τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόµο για την άσκηση του, καθώς και 
όταν έγινε νόµιµα παραίτηση από το ένδικο µέσο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο 
νόµος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο µέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συµβούλιο 
ή το δικαστήριο (ως συµβούλιο) που είναι αρµόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από 
πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εµφανιστούν, 
κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή 
του βουλεύµατος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που 
άσκησε το ένδικο µέσο. Περαιτέρω, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άνω 
άρθρου ΚΠοιν∆, όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση του µε το άρθρο 38 του Ν. 
3160/2003, κατά της απόφασης που απορρίπτει το ένδικο µέσο ως απαράδεκτο 
επιτρέπεται µόνο αναίρεση. Το ανωτέρω άρθρο 38 του ν. 3160/2003 που 
αντικατέστησε την παρ.2 του άρθρου 476 ΚΠοιν∆ ισχύει, κατά το άρθρο 61 του ίδιου 
νόµου 3160 από 30-6-2003, οπότε δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
το εν λόγω νοµοθέτηµα (ΦΕΚ Τ.Α1 165). Εποµένως από 30-6-2003 και εφεξής ο 
κατηγορούµενος δεν έχει πλέον δικαίωµα να ασκήσει αίτηση αναιρέσεως εναντίον 
του βουλεύµατος, το οποίο απέρριψε ως απαράδεκτη την έφεση του κατά του 
πρωτόδικου βουλεύµατος που τον παρέπεµψε στο ακροατήριο του αρµοδίου ποινικού 
δικαστηρίου για αξιόποινη πληµµεληµατική πράξη, που, κατά το άρθρο 478 ΚΠοιν∆, 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 18 παρ.1 ν. 3346/2005, για να υπόκειται σε έφεση , 
πρέπει να γίνεται παραποµπή για πράξη που έχει κακουργηµατικό χαρακτήρα. Κατά 
συνέπεια αίτηση αναιρέσεως ασκηθείσα από τον κατηγορούµενο κατά βουλεύµατος 
που απέρριψε την έφεση του ως απαράδεκτη κατά πρωτόδικου σε βάρος του 
βουλεύµατος παραπεµπτικού για πράξεις που έχουν πληµµεληµατικό χαρακτήρα, 
τυγχάνει απορριπτέα ως απαράδεκτη, καθόσον η αίτηση αυτή στρέφεται εναντίον 
βουλεύµατος για το οποίο δεν προβλέπεται αναίρεση από το νόµο. Ο περιορισµός 
αυτός από το άρθρο 476 παρ.2 ΚΠοιν∆, όπως ισχύει, δεν αντίκειται ούτε στα άρθρα 4 
παρ.1, 20 παρ.1 και 25 παρ.1 εδάφ. τελευταίο του Συντάγµατος, από τα οποία 
καθιερώνονται αντιστοίχως η αρχή της ισότητας, το δικαίωµα παροχής έννοµης 
προστασίας και η αρχή της αναλογικότητας, ούτε προσκρούει στο άρθρο 6 παρ.1 α' 
της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) της 4-11-1950, που 
κυρώθηκε µε το ν.δ. 53/1974, που θεσπίζει το δικαίωµα κάθε ανθρώπου σε δίκαιη 
δίκη. Ο Εισαγγελέας που είναι δικαστικός λειτουργός διαφοροποιείται από τον 
κατηγορούµενο που είναι διάδικος και επιβάλλεται η διαφορετική δικονοµική 
µεταχείριση µεταξύ τους µε την χορήγηση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά 
το άρθρο 483 παρ.3 ΚΠοιν∆, του δικαιώµατος να ζητήσει την αναίρεση 
οποιουδήποτε βουλεύµατος, ακόµη και εκείνου που δεν µπορεί να προσβληθεί από 
τον κατηγορούµενο, ακόµη και προς το συµφέρον του τελευταίου, που δύναται µε 
αίτηση του να ζητήσει από τον άνω Εισαγγελέα να ασκήσει το µη επιτρεπόµενο στον 
ίδιο τον κατηγορούµενο ένδικο µέσο της αναιρέσεως εναντίον βουλεύµατος και 
επιπλέον έχει το δικαίωµα ο κατηγορούµενος να προβάλει τους υπερασπιστικούς 
ισχυρισµούς του στα πλαίσια της κυρίας διαδικασίας στο δικαστήριο ή κατά την 
άσκηση ενδίκων µέσων κατά της αποφάσεως που θα εκδοθεί. ∆εν αντιβαίνει προς την 
αρχή της αναλογικότητας η θέσπιση περιορισµών στο δικαίωµα ασκήσεως ενδίκων 
µέσων κατά βουλευµάτων διότι αυτά πρέπει να χορηγούνται κατόπιν σταθµίσεως του 
συµφέροντος της πολιτείας που αποσκοπεί στην ταχεία περάτωση της όλης ποινικής 
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διαδικασίας και την εντεύθεν εµπέδωση της ασφαλείας των πολιτών και της δηµόσιας 
τάξεως καθώς και του ατόµου που κατηγορείται και επιδιώκει την µη παραποµπή του 
για την αξιόποινη πράξη που του αποδίδεται και υπερισχύει το συµφέρον της 
πολιτείας χωρίς υπέρµετρη µείωση των δικονοµικών δικαιωµάτων του 
κατηγορουµένου ατόµου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 476, 478, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Ένδικα µέσα - Εκπρόθεσµη έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 201 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εκπρόθεσµη έφεση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Επίδοση ως αγνώστου 
διαµονής. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 476 παρ. 1 και 2 του ΚΠ∆, το ένδικο µέσο 
απορρίπτεται, ως απαράδεκτο, εκτός των άλλων περιπτώσεων και όταν ασκήθηκε 
εκπροθέσµως. Κατά της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσµη, είναι 
επιτρεπτή η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως, για όλους τους λόγους που αναφέρονται 
περιοριστικά στη διάταξη του άρθρου 510 του ίδιου κώδικα µεταξύ των οποίων και η 
έλλειψη αιτιολογίας, µε την προϋπόθεση ότι αυτοί αναφέρονται στην ορθότητα της 
κρίσης για το απαράδεκτο.  
- Η απόφαση µε την οποία απορρίπτεται το ένδικο µέσο της εφέσεως ως απαράδεκτο, 
λόγω εκπρόθεσµης ασκήσεώς του, για να έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των 
άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, εκ της ελλείψεως της οποίας ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 
510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆, πρέπει να διαλαµβάνει το χρόνο της επίδοσης στον 
εκκαλούντα της προσβαλλόµενης µε την έφεση απόφασης και εκείνου της άσκησης 
αυτής, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση, χωρίς ειδικότερο 
προσδιορισµό των στοιχείων εγκυρότητας του αποδεικτικού και της επιδόσεως 
(ΟλΑΠ 6/94 και 4/1995). Σε περίπτωση δε, που µε το ένδικο µέσο αµφισβητούνται ο 
τόπος κατοικίας εκείνου που ασκεί το ένδικο µέσο και το άγνωστο της διαµονής του, 
καθώς και η, από την αιτία αυτή, αδυναµία γνώσης της επίδοσης, και προβάλλεται 
ότι, κατά τον κρίσιµο χρόνο της επίδοσης, αυτός διέµενε σε ορισµένο τόπο και 
διεύθυνση, που ήταν γνωστή στην Εισαγγελική αρχή, που παράγγειλε την επίδοση, 
πρέπει επίσης να διαλαµβάνεται στην απόφαση σχετική αιτιολογία, αλλιώς ιδρύεται ο 
κατ' άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγος αναίρεσης. Μεταξύ των λόγων 
ακυρότητας της επίδοσης, οι οποίοι πρέπει να προβάλλονται υποχρεωτικά µε την 
έφεση και επί των οποίων, εφόσον προβάλλονται ορισµένως, πρέπει το ∆ικαστήριο 
της ουσίας να διαλάβει στην απορριπτική της εφέσεως απόφαση πλήρη αιτιολογία, 
είναι και ότι η επίδοση "ως αγνώστου διαµονής" έγινε χωρίς να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις αυτής, µολονότι δηλαδή ο εκκαλών- κατηγορούµενος, είχε γνωστή 
διαµονή σε συγκεκριµένο τόπο και διεύθυνση. Επίσης πρέπει να προβάλλεται 
υποχρεωτικά µε την έφεση και ο λόγος ανώτερης βίας, εκ της οποίας ο εκκαλών 
παρακωλύθηκε στην εµπρόθεσµη άσκησή της, στην έννοια όµως της οποίας 
(ανωτέρας βίας) δεν εµπίπτει και ο ισχυρισµός για ακυρότητα της επίδοσης, ως 
αγνώστου διαµονής και εντεύθεν µη γνώση από µέρους του εκκαλούντος της 
εκκαλούµενης απόφασης, γιατί στην περίπτωση αυτή ο τελευταίος, µάχεται κατά του 
κύρους της επίδοσης και δεν επικαλείται λόγο ανωτέρας βίας, δικαιολογητικό της 
εµπρόθεσµης άσκησης της εφέσεώς του.  
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- Ως άγνωστης διαµονής θεωρείται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 156 παρ. 1 και 2 
του ίδιου κώδικα, εκείνος που απουσίαζε από τον τόπο της κατοικίας του ή η διαµονή 
του είναι άγνωστη, για την Εισαγγελική αρχή που έχει εκδώσει το προοριζόµενο για 
επίδοση έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοσή του, έστω και αν αυτή είναι γνωστή 
σε τρίτους, όπως είναι ακόµη και άλλη Εισαγγελική ή Αστυνοµική Αρχή. Τόπος δε 
κατοικίας νοείται, εκείνος που έχει δηλώσει ο κατηγορούµενος, κατά το άρθρο 273 
παρ. 1 του ΚΠ∆ κατά την ανάκριση, αλλά και κατά την προανάκριση που τυχόν έχει 
ενεργηθεί µε την κατωτέρω διάκριση και, σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, εκείνος 
που έχει δηλώσει στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή και αν δεν έχει ενεργηθεί 
προανάκριση ή ο κατηγορούµενος δεν έχει εµφανισθεί κατ' αυτήν, ως τόπος 
κατοικίας θεωρείται εκείνος που αναφέρεται στη µήνυση ή την έγκληση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 156, 273, 476, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1808 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Επανάληψη της διαδικασίας µετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των 
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε∆∆Α). 
- 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 (Ε∆∆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 Ε∆∆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 (ΑΠ 415/ 2009, 159/ 2005, 642/ 2004, 
1638/ 2002). Εξάλλου, το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α ορίζει ότι "παν πρόσωπο έχει 
δικαίωµα, όπως η υπόθεσίς του δικαστεί δικαίως, δηµοσία και εντός λογικής 
προθεσµίας, υπό ανεξαρτήτου και αµερόληπτου δικαστηρίου, νοµίµως 
λειτουργούντος το οποίον θα αποφασίσει... επί του βάσιµου πάσης εναντίον του 
κατηγορίας ποινικής φύσης....".  
∆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: 892 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 528 παρ.1 ΚΠ∆ κατά της απόφασης του Συµβουλίου Εφετών 
που απορρίπτει αίτηση του κατηγορουµένου για επανάληψη της διαδικασίας υπέρ 
αυτού, επιτρέπεται σ' αυτόν ν' ασκήσει αναίρεση, σύµφωνα µε τα άρθρα 484 και 485 
ίδου Κώδικα, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 484 τούτου. Εξάλλου, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 474 παρ.2 ΚΠ∆ "στην έκθεση (άσκησης ένδικου 
µέσου) πρέπει να διατυπώνονται και λόγοι για τους οποίους ασκείται το ένδικο 
µέσο". Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 462 ίδιου Κώδικα, 
προκύπτει ότι προϋπόθεση του κύρους της αίτησης αναίρεσης κατά απόφασης ή 
βουλεύµατος είναι να περιέχεται σ' αυτή λόγος αναίρεσης, διατυπωµένος κατά τρόπο 
σαφή και ορισµένο, γιατί αλλιώς η αίτηση είναι άκυρη και ως τέτοια απαράδεκτη, 
κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα. Απλή επίκληση της οικείας διάταξης 
που προβλέπει το λόγο αναίρεσης χωρίς αναφορά σχετικών περιστατικών και 
ειδικότερα, χωρίς προσδιορισµό των περιστατικών που θεµελιώνουν την 
προβαλλόµενη νοµική πληµµέλεια, δεν αρκεί.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 528, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 865 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση επανάληψης διαδικασίας. 
- Κατά το άρθρο 525 παρ. 1 περ. 2 του ΚΠ∆, η ποινική διαδικασία που περατώθηκε 
µε αµετάκλητη απόφαση επαναλαµβάνεται προς το συµφέρον του καταδικασµένου 
για πληµµέληµα ή κακούργηµα, αν µετά την οριστική καταδίκη του, αποκαλύφθηκαν 
νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία 
µόνα τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα που είχαν προσκοµιστεί προηγουµένως κάνουν 
φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για 
έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά τέλεσε. Νέες αποδείξεις, κατά την 
έννοια της διατάξεως αυτής, είναι εκείνες που δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και 
ως εκ τούτου ήταν άγνωστες στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική 
απόφαση, την κρίση του δε αυτή σχηµατίζει το δικαστήριο που επιλαµβάνεται της 
αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας, από την έρευνα των πρακτικών της 
προηγούµενης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας. Νέες αποδείξεις 
µπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως καταθέσεις νέων µαρτύρων ή νεότερες 
καταθέσεις συµπληρωµατικές ή διευκρινιστικές ή και τροποποιητικές εκείνων που 
τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή δικαστικές αποφάσεις ή πρακτικά ή 
άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αµφίβολα σηµεία της υποθέσεως, µε την 
προϋπόθεση όµως ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιµώµενες, είτε µόνες τους είτε σε 
συνδυασµό µε εκείνες που είχαν προσκοµιστεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την 
καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό και όχι απλώς πιθανό ότι ο 
καταδικασµένος είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο από 
εκείνο που πραγµατικά τέλεσε. Νέα γεγονότα κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, 
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δεν αποτελούν τα αναφερόµενα στο τµήµα εκείνο του δικανικού συλλογισµού που 
αφορά την ερµηνεία και εφαρµογή της οικείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, διότι 
το µέρος αυτό του δικανικού συλλογισµού, όταν είναι εσφαλµένο, ελέγχεται µε το 
ένδικο µέσο της αιτήσεως αναιρέσεως για τον αναιρετικό λόγο της εσφαλµένης 
ερµηνείας και εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. 
Ε' ΚΠ∆). Συνεπώς ως άγνωστα στους καταδικάσαντες δικαστές γεγονότα, δεν 
νοούνται εκείνα που στηρίζουν νέες ερµηνευτικές εκδοχές ή θεωρητικές γνώµες, 
σχετικά µε την έννοια και το χαρακτήρα της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που 
ερµήνευσε και εφάρµοσε το δικαστήριο (ΑΠ 580/1996). ∆εν µπορούν επίσης 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 απ' αυτούς, καθώς και 
εκείνα µε τα οποία επιδιώκεται ο από ουσιαστικής και νοµικής πλευράς έλεγχος της 
προσβαλλόµενης αποφάσεως, µε βάση το αποδεικτικό υλικό που έλαβαν υπόψη τους 
οι δικαστές, που την εξέδωσαν, εφόσον η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, ως 
στρεφόµενη κατά αµετάκλητης δικαστικής αποφάσεως, δεν αποτελεί ένδικο µέσο 
αλλά έκτακτη διαδικασία. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 528 παρ. 1 εδ. 1 του ΚΠ∆, προκύπτει ότι ο αιτούµενος 
την επανάληψη της διαδικασίας, κλητεύεται υποχρεωτικά κατά τη συζήτηση αυτής 
στο αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο και ότι εφόσον αυτός έχει κλητευθεί και δεν 
εµφανιστεί για να εκθέσει τις απόψεις του, το συµβούλιο προχωρεί στην εκδίκαση και 
αποφασίζει επί της αιτήσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 528, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 175 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 525 παρ.1 ΚΠ∆, η ποινική διαδικασία που 
περατώθηκε µε αµετάκλητη απόφαση επαναλαµβάνεται, προς το συµφέρον του 
καταδικασµένου για πληµµέληµα ή κακούργηµα, αν µετά την οριστική καταδίκη του 
αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν, γεγονότα ή 
αποδείξεις, τα οποία µόνα τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα που είχαν προσκοµισθεί 
προηγουµένως κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε είναι αθώος ή 
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 
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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 δικαστές, που εξέδωσαν αυτήν, εφόσον 
η αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας, ως στρεφόµενη κατ' αµετάκλητης αποφάσεως, 
δεν αποτελεί ένδικο µέσο, αλλά έκτακτη διαδικασία.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 357 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επανάληψη διαδικασίας σε όφελος καταδικασµένου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 525 παρ. 1 περ. 2 του ΚΠοιν∆, η ποινική διαδικασία 
που περατώθηκε µε αµετάκλητη απόφαση επαναλαµβάνεται, προς το συµφέρον του 
καταδικασµένου για πληµµέληµα ή κακούργηµα, αν µετά την οριστική καταδίκη του 
αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν, γεγονότα ή 
αποδείξεις, τα οποία, µόνα τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα που είχαν προσκοµισθεί 
προηγουµένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που 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, ή, παρόλο που είχαν υποβληθεί, δεν λήφθηκαν υπόψη 
από αυτούς, 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. Εξάλλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 528 παρ. 1 εδ. α' και 
527 παρ. 3 του ΚΠοιν∆, αρµόδιο να αποφασίσει για την αίτηση επαναλήψεως της 
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διαδικασίας είναι το Συµβούλιο του Αρείου Πάγου, αν η αµετάκλητη καταδίκη 
απαγγέλθηκε από Εφετείο. Εποµένως, η υπό κρίση αίτηση, µε την οποία ο αιτών 
επιδιώκει την επανάληψη της διαδικασίας, που περατώθηκε µε την αµετάκλητη, 
καταδικαστική γι' αυτόν, για πληµµέληµα, υπ' αριθ. 6314/2009 απόφαση του 
Τριµελούς Εφετείου (Πληµµεληµάτων) Αθηνών, για το λόγο ότι, από τις 
αναφερόµενες στην αίτηση νέες και άγνωστες στους δικαστές που τον καταδίκασαν 
αποδείξεις, γίνεται φανερό, όπως διατείνεται, ότι είναι αθώος της πράξεως για την 
οποία καταδικάσθηκε, είναι νόµιµη και αρµοδίως εισάγεται ενώπιον του ∆ικαστηρίου 
τούτου (σε Συµβούλιο) κατά τις προπαρατεθείσες διατάξεις και πρέπει να ερευνηθεί 
περαιτέρω κατ' ουσίαν.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 525, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 856 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επανάληψη της διαδικασίας σε όφελος του καταδικασµένου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 525 παρ.1 περ. 2 του ΚΠοιν∆, η ποινική διαδικασία 
που περατώθηκε µε αµετάκλητη απόφαση επαναλαµβάνεται, προς το συµφέρον του 
καταδικασµένου για πληµµέληµα ή κακούργηµα, αν µετά την οριστική καταδίκη του 
αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν, γεγονότα ή 
αποδείξεις, τα οποία, µόνα τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα που είχαν προσκοµισθεί 
προηγουµένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που 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.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη της διαδικασίας σε βάρος του 
κατηγορουµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 970 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Eπανάληψη της διαδικασίας εναντίον του κατηγορουµένου που αθωώθηκε. 
- Kατά το άρθρο 527 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, την επανάληψη της 
διαδικασίας εναντίον του κατηγορουµένου που αθωώθηκε, µπορεί να ζητήσει µόνο ο 
Εισαγγελέας του δικαστηρίου που απάγγειλε την αθώωση ή ο προϊστάµενός του 
εισαγγελέας. Από την ως άνω διάταξη συνάγεται ότι η αίτηση επαναλήψεως της 
διαδικασίας εναντίον εκείνου που αµετακλήτως αθωώθηκε ή για τον οποίο το 
δικαστικό συµβούλιο αποφάνθηκε να µη γίνει κατηγορία, είναι απορριπτέα ως 
απαράδεκτη, όταν ασκείται όχι από τον εισαγγελέα, αλλά από τον πολιτικώς 
ενάγοντα ή άλλο τρίτο πρόσωπο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 527, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επίδοση - Αγνώστου διαµονής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 279 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακυρότητα επίδοσης κλητηρίου θεσπίσµατος. Παραγραφή. Έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Ακυρότητα. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτούµενη κατά το άρθρο 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, όπως το τελευταίο 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 2408/1996, ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 περ. ∆' του ίδιου 
Κώδικα λόγο αναιρέσεως, 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. Ιδιαίτερη αιτιολόγηση 
επιβάλλεται, για την ύπαρξη των επιβαρυντικών περιστάσεων, τη συνδροµή των 
οποίων δέχθηκε το δικαστήριο. ∆εν είναι όµως αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαίτερα, η 
ύπαρξη του δόλου, αφού αυτός ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των περιστατικών 
που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και προκύπτει από τις 
ειδικότερες συνθήκες τελέσεως του, διαλαµβάνεται δε περί αυτού (δόλου) αιτιολογία, 
στην κύρια αιτιολογία για την ενοχή. Σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα, δεν υπάρχει 
ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους, ούτε αναφοράς των όσων προέκυψαν από 
καθένα, πρέπει όµως να υπάρχει βεβαιότητα, για την οποία αρκεί η µνεία όλων, έστω 
κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π.), ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του το 
σύνολο τούτων και όχι ορισµένα µόνον από αυτά. Τέλος, η αιτιολογία της αποφάσεως 
παραδεκτά συµπληρώνεται από το διατακτικό, µαζί µε το οποίο αποτελεί ενιαίο 
σύνολο.  
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- Κατά το άρθρο 170 παρ.1 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, η ακυρότητα µιας 
πράξεως ή ενός εγγράφου της ποινικής διαδικασίας επέρχεται µόνο όταν αυτό 
ορίζεται ρητά στον νόµο. Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Β' του ίδιου Κώδικα, ως 
λόγος αναιρέσεως της αποφάσεως µπορεί να προταθεί και η σχετική ακυρότητα που 
επήλθε κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (άρθρο 170 παρ.1 ΚΠ∆), εφόσον δεν 
καλύφθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 173 και 174 του ίδιου Κώδικα. Κατά τις διατάξεις 
των άρθρων 156 παρ. 1,2, 170 παρ.1, 173 παρ.1, 174 παρ.2, 320 παρ.2, 321 παρ.4 του 
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, µεταξύ των λόγων ακυρότητας της επιδόσεως του 
κλητηρίου θεσπίσµατος του κατηγορουµένου, είναι και η επίδοση ως άγνωστης 
διαµονής, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής, µολονότι δηλαδή ο 
κατηγορούµενος, είχε γνωστή διαµονή, ενώ η σχετική αυτή ακυρότητα επιδόσεως 
µπορεί να προταθεί από τον κατηγορούµενο στο ακροατήριο, µέχρι την έναρξη της 
αποδεικτικής διαδικασίας. Αν δε ο κατηγορούµενος εµφανισθεί στο ∆ικαστήριο και 
δεν προβάλει αντιρρήσεις για την πρόοδο της δίκης, η ακυρότητα αυτή καλύπτεται 
και επιφέρει τις συνέπειες αναστολής της παραγραφής του διωκόµενου εγκλήµατος, 
κατά το άρθρο 113 παρ. 1,2,3 του Ποινικού Κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια 
διαδικασία, όχι όµως περισσότερο από τρία χρόνια επί πληµµεληµάτων. Όµως αν 
είναι άκυρη η επίδοση του κλητηρίου θεσπίσµατος, δεν αρχίζει η κύρια διαδικασία 
και δεν επέρχεται η άνω αναστολή της παραγραφής. Κατά τις διατάξεις δε των 
άρθρων 339,340, 343 και 349 παρ. 1,2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, η κύρια 
διαδικασία στο ακροατήριο αρχίζει είτε µε την επίδοση της κλήσεως ή του κλητηρίου 
θεσπίσµατος στον κατηγορούµενο, είτε µε την εµφάνιση του κατηγορουµένου στο 
ακροατήριο του ∆ικαστηρίου που καλείται και τη µη εναντίωσή του στην πρόοδο της 
δίκης. Εφ' όσον όµως κατ' αυτήν δεν εµφανίστηκες και δικάστηκε ερήµην, µπορεί να 
προταθεί στο εφετείο µε λόφο εφέσεως κατά της αποφάσεως του πρωτοβάθµιου 
δικαστηρίου. Το εφετείο οφείλει να εξετάσει τον προβαλλόµενο µε την έφεση λόγο 
ακυρότητας της διαδικασίας ενώπιον του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου και αν είναι 
βάσιµος να ακυρώσει την εκκαλούµενη απόφαση και να χωρήσει στην εκδίκαση της 
υποθέσεως (άρθρο 502 παρ. 4 ΚΠ∆). Εξάλλου, ως άγνωστης διαµονής θεωρείται, 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 156 παρ. 1 και 2 του ίδιου ως άνω Κώδικα, εκείνος 
που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαµονή του είναι άγνωστη για 
τη ∆ικαστική (Εισαγγελική) Αρχή, που έχει εκδώσει το προοριζόµενο για επίδοση 
έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοση του, έστω και αν αυτή είναι γνωστή σε 
τρίτους ή ακόµη και σε άλλη Εισαγγελική Αρχή ή και στην Αστυνοµική Αρχή. Τόπος 
δε κατοικίας θεωρείται, εκείνος που έχει δηλώσει ο κατηγορούµενος, κατά το άρθρο 
273 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, κατά την προανάκριση που τυχόν έχει 
ενεργηθεί και σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, εκείνος που έχει δηλώσει στην 
αρµόδια Εισαγγελική Αρχή και αν δεν έχει ενεργηθεί προανάκριση ή ο 
κατηγορούµενος δεν έχει εµφανισθεί κατ' αυτήν, ως τόπος κατοικίας θεωρείται, 
εκείνος που ο κατηγορούµενος είχε καταστήσει γνωστό στον µηνυτή και αναφέρεται 
στη µήνυση ή στην έγκληση.  
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 17, 111 παρ. 3, 112 και 113 παρ. 2 και 3 του 
Ποινικού Κώδικα, το αξιόποινο της πράξεως εξαλείφεται µε την παραγραφή, της 
οποίας ο χρόνος για τα πληµµελήµατα είναι πέντε έτη και αρχίζει από την ηµέρα που 
τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, ενώ αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια 
διαδικασία και µέχρι να υπάρξει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, όχι όµως 
περισσότερο από τρία (3) έτη. Από τις παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασµό µε εκείνες 
των άρθρων 310 παρ. 1 εδ. β1, 370 εδ. β' και 511 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, 
προκύπτει ότι η παραγραφή, ως θεσµός δηµόσιας τάξεως, εξετάζεται και 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας, ακόµη 
και από τον Άρειο Πάγο. Ειδικότερα, από τις διατάξεις των άρθρων 320, 321, 339, 
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340 και 343 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας προκύπτει ότι η κύρια διαδικασία στο 
ακροατήριο αρχίζει, είτε µε την επίδοση στον κατηγορούµενο της κλήσεως ή του 
κλητήριου θεσπίσµατος, µε την οποία καλείται αυτός στο ακροατήριο, είτε µε την 
εµφάνιση του κατηγορουµένου στο τελευταίο και τη µη εναντίωσή του στη συζήτηση 
της υποθέσεως, αν όµως η επίδοση της κλήσεως ή του κλητήριου θεσπίσµατος είναι 
άκυρη, δεν αρχίζει η κύρια διαδικασία και ούτε επέρχεται αναστολή της παραγραφής.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 17, 111, 112, 113,  
ΚΠ∆: 156, 339, 340, 343, 349, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικά εγκλήµατα - Μη εµπρόθεσµη καταβολή µισθού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1821 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή αποδοχών. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου µόνου του ΑΝ 690/1945 "συνέπειες για µη 
καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών", όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 1 
του Ν. 2336/1995, τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες στη διάταξη αυτή αθροιστικώς 
ποινές, κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραµµένος ή µε οποιονδήποτε τίτλο 
εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχειρήσεως, εκµεταλλεύσεως ή εργασίας, ο οποίος δεν 
καταβάλλει εµπρόθεσµα στους απασχολούµενους σε αυτόν τις οφειλόµενες συνεπεία 
της συµβάσεως ή της σχέσεως εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές, 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, εξ αιτίας της θέσεως των εργαζοµένων σε κατάσταση διαθεσιµότητας. Ως 
προϋπόθεση εφαρµογής της διατάξεως αυτής δεν τίθεται το είδος της παρεχόµενης 
εργασίας, ήτοι αν αυτή είναι χερσαία ή ναυτική, δεδοµένου ότι ο νόµος δεν κάνει 
καµιά τέτοιου είδους διάκριση.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του 
ΚΠοιν∆, όταν αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, 
τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα 
οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική 
ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία 
αποτελούν ενιαίο σύνολο, δεν υπάρχει δε έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση 
που αυτή εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο, όµως, 
εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, περιέχει και πραγµατικά 
περιστατικά τόσο αναλυτικά και µε τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η 
διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού της. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι 
κατ' αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, διότι ενυπάρχει στη θέληση 
παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος και εξυπακούεται ότι υπάρχει σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση από την πραγµάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο νόµος αξιώνει 
πρόσθετα στοιχεία για το αξιόποινο, όπως η γνώση ορισµένου περιστατικού ή σκοπός 
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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. ∆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 ΚΠοιν∆, 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: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΑΝ: 690/1945,  
Νόµοι: 2336/1995, άρθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Εργατικά εγκλήµατα - Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 169 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Παραγραφή. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά την παρ. 1 του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967,τιµωρείται µε τις στη διάταξη αυτήν 
ποινές, όποιος υπέχει νόµιµη υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που 
βαρύνουν τον ίδιο (εργοδοτικών), προς τους υπαγόµενους στο Υπουργείο Εργασίας 
κάθε φύσεως Οργανισµούς Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ασφαλίσεως ή 
Ειδικούς Λογαριασµούς και δεν τις καταβάλλει στους Οργανισµούς αυτούς εντός 
µηνός αφότου κατέστησαν απαιτητές, κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόµου 
τιµωρείται για υπεξαίρεση, µε τις στην εν λόγω διάταξη ποινές, όποιος παρακρατεί 
ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων σ' αυτόν (εργατικές), µε σκοπό αποδόσεως 
τους στους κατά την παρ. 1 Οργανισµούς, και δεν καταβάλλει ή δεν αποδίδει αυτές 
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στους Οργανισµούς αυτούς εντός µηνός αφότου κατέστησαν απαιτητές. Περαιτέρω, 
από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1, 5 του ΑΝ 1846/1951, όπως έχει 
τροποποιηθεί, προκύπτει ότι για την καταβολή των εισφορών των ασφαλισµένων, επί 
παρεχόντων εξαρτηµένη εργασία, ευθύνεται ο εργοδότης, ο οποίος υποχρεούται, κατά 
την πληρωµή των µισθών, να παρακρατεί τα τµήµατα των εισφορών, που βαρύνουν 
τους ασφαλισµένους. Ως εργοδότης, κατά τις ως άνω διατάξεις και το άρθρο 8 παρ. 5 
του ίδιου ΑΝ 1846/1951, νοείται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για 
λογαριασµό των οποίων προσφέρουν την εργασία τους τα υπαγόµενα στην ασφάλιση 
πρόσωπα. Κατά το άρθρο 16 του Κανονισµού Ασφαλίσεως ΙΚΑ, ως χρόνος 
καταβολής των εισφορών ορίζεται το ηµερολογιακό τέλος του µηνός εντός του 
οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή υπηρεσία, ενώ, κατά το άρθρο 26 παρ. 3 του ΑΝ 
1846/1951, ο υπόχρεος πρέπει να καταβάλει τις εισφορές στο ΙΚΑ µέχρι το τέλος του 
επόµενου µήνα από τον χρόνο που έχε ι ορισθεί.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 130 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 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 εφαρµοσθείσα 
ουσιαστική ποινική διάταξη. Κατ' ακολουθίαν αυτών, για την πληρότητα της 
αιτιολογίας καταδικαστικής, για παράβαση του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967 
αποφάσεως, πρέπει να περιέχονται σ' αυτήν τα κρίσιµα περιστατικά για τη θεµελίωση 
των δύο ως άνω αξιόποινων πράξεων, που είναι η κατά συγκεκριµένο χρόνο 
απασχόληση, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, του ασφαλισµένου στους ως άνω 
Οργανισµούς προσωπικού και τα χρηµατικά ποσά τα οποία, µε βάση τις τακτικές 
αποδοχές του προσωπικού, όφειλε ο κατηγορούµενος εργοδότης να καταβάλει στον 
Ασφαλιστικό Οργανισµό ως εργοδοτικές ή εργατικές εισφορές και δεν κατέβαλε ή 
παρακράτησε (ΟλΑΠ 1/1996) και αναφορά, επί φυσικού προσώπου, φεροµένου ως 
εργοδότη εκ της ασκήσεως επιχειρήσεως, των πραγµατικών περιστατικών, από τα 
οποία να προκύπτει η θέση τούτου στην επιχείρηση αυτή, καθώς και αν πρόκειται για 
προσωπική ή εταιρική επιχείρηση και ποία η νοµική µορφή της τελευταίας και η θέση 
του κατηγορουµένου σ' αυτήν, ώστε να ανακύπτει υποχρέωση του για παρακράτηση 
και απόδοση των εισφορών, µη αρκούντος του χαρακτηρισµού του ως εργοδότη ή ως 
νοµίµου εκπροσώπου της εταιρικής επιχειρήσεως.  
- Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 του ΠΚ, το αξιόποινο εξαλείφεται µε την 
παραγραφή, η οποία, προκειµένου περί πληµµεληµάτων, είναι πέντε έτη, αρχόµενη 
από την ηµέρα που τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη. Η προθεσµία αναστέλλεται για όσο 
χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία και ώσπου να γίνει αµετάκλητη η καταδικαστική 
απόφαση, όχι όµως πέραν από τα τρία έτη για τα πληµµελήµατα. Από τις διατάξεις 
αυτές, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 310 παρ. Ιβ' , 370 εδ. β' και 511 (όπως 
αυτό αντικ. µε το άρθρο 50 παρ. 5 του Ν. 3160/2003) του ΚΠ∆, προκύπτει ότι η 
παραγραφή, ως θεσµός δηµόσιας τάξης, εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως από τα 
δικαστήρια σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας, ειδικότερα δε ο Άρειος Πάγος, 
διαπιστώνοντας τη συµπλήρωση της, αν εµφανισθεί ο αναιρεσείων και κριθεί και 
ένας λόγος αναίρεσης βάσιµος, όπως εν προκειµένω, οφείλει, αυτεπαγγέλτως, να 
αναιρέσει την προσβαλλόµενη καταδικαστική απόφαση και να παύσει οριστικά την 
ποινική δίωξη κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 370 εδ. β' του ΚΠ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 12, 18, 111, 112, 113, 
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ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΑΝ: 1846/1951, άρθ. 26, 
ΑΝ: 86/1967, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικά εγκλήµατα - Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 295 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- 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 
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. 



 

[117] 
 

- 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 στοιχ. ∆' 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. 
- 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. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ:  
ΚΠ∆: 358, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε 
ΑΝ: 1846/1951, άρθ. 8,  
ΑΝ: 86/1967, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Αντιρρήσεις εκζητουµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 166 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. 
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- Από τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του Ν. 3251/2004 "Ευρωπαϊκό ένταλµα 
σύλληψης κλπ" προκύπτει ότι, αρµόδια αρχή για την έκδοση της απόφασης 
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, αν ο εκζητούµενος δεν 
συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος, είναι το 
Συµβούλιο Εφετών, στην περιφέρεια του οποίου αυτός διαµένει ή συλλαµβάνεται. 
Από τη διάταξη δε του άρθρου 22 του ίδιου νόµου προκύπτει ότι, κατά της οριστικής 
απόφασης του Συµβουλίου Εφετών, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον εκζητούµενο 
ή τον εισαγγελέα µέσα σε προθεσµία είκοσι τεσσάρων ωρών από τη δηµοσίευση της 
απόφασης ενώπιον του Αρείου Πάγου, ο οποίος αποφαίνεται σε συµβούλιο µετά από 
κλήτευση του εκζητουµένου. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ 1 και 2 του Ν. 3251/2004 προκύπτει ότι, το 
ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους 
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδίδεται µε σκοπό τη σύλληψη και την 
προσαγωγή προσώπου, το οποίο ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταζητείται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους έκδοσης 
του εντάλµατος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, είτε για να ασκηθεί εις βάρος του 
ποινική δίωξη για πράξη που του αποδίδεται είτε για να εκτελεστεί στερητική της 
ελευθερίας ποινή ή µέτρο ασφαλείας και µε την επιφύλαξη της µη προσβολής µε την 
έκδοση του των θεµελιωδών δικαιωµάτων και αρχών, που απορρέουν από το ισχύον 
Σύνταγµα και το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τις διατάξεις 
δε του άρθρου 2 παρ. 1 του ίδιου νόµου προκύπτει ότι το ευρωπαϊκό ένταλµα 
σύλληψης, για το τυπικό κύρος του. πρέπει να περιέχει: α) την ταυτότητα και 
ιθαγένεια του εκζητουµένου, β) το όνοµα, διεύθυνση, αριθµό τηλεφωνικής και 
τηλεοµοιοτυπικής σύνδεσης και ηλεκτρονική διεύθυνση της δικαστικής αρχής 
έκδοσης του εντάλµατος, γ) µνεία της εκτελεστής δικαστικής απόφασης του 
εντάλµατος σύλληψης ή της συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής, δ) τη φύση και το 
νοµικό χαρακτηρισµό του εγκλήµατος, ε) περιγραφή των περιστάσεων τέλεσης του 
στις οποίες περιλαµβάνονται ο χρόνος και τόπος τέλεσης, καθώς και η µορφή 
συµµετοχής του εκζητουµένου, στ) την επιβληθείσα ποινή αν πρόκειται για 
αµετάκλητη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται από την αξιόποινη πράξη 
από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους έκδοσης του εντάλµατος και ζ) στο µέτρο του 
δυνατού κάθε άλλη πληροφορία σχετικά µε την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειες 
της. Προϋπόθεση για την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, κατά το άρθρο 
5 του άνω νόµου είναι οι πράξεις για τις οποίες πρόκειται να ασκηθεί η ποινική δίωξη 
να τιµωρούνται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόµους µε στερητική της ελευθερίας 
ποινή ή µε στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων 
είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών και αν πρόκειται για εκτέλεση στερητικής της 
ελευθερίας ποινής ή µέτρου ασφαλείας, που έχουν δηλαδή ήδη επιβληθεί, να είναι 
διαρκείας τουλάχιστον τεσσάρων µηνών. Προϋπόθεση δε της εκτέλεσης του 
εντάλµατος, κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του ίδιου νόµου, είναι, προκειµένου περί 
έκδοσης για την άσκηση δίωξης, η αξιόποινη πράξη για την οποία αυτό εκδόθηκε, να 
συνιστά έγκληµα και κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόµους και να τιµωρείται κατά 
το δίκαιο του κράτους έκδοσης του µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή µε 
στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι 
τουλάχιστον δώδεκα µηνών. Το ευρωπαϊκό ένταλµα, περαιτέρω, εκτελείται υπό την 
επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 έως και 13 του ανωτέρω νόµου. 
Ειδικότερα, κατά το άρθρο 11 του νόµου αυτού, η δικαστική αρχή που αποφασίζει 
για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης αρνείται την εκτέλεση του 
εντάλµατος στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) ..., δ) αν έχει επέλθει παραγραφή του 
εγκλήµατος ή της ποινής σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους και η 
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αξιόποινη πράξη υπάγεται στην αρµοδιότητα των ελληνικών δικαστικών αρχών 
σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 1, 2, 9, 18, 22, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1267 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. Έφεση. 
- Κατά το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3251/2004 "Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης", "σε 
περίπτωση µη συγκατάθεσης του εκζητουµένου επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον 
Άρειο Πάγο από τον εκζητούµενο ή τον Εισαγγελέα κατά της οριστικής απόφασης 
του συµβουλίου Εφετών, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη δηµοσίευση της 
απόφασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 451 του Κώδικα Ποινικής 
∆ικονοµίας. Για την έφεση συντάσσεται έκθεση ενώπιον του γραµµατέα εφετών". 
Στην έφεση αυτή πρέπει να διατυπώνονται οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. 
- Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του άνω Ν. 3251/2004 "το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης 
είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που εκδίδεται µε σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο 
ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το 
πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους έκδοσης του εντάλµατος 
στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας: α) προκειµένου σε πρόσωπο στο οποίο έχει ήδη 
αποδοθεί η αξιόποινη πράξη να ασκηθεί ποινική δίωξη, ή β) να εκτελεστεί ποινή ή 
µέτρο ασφαλείας τα οποία στερούν την ελευθερία". Κατά δε την παρ. 2 εδαφ. α' του 
ίδιου άρθρου, "η εφαρµογή των διατάξεων του νόµου αυτού δεν µπορεί να έχει ως 
αποτέλεσµα την προσβολή των θεµελιωδών δικαιωµάτων και αρχών που 
διατυπώνονται στο ισχύον Σύνταγµα και στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την 
ευρωπαϊκή Ένωση". Περαιτέρω στο άρθρο 2 του ίδιου νόµου ορίζεται το περιεχόµενο 
και ο τύπος του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, που περιέχει ειδικότερα τα 
ακόλουθα στοιχεία: α) ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητουµένου, β) όνοµα 
διεύθυνση, αριθµό τηλεφωνικής και τηλεοµοιοτυπικής σύνδεσης και ηλεκτρονική 
διεύθυνση της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλµατος, γ) µνεία της εκτελεστής 
δικαστικής απόφασης του εντάλµατος σύλληψης ή της συναφούς διάταξης δικαστικής 
αρχής, δ) φύση και νοµικό χαρακτηρισµό του εγκλήµατος, ε) περιγραφή των 
περιστάσεων τέλεσης του εγκλήµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται ο χρόνος και ο 
τόπος τέλεσης καθώς και η µορφή συµµετοχής του εκζητουµένου στην αξιόποινη 
πράξη, στ) την επιβληθείσα ποινή, αν πρόκειται για αµετάκλητη απόφαση ή το 
πλαίσιο ποινής που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη από τη νοµοθεσία του 
κράτους - µέλους έκδοσης του εντάλµατος και ζ) στο µέτρο του δυνατού κάθε άλλη 
πληροφορία σχετικά µε την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειες της". Στο άρθρο 9 παρ. 
3 του ίδιου νόµου ορίζεται ότι "όταν ο εκζητούµενος δεν συγκατατίθεται να 
προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος, αρµόδια δικαστική αρχή για την 
έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του εντάλµατος είναι το συµβούλιο εφετών, στην 
περιφέρεια του οποίου διαµένει ή συλλαµβάνεται ο εκζητούµενος". Εξάλλου, κατά το 
άρθρο 5 του ίδιου νόµου," το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκδίδεται για πράξεις, οι 
οποίες τιµωρούνται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόµους µε στερητική της 
ελευθερίας ποινή ή µε στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο 
των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών ή σε περίπτωση που έχει ήδη επιβληθεί 
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ποινή ή µέτρο ασφαλείας τα οποία στερούν την ελευθερία για απαγγελθείσες 
καταδίκες διαρκείας τουλάχιστον τεσσάρων µηνών", κατά δε το άρθρο 10 παρ. 1 
στοιχ. α' του νόµου τούτου, "υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 έως 
13 του παρόντος το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκτελείται εφόσον, α) η αξιόποινη 
πράξη για την οποία έχει εκδοθεί τούτο, συνιστά έγκληµα σύµφωνα µε τους 
ελληνικούς ποινικούς νόµους, ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτηρισµού, το οποίο 
τιµωρείται σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλµατος µε στερητική 
της ελευθερίας ποινή ή µε στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφάλειας, το ανώτατο 
όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών", όπως επίσης εκτελείται, κατά το 
στοιχείο β' της άνω παραγρ. 1 του άρθρου 10 εφόσον " τα δικαστήρια του κράτους 
έκδοσης του εντάλµατος καταδίκασαν τον εκζητούµενο σε ποινή ή µέτρο ασφαλείας, 
στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων µηνών για αξιόποινη πράξη, την 
οποία και οι ελληνικοί νόµοι χαρακτηρίζουν ως πληµµέληµα ή ως κακούργηµα", ενώ 
κατά την παραγρ. 2 του αµέσως ανωτέρου άρθρου 10, η εκτέλεση του ευρωπαϊκού 
εντάλµατος σύλληψης επιτρέπεται, χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου, για τις 
αναφερόµενες στην παράγραφο αυτή (2) αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές ορίζονται 
από το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλµατος, εφόσον τιµωρούνται στο κράτος 
αυτό µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας µέτρο 
ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον τριών (3) ετών. Το 
ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, µπορεί να αναφέρεται είτε σε αλλοδαπούς, είτε σε 
ηµεδαπούς, µε βάση δε το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, µπορεί να συλλαµβάνεται 
και να παραδίδεται από ένα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε άλλο µέλος 
αυτής, κάθε υπόδικος ή κατάδικος, για τα εγκλήµατα που αναφέρονται στις άνω 
διατάξεις του Ν. 3251/2004, ακόµη και αν αυτός είναι πολίτης του κράτους από το 
οποίο ζητείται η παράδοση του, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι σχετικές θετικές 
προϋποθέσεις και ελλείπουν οι σχετικές υποχρεωτικές ή δυνητικές απαγορεύσεις 
(άρθρα 10, 11 και 12 Ν. 3251/2004). Τέλος στο άρθρο 12 του ίδιου νόµου, ορίζονται 
οι περιπτώσεις που η δικαστική αρχή, η οποία αποφασίζει για την εκτέλεση του εν 
λόγω εντάλµατος, µπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση του. Μεταξύ των λόγων αυτών 
περιλαµβάνεται και εκείνος της περ. ε, σύµφωνα µε την οποία, η δικαστική αρχή που 
αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, µπορεί να 
αρνηθεί την εκτέλεση αυτού, "αν το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης έχει εκδοθεί προς 
το σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή µέτρου ασφαλείας στερητικών της ελευθερίας, 
εφόσον ο εκζητούµενος κατοικεί ή διαµένει στην Ελλάδα και η Ελλάδα αναλαµβάνει 
την υποχρέωση να εκτελέσει την ποινή ή το µέτρο ασφαλείας, σύµφωνα µε τους 
ποινικούς της νόµους". Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διατάξεως, η ελληνική 
δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος, προκειµένου ν' 
αποφασίσει αν θα κάνει χρήση του ως άνω δυνητικού λόγου αρνήσεως εκτελέσεως 
οφείλει αρχικώς να προσδιορίσει αν ο εκζητούµενος "κατοικεί" ή "διαµένει" στην 
Ελλάδα και, εποµένως, εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της εν λόγω διατάξεως και, στη 
συνέχεια και µόνον εφόσον διαπιστώσει ότι το πρόσωπο αυτό ικανοποιεί ένα από τα 
κριτήρια αυτά, να εκτιµήσει αν υπάρχει εύλογο συµφέρον που να δικαιολογεί την 
εκτέλεση της ποινής, που επιβλήθηκε από το Κράτος που εξέδωσε το ένταλµα, στην 
Ελλάδα. Στην εισηγητική έκθεση του ν. 3251/2004, αναφορικά µε την παρόµοια 
διάταξη του άρθρου 13 παρ. 3 (που αφορά ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης προς το 
σκοπό της διώξεως σε βάρος εκζητουµένου που κατοικεί στην Ελλάδα), 
διευκρινίζεται ότι, πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα, νοούνται εκείνα που η 
διαµονή τους έχει το στοιχείο της µονιµότητας. Ένας εκζητούµενος, λοιπόν, 
"κατοικεί" στην Ελλάδα, αν έχει εδώ την πραγµατική κατοικία του και "διαµένει" σ' 
αυτήν, εφόσον, µετά από σταθερή παραµονή ορισµένης διάρκειας, δηµιούργησε 
δεσµούς παρόµοιους προς εκείνους που δηµιουργεί ένας κάτοικος. Για να 
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διαπιστωθεί αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, υφίστανται µεταξύ του εκζητουµένου 
και της Ελλάδας δεσµοί που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το πρόσωπο αυτό 
"διαµένει" στο Κράτος, η δικαστική αρχή εκτελέσεως απαιτείται να προβεί σε 
συνολική εκτίµηση διαφόρων αντικειµενικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
περίπτωση του προσώπου αυτού, στα οποία καταλέγονται, µεταξύ άλλων, η διάρκεια, 
η φύση και οι συνθήκες παραµονής του εκζητουµένου, καθώς και οι οικογενειακοί 
και οικονοµικοί δεσµοί του µε το κράτος- µέλος εκτελέσεως (Ελλάδα). Εφόσον δε 
κριθεί ότι συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις και ο εκζητούµενος έχει εύλογο 
συµφέρον να ζητήσει να εκτελεστεί η ποινή που του έχει επιβληθεί και για την έκτιση 
της οποίας εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης, στην Ελλάδα, οι ελληνικές 
δικαστικές αρχές έχουν την ευχέρεια να µην τον παραδώσουν στο Κράτος, οι 
δικαστικές αρχές του οποίου εξέδωσαν το ένταλµα, αλλά να διατάξουν την εκτέλεση 
της ποινής που του έχει επιβληθεί, σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 328 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. 
- Κατά το άρθρο 22 παρ. 1 Ν. 3.251/2004 "Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης κ.λ.π", σε 
περίπτωση µη συγκατάθεσης του εκζητούµενου, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον 
Άρειο Πάγο από τον εκζητούµενο ή τον Εισαγγελέα κατά της οριστικής απόφασης 
του συµβουλίου εφετών, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη δηµοσίευση της 
απόφασης. Για την έφεση συντάσσσεται έκθεση από το Γραµµατέα Εφετών, στην 
οποία πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Εποµένως, η 
υπό κρίση, από 22 ∆εκεµβρίου 2011, µε αριθµό έκθεσης 40/2011, έφεση του S. X. 
του J. και M., κατά της 131/22.12.2011 απόφασης του Συµβουλίου Εφετών Αθηνών, 
µε την οποία αποφασίστηκε η εκτέλεση του 14754/04 RGNR-6044/05 RG GIP από 
17 Φεβρουαρίου 2011 ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης του Τακτικού ∆ικαστηρίου 
του Torino Ιταλίας, υπό τον όρο ν' αναµεταχθεί στις αρµόδιες Ελληνικές Αρχές 
οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο απ' αυτές, η οποία έχει ασκηθεί νοµότυπα και 
εµπρόθεσµα ενώπιον του αρµόδιου Γραµµατέα του πιο πάνω Εφετείου, πρέπει να 
γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν. Κατά το άρθρο 1 του 
προδιαληφθέντος νόµου, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη 
δικαστικής αρχής κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδίδεται µε σκοπό 
τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο βρίσκεται στο έδαφος άλλου 
κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις 
αρµόδιες αρχές του κράτους έκδοσης του εντάλµατος, στο πλαίσιο ποινικής 
διαδικασίας :α) προκειµένου, σε πρόσωπο στο οποίο ήδη έχει αποδοθεί η αξιόποινη 
πράξη, να ασκηθεί ποινική δίωξη ή β) να εκτελεστεί ποινή ή µέτρο ασφαλείας, τα 
οποία στερούν την ελευθερία. Περαιτέρω, στο άρθρο 2 του ίδιου νόµου, ορίζεται το 
περιεχόµενο και ο τύπος του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, που περιέχει, 
ειδικότερα α) ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητούµενου, β) όνοµα, διεύθυνση, 
αριθµό τηλεφωνικής κ.λ.π. σύνδεσης της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλµατος, 
γ) µνεία της εκτελεστής δικαστικής απόφασης, του εντάλµατος σύλληψης ή της 
συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής, δ) φύση και νοµικό χαρακτηρισµό του 
εγκλήµατος, ε) περιγραφή των περιστάσεων τέλεσης του εγκλήµατος, στις οποίες 
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περιλαµβάνεται ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης, καθώς και η µορφή συµµετοχής του 
εκζητουµένου στην αξιόποινη πράξη, στ) την επιβληθείσα ποινή, αν πρόκειται για 
αµετάκλητη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη 
από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους έκδοσης του εντάλµατος και ζ) στο µέτρο του 
δυνατού, κάθε πληροφορία σχετικά µε την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειές της, και 
ορίζεται ότι το ένταλµα τούτο µεταφράζεται στην επίσηµη γλώσσα του κράτους 
εκτέλεσή του. Επίσης, στο άρθρο 9 παρ. 3 ορίζεται ότι, όταν ο εκζητούµενος δε 
συγκατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος, αρµόδια δικαστική 
αρχή για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του εντάλµατος είναι το συµβούλιο 
εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαµένει ή συλλαµβάνεται ο εκζητούµενος, ενώ, 
κατά την παραπάνω διάταξη του άρθρου 22 παρ. 1 του εν λόγω νόµου, κατά της πιο 
πάνω οριστικής απόφασης επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον Άρειο Πάγο, από τον 
εκζητούµενο ή τον εισαγγελέα, µέσα στην προθεσµία που προαναφέρθηκε. Εξάλλου, 
κατά το άρθρο 5 του ίδιου νόµου, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκδίδεται για 
πράξεις, οι οποίες τιµωρούνται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόµους µε στερητική 
της ελευθερίας ποινή ή µε στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο 
όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών ή σε περίπτωση που έχει ήδη 
επιβληθεί ποινή ή µέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία για 
απαγγελθείσες καταδίκες διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων µηνών, αντίστοιχα δε, 
κατά το άρθρο 10 παρ. 1 στοιχ. α' του νόµου τούτου, επιτρέπεται η εκτέλεση του εν 
λόγω εντάλµατος, εάν η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί τούτο, συνιστά 
έγκληµα σύµφωνα και µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους, ανεξάρτητα από το 
νοµικό χαρακτηρισµό, το οποίο τιµωρείται σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους 
έκδοσης του εντάλµατος µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή µε στερητικό της 
ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα 
µηνών, επίσης δε το ένταλµα εκτελείται, κατά το στοιχ. β' της παραπάνω παραγράφου 
1, εφόσον τα δικαστήρια του κράτους έκδοσης αυτού καταδίκασαν τον εκζητούµενο 
σε ποινή ή µέτρο ασφαλείας, στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων 
µηνών, για αξιόποινη πράξη, την οποία και οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι 
χαρακτηρίζουν ως πληµµέληµα ή ως κακούργηµα, ενώ, τέλος, κατά την παράγραφο 2 
του αµέσως πιο πάνω άρθρου, η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης 
επιτρέπεται, χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου, για τις αναφερόµενες στην 
παράγραφο αυτή αξιόποινες πράξεις, όπως αυτές ορίζονται από το δίκαιο του 
κράτους έκδοσης του εντάλµατος, εφόσον τιµωρούνται στο κράτος αυτό µε 
στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το 
ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον τριών ετών. Τέλος, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 28 του παραπάνω νόµου, η δικαστική αρχή που αποφασίζει 
την εκτέλεση του εντάλµατος, µπορεί, αντί να αναβάλει την προσαγωγή, να 
προσαγάγει προσωρινά τον εκζητούµενο στο κράτος µέλος έκδοσης του εντάλµατος 
υπό όρους που συµφωνούνται µε τη δικαστική αρχή έκδοσης του εντάλµατος και 
διατυπώνονται εγγράφως.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 22, 28, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 854 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. 
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- Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ.1 του Ν. 3251/2004 "Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης 
...", κατά της αποφάσεως του Συµβούλιο Εφετών, που διέταξε την εκτέλεση 
ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως, δικαιούται να ασκήσει έφεση, στον Άρειο Πάγο, 
ο καθ' ού το ένταλµα και ο Εισαγγελέας, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, από τη 
δηµοσίευση της αποφάσεως, συντασσοµένης εκθέσεως από το γραµµατέα εφετών.  
- Κατά το άρθρο 1 παρ.1 του ως άνω Ν.3251/2004, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης 
είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που εκδίδεται µε σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο 
ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το 
πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους εκδόσεως του 
εντάλµατος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας: α) προκειµένου σε πρόσωπο στο οποίο 
έχει αποδοθεί η αξιόποινη πράξη να ασκηθεί ποινική δίωξη ή β) να εκτελεστεί ποινή 
ή µέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία. Στο άρθρο 2 του ίδιου νόµου 
ορίζεται το περιεχόµενο και ο τύπος του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, που 
περιέχει ειδικότερα, α) ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητουµένου, β) όνοµα, 
διεύθυνση, αριθµό τηλεφωνικής κλπ σύνδεσης της δικαστικής αρχής έκδοσης του 
εντάλµατος, γ) µνεία της εκτέλεσης δικαστικής απόφασης του εντάλµατος σύλληψης 
ή της συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής, δ) φύση και νοµικό χαρακτηρισµό του 
εγκλήµατος, ε) περιγραφή των περιστάσεων του εγκλήµατος, στις οποίες 
περιλαµβάνονται ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης, καθώς και η µορφή συµµετοχής του 
εκζητουµένου στην αξιόποινη πράξη, στ) την επιβληθείσα ποινή, αν πρόκειται για 
αµετάκλητη απόφασή ή το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη 
από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους έκδοσης του εντάλµατος και ζ) στο µέτρο του 
δυνατού, κάθε πληροφορία σχετικά µε την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειές της και 
περαιτέρω, ορίζεται ότι το ένταλµα µεταφράζεται στην επίσηµη γλώσσα του κράτους 
εκτελέσεώς της. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 19 παρ.2 του ίδιου νόµου, 
αν η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος κρίνει ότι οι 
πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από το κράτος µέλος έκδοσης του εντάλµατος δεν 
αρκούν, ώστε να της επιτρέψουν να αποφασίσει για την προσαγωγή, ζητεί, µέσω του 
Εισαγγελέα Εφετών, την κατεπείγουσα προσκόµιση των απαραιτήτων 
συµπληρωµατικών στοιχείων, ιδίως σε σχέση µε τα άρθρα 2 και 11 έως 13 του 
παρόντος και µπορεί να τάξει προθεσµία για την παραλαβή τους, λαµβάνοντας υπόψη 
την υποχρέωση τήρησης των προθεσµιών που ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 1, 2, 11, 13, 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1003 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. Έφεση. 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταδολίευση δανειστών - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 283 
Έτος: 2012 
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Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
Παράσταση πολιτικής αγωγής. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Κατά το άρθρο 397 του Ποινικού Κώδικα "ο οφειλέτης, που µε πρόθεση µαταιώνει 
ολικά ή εν µέρει την ικανοποίηση του δανειστή του, βλάπτοντας, καταστρέφοντας ή 
καθιστώντας χωρίς αξία, αποκρύπτοντας ή απαλλοτριώνοντας χωρίς ισότιµο και 
αξιόχρεο αντάλλαγµα οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο, κατασκευάζοντας 
ψεύτικα χρέη ή ψεύτικες δικαιοπραξίες, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών ή µε 
χρηµατική ποινή, αν η πράξη δεν υπόκειται σε βαρύτερη ποινή σύµφωνα µε άλλη 
διάταξη. Όµοια τιµωρείται, όποιος επιχειρεί κάποια από τις πράξεις αυτές υπέρ του 
οφειλέτη. Η ποινική δίωξη ασκείται µόνο ύστερα από έγκληση". Από τις διατάξεις 
αυτές προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της καταδολιεύσεως 
δανειστών, απαιτείται, αντικειµενικώς, η ολικώς ή µερικώς µαταίωση της 
ικανοποιήσεως της απαιτήσεως του δανειστή µε έναν από τους προαναφερόµενους 
τρόπους, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και εκείνος της απαλλοτριώσεως 
οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη χωρίς ισότιµο και αξιόχρεο 
αντάλλαγµα, υποκειµενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει τη γνώση, έστω και µε 
την έννοια του ενδεχόµενου δόλου (της αµφιβολίας), της υπάρξεως απαιτήσεως 
εναντίον του από συγκεκριµένη νοµική αιτία και τη θέληση ή την αποδοχή της 
µαταιώσεως της ικανοποιήσεως της απαιτήσεως του δανειστή µε τη γενόµενη χωρίς 
ισότιµο και αξιόχρεο αντάλλαγµα απαλλοτρίωση, πράγµα το οποίο συµβαίνει, οσάκις 
το κατά τα άνω απαλλοτριούµενο αποτελεί το µοναδικό περιουσιακό στοιχείο ή 
οσάκις τα εναποµένοντα µετά τη γενοµένη απαλλοτρίωση περιουσιακά στοιχεία, εν 
όψει της αξίας τους, δεν επαρκούν για την ολοσχερή ικανοποίηση της απαιτήσεως 
του δανειστή.  
- Έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας επιβαλλόµενης ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, που 
ιδρύει λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ιδίου Κώδικα, 
συντρέχει όταν στην καταδικαστική απόφαση δεν εκτίθενται µε πληρότητα, σαφήνεια 
και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία το 
δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του για τη συνδροµή των αντικειµενικών 
και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι 
νοµικοί συλλογισµοί µε τους οποίους υπήγαγε τα περιστατικά που αποδείχθηκαν 
στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφάρµοσε. Το αιτιολογικό µαζί µε το 
διατακτικό της αποφάσεως, στο οποίο ως λογικό συµπέρασµα καταχωρίζονται όλα τα 
στοιχεία του εγκλήµατος, αποτελούν ενιαίο σύνολο και είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση τους. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, απόλυτη 
ακυρότητα, η οποία δηµιουργεί τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ίδιου 
Κώδικα προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως, συνεπάγεται και η παράνοµη παράσταση 
του πολιτικώς ενάγοντος στη διαδικασία του ακροατηρίου. Η παράσταση αυτή είναι 
παράνοµη, όταν στο πρόσωπο εκείνου που δήλωσε ότι παρίσταται ως πολιτικώς 
ενάγων, δεν συντρέχουν οι όροι της ενεργητικής νοµιµοποιήσεως του για την άσκηση 
πολιτικής αγωγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του ανωτέρω 
Κώδικα ή όταν δεν τηρήθηκε η διαδικασία του άρθρου 68 του αυτού ως άνω Κώδικα, 
ως προς τον τρόπο και τον χρόνο ασκήσεως και υποβολής της πολιτικής αγωγής.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 63 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας 
και 914 και 932 του Αστικού Κώδικα, προκύπτει ότι δικαιούνται να παραστούν ως 
πολιτικώς ενάγοντες µόνο εκείνοι που ζηµιώνονται άµεσα από το έγκληµα ή 
υφίστανται ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη απ' αυτό και όχι και εκείνοι που βλάπτονται 
έµµεσα, όπως τα µέλη νοµικού προσώπου, τα οποία δεν νοµιµοποιούνται 
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ενεργητικώς στην άσκηση ατοµικώς της πολιτικώς αγωγής από αδίκηµα που 
στρέφεται κατά νοµικού προσώπου, το οποίο και µόνο ζηµιώνεται άµεσα απ' αυτό 
(ΟλΑΠ 5/1994). Ειδικότερα, σε περίπτωση αξιόποινης πράξεως, που στρέφεται 
ευθέως κατά εταιρείας που έχει αποκτήσει νοµική προσωπικότητα, εποµένως και 
κατά ετερόρρυθµης εταιρείας, εφόσον έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δηµοσιότητας 
του Εµπορικού Νόµου (άρθρα 42 έως 44) για τη σύσταση της, µόνο η εταιρεία 
δικαιούται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγουσα στη σχετική ποινική διαδικασία, όχι 
δε και οι εταίροι της, που υφίστανται (αντανακλαστική) υλική ζηµία ή ηθική βλάβη 
από την εν λόγω πράξη και, συνεπώς, δεν νοµιµοποιούνται ενεργητικώς να προβούν 
στην παράσταση αυτή ατοµικώς.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 397, 
ΚΠ∆: 63, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
ΑΚ: 914, 932, 
ΕµπΝ: 42, 44,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Παραγραφή - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 195 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραγραφή. Χρόνος τέλεσης της πράξης. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 111, 112 και 113 παρ. 1 έως 3 ΠΚ, όπως το τελευταίο 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 2408/1996, προκύπτει ότι το αξιόποινο 
εξαλείφεται µε την παραγραφή, η οποία, προκειµένου για πληµµελήµατα είναι 
πενταετής και αρχίζει από την ηµέρα, που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη. Η 
προθεσµία αυτή, αναστέλλεται όσο διαρκεί η κύρια διαδικασία, αλλ' όχι περισσότερο 
από τρία χρόνια.  
- Από τις ίδιες διατάξεις, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 310 παρ. 1β, 370 
στοιχ. β, 511 και 514 ΚΠ∆ προκύπτει ότι η παραγραφή, ως θεσµός δηµόσιας τάξης, 
εξετάζεται αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας και από τον Άρειο 
Πάγο, ο οποίος, αν διαπιστώσει τη συµπλήρωση του χρόνου παραγραφής, πρέπει να 
αναιρέσει την προσβαλλόµενη απόφαση και να παύσει οριστική την ποινική δίωξη, 
αρκεί να είναι νοµότυπη και εµπρόθεσµη η αίτηση αναίρεσης και να περιέχει ένα, 
τουλάχιστον, παραδεκτό λόγο αναίρεσες.  
- Κατά το άρθρο 17 ΠΚ, ως χρόνος τέλεσης της πράξης θεωρείται εκείνος, κατά τον 
οποίο ο υπαίτιος ενήργησε ή όφειλε να ενεργήσει, ενώ είναι αδιάφορος ο χρόνος, 
κατά τον οποίο επήλθε το αποτέλεσµα. Ο ακριβής προσδιορισµός του χρόνου τέλεσης 
είναι αναγκαίος, εκτός άλλων και για τον υπολογισµό του χρόνου παραγραφής, όταν 
ανακύπτει τέτοιο ζήτηµα, διαφορετικά η απόφαση δεν έχει την απαιτούµενη, από τα 
άρθρα 93 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία 
και πρέπει να αναιρείται κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 111, 112, 113,  
ΚΠ∆: 310, 370, 511, 514, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Παραγραφή - Παύση ποινικής δίωξης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 262 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραγραφή. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 ΠΚ, το αξιόποινο εξαλείφεται µε την παραγραφή, 
η οποία, προκειµένου περί πληµµεληµάτων, είναι πέντε έτη, αρχόµενη από την ηµέρα 
που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη. Η προθεσµία αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί 
η κύρια διαδικασία και ώσπου να γίνει αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, όχι 
όµως πέραν από τα τρία έτη για τα πληµµελήµατα. Από τις διατάξεις αυτές, σε 
συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 310 παρ. 1β, 370 εδ β' και 511 (όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ. 5 του Ν. 3160/2003) του ΚΠ∆, προκύπτει ότι 
η παραγραφή, ως θεσµός δηµόσιας τάξης, εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως από τα 
δικαστήρια σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας, ειδικότερα δε ο Άρειος Πάγος 
διαπιστώνοντας τη συµπλήρωσή της αν εµφανισθεί ο αναιρεσείων και κριθεί και ένας 
λόγος αναίρεσης βάσιµος, όπως εν προκειµένω, οφείλει αυτεπαγγέλτως, να αναιρέσει 
την προσβαλλόµενη καταδικαστική απόφαση και να παύσει οριστικά την ποινική 
δίωξη κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 370 εδ β' του ΚΠ∆.  
- Στην προκειµένη περίπτωση, οι αξιόποινες κατ' εξακολούθηση, πράξεις της µη 
καταβολής από τον εργοδότη των οφειλοµένων στους απασχολούµενους σ' αυτόν 
αποδοχών και επιδόµατος αδείας που αποδίδονται στον αναιρεσείοντα-
κατηγορούµενο και φέρονται ότι τελέσθηκαν από 1-4-2003 έως και το έτος 2006 και 
από το έτος 2005 έως και το έτος 2007, αντίστοιχα, έχουν το χαρακτήρα 
πληµµελήµατος (άρθρα 12, 18 ΠΚ, ΑΝ 690/1945 και άρθρα 1, 2, 3, 5, 7 ΑΝ 
539/1945). Έτσι το αξιόποινο των µερικότερων πράξεων που φέρεται ότι τελέσθηκαν 
από 1-4-2003 έως και 3-2-2004, εξαλείφθηκε µε παραγραφή, αφού από της άνω 
ηµεροµηνίας µέχρι και σήµερα (3-2-2012 ηµεροµηνία διασκέψεως) παρήλθε, 
προδήλως κατά το εν χρήσει ηµερολόγιο, χρονικό διάστηµα πλέον των οκτώ ετών, 
λαµβανοµένου υπόψη και του χρόνου της τριετούς αναστολής. Συνεπώς, αφού η 
κρινόµενη αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε νοµότυπα και εµπρόθεσµα και περιέχει, 
κατά τα παραπάνω, βάσιµο λόγο αναιρέσεως, πρέπει να παύσει οριστικά η κατά του 
κατηγορουµένου ασκηθείσα ποινική δίωξη για τις άνω µερικότερες πράξεις. Μετά 
από αυτά πρέπει, να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση, κατά το περί ενοχής του 
κατηγορουµένου τµήµα, να παύσει οριστικά η κατά του κατηγορουµένου ασκηθείσα 
ποινική δίωξη για τις άνω πράξεις και να παραπεµφθεί κατά τα λοιπά η υπόθεση για 
νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, αφού είναι δυνατή η συγκρότησή του από άλλους 
δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουµένως (άρθρο 519 ΚΠ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 12, 18, 111, 112, 113, 
ΚΠ∆: 310, 370, 511,  
ΑΝ: 690/1945,  
ΑΝ: 539/1945, άρθ. 1, 2, 3, 5, 7, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Περιβάλλον - ∆άση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1270 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράνοµη εκχέρσωση. Αναδασωτέες εκτάσεις. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. 
αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 998/1979 "περί προστασίας των δασών και των 
δασικών εκτάσεων της χώρας", όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 
2081/1992 "όποιος εκχερσώνει, υλοτοµεί αποψιλωτικά ή καλλιεργεί έκταση δηµόσια 
ή ιδιωτική που κηρύχθηκε αναδασωτέα, τιµωρείται...µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
(1) έτους και χρηµατική ποινή 100.000 µέχρι 1.000.000 δραχµών". Περαιτέρω, κατά 
το άρθρο 41 παρ. 1 του ίδιου νόµου (998/1979), "η κήρυξη εκτάσεων ως 
αναδασωτέων ενεργείται δι' αποφάσεως του οικείου Νοµάρχη, καθοριζούσης σαφώς 
τα όρια της εκτάσεως η οποία κηρύσσεται αναδασωτέα και συνοδευοµένης 
υποχρεωτικώς υπό σχεδιαγράµµατος, το οποίον δηµοσιεύεται εν φωτοσµικρύνσει 
µετά της αποφάσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως". Εποµένως, στην απόφαση 
που καταδικάζει για παράβαση του άρθρου 70 παρ. 1 του ν. 998/1979, πρέπει να 
αναφέρονται η απόφαση του Νοµάρχη (ήδη Γ.Γ. της Περιφερείας), το σχετικό 
σχεδιάγραµµα και η δηµοσίευση αυτών στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
διαφορετικά η απόφαση στερείται της απαιτουµένης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆. ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και 
ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 παρ. 1∆ ΚΠ∆. λόγος αναιρέσεως.  
- Με βάση τις παραπάνω παραδοχές το Τριµελές Πληµµελειοδικείο κήρυξε ενόχους 
τους αναιρεσείοντες των ανωτέρω πράξεων, αντίστοιχα, που τιµωρούνται από τις 
διατάξεις των άρθρων 70 παρ.1 εδ. α' Ν. 998/1979, όπως κατά τα άνω 
αντικαταστάθηκε και 46 παρ. 1 α ΠΚ και τους επέβαλε ποινή φυλακίσεως δύο (2) 
ετών, την οποία ανέστειλε επί 3ετία για τον πρώτο και µετέτρεψε προς 4,40 � 
ηµερησίως για τον δεύτερο και χρηµατική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) �. 
'Ετσι, όµως κρίνοντας το ως άνω ∆ικαστήριο στέρησε την απόφασή του της ειδικής 
και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, διότι δεν διαλαµβάνει στην απόφασή του ότι η 
αναφερόµενη απόφαση του Γ.Γ. Περιφερείας ΧΧΧ, µε την οποία κηρύχθηκε 
αναδασωτέα η ιδιωτική δασική έκταση, την οποία εκχέρσωσε παράνοµα ο πρώτος 
αναιρεσείων κατόπιν προτροπών, οδηγιών, παραινέσεων και παροχής οικονοµικών 
ανταλλαγµάτων του δευτέρου, δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 
αν αυτή συνοδευόταν από σχεδιάγραµµα της αναδασωτέας έκτασης, στο οποίο 
καθορίζονται λεπτοµερώς τα όρια, προς αποφυγή σύγχυσης µε τα όµορα ιδιωτικά 
ακίνητα και του οποίου σχεδιαγράµµατος η δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική. Εποµένως ο, από τη διάταξη 
του άρθρου 510 παρ. 1 ∆ ΚΠ∆, πρώτος λόγος και των δύο αιτήσεων (δηλώσεων) 
αναιρέσεως είναι βάσιµος και πρέπει να αναιρεθεί καθολοκληρία η προσβαλλοµένη 
απόφαση και ως προς τους δύο αναιρεσείοντες, οπότε παρέλκει η έρευνα των λοιπών 
λόγων των αναιρέσεων. Περαιτέρω, εφόσον, η χαρακτηριζόµενη από τις ανωτέρω 
διατάξεις που εφάρµοσε η προσβαλλοµένη, ως πληµµελήµατα πράξεις, φέρονται ότι 
τελέσθηκαν το πρώτο δεκαήµερο του έτους 2002, έκτοτε δε και µέχρι την συζήτηση 
των αναιρέσεων (2-3-2010), αλλά και µέχρι την ηµέρα διασκέψεως (25-5-2010), 
παρήλθε χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει την οκταετία, το αξιόποινο των πράξεων 
αυτών εξαλείφθηκε µε παραγραφή (άρθρα 111 παρ. 1 και 3, 112 και 113 παρ. 1, 2 και 
3 ΠΚ). ∆εδοµένου δε ότι ο Άρειος Πάγος λαµβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη την 
παραγραφή, αν κριθεί ένας λόγος αναιρέσεως βάσιµος (άρθρο 511 εδ. γ' ΚΠ∆), 
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πρέπει, να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη, που ασκήθηκε σε βάρος των 
αναιρεσιόντων για τις παραπάνω πράξεις.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 998/1979, άρθ. 41, 70, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Περιβάλλον - ∆άση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 899 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ασικά αδικήµατα. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αναιρείται 
η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 71 παρ. 1 του Ν. 998/1979 "περί προστασίας των δασών κ.τ.λ.", 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 46 παρ. 1 του Ν. 2145/1993, τιµωρείται, µε την 
στη διάταξη αυτή οριζόµενη ποινή, όποιος, εντός δάσους ή δασικής έκτασης, χωρίς 
δικαίωµα ή καθ' υπέρβαση των υπό του νόµου τούτου θεσπιζόµενων εξαιρέσεων, 
ανεγείρει οποιοδήποτε κτίσµα ή πραγµατοποιεί εγκατάσταση οποιασδήποτε φύσης.  
- Έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ 
επιβαλλόµενης ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, που ιδρύει λόγο 
αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ΚΠ∆, συντρέχει όταν στην 
καταδικαστική απόφαση δεν εκτίθενται µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε 
την κρίση του για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε τους 
οποίους υπήγαγε τα περιστατικά που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφάρµοσε.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 998/1979, άρθ. 71, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Περιβάλλον - Ρύπανση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1336 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Περιβάλλον. Ρύπανση. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας της 
δικαστικής αποφάσεως. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 28 παρ. 1α' του Ν. 1650/ 1986 µε φυλάκιση τριών 
µηνών έως δυο έτη και χρηµατική ποινή τιµωρείται όποιος: α) προκαλεί ρύπανση ή 
υποβαθµίζει το περιβάλλον µε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του 
νόµου αυτού ή των κατ' εξουσιοδότηση του εκδιδοµένων διαταγµάτων και 
υπουργικών ή νοµαρχιακών αποφάσεων....  
- 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 το σχηµατισµό της κρίσης του περί της 
συνδροµής των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
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αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν, τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις µε τις 
οποίες έγινε η υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρµόστηκαν.  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, η οποία ιδρύει τον από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως υπάρχει όχι µόνο όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε ως 
αποδεδειγµένα στη διάταξη που εφαρµόστηκε αλλά και όταν η διάταξη αυτή 
παραβιάστηκε εκ πλαγίου, όταν δηλαδή στο πόρισµα της απόφασης που 
περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το σκεπτικό και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον 
Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 1650/1986, άρθ. 28,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1007 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 ΠΚ, που ορίζει ότι όποιος καταρτίζει 
πλαστό ή νοθεύει έγγραφο µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον 
σχετικά µε γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών, η δε χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται ως 
επιβαρυντική περίπτωση, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
πλαστογραφίας µε τη µορφή της νοθεύσεως εγγράφου απαιτείται αντικειµενικώς µεν 
η νόθευση εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της έννοιάς του µε µεταβολή του 
περιεχοµένου του, η οποία µπορεί να γίνει µε την προσθήκη, εξάλειψη ή 
αντικατάσταση λέξεων, αριθµών ή σηµείων του, υποκειµενικώς δε δόλος, που 
περιλαµβάνει τη γνώση και τη θέληση των περιστατικών που απαρτίζουν την πράξη 
αυτή και το σκοπό του υπαιτίου να παραπλανήσει µε τη χρήση του νοθευµένου 
εγγράφου άλλον για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, οι οποίες είναι 
δυνατόν να αφορούν τον παραπλανώµενο ή τρίτον, ασχέτως αν επιτεύχθηκε ή όχι η 
παραπλάνηση. Υπό τη µορφή αυτή της νοθεύσεως, η πλαστογραφία διαπράττεται και 
από τον ίδιο τον εκδότη του γνησίου εγγράφου, όταν αυτός µεταβάλλει το 
περιεχόµενο του εγγράφου αυτού, χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωµα, σε χρόνο κατά τον 
οποίο το έγγραφο είχε λάβει θέση, σύµφωνα µε τον προορισµό του, σε κάποια έννοµη 
σχέση ή άλλος απέκτησε δικαίωµα στη διατήρηση του αρχικού του κειµένου, υπό την 
προϋπόθεση, όµως, πάντοτε, ότι η νόθευση του εγγράφου έγινε µε σκοπό την 
παραπλάνηση άλλου για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες. Το έγγραφο 
στη διάταξη αυτή αναφέρεται µε την έννοια που προσδιορίζει το άρθρο 13 περ. γ' 
ΠΚ, κατά το οποίο έγγραφο είναι κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να 
αποδείξει γεγονός που έχει έννοµη σηµασία, ως τέτοιο δε γεγονός νοείται εκείνο, το 
οποίο είναι σηµαντικό για την παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή ή απόσβεση 
δικαιώµατος ή έννοµης σχέσεως, δηµόσιας ή ιδιωτικής φύσεως.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
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της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆, 
όταν αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική 
ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του 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 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, 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 ΚΠοιν∆, 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: 13, 216, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 860 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Ψευδής βεβαίωση. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 216 αρ. 1 του ΠΚ "όποιος καταρτίζει πλαστό ή 
νοθεύει έγγραφο µε σκοπό να παραπλανήσει άλλον σχετικά µε γεγονός που µπορεί να 
έχει έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνώ. 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, που το εµφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον, ή νόθευση γνήσιου 
εγγράφου, δηλαδή αλλοίωση της έννοιας του περιεχοµένου του εγγράφου, 
υποκειµενικώς δε δόλος, που περιλαµβάνει τη γνώση και τη θέληση πραγµατώσεως 
των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία απαρτίζουν την πράξη, και, περαιτέρω, 
σκοπός 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 πρόσφορο για την παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή, ή 
απόσβεση δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης ή κατάστασης, δηµόσιας ή ιδιωτικής 
φύσης, ασχέτως αν επιτεύχθηκε ή όχι η παραπλάνηση.  
- Κατά το άρθρο 242 αρ. 1 του ΠΚ "υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η 
έκδοση ή η σύνταξη ορισµένων δηµοσίων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει 
µε πρόθεση ψευδώς περιστατικό που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι δράστης του 
εγκλήµατος αυτού µπορεί να είναι µόνο υπάλληλος, αρµόδιος καθ' ύλη και κατά τόπο 
και να ενεργεί µέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί να συντάσσει ή 
να εκδίδει δηµόσιο έγγραφο, κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. Γ του ΠΚ και 438 
του ΚΠολ∆ικ, προοριζόµενο για εξωτερική υπηρεσία προς πλήρη απόδειξη των 
γεγονότων που βεβαιώνονται σ' αυτό και όχι για εσωτερική υπηρεσία, στο έγγραφο 
δε αυτό πρέπει να βεβαιώνονται γεγονότα ψευδή που µπορεί να έχουν έννοµες 
συνέπειες, να αναφέρονται δηλαδή αυτές στη γένεση, αλλοίωση ή απώλεια 
δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης ή κατάστασης. Υποκειµενικά απαιτείται δόλος, 
συνιστάµενος στη γνώση του δράστη ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα του υπαλλήλου, 
εντός της καθ' ύλη και κατά τόπο αρµοδιότητάς του, και στη θέλησή του να 
βεβαιώσει ψευδή πραγµατικά περιστατικά που µπορούν να έχουν έννοµες συνέπειες 
.Τέτοιος υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 α του ΠΚ είναι και ο δικηγόρος 
σχετικά µε την έκδοση επικυρωµένων εγγράφων.  
- 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: 1) 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 και 
είναι προορισµένο για εξωτερική κυκλοφορία προς πλήρη απόδειξη έναντι πάντων 
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του γεγονότος που βεβαιώνεται σ' αυτό, 2) βεβαίωση στο έγγραφο αυτό αναληθούς 
περιστατικού, που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, και 3) η βεβαίωση του 
αναληθούς περιστατικού να επιτυγχάνεται µε εξαπάτηση ή µε παραπλάνηση του 
δηµοσίου υπαλλήλου, που µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο. 
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 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. Εξ άλλου, κατά την έννοια του 
άρθρου 42 παρ. 1 του ΠΚ, 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 διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο.  
- 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 προβλεπόµενο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του 
ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του 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 που στη συγκεκριµένη περίπτωση εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη 
τέτοιας αιτιολογίας :1) αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισµός των αποδεικτικών µέσων 
που λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο, χωρίς να προσαπαιτείται αναλυτική 
παράθεσή τους και µνεία του τι προκύπτει από το καθένα χωριστά, πρέπει όµως να 
προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη και συνεκτιµήθηκαν όλα και όχι µόνον ορισµένα από 
αυτά. Υπό την έννοια αυτή δεν αποτελούν λόγους 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 συγκριτικής στάθµισης και αξιολογικής συσχέτισης των 
αποδεικτικών µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την επίφαση της έλλειψης 
αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. 
2) είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο. Έτσι δεν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας ακόµη και στην 
περίπτωση που η αιτιολογία εξαντλείται στην επανάληψη του διατακτικού, όταν το 
τελευταίο 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 αιτιολογικού.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 42, 216, 220, 242, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΚΠολ∆: 438, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 893 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Χρήση πλαστού εγγράφου. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το άρθρο 216 παρ. 1 του ΠΚ συνάγεται ότι για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της σε βαθµό πληµ/τος πλαστογραφίας, που τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών, απαιτείται αντικειµενικό µεν από την αρχή κατάρτιση 
εγγράφου από τον υπαίτιο, που το εµφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλο, η νόθευση 
γνήσιου εγγράφου, δηλαδή αλλοίωση της έννοιας του περιεχοµένου του, 
υποκειµενικά δε δόλος, που περιλαµβάνει τη γνώση και τη θέληση πραγµάτωσης των 
περιστατικών που απαρτίζουν την αντικειµενική του υπόσταση, και σκοπός του 
υπαίτιου να παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού εγγράφου άλλον για γεγονός 
που έχει έννοµες συνέπειες, ασχέτως αν επιτεύχθηκε ή όχι η παραπλάνηση. Από το 
συνδυασµό δε των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άνω άρθρου 216 ΠΚ προκύπτει 
ότι για τη θεµελίωση του εγκλήµατος της χρήσης πλαστού εγγράφου, που όταν 
γίνεται από τον ίδιο τον πλαστογράφο αποτελεί συντιµωρητή υστέρα πράξη, και 
θεωρείται απλή επιβαρυντική περίπτωση, απαιτείται αντικειµενικά µεν η 
χρησιµοποίηση πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου, µε οποιοδήποτε τρόπο, σύµφωνα 
µε τον προορισµό του ή τον επιδιωκόµενο µε αυτό σκοπό, υποκειµενικά δε δόλος, 
που συνίσταται στην ηθεληµένη ενέργεια του δράστη και στη γνώση του ότι το 
έγγραφο που χρησιµοποίησε είναι πλαστό ή νοθευµένο, περαιτέρω δε και σκοπός του 
υπαιτίου (υπερχειλής δόλος) να παραπλανήσει µε τη χρήση του εγγράφου αυτού 
άλλον για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, οι οποίες αναφέρονται στη 
δηµιουργία, κατάργηση ή µεταβίβαση δικαιώµατος που προστατεύεται από το νόµο, 
ασχέτως αν επιτεύχθηκε ή όχι η παραπλάνηση.  
- Έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ 
επιβαλλόµενης ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, που ιδρύει λόγο αναίρεσης 
κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα, συντρέχει όταν στην 
καταδικαστική απόφαση δεν εκτίθενται µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία το δικαστήριο της 
ουσίας στήριξε την κρίση του για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι 
νοµικοί συλλογισµοί µε τους οποίους υπήγαγε τα περιστατικά που αποδείχθηκαν 
στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφάρµοσε.  
- Λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως αποτελεί, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 περ. Ε' του 
ΚΠ∆ η εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθά τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρµόσθηκε, ενώ 
εσφαλµένη ερµηνεία, όταν το δικαστήριο αποδίδει στη διάταξη διαφορετική έννοια, 
από εκείνη που πραγµατικά έχει. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως, συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση αυτής, η οποία υπάρχει 
όταν δεν αναφέρονται στην απόφαση κατά τρόπο σαφή, πλήρη και χωρίς λογικά κενά 
τα προκύψαντα πραγµατικά περιστατικά ή κατά την έκθεση αυτών υπάρχει αντίφαση 
είτε στην ίδια την αιτιολογία είτε µεταξύ αυτής και του διατακτικού µε αποτέλεσµα 
να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος για την ορθή ή µη εφαρµογή της ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως, και να µην έχει η απόφαση νόµιµη βάση. 
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- Η αιτιολογία της προσβαλλόµενης απόφασης δεν είναι ειδική και εµπεριστατωµένη, 
αφού ούτε στο σκεπτικό, αλλ' ούτε και στο διατακτικό αναφέρονται πραγµατικά 
περιστατικά που να δικαιολογούν και εντεύθεν να θεµελιώνουν την από µέρους των 
κατηγορουµένων γνώση της πλαστότητας των εγγράφων που χρησιµοποίησαν. Ενώ, 
ενόψει του ότι το σκεπτικό παραπέµπει στο διατακτικό, στο οποίο (διατακτικό) 
ταυτίζονται τα περιστατικά της απαλλακτικής απόφασης για την πλαστογραφία µε 
µέρος των περιστατικών της χρήσης πλαστού, υφίσταται αντίφαση, που συνιστά εκ 
πλαγίου παράβαση της εφαρµοσθείσας ουσιαστικής ποινικής διάταξης του άρθρου 
216 παρ. 2 ΠΚ και, συνεπώς, η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης. Εποµένως, είναι 
βάσιµοι οι σχετικοί από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' , Ε' ΚΠ∆ πρόσθετοι λόγοι 
αναίρεσης και πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει δεκτή, να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 216, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 206 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απόλυτη ακυρότητα που έλαβε χώρα 
κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, ένεκα µη τηρήσεως των διατάξεων που 
καθορίζουν τη σύνθεση του ∆ικαστηρίου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 ΠΚ, για τη θεµελίωση της πλαστογραφίας 
απαιτείται αντικειµενικά µεν η κατάρτιση από την αρχή εγγράφου από τον υπαίτιο 
είτε µε αποµίµηση του γραφικού χαρακτήρα είτε µε τη θέση της υπογραφή του 
φεροµένου ως συντάκτη που να το εµφανίζει ότι συντάχτηκε από άλλον ή νόθευση 
γνησίου εγγράφου, ήτοι η αλλοίωση της έννοιάς του, µε µεταβολή του περιεχοµένου 
του, υποκειµενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει τη γνώση των πραγµατικών 
περιστατικών που απαρτίζουν την πράξη και τη θέληση ή αποδοχή πραγµατώσεως 
των περιστατικών αυτών και επιπλέον, τον σκοπό του δράστη να παραπλανήσει µε τη 
χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου, άλλον για γεγονός δυνάµενο να έχει 
έννοµες συνέπειες, που µπορεί να αφορούν τον παραπλανόµενο ή τρίτο, οι οποίες 
αναφέρονται στη δηµιουργία, κατάργηση ή µεταβίβαση δικαιώµατος ή έννοµης 
σχέσεως, χωρίς να ασκεί επιρροή αν ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε.  
- 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 
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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  
- 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).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠ∆, σε συνδυασµό µε 
εκείνη του άρθρου 171 παρ. 1 περ. Α' ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως, που 
λαµβάνεται και αυτεπαγγέλτως υπόψη σε κάθε στάση της διαδικασίας και στον Άρειο 
Πάγο, συνιστά και η απόλυτη ακυρότητα που έλαβε χώρα κατά τη διαδικασία στο 
ακροατήριο, ένεκα µη τηρήσεως των διατάξεων που καθορίζουν τη σύνθεση του 
∆ικαστηρίου. Εξάλλου, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 εδ'. δ' του Ν.1756/1988 "Κώδικας 
Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάσταση ∆ικαστικών Λειτουργών", όπως 
τροποποιηθείς ισχύει, το Τριµελές Εφετείο (Πολιτικό ή Ποινικό) συγκροτείται από 
Πρόεδρο Εφετών και δύο Εφέτες. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 17 Β' του άνω 
Κώδικα, στα πρωτοδικεία, εφετεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, οι 
συνθέσεις των Ποινικών ∆ικαστηρίων ορίζονται µε κλήρωση. Τέλος, κατά την 
παράγραφο 10 της ως άνω διατάξεως του άρθρου 17 Β' , η κακή σύνθεση του 
δικαστηρίου καλύπτεται εφόσον δεν προτάθηκε πριν αρχίσει η αποδεικτική 
διαδικασία της υπόθεσης. Εποµένως, ο πρώτος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως για 
κακή σύνθεση του δικαστηρίου εκ του ότι το Τριµελές Εφετείο Αθηνών που εξέδωσε 
την προσβαλλόµενη απόφαση συγκροτήθηκε από τρεις εφέτες χωρίς να αναφέρεται 
στα πρακτικά της συνεδριάσεως του δικαστηρίου ότι ο Πρόεδρος Εφετών ή οι 
αρχαιότεροι του Προεδρεύοντος Εφέτες κωλύοντο στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
είναι αβάσιµος και απορριπτέος, διότι η "τυχόν" κακή σύνθεση του δικαστηρίου 
καλύφθηκε αφού, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόµενης απόφασης, 
αυτή δεν προτάθηκε πριν αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία της υπόθεσης, επί της 
οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόµενη απόφαση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 216, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 205 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Με αυτά που δέχθηκε το Τριµελές Εφετείο Αθηνών, διέλαβε στην προσβαλλόµενη 
απόφασή του, µετά από επιτρεπτή αλληλοσυµπλήρωση αιτιολογικού και διατακτικού 
την κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 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 των παραπάνω εγκληµάτων της πλαστογραφίας µετά χρήσεως κατ' 
εξακολούθηση και της απόπειρας υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως, για τα οποία η 
κατηγορουµένη κηρύχθηκε ένοχη, καθώς και τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία, 
αναφερόµενα παραδεκτά κατ' είδος, το δικαστήριο 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 26 παρ. 1 α' , 27, 42 
παρ. 1 , 94 παρ. 1, 98, 216 παρ. 1, 220 του ΠΚ, τις οποίες ορθώς ερµήνευσε και 
εφάρµοσε και τις οποίες δεν παραβίασε ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου µε ελλιπείς ή 
ασαφείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ή µε άλλον τρόπο. Οι ειδικότερες, αντίθετες 
αιτιάσεις της αναιρεσείουσας είναι αβάσιµες, αφού α) προκύπτει µε βεβαιότητα ότι το 
δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφαση έλαβε για την κρίση του περί 
της ενοχής της αναιρεσείουσας όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι ορισµένα από αυτά, 
εποµένως έλαβε υπόψη του και το υπ' αριθµ. 12900/Ε/Α/235/10/25-11-2010 έγγραφο 
του ΙΚΑ Κεραµεικού (το οποίο αναφέρεται στα πρακτικά της προσβαλλόµενης 
απόφασης µε αριθµό 13), καθώς και τα πρακτικά της υπ' αριθµ. 47303/2010 
πρωτόδικης απόφασης του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών, δεν ήταν δε 
απαραίτητο να προβεί η προσβαλλόµενη απόφαση σε συγκριτική εκτίµηση και 
αξιολόγηση των αποδεικτικών µέσων µεταξύ τους, ούτε να παραθέσει τι προκύπτει 
από καθένα από αυτά ξεχωριστά και β) παρατίθενται στο σκεπτικό της 
προσβαλλόµενης απόφασης, που αλληλοσυµπληρώνεται από το διατακτικό της, 
χωρίς αυτό να αποτελεί απλή τυπική επανάληψη του τελευταίου, τα αναγκαία κατά το 
νόµο πραγµατικά περιστατικά για τη συγκρότηση της αντικειµενικής και της 
υποκειµενικής υπόστασης των παραπάνω εγκληµάτων, για τα οποία καταδικάστηκε η 
αναιρεσείουσα, καθώς και ο τρόπος τελέσεως αυτών. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 27, 42, 94, 98, 216, 220, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ποινές και παρεπόµενες ποινές - Επιµέτρηση ποινής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 150 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μετατροπή ποινής. Προσωρινή κράτηση. 
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- Κατά το άρθρο 82 παρ. 4 του ΠΚ, όπως αντικ. µε το άρθρο 1 του Ν. 3904/2010, 
ορίζεται ότι, "µετά τη µετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής, το 
δικαστήριο εκτιµά αν εκείνος που καταδικάστηκε µπορεί να καταβάλει αµέσως το 
σύνολο του ποσού της µετατροπής. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει αδυναµία άµεσης 
καταβολής ή ότι η καταβολή θα συνεπαγόταν την αδυναµία καταβολής της 
αποζηµίωσης στο θύµα, το δικαστήριο καθορίζει προθεσµία, από δύο ως τρία έτη, 
ώστε µέσα σε αυτήν να καταβάλει εκείνος που καταδικάστηκε το πιο πάνω ποσό σε 
δόσεις που ορίζει το ίδιο το δικαστήριο". Κατά το άρθρο 87 παρ.1, 2 του ΠΚ, 
ορίζεται ότι όταν επιβάλλεται στερητική της ελευθερίας ποινή και αφού οριστεί η 
διάρκειά της, αφαιρείται ο χρόνος της προσωρινής κράτησης του καταδικασµένου την 
οποία διέταξε ανακριτική αρχή οποιασδήποτε δικαιοδοσίας. Επίσης αφαιρείται ο 
χρόνος που κρατήθηκε από τη σύλληψη έως την προσωρινή κράτηση. Στην 
περίπτωση συρροής εγκληµάτων που συνεκδικάζονται αφαιρείται από την ποινή που 
επιβλήθηκε για κάποιο από αυτά ο χρόνος της προσωρινής κράτησης που διατάχθηκε 
για οποιοδήποτε από αυτά.  
- Κατά το άρθρο 287 παρ. 2 του ΚΠ∆, η διάρκεια της προσωρινής κράτησης σε κάθε 
περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί το έτος, µε δυνατότητα σε σοβαρά εγκλήµατα να 
παραταθεί η προσωρινή κράτηση για έξι ακόµα το πολύ µήνες µε ειδικά 
αιτιολογηµένο βούλευµα. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 552 παρ.1 του ΚΠ∆, 
η έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε µε την καταδικαστική αµετάκλητη απόφαση 
γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ποινικού κώδικα και των ειδικών 
νόµων για την εκτέλεση των ποινών. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 3 
παρ.10 του ν. 2408/1996, ορίζεται ότι, προκειµένου να εκτιθούν ποινές φυλάκισης, 
που έχουν µετατραπεί από προσωρινή κρατούµενο για άλλο έγκληµα, γίνεται τυπική 
διακοπή της προσωρινής κράτησης και επαναφυλάκιση, µόνον εάν ο προσωρινά 
κρατούµενος δηλώσει ότι δεν καταβάλλει το ποσό της µετατροπής. Εάν καταβάλλει 
το ποσό της µετατροπής, ο χρόνος κρατήσεως για τις ποινές που εξαγοράσθηκαν 
θεωρείται χρόνος προσωρινής κρατήσεως και αφαιρείται από το χρόνο της ποινής 
που εκτίεται ή θα εκτιθεί.  
Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων συνάγεται ότι, όταν ο χρόνος της 
προσωρινής κράτησης κάποιου κατηγορουµένου συµπίπτει µε το χρόνο εκτίσεως 
ποινής από αυτόν για άλλο έγκληµα, τότε ο χρόνος της προσωρινής κρατήσεως 
διακόπτεται µέχρι την ολοσχερή έκτιση της ποινής. Όταν δε συµπίπτουν οι χρόνοι 
περισσότερων της µιας αµετακλήτων καταδικαστικών αποφάσεων, πριν καθορισθεί 
συνολική ποινή, κατ'άρθρο 551 ΚΠ∆, και προσωρινή κράτηση, ο χρόνος που 
κρατείται κάποιος στη φυλακή, καταλογίζεται σε µία από τις πολλές καταδικαστικές 
αποφάσεις και δη στην παλαιότερη καταδικαστική απόφαση, µέχρι την συγχώνευση 
των ποινών αυτών. Μετά την έκδοση απόφασης περί συνολικής ποινής, οι ηµέρες που 
εκτίθηκαν από τις επί µέρους καταδικαστικές αποφάσεις, πριν την έκδοση της 
απόφασης περί συνολικής ποινής, αφαιρούνται από την τελευταία, οπότε, µόνον 
εφόσον έχει αποτιθεί αυτή και µάλιστα από την αµέσως εποµένη ηµέρα αρχίζει να 
τρέχει ο χρόνος της προσωρινής κράτησης και να υπολογίζεται ο χρόνος. Εποµένως ο 
χρόνος εκτίσεως της ποινής, όπως είναι και ο χρόνος εκτίσεως ποινής φυλακίσεως, 
µετατραπείσας σε χρηµατική, λόγω µη καταβολής υπό του καταδικασθέντος των 
ορισθεισών υπό του Πληµµελειοδικείου, κατ'άρθρο 82 παρ.4 ΠΚ, χρηµατικών 
δόσεων µετατροπής, οπότε διακόπτεται και πάλιν η προσωρινή κράτηση και 
φυλακίζεται, δεν αποτελεί χρόνο προσωρινής κρατήσεως και δεν πρέπει να 
υπολογισθεί στο χρόνο προσωρινής κρατήσεως, ώστε να συµψηφισθεί µε την 
επιβληθησόµενη σε αυτόν νέα ποινή.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 82, 87,  
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ΚΠ∆: 287, 551, 552, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ποινές και παρεπόµενες ποινές - Συγχώνευση ποινών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 895 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Συγχώνευση ποινών. Απόλυση υφ΄ όρων. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 105, 108 και 109 του ΠΚ, αν από την απόλυση, υπό 
τον όρο της ανακλήσεως, του καταδικασθέντος σε στερητική της ελευθερίας ποινή 
περάσει το χρονικό διάστηµα της ποινής το οποίο υπολείπετο για έκτιση, σε όσες 
περιπτώσεις αυτό είναι ανώτερο από τρία έτη, ή αν περάσουν τρία έτη, όταν αυτό 
είναι µικρότερο των τριών ετών, χωρίς να γίνει ανάκληση, η ποινή, (αν δεν πρόκειται 
για ισόβια κάθειρξη, οπότε απαιτείται να περάσουν δέκα έτη), θεωρείται ότι έχει 
εκτιθεί. Αν, όµως, µέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα, εκείνος που απολύθηκε 
διαπράξει έγκληµα από δόλο, για το οποίο του επιβλήθηκε αµετακλήτως οποτεδήποτε 
ποινή φυλακίσεως ανώτερη από έξι µήνες, τότε εκτίει αθροιστικά και ολόκληρο το 
υπόλοιπο της προηγούµενης ποινής, το οποίο έπρεπε να εκτίσει κατά το χρόνο της 
προσωρινής απολύσεως. Η απόλυση, δηλαδή, υπό τον όρο της ανακλήσεως, δεν 
αποτελεί απαλλαγή από την ποινή, αλλά στάδιο εκτελέσεώς της, που επιδιώκει την 
αποτροπή της υποτροπής µε τη βελτίωση του καταδίκου και την κοινωνική του 
αποκατάσταση (ΟλΑΠ 106/1991).  
Κατά τη διάταξη του άρθρου 97 ΠΚ, οι διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1 του ίδιου 
κώδικα, για τον καθορισµό συνολικής εκτιτέας ποινής, εφαρµόζονται και όταν 
κάποιος, προτού εκτιθεί ολοκληρωτικά ή παραγραφεί ή χαριστεί η ποινή που του 
επιβλήθηκε για κάποια αξιόποινη πράξη, καταδικασθεί για άλλη αξιόποινη πράξη, 
οποτεδήποτε και αν τελέσθηκε αυτή.  
Από τις εν λόγω διατάξεις, σε συνδυασµό και µε εκείνη του άρθρου 551 παρ. 1 
ΚΠοιν∆, η οποία ορίζει ότι "αν πρόκειται να εκτελεσθούν κατά του ίδιου προσώπου 
περισσότερες αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για διαφορετικά εγκλήµατα 
που συρρέουν, εφαρµόζονται οι ορισµοί του ποινικού Κώδικα για τη συρροή", 
συνάγεται ότι αν κατά το στάδιο της δοκιµασίας εκείνου που απολύθηκε υφ' όρον 
συµπέσει ποινή ανώτερη των έξι µηνών για άλλη (ή και περισσότερες) από δόλο 
πράξη, παρόλον ότι η ποινή που έχει ανασταλεί και η νέα συναντώνται κατά την 
εκτέλεση, δεν επιτρέπεται να καταγνωσθεί µία συνολική ποινή µε συνυπολογισµό της 
ποινής που έχει ανασταλεί υπό τον όρο της ανακλήσεως, καθόσον ολόκληρο το 
υπόλοιπο της τελευταίας εκτίεται αθροιστικά, αφότου καταστεί αµετάκλητη η 
απόφαση που επέβαλε στον υφ' όρον απολυθέντα ποινή φυλακίσεως ανώτερη των έξι 
µηνών για έγκληµα που διέπραξε από δόλο εντός του χρόνου της δοκιµασίας.  
- Το Πενταµελές Εφετείο Θεσσαλονίκης δεν έπρεπε να συµπεριλάβει στη 
συγχώνευση την ποινή για την οποία ο κατάδικος είχε τύχει υφ' όρον απολύσεως, 
γιατί ο τελευταίος όφειλε να εκτίσει αθροιστικά ολόκληρο το υπόλοιπο της εν λόγω 
ποινής. Εποµένως, έτσι που έκρινε το Πενταµελές Εφετείο Θεσσαλονίκης παραβίασε 
τις προαναφερθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις και έτσι ο σχετικός λόγος 
αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠ∆ είναι βάσιµος.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 94, 97, 105, 108, 109,  
ΚΠ∆: 551, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
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Πολιτική αγωγή - Απόλυτη ακυρότητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 509 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράσταση πολιτικής. Απόλυτη ακυρότητα. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη εκ πλαγίου εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 2 ΚΠ∆, απόλυτη ακυρότητα, που δηµιουργεί 
λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ΚΠ∆, η 
οποία λαµβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ακόµη και 
στον Άρειο Πάγο, επιφέρει και η παρά το νόµο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος 
στη διαδικασία του ακροατηρίου. Τέτοια ακυρότητα υπάρχει όταν δεν συντρέχουν 
στο πρόσωπο του πολιτικώς ενάγοντος οι όροι της ενεργητικής και παθητικής 
νοµιµοποιήσεως για την άσκηση της πολιτικής αγωγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 63 και 64 του ΚΠ∆ και όταν παραβιάστηκε η διαδικασία που έπρεπε να 
τηρηθεί σχετικά µε τον τρόπο και το χρόνο ασκήσεως της υποβολής αυτής κατά το 
άρθρο 68 του ΚΠ∆ και όχι άλλες πληµµέλειες, µεταξύ των οποίων και εκείνη που 
δηµιουργείται στην περίπτωση, κατά την οποία η ασκούµενη αξίωση για χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από το αδίκηµα έχει υποπέσει στην πενταετή 
παραγραφή του άρθρου 937 ΑΚ, όταν ο κατηγορούµενος δεν πρότεινε ένσταση 
παραγραφής, αφού η εκ του λόγου τούτου απόσβεση της σχετικής αξίωσης 
λαµβάνεται υπόψη και από το ποινικό δικαστήριο κατόπιν προβολής ενστάσεως 
παραγραφής και όχι αυτεπαγγέλτως, έστω και αν προκύπτει από το αποδεικτικό 
υλικό.  
- 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 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 
διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην 
ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Για την πληρότητα της αιτιολογίας 
είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό. Ως προς 
τις αποδείξεις, 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. ∆εν αποτελούν όµως λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη 
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα 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 περί τα πράγµατα κρίση του ∆ικαστηρίου της 
ουσίας.  
- Εσφαλµένη εκ πλαγίου εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει όταν έχει 
εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό 
του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του 
εγκλήµατος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
ανέφικτος από τον Άρειο Πάγο ο έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, 
οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
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∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 84, 286,  
ΚΠ∆: 63, 64, 68, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΑΚ: 937, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Πολιτική αγωγή - Απόλυτη ακυρότητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 284 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράσταση πολιτικής αγωγής. Απόλυτη ακυρότητα. Η παραβίαση των διατάξεων 
του Νόµου 2168/1993 "περί όπλων" δεν δηµιουργεί αξίωση χρηµατικής 
ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης υπέρ τρίτου, φυσικού ή νοµικού 
προσώπου.Οπλοχρησία. Ζωοκλοπή. Ζωοκτονία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας "ακυρότητα που 
λαµβάνεται και αυτεπαγγέλτως υπ1 όψη από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας και στον Άρειο Πάγο ακόµη" ήτοι "απόλυτη ακυρότητα ... προκαλείται 
κατά την παράγραφο 2 αυτού, αν ο πολιτικώς ενάγων παρέστη παράνοµα στη 
διαδικασία του ακροατηρίου, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 ιδίου 
Κώδικα ως λόγος αναιρέσεως για την απόφαση µπορεί να προταθεί, υπό στοιχ. Α' 
αυτού η απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (άρθρο 
171).  
- Η παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος είναι παράνοµη όταν στο πρόσωπο του δεν 
συντρέχουν οι όροι της ενεργητικής και παθητικής νοµιµοποιήσεως για την άσκηση 
πολιτικής αγωγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας και όταν παραβιάσθηκε η διαδικασία που έπρεπε να τηρηθεί 
σχετικά µε τον τρόπο και τον χρόνο ασκήσεως της πολιτικής αγωγής, σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 68 του ίδιου Κώδικα. Έτσι, όπως προκύπτει από τα άρθρα 63, 64 
και 68 Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 914 και 932 του 
Αστικού Κώδικα, στην άσκηση της πολιτικής αγωγής για την επιδίκαση 
αποζηµιώσεως ή χρηµατικής ικανοποιήσεως, λόγω ηθικής βλάβης νοµιµοποιούνται 
µόνον όσοι έχουν ζηµιωθεί αµέσως από το διωκόµενο έγκληµα.  
- Οι διατάξεις του Νόµου 2168/1993 "περί όπλων", αποβλέπουν στην προστασία του 
γενικού συµφέροντος και η παραβίαση της δεν δηµιουργεί αξίωση χρηµατικής 
ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης υπέρ τρίτου, φυσικού ή νοµικού προσώπου.  
- Κατά τις συνδυασµένες διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περ. 2 του Ν. 1300/1982 
"περί µέτρων για την πρόληψη και την καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας", 
µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή 20.000 έως 1.000.000 
δραχµών τιµωρείται η θανάτωση µε πρόθεση ίππων, όνων, ηµιόνων, βοοειδών, 
βουβαλοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και κυψελών µελισσών ή του περιεχοµένου 
τους.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ίδιου Ν. 1300/1982 1 παρ. 1 µε φυλάκιση 
τουλάχιστον δυο ετών και χρηµατική ποινή 20.000 έως 1.000.000 δραχµ. τιµωρείται 
η κλοπή ίππων, όνων, ηµιόνων, βοοειδών, βουβαλοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και 
κυψελών µελισσών ή του περιεχοµένου τους. Αν η αφαίρεση του ζώου (ζωοκλοπή) 
προηγήθηκε της θανατώσεως του, στοιχειοθετείται µόνο το έγκληµα της ζωοκλοπής, 
ενώ η ζωοκτονία απορροφάται από την κλοπή, δηλαδή δεν είναι δυνατή η τέλεση 
τόσο του εγκλήµατος της ζωοκλοπής όσο και του εγκλήµατος της ζωοκτονίας του 
ίδιου ζώου, αφού τα δύο αυτά εγκλήµατα τελούν σε σχέση αλληλοαποκλεισµού Και 
τούτο, διότι όταν ο δράστης αφαιρεί το ζώο και θεµελιώνει µία νέα παράνοµη 
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κατοχή, έχει ολοκληρωθεί το αδίκηµα της κλοπής, η δε µεταγενέστερη θανάτωση του 
κλαπέντος ζώου δεν µπορεί να οδηγήσει στη στοιχειοθέτηση και άλλης αξιόποινης 
πράξεως, αφού ο δράστης συµπεριφέρεται πλέον ως κύριος.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 63, 64, 68, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
ΑΚ: 914, 932,  
Νόµοι: 1300/1982, άρθ. 1,  
Νόµοι: 2168/1993,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πτώχευση - Ποινική ευθύνη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 659 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πτώχευση νοµικού προσώπου (ανώνυµης εταιρείας). Ευθύνη διευθύνοντος 
συµβούλου. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Η πτώχευση του οφειλέτη ασκεί έννοµη επιρροή επί της ποινικής ευθύνης του 
υπόχρεου υπό την προϋπόθεση ότι η κήρυξη της πτωχεύσεως έλαβε χώρα πριν από 
την βεβαίωση του χρέους ή το ληξιπρόθεσµο αυτού, ενόψει του ότι το µεν, κατ' 
άρθρο 2 του ΑΝ 635/1937, ο πτωχεύσας στερείται αυτοδικαίως της διοικήσεως της 
πτωχευτικής περιουσίας και είναι άκυρη ως προς την οµάδα των πιστωτών κάθε 
δικαιοπραξία αυτού που αφορά την πτωχευτική περιουσία, το δε, κατ1 άρθρο 679 του 
Εµπορικού Νόµου, καθιερώνεται ποινική ευθύνη του πτωχεύσαντος από την 
πληρωµή των πιστωτών του µετά την παύση των πληρωµών.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία που 
απαιτείται κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του Κώδικα Ποινικής 
∆ικονοµίας, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆1 του 
ίδιου Κώδικα λόγον αναιρέσεως, όταν σε αυτήν περιέχονται µε σαφήνεια, πληρότητα 
και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, που προέκυψαν από τη διαδικασία 
στο ακροατήριο σχετικά µε τα υποκειµενικά και 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 εφαρµοσθείσα ποινική διάταξη. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΕµπΝ: 679, 
ΑΝ: 635/1937, άρθ. 2, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 119 
 
Συµµετοχή - Άµεση συνέργεια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 204 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπεξαίρεση. Άµεσος συνεργός. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- 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 στον δράστη κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης και στην εκτέλεση της 
κύριας πράξης. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής άµεσος συνεργός σε 
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πληµµεληµατική υπεξαίρεση, είναι εκείνος που µε τη θέλησή του συνέπραξε, µε 
οποιοδήποτε τρόπο, εν γνώσει ότι ο φυσικός αυτουργός διαπράττει το έγκληµα της 
υπεξαιρέσεως.  
- 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.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Υπεξαίρεση - Υπεξαίρεση αντικειµένων ιδιαίτερα µεγάλης αξίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1323 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κακουργηµατική υπεξαίρεση. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά το άρθρο 375 παρ. 1 και 2 εδ. α' του ΠΚ, όπως η παρ. 1 του άρθρου αυτού 
συνεπληρώθη µε το άρθρο 14 παρ. 3α του Ν. 2721/1999 και η παρ. 2 τούτου 
αντεκαταστάθη µε το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 2408/1996, "όποιος ιδιοποιείται 
παρανόµως ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα, που περιήλθε στην κατοχή του µε 
οποιονδήποτε τρόπο τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών και, αν το αντικείµενο 
της υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. 
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 ιδιότητας του ως εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεµόνα του 
παθόντος, ή ως µεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας, τιµωρείται µε 
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κάθειρξη µέχρι δέκα ετών". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι για την 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως απαιτείται αντικειµενικώς: α) το 
υλικό αντικείµενο του εγκλήµατος αυτού να είναι κατά την φυσική αντίληψη κινητό 
πράγµα, β) να είναι το πράγµα αυτό ολικώς ή µερικώς ξένο, µε την έννοια ότι η 
κυριότητα αυτού ανήκει κατά το αστικό δίκαιο σε άλλον και όχι στον δράστη, γ) η 
κατοχή του πράγµατος αυτού, κατά τον χρόνο τελέσεως της πράξεως, να έχει 
περιέλθει µε οποιονδήποτε τρόπο στον δράστη, δ) παράνοµη ιδιοποίηση του 
πράγµατος από τον δράστη, που υπάρχει όταν αυτή γίνεται χωρίς την συναίνεση του 
ιδιοκτήτου ή χωρίς την ύπαρξη άλλου νοµίµου δικαιολογητικού λόγου και 
υποκειµενικώς δολία προαίρεση του δράστου, εκδηλουµένη µε οποιαδήποτε ενέργεια 
αυτού, υποδηλούσα εξωτερίκευση της βουλήσεως του να ενσωµατώσει το πράγµα 
στην ατοµική του περιουσία χωρίς νόµιµο δικαιολογητικό λόγο. Η αξιόποινη πράξη 
της υπεξαιρέσεως προσλαµβάνει κακουργηµατικό χαρακτήρα, τιµωρουµένη δια 
καθείρξεως µέχρι δέκα ετών, εάν το αντικείµενο της υπεξαιρέσεως είναι ιδιαιτέρως 
µεγάλης αξίας και επιπλέον συντρέχει στο πρόσωπο του δράστου µία τουλάχιστον 
από τις αναφερόµενες ειδικώς και περιοριστικώς πλέον στην δεύτερη παράγραφο του 
ανωτέρω άρθρου καταστάσεις ή ιδιότητες, όπως και εκείνη του διαχειριστού ξένης 
περιουσίας. Πρέπει δηλαδή το ιδιοποιούµενο πράγµα, όπως είναι και το χρήµα, να το 
έχουν εµπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ακριβώς της ιδιότητος του ως διαχειριστού 
ξένης περιουσίας. Κατά την έννοια της τελευταίας διατάξεως, για να έχει ο δράστης 
την ιδιότητα του διαχειριστού ξένης περιουσίας πρέπει να ενεργεί διαχείριση αυτής, 
δηλαδή να ενεργεί όχι απλώς υλικές, αλλά νοµικές πράξεις µε εξουσία 
αντιπροσωπεύσεως του εντολέως. Την εξουσία αυτή µπορεί να αντλεί είτε από τον 
νόµο είτε από την σύµβαση, χωρίς όµως να αποκλείεται και η ύπαρξη της να 
θεµελιούται επί της δηµιουργίας απλώς µιας πραγµατικής καταστάσεως (de facto 
διαχείριση).  
Εξάλλου, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' και Ε' του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως της 
δικαστικής αποφάσεως συνιστά και η έλλειψη της υπό των διατάξεων των άρθρων 93 
παρ. 3 και 139 του ΚΠ∆ απαιτουµένης ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, 
καθώς και η εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Τοιαύτη δε έλλειψη, προκειµένου περί καταδικαστικής αποφάσεως, υπάρχει όταν δεν 
περιέχονται σ' αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα 
πραγµατικά περιστατικά επί των οποίων στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας για την συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν, οι σκέψεις και οι νοµικοί συλλογισµοί, 
δια των οποίων έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που απεδείχθησαν στην 
εφαρµοσθεί σα ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τοιαύτης 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, χωρίς να είναι αναγκαίο να εκτίθενται τι προέκυψε κεχωρισµένως από 
το καθένα από αυτά, ούτε να απαιτείται αξιολογική συσχέτιση µεταξύ των, αρκεί να 
προκύπτει ανενδοιάστως ότι για τον σχηµατικό του αποδεικτικού πορίσµατος περί 
της ενοχής του κατηγορουµένου το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη και 
εξετίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µόνον, επιλεκτικώς, µερικά από αυτά. 
Εσφαλµένη δε ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο 
της ουσίας αποδίδει σ' αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ 
εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθά τα πραγµατικά 
περιστατικά που εδέχθη στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Περίπτωση 
δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η 
παράβαση γίνεται εκ πλαγίου, γιατί δεν αναφέρονται στην απόφαση µε σαφήνεια, 
πληρότητα και χωρίς λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν, κατά 
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την κρίση του δικαστηρίου από την επ' ακροατηρίου διαδικασία ή κατά την έκθεση 
αυτών υφίσταται αντίφαση είτε στην ίδια την αιτιολογία, είτε µεταξύ της αιτιολογίας, 
που τα περιέχει, και του διατακτικού, ώστε να µην είναι εφικτός από τον Άρειο Πάγο 
ο έλεγχος για τη ορθή ή µη εφαρµογή του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου 
βάσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 375, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Υπεξαίρεση - Υπεξαίρεση αντικειµένων ιδιαίτερα µεγάλης αξίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 855 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Υπεξαίρεση. Αντικείµενο ιδιαίτερα µεγάλης αξίας. ΤΖΟΚΕΡ. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
εφαρµογή ή ερµηνεία της ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Παραγραφή. Αναιρείται εν 
µέρει η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 εδ.α' του άρθρου 375 ΠΚ "Όποιος ιδιοποιείται 
παρανόµως ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα που περιήλθε στην κατοχή του µε 
οποιονδήποτε τρόπο τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών και αν το αντικείµενο 
της υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
έτους". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος 
της υπεξαίρεσης απαιτούνται α) ξένο ολικά, ή εν µέρει κινητό πράγµα, ως τέτοιο δε 
θεωρείται το πράγµα που βρίσκεται σε (ξένη) αναφορικά µε τον δράστη κυριότητα, 
όπως αυτή νοείται στο αστικό δίκαιο, β) το ξένο πράγµα να περιήλθε στο δράστη µε 
οποιονδήποτε τρόπο και να ήταν κατά το χρόνο της πράξεως στην κατοχή του, γ) ο 
δράστης να ιδιοποιήθηκε αυτό παράνοµα, δηλαδή να το ενσωµάτωσε στην περιουσία 
του χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή χωρίς άλλο δικαίωµα που του παρέχει ο 
νόµος και δ) δολία προαίρεση του δράστη, περιλαµβάνουσα τη συνείδηση ότι το 
πράγµα είναι ξένο και τη θέληση ή αποδοχή να το ιδιοποιηθεί παράνοµα, η οποία 
εκδηλώνεται και µε την κατακράτηση ή την άρνηση απόδοσης του στον ιδιοκτήτη. 
Το προαναφερόµενο έγκληµα προσλαµβάνει κακουργηµατικό χαρακτήρα: 1) Αν η 
συνολική αξία του αντικειµένου αυτής υπερβαίνει το ποσό των εβδοµήντα τριών 
χιλιάδων (73.000) ευρώ (τελευταίο εδάφιο της ίδιας ως άνω παραγράφου του άρθρου 
375 ΠΚ) όπως τούτο προστέθηκε µε το όρθρο 14 παρ. 3α' του ν. 2721/1999 και ισχύει 
από 3-6-1999 και 2) το αντικείµενο αυτής είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας και το έχουν 
εµπιστευθεί στον υπαίτιο, λόγω ανάγκης ή λόγω µίας από τις περιοριστικά 
αναφερόµενες ιδιότητες του δράστη, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η 
ιδιότητα του εντολοδόχου (παρ.2 του αυτού ως άνω όρθρου, όπως αυτή αντικ. µε το 
άρθρο 1 παρ. 9 του ν. 2408/1996 και το εδ. β' αυτής που ορίζει ότι "Αν το συνολικό 
αντικείµενο της πράξης του προηγούµενου εδαφίου υπερβαίνει σε ποσό τα εβδοµήντα 
τρεις χιλιάδας (73.000) ευρώ, τούτο συνιστά επιβαρυντική περίπτωση" προστέθηκε 
µε το όρθρο 14 παρ. 3 β' του Μ. 2721/1999. Κατοχή δε, κατά την έννοια του άρθρου 
375 παρ. 1 του ΠΚ, που διαφέρει εν προκειµένω της αντίστοιχης έννοιας του ΑΚ, δεν 
είναι µόνο η σχέση φυσικής εξουσίασης του πράγµατος από τον κατέχοντα αυτό κατά 
τη βούληση του αλλά και η πραγµατική σχέση που καθιστά δυνατή κατά τις 
αντιλήψεις των συναλλαγών την εξουσίαση του πράγµατος από το δράστη κατά τη 
βούληση του. Εξάλλου, κατά την έννοια της διάταξης αυτής του άρθρου 45 του ΠΚ, 
συναυτουργία είναι η άµεση ή διαδοχική σύµπραξη περισσοτέρων από ένα 
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προσώπων στην τέλεση κάποιου εγκλήµατος, το οποίο διαπράττουν µε κοινό δόλο 
τους, δηλαδή µε συναπόφασή τους, την οποία έλαβαν είτε πριν από την πράξη τους, 
είτε κατά την τέλεσή της, ώστε καθένας θέλει ή αποδέχεται την τέλεσή της και 
γνωρίζει ότι και ο άλλος από αυτούς ενεργεί µε δόλο τέλεσης της πράξης και θέλει ή 
αποδέχεται να ενώσει τη δράση του µε τη δράση των άλλων. Είναι δε αδιάφορο αν η 
πραγµάτωση της αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος τελείται από όλους κατά 
τον αυτό τρόπο και µε την αυτή ενέργεια, αρκεί ότι όλοι τελούν εν γνώσει της 
πρόθεσης µεταξύ τους για την τέλεση του αυτού εγκλήµατος. Ειδικότερα επί 
υπεξαιρέσεως υπάρχει συναυτουργία όταν το ιδιοποιούµενο αντικείµενο περιέρχεται 
στην συγκατοχή των πλειόνων δραστών, οι οποίοι ενεργούν από κοινού, λόγω της 
µεταξύ της ιδιαίτερης σχέσης και των ειδικών στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συνθηκών, χωρίς να είναι αναγκαία η εξειδίκευση και η µνεία των επί µέρους 
ενεργειών καθενός οπό τους συναυτουργούς, αλλά αρκεί η αναφορά στο βούλευµα 
των πραγµατικών περιστατικών, βάσει των οποίων το Συµβούλιο δέχθηκε ότι ο 
δράστης συµµετέσχε στην τέλεση του εγκλήµατος ως συναυτουργός. Περαιτέρω, 
κατά τη διάταξη του άρθρου 1034 ΑΚ προς µεταβίβαση της κυριότητας κινητού 
πράγµατος απαιτείται παράδοση της νοµής αυτού από τον κύριο προς εκείνον που το 
αποκτά και συµφωνία αµφοτέρων ότι µετατίθεται η κυριότητα. Παράδοση της νοµής 
υπάρχει, κατά το άρθρο 977 ΑΚ, και όταν συµφωνηθεί µεταξύ των συµβαλλοµένων 
ότι το πράγµα θα παραµείνει στην κατοχή του κυρίου, δυνάµει της έννοµης σχέσεως 
της παρακαταθήκης που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 882 εποµ. ΑΚ. 
Κινητό πράγµα κατά την έννοια του άρθρου 375 ΠΚ είναι και το ανώνυµο 
χρεώγραφο, όπως είναι το γραµµάτιο του λαχείου ή το δελτίο του αριθµολαχείου 
(ΤΖΟΚΕΡ). Το εν λόγω ανώνυµο χρεώγραφο δεν είναι απλώς έγγραφο, προορισµένο 
ή πρόσφορο να αποδείξει έννοµο γεγονός, αλλά ενσωµατώνει το δικαίωµα επί της 
αναγραφόµενης σ' αυτό παροχής, η οποία συνίσταται αρχικώς µεν στο δικαίωµα 
συµµετοχής στην εκκύβευση, στην περίπτωση δε επιτυχίας, στο αντίστοιχο κέρδος, 
οπότε από τον χρόνο της εκκυβεύσεως η αξία του λαχείου ή του αριθµολαχείου που 
κέρδισε ισούται προς κερδηθέν ποσό, το οποίο ενσωµατώνεται σ αυτό. Εποµένως η 
µετά την επιτυχή εκκύβευση παράνοµη ιδιοποίηση του ξένου λαχείου ή του 
αριθµολαχείου, το οποίο πλέον ανήκει στην κυριότητα του αγοραστή, συνιστά 
υπεξαίρεση. Τέλος από τις οικείες διατάξεις του κανονισµού ίδρυσης και λειτουργίας 
του αριθµολαχείου, που δε διαφέρουν, κατά τούτο, από εκείνες του κανονισµού 
ίδρυσης και λειτουργίας κρατικών λαχείων, προκύπτει ότι δεν αποκλείεται η πώληση 
του δελτίου αριθµολαχείου (ΤΖΟΚΕΡ) µε αντιφώνηση της νοµής αυτού, ενώ, σε 
περίπτωση πίστωσης του τιµήµατος του αριθµολαχείου, η αναγραφή στο πίσω µέρος 
του δελτίου της ένδειξης "πώληση µε πίστωση" επιβάλλεται µόνον όταν πρόκειται να 
παραδοθεί ή ν' αποσταλεί το δελτίου στον αγοραστή. Από τα παραπάνω συνάγεται 
ότι επί συµβάσεως παρακαταθήκης αριθµολαχείου ή λαχείου, εφόσον ο 
θεµατοφύλακας δεν έχει εξουσία χρησιµοποίησης αυτού, διαπράττει υπεξαίρεση 
όταν, µετά την εκκύβευση του αριθµολαχείου (ΤΖΟΚΕΡ), το ιδιοποιηθεί παράνοµα, 
εισπράττοντας το ποσό που κερδήθηκε ή παραδίδοντας το αριθµολαχείο σε τρίτον, 
προκειµένου εκείνος (τρίτος) να εισπράξει το κερδηθέν ποσό.  
- Το παραπεµπτικό βούλευµα έχει την απαιτούµενη από το άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. δ' ΚΠ∆, όταν 
αναφερόντα, σ' αυτό µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά 
περιστατικά το οποία προέκυψαν οπό την ανάκριση. ή προανάκριση, για τα 
αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και οι σκέψεις µε τις οποίες κρίθηκε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για 
την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Για την ύπαρξη τέτοιας 
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αιτιολογίας είναι επιτρεπτή 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 σύνολό τους και όχι 
ορισµένα µόνο απ' αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, 
έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κλπ) χωρίς ανάγνωση ειδικότερης 
αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα απ' αυτά, ενώ το 
γεγονός ότι εξαιρούνται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν υποδηλώνει ότι δε λήφθηκαν 
υπόψη τα άλλα. ∆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 Συµβουλίου της ουσίας.  
- Λόγο αναίρεσης παραπεµπτικού βουλεύµατος συνιστά, κατά το άρθρο 484 παρ. 1 
στοιχ. β' του ΚΠοιν∆, και η εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία της ουσιαστικής 
ποινικής διάταξης που εφαρµόσθηκε στο βούλευµα. Εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει, 
όταν το Συµβούλιο δεν υπήγαγε ορθά τα πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι 
προέκυψαν στη διάταξη που εφαρµόσθηκε, ενώ εσφαλµένη ερµηνεία υφίσταται, όταν 
το Συµβούλιο αποδίδει στη διάταξη διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά 
έχει. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης συνιστά 
και η εκ πλαγίου παραβίαση της διάταξης αυτής, η οποία υπάρχει, όταν στο πόρισµα 
του βουλεύµατος που περιλαµβάνεται στο διατακτικό ή στο συνδυασµό του 
διατακτικού µε το σκεπτικό του και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του 
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε συνέπεια 
να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος για την ορθή ή µη εφαρµογή του 
νόµου, οπότε το βούλευµα δεν έχει νόµιµη βάση.  
- Υπέρβαση εξουσίας, ως λόγος αναίρεσης από το άρθρο 484 παρ.1 στοιχ. στ' ΚΠ∆, 
υπάρχει όταν το συµβούλιο ασκεί δικαιοδοσία που δεν του παρέχει ο νόµος ή χωρίς 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται, κατά το νόµο, για την άσκηση της ή 
όταν παραλείπε, να ασκήσει τη διαδικασία που του παρέχει, ο νόµος, αν και 
συντρέχουν οι απαιτούµενες, για την άσκησή της, προϋποθέσεις. 
- Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 του ΠΚ, όπως το τελευταίο ισχύει, το αξιόποινο 
εξαλείφεται µε την παραγραφή, η οποία προκειµένου για τα πληµµελήµατα, είναι 
πέντε έτη και αρχίζει από τότε που τελέστηκε η πράξη. Η προθεσµία αναστέλλεται 
για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία και έως ότου γίνει αµετάκλητη η 
καταδικαστική απόφαση, πάντως όχι πέραν των τριών ετών για πληµµελήµατα. Η 
κύρια διαδικασία όπως συνάγεται από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 307 
επ., 314, 320, 321, 339, 340, και 343 ΚΠ∆, αρχίζει είτε µε την έναρξη της 
προκαταρκτικής διαδικασίας, δηλαδή µε την επίδοση στον κατηγορούµενο της 
κλήσεως, αφού το παραπεµπτικό βούλευµα καταστεί αµετάκλητο, ή του κλητηρίου 
θεσπίσµατος µε το οποίο καλείται στο ακροατήριο, είτε µε την εµφάνιση του 
κατηγορουµένου και τη µη εναντίωσή του στη συζήτηση της υπόθεσης. Από τις 
διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 310 παρ. 1 εδ. β, και 484, του 
ΚΠ∆, προκύπτει ότι η παραγραφή ως θεσµός δηµόσιας τάξης εξετάζεται 
αυτεπαγγέλτως από τα συµβούλια σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας, ακόµη δε 
και από τον Άρειο Πάγο, ως συµβούλιο, ο οποίος διαπιστώνοντας τη συµπλήρωση 
της παραγραφής και µετά την άσκηση της αναίρεσες οφείλει να αναιρέσει το 
προσβαλλόµενο βούλευµα και να παύσει οριστικώς την ποινική δίωξη, λόγω 
παραγραφής, εφόσον ή αίτηση αναίρεσης είναι τυπικά παραδεκτή για το λόγο ότι 
ασκήθηκε νοµότυπα και εµπρόθεσµα και περιέχεται σ' αυτή ένας τουλάχιστον σαφής 
και ορισµένος λόγος αναίρεσης από εκείνους που περιοριστικά αναφέρονται στο 
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άρθρο 484 του ΚΠ∆, χωρίς να απαιτείται να κριθεί και βάσιµος, δεδοµένου ότι η 
διάταξη του άρθρου 485 παρ. 1 του ΚΠ∆, όπως ισχύει µετά το άρθρο 43 του Ν. 
3160/2003 δεν παραπέµπει για ανάλογη εφαρµογή και επί βουλευµάτων, στο άρθρο 
511 ίδιου Κώδικα, όπως τούτο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ. 5 Ν. 
3160/2003.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 45, 111, 112, 113, 375,  
ΚΠ∆: 148, 151, 307, 320, 321, 339, 340, 343, 314, 465, 474, 484, 
ΑΚ: 977, 882 επ., 1034,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Υπεξαίρεση - Υπεξαίρεση στην υπηρεσία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 609 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο 
ακροατήριο. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 258 του ΠΚ, όπως η περ. γ' αυτού αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 
παρ. 5β' του Ν.2721/1999, υπάλληλος ο οποίος παράνοµα ιδιοποιείται χρήµατα ή 
άλλα κινητά πράγµατα που τα έλαβε ή τα κατέχει λόγω αυτής της ιδιότητας του, και 
αν ακόµα δεν ήταν αρµόδιος γι' αυτό, τιµωρείται α) µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι 
µηνών, β) αν το αντικείµενο της πράξης είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο ετών και γ) µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, αν: αα) ο υπαίτιος 
µεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσµατα και το αντικείµενο της πράξης είναι ιδιαίτερα 
µεγάλης αξίας συνολικά ανώτερης των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών ή 
των 15.000 ευρώ, σύµφωνα µε την καθορισθείσα από τη διάταξη του άρθρου 5 του 
Ν.2943/2001 επίσηµη αντιστοιχία, ή ββ) το αντικείµενο της πράξης έχει αξίας 
µεγαλύτερη των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) ή των 73.000 ευρώ, 
σύµφωνα µε την καθορισθείσα από τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.2943/2001 
επίσηµη αντιστοιχία. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του 
υπ' αυτής προβλεπόµενου εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία, που 
περιλαµβάνει την αντικειµενική υπόσταση της κατά το άρθρο 375 παρ. 1 του ΠΚ 
υπεξαιρέσεως µε επαύξηση της ποινής, απαιτείται όπως το παράνοµα ιδιοποιούµενο 
πράγµα (χρήµατα ή άλλο κινητό) είναι ξένο (ολικά ή εν µέρει), τέτοιο δε θεωρείται 
αυτό που βρίσκεται σε ξένη σε σχέση µε το δράστη κυριότητα, µε την έννοια που 
εκλαµβάνεται αυτή στο αστικό δίκαιο, το οποίο ο υπάλληλος κατά την έννοια των 
άρθρων 13 εδ. α' και 263α του ΠΚ έλαβε ή κατέχει υπό την υπαλληλική του ιδιότητα, 
έστω και αν είναι αναρµόδιος γι' αυτό, ιδιοποίηση δε αποτελεί κάθε ενέργεια ή 
παράλειψη του δράστη, η οποία καταδηλώνει τη θέληση αυτού να εξουσιάζει και να 
διαθέτει το πράγµα σαν να είναι κύριος, που ενέχει τη γνώση ότι το πράγµα είναι ξένο 
(ολικά ή εν µέρει) και ότι το έλαβε ή το κατέχει ο δράστης υπό την υπαλληλική του 
ιδιότητα, ως και τη θέληση να ιδιοποιηθεί τούτο παράνοµα, χωρίς τη συγκατάθεση 
του κυρίου ή χωρίς άλλο δικαίωµα που παρέχεται σ' αυτόν από το νόµο. Ενδεχόµενος 
δόλος αρκεί. Για τη στοιχειοθέτηση, εξάλλου, της κακουργηµατικής µορφής της 
υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία, που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της 
περιπτώσεως γ' του άρθρου 258 του ΠΚ, απαιτείται να µεταχειρίστηκε ο υπαίτιος 
ιδιαίτερα τεχνάσµατα και επιπροσθέτως, να είναι το αντικείµενο αυτής ιδιαίτερα 
µεγάλης αξίας, συνολικά ανώτερης των 5.000.000 δραχµών ή των 15.000 ευρώ. Ως 
ιδιαίτερα τεχνάσµατα, τα οποία, εφόσον συντρέχουν, καθιστούν την παραπάνω πράξη 
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υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία κακούργηµα, θεωρούνται ενέργειες και παραλείψεις 
του δράστη υπαλλήλου, που τείνουν στην εξαπάτηση της Αρχής, όπως ψευδείς 
εγγραφές σε βιβλία, µη καταχώρηση εισπραττοµένων στα βιβλία, αλλοιώσεις 
αριθµών, έκδοση εικονικών εγγράφων κ.λ.π., µε τις οποίες επιδιώκεται να καταστεί 
δυσχερής ο έλεγχος ή να προκληθεί σύγχυση τους λογαριασµούς και γενικά ό,τι είναι 
κατά την κοινή πείρα επιτήδειο να συγκαλύψει την παράνοµη ενέργεια του 
υπαλλήλου. Η ως άνω διάταξη (του πρώτου εδαφίου της περιπτώσεως γ' του άρθρου 
258 ΠΚ, σε αντίθεση µε αυτή του δευτέρου εδαφίου) είναι ευµενέστερη για τον 
κατηγορούµενο από την αντίστοιχη προηγούµενη, όπως αυτή ίσχυε πριν από την 
αντικατάσταση της µε το άρθρο 14 παρ. 5β' του Ν.2721/1999, αφού για τον 
κακουργηµατικό χαρακτήρα του εγκλήµατος αυτού απαιτείτο µόνο να 
µεταχειρίστηκε ο υπαίτιος ιδιαίτερα τεχνάσµατα, ενώ µε τη νέα διάταξη απαιτείται 
επιπροσθέτως και το στοιχείο της ιδιαίτερα µεγάλης αξίας του αντικειµένου της 
πράξης, που πρέπει να είναι "συνολικά" ανώτερη των 5.000.000 δραχµών ή των 
15.000 ευρώ, η έλλειψη του οποίου καθιστά την πράξη αυτή πληµµέληµα. Εποµένως, 
η διάταξη αυτή εφαρµόζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ και για τις 
πράξεις που έχουν τελεσθεί πριν από την τροποποίηση της µε τον άνω νόµο 
(2721/1999 που άρχισε να ισχύει από 3.6.1999) και δεν έχουν αµετακλήτως 
εκδικασθεί. ∆εν τυγχάνει, όµως, στην προκείµενη περίπτωση εφαρµογής η διάταξη 
του άρθρου 98 ΠΚ, όπως αυτή ίσχυε πριν από την προσθήκη στην ίδια δεύτερης 
παραγράφου µε το άρθρο 14 παρ. 11 του Ν.2721/1999, ώστε να υπολογισθεί η αξία 
του αντικειµένου της πράξης µε βάση το αντικείµενο καθεµιάς από τις µερικότερες 
πράξεις, γιατί τότε δεν εφαρµόζεται αυτούσιος ο νέος νόµος (άρθρο 14 παρ. 5β' Ν. 
2721/1999), που επέφερε την αντικατάσταση της διάταξης του άρθρου 258 περ. γ' του 
ΠΚ και αξιώνει "συνολική" αξία, αλλά διασπάται και εφαρµόζεται µόνο κατά το 
µέρος που ευνοεί τον κατηγορούµενο µε την ύπαρξη ορισµένης αξίας. Τέτοια όµως 
διάσπαση, είναι ανεπίτρεπτη, αφού ο ευµενέστερος νόµος εφαρµόζεται όπως ισχύει 
στο σύνολο του και δεν διασπάται σε ευµενέστερες και µη για τον κατηγορούµενο 
διατάξεις, από τις οποίες εφαρµόζονται µόνο οι πρώτες, γιατί µε τον τρόπο αυτό 
καταρτίζεται από το δικαστήριο ίδιος νόµος κατά παράβαση των συνταγµατικών 
διατάξεων (αρθρ. 26, 73 επ.) περί διακρίσεως των λειτουργιών. Τα ίδια ακριβώς 
γίνονται δεκτά και στην όµοια περίπτωση της κακουργηµατικής απάτης που 
τελέσθηκε κατ' εξακολούθηση πριν την τροποποίηση του άρθρου 38 6 παρ. 3 µε το 
Ν.2721/1999 (ΟλΑΠ 5/2008).  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠ∆, λόγο αναίρεσης αποτελεί η απόλυτη 
ακυρότητα που συνέβη κατά την διαδικασία στο ακροατήριο (αρθρ. 171). Η 
παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος, για να δηµιουργήσει, κατ' άρθρο 171 παρ. 2 
ΚΠ∆, απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο και εντεύθεν να ιδρυθεί ο 
από το άρθρο 510 παρ. 1 Α' ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως, πρέπει ν' αναφέρεται 
περιορισµένα στην έλλειψη ενεργητικής ή παθητικής νοµιµοποίησης αυτού ή στην µη 
τήρηση της από το άρθρο 68 παρ. 1 και 2 του ίδιου Κώδικα επιβαλλόµενης 
προδικασίας και συνεπώς κάθε άλλη έλλειψη ή πληµµέλεια περί την παράσταση ή 
την εκπροσώπηση του πολιτικώς ενάγοντος δεν επιφέρει την απόλυτη αυτή 
ακυρότητα. Περαιτέρω κατά την παρ. 2 του αρθρ. 64 ΚΠ∆, µε την επιφύλαξη της 
διάταξης του αρθρ. 89 παρ. 1, όταν από διάταξη νόµου η υποχρέωση για την 
αποκατάσταση της ζηµίας ή την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης ή της ψυχικής 
οδύνης περιορίζεται αποκλειστικά σε τρίτο αστικώς υπεύθυνο, ο κατά το άρθρο 63 
νοµιµοποιούµενος σε άσκηση πολιτικής αγωγής µπορεί να παραστεί ως πολιτικώς 
ενάγων κατά του κατηγορουµένου προς υποστήριξη της κατηγορίας και µόνο. Κατά 
την έννοια της διάταξης αυτής δεν νοµιµοποιείται παθητικώς να παραστεί ως 
πολιτικώς ενάγων ο παθών από αδίκηµα που διέπραξε δηµόσιος υπάλληλος µε την 
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ιδιότητα του αυτή και κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, εκτός αν στρέφεται κατά 
του δηµοσίου ή του ν.Π∆δ. ως αστικώς υπευθύνου. Ο αµέσως όµως από την πράξη 
ζηµιωθείς δικαιούται να παρασταθεί ως πολιτικώς ενάγων κατά του κατηγορουµένου 
προς υποστήριξη και µόνο της κατηγορίας.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 502 παρ. 1 εδαφ. τελευταίο του ΚΠ∆, κατά την οποία 
"το κεφάλαιο της απόφασης για τις πολιτικές απαιτήσεις που προσβάλλεται από τον 
κατηγορούµενο ή τον Εισαγγελέα εξετάζεται από το Εφετείο και αν ακόµη δεν είναι 
παρών ο πολιτικώς ενάγων", προκύπτει ότι το δευτεροβάθµιο δικαστήριο, 
επιλαµβανόµενο της ουσιαστικής έρευνας της υποθέσεως, εξετάζει και το 
προσβαλλόµενο κεφάλαιο της αποφάσεως, που αφορά στις απαιτήσεις του πολιτικώς 
ενάγοντος, στις οποίες περιλαµβάνεται και η χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής 
βλάβης που επιδικάστηκε πρωτοδίκως, όχι µόνο όταν απουσιάζει ο πολιτικώς ενάγων, 
αλλά και όταν εµφανίζεται αυτός ενώπιον του Εφετείου υπό την ιδιότητα του 
µάρτυρα, χωρίς να παραιτείται µε σχετική δήλωση του της πολιτικής αγωγής και 
δίχως να επαναλαµβάνει την περί παραστάσεως του ως πολιτικώς ενάγοντος δήλωση, 
που έκανε ενώπιον του πρωτοβάθµιου δικαστηρίου. Το εφετείο, στην περίπτωση 
αυτή, ερευνώντας το παραπάνω κεφάλαιο, αποφαίνεται για τη βασιµότητα του, χωρίς 
να δικαιούται µόνον να αυξήσει το ποσό που επιδικάσθηκε πρωτοδίκως. 
- 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' 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 αυτό µέσο. Στην προκειµένη 
περίπτωση, µε ειδικότερη αιτίαση που προβάλλεται µε τον πρώτο λόγο αναιρέσεως, ο 
αναιρεσείων επικαλείται απόλυτη ακυρότητα, που συνέβη στο ακροατήριο, για το 
λόγο ότι το ∆ικαστήριο για το σχηµατισµό της κρίσεως του περί ενοχής του 
αναιρεσείοντος έλαβε υπόψη ως αναγνωσθέντα έγγραφα τα πρακτικά της 
πρωτοβάθµιας δίκης που δεν αναγνώσθηκαν. Η αιτίαση όµως αυτή είναι αβάσιµη, 
γιατί τα πρακτικά της πρωτοβάθµιας δίκης αναγνώσθηκαν, γεγονός που βεβαιώνεται 
στο σκεπτικό της προσβαλλοµένης απόφασης, αφού, όπως προκύπτει από την 
επισκόπηση της, αναφέρεται σ' αυτό η φράση " ... την ανάγνωση των πρακτικών της 
πρωτοβάθµιας δίκης ...", αρκεί δε η µνεία του γεγονότος τούτου σε οποιοδήποτε 
σηµείο των πρακτικών της προσβαλλοµένης αποφάσεως ακόµη και στην αιτιολογία 
της και δεν απαιτείται να αναφέρεται η ανάγνωση τούτων στο οικείο σηµείο των 
πρακτικών που αναφέρονται τα αναγνωσθέντα έγγραφα.  
- Η 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, υπάρχει όταν, 
προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, περιέχονται σ' αυτήν µε σαφήνεια, 
πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από τη 
διαδικασία στο ακροατήριο, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, τα 
αποδεικτικά µέσα που τα θεµελιώνουν και οι σκέψεις και οι νοµικοί συλλογισµοί µε 
βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών που 
αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που στη συγκεκριµένη περίπτωση 
εφαρµόσθηκε. Για την πληρότητα της αιτιολογίας σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα, 
πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολο τους και 
όχι ορισµένα µόνον απ' αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται 
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όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης 
αναφοράς τους και µνείας του τι προκύπτει από το καθένα χωριστά. Όταν δε 
εξαίρονται ορισµένα από αυτά, δεν ανακύπτει ανάγκη αιτιολόγησης, γιατί δεν 
εξαίρονται τα άλλα, ούτε προκύπτει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Για την 
ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού 
µε το διατακτικό, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. ∆εν αποτελούν, όµως, λόγο 
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 αξιολογικής συσχετίσεως µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, 
καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, 
πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγµατα κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας. Η απλή επανάληψη στην αιτιολογία της απόφασης (σκεπτικό) του 
διατακτικού, καθ' εαυτή, δεν συνιστά ελλιπή αιτιολογία, ειδικότερα όταν 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. Η εν λόγω αιτιολογία πρέπει να επεκτείνεται και στους προβαλλόµενους 
αυτοτελείς ισχυρισµούς. Ως τέτοιοι θεωρούνται όσοι προβάλλονται στο δικαστήριο 
της ουσίας από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορο του και τείνουν στην άρση του 
άδικου χαρακτήρα της πράξης ή την εξάλειψη του αξιοποίνου ή την µείωση της 
ποινής, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι ισχυρισµοί αυτοί προβλήθηκαν κατά 
τη διαδικασία στο ακροατήριο κατά τρόπο σαφή και ορισµένο µε επίκληση των 
πραγµατικών περιστατικών που τους θεµελιώνουν γιατί διαφορετικά το δικαστήριο 
δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει.  
- Λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως αποτελεί κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 
στοιχ. Ε' του ΚΠ∆ και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. Εσφαλµένη δε ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν το 
δικαστήριο της ουσίας αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη που 
πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή τέτοιας διατάξεως συντρέχει όχι µόνο 
όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που 
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη (ουσιαστικού δικαίου) που εφαρµόσθηκε, 
αλλά και όταν αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι στο πόρισµα της 
απόφασης, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό 
που 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 νόµο, οπότε η απόφαση 
στερείται νόµιµης βάσης. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 2, 13, 27, 85, 98, 258, 263, 
ΚΠ∆: 64, 89, 171, 329, 331, 333, 364, 369, 502, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 
στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
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Υπέρβαση εξουσίας - Θετική και αρνητική υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 896 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αρνητική υπέρβαση εξουσίας. Tα ποινικά δικαστήρια δεν µπορούν να 
επανεξετάσουν την οριστική τους απόφαση, όπως είναι και αυτή, µε την οποία 
απορρίπτεται ένδικο µέσο. 
- Κατά τα άρθρα 370 και 514 του ΚΠ∆, τα ποινικά δικαστήρια δεν µπορούν να 
επανεξετάσουν την οριστική τους απόφαση, όπως είναι και αυτή, µε την οποία 
απορρίπτεται ένδικο µέσο, ενώ, κατά της αποφάσεως του Αρείου Πάγου, µε την 
οποία απορρίπτεται αίτηση αναιρέσεως δεν επιτρέπεται ένδικο µέσο, ούτε δεύτερη 
αίτηση αναιρέσεως κατά της ίδιας αποφάσεως, αλλά, στην περίπτωση κατά την οποία 
ο Άρειος Πάγος παρέλειψε, από παραδροµή, να ερευνήσει προταθέντα παραδεκτώς 
αναιρετικό λόγο, µπορεί, εν όψει της αυτοτέλειας κάθε λόγου αναιρέσεως, που 
σωρευτικώς διατυπώνεται µε τους λοιπούς λόγους στο ίδιο δικόγραφο αναιρέσεως, να 
επανέλθει και να τον εξετάσει, χωρίς αυτό να αντιτίθεται στις παραπάνω διατάξεις, 
διότι, επί του µη εξετασθέντος αναιρετικού λόγου, δεν υπάρχει απόφαση. Το ίδιο, 
όµως, δεν ισχύει και στην περίπτωση, που ο Άρειος Πάγος εκ παραδροµής παρέλειψε 
να εξετάσει λόγο αναιρέσεως, αυτεπαγγέλτως, κατ' άρθρο 511 του ΚΠ∆, ερευνώµενο, 
ο οποίος δεν προτάθηκε, ακόµη και όταν ο αναιρεσείων, µε υποβληθέν υπόµνηµά του 
στη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως, επεσήµανε την ύπαρξη τέτοιου λόγου και 
ζήτησε την αυτεπάγγελτη έρευνά του, καθόσον ο Άρειος Πάγος, µετά την εξέταση 
όλων των παραδεκτώς προβληθέντων αναιρετικών λόγων, ελλείψει εκκρεµότητας 
παραδεκτώς προταθέντος λόγου, απεκδύεται της εξουσίας του και δεν έχει 
δικαιοδοσία να επανέλθει εκ νέου προς εξέταση της υποθέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 370, 511, 514, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1829 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή χρεών προς το ∆ηµόσιο. Κλήτευση κατηγορουµένου. 
- Κρίσιµα στοιχεία για τη θεµελίωση του προβλεποµένου από τη διάταξη του άρθρου 
25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990 εγκλήµατος της µη καταβολής χρεών προς το δηµόσιο, 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 του Ν. 2523/1997 και στη συνέχεια µε το 
άρθρο 34 παρ.1 του Ν. 3220/2004, που πρέπει να προσδιορίζονται στο κλητήριο 
θέσπισµα και την 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 µε πληρωµή τριών συνεχών δόσεων του 
χρέους ή ολοκλήρου του ποσού του, όταν αυτό είναι καταβλητέο εφάπαξ, πέραν των 
δύο µηνών (ήδη τεσσάρων µηνών) από τη λήξη του χρόνου καταβολής του.  



 

[152] 
 

- Από τις διατάξεις των άρθρων 320 και 321 ΚΠ∆ προκύπτει ότι ο κατηγορούµενος 
κλητεύεται στο ακροατήριο για να δικασθεί µε επίδοση σ' αυτόν εγγράφου που 
περιέχει µε ποινή ακυρότητας ακριβή καθορισµό της πράξεως για την οποία 
κατηγορείται ώστε να µπορεί να προετοιµάσει την υπεράσπισή του. Τα ίδια ορίζονται 
από το άρθρο 6 παρ. 3 εδαφ. α' και β' της ΕΣ∆Α (άρθρ. 6 παρ. 3 εδαφ. α' και β' της 
από 4 Νοεµβρίου 1950 ∆ιεθνείς Συµβάσεις της Ρώµης που κυρώθηκε µε το 
Ν∆.53/1974 και αποτελεί εγχώριο δίκαιο). Η ακυρότητα, όµως, από τη µη τήρηση 
των διατάξεων αυτών είναι σχετική κατά τη διάταξη του άρθρου 170 παρ. 1 ΚΠ∆ σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 171 του ιδίου Κώδικα ως αναγόµενη σε 
προπαρασκευαστικές πράξεις της κύριας διαδικασίας, γι' αυτό και πρέπει, κατά το 
άρθρο 173 ΚΠ∆ να προταθεί µέχρι την έκδοση οριστικής σε τελευταίο βαθµό 
αποφάσεως για την κατηγορία, άλλως καλύπτεται. Αν προβληθεί εγκαίρως από τον 
κατηγορούµενο που εµφανίσθηκε στη δίκη και προέβαλε αντιρρήσεις στην πρόοδό 
της (άρθρ. 174 παρ.1 ΚΠ∆) και η σχετική ένσταση απορριφθεί από το πρωτοβάθµιο 
∆ικαστήριο, µπορεί να προβληθεί µε λόγο εφέσεως και αν απορριφθεί και από το 
Εφετείο µπορεί να προβληθεί ως λόγος αναιρέσεως κατά της καταδικαστικής 
αποφάσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β' του ΚΠ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 320, 321, 
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 25, 
Νόµοι: 3220/2004, άρθ. 34, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 168 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή χρεών προς το ∆ηµόσιο. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Παραγραφή. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Με αυτά που δέχθηκε, το Τριµελές Πληµµελειοδικείο Πειραιώς, δεν διέλαβε στην 
προσβαλλόµενη απόφασή του κατά το περί ενοχής του κατηγορουµένου τµήµα της 
την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ 
ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, καθόσον αυτή είναι ελλιπής, ασαφής και 
αντιφατική. Ειδικότερα, στο σκεπτικό δέχεται το ∆ικαστήριο της ουσίας ότι ο 
κατηγορούµενος ήδη αναιρεσείων, δεν κατέβαλε τα άνω χρέη προς το ∆ηµόσιο υπό 
την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της ΑΕ µε την επωνυµία "ΠΛΕΙΑΣ ΑΕ", 
χωρίς να αναφέρεται ποια από τις ιδιότητες είχε ο κατηγορούµενος, δηλαδή αν ήταν 
Πρόεδρος του ∆Σ ή ∆ιευθύνων Σύµβουλος κτλ της ως άνω ΑΕ ώστε να υπέχει 
ποινική ευθύνη, προκύπτει δε και ασάφεια και αντίφαση µε την παραδοχή στο 
διατακτικό ότι ο κατηγορούµενος "όντας οφειλές της του ∆ηµοσίου" ήτοι ως 
οφειλέτης ατοµικών χρεών δεν κατέβαλε τα χρέη αυτά. Περαιτέρω, δεν αιτιολογείται 
ειδικώς και εµπεριστατωµένως η συνδροµή του στοιχείου του δόλου του 
κατηγορουµένου, διότι ενώ το δικαστήριο, προς αντίκρουση σχετικού αρνητικού της 
κατηγορίας ισχυρισµού, δέχθηκε ότι η παραπάνω Ανώνυµη Εταιρεία κηρύχθηκε σε 
κατάσταση πτωχεύσεως µε ηµεροµηνία παύσεως των πληρών την 1.10.2003 (ήτοι 
προ της βεβαιώσεως των χρεών) και εποµένως ο κατηγορούµενος δεν είχε την προς 
τούτο εξουσία διοικήσεως της εταιρείας και δεν µπορούσε να καταβάλει τα 
οφειλόµενα χρέη προς το ∆ηµόσιο, εν συνεχεία δέχθηκε το δικαστήριο ότι "δεν 
αποδείχθηκε ότι ο ίδιος κατηγορούµενος στη διάρκεια που είχε τη διαχείριση και 
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διοίκηση της πτωχεύσασας εταιρίας δεν είχε τη δυνατότητα να εξοφλήσει τα επίδικα 
χρέη ...", µε τη παραδοχή δε αυτή, ερµήνευσε και εφήρµοσε συνάµα εσφαλµένα τις 
ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 1α, 27 παρ. 1 ΠΚ, 25 παρ. 1γ 2, 3 
του Ν. 1882/1990 όπως ήδη ισχύουν, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 2 
του ΑΝ 635/1937 και 679 του Εµπορικού Νόµου. Εποµένως, οι από το άρθρο 510 
παρ. 1 στοιχ. ∆' και Ε' του ΚΠοιν∆ µοναδικοί λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη 
αιτιολογίας και για εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή των ουσιαστικών ποινικών 
διατάξεων είναι βάσιµοι.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 2, 111, 112, 113,  
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 25, 
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 23, 
Νόµοι: 3220/2004, άρθ. 34, 
Νόµοι: 3588/2997, άρθ. 17, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 704 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή χρεών προ το ∆ηµόσιο. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ποινικής διατάξεως. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1α Ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε µε 
τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 Ν. 2523/1997 και του άρθρου 34 παρ. 1 Ν. 
3220/2004, που εφαρµόζονται εν προκειµένω, ως εκ του χρόνου καταβολής των 
επιδίκων χρεών, " η καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωµένων στις δηµόσιες 
οικονοµικές υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) και τα τελωνεία χρεών προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών, διώκεται 
ύστερα από αίτηση του προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. ή του Τελωνείου, προς τον 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης: α) 
τεσσάρων τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, 
συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων µέχρι την 
ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την ως 
άνω αίτηση, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ β) έξι τουλάχιστον 
µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω 
περίπτωση α, υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ, και γ) ενός τουλάχιστον έτους, 
εφόσον το 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' του ν. 1882/1990 "στις πιο κάτω περιπτώσεις οφειλετών του ∆ηµοσίου και τρίτων 
πλην ιδιωτών, οι προβλεπόµενες ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, επιβάλλονται και προκειµένου: α).... β) Για εταιρίες οµόρρυθµες ή 
ετερόρρυθµες, στους οµόρρυθµους εταίρους και στους διαχειριστές τους. Για 
περιορισµένης ευθύνης εταιρίες, στους διαχειριστές αυτών και όταν ελλείπουν, 
αδιάφορα από το λόγο ελλείψεώς 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, σωρευτικό ή µη. 
Τέλος κατά την παρ.3 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 του 
Ν. 2523/1997 "για τα πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος 
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άρθρου, η ποινική δίωξη ασκείται για τα 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 τα χρέη που βεβαιώθηκαν ανεξάρτητα από τη λύση 
ή µη των νοµικών προσώπων, αλλά γεννήθηκαν ή ανάγονται στο χρόνο που είχαν την 
ιδιότητα αυτή.......".  
Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι αυτουργός του εγκλήµατος της µη καταβολής 
χρεών προς το ∆ηµόσιο που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος εταιρίας περιορισµένης 
ευθύνης είναι εκείνος, ο οποίος ήταν διαχειριστής της εταιρίας κατά το χρόνο που 
γεννήθηκαν τα χρέη, έστω και αν, κατά το χρόνο της βεβαιώσεώς αυτών, δεν είχε 
πλέον την ιδιότητα αυτή.  
- H καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρο 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος παρ. 3 και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης, κατά το άρθρο 510 περ. ∆' ΚΠ∆, όταν εκτίθενται 
σ` αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά 
στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών 
και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι 
νοµικοί συλλογισµοί µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που 
αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. 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 ποιο 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). Η ύπαρξη του 
δόλου που απαιτείται, κατά το άρθρο 26 παρ. 1 ΠΚ, για τη θεµελίωση της 
υποκειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος, δεν είναι καταρχήν ανάγκη να 
αιτιολογείται ιδιαιτέρως, αφού ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των 
περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και 
εξυπακούεται ότι προκύπτει από την πραγµάτωση των περιστατικών τούτων, εκτός 
αν αξιώνονται από τον νόµο πρόσθετα στοιχεία, για την υποκειµενική υπόσταση του 
εγκλήµατος. Το έγκληµα της παραβάσεως του άρθρου 25 Ν. 1882/1990 που είναι 
πληµµέληµα, αφού τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως (άρθρο 18 ΠΚ), προϋποθέτει 
δόλο (πρόθεση), αφού δεν καθορίζεται υπό του άνω άρθρου το είδος της 
υπαιτιότητας. Εντεύθεν και δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία του δόλου ούτε και στην 
περίπτωση που κάποιος καταδικάσθηκε για την παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1 Ν. 
1882/1990 και είχε κηρυχθεί προ της διαπράξεως του αδικήµατος σε κατάσταση 
πτωχεύσεως, τα δε χρέη προς το ∆ηµόσιο βεβαιώθηκαν µετά την κήρυξη της 
πτωχεύσεως, ενώ δεν υφίσταται υποχρέωση του δικαστηρίου να απαντήσει σε 
συναφή προς τα άνω ισχυρισµό του κατηγορουµένου, εφ` όσον αυτός δεν είναι 
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αυτοτελής, κατά τις διατάξεις των άρθρων 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠ∆, αλλά 
αρνητικός της κατηγορίας ισχυρισµός. (βλ. σχετ. ΑΠ 722/2010, ΑΠ422/2010) 
Επίσης, η επιβαλλόµενη από τις πιο πάνω διατάξεις ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς 
ισχυρισµούς του κατηγορουµένου, δηλαδή εκείνους που προβάλλονται στο 
δικαστήριο της ουσίας από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορό του και τείνουν στην 
άρση του αδίκου χαρακτήρα της πράξης ή της ικανότητας προς καταλογισµό ή στη 
µείωση αυτής ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή στη µείωση της ποινής, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ισχυρισµοί αυτοί έχουν προβληθεί κατά τρόπο σαφή και ορισµένο. 
Ισχυρισµός, όµως, ο οποίος αποτελεί άρνηση αντικειµενικού και υποκειµενικού 
στοιχείου του εγκλήµατος και, συνεπώς, της κατηγορίας ή απλό υπερασπιστικό 
επιχείρηµα, δεν είναι αυτοτελής, µε την πιο πάνω έννοια, γι αυτό το δικαστήριο της 
ουσίας δεν έχει υποχρέωση να αιτιολογήσει ειδικά την απόρριψή του.  
- Λόγο αναιρέσεως, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 περ. Ε' του ΚΠ∆, συνιστά και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 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 σωστά τα περιστατικά, που δέχθηκε, στη διάταξη που εφαρµόστηκε. 
Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και 
όταν η παραβίαση αυτής γίνεται εκ πλαγίου γιατί δεν αναφέρονται στην απόφαση µε 
σαφήνεια, πληρότητα, και ορισµένο τρόπο τα πραγµατικά περιστατικά που 
προέκυψαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, από την ακροαµατική διαδικασία, ή 
κατά την έκθεση αυτών υπάρχει αντίφαση είτε στην ίδια αιτιολογία είτε µεταξύ της 
αιτιολογίας και του διατακτικού, ώστε να µην είναι εφικτός ο έλεγχος από τον Αρειο 
Πάγο για την ορθή ή µη εφαρµογή του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης 
βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 473, 474, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 25,  
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 23,  
Νόµοι: 3220/2004, άρθ. 34,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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