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Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 433 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αγορανοµικά αδικήµατα. Πώληση ακατάλληλων τροφίµων. Έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως. 
- κατά το άρθρο 15 του Π∆ 40/77, τα τρόφιµα, αναλόγως των αποτελεσµάτων των 
κτηνιατρικών επιθεωρήσεων, βάσει της εν γένει υγιεινής και ποιοτικής καταστάσεως 
στην οποία αυτά ευρίσκονται και των όρων της ισχύουσας νοµοθεσίας, 
χαρακτηρίζονται ως ακολούθως: α) κατάλληλα προς κατανάλωση, β)... ε) 
ακατάλληλα προς κατανάλωση, ως µη πληρούντα τις διατάξεις της ισχύουσας 
νοµοθεσίας, κατά δε το άρθρο 22 του ιδίου προεδρικού διατάγµατος, οι 
παραβαίνοντες τις διατάξεις αυτού τιµωρούνται κατά τις διατάξεις του Ν. 248/1914. 
επίσης, κατά το άρθρο 23β του άνω νόµου, όπως το εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 
15 παρ. 3 του Ν. 2732/1999, 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. Περαιτέρω, κατά την ισχύουσα 
παρ. 1 του άρθρου 36 (µετά την κατάργηση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου) του 
Αγορανοµικού Κώδικα (Ν∆ 136/1946), για κάθε παράβαση των διατάξεων του 
διατάγµατος αυτού και των "εις εκτέλεση αυτού διατάξεων", που γίνεται στα 
ξενοδοχεία φαγητού και ύπνου, τα εστιατόρια κάθε είδους και στα εκεί αναφερόµενα 
λοιπά καταστήµατα, εργοστάσια και εργαστήρια, τιµωρούνται ως αυτουργοί "ο 
κύριος της επιχειρήσεως, ο διευθυντής και ο επόπτης του εστιατορίου ή ξενοδοχείου 
και λοιπών καταστηµάτων, εργοστασίων, εργαστηρίων κ.λ.π.". Εξάλλου, κατά το 
άρθρο 30 παρ. 12 και 15 του ίδιου Κώδικα, τιµωρούνται µε φυλάκιση ή µε χρηµατική 
ποινή ή και µε τις δύο αυτές ποινές εκείνοι που παραβαίνουν τις εκδιδόµενες κατά 
τον Κώδικα αυτόν αγορανοµικές και άλλες αστυνοµικές διατάξεις, που ρυθµίζουν 
αγορανοµικά αντικείµενα, αν δε η παράβαση αυτή τελέσθηκε από αµέλεια 
επιβάλλεται φυλάκιση το πολύ έξι µηνών ή χρηµατική ποινή,σύµφωνα µε τη διάταξη 
του άρθρου 33 του ίδιου Κώδικα.  
- Η καταδικαστική απόφαση στερείται της απαιτούµενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και ιδρύεται έτσι ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' 
του ίδιου Κώδικα λόγος αναιρέσεως, όταν δεν 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 αυτών στην 
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ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε, ενώ αρκεί για την ύπαρξη της 
επιβαλλόµενης αιτιολογίας, η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ενόψει αυτών, για να έχει η 
καταδικαστική για παράβαση του άρθρου 30 παρ. 15 του Ν∆ 136/1946 απόφαση την 
επιβαλλόµενη κατά τα ανωτέρω αιτιολογία, απαιτείται να εκτίθεται σ' αυτήν ότι ο 
κατηγορούµενος είχε κατά τον χρόνο τελέσεως της πράξεως µία από τις τρεις πιο 
πάνω ιδιότητες , περαιτέρω δε να αναφέρεται το είδος της υπαιτιότητας του 
κατηγορουµένου που γίνεται δεκτό, αν δηλαδή αυτός τέλεσε την πράξη από δόλο ή 
από αµέλεια.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, 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 στον 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, 
Νόµοι: 248/1914, άρθ. 22,  
Ν∆: 136/1946, άρθ. 30, 33, 36,  
Π∆: 40/1977, άρθ. 15, 22,  
Νόµοι: 2732/1999, άρθ. 15, 23, 36, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 969 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ατύχηµα σε νεροτσουλήθρες, Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αυτοψία. Ακυρότητα διαδικασίας. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 302 παρ. 1 και 28 του ΠΚ προκύπτει 
ότι για τη στοιχειοθέτηση του προβλεπόµενου από αυτές εγκλήµατος της 
ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται αντικειµενικά µεν πρόκληση θανάτωσης 
άλλου, υποκειµενικά δε α) µη καταβολή από το δράστη της επιβαλλόµενης, κατ' 
αντικειµενική κρίση, προσοχής, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος 
άνθρωπος οφείλει υπό τις ίδιες περιστάσεις να καταβάλει, βάσει των νοµικών 
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κανόνων, των συνηθειών που επικρατούν στις συναλλαγές και της κοινής πείρας και 
λογικής και β) δυνατότητα αυτού, βάσει των προσωπικών περιστάσεων, γνώσεων και 
ικανοτήτων, να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο από 
έλλειψη της προαναφερόµενης προσοχής, είτε δεν προέβλεψε (άνευ συνειδήσεως 
αµέλεια), είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν 
(συνειδητή αµέλεια) και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της πράξης ή 
παράλειψης του δράστη και του επελθόντος αποτελέσµατος.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από το άρθρο 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στ. ∆' του ίδιου Κώδικα, 
όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά 
κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, 
στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών 
και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και 
οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφαρµόσθηκε. Απαιτείται να διαλαµβάνεται στην απόφαση η κατ' είδος 
µνεία των αποδεικτικών µέσων και δεν είναι αναγκαία η αναφορά περί του τι 
προέκυψε από καθένα από αυτά ούτε να γίνεται συγκριτική στάθµιση και αξιολόγηση 
αυτών ώστε η παράλειψή της να καθιστά την απόφαση ελλιπή κατά την αιτιολογία 
της.  
- Η κατά το άρθρο 178 ΚΠ∆ απαρίθµηση των αποδεικτικών µέσων κατά την ποινική 
διαδικασία, είναι ενδεικτική και αφορά τα κυριότερα από αυτά, χωρίς να αποκλείει τα 
άλλα. Ειδικά η αυτοψία η οποία διατάσσεται κατά τα άρθρα 180 επ. και 183 επ. ΚΠ∆ 
µε τη συνδροµή των εις τις οικείες διατάξεις προϋποθέσεων, από Ανακριτικό 
υπάλληλο, το ∆ικαστικό Συµβούλιο ή το ∆ικαστήριο αποτελεί ιδιαίτερο και 
αυτοτελές είδος αποδεικτικού µέσου, διακρινόµενο των εγγράφων, πρέπει δε για τη 
δηµιουργία βεβαιότητας ότι έλαβε και αυτήν υπόψη του το ∆ικαστήριο, να 
αναφέρεται ειδικά στην αιτιολογία, µεταξύ των αποδεικτικών µέσων που λήφθηκαν 
υπόψη του. ∆ιαφορετικά, αν δηλαδή δεν αναφέρεται στο προοίµιο του σκεπτικού της 
αποφάσεως µεταξύ των αποδεικτικών µέσων ή δεν διαφαίνεται ότι το ουσιαστικό 
περιεχόµενο αυτής εµπεριέχεται στις παραδοχές της αποφάσεως, δεν προκύπτει 
βεβαιότητα, ότι το ∆ικαστήριο έλαβε υπόψη του και το ιδιαίτερο αυτό αποδεικτικό 
µέσο, µη αρκούσης της αναφοράς στα έγγραφα. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 365 παρ. 1 εδ. 1 του Κ.Π.∆ στις περιπτώσεις που είναι 
αδύνατη η εµφάνιση ενός µάρτυρα στο ακροατήριο, εξαιτίας θανάτου, γήρατος, 
µακράς και σοβαρής ασθένειας, διαµονής στο εξωτερικό ή άλλου εξαιρετικά σοβαρού 
κωλύµατος ή σε όσες άλλες περιπτώσεις ορίζει ο νόµος, διαβάζεται στο ακροατήριο 
αν υποβληθεί αίτηση, η ένορκη κατάθεσή του που δόθηκε στην προδικασία, 
διαφορετικά ακυρώνεται η διαδικασία. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι 
ακυρότητα της διαδικασίας, εκ της οποίας ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, από το άρθρο 
510 παρ. 1 περ. Α' του Κ.Π.∆., 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 και επίσης όταν ληφθεί υπόψη τέτοια κατάθεση παρά την εναντίωση του 
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κατηγορουµένου και χωρίς να βεβαιώσει το δικαστήριο την αδυναµία εµφανίσεώς 
του, γιατί έτσι παραβιάζεται το δικαίωµα που παρέχεται σε κάθε κατηγορούµενο, από 
τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 εδ. δ' της Ε.Σ.∆.Α. και το άρθρο 14 παρ. 3 στοιχ. ε' 
του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα (ν. 2462/1997), να 
εξετάζει και να ελέγχει τους µάρτυρες. ∆εν δηµιουργείται όµως καµία ακυρότητα, 
όταν το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση, αναγνώσει και λάβει υπόψη 
του ένορκη κατάθεση µάρτυρα κατά την προδικασία, ακόµη και χωρίς να βεβαιώσει 
την αδυναµία εµφανίσεώς του, εφόσον ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορός του, δεν 
εναντιωθούν σχετικά. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 302, 
ΚΠ∆: 178, 180 επ., 183 επ., 365, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στ. ∆. 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 591 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονίας από αµέλεια. Η καταδικαστική απόφαση έχει την ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 302 παρ. 1 και 28 του ΠΚ προκύπτει 
ότι για τη στοιχειοθέτηση του προβλεπόµενου από αυτές εγκλήµατος της 
ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται αντικειµενικά µεν πρόκληση θανάτωσης 
άλλου, υποκειµενικά δε α) µη καταβολή από το δράστη της επιβαλλόµενης, 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, να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο από 
έλλειψη της προαναφερόµενης προσοχής, είτε δεν προέβλεψε (άνευ συνειδήσεως 
αµέλεια), είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν 
(συνειδητή αµέλεια) και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της πράξης ή 
παράλειψης του δράστη και του επελθόντος αποτελέσµατος.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία που 
απαιτείται κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο 
αναίρεσης, όταν σ' αυτήν περιέχονται µε σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από τη διαδικασία στο 
ακροατήριο σχετικά µε τα υποκειµενικά και αντικειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, 
οι αποδείξεις 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: 
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ΠΚ: 28, 302,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 991 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια.Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ.1 του ΠΚ όποιος επιφέρει από αµέλεια το 
θάνατο άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών κατά δε τη διάταξη 
του άρθρου 28 του ιδίου Κώδικα από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της 
προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει είτε δεν 
προέβλεψε το 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 προβλεποµένου από αυτές εγκλήµατος της 
ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται αντικειµενικά µεν πρόκληση θανατώσεως 
άλλου, υποκειµενικά δε: α)µη καταβολή από το δράστη της επιβαλλόµενης, κατά 
αντικειµενική κρίση, προσοχής, την οποία κάθε µέσο 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, β)δυνατότητα αυτού, βάσει των προσωπικών περιστάσεων, γνώσεων και 
ικανοτήτων, να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα το οποίο από 
έλλειψη της προαναφερόµενης προσοχής είτε δεν προέβλεψε (άνευ συνειδήσεως 
αµέλεια), είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν 
(συνειδητή αµέλεια) και γ)να υπάρχει αντικειµενικός σύνδεσµος µεταξύ της 
ενεργείας ή παράλειψης του δράστη και του επελθόντος αποτελέσµατος. Όταν το εξ 
αµελείας έγκληµα είναι απότοκο συνδροµής αµέλειας πολλών προσώπων το καθένα 
από αυτά κρίνεται και ευθύνεται αυτοτελώς και ανεξαρτήτως των άλλων κατά το 
λόγο της αµελείας που επιδείχθηκε από αυτό και εφόσον, πάντως, το επελθόν 
αποτέλεσµα τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο προς αυτήν. Η πράξη δε ή η παράλειψη του 
δράστη τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε το αποτέλεσµα που επήλθε όταν αυτή, κατά 
την κοινή αντίληψη, είναι εκείνη που άµεσα προκάλεσε το αποτέλεσµα και συνεπώς 
βρίσκεται σε άµεση αιτιότητα προς αυτό.  
- 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 τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.∆'ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ'αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια 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 
η αξιολόγηση τους και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην 
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ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας 
είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού µε το διατακτικό που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα, πρέπει να προκύπτει 
από την απόφαση ότι έχουν ληφθεί υπόψη και εκτιµηθεί όλα στο σύνολό τους και όχι 
µόνο ορισµένα από αυτά, αρκεί δε να µνηµονεύονται όλα κατά το είδος τους 
(µάρτυρες, έγγραφα, απολογία κατηγορουµένου κ.λπ) χωρίς να είναι αναγκαία η 
ειδικότερη αναφορά τους και µνεία του τι προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που ιδρύει λόγο αναιρέσεως 
από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Ε' ΚΠοιν∆, υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στη 
διάταξη διαφορετική έννοια από εκείνη που έχει στην πραγµατικότητα εσφαλµένη 
εφαρµογή νόµου, που ιδρύει τον ίδιο αναιρετικό λόγο, υπάρχει όταν το δικαστήριο 
δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε στη διάταξη που 
εφάρµοσε, καθώς και όταν η παραβίαση αυτή λαµβάνει χώρα εκ πλαγίου, δηλαδή 
όταν δεν αναφέρονται στην απόφαση, ως συνδυασµό σκεπτικού και διατακτικού µε 
σαφήνεια, πληρότητα και κατά συγκεκριµένο τρόπο, τα πραγµατικά περιστατικά, που 
προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία ή κατά την έκθεση αυτών υπάρχουν 
ασάφειες αντιφάσεις ή λογικά κενά είτε στο σκεπτικό είτε µεταξύ σκεπτικού και 
διατακτικού, µε συνέπεια να µην είναι εφικτός ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της 
ορθής ή µη εφαρµογής της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, οπότε η απόφαση 
στερείται νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 302, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Εγκλήµατα σχετικά µε την υπηρεσία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1896 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παθητική δωροδοκία. Ανακριτικές πράξεις επί εγκληµατικών οργανώσεων. 
Ανακριτική διείσδυση µε έκδοση βουλεύµατος του αρµόδιου δικαστικού συµβουλίου. 
- Κατά το άρθρο 235 του ΠΚ, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ο 
υπάλληλος, ο οποίος κατά παράβαση των καθηκόντων του ζητεί ή λαµβάνει, άµεσα ή 
µε τη µεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, ωφελήµατα οποιασδήποτε 
φύσης ή δέχεται υπόσχεση τούτων, προκειµένου να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη 
που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σε αυτά. Από την ανωτέρω διάταξη 
προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της παθητικής δωροδοκίας 
(δωροληψίας), απαιτείται, εκτός από την ιδιότητα του δράστη ως υπαλλήλου, κατά 
την έννοια του άρθρου 13 περιπτ.α' του ΠΚ, η από µέρους αυτού του ίδιου ή δια 
µέσου άλλου, απαίτηση ή αποδοχή ωφεληµάτων που δεν δικαιούται ή αποδοχή 
υπόσχεσης προς παροχή αυτών (ωφεληµάτων), για ενέργεια ή παράλειψή του που 
ανάγεται ή αντίκειται στα καθήκοντά του, όπως αυτά διαγράφονται ή προκύπτουν 
από το νόµο ή τους υπηρεσιακούς κανονισµούς ή τις διαταγές ή οδηγίες των 
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προϊσταµένων του ή την υπηρεσιακή του σχέση ή τη φύση της υπηρεσίας του, είναι 
δε αδιάφορο αν η ενέργεια ή παράλειψη του υπαλλήλου πραγµατοποιήθηκε ή αν 
αυτός σκόπευε ειλικρινά να την πραγµατώσει (ΟλΑΠ 6/1998). Υποκειµενικώς 
απαιτείται δόλος, δηλαδή γνώση του υπαλλήλου ότι απαιτεί ή δέχεται τα ωφελήµατα 
ή την υπόσχεση αυτών για ενέργεια ή παράλειψή του αναγόµενη ή αντικείµενη στα 
καθήκοντά του και θέληση αυτού να πράξει τούτο.  
Περαιτέρω µε το άρθρο 49 παρ.1 και 2 του Ν.2935/2001 "Προσωπικό Λιµενικού 
Σώµατος και άλλες διατάξεις" συστάθηκε στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας 
αυτοτελές ειδικό γραφείο, ονοµαζόµενο "Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων ΥΕΝ", το 
οποίο έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη συγκεκριµένων 
εγκληµάτων, στα οποία περιλαµβάνεται και αυτό του άρθρου 235 του ΠΚ και τα 
οποία διαπράττουν ή συµµετέχουν σε αυτά προσωπικό Λ.Σ. όλων των βαθµών ή 
πολιτικοί υπάλληλοι του ΥΕΝ και των εποπτευόµενων νοµικών προσώπων δηµοσίου 
δικαίου, ενώ στην παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η προανάκριση και η 
προκαταρκτική εξέταση που ενεργείται από το ανωτέρω Γραφείο εποπτεύεται είτε 
από τον αρµόδιο Προϊστάµενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών είτε από τον αρµόδιο 
Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου είτε από τους υφισταµένους τους Εισαγγελείς και 
Αντεισαγγελείς. Ακολούθως στο άρθρο 51 παρ.1 του ανωτέρω νόµου ορίζεται ότι δεν 
είναι άδικη η πράξη προσωπικού του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων ΥΕΝ που, 
µε εντολή του προϊσταµένου του και µε σκοπό την ανακάλυψη ή τη σύλληψη 
προσώπου εµπλεκόµενου σε αξιόποινη πράξη, από αυτές που αναφέρονται στο νόµο 
αυτόν, εµφανίζεται ως συµµέτοχος της πράξης, για την περίπτωση δε αυτή απαιτείται 
η σύµφωνη γνώµη του κατά το άρθρο 49 εισαγγελικού λειτουργού (εισαγγελέα 
Πρωτοδικών ή Ναυτοδικείου), ενώ στο άρθρο 52 του ίδιου νόµου προβλέπεται η 
άρση του απορρήτου της ανταπόκρισης, η άρση του απορρήτου των τραπεζικών 
λογαριασµών, η απαγόρευση κινήσεως λογαριασµών ή του ανοίγµατος των θυρίδων 
και η καταγραφή των σχετικών πράξεων µε συσκευές ήχου ή εικόνας ή άλλα ειδικά 
τεχνικά µέσα και η χρησιµοποίηση του υλικού ως αποδεικτικού στοιχείου ενώπιον 
οποιουδήποτε δικαστηρίου, ανακριτικής ή άλλης δηµόσιας αρχής, σε όλες όµως τις 
ανωτέρω περιπτώσεις του άρθρου 52 απαιτείται έκδοση βουλεύµατος του αρµόδιου 
δικαστικού συµβουλίου. Από την αντιπαραβολή των ανωτέρω διατάξεων του 
Ν.2935/2001 προκύπτει ότι για την εµφάνιση του προσωπικού του Γραφείου 
Εσωτερικών Υποθέσεων ΥΕΝ ως συµµετόχου της πράξης και τη διενέργεια 
ανακριτικών πράξεων, δηλαδή για την ανακριτική διείσδυση, απαιτείται µόνο η 
σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου εισαγγελικού λειτουργού και όχι έκδοση βουλεύµατος, 
το οποίο απαιτείται µόνο για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις του άρθρου 52 του 
νόµου, στις οποίες περιλαµβάνεται κατά τα άνω και η καταγραφή τηλεφωνικής 
συνοµιλίας σε ανοιχτή ακρόαση.  
- Το άρθρο 253 Α του ΚΠ∆ που προβλέπει ανακριτική διείσδυση µε έκδοση 
βουλεύµατος του αρµόδιου δικαστικού συµβουλίου, δεν εφαρµόζεται εν προκειµένω, 
γιατί αφορά συγκεκριµένες αξιόποινες πράξεις (εγκληµατικές και τροµοκρατικές 
οργανώσεις) όλων των προσώπων, ενώ οι διατάξεις του Ν.2935/2001 αφορούν 
συγκεκριµένες αξιόποινες πράξεις συγκεκριµένων προσώπων (προσωπικού Λ.Σ. και 
πολιτικών υπαλλήλων ΥΕΝ) και έτσι ως ειδικές, υπερισχύουν αυτών του άρθρου 253 
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Α του ΚΠ∆, αφού µάλιστα προβλέπουν και αυτές έκδοση βουλεύµατος σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις. Σε περίπτωση που οι ανακριτικές πράξεις µεταξύ των 
οποίων και η ανακριτική διείσδυση του προσωπικού του Γραφείου Εσωτερικών 
Υποθέσεων του ΥΕΝ δεν έγιναν µε τις προϋποθέσεις που διαγράφονται στον 
ανωτέρω νόµο, καθίστανται άκυρες και έτσι τα εξ αυτών συλλεγέντα στοιχεία δεν 
επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν ενώπιον του δικαστηρίου, αλλιώς προκαλείται 
απόλυτη ακυρότητα κατά το άρθρο 171 παρ.1 δ του ΚΠ∆ και ιδρύεται λόγος 
αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Α του ίδιου Κώδικα.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 235,  
ΚΠ∆: 253Α, 
Νόµοι: 2935/2001, άρθ. 49, 52, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Εγκληµατική οργάνωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 487 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εγκληµατική οργάνωση. Τροµοκρατία. 
- Κατά το άρθρο 7 του Ν. 3691/5-8-2008, όπως αντικατεστάθη µε το άρθρο 2 παρ. 1 
Ν. 3932/10-3-2011, και ισχύει Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης εσόδων 
από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και 
Ελέγχου των ∆ηλώσεων περιουσιακής Κατάστασης "1. Συνιστάται "Αρχή 
Καταπολέµησης και Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και 
της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ∆ηλώσεων περιουσιακής 
Κατάστασης" (εφεξής "Αρχή"). Σκοπός της Αρχής είναι η λήψη και εφαρµογή των 
αναγκαίων µέτρων για την πρόληψη και καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων 
από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, καθώς 
και ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις στ' έως και ιε' της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 
3213/2003. 2. Η Αρχή απολαµβάνει διοικητικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας ... 4. 
Η Αρχή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και ένδεκα (11) Μέλη, καθώς και από 
ισάριθµους αναπληρωτές τους, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τις αυτές ιδιότητες και 
προσόντα µε αυτούς. Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Αρχής απολαµβάνουν κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και 
δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη συνείδησή τους". Περαιτέρω µε το άρθρο 2 
παρ. 2 του άνω Ν. 3932/2011, στο Ν. 3691/2008 προσετέθη άρθρο 7 Α Μονάδες και 
αρµοδιότητες της Αρχής κατά το οποίο "Η αρχή απαρτίζεται από τρεις αυτοτελείς 
Μονάδες µε διακριτές αρµοδιότητες, προσωπικό και υποδοµές υπό κοινό Πρόεδρο. 
Οι Μονάδες συνεδριάζουν νόµιµα ... Οι Μονάδες και οι αρµοδιότητές τους έχουν ως 
εξής: 1. Α' Μονάδα ∆ιερεύνησης Χρηµατοοικοµικών Πληροφοριών ... 2. Β' Μονάδα 
Οικονοµικών Κυρώσεων κατά Υπόπτων Τροµοκρατίας. α) Η Β' Μονάδα 
συγκροτείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) Μέλη της αρχής ... γ) το προσωπικό της 
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Μονάδας συγκεντρώνει και αξιολογεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Αρχή 
από τις αστυνοµικές και εισαγγελικές αρχές ή περιέρχονται σε αυτή µε οποιανδήποτε 
άλλον τρόπο και αφορούν στην τέλεση πράξης από αυτές που περιγράφονται στο 
άρθρο 187 Α' του Ποινικού Κώδικα. Οµοίως διερευνά και αξιολογεί κάθε τέτοια 
πληροφορία που διαβιβάζεται στην Αρχή από φορείς της αλλοδαπής, µε τους οποίους 
και συνεργάζεται για την παροχή κάθε δυνατής συνδροµής... Η Μονάδα είναι επίσης 
αρµόδια για τον προσδιορισµό των φυσικών και νοµικών προσώπων ή οντοτήτων που 
σχετίζονται µε την τροµοκρατία και τη δέσµευση των περιουσιακών τους στοιχείων, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 49 Α"... Το τελευταίο αυτό άρθρο προσετέθη 
στο Ν. 3691/2008 µε το άρθρο 7 του Ν. 3932/2011 και έχει ως εξής: Αρµοδιότητες 
της Β' Μονάδας της Αρχής για την επιβολή κυρώσεων κατά υπόπτων τροµοκρατίας. 
1. Η Β' Μονάδα της Αρχής προσδιορίζει τα σχετιζόµενα µε την τροµοκρατία φυσικά 
και νοµικά πρόσωπα ή οντότητες, βασιζόµενη σε ακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία 
που υποβάλλονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη ή τις εισαγγελικές, δικαστικές ή άλλες διωκτικές αρχές. Οι πληροφορίες και 
τα στοιχεία αυτά αφορούν συγκεκριµένα πρόσωπα ή οντότητες που διαµένουν ή 
εδρεύουν ή κατέχουν περιουσία, σύµφωνα µε την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 187Α 
ΠΚ, στην ηµεδαπή και τα οποία διέπραξαν ή διαπράττουν ή αποπειρώνται να 
διαπράξουν ή συµµετέχουν ή µε οποιονδήποτε τρόπο διευκολύνουν την τέλεση 
τροµοκρατικών πράξεων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 187Α ΠΚ, όπως ισχύει. 
Ειδικότερα, στη Μονάδα υποβάλλονται τα εξής: α) τα αποδεικτικά στοιχεία ή οι 
πληροφορίες οποιουδήποτε είδους που προέκυψαν από τη διενέργεια ελέγχων σε 
βάρος νοµικών προσώπων ή οντοτήτων που ανήκουν ή ελέγχονται από τροµοκράτες 
ή τροµοκρατικές οργανώσεις ή σε βάρος φυσικών ή νοµικών προσώπων ή οντοτήτων 
που είτε βοηθούν ή παρέχουν οικονοµική, υλική, τεχνολογική ή οποιαδήποτε άλλη 
υποστήριξη µε σκοπό την υποβοήθηση τροµοκρατικών ενεργειών, είτε συνδέονται µε 
οποιονδήποτε τρόπο µε τροµοκράτες ή τροµοκρατικές οργανώσεις, β) οι ασκηθείσες 
ποινικές διώξεις για τροµοκρατικές πράξεις ή χρηµατοδότηση τροµοκρατών ή 
τροµοκρατικών οργανώσεων, γ) οι καταδικαστικές αποφάσεις για την τέλεση 
τροµοκρατικών πράξεων και δ) οι καταδικαστικές αποφάσεις για τη χρηµατοδότηση 
µεµονωµένων τροµοκρατών ή τροµοκρατικών οργανώσεων. Η Μονάδα συντάσσει 
και τηρεί κατάλογο που περιλαµβάνει τα ονόµατα των προσδιοριζόµενων ως 
σχετιζόµενων µε την τροµοκρατία φυσικών και νοµικών προσώπων ή οντοτήτων, 
καταχωρίζοντας σε αυτόν επαρκή συµπληρωµατικά στοιχεία που επιτρέπουν την 
αποτελεσµατική διαπίστωση της ταυτότητας τους, διευκολύνοντας έτσι την αποφυγή 
λήψης µέτρων κατά εκείνων που φέρουν το αυτό ή παρόµοιο όνοµα, επωνυµία ή 
διακριτικό τίτλο. 2. Η Μονάδα ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση όλα τα υπόχρεα 
πρόσωπα του άρθρου 5 και ζητεί επισταµένη έρευνα για τον εντοπισµό περιουσιακών 
στοιχείων πάσης φύσεως των αναφερόµενων φυσικών και νοµικών προσώπων ή 
οντοτήτων. Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να παράσχουν αµελλητί τα αιτούµενα 
στοιχεία. Σε διαφορετική περίπτωση, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 52. 6. Η Μονάδα προβαίνει στην εξέταση των στοιχείων και πληροφοριών που 
της υποβάλλονται κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 ή των αιτηµάτων της 
παραγράφου 4 και αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση για την ένταξη στον κατάλογο ή 
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τη δέσµευση περιουσίας. 7. Η επίδοση της απόφασης της Μονάδας στα φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα ή οντότητες γίνεται κατά το όρθρο 155 παρ. 1 εδάφιο α' Κ.Π.∆., 
αµέσως µετά την ένταξη των ονοµάτων τους στον κατάλογο ή τη δέσµευση των 
περιουσιακών τους στοιχείων. 8. Η Μονάδα µπορεί να ανακαλέσει την απόφαση της 
για την ένταξη ταυ ονόµατος στο σχετικό κατάλογο ή τη δέσµευση περιουσιακών 
στοιχείων οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου ή οντότητας, είτε 
αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από σχετική αίτηση του προσδιοριζόµενου στην απόφαση 
πραγµατικού δικαιούχου ή οποιουδήποτε τρίτου έχει έννοµο συµφέρον, επί της 
οποίας αποφαίνεται εντός δέκα ηµερών, αν πεισθεί ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι που 
επέβαλαν τη λήψη της σχετικής απόφασης. 9. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 
οντότητες, των οποίων η ανωτέρω αίτηση δεν έγινε δεκτή, µπορούν µέσα σε 
διάστηµα τριάντα ηµερών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης της 
Μονάδας, να προσφύγουν ενώπιον του ποινικού τµήµατος του Αρείου Πάγου, που 
συνεδριάζει µε τριµελή σύνθεση ως συµβούλιο. 10. Το συµβούλιο του Αρείου Πάγου 
αποφαίνεται για την προσφυγή που ασκείται κατά την προηγούµενη παράγραφο εντός 
τριάντα ηµερών από την κατάθεση της, ύστερα από έγγραφη πρόταση του οικείου 
εισαγγελέα, που υποβάλλεται στο συµβούλιο εντός δέκα ηµερών από την κατάθεση 
της προσφυγής, Ο αιτών έχει δικαίωµα αυτοπρόσωπης εµφάνισης ενώπιον του 
συµβουλίου µαζί µε τους συνηγόρους του για να ακουσθεί και να δώσε! κάθε 
διευκρίνηση, καλείται δε για το σκοπό αυτόν πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον 
ώρες.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 187, 187Α, 
ΚΠ∆: 155, 
Νόµοι: 3213/2003,  
Νόµοι: 3932/2011,  
Νόµοι: 3691/12008, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Εµπορία όπλων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1818 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Εµπόριο όπλων. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 περ. δ' του Ν. 2168/1993 "περί όπλων 
κλπ", στις διατάξεις του νόµου αυτού υπάγονται επίσης ανταλλακτικά, µέρη και 
εξαρτήµατα όπλων και εκρηκτικών µηχανισµών, ως και µέρη πυροµαχικών. Εξάλλου, 
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ως άνω νόµου, µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρ. 5 και των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η 
εµπορία και η διάθεση, µε οποιονδήποτε τρόπο, όπλων και αντικειµένων, που 
αναφέρονται στο άρθρ. 1 του παρόντος νόµου, απαγορεύεται. Κατά την παράγραφο 3 
περ. α' του ίδιου άρθρου µε άδεια του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης επιτρέπεται η 
εµπορία και η κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση των περιστρόφων, πιστολίων, 
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µερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, ενώ στην παράγραφο 8 του ίδιου 
άρθρου ορίζεται ότι οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου αυτού τιµωρούνται µε 
τις εκεί αναφερόµενες ποινές (φυλάκιση και χρηµατική ποινή). Από τις διατάξεις 
αυτές προκύπτει µε σαφήνεια ότι απαγορεύεται και τιµωρείται σε βαθµό 
πληµµελήµατος η εµπορία και η διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο ανταλλακτικών, 
µερών και εξαρτηµάτων όπλων χωρίς άδεια του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, ως 
τοιούτων νοουµένων όλων των ανταλλακτικών, µερών και εξαρτηµάτων των όπλων 
και όχι µόνον των ουσιωδών µερών και εξαρτηµάτων τους, όπως είναι η κάννη, το 
κλείστρο και ο γεµιστήρας, αφού από τη διάταξη του άρθρου 78 παρ. 2 του Ν. 
2514/1997 που ορίζει ότι ο µηχανισµός του κλείστρου, ο γεµιστήρας και η κάννη των 
πυροβόλων όπλων υπόκεινται κατ' αναλογία στις διατάξεις που ισχύουν για το όπλο 
του οποίου αποτελούν τµήµα ή για το οποίο προορίζονται, δεν συνάγεται κάτι το 
διαφορετικό.  
- 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.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 2168/1993, άρθ. 1, 5, 6, 
Νόµοι: 2514/1997, άρθ. 78, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Εµπρησµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1470 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Εµπρησµός από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 264 στοιχ. α' και 266 παρ. 1 ΠΚ συνάγεται, ότι 
όποιος από αµέλεια προξενεί πυρκαγιά, τιµωρείται µε φυλάκιση, αν από την πράξη 
αυτή µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγµατα.  
Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 28 ΠΚ, προκύπτει ότι, 
για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος αυτού απαιτείται, 1) από ενέργεια του δράστη 
να προκληθεί πυρκαγιά δηλαδή, πυρ σηµαντικό, που έχει τάση εξάπλωσης και δεν 
µπορεί να κατασβεστεί µε ευκολία και από το οποίο είναι δυνατόν να προκύψει 
κοινός κίνδυνος σε ένα ευρύτερο κύκλο εννόµων αγαθών, 2) το προαναφερόµενο 
αποτέλεσµα να οφείλεται σε αµέλεια του υπαιτίου, η οποία, στην περίπτωση της άνευ 
συνειδήσεως αµέλειας, υπάρχει, όταν αυτός δεν κατέβαλε την προσοχή του µέσου 
συνετού ανθρώπου που, κατ' αντικειµενική κρίση, όφειλε και µπορούσε να καταβάλει 
και 3) να υπάρχει αντικειµενικός αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ πράξεως του δράστη 
και του επελθόντος αποτελέσµατος.  
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- 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.  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, ή οποία ιδρύει τον από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως υπάρχει, όχι µόνον, όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε, ως 
αποδεδειγµένα, στη διάταξη που εφαρµόστηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή 
παραβιάστηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι στο πόρισµα της απόφασης, που 
περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον 
Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 264, 266,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Κλοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 937 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κλοπή. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Εσφαλµένη ερµηνεία 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεω.  
- Κατά µεν την παρ. Ι του άρθρου 372 του ΠΚ όποιος αφαιρεί ξένο ( ολικά ή εν 
µέρει) κινητό πράγµα από την κατοχή άλλου µε σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνοµα 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν το αντικείµενο της κλοπής 
είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Κατά δε την παρ. 2 
του αυτού άρθρου κινητό πράγµα θεωρείται κατά τον Κώδικα και η ενέργεια του 
ηλεκτρισµού, του ατµού και κάθε άλλη ενέργεια. Από τις διατάξεις αυτές, δια των 
οποίων προστατεύται το δικαίωµα της ιδιοκτησίας, προκύπτει ότι για την 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της κλοπής απαιτείται η υπό του δράστου, µε θετική 
ενέργεια, αφαίρεση από την φυσική κατοχή άλλου, ξένου, ολικά ή εν µέρει, κινητού 



 

[15] 
 

πράγµατος, µη ανήκοντος κατά κυριότητα σ' αυτόν, αυτογνωµόνως και χωρίς την 
συναίνεση του έχοντος δικαίωµα ιδιοκτήµονος επ' αυτού, µε σκοπό την παράνοµη 
ιδιοποίησή του. Η αφαίρεση συνίσταται στην άρση της επί του κινητού πράγµατος 
υφισταµένης ξένης κατοχής και την θεµελίωση νέας επ' αυτού κατοχής υπό του 
δράστου ή τρίτου προς τον σκοπό της παρανόµου ιδιοποιήσεώς του. Αποτελεί δε 
κλοπή και η καθ' οιονδήποτε τρόπο αφαίρεση ηλεκτρικής ή άλλης ενεργείας µε 
σκοπό την παράνοµη ιδιοποίησή της. Τοιαύτη κλοπή ενεργείας του ηλεκτρισµού , 
αυτής καθ' εαυτής, επιτυγχάνεται κυρίως και αµέσως µε την µη αναγραφή του 
αναλισκοµένου ρεύµατος στον µετρητή µε την δια τεχνικών µέσων καθ' οιονδήποτε 
τρόπο επέµβαση στον µετρητή της ∆.Ε.Η., η οποία παρέχει προνοµιακώς ηλεκτρικό 
ρεύµα στους συµβαλλοµένους µε αυτή, ώστε αυτός να δείχνει ολιγώτερες µονάδες 
αναλισκοµένου ρεύµατος καθ' εκάστη χρονική περίοδο. 
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' και Ε'του Κ.Π.∆. λόγο αναιρέσεως της 
δικαστικής αποφάσεως συνιστά και η έλλειψη της υπό των διατάξεων των άρθρων 93 
παρ. 3 και 139 του Κ.Π.∆. 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 
εφαρµοσθείσα 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. Η 
ύπαρξη του δόλου που απαιτείται, κατά το άρθρο 26 παρ.1 ΠΚ για την θεµελίωση της 
υποκειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος, δεν χρήζει, κατ' αρχήν, ιδιαιτέρας 
αιτιολογίας, αφού ο δόλος ενυπάρχει στην βούληση παραγωγής των περιστατικών 
που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και εξυπακούεται ότι 
προκύπτει από την πραγµάτωση των περιστατικών τούτων, εκτός εάν αξιώνονται από 
τον νόµο πρόσθετα στοιχεία για την υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος.  
- 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 την κρίση του δικαστηρίου από την επ' ακροατηρίου 
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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: 372, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Κλοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 393 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κλοπή. Απόπειρα. Άµεσος συνεργός. Απλός συνεργός.Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 372 παρ. 1 ΠΚ όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν µέρει) 
κινητό πράγµα από την κατοχή άλλου µε σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνοµα 
τιµωρείται µε φυλάκιση τριών µηνών και αν το αντικείµενο της κλοπής είναι 
ιδιαίτερα µεγάλης αξίας µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Για τη στοιχειοθέτηση 
του εγκλήµατος της κλοπής απαιτείται αφαίρεση µε θετική ενέργεια του δράστη, από 
την κατοχή άλλου κινητού πράγµατος προς το σκοπό της παράνοµης δηλαδή χωρίς 
δικαίωµα, ιδιοποίησης του. Η έννοια της κατοχής εκφράζει τη φυσική εξουσίαση 
κάποιου προσώπου σε σχέση µε ένα πράγµα. Έτσι το έγκληµα της κλοπής θεωρείται 
τετελεσµένο ευθύς ως εκείνος που αφαίρεσε το ξένο πράγµα από την κατοχή του 
άλλου, θέσει αυτό ολοκληρωτικά στη δική του φυσική εξουσία έστω και για ελάχιστο 
χρόνο.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 1 ΠΚ, όποιος, έχοντας αποφασίσει να 
εκτελέσει κακούργηµα ή πληµµέληµα, επιχειρεί πράξη που περιέχει τουλάχιστον 
αρχή εκτελέσεως, τιµωρείται αν το κακούργηµα ή πληµµέληµα δεν ολοκληρώθηκε, 
µε ποινή ελαττωµένη (άρθρο 83). Το έγκληµα της κλοπής µπορεί να τελεσθεί και µε 
τη µορφή της απόπειρας, όταν ο δράστης τελεί πράξη που συνιστά αρχή εκτέλεσης.  
- Ακόµη, σύµφωνα µε το άρθρο 46 παρ. 1β ΠΚ, µε την ποινή του αυτουργού 
τιµωρείται, όποιος µε πρόθεση παρέσχε άµεση συνδροµή στο δράστη κατά την 
εκτέλεση της κυρίας πράξεως. Για τη θεµελίωση άµεσης συνέργιας, πρέπει, µε βάση 
τον περιορισµένο παρακολουθηµατικό χαρακτήρα της συµµετοχής η κύρια πράξη του 
αυτουργού να είναι άδικη και να πληροί τα αντικειµενικά στοιχεία και να παρέχεται 
από αυτόν που παρέχει την άνω συνδροµή άµεση εκ δόλου υποστήριξη της κύριας 
πράξεως µε άµεσα προς αυτήν συνδεόµενη βοηθητική ενέργεια στο έγκληµα που 
διαπράττει ο αυτουργός έτσι ώστε χωρίς αυτήν να µην είναι δυνατή µετά βεβαιότητος 
η διάπραξη του εγκλήµατος υπό τις περιστάσεις που τελέσθηκε. Κατά τη διάταξη δε 
του άρθρου 47 παρ. 1 ΠΚ όποιος εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 στοιχ. β του 
προηγουµένου άρθρου παρείχε µε πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδροµή πριν 
από την τέλεση ή κατά την τέλεση της αδίκου πράξεως που διέπραξε τιµωρείται µε 
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ποινή ελαττωµένη (άρθρο 83). Για τη στοιχειοθέτηση εποµένως απλώς συνέργειας 
απαιτείται οποιαδήποτε συνδροµή υλική ή ψυχική, θετική ή αποθετική, που 
παρέχεται στον αυτουργό ορισµένης αξιοποίνου πράξεως πριν από την τέλεση αυτής 
ή κατά την τέλεση της, εφόσον εκείνος που την παρέχει µε θετική ή αρνητική µορφή 
ενεργεί από πρόθεση και ειδικότερα µε τον οικείο δόλο που απαιτείται για τον 
αυτουργό αυτής.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία η έλλειψη της 
οποίας, ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆'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. 
Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
σκεπτικού της αποφάσεως µε το διατακτικό της, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, δεν 
υπάρχει δε, ειδικότερα, έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση που αυτή 
εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο όµως περιέχει, 
εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, και πραγµατικά µε βαθµό 
πληρότητας τέτοιο που να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του 
σκεπτικού της.  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που ιδρύει που ιδρύει τον 
από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του Κ.Ποιν.∆ λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
υφίσταται όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά που 
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στην εφαρµοσθείσα διάταξη αλλά και όταν η διάταξη αυτή 
παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της 
αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού προς το σκεπτικό 
και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, αντιφάσεις ή 
λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Αρειο Πάγο 
της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, από τι η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 42, 46, 47, 83, 372,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Κλοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1073 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιακεκριµένη κλοπή. Απόλυτη ακυρότητα. Ανάγνωση εγγράφων. Αυτοτελείς 
ισχυρισµοί. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
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- Σύµφωνα µε το άρθρο 1 αρ. 1 εδ. Α του Ν. 1608/1950, όπως ισχύει µετά το νόµο 
1737/1987, στον ένοχο των αδικηµάτων που προβλέπονται στα αναγραφόµενα εκεί 
άρθρα του Π.Κ, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και το άρθρο 374 περ. ε, 372 
παρ.1 εδ. Β-α του Π.Κ, για τη διακεκριµένη κλοπή, επιβάλλεται η ποινή της 
καθείρξεως, εφόσον αυτά στρέφονται κατά του ∆ηµοσίου ή νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου κλπ 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 (µετά το άρθρο 4 παρ.3 του ν. 2408/1996) το ποσό των 
50.000.000 δρχ ή 73.000 ευρώ και, αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές 
περιστάσεις ιδίως αν το αντικείµενο του εγκλήµατος είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας 
επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας καθείρξεως. Η διάταξη αυτή του άρθρου 1 παρ.1 του 
Ν. 1608/1950, η οποία στον ένοχο της κακουργηµατικής κλοπής, εφόσον αυτή 
στρέφεται κατά του ∆ηµοσίου ή κατά νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου κλπ και 
το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζηµία που προξενήθηκε ή 
οπωσδήποτε απειλήθηκε στο ∆ηµόσιο, υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δρχ, δεν 
αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 του Συντάγµατος), ενόψει του 
ότι η κύρωση της ισόβιας κάθειρξης δεν είναι δυσανάλογη προς την βαρύτητα του εν 
λόγω εγκλήµατος, το οποίο πλήττει το ∆ηµόσιο µε ιδιαζόντως επιβαρυντικές 
περιστάσεις. Στην προκειµένη περίπτωση ο αναιρεσείων µε τον τρίτο λόγο της 
αιτήσεως αναιρέσεως του κυρίου δικογράφου, ισχυρίζεται ότι οι επιβαρυντικές 
περιστάσεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950 και συγκεκριµένα: α) η επί µακρό 
χρόνο εξακολούθηση τέλεση του εγκλήµατος και β) η ιδιαίτερη µεγάλη αξία του 
αντικειµένου, είναι αντίθετες προς το Σύνταγµα, γιατί οι όροι αυτοί είναι αόριστοι, 
αφού δεν προσδιορίζεται ούτε η διάρκεια του χρονικού διαστήµατος της παραβατικής 
συµπεριφοράς του υπαιτίου, ούτε και το ύψος της αξίας. Ο λόγος αυτός του κυρίου 
δικογράφου της αιτήσεως αναιρέσεως, είναι απορριπτέος ως αβάσιµος, αφού, 
σύµφωνα µε τις παραδοχές της προσβαλλοµένης αποφάσεως, το ποσό που αποτέλεσε 
και το προϊόν της εγκληµατικής του δραστηριότητας, ανερχόµενο σε αυτό των 
2.010.425.000 δρχ ή 5.900.000 ευρώ, αναµφισβήτητα κρίνεται ιδιαίτερης µεγάλης 
αξίας.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333, 364 παρ.2 και 369 
του ΚΠ∆ , προκύπτει ότι η λήψη υπόψη και η συνεκτίµηση από το δικαστήριο της 
ουσίας, ως αποδεικτικού στοιχείου, εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε κατά τη 
συζήτηση στο ακροατήριο, συνιστά απόλυτη ακυρότητα και ιδρύει τον από το άρθρο 
510 παρ.1 στοιχ. Α' σε συνδυασµό µε το άρθρο 171 παρ.1 περίπτωση δ' του ίδιου 
Κώδικα λόγο αναίρεσης, διότι έτσι παραβιάζεται η άσκηση του κατά το άρθρο 358 
του ίδιου Κώδικα δικαιώµατος του κατηγορουµένου να προβαίνει σε δηλώσεις, 
παρατηρήσεις και εξηγήσεις σχετικά µε το αποδεικτικό µέσο. Η ακυρότητα αυτή δεν 
επέρχεται αν το περιεχόµενο του εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε στο ακροατήριο 
προκύπτει από άλλα έγγραφα που αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο ή από άλλα 
αποδεικτικά µέσα (καταθέσεις µαρτύρων, απολογία κατηγορουµένου κλπ) και το 
παραπάνω έγγραφο που δεν αναγνώσθηκε στο ακροατήριο αναφέρεται απλώς 
ιστορικά στο αιτιολογικό της απόφασης, χωρίς να έχει ληφθεί αµέσως υπόψη από το 
δικαστήριο της ουσίας για το σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης, σε σχέση µε 
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τη συνδροµή περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος, για το οποίο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούµενο. 
- Η επιβαλλόµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
Κ.Π.∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της αποφάσεως πρέπει να εκτείνεται 
και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς του κατηγορουµένου. 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. Πρέπει, όµως, οι ισχυρισµοί αυτοί να 
προβάλλονται κατά τρόπο ορισµένο, δηλαδή µε όλα τα πραγµατικά περιστατικά που 
κατά νόµο απαιτούνται για τη θεµελίωση τους, έτσι ώστε να µπορούν να 
αξιολογηθούν και σε περίπτωση αποδοχής να οδηγούν στο ειδικότερο ευνοϊκό για τον 
κατηγορούµενο συµπέρασµα. ∆ιαφορετικά, δεν υπάρχει υποχρέωση του δικαστηρίου 
της ουσίας να αποφανθεί επί των ισχυρισµών αυτών (αορίστων) µε ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός είναι και εκείνος που 
προβάλλεται από τον κατηγορούµενο για συνδροµή στο πρόσωπο του ελαφρυντικής 
περιστάσεως από τις αναφερόµενες στο άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ, αφού η παραδοχή της 
οδηγεί, κατά της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, στην επιβολή µειωµένης ποινής κατά το 
µέτρο του άρθρου 83 του ίδιου Κώδικα. Ως ελαφρυντικές περιστάσεις κατά το άρθρο 
84 παρ. 2 ΠΚ θεωρούνται, µεταξύ άλλων, (υπό α') "το ότι ο υπαίτιος έζησε ως το 
χρόνο που έγινε το έγκληµα έντιµη ατοµική, οικογενειακή, επαγγελµατική και γενικά 
κοινωνική ζωή", και (υπό ε') "το ότι ο υπαίτιος συµπεριφέρθηκε καλά για σχετικά 
µεγάλο διάστηµα µετά την πράξη του". Για να συντρέξει όµως, η δεύτερη από τις 
ελαφρυντικές αυτές περιστάσεις, ναι µεν πρέπει, η συµπεριφορά αυτή να εκτείνεται 
σε µεγάλο διάστηµα και µάλιστα υπό καθεστώς ελευθερίας του υπαιτίου, γιατί τότε 
µόνο η επιλογή του αντανακλά στη γνήσια ψυχική του στάση και παρέχει αυθεντική 
µαρτυρία για την ποιότητα του ήθους του και της κοινωνικής προδιαθέσεώς του, σε 
αντίθεση µε τον ευρισκόµενο στη φυλακή, ο οποίος υπόκειται σε ιδιαίτερο καθεστώς, 
δηλαδή, στερήσεως της προσωπικής του ελευθερίας και υπακοής σε συγκεκριµένους 
κανόνες συµπεριφοράς επί πειθαρχική ποινή, και συνεπώς η συµπεριφορά του δεν 
είναι η ελεύθερη στην κοινωνία, στην οποία απέβλεψε ο νοµοθέτης. Όµως, δεν 
µπορεί να αποκλεισθεί η συνδροµή της ελαφρυντικής αυτής περιστάσεως, στον 
ευρισκόµενο στη φυλακή κρατούµενο από µόνο το γεγονός ότι αυτός κρατείται και 
ότι εξ' αυτής της καταστάσεως του, λόγω του πειθαναγκασµού του στους κανόνες 
λειτουργίας των σωφρονιστικών καταστηµάτων, δεν µπορεί να µη ληφθεί υπόψη η 
τυχόν βελτίωση της συµπεριφοράς του, η οποία (βελτίωση), κατά το διάστηµα της 
κράτησης του προδήλως, εκδηλώνεται µόνο µε θετική συµπεριφορά. Τούτο γιατί, σε 
διαφορετική περίπτωση και, πέραν των όποιων προνοµίων που προβλέπει ο 
σωφρονιστικός Κώδικας και είναι ενδεχόµενο να τύχει ο κρατούµενος κατά τη 
διάρκεια του εγκλεισµού του, θα οδηγούσε προδήλως, όχι µόνο στην εξάλειψη, αλλά 
ενδεχοµένως και στον περιορισµό της πιθανότητας βελτίωσης του χαρακτήρα και της 
προσωπικότητας του καταδικασθέντος και ήδη κρατουµένου. Η παραδοχή δε της 
συνδροµής της ελαφρυντικής αυτής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ.2ε του Π.Κ, 
αναµφιβόλως, τελεί υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η συµπεριφορά του εντός του 
σωφρονιστικού καταστήµατος, είναι προδήλως διακριτή της συνήθους συµπεριφοράς 
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του κρατούµενου και η οποία συνέχεται µε την εξαιρετική και οπωσδήποτε βελτίωση 
της συµπεριφορά του.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 84, 372, 374,  
ΚΠ∆: 211Α, 329, 331, 333, 364, 369, 510 παρ.1 στοιχ. Α, 
Νόµοι: 1608/1950, άρθ. 1, 
Νόµοι: 1737/1987,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Μαστροπεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 784 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πορνεία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Μαρτυρία συγκατηγορουµένου. 
Πώς έµαθε ο µάρτυρας όσα καταθέτει. 
- Κατά το άρθρο 349 παρ. 3 εδ α' ΠΚ όποιος κατ' επάγγελµα ή από κερδοσκοπία 
προάγει στην πορνεία γυναίκες τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δεκαοκτώ 
µηνών και µε χρηµατική ποινή.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από το άρθρου 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' 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. 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 από αυτά. ∆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 αξιολογικής συσχέτισης µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον 
στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 211Α ΚΠοιν∆ "µόνη η µαρτυρική κατάθεση ή η απολογία 
προσώπου συγκατηγορουµένου για την ίδια πράξη δεν είναι αρκετή για την καταδίκη 
του κατηγορουµένου". Από τη διάταξη αυτή, η παραβίαση της οποίας επιφέρει 
απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, κατά το άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ 
∆' του ίδιου κώδικα, προκύπτει ότι εισάγεται απαγόρευση αποδεικτικής αξιοποίησης 
για την καταδίκη του κατηγορουµένου της µαρτυρικής κατάθεσης ή της απολογίας 
συγκατηγορουµένου, καθώς και των µαρτυρικών καταθέσεων άλλων προσώπων, τα 
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οποία ως µοναδική πηγή πληροφόρησής τους έχουν τον συγκατηγορούµενο. Το 
ανωτέρω άρθρο 211Α Κποιν∆, δεν εισάγει ευθεία αποδεικτική απαγόρευση, αλλά 
στην πραγµατικότητα είναι κανόνας αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων, ο 
οποίος λειτουργεί διευκρινιστικά και συµπληρωµατικά στη βασική αρχή του άρθρου 
177 ΚΠοιν∆, την οποία δεν καταλύει, ούτε άλλωστε απαγορεύει την αξιοποίηση της 
µαρτυρικής κατάθεσης του συγκατηγορουµένου, η οποία δεν παύει να αποτελεί 
αποδεικτικό µέσο, απλώς παρέχεται οδηγία στο δικαστήριο να µην αρκείται στη 
µαρτυρία ή απολογία του συγκατηγορουµένου για την αναζήτηση της αλήθειας, αλλά 
να επεκτείνει την αναζήτησή του και σε άλλα στοιχεία και να προσπαθεί να 
τεκµηριώσει όσο το δυνατό καλύτερα τη δικανική του πεποίθηση. Περαιτέρω, κατά 
το άρθρο 224 παρ. 2 ΚΠοιν∆ "αν ο µάρτυρας δεν κατονοµάζει την πηγή των 
πληροφοριών του, η κατάθεσή του δεν λαµβάνεται υπόψη". Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι το δικαστήριο είναι µεν υποχρεωµένο να µην αξιοποιήσει µια τέτοια 
µαρτυρική κατάθεση που έγινε κατά παράβαση του νόµου, η εκτίµηση όµως και 
αυτής µαζί µε τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία δεν συνεπάγεται ακυρότητα της 
διαδικασίας, διότι δικονοµική κύρωση για την παραβίαση της διάταξης του άρθρου 
224 ΚΠοιν∆ δεν προβλέπεται, αφού στην περιοριστική απαρίθµηση των λόγων 
αναίρεσης του άρθρου 510 ΚΠοιν∆ δεν περιέχεται τέτοιος λόγος.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 84, 349, 
ΚΠ∆: 171, 177, 211Α, 224, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Μη συυµόρφωση σε διάταξη δικαστικής απόφασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1057 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση διατακτικού απόφασης. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 232 Α του ΠΚ " Όποιος µε πρόθεση δεν 
συµµορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη δικαστικής 
αποφάσεως, µε την οποία υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή σε ανοχή ή σε πράξη που δεν 
µπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρηση της εξαρτάται αποκλειστικά από 
τη βούληση του ή σε διάταξη εισαγγελέα σχετικά µε την προσωρινή ρύθµιση της 
νοµής µεταξύ ιδιώτη και δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.∆.∆. τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι ενός έτους, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη".  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως της δικαστικής 
αποφάσεως συνιστά και η έλλειψη της υπό των διατάξεων των άρθρων 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του Κ.Π.∆. απαιτουµένης ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. 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 περί της συνδροµής των αντικειµενικών και υποκειµενικών 
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στοιχείων του εγκλήµατος, για το οποίο κατεδικάσθη ο κατηγορούµενος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν, οι σκέψεις και οι νοµικοί συλλογισµοί, διά των 
οποίων έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που απεδείχθησαν στην εφαρµοσθείσα 
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 κατά το είδος, χωρίς να είναι 
αναγκαίο να εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα από αυτά, ούτε να απαιτείται 
αξιολογική συσχέτιση µεταξύ των, αρκεί να προκύπτει ανενδοιάστως ότι για τον 
σχηµατισµό του αποδεικτικού πορίσµατος περί της ενοχής του κατηγορουµένου το 
δικαστήριο της ουσίας συνεξετίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µόνο, 
επιλεκτικώς, ορισµένα από αυτά. ∆εν αποτελούν όµως λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη 
εκτίµηση των αποδεικτικών µέσων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση του 
περιεχοµένου των εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των µαρτυρικών καταθέσεων, 
η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά, καθώς 
και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως µεταξύ των αποδεικτικών µέσων, 
καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήσσεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη περί των 
πραγµάτων κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 232Α,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ναρκωτικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1469 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παραβίαση των διατάξεων του νόµου περί ναρκωτικών. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. ∆'εχεται εν µέρει την αίτηση αναίρεσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 1729/1987, ήδη άρθρο 23 του Ν. 3459/2006 
(Κώδικας Νόµος για τα Ναρκωτικά - Κ.Ν.Ν.), µε την οποία καθορίζονται οι 
επιβαρυντικές περιστάσεις, µε ισόβια κάθειρξη και µε χρηµατική ποινή είκοσι εννέα 
χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα (29.412) ευρώ µέχρι πεντακοσίων ογδόντα οκτώ 
χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε (588.235) ευρώ, τιµωρείται ο παραβάτης των 
άρθρων 5, 6 και 7, ήδη 20, 21 και 22 του Κ.Ν.Ν., αν είναι υπότροπος ή ενεργεί κατ' 
επάγγελµα ή κατά συνήθεια ή ενεργεί µε σκοπό να προκαλέσει τη χρήση ναρκωτικών 
ουσιών από ανηλίκους ή χρησιµοποιεί µε οποιοδήποτε τρόπο ανήλικα πρόσωπα κατά 
την τέλεση των παραπάνω πράξεων ή µετέρχεται κατά την τέλεση των πράξεων 
αυτών ή προς το σκοπό διαφυγής του τη χρήση όπλων ή οι περιστάσεις τέλεσης 
µαρτυρούν ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Ως υπότροπος θεωρείται όποιος έχει 
καταδικαστεί αµετάκλητα για παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών σε βαθµό 
κακουργήµατος εντός της προηγούµενης δεκαετίας ή σε βαθµό πληµµελήµατος εντός 
της προηγούµενης πενταετίας. 
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- 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. Εξάλλου, 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. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός είναι και εκείνος 
περί αναγνωρίσεως στον κατηγορούµενο κάποιας των κατά το άρθρο 84 παρ. 2 του 
ΠΚ ελαφρυντικών περιστάσεων.  
- 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. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 1729/1987, άρθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Αδικήµατα - Ναρκωτικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1279 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση των διατάξεων περί ναρκωτικών.Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. Παρακολούθηση 
θεραπευτικού προγράµµατος. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 περ. α' , β' και ζ' και παρ. 2 του Ν. 1729/1987, όπως ισχύει 
µετά την αντικατάσταση του µε τον Κ.Ν. Ναρκωτικών 3459/2006, τιµωρείται µε τις 
προβλεπόµενες σ' αυτό ποινές, όποιος εκτός άλλων, εισάγει, αποθηκεύει, κατέχει, 
πωλεί ή αγοράζει ναρκωτικά, αν δε η πράξη έχει τελεστεί µε περισσότερους από τους 
τρόπους αυτούς και αφορά την ίδια ποσότητα ναρκωτικών, επιβάλλεται στον υπαίτιο 
µία και 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 Αστικού Κώδικα µεταβίβαση της κυριότητας τους στον αγοραστή, 
που γίνεται µε την παράδοση τους προς αυτόν, αντί του τιµήµατος που συµφωνήθηκε. 
Η κατοχή πραγµατώνεται µε τη φυσική εξουσία του δράστη επί των ουσιών, ώστε 
αυτός να µπορεί σε κάθε στιγµή να διαπιστώνει την ύπαρξη τους και να τις διαθέτει 
πραγµατικά κατά τη βούληση του. Για την αιτιολόγηση της τελέσεως των 
εγκληµάτων της αγοράς, κατοχής ή πωλήσεως ναρκωτικών ουσιών δεν απαιτείται ο 
ακριβής προσδιορισµός: α) της ποσότητας (βάρους) 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.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας απαιτούµενη ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα, 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 ποιό ή ποιά 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 και 
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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. Μεταξύ των αποδεικτικών µέσων, περιλαµβάνεται, κατά το άρθρο 178 περ. γ' 
του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, και η πραγµατογνωµοσύνη, η οποία διατάσσεται 
κατά το άρθρο 183 του ίδιου Κώδικα, υπό προϋποθέσεις, από τον ανακριτικό 
υπάλληλο ή από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση των διαδίκων ή του 
εισαγγελέως. Ως ιδιαίτερο δε είδος αποδεικτικού µέσου η πραγµατογνωµοσύνη 
πρέπει να προκύπτει από την αιτιολογία της αποφάσεως ότι λήφθηκε και αυτή υπόψη, 
όπως αυτό συµβαίνει, όχι µόνο όταν αυτή µνηµονεύεται ειδικώς µεταξύ των 
αποδεικτικών µέσων, αλλά και όταν προκύπτει αναµφίβολα από τις παραδοχές της 
αποφάσεως ότι τα πορίσµατα της πραγµατογνωµοσύνης έγιναν δεκτά από το 
δικαστήριο και σε κάθε περίπτωση δεν είναι αντίθετα µε αυτά. Η επιβαλλόµενη από 
τις παραπάνω διατάξεις του Συντάγµατος και του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, 
ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία των αποφάσεων, πρέπει, επί καταδικαστικών 
αποφάσεων, να υπάρχει, όχι µόνον ως προς την κατηγορία, αλλά να επεκτείνεται και 
στους προβαλλόµενους από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορο του, κατά τρόπο 
σαφή και ορισµένο, αυτοτελείς ισχυρισµούς. Αυτοί δε είναι εκείνοι, οι οποίοι 
προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 
παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας και τείνουν στην άρση του άδικου 
χαρακτήρα της πράξεως ή της ικανότητας για καταλογισµό ή στη µείωση αυτής ή 
στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή στη µείωση της ποινής. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333, 364 παρ. 1 και 369 
του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας προκύπτει ότι η λήψη υπόψη και η συνεκτίµηση 
από το δικαστήριο της ουσίας, ως αποδεικτικού στοιχείου εγγράφου το οποίο δεν 
αναγνώσθηκε κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο δηµιουργεί απόλυτη ακυρότητα και 
ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, 
διότι έτσι παραβιάζεται η άσκηση του κατά το άρθρο 358 του ως άνω Κώδικα 
δικαίωµα του κατηγορουµένου να προβαίνει σε δηλώσεις, παρατηρήσεις και 
εξηγήσεις σχετικά µε το αποδεικτικό αυτό µέσο. Ο αναιρεσείων µε τους τρεις 
πρώτους λόγους αναιρέσεως επικαλείται ότι το εκδόν την προσβαλλόµενη απόφαση 
δικαστήριο έλαβε υπόψη και εκτίµησε µε τα λοιπά αποδεικτικά µέσα και το 
αναφερόµενο τετράδιο, που κατασχέθηκε στην οικία του, χωρίς όµως το τετράδιο 
αυτό να αναφέρεται στα πρακτικά ως αναγνωστέο έγγραφο. Επιπροσθέτως, 
ισχυρίζεται ο αναιρεσείων ότι το κατασχεθέν στην οικία του τετράδιο δεν µπορούσε 
να ληφθεί υπόψη, ως απαγορευµένο αποδεικτικό µέσο, διότι η λήψη υπόψη του 
τετραδίου αυτού συνιστά παραβίαση του άρθρου 19 του Συντάγµατος και του Νόµου 
2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 31 παρ. 8 του Ν. 3459/2006 "όποιος έχει βεβαίωση 
ολοκλήρωσης µε επιτυχία εγκεκριµένου κατά νόµο θεραπευτικού προγράµµατος 
συντήρησης και απεξάρτησης, θεωρείται ότι κατά την εισαγωγή του για θεραπεία είχε 
αποκτήσει την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών". Από τη διάταξη αυτή, που 
αποτελεί επανάληψη της αντίστοιχης διατάξεως της παραγράφου 8 του άρθρου 31 
του Ν. 2331/1995, µε το οποίο (άρθρο 31) εισάγονται ρυθµίσεις για ειδική 
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µεταχείριση των εξαρτηµένων που πριν ή µετά την εµπλοκή τους στον ποινικό 
µηχανισµό αποφασίζουν να απεξαρτηθούν από τα ναρκωτικά. Πρόκειται για 
περιπτώσεις κάµψεως της κατασταλτικής λογικής για χάρη της σκοπιµότητας της 
θεραπείας και της επανεντάξεως των εξαρτηµένων. Ως εγκεκριµένο θεραπευτικό 
πρόγραµµα που εκπληρώνει του όρους του νόµου έχει κριθεί και αυτό των ΚΕΘΕΑ, 
τα οποία αναφέρονταν ως θεραπευτικός οργανισµός, ήδη στο άρθρο 26 του Ν. 
1729/87. Στην προκειµένη περίπτωση ο αναιρεσείων ισχυρίζεται µε τον τρίτο από το 
510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας λόγο, ότι το ∆ικαστήριο µε 
ελλιπή αιτιολογία, δεν δέχθηκε ότι αυτός ήταν τοξικοµανής απορρίπτοντας ως 
αβάσιµο τον σχετικό αυτοτελή ισχυρισµό του, µε την αιτιολογία "ότι οι 
κατηγορούµενοι δεν είναι τοξικοµανείς δεν αναιρούνται κατά την κρίση του 
∆ικαστηρίου από το γεγονός ότι αυτοί µετά την σύλληψη τους και τον εγκλεισµό 
τους στις φυλακές άρχισαν να παρακολουθούν το πρόγραµµα...". Η αιτιολογία αυτή 
δεν είναι σαφής, δεδοµένου ότι ενώ η διάταξη αναφέρει ότι αυτός που έχει την 
παραπάνω βεβαίωση, θεωρείται ότι κατά ζην εισαγωγή του για θεραπεία έχει 
αποκτήσει την έξη της χρήσεως ναρκωτικών, δεν διευκρινίζεται ο χρόνος της 
εισαγωγής του αναιρεσείοντος για θεραπεία στο εγκεκριµένο θεραπευτικό 
πρόγραµµα του ΚΕΘΕΑ. Εποµένως, αφού η απόφαση, µε την οποία απορρίφθηκε ο 
ως άνω αυτοτελής ισχυρισµός του αναιρεσείοντος για τοξικοµανία, δεν περιέλαβε την 
κατά τα άνω ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, πρέπει να γίνει δεκτός ο λόγος 
αυτός της αναιρέσεως και να αναιρεθεί η απόφαση ως προς το σηµείο αυτό και ως 
προς την επιβολή ποινών εις βάρος του παραπάνω αναιρεσείοντος 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 34, 84, 133, 
ΚΠ∆: 178, 183, 329, 331, 333, 358, 364, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. 
∆, 
ΑΚ: 513, 
Νόµοι: 1729/1987, άρθ. 5,  
Νόµοι: 3459/2006, άρθ. 31,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ναρκωτικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 915 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση του νόµου περί ναρκωτικών. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Από τις διατάξεις των εδαφ. β' και ζ' της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1729/1987 
"Καταπολέµηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες 
διατάξεις", ο οποίος εφαρµόζεται εν προκειµένω προβλέπονται ως βασικά εγκλήµατα, 
πλην άλλων, η αγορά και η κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Η αγορά των ουσιών αυτών 
πραγµατώνεται µε την κατά τους όρους του άρθρου 513 του ΑΚ µεταβίβαση της 
κυριότητας της ναρκωτικής ουσίας και την, για το σκοπό αυτό παράδοση της από τον 
πωλητή στον αγοραστή, µε το τίµηµα που συµφωνήθηκε. Ως κατοχή θεωρείται η 
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φυσική εξουσία της ναρκωτικής ουσίας από το δράστη ώστε να µπορεί σε κάθε 
στιγµή να διαπιστώνει την ύπαρξη της και να τη διαθέτει πραγµατικά κατά τη δική 
του βούληση.  
- 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 λόγω 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 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 απ' αυτά. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και 
σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων 
µεταξύ τους, ούτε απαιτείται να ορίζεται ποιο 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' επιλογήν, όπως αυτό 
επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 177 παρ.1 και 178 ΚΠ∆. Ειδικότερα για την 
αιτιολόγηση της τέλεσης των παραπάνω εγκληµάτων της αγοράς και κατοχής 
ναρκωτικών ουσιών δεν απαιτείται ακριβής προσδιορισµός: α) του επιτευχθέντος 
τιµήµατος καθώς και της ταυτότητας των πωλητών. Η δε παραδοχή της απόφασης 
¨αγορά από άγνωστο άτοµο έναντι αγνώστου τιµήµατος¨ λογικά σηµαίνει ότι η 
άγνοια περιορίζεται στα στοιχεία αυτά, τα οποία είναι αδιάφορα για τη 
στοιχειοθέτηση του συγκεκριµένου εγκλήµατος.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 177, 178, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΑΚ: 513, 
Νόµοι: 1729/1987, άρθ. 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ναρκωτικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 962 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση της νοµοθεσίας για τα ναρκωτικά. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Ηθική αυτουργία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διάταξης. 
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- Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 εδ. α' και ζ' του Ν. 1729/1987, (ήδη άρθρο 20 του Κώδικα 
Νόµων για τα Ναρκωτικά), όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 10 του Ν. 
2161/1993 και ίσχυε κατά το χρόνο τέλεσης των πράξεων για τις οποίες 
καταδικάστηκε ο αναιρεσείων (Ιανουάριος 2005), "Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα 
(10) ετών και µε χρηµατική ποινή ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) µέχρι εκατό 
εκατοµµυρίων (100.000.000) δραχµών τιµωρείται όποιος: α) εισάγει στην επικράτεια 
ή εξάγει από αυτή ή διαµετακοµίζει ναρκωτικά, ..., ζ) κατέχει ή µεταφέρει ναρκωτικά 
µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο είτε στο έδαφος της επικράτειας, είτε παραπλέοντας ή 
διασχίζοντας την αιγιαλίτιδα ζώνη, είτε ιπτάµενος στον Ελληνικό εναέριο χώρο". 
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 46 παρ. 1, περίπτωση α ΠΚ "Με την ποινή του αυτουργού 
τιµωρείται όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την 
άδικη πράξη που διέπραξε".  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία που 
απαιτείται κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆ λόγο αναίρεσης, όταν 
εκτίθενται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα 
πραγµατικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο 
σχετικά µε τα υποκειµενικά και αντικειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος για το οποίο 
καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα, γενικώς κατά το είδος τους, 
χωρίς να εκτίθενται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά, από τα οποία 
αποδείχθηκαν τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι συλλογισµοί µε βάση τους οποίους 
έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στις εφαρµοσθείσες ουσιαστικές ποινικές 
διατάξεις.  
Στην περίπτωση της ηθικής αυτουργίας για την πληρότητα της αιτιολογίας πρέπει να 
αναφέρονται ο τρόπος και τα µέσα µε τα οποία ο ηθικός αυτουργός προκάλεσε στη 
συγκεκριµένη περίπτωση στον αυτουργό την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη 
που διέπραξε, καθώς και τα πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία το δικαστήριο 
συνήγαγε ότι ο ηθικός αυτουργός παρήγαγε µε τον τρόπο και τα µέσα αυτά στο 
φυσικό αυτουργό την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε. Ειδικώς, 
για το δόλο που απαιτείται για τη θεµελίωση της υποκειµενικής υπόστασης της 
ηθικής αυτουργίας, δεν απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολογία, γιατί αυτός ενυπάρχει στη 
θέληση παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την 
αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, στο οποίο παρακινεί ο ηθικός αυτουργός το 
φυσικό αυτουργό και εξυπακούεται ότι υπάρχει στην πραγµάτωση των περιστατικών 
αυτών. Όσον αφορά τα αποδεικτικά µέσα για την πληρότητα της αιτιολογίας, 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 κλπ), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς 
τους και µνείας του τι προέκυψε από καθένα. Όταν δε εξαίρονται ορισµένα από αυτά, 
δεν προκύπτει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει ανάγκη 
αιτιολόγησης γιατί δεν εξαίρονται τα τελευταία. Η αιτιολογία της απόφασης 
παραδεκτά συµπληρώνεται από το διατακτικό, µαζί µε το οποίο αποτελεί ενιαίο 
σύνολο.  



 

[29] 
 

- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Ε' ΚΠοιν∆ λόγο αναίρεσης αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εσφαλµένη δε 
ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
τέτοιας διάταξης συντρέχει όχι µόνο όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αληθινά στη διάταξη που εφαρµόστηκε, 
αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου για το λόγο ότι στο πόρισµα 
της απόφασης που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό 
και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει 
ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο 
έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση 
στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 1729/1987, άρθ. 5,  
Νόµοι: 2161/1993, άρθ. 10,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Παράβαση διατάξεων ΚΟΚ 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 591 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση των διατάξεων του ΚΟΚ. Οδήση υπό την επίδραση οινοπνεύµατος. 
Αναιρεί την προσβαλλόµενη απόφαση. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 1, 7 γ του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999, "απαγορεύεται η οδήγηση κάθε 
οδικού οχήµατος από οδηγό, ο οποίος κατά την οδήγηση βρίσκεται υπό την επίδραση 
οινοπνεύµατος, τοξικών ουσιών ή φαρµάκων που σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης 
τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα του οδηγού ΧΧΧ Όποιος οδηγεί όχηµα 
υπό την επίδραση οινοπνεύµατος, τιµωρείται µε φυλάκιση ενός µέχρι δώδεκα µηνών 
και δια χρηµατικής ποινής κλπ, και µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 40 του 
Ν. 3542/2007, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο µηνών κλπ". Περαιτέρω, 
κατά τη διάταξη του άρθρου 31 παρ.1 του Ν. 3904/2010, " Όλες οι σε βαθµό 
πληµµελήµατος αξιόποινες πράξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε 
µε το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999, τιµωρούνται µε κράτηση µέχρι έξι (6) µηνών 
και πρόστιµο µέχρι 3.000 ευρώ, εκτός από τις πράξεις των άρθρων 34 παρ.12, 43 παρ. 
2α,β, και 4, 85 παρ.5 και 98 παρ.2, οι οποίες εξακολουθούν να τιµωρούνται ως 
πληµµελήµατα, µε τις αναφερόµενες στις οικείες διατάξεις ποινές".  
- Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 του ΠΚ το αξιόποινο των εγκληµάτων εξαλείφεται 
µε παραγραφή, η οποία, προκειµένου για πταίσµατα είναι ενός έτους 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 από ένα χρόνο για τα πταίσµατα. Από τις 
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διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 310 παρ. 1 εδ.β' , 370  εδ. β' 
και 511 εδ. β ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι η παραγραφή, ως θεσµός δηµόσιας τάξεως, 
εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης, ακόµη και 
από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος, διαπιστώνοντας τη συµπλήρωση αυτής, υποχρεούται 
να αναιρέσει την προσβαλλόµενη καταδικαστική απόφαση και να παύσει οριστικά 
την ποινική δίωξη, εφόσον η αίτηση αναιρέσεως είναι τυπικά παραδεκτή. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 111, 112, 113,  
ΚΠ∆: 310, 370, 511, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 208 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράβαση καθήκοντος. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Νοµική πλάνη. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 259 ΠΚ "υπάλληλος που µε πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της 
υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο 
όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο 
ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται µε άλλη διάταξη". Από τη διάταξη αυτή, που 
σκοπό έχει την προστασία του γενικότερου συµφέροντος της οµαλής και 
απρόσκοπτης διεξαγωγής της υπηρεσίας, προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της παράβασης καθήκοντος, ενεργητικό υποκείµενο του οποίου µπορεί 
να είναι µόνον υπάλληλος, κατά την έννοια των άρθρων 13 στοιχ α' και 263° του 
ίδιου Κώδικα, απαιτούνται: α) παράβαση όχι απλού υπαλληλικού καθήκοντος, αλλά 
καθήκοντος της υπηρεσίας του υπαλλήλου, το οποίο καθορίζεται και επιβάλλεται 
στον υπάλληλο από το νόµο ή από διοικητική πράξη ή απορρέει από τις ιδιαίτερες 
οδηγίες της προϊσταµένης αρχής ή ενυπάρχει στην ίδια τη φύση της υπηρεσίας και 
αναφέρεται στην έκφραση από αυτόν της θέλησης της πολιτείας, µέσα στον κύκλο 
των δηµόσιων υποθέσεων και ενεργειών στις σχέσεις της απέναντι στους τρίτους, β) 
δόλος του δράστη, που περιέχει τη γνώση και της θέληση της παράβασης του 
υπηρεσιακού του καθήκοντος, και γ) σκοπός του δράστη, ως πρόσθετο στοιχείο της 
υποκειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος αυτού, συνιστάµενος στην επιδίωξη του 
δράστη να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο όφελος ή για να βλάψει 
το κράτος ή κάποιον άλλο, χωρίς να είναι αναγκαίο να επιτευχθεί η επιδιωχθείσα 
ωφέλεια ή βλάβη, η οποία µπορεί να είναι είτε υλική είτε ηθική. Για να συντρέχει δε 
ο σκοπός αυτός πρέπει όχι µόνο η βούληση του δράστη να κατατείνει προς αυτόν, 
αλλά και η συµπεριφορά του, όπως αναπτύσσεται, να µπορεί αντικειµενικά να 
οδηγήσει στην επίτευξή του, αφού ο σκοπός να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε 
άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον 
προϋποθέτει ότι η πράξη, όπως επιχειρείται από το δράστη, δύναται να οδηγήσει στην 
απόκτηση παράνοµου οφέλους ή στην πρόκληση βλάβης τρίτου (αντικειµενικό 
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στοιχείο). Μεταξύ δε της αξιόποινης πράξης της παράβασης καθήκοντος και του 
σκοπού οφέλους ή βλάβης πρέπει να υπάρχει αιτιώδης σχέση, ώστε η πράξη της 
παράβασης καθήκοντος, αν δεν είναι αποκλειστικός τρόπος, πάντως πρέπει να είναι ο 
πρόσφορος τρόπος περιποίησης του σκοπούµενου οφέλους ή βλάβης. Εάν δε κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου υπάρχει πεδίο διακριτικής ευχέρειας 
αυτού, η παράβαση µπορεί να συντελεσθεί και µε την κακή χρήση της διακριτικής 
εξουσίας, την υπέρβαση δηλαδή των ακραίων ορίων της διακριτικής εξουσίας, τα 
οποία επιβάλλουν οι αρχές της υπεροχής του δηµόσιου συµφέροντος, της χρηστής 
διοίκησης, της καλής πίστης, της αµεροληψίας της διοίκησης, της ισότητας και 
εξυπηρέτησης του σκοπού του νόµου ή µε την κατάχρηση εξουσίας, η οποία υπάρχει 
στην περίπτωση που, αν και δεν παραβιάζεται κάποια διάταξη νόµου, η πράξη 
ασκείται για την εξυπηρέτηση σκοπού καταδήλως ξένου προς το σκοπό, στον οποίο 
απέβλεψε ο νόµος, όταν δηλαδή είναι απόρροια ελατηρίων και κινήτρων που 
καταδήλως αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση σκοπού άλλου από εκείνον του νόµου.  
- 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 το άρθρο 510 παρ. 1 ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναίρεσης, όταν 
αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική 
ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού της απόφασης µε το διατακτικό της, που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο, τα δε αποδεικτικά µέσα αρκεί να αναφέρονται γενικώς 
κατά το είδος τους και δεν απαιτείται αναλυτική παράθεση 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 λήφθηκαν 
υπόψη τα άλλα. Η ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της απόφασης πρέπει να 
υπάρχει όχι µόνο ως προς την κατηγορία, αλλά πρέπει να επεκτείνεται και στους 
αυτοτελείς ισχυρισµούς, εκείνους δηλαδή που προβάλλονται στο δικαστήριο της 
ουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠοιν∆, από τον 
κατηγορούµενο ή το συνήγορο του και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της 
πράξης ή της ικανότητας για καταλογισµό ή στη µείωση αυτής ή στην εξάλειψη του 
αξιόποινου της πράξης ή τη µείωση της ποινής, εφόσον, όµως, αυτοί προβάλλονται 
κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, µε όλα δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία 
είναι αναγκαία κατά την οικεία διάταξη για τη θεµελίωση τους. ∆ιαφορετικά το 
δικαστήριο της ουσίας δεν υπέχει υπόχρεοι ση να απαντήσει αιτιολογηµένα στην 
απόρριψη τους. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός είναι και εκείνος για συγγνωστή 
νοµική πλάνη, που προβλέπεται από το άρθρο 31 παρ. 2 ΠΚ, σύµφωνα µε το οποίο η 
πράξη δεν καταλογίζεται στο δράστη αν αυτός πίστεψε λόγω πλάνης ότι είχε 
δικαίωµα να τελέσει την πράξη και η πλάνη του αυτή ήταν συγγνωστή. Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει, ότι η πλάνη είναι συγγνωστή όταν ο δράστης όχι µόνο 
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αγνοεί, αλλά και δεν µπορούσε να γνωρίζει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης, 
οποιαδήποτε επιµέλεια και προσπάθεια και αν κατέβαλλε, ενόψει των προσωπικών 
πνευµατικών και επαγγελµατικών δυνατοτήτων και ικανοτήτων, και εφόσον πίστευε 
εύλογα ότι δικαιούται να προβεί στην πράξη που τέλεσε από δικαιολογηµένη 
εσφαλµένη αντίληψη για την αληθή έννοια του νόµου, ή σε εσφαλµένη πληροφόρηση 
από ειδικούς (νοµικούς παραστάτες ή άλλες έγκυρες πηγές). Έτσι, απαραίτητα 
στοιχεία του ισχυρισµού αυτού είναι, εκτός από εκείνα που συνιστούν την ίδια την 
πλάνη, και η προσωπική κατάσταση του δράστη που προσδιορίζεται από την ηλικία, 
τις πνευµατικές ικανότητες, το επάγγελµα, την προσπάθεια που αυτός κατέβαλε για 
να ενηµερωθεί για ισχύον δίκαιο, ακόµη και τον πνευµατικό του περίγυρο, ώστε µε 
τη στάθµιση και των προσωπικών αυτών στοιχείων να σχηµατίσει το δικαστήριο 
πεποίθηση αν ο ισχυρισµός είναι αληθινός ή προσχηµατικός.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 31, 259, 263,  
ΚΠ∆: 170, 333, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1000 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράβαση καθήκοντος. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 259 ΠΚ "υπάλληλος που µε πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της 
υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο 
περιουσιακό όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον, τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται µε άλλη ποινική διάταξη". 
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για να στοιχειοθετηθεί το έγκληµα της 
παράβασης καθήκοντος, δράστης του οποίου είναι υπάλληλος κατά την έννοια του 
άρθρου 13α του ίδιου κώδικα, απαιτούνται: α)παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, 
το οποίο καθορίζεται µε νόµο ή µε διοικητική πράξη, ή µε ιδιαίτερες οδηγίες της 
προϊσταµένης αρχής ή ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας, β)πρόθεση του δράστη, 
δηλαδή δόλος που περιέχει τη θέληση παραβάσεως του καθήκοντος της υπηρεσίας 
και γ)σκοπός να προσπορισθεί στον ίδιο τον δράστη ή σε άλλον παράνοµη υλική ή 
ηθική ωφέλεια ή να επέλθει βλάβη στο κράτος ή σε κάποιον άλλον, χωρίς να 
απαιτείται και η επίτευξη του εν λόγω σκοπού. Για να συντρέχει δε ο σκοπός αυτός 
πρέπει όχι µόνο η βούληση του δράστη να κατατείνει προς αυτόν, αλλά και η 
συµπεριφορά του, όπως αναπτύσσεται, να µπορεί αντικειµενικά να οδηγήσει στην 
επίτευξή του, αφού ο όρος µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον 
παράνοµο όφελος ή για να βλάψει το Κράτος ή κάποιον άλλον λογικά σηµαίνει ότι η 
πράξη, όπως επιχειρείται από το δράστη, δύναται να οδηγήσει στην απόκτηση 
παράνοµου οφέλους, ή στην πρόκληση βλάβης τρίτων και επιπλέον ότι η βούληση 
του δράστη κατευθύνεται στην απόκτηση του παράνοµου οφέλους, το οποίο, πρέπει 
να προσδιορίζεται. Είναι δε παράνοµο το όφελος, όταν δεν αποτελεί αντικείµενο 
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νοµίµου αξιώσεως του υπαλλήλου ή τρίτου. Περαιτέρω, µεταξύ της πράξεως και του 
σκοπού οφέλους ή βλάβης πρέπει να υπάρχει αιτιώδης σχέση ώστε η πράξη της 
παραβάσεως καθήκοντος, αν δεν είναι ο αποκλειστικός τρόπος, πάντως πρέπει να 
είναι πρόσφορος περιποιήσεως του σκοπούµενου οφέλους ή της σκοπούµενης 
βλάβης, πράγµα που συµβαίνει όταν το σκοπούµενο όφελος ή η βλάβη δεν µπορεί να 
επιτευχθεί παρά µόνο µε την παράβαση του συγκεκριµένου καθήκοντος.  
- 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 τον 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 δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 259,  
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 966 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράβαση καθήκοντος. Καθυστέρηση έκδοσης δικαστικής απόφασης. Έννοια 
υπαλλήλου. Ηθική αυτουργία.Έλλειψη ειδικής και  εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
Εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου. Μεταβολή της κατηγορίας. Απόλυτη ακυρότητα. 
Μεταβολή του χρόνου τελέσεως του εγκλήµατος κατά τρόπο που ασκεί επιρροή στην 
ταυτότητα ή την παραγραφή τούτου. Υπέρβαση εξουσίας. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 259 ΠΚ προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της παραβάσεως καθήκοντος δράστης του οποίου είναι υπάλληλος κατά 
την έννοια του άρθρου 13 εδάφ. α' ΠΚ απαιτούνται: α) παραβίαση υπηρεσιακού 
καθήκοντος το οποίο καθορίζεται µε νόµο ή διοικητική πράξη ή µε ιδιαίτερες οδηγίες 
της προϊσταµένης αρχής ή ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας, β) πρόθεση του 
δράστη δηλαδή, δόλος του δράστη που αρκεί να είναι ενδεχόµενος και περιέχει τη 
θέληση ή αποδοχή παράβασης του καθήκοντος της υπηρεσίας και γ) σκοπός του 
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δράστη να προσπορίσει στον ίδιο ή σε άλλον παράνοµη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να 
βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον χωρίς να απαιτείται και η επίτευξη του εν λόγω 
σκοπού. Για να συντρέχει δε ο σκοπός αυτός πρέπει όχι µόνον η βούληση του δράστη 
να κατατείνει προς αυτόν, αλλά και η συµπεριφορά του, όπως αναπτύσσεται να 
µπορεί αντικειµενικά να οδηγήσει στην επίτευξή του, επιπλέον δε η βούληση του 
δράστη να κατευθύνεται στην απόκτηση του οφέλους ή στην πρόκληση της βλάβης. 
Έτσι, µεταξύ της πράξεως και του σκοπού οφέλους ή βλάβης πρέπει να υπάρχει µία 
τέτοια αιτιώδης σχέση ώστε η πράξη της παραβάσεως καθήκοντος, αν δεν είναι 
αποκλειστικός τρόπος, πάντως πρέπει να είναι πρόσφορος να περιποιήσει το 
σκοπούµενο όφελος ή την βλάβη πράγµα που συµβαίνει όταν το σκοπούµενο όφελος 
δεν µπορεί να επιτευχθεί παρά µόνον ή και µε την παράβαση του συγκεκριµένου 
καθήκοντος. Παράνοµη δε είναι η ωφέλεια η οποία επιδιώκεται µε την παράβαση 
καθήκοντος, η οποία δεν αποτελεί αντικείµενο νόµιµης αξίωσης του υπαλλήλου ή του 
τρίτου.  
- Υπάλληλοι θεωρούνται και οι κρατικοί λειτουργού που είναι κατά κανόνα άµεσα 
όργανα του κράτους επί των οποίων δεν νοείται διάκριση µεταξύ απλού υπαλληλικού 
και υπηρεσιακού καθήκοντος µεταξύ δε αυτών περιλαµβάνονται και οι δικαστικοί 
λειτουργοί που υπάγονται σε αυτούς που θεωρούνται υπάλληλοι για την εφαρµογή 
των διατάξεων των άρθρων 259 και 13 στοιχ. α ΠΚ.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ.1α ΠΚ συνάγεται ότι για την ύπαρξη ηθικής 
αυτουργίας απαιτείται να συντρέχουν αντικειµενικώς: α) πρόκληση στον αυτουργό 
της αποφάσεως να διαπράξει ορισµένη αξιόποινη πράξη, η οποία µπορεί να γίνει µε 
οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο, όπως προτροπές (παρακίνηση, παρόρµηση, ενθάρρυνση) 
µε παραινέσεις (συµβουλές κλπ) µε πειθώ, φορτικότητα, απειλή ή µε εκµετάλλευση 
οποιασδήποτε πλάνης πραγµατικής ή νοµικής περί τα παραγωγικά αίτια της 
βουλήσεως αίτια ή µε τη διέγερση µίσους κατά του θύµατος ή µε την επιβολή ή 
επιρροή του σε άλλο πρόσωπο λόγω της ιδιότητας και της θέσεώς του ή της σχέσεώς 
του µε τον φυσικό αυτουργό, λόγω υπηρεσιακής ή άλλης εξαρτήσεως. 
Υποκειµενικώς δε απαιτείται δόλος του ηθικού αυτουργού που περιλαµβάνει α) 
συνείδηση του ηθικού αυτουργού ότι παρήγαγε στον φυσικό αυτουργό την απόφαση 
για τη διάπραξη από αυτόν της αντικειµενικής υποστάσεως ορισµένου εγκλήµατος, β) 
συνείδηση της συγκεκριµένης πράξεως στην οποία παρακινεί ο ηθικός αυτουργός τον 
φυσικό αυτουργό χωρίς να είναι αναγκαίος ο καθορισµός της πράξεως αυτής µέχρι 
λεπτοµερειών, αρκεί δε και ενδεχόµενος δόλος, εκτός αν για την υποκειµενική 
θεµελίωση του οικείου εγκλήµατος απαιτείται άµεσος ή υπερχειλής δόλος, οπότε ο 
δόλος πρέπει να συντρέχει και στο πρόσωπο του ηθικού αυτουργού.  
- Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, η οποία ιδρύει λόγο 
αναιρέσεως της αποφάσεως κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' Κ.Ποιν.∆. υπάρχει 
προκειµένου για καταδικαστική απόφαση όταν δεν αναφέρονται σ' αυτήν µε 
σαφήνεια και πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα 
περιστατικά αυτά και οι σκέψεις µε τις οποίες έγινε η υπαγωγή τους στις 
εφαρµοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας 
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επιτρέπεται η αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού µε το διατακτικό που αποτελούν 
ενιαίο σύνολο ενώ ως προς τις αποδείξεις αρκεί να αναφέρονται κατά το είδος των 
χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποιο αποδεικτικό µέσο αποδείχθηκε 
κάθε παραδοχή. Ο δόλος δεν είναι κατ' αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, 
διότι ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που 
συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση της συγκεκριµένης αξιοποίνου πράξεως και 
εξυπακούεται ότι υπάρχει σε κάθε ειδικότερη µορφή τελέσεως εγκλήµατος από την 
πραγµάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο νόµος αξιώνει πρόσθετα στοιχεία 
για το αξιόποινο, όπως είναι να έχει τελεσθεί η πράξη εν γνώσει ορισµένου 
περιστατικού ή µε πρόσθετο σκοπό ως υποκειµενικό στοιχείο του αδίκου ή να 
τελέσθηκε µε ενδεχόµενο δόλο. Στην περίπτωση της ηθικής αυτουργίας για να έχει η 
καταδικαστική απόφαση την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος 
και 139 του Κ.Ποιν.∆. ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία πρέπει να αναφέρονται 
σ' αυτή ο τρόπος και τα µέσα, µε τα οποία ο ηθικός αυτουργός παρήγαγε στον φυσικό 
αυτουργό την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε καθώς και τα 
πραγµατικά περιστατικά από τα οποίας το δικαστήριο συνήγαγε ότι ο ηθικός 
αυτουργός παρήγαγε µε τον τρόπο και τα µέσα αυτά στον φυσικό αυτουργό την 
απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε.  
- Λόγο αναιρέσεως της καταδικαστικής αποφάσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' 
Κ.Ποιν.∆. ιδρύει και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει στο νόµο 
διαφορετική έννοια από εκείνη την οποία αυτή πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη 
εφαρµογή υπάρχει όταν το δικαστήριο προβαίνει σε εσφαλµένη υπαγωγή των 
πραγµατικών περιστατικών που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στην εφαρµοσθείσα 
ουσιαστική ποινική διάταξη. Εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου συντρέχει και στην 
περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο της ουσίας παραβίασε ουσιαστική ποινική 
διάταξη εκ πλαγίου για το λόγο ότι στο πόρισµα της αποφάσεώς του, που 
περιλαµβάνεται στο σκεπτικό σε συνδυασµό µε το διατακτικό αυτής και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, 
αντιφάσεις και λογικά κενά µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από 
τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νοµίµου βάσεως. Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 27 επ., 43, 49 σε 
συνδυασµό µε αυτές των άρθρων 57 επ., 246, 205, 321 Κ.Ποιν.∆. συνάγεται ότι το 
δικαστήριο µπορεί να αποφαίνεται µόνο για την πράξη για την οποία ασκήθηκε από 
τον Εισαγγελέα ποινική δίωξη και όχι για κάποια άλλη συναφή, διαφορετικά 
παράγεται απόλυτη ακυρότητα κατά το άρθρο 171 παρ.1 περ.β' Κ.Ποιν.∆. λόγω 
ανεπίτρεπτης µεταβολής της κατηγορίας, που υπάρχει και όταν η πράξη για την οποία 
διώχθηκε και παραπέµφθηκε στο ακροατήριο ο κατηγορούµενος είναι διαφορετική 
κατά τόπο, χρόνο και λοιπές ιστορικές περιστάσεις τελέσεως από εκείνη για την 
οποία καταδικάσθηκε αυτός, οπότε από την ανεπίτρεπτη αυτή µεταβολή επέρχεται 
απόλυτη ακυρότητα και συνακόλουθα δηµιουργείται λόγος αναιρέσεως σύµφωνα µε 
το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' Κ.Ποιν.∆.  
- Από το άρθρο 17 του ΠΚ προκύπτει ότι ο προσδιορισµός του χρόνου που 
εκδηλώθηκε η εγκληµατική ενέργεια του δράστη αποτελεί πραγµατικό περιστατικό 
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και γι' αυτό απόκειται στην ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, που µπορεί 
να καθορίσει χρόνο τελέσεως της πράξεως διαφορετικό από εκείνο που καθορίζεται 
στο κατηγορητήριο. Ο ακριβέστερος αυτός χρονικός προσδιορισµός δεν αποκλείεται 
εκτός αν ο χρόνος ασκεί επιρροή στην ταυτότητα της πράξεως ή αποκλείει την 
παραγραφή της, όπως όταν µε τον διάφορο χρονικό προσδιορισµό της τελέσεως 
καθίσταται αξιόποινη πράξη, η οποία πριν από τον προσδιορισµό του χρόνου 
τελέσεώς της από το δικαστήριο δεν ήταν αξιόποινη. Στην περίπτωση κατά την οποία 
µεταβάλλεται ο χρόνος τελέσεως του εγκλήµατος κατά τρόπο που ασκεί επιρροή 
στην ταυτότητα ή την παραγραφή τούτου µέχρι την αµετάκλητη εκδίκαση της 
υποθέσεως ή όταν τα συνιστώντα την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος 
πραγµατικά περιστατικά διαφέρουν ουσιωδώς εκείνων που δέχθηκε το πρωτοβάθµιο 
δικαστήριο υπάρχει χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουµένου που 
καταδικάσθηκε πρωτοδίκως και άσκησε έφεση κατά της σε βάρος του 
καταδικαστικής αποφάσεως από το δευτεροβάθµιο δικαστήριο, παρά την απαγόρευση 
που επιβάλλεται από το άρθρο 470 Κ.Ποιν.∆., οπότε ιδρύεται ο από το άρθρο 510 
παρ.1 στοιχ. Η' του Κ.Ποιν.∆. λόγος αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 17, 46, 259, 
ΚΠ∆: 27, 43, 49, 57 επ., 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
ΑΝ: 1539/1938, άρθ. 8,  
Νόµοι: 2732/1999, άρθ. 24, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 964 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράβαση καθήκοντος. Άµεσος συνεργός.Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Ορισµένο και παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης. 
- 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, ή 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 
δηµοσίας υπηρεσίας για το γενικότερο συµφέρον συνάγεται ότι για τη στοιχειοθέτηση 
του εγκλήµατος της παραβάσεως καθήκοντος, ενεργητικό υποκείµενο του οποίου, 
µπορεί να είναι µόνο υπάλληλος κατά την έννοια των άρθρων 13 στοιχ.α' και 263α 
του ιδίου Κώδικα, απαιτούνται α) παράβαση από τον υπάλληλο του υπηρεσιακού 
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 βούληση του να παραβεί το καθήκον 
του και γ) σκοπός του δράστη να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµη 
υλική ή ηθική ωφέλεια ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον, χωρίς όµως να 
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απαιτείται για την πραγµάτωση του εγκλήµατος και η επίτευξη του σκοπού αυτού. Το 
άρθρο 13 στοιχ.α' ΠΚ ορίζει ότι υπάλληλος είναι εκείνος στον οποίο έχει νόµιµα 
ανατεθεί έστω και προσωρινά η άσκηση υπηρεσίας δηµοσίας, δηµοτικής ή κοινοτικής 
ή άλλου προσώπου δηµοσίου δικαίου, τέτοιος δε θεωρείται και ο υπηρετών ως 
εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθµια δηµόσια εκπαίδευση.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 46 παρ.1β' του ΠΚ µε την ποινή του αυτουργού 
τιµωρείται όποιος µε πρόθεση παρέσχε άµεση συνδροµή στο δράστη κατά τη 
διάρκεια αυτής της πράξεως και στην εκτέλεση της κυρίας πράξεως. Από τη διάταξη 
αυτή σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 259 ΠΚ προκύπτει ότι άµεσος συνεργός 
στο έγκληµα της παραβάσεως καθήκοντος είναι εκείνος που ηθεληµένα παρέχει 
άµεση συνδροµή στον αυτουργό κατά την εκτέλεση και τη διάρκεια της κυρίας 
πράξεως, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε χωρίς αυτήν τη συνδροµή δεν θα ήταν µε 
βεβαιότητα δυνατή η τέλεση του εγκλήµατος υπό τις περιστάσεις που διαπράχθηκε, 
είναι ο δόλος του άµεσου συνεργού περιλαµβάνει τη θέληση ή αποδοχή για άµεση 
υποστήριξη του εκτελούντος την κυρία πράξη και τη γνώση της συγκεκριµένης 
πράξεως στην οποία παρέχει τη συνδροµή του και ότι µε την υπηρεσιακή παράβαση 
που τελείται από τον αυτουργό επιδιώκεται η επέλευση παράνοµου οφέλους σε τρίτο 
ή η βλάβη στο Κράτος ή σε άλλον καθώς και ότι η συνδροµή του παρέχεται κατά την 
εκτέλεση της ιδίας πράξεως και µε τον ίδιο σκοπό µε αυτόν του αυτουργού.  
- 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 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, στην 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 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. Πάντως για την πληρότητα της αιτιολογίας πρέπει 
να προκύπτει µε βεβαιότητα από την απόφαση ότι όλα τα αποδεικτικά µέσα στην 
αξιολόγηση των οποίων στηρίχθηκε αυτή έχουν ληφθεί υπόψη και εκτιµηθεί για τη 
θεµελίωση της ευθύνης του κατηγορουµένου και όχι µόνον µερικά εξ αυτών κατ' 
επιλογή. Η αιτιολογία δηλαδή της αποφάσεως δεν δύναται να είναι επιλεκτική, 
στηριζόµενη σε ορισµένα πραγµατικά δεδοµένα της ακροαµατικής διαδικασίας χωρίς 
να συνεκτιµά άλλα που εισφέρθηκαν σε αυτή. Το αποτέλεσµα όµως του συσχετισµού 
της συνεκτίµησης, της συγκριτικής στάθµισης και συναξιολόγησης όλων των 
αποδεικτικών µέσων δηλαδή από ποίο αποδεικτικό µέσο πείσθηκε τελικά το 
δικαστήριο της ουσίας δεν ελέγχεται από τον Άρειο Πάγο. Ο αναιρετικός έλεγχος ως 
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προς την αναφορά στην απόφαση του δικαστηρίου που εξέδωσε την 
αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση γιατί πείσθηκε από συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσον 
και όχι από άλλο αντίθετο ή διαφορετικό, εντοπίζεται στο εάν το δικαστήριο της 
ουσίας πραγµατοποίησε λειτουργικό συσχετισµό δηλαδή συνεκτίµηση και 
αξιολόγηση του περιεχοµένου όλων των αποδεικτικών µέσων και όχι επιλεκτική 
λήψη µερικών εξ αυτών.  
- Για το ορισµένο του λόγου αναιρέσεως και το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως 
κατ' αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 
148 έως 153, 473 παρ.2, 474 παρ.2, 476 παρ.1, 509 παρ.1 και 510 ΚΠοιν∆ πρέπει 
στην έκθεση ασκήσεως αυτής να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο οι λόγοι 
για τους οποίους ασκείται η αναίρεση και προκειµένου για λόγο που αφορά στην 
έλλειψη αιτιολογίας της καταδικαστικής αποφάσεως πρέπει αν ελλείπει παντελώς 
αιτιολογία να προβάλλεται µε την αίτηση αναιρέσεως η ανυπαρξία αυτής σε σχέση µε 
συγκεκριµένο ή συγκεκριµένα κεφάλαια της αποφάσεως στα οποία αναφέρεται η 
αιτίαση αυτή και σε περίπτωση που υπάρχει αιτιολογία αλλά δεν είναι ειδική και 
εµπεριστατωµένη, να προσδιορίζεται επί πλέον, σε τι συνίσταται η έλλειψη ή η 
ασάφεια σε σχέση µε το συγκεκριµένο ή τα συγκεκριµένα κεφάλαια της αποφάσεως. 
Η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων, όµως, από το δικαστήριο της ουσίας και 
ειδικότερα η εσφαλµένη αξιολόγηση των µαρτυρικών καταθέσεων και των 
απολογιών των κατηγορουµένων και η εσφαλµένη εκτίµηση των αναγνωσθέντων 
εγγράφων, δεν αποτελεί λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως, καθόσον, στην περίπτωση 
αυτή, υπό την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας πλήττεται η περί τα πράγµατα 
κρίση του δικαστηρίου η οποία είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 46, 259, 
ΚΠ∆: 148 - 153, 473, 474, 476, 509, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Παράβαση υγειονοµικών διατάξεων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 925 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παραβίαση υγειονοµικών διατάξεων. 
- Όπως προκύπτει από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 6 παρ.5 της υπ' 
αριθ. Α1β/8577/8-9-1983 Υγειονοµικής ∆ιατάξεως και 11 παρ. 10 του Ν. 2307/1995, 
όποιος από πρόθεση προβαίνει σε τροποποίηση ουσιωδών όρων λειτουργίας 
καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος χωρίς νέα άδεια της αρµόδιας αρχής 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τρεις (3) µήνες ή µε χρηµατική ποινή ή και µε τις δυο 
αυτές ποινές.  
  -  Η απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης, η έλλειψη της οποίας 
ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ προβλεπόµενο λόγο 
αναιρέσεως, υπάρχει, όταν περιέχονται σ' αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
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αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
ακροαµατική διαδικασία και στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των στοιχείων που συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι σκέψεις και οι 
νοµικοί συλλογισµοί µε βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που 
αποδείχτηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που στη συγκεκριµένη περίπτωση 
εφαρµόσθηκε. Ειδικά, ως προς το υποκειµενικό στοιχείο του δόλου (αρθρ. 27 παρ. 1 
του ΠΚ), αυτός ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών 
που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και εξυπακούεται ότι 
υπάρχει από την πραγµάτωση των περιστατικών αυτών. Γι' αυτό δεν απαιτείται για το 
δόλο ιδιαίτερη αιτιολογία, εκτός αν ο νόµος αξιώνει πρόσθετα στοιχεία για την 
ύπαρξη του ή όταν έχει τη µορφή του ενδεχόµενου δόλου. Τέτοια όµως πρόσθετα 
στοιχεία δεν αξιώνει η παραπάνω διάταξη του άρθρου 11 παρ. 10 του Ν. 2307/1995 
για την πραγµάτωση της προσδιοριζόµενης από αυτήν υποκειµενικής υποστάσεως 
του παραπάνω πληµµελήµατος. Περαιτέρω, για την ύπαρξη της πιο πάνω ειδικής και 
εµπεριστατωµένης 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 από το καθένα. Τέλος, 
εσφαλµένη εκ πλαγίου εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν 
έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της απόφασης, 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: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 2307/1995, άρθ. 11, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Παραβίαση απορρήτου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1323 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση του απορρήτου των τηλεφωνηµάτων και της προφορικής συνοµιλίας. 
Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Αναίρεση εισαγγελέα. 
Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 370 Α του ΠΚ, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιµο εν προκειµένω χρόνο, 
δηλαδή πριν την αντικατάσταση του αρχικά µε το άρθρο 12 παρ. 8 του Ν. 3090/2002 
και στη συνέχεια µε το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3674/2008, "1. Όποιος αθέµιτα 
παγιδεύει ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο παρεµβαίνει σε τηλεφωνική σύνδεση ή 
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συσκευή µε σκοπό να πληροφορηθεί ή να µαγνητοφωνήσει το περιεχόµενο 
τηλεφωνικής συνδιάλεξης µεταξύ τρίτων τιµωρείται µε φυλάκιση. Η χρησιµοποίηση 
από το δράστη των πληροφοριών ή µαγνητοταινιών που αποκτήθηκαν µε αυτόν τον 
τρόπο θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. 2. Όποιος αθέµιτα παρακολουθεί µε ειδικά 
τεχνικά µέσα ή µαγνητοφωνεί προφορική συνοµιλία µεταξύ τρίτων που δεν 
διεξάγεται δηµόσια ή µαγνητοσκοπεί µη δηµόσιες πράξεις τρίτων, τιµωρείται µε 
φυλάκιση. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και όποιος µαγνητοφωνεί ιδιωτική συνοµιλία 
µεταξύ αυτού και τρίτου χωρίς τη συναίνεση του τελευταίου. Το δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 1 αυτού του άρθρου εφαρµόζεται και σ' αυτήν την περίπτωση. 3. Με 
φυλάκιση τιµωρείται όποιος κάνει χρήση των πληροφοριών ή των µαγνητοταινιών ή 
των µαγνητοσκοπήσεων που αποκτήθηκαν µε τους τρόπους που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου. 4. Η πράξη της παραγράφου 3 δεν είναι 
άδικη αν η χρήση έγινε ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, ανακριτικής ή άλλης 
δηµόσιας αρχής για τη διαφύλαξη δικαιολογηµένου συµφέροντος που δεν µπορούσε 
να διαφυλαχθεί διαφορετικά και ιδίως σε ποινικό δικαστήριο για την υπεράσπιση του 
κατηγορουµένου και γενικά αν η χρήση έγινε για την εκπλήρωση καθήκοντος του 
κατηγορουµένου ή για τη διαφύλαξη έννοµου ή άλλου δικαιολογηµένου ουσιώδους 
δηµοσίου συµφέροντος". Κατά δε το άρθρο 177 παρ. 2 του Κ.Π.∆., όπως προστέθηκε 
µε το άρθρο 2 παρ. 7 του ν. 2408/1996, ".. αποδεικτικά µέσα, που έχουν αποκτηθεί µε 
αξιόποινες πράξεις ή µέσω αυτών, δεν λαµβάνονται υπόψη για την κήρυξη της 
ενοχής, την επιβολή ποινής ή την λήψη µέτρων καταναγκασµού, εκτός εάν πρόκειται 
για κακουργήµατα που απειλούνται µε ποινή ισόβιας κάθειρξης και εκδοθεί για το 
ζήτηµα αυτό ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δικαστηρίου...". Περαιτέρω, κατά τα 
άρθρα 2 παρ. 1, 9 παρ. 1 εδ. β' , 9Α και 19 παρ. 1 και 3 του Συντάγµατος, ο σεβασµός 
και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της 
πολιτείας. Η ιδιωτική ζωή και οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι απαραβίαστη. 
Καθένας έχει δικαίωµα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των 
προσωπικών του δεδοµένων, όπως ο νόµος ορίζει. Απαγορεύεται η χρήση 
αποδεικτικών µέσων, που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του απορρήτου της 
ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας. Τέλος κατά το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής 
Συµβάσεως για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), η οποία κυρώθηκε µε το Ν∆ 
53/1974 και έχει υπερνοµοθετική ισχύ, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 1 του 
Συντάγµατος, "κάθε πρόσωπο δικαιούται στο σεβασµό της ιδιωτικής και 
οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. ∆εν 
επιτρέπεται επέµβαση δηµοσίας αρχής στην άσκηση του δικαιώµατος αυτού παρά 
µόνο στο µέτρο που αυτή η επέµβαση προβλέπεται υπό του νόµου και αποτελεί µέτρο 
το οποίο, σε µια δηµοκρατική κοινωνία, είναι αναγκαίο δια την εθνική ασφάλεια, την 
δηµοσία ασφάλεια, την οικονοµική ευηµερία της χώρας, την προάσπιση της τάξης και 
την πρόληψη ποινικών αδικηµάτων, την προστασία της υγείας ή της ηθικής, ή την 
προστασία των δικαιωµάτων και ελευθεριών άλλων". Από τις ως άνω διατάξεις 
προκύπτει ότι η εν αγνοία και χωρίς τη συναίνεση των συνοµιλητών µαγνητοφώνηση 
ιδιωτικής συνοµιλίας αποτελεί δέσµευση και περιορισµό στην ελεύθερη άσκηση της 
επικοινωνίας. Η αποτυπώνουσα την ιδιωτική συνοµιλία σχετική µαγνητοταινία είναι 
απαγορευµένο αποδεικτικό µέσο και δεν λαµβάνεται υπόψη από το δικαστήριο για 
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την κήρυξη της ενοχής ή την επιβολή ποινής ή τη λήψη µέτρων καταναγκασµού. Κατ' 
εξαίρεση όµως, κατά ρητή νοµοθετική πρόβλεψη επιτρέπεται η λήψη τέτοιου 
αποδεικτικού µέσου εάν πρόκειται για κακουργήµατα που απειλούνται µε ποινή 
ισόβιας κάθειρξης και έχει εκδοθεί για το ζήτηµα αυτό απόφαση δικαστηρίου που να 
αιτιολογεί ειδικά τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η λήψη υπόψη του 
παράνοµου αποδεικτικού µέσου και για την κήρυξη της ενοχής ή την επιβολή ποινής 
στον κατηγορούµενο (Πρβλ. ΟλΑΠ 1/2001 Πολιτική) και επιτρέπεται η χρήση αυτών 
ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης ανακριτικής αρχής για την διαφύλαξη 
δικαιολογηµένου συµφέροντος, που δεν µπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά. Ο 
νόµος, αναφερόµενος µόνο για την περίπτωση κηρύξεως της ενοχής ή της επιβολής 
ποινής, ουδέν διαλαµβάνει περί του επιτρεπτού η µη της µαγνητοταινίας ως 
αποδεικτικού µέσου για την απόδειξη της αθωότητας του κατηγορουµένου. Ενόψει, 
όµως, της θεµελιώδους συνταγµατικής διατάξεως του άρθρου 2 παρ. 1 που ανάγει σε 
πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας τον σεβασµό και την προστασία της 
ανθρώπινης αξίας, του γεγονότος ότι τα έννοµα αγαθά της ζωής της τιµής και της 
ελευθερίας, τα οποία απολαύουν απόλυτης συνταγµατικής προστασίας (άρθρο 5 παρ. 
2 του Συντάγµατος), τίθενται σε διακινδύνευση στην περίπτωση µη απόδειξης της 
αθωότητας του κατηγορουµένου, κάµπτεται ο κανόνας του άρθρου 19 παρ. 3 του 
Συντάγµατος της µη χρήσεως των παρανόµως κτηθέντων αποδεικτικών µέσων, όταν 
αυτά αποτελούν το µόνο προτεινόµενο από αυτόν (κατηγορούµενο) αποδεικτικό µέσο 
προς απόδειξη της αθωότητας του, υπό τον περιορισµό πάντοτε της αρχής της 
αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος), εάν δηλαδή, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, λαµβανοµένης υπόψη και της βαρύτητας του εγκλήµατος, για το οποίο 
κατηγορείται ο κατηγορούµενος, το εν λόγω αποδεικτικό µέσο είναι το µόνο 
αναγκαίο και πρόσφορο για την απόδειξη της αθωότητας του. Εποµένως, ενόψει του 
ότι συνταγµατικά υπέρτερο αγαθό, από το αγαθό της ελευθερίας της επικοινωνίας, 
είναι η προσωπική ελευθερία, η οποία κατοχυρώνεται από τις διατάξεις των άρθρων 
5, 6,και 7 του Συντάγµατος, το απόρρητο της ελευθερίας της επικοινωνίας κάµπτεται 
και επιτρέπεται η χρήση στο δικαστήριο του προϊόντος της αθέµιτης 
µαγνητοφώνησης ιδιωτικής συνοµιλίας, προκειµένου να απαλλαγεί ένας αθώος και 
να αποφευχθεί µια άδικη βαρύτερη καταδίκη του κατηγορουµένου. Περί αυτών θα 
κρίνει ο δικαστής, ο οποίος σε καταφατική περίπτωση, θα συνεκτιµήσει τα ευνοϊκά 
σηµεία του παράνοµου αποδεικτικού µέσου για τον προτείνοντα αυτό ως 
κατηγορούµενο (ΑΠ 1261/2009, ΑΠ 813/2008, ΑΠ 611/2006).  
- Μεταξύ των λόγων απόλυτης ακυρότητας κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 171 του ΚΠ∆, η ύπαρξη της οποίας ιδρύει τον εκ 
του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, περιλαµβάνεται και η 
περίπτωση κατά την οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις που καθορίζουν την εµφάνιση, 
την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουµένου και την άσκηση των 
δικαιωµάτων που του παρέχονται, στις περιπτώσεις και µε τις διατυπώσεις που 
επιβάλλει ο νόµος, (αρθρ. 171 παρ. 1 περ. δ'). Είναι όµως προφανές ότι ο παραπάνω 
λόγος αναιρέσεως έχει καθιερωθεί υπέρ του κατηγορουµένου και για την προάσπιση 
των δικαιωµάτων του και η απόλυτη ακυρότητα που τυχόν έλαβε χώρα, δεν µπορεί σε 
καµιά περίπτωση να καταλήξει σε βάρος του (ΑΠ 1305/1999). Συνεπώς, την ως άνω 
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ακυρότητα σε περίπτωση αθώωσης του κατηγορουµένου, δεν µπορεί να την προτείνει 
σε βάρος του ούτε ο Εισαγγελέας ούτε ο πολιτικώς ενάγων (ΑΠ 2041/2001). 
- Από τη διάταξη του άρθρου 505 παρ.2 εδ.α' του ΚΠ∆, ο "Εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου µπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε καταδικαστικής ή αθωωτικής 
απόφασης οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου και για όλους τους λόγους που 
αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 του ίδιου κώδικα µεταξύ των 
οποίων περιλαµβάνονται και εκείνοι της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο 
ακροατήριο, της υπέρβασης εξουσίας καθώς και της ελλείψεως της από τα άρθρα 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, απαιτούµενης ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας (αρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Α' , Η' και ∆' ΚΠ∆). 
Προκειµένου δε για αθωωτική απόφαση, έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ απαιτούµενης ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας, που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, υπάρχει όταν δεν εκτίθενται σ' αυτήν µε σαφήνεια και πληρότητα τα 
πραγµατικά περιστατικά, που αποδείχθηκαν από την ακροαµατική διαδικασία και 
θεµελιώνουν την ανυπαρξία των αντικειµενικών ή υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά αυτά κι οι 
νοµικοί συλλογισµοί, µε τους οποίους το δικαστήριο της ουσίας κατέληξε στην 
αθωωτική για τον κατηγορούµενο κρίση του. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠ∆, υπέρβαση εξουσίας 
υπάρχει, όταν το δικαστήριο άσκησε δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο νόµος. Η 
υπέρβαση εξουσίας απαντάται είτε ως θετική είτε ως αρνητική. Θετική υπέρβαση 
εξουσίας υπάρχει όταν το δικαστήριο αποφάσισε για ζήτηµα που δεν υπαγόταν στη 
δικαιοδοσία του, ενώ αρνητική, όταν παρέλειψε να αποφασίσει για ζήτηµα που είχε 
υποχρέωση να απαντήσει στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του. Η διάταξη ενδεικτικά 
αναφέρει µερικές µόνο περιπτώσεις υπέρβασης εξουσίας, όπως, όταν α) το 
δικαστήριο αποφάσισε για υπόθεση που δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία του, β) έλυσε 
προκαταρκτικό ζήτηµα που υπάγεται σύµφωνα µε ρητή διάταξη του νόµου στην 
αποκλειστική δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, γ) έκρινε για την πολιτική 
αγωγή, δ) καταδίκασε για έγκληµα για το οποίο δεν υποβλήθηκε η απαιτούµενη 
αίτηση ή έγκληση ή για το οποίο δε δόθηκε η άδεια δίωξης ή για το οποίο δεν έχει 
ρητά επιτραπεί η έκδοση. Η δε Επιστήµη και νοµολογία έχουν δεχτεί ότι στην 
υπέρβαση εξουσίας υπάγονται και οι εξής περιπτώσεις: ήτοι, η µη έγκυρη έναρξη της 
κύριας διαδικασίας, η έκδοση απόφασης επί της ουσίας παρά την αναιτιολόγητη 
απόρριψη αιτήµατος αναβολής, η περάτωση της δίκης παρά τα οριζόµενα στο άρθρο 
370, η αναρµοδιότητα καθ' ύλη ή κατά τόπο, η έρευνα κατ' ουσία χωρίς νόµιµη 
κλήτευση, η απόρριψη παρά το νόµο της έφεσης ως απαράδεκτης ή ανυποστήρικτης, 
καθώς και οι παραβάσεις οι σχετικές µε το επεκτατικό αποτέλεσµα του ενδίκου 
µέσου. ∆εν ιδρύεται όµως λόγος αναιρέσεως για υπέρβαση (θετική) εξουσίας όταν το 
δικαστήριο της ουσίας, προκειµένου να αποφανθεί για την ενοχή ή την αθωότητα του 
κατηγορουµένου έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε µε τις λοιπές αποδείξεις και 
παράνοµο αποδεικτικό µέσο. Στην περίπτωση αυτή δηµιουργείται απόλυτη 
ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, η οποία και καθιδρύει 
τον προβλεπόµενο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως. 
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∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 370Α, 
ΚΠ∆: 177, 505, 510 παρ.1 στοιχ. Α, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Παράνοµη µεταφορά λαθροµεταναστών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 524 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράνοµη µεταφορά λαθροµεταναστών.Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 88 παρ. 1 Ν. 3386/2005, Πλοίαρχοι ... ή ... και οδηγοί 
κάθε είδους µεταφορικού µέσου που µεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα 
υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωµα εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή 
στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και αυτοί 
που τους προωθούν από τα σηµεία εισόδου, τα εξωτερικά ή εσωτερικά σύνορα, στην 
Ελληνική Επικράτεια και αντίστροφα προς το έδαφος κράτους µέλους της Ε.Ε. ή 
τρίτης χώρας, ή διευκολύνουν την µεταφορά ή προώθησή τους ή εξασφαλίζουν σε 
αυτούς κατάλυµα για απόκρυψη, τιµωρούνται: α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
έτους και χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ 
για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο, β) µε φυλάκιση τουλάχιστο 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 .... Aπό 
τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι 1) θεσµοθετείται ποινικό αδίκηµα υπαλλακτικώς 
µικτό, το οποίο πραγµατοποιείται µε έκαστον εκ των ανωτέρω τρόπων από τα 
πρόσωπα που αποδέχονται να µεταφέρουν στην Ελλάδα αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν 
έχουν δικαίωµα εισόδου στην χώρα, ή τους προωθούν στο εσωτερικό της χώρας ή 
διευκολύνουν την µεταφορά ή προώθησή τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυµα 
για απόκρυψη, γνωρίζοντας την αυθαίρετη είσοδό τους ως λαθροµεταναστών, 2) για 
την εκτέλεση του αδικήµατος της µεταφοράς ή της προωθήσεως στο εσωτερικό της 
χώρας ή της διευκολύνσεως της µεταφοράς ή προωθήσεως αλλοδαπού µη έχοντος 
δικαίωµα εισόδου στο εσωτερικό της χώρας απαιτείται υποκειµενικώς δόλος είτε 
άµεσος είτε ενδεχόµενος.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουµένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγον 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 
ή λογικά κενά τα προκύψαντα από την ακροαµατική διαδικασία πραγµατικά 
περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε 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 εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας 
α) είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο. β) αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς 
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κατά το είδος τους, χωρίς να απαιτείται να εκτίθεται τι προέκυψε εξ ενός εκάστου 
αυτών, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων 
αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους ή να 
προσδιορίζεται ποίο βαρύνει περισσότερο για τον σχηµατισµό της δικαστικής 
κρίσεως. Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε 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 συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 ΚΠ∆ 
(ΟλΑΠ 1/2005).  
- Η ύπαρξη του δόλου που απαιτείται κατά το άρθρο 26 παρ. 1 ΠΚ για την θεµελίωση 
της υποκειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος δεν είναι ανάγκη κατ' αρχήν 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 αυτών, εκτός 
εάν ο νόµος απαιτεί πρόσθετα στοιχεία, όπως την εν γνώσει ορισµένου περιστατικού 
τέλεση της πράξεως, άµεσο, δηλαδή, δόλο, οπότε η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται 
και στην γνώση αυτή.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 3386/2005, άρθ. 88,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Πολεοδοµικές παραβάσεις 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1667 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Πολεοδοµικές παραβάσεις. Χρόνος τέλεσης του εγκλήµατος. Παραγραφή. Ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου 
κώδικα, όταν αναφέρονται σ'αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική 
διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου, για τη συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην 
ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε.  
- Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 του ΠΚ, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 2408/1996, το αξιόποινο εξαλείφεται µε την παραγραφή, η 
οποία, προκειµένου για πληµµελήµατα, είναι πέντε έτη και αρχίζει από τότε που 
τελέσθηκε η πράξη. Η προθεσµία αναστέλλεται, για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια 
διαδικασία και ωσότου να γίνει αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, πάντως όχι 
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πέρα από τα τρία έτη για πληµµελήµατα. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό µε 
εκείνες των άρθρων 310 παρ. 1 εδάφ. β' , 370 στοιχ. β' και 511, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ. 5 του ν. 3160/2003, του Κ.Π.∆., προκύπτει ότι 
η παραγραφή, ως θεσµός δηµόσιας τάξης εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το 
δικαστήριο σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας, ακόµη δε και από τον Άρειο 
Πάγο, ο οποίος, διαπιστώνοντας την συµπλήρωση της παραγραφής και µετά την 
άσκηση της αναίρεσης, οφείλει να αναιρέσει την προσβαλλόµενη απόφαση και να 
παύσει οριστικά την ποινική δίωξη, λόγω παραγραφής, υπό την προϋπόθεση όµως ότι 
η αίτηση αναίρεσης είναι τυπικά παραδεκτή, για το λόγο ότι ασκήθηκε νοµότυπα και 
εµπρόθεσµα, και περιέχεται σ' αυτή, σύµφωνα µε τα άρθρα 474 παρ. 2 και 509, ένας 
τουλάχιστον παραδεκτός λόγος αναίρεσης, από αυτούς που περιοριστικά 
αναφέρονται στο άρθρο 510 του Κ.Π.∆., ο οποίος κρίθηκε και βάσιµος.  
- Ο χρόνος τέλεσης του εγκλήµατος, που είναι, κατά το άρθρο 17 ΠΚ, ο χρόνος κατά 
τον οποίο ενήργησε ή όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος, πρέπει να καθορίζεται 
επακριβώς στην απόφαση, για να είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής των περί παραγραφής διατάξεων, διαφορετικά, αν δηλαδή ο χρόνος 
τέλεσης της πράξης δεν προσδιορίζεται µε σαφήνεια και εφόσον αυτός ασκεί επιρροή 
στην παραγραφή της πράξης, η απόφαση στερείται της απαιτούµενης κατά τα άνω 
από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στ. ∆' του 
ίδιου Κώδικα προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως.  
Τέλος το έγκληµα που προβλέπεται και τιµωρείται από το άρθρο 17 παρ.8 του 
Ν.1337/1983, όπως αντικ. µε άρθρο 3 παρ. 1 3 Ν. 2242/1995 είναι πληµµέληµα και 
ως εκ τούτου υπόκειται στην κατ'ανώτατο όριο οκταετή παραγραφή.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 17, 111, 112, 113,  
ΚΠ∆: 310, 370, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 511, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 384 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Επικίνδυνη σωµατική βλάβη. Φαρµακοδιέγερση αθλητή. Ακυρότητα της 
διαδικασίας στο ακροατήριο. Υπέρβαση εξουσίας. 
- Με τις παραδοχές αυτές το δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλοµένη 
απόφασή του την κατά τα ανωτέρω ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, αφού 
εκθέτει εις αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαµατική διαδικασία 
και συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση των αξιόποινων 
πράξεων για τις οποίες καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες, τις αποδείξεις από τις 
οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά καθώς επίσης και τους συλλογισµούς µε βάση 
τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των 
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άρθρων 26 § 1α, 27 § 1, 308, 309 ΠΚ, άρθρ.7 παρ. 1 Ν. 1646/1986 τις οποίες ορθώς 
ερµήνευσε και εφάρµοσε και τις οποίες ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου παραβίασε, µε 
την παραδοχή δηλαδή ασαφών ή ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών. Ειδικότερα 
από την προσβαλλοµένη απόφαση και ειδικότερα από το συνδυασµό σκεπτικού και 
διατακτικού που αλληλοσυµπληρώνονται, προκύπτει ότι το δικαστήριο, για να 
καταλήξει στην καταδικαστική του κρίση, έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε όλα τα 
αποδεικτικά µέσα, τα οποία κατ' είδος µνηµονεύει, χωρίς να εξαιρέσει κανένα από 
αυτά και δεν απαιτείται για την πληρότητα της αιτιολογίας να γίνει χωριστή αναφορά 
τι προέκυψε από το καθένα από αυτά ή (να γίνει) αξιολογική συσχέτιση αυτών. Εκ 
του ότι δε δεν µνηµονεύονται ειδικώς στο σκεπτικό της αποφάσεως, µολονότι 
αναγνώστηκαν: α) "η από 4-11-2002 διευκρινιστική γνωµοδότηση ιατροδικαστικής 
τοξικολογίας β) η 3-10-2001 γνωµοδότηση ιατροδικαστικής τοξικολογίας γ) η από 3-
10-2001 δεύτερη γνωµοδότηση ιατροδικαστικής τοξικολογίας και δ) το µε αριθµό 
πρωτ. ΧΧΧ. έγγραφο του Ε.Ο.Φ., δεν σηµαίνει ότι το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη 
του τα προαναφερθέντα έγγραφα. Σηµειώνεται ειδικότερα, ότι 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, αναφορικά µε γεγονότα που τίθενται υπόψη τους δεν ταυτίζεται µε 
το προβλεπόµενο στο άρθρο 178 ΚΠ∆ αποδεικτικό µέσο της πραγµατογνωµοσύνης, 
η οποία διατάσσεται, κατά το άρθρο 183 ΚΠ∆ µε τη συνδροµή ορισµένων 
προϋποθέσεων από ανακριτικό υπάλληλο ή το ∆ικαστικό Συµβούλιο ή το 
∆ικαστήριο, αλλά συνεκτιµάται µαζί µε τις άλλες αποδείξεις για τη διαµόρφωση της 
κρίσεώς του. Ως εκ τούτου δεν είναι ανάγκη, εάν το δικαστήριο καταλήγει σε 
διαφορετική κρίση από το πόρισµα της γνωµοδοτήσεως, να αιτιολογήσει το αντίθετο 
προς αυτήν πόρισµά του. Στην προκειµένη περίπτωση οι αναγνωσθείσες, ως άνω, και 
ληφθείσες υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, γνωµοδοτήσεις δεν είναι το 
ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο της πραγµατογνωµοσύνης, που προβλέπεται από τα 
άρθρα 178 και 183 ΚΠ∆, δοθέντος ότι οι αναιρεσείοντες δεν επικαλούνται, ούτε 
άλλωστε προκύπτει, ότι αυτές διατάχθηκαν και διενεργήθηκαν κατά τις παραπάνω 
διατάξεις, ώστε να µνηµονεύονται χωριστά στην απόφαση, αλλά εµπίπτουν στην 
έννοια του αποδεικτικού µέσου του εγγράφου (άρθρ. 178 στ ΚΠ∆) και ως τέτοιο 
συνεκτιµήθηκαν µαζί µε τα άλλα αποδεικτικά µέσα, όπως βεβαιώνεται στην 
απόφαση. Εξάλλου εκ του ότι µε την απόφαση εξαίρονται ειδικότερα οι καταθέσεις 
των µαρτύρων δεν συνάγεται ότι δεν ελήφθησαν υπόψη και οι παραπάνω 
γνωµοδοτήσεις, αφού τούτο σαφώς προκύπτει από την απόφαση και την ειδικότερη 
παραδοχή µε την οποία προσδιορίζεται το είδος των ουσιών που χορηγήθηκαν στον 
παθόντα. Περαιτέρω, ως προς το έγκληµα της φαρµακοδιέγερσης αθλητή, µε 
σαφήνεια το δικαστήριο προσδιορίζει την τεχνητή µεταβολή της φυσικής 
αγωνιστικής ικανότητας του, τον τρόπο και την απαγορευµένη ουσία από την οποία 
προκλήθηκε, επαρκώς δε αιτιολογεί τη γνώση και τη θέληση των κατηγορουµένων 
για την επέλευση της. Τέλος, ως προς το έγκληµα της επικίνδυνης σωµατικής βλάβης 
το ∆ικαστήριο µε σαφήνεια προσδιορίζει το φάρµακο από το οποίο προκλήθηκαν οι 
σωµατικές βλάβες, τον τρόπο µε τον οποίο τελέστηκε η πράξη αυτή και το είδος του 
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κινδύνου που µπορούσε να προκαλέσει, δεχόµενο σαφώς τη δυνατότητα πρόκλησης 
βαριάς σωµατικής βλάβης.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 333 παρ. 2, 357 παρ. 3, 358, 170 
παρ. 2 και 171 παρ. 1 εδ. δ' του ΚΠ∆ συνάγεται ότι για να επέλθει η από την 
τελευταία διάταξη προβλεπόµενη απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο 
ακροατήριο γιατί ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορός του δεν απηύθυναν προς το 
µάρτυρα ερωτήσεις για εξακρίβωση της αλήθειας µετά την εξέτασή του και δεν 
προέβησαν σε παρατηρήσεις α) σχετικά µε την κατάθεση ή την αξιοπιστία του 
µάρτυρα και β) το περιεχόµενο των εγγράφων που αναγνώστηκαν πρέπει, ο 
κατηγορούµενος ή ο συνήγορός του να ζητήσουν να τους δοθεί προς τούτο η άδεια 
και, αν δεν τους δοθεί από το διευθύνοντα τη συζήτηση, να προσφύγουν αµέσως, µη 
αποδεχόµενοι την προεδρική διάταξη, σε ολόκληρο το δικαστήριο και τούτο ν' 
απορρίψει παρά το νόµο την προσφυγή ή να παραλείψει ν' αποφανθεί επ' αυτής. 
Εποµένως ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠ∆ πρώτος (κοινός) λόγος 
αναίρεσης των αναιρεσειόντων, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο 
ακροατήριο, διότι, κατά παραβίαση των άρθρων 357 παρ. 3 και 358 ΚΠ∆, δεν δόθηκε 
ο λόγος στους κατηγορούµενους και στους συνηγόρους των, κατά την εξέταση στο 
ακροατήριο των µαρτύρων (κατηγορίας και υπερασπίσεως) και µετά την ανάγνωση 
των εγγράφων, εφόσον δεν προβάλλεται, αλλά ούτε προκύπτει ότι οι αναιρεσείοντες, 
ως κατηγορούµενοι ή ο συνήγορός τους ζήτησαν να τους δοθεί η άδεια για να 
προβούν σε δηλώσεις, εξηγήσεις και παρατηρήσεις σχετικά µε τις καταθέσεις των ως 
άνω µαρτύρων και το περιεχόµενο των εγγράφων, ούτε πολύ περισσότερο ότι 
προσέφυγαν αυτοί προς τούτο στο δικαστήριο, είναι προεχόντως απορριπτέος ως 
απαράδεκτος.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 474, 476 παρ. 2 και 493 ΚΠ∆ προκύπτει, ότι η 
έκθεση που περιέχει τη δήλωση άσκησης του ενδίκου µέσου της έφεσης πρέπει, κατ' 
αρχήν, να περιέχει ορισµένο λόγο, όπως η κακή εκτίµηση των αποδείξεων. Ειδικά 
προκειµένου για έφεση του Εισαγγελέα κατά της αθωωτικής απόφασης, σύµφωνα µε 
τη διάταξη του άρθρου 486 παρ. 3 ΚΠ∆, που προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 11 του 
Ν. 2408/1996 και ισχύει από 4/6/1996, "η άσκηση έφεσης από τον Εισαγγελέα πρέπει 
να αιτιολογείται ειδικά και εµπεριστατωµένα στη σχετική έκθεση (αρ. 498), άλλως η 
έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη". Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι 
η αξιούµενη αιτιολογία της έφεσης που ασκείται από τον Εισαγγελέα κατά 
αθωωτικής απόφασης αποτελεί πρόσθετο τυπικό όρο του κύρους του ενδίκου αυτού 
µέσου και απαιτείται ειδική και εµπεριστατωµένη αξιολόγηση από τον Εισαγγελέα 
των λόγων της έφεσης, στην οποίαν πρέπει να εκτίθενται µε σαφήνεια και πληρότητα 
οι πραγµατικές ή νοµικές πληµµέλειες που αποδίδονται στην προσβαλλόµενη 
αθωωτική απόφαση. Όταν δε η έφεση του Εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης δεν 
έχει την πιο πάνω απαιτούµενη αιτιολογία και το δευτεροβάθµιο δικαστήριο, αντί να 
την απορρίψει ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης ειδικής εµπεριστατωµένης αιτιολογίας 
στη σχετική έκθεση, προβεί στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης και στην 
καταδίκη του κατηγορουµένου, υπερβαίνει την εξουσία του και ιδρύεται ο από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠ∆ λόγος αναίρεσης.  
∆ιατάξεις: 
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ΠΚ: 26, 27, 308, 309,  
ΚΠ∆: 333, 357, 358, 474, 476, 486, 493, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 1646/1986, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 389 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Βαριά σωµατική βλάβη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Παραβίαση 
δικαιωµάτων του κατηγορουµένου κατά ττην προανάκριση. "Μαρτυροποίηση" του 
κατηγορουµένου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 308 παρ. 1α του ΠΚ, "όποιος µε πρόθεση προξενεί σε 
άλλον σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών 
ετών". Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 310 του ίδιου Κώδικα, "1.αν η πράξη του 
άρθρου 308 είχε επακόλουθο τη βαριά σωµατική ή διανοητική πάθηση του παθόντος, 
επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. 2.Βαριά σωµατική ή διανοητική 
πάθηση 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. 3.Αν ο υπαίτιος επιδίωκε 
το αποτέλεσµα που προξένησε, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών". Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι το έγκληµα της βαριάς σωµατικής βλάβης αποτελεί 
βαρύτερη περίπτωση της απλής σωµατικής βλάβης και το βαρύτερο αυτής 
αποτέλεσµα µπορεί να επέλθει είτε από αµέλεια (άρθρο 29 παρ. 1 ΠΚ), είτε µε σκοπό 
επελεύσεως αυτού (άρθρο 310 παρ. 3 ΠΚ). Για την εφαρµογή της τελευταίας αυτής 
διατάξεως απαιτείται, αντικειµενικώς µεν, συνδροµή οποιασδήποτε από τις πιο πάνω 
ενδεικτικά µνηµονευόµενες περιπτώσεις της βαριάς σωµατικής βλάβης, 
υποκειµενικώς δε, σκοπός επελεύσεως αυτού, δηλαδή άµεσος δόλος προς τέλεση 
βαριάς σωµατικής βλάβης σε άλλον. Είναι δε αναιρετικώς ανέλεγκτη η κρίση, αν από 
τον τρόπο τελέσεως κλπ. µπορούσε στη συγκεκριµένη περίπτωση να προκληθεί 
κίνδυνος ζωής ή βαριά και µακροχρόνια αρρώστια κλπ.  
- Το βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών που απορρίπτει έφεση του κατηγορουµένου 
κατά πρωτοδίκου παραπεµπτικού βουλεύµατος έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 
93§3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ απαιτούµενη ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το 
άρθρο 484§1 στοιχ. δ του ΚΠοιν∆, όταν αναφέρονται σ' αυτό, µε σαφήνεια, 
πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που 
προέκυψαν από την κύρια ανάκριση ή την προανάκριση για τα αντικειµενικά και 
υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος που αποδίδεται στον κατηγορούµενο, τα 
αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι νοµικές 
σκέψεις, µε βάση τις οποίες το συµβούλιο έκρινε ότι τα εν λόγω περιστατικά, 
αναγόµενα στις εφαρµοστέες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, συνιστούν σοβαρές 
ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο του αρµόδιου 
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δικαστηρίου. 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 γενικώς κατά το είδος τους, 
χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά. Ούτε είναι 
απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών 
µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους, ούτε απαιτείται να 
προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο για το σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως. 
Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το συµβούλιο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για το 
σχηµατισµό της δικανικής του πεποιθήσεως όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µόνο 
µερικά από αυτά. ∆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 συσχετίσεως των αποδεικτικών µέσων µεταξύ τους, 
καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, 
πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του συµβουλίου. Η επιβαλλόµενη από τις 
παραπάνω διατάξεις του Συντάγµατος και του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία υπάρχει και όταν το Συµβούλιο Εφετών αναφέρεται µερικώς ή 
εξολοκλήρου στην ενσωµατωµένη στο βούλευµα πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, 
αρκεί να εκτίθενται στην τελευταία, µε σαφήνεια και πληρότητα, τα προκύψαντα από 
την ανάκριση ή την προανάκριση πραγµατικά περιστατικά, τα αποδεικτικά µέσα από 
τα οποία προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις που στηρίζουν την παραπεµπτική πρόταση, 
µε την οποία συντάσσεται και η κρίση του συµβουλίου.  
- Κατά το άρθρο 105 ΚΠοιν∆, όπως αυτό ισχύει µετά την αντικατάσταση του µε το 
άρθρο 2 του ν. 2408/1996, "όταν ενεργείται προανάκριση σύµφωνα µε το άρθρο 243 
παρ. 2 ΚΠοιν∆, η εξέταση γίνεται όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 273 και 
274 και εκείνος που εξετάζεται έχει τα δικαιώµατα που αναφέρονται στα άρθρα 103 
και 104. Η κατά παράβαση του παρόντος άρθρου εξέταση είναι άκυρη και δεν 
λαµβάνεται υπόψη Κατά τα άλλα εφαρµόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 31". Στο δεύτερο αυτό εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 31 ΚΠοιν∆, που 
αναφέρεται στην προκαταρκτική εξέταση (όπως ίσχυε πριν αντικατασταθεί από το 
άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3160/2003) ορίζεται ότι "αν όµως έγινε έγγραφη εξέταση του 
υπόπτου, η εξέταση αυτή δε µπορεί να αποτελέσει µέρος της δικογραφίας, αλλά 
παραµένει στο αρχείο της Εισαγγελίας". Με την αντικατάσταση αυτή του άρθρου 105 
ΚΠοιν∆ µε τον παραπάνω Ν. 2408/1996 σκοπήθηκε, όπως από την εισηγητική 
έκθεση του νόµου αυτού προκύπτει, να τερµατισθεί το απαράδεκτο καθεστώς της 
παραβιάσεως των δικαιωµάτων του κατηγορουµένου στη διάρκεια της αυτεπάγγελτης 
(αστυνοµικής) προανακρίσεως, που συνίσταται κυρίως στην απαγόρευση της 
επικοινωνίας του µε συνήγορο πριν από την εξέταση του ως "µάρτυρα", γεγονός που 
θάλπει, κατά την κοινή πείρα, την πρακτική αυθαίρετων προσβολών της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και δηµιουργεί αρνητική προδιάθεση σε βάρος των αστυνοµικών 
οργάνων. Έτσι, µε την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού καθίσταται πλέον 
υποχρεωτικό εκείνος που έχει συλληφθεί ως δράστης ή σε βάρος του οποίου 
υπάρχουν υπόνοιες ότι ενέχεται στην πράξη για την οποία διεξάγεται προανάκριση 
χωρίς προηγούµενη εισαγγελική παραγγελία, να εξετάζεται σύµφωνα µε ό,τι ισχύει 
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για την εξέταση κάθε κατηγορουµένου, ώστε να αποκλείεται τα τέχνασµα της 
"µαρτυροποίησης" και να διασφαλίζεται το υπερασπιστικό του δικαίωµα, ενώ µε τη 
δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου ορίζεται ρητά ότι η κατά παράβαση του 
πρώτου εδαφίου εξέταση του δράστη που έχει συλληφθεί ή του υπόπτου είναι άκυρη 
και δεν λαµβάνεται υπόψη, εφαρµοζόµενης κατά τα άλλα της παραπάνω διατάξεως 
του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 31 ΚΠοιν∆. Και ναι µεν η τελευταία 
αυτή διάταξη του άρθρου 31 παρ. 2 εδ. β' του ΚΠοιν∆ δεν απαγγέλλει ακυρότητα της 
κατά παράβαση αυτής αναγνώσεως και αξιολογήσεως µαρτυρικών καταθέσεων, οι 
οποίες λήφθηκαν µετά την άσκηση ποινικής διώξεως για συγκεκριµένη πράξη, 
εφόσον µετά την λήψη αυτών στο ανακριτικό στάδιο προέκυψαν τυχόν ενδείξεις 
ενοχής κατά του προσώπου που κατέθεσε αρχικώς ως µάρτυρας, ως δράστη της 
διωχθείσας πράξεως. Όµως, η λήψη υπόψη και αξιοποίηση αποδεικτικώς εκ µέρους 
του Συµβουλίου 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 περ. δ' και 481 παρ. 1 περ. ά ΚΠοιν∆, διότι αφορά την υπεράσπιση του 
κατηγορουµένου και ειδικότερα το 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∆ να αρνηθεί την κατάθεση περιστατικών, από τα οποία θα µπορούσε να 
προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη. Η θεµελιώδης αυτή αρχή της µη 
αυτοενοχοποιήσεως διακηρύσσεται ήδη στο άρθρο 14 παρ. 3 εδ. ζ' του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα, που κυρώθηκε µε το ν. 
2462/1997 και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, κατά το 
οποίο κάθε πρόσωπο που κατηγορείται για ποινικό αδίκηµα απολαύει σε πλήρη 
ισότητα µεταξύ των άλλων και την εγγύηση να µην εξαναγκάζεται να καταθέσει 
εναντίον του εαυτού του ή να οµολογήσει την ενοχή του. Το αυτό δε αποτέλεσµα µε 
τον εξαναγκασµό του κατηγορουµένου να καταθέσει 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 (ΟλΑΠ 1/2004).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 308, 310,  
ΚΠ∆: 31, 103, 104, 105, 243, 273, 274, 484,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 846 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Βαριά σωµατική βλάβη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 308 παρ. 1 και 309 του ΠΚ, αν η σωµατική βλάβη 
τελέσθηκε µε τρόπο που µπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για τη ζωή 
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του ή βαριά σωµατική βλάβη, επιβάλλεται στον υπαίτιο φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
µηνών. Εντεύθεν προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
επικίνδυνης σωµατικής βλάβης απαιτείται, αντικειµενικώς, πρόκληση της σωµατικής 
βλάβης του άρθρου 308 παρ. 1 κατά τρόπο που µπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για 
τη ζωή του παθόντος ή βαριά σωµατική βλάβη αυτού, κατά την έννοια, ως προς την 
τελευταία, του άρθρου 310 παρ. 2 του ΠΚ, και υποκειµενικώς δόλος, δηλαδή γνώση 
της αφηρηµένης δυνατότητας του κινδύνου της ζωής ή της βαριάς σωµατικής βλάβης 
και θέληση ή αποδοχή του υπαιτίου να προξενήσει σωµατική κάκωση ή βλάβη της 
υγείας.  
- H 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.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 34, 36, 133, 308, 309, 310, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 194 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Πτώση του ανελκυστήρα και τραυµατισµός της 
ευρισκόµενης µέσα σε αυτόν παθούσας. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των αρ. 28 και 314 παρ.1 του ΠΚ προκύπτει ότι 
για τη θεµελίωση του εγκλήµατος της σωµατικής βλάβης από αµέλεια µη συνειδητή 
απαιτείται να διαπιστωθεί ότι δεν καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόµενη κατ' 
αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποίαν κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος 
άνθρωπος οφείλει, κάτω από τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις, να καταβάλλει µε 
βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την 
κοινή, κατά την συνήθη πορεία των πραγµάτων, πείρα και λογική. Ότι αυτός 
µπορούσε, µε βάση τις προσωπικές του ιδιότητες, γνώσεις, ικανότητες και κυρίως 
εξαιτίας του επαγγέλµατός του ή της υπηρεσίας του να προβλέψει και αποφύγει το 
αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο 
µε την πράξη ή παράλειψή του.  
- Aπό το αρ. 15 του ίδιου Κώδικα προκύπτει ότι όταν πρόκειται για έγκληµα, που 
τελείται µε παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή όχι µόνον των όρων του αρ.28 του 
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ΠΚ, αλλά και να είχε ο υπαίτιος ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την 
επέλευση του αποτελέσµατος. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να πηγάζει από ρητή 
διάταξη νόµων ή από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων που συνδέονται µε ορισµένη 
έννοµη σχέση του υποχρέου ή από σύµβαση ή από προηγούµενη συµπεριφορά του 
υπαιτίου από την οποίαν δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επέλευσης του εγκληµατικού 
αποτελέσµατος.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 314,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 963 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη. Ενδοοικογενειακή βία. Αναίρεση Εισαγγελέα.Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Kατά το άρθρο 308 παρ. 1α' ΠΚ όποιος µε πρόθεση προξενεί σε άλλον σωµατική 
κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών.  
- Kατά το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3500/2006 "Για την αντιµετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις" "Το µέλος της οικογένειας το οποίο 
προξενεί σε άλλο µέλος αυτής κάκωση ή βλάβη της υγείας του, υπό την έννοια του 
εδαφίου α' της παρ. 1 άρθρου 308 του Ποινικού Κώδικα, ή µε συνεχή συµπεριφορά 
προξενεί εντελώς ελαφρά κάκωση ή βλάβη της υγείας του, µε την έννοια του εδαφίου 
β' της παραπάνω διάταξης, τιµωρείται µε φυλάκιση, τουλάχιστον, ενός έτους", ενώ 
κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου "Αν η πράξη της πρώτης παραγράφου 
τελέσθηκε σε βάρος εγκύου ή σε βάρος µέλους της οικογένειας το οποίο, από 
οποιαδήποτε αιτία, είναι ανίκανο να αντισταθεί, τιµωρείται µε φυλάκιση, 
τουλάχιστον, δύο ετών και αν η πράξη τελέσθηκε ενώπιον ανήλικου µέλους της 
οικογένειας, τιµωρείται µε φυλάκιση, τουλάχιστον, ενός έτους".  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 505 παρ. 2 ΚΠοιν∆ ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
µέσα στην προθεσµία του ενός µήνα (479 εδ. α' ΚΠοιν∆) έχει δικαίωµα να ζητεί την 
αναίρεση οποιασδήποτε απόφασης, αθωωτικής ή καταδικαστικής, οποιουδήποτε 
δικαστηρίου και για όλους τους λόγους του άρθρου 510 παρ. 1 ΚΠοιν∆, µεταξύ των 
οποίων και η κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆ λόγο εσφαλµένη ερµηνεία 
ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εσφαλµένη δε ερµηνεία ουσιαστικής 
ποινικής διάταξης υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια 
από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή τέτοιας διάταξης 
συντρέχει όχι µόνο όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε ως αληθινά στη διάταξη που εφαρµόστηκε, αλλά και όταν η 
διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου για το λόγο ότι στο πόρισµα της απόφασης 
που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται 
στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, 
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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: 308, 
ΚΠ∆: 505, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 3500/2006, άρθ. 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 386 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Αναίρεση του εισαγγελέα. Προθεσµία άσκησης 
αναίρεσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 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 βεβαιώσεως, 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. 
Υποκειµενικώς 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 οποιονδήποτε τρόπο. 
Περαιτέρω, εφόσον εξ αντικειµένου δεν στοιχειοθετείται η κύρια αξιόποινη πράξη 
της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως, δεν µπορεί να στηριχθεί κατηγορία ούτε για 
συνέργεια (άµεση ή απλή) σ' αυτήν.  
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 505 § 2 εδ. α του ΚΠοιν∆, "ο εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου µπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε απόφασης µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται από το άρθρο 479 παρ. 2 (άρθρο 483 παρ. 3)". Κατά το εδ. α 
της § 2 του άρθρου 479 του ΚΠοιν∆, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 § 2 του 
ν. 3160/2003, σε συνδυασµό µε αυτήν του άρθρου 473 § 3 εδ. α του ίδιου Κώδικα, η 
προθεσµία για την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως είναι ενός µηνός και αρχίζει από 
τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραµµένη στο ειδικό βιβλίο 
που τηρείται από τη γραµµατεία του ποινικού δικαστηρίου που την εξέδωσε. Η ως 
άνω µηνιαία προθεσµία υπολογίζεται, κατ' άρθρο 168 § 1 εδ. α του ΚΠοιν∆, 
σύµφωνα µε το καθιερωµένο ηµερολόγιο. Οι διατάξεις, όµως, του τελευταίου άρθρου 
είναι ατελείς, αφού καθορίζουν πώς γίνεται ο υπολογισµός της προθεσµίας που 
ορίζεται σε ηµέρες, όχι, όµως, και αυτής που προσδιορίζεται σε µήνες. Για την 
κάλυψη, λοιπόν, του κενού, τυγχάνει ανάλογης εφαρµογής η διάταξη του άρθρου 145 
§ 2 του ΚΠολ∆, κατά την οποία "η προθεσµία που προσδιορίζεται σε µήνες λήγει 
µόλις περάσει η ηµέρα του τελευταίου µήνα που αντιστοιχεί αριθµητικά στην ηµέρα 
έναρξης, και αν δεν υπάρχει τέτοια αντιστοιχία, τότε υπολογίζεται η τελευταία ηµέρα 
του µήνα". Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 144 § 1 του ΚΠολ∆, που εφαρµόζεται, 
επίσης, αναλόγως, η προθεσµία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα µετά τη συντέλεση 
του γεγονότος που αποτελεί την αφετηρία αυτής, ήτοι, επί αιτήσεως αναιρέσεως του 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από την επόµενη ηµέρα της καταχωρίσεως.  
- Από την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 505 § 2 του ΚΠοιν∆, προκύπτει ότι ο 
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να ασκεί αναίρεση κατά πάσης 
αποφάσεως, αθωωτικής ή καταδικαστικής, οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου και 
για όλους τους λόγους του άρθρου 510 § 1 ΚΠοιν∆, µεταξύ των οποίων και η 
έλλειψη της από τα άρθρα 93 § 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ 
απαιτούµενης ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Περαιτέρω, προκειµένου 
για αθωωτική απόφαση, ενόψει του τεκµηρίου αθωότητας, που θεσπίζεται και από τη 
διάταξη του άρθρου 6 § 2 της ΕΣ∆Α (ν.δ. 53/1974), και δεδοµένου ότι αντικείµενο 
αποδείξεως στην ποινική δίκη αποτελεί η ενοχή και όχι η αθωότητα του 
κατηγορουµένου, τέτοια έλλειψη αιτιολογίας που ιδρύει λόγο αναιρέσεως εκ του 
άρθρου 510 § 1 στοιχ. ∆' του ΚΠοιν∆, υπάρχει είτε όταν δεν εκτίθενται καθόλου στην 
απόφαση ή εκτίθενται ελλιπώς ή κατά τρόπο ασαφή τα πραγµατικά περιστατικά που 
προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, είτε όταν δεν αιτιολογεί το δικαστήριο 
γιατί, από τα αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται στα πρακτικά, δεν πείσθηκε ότι 
πραγµατώθηκε από τον κατηγορούµενο η αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση 
του εγκλήµατος που του αποδίδεται.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 220,  
ΚΠ∆: 168, 479, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΚΠολ∆: 144, 145, 438, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αδικήµατα - Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 383 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά το άρθρο 220 παρ. 1ΠΚ, 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 στοιχεία του εγκλήµατος της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως 
είναι α) δηµόσιο έγγραφο εκδιδόµενο από τον αρµόδιο για την έκδοσή του δηµόσιο 
υπάλληλο ή λειτουργό κρατικής υπηρεσίας (δηµόσιας, δηµοτικής ή κοινοτικής), β) 
στο έγγραφο αυτό να βεβαιώνεται αναληθώς περιστατικό που µπορεί να έχει έννοµες 
συνέπειες, γ) η αναληθής βεβαίωση να επιτυγχάνεται µε εξαπάτηση του υπαλλήλου 
από τον υπαίτιο και δ) δόλος που συνίσταται στη γνώση ότι το βεβαιούµενο γεγονός 
είναι αναληθές και µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, το δε έγγραφο στο οποίο 
διαλαµβάνεται η αναληθής βεβαίωση έχει δηµόσιο χαρακτήρα και, περαιτέρω, τη 
θέληση ή αποδοχή του δράστη να προβεί στην παραπλάνηση του δηµοσίου 
υπαλλήλου µε οποιοδήποτε τρόπο. Είναι δε δηµόσιο έγγραφο, κατά το άρθρο 438 
ΚΠολ∆, που έχει εφαρµογή και στην περιοχή του ποινικού δικαίου, γιατί το άρθρο 13 
περ. γ' ΠΚ δεν προσδιορίζει την έννοια του, εκείνο που έχει συνταχθεί από καθ' ύλην 
και κατά τόπο αρµόδιο δηµόσιο υπάλληλο και είναι προορισµένο για εξωτερική 
κυκλοφορία προς πλήρη απόδειξη, έναντι πάντων, κάθε γεγονότος που βεβαιώνεται 
µε αυτό. Το παραπάνω έγκληµα τελείται µόλις ολοκληρωθεί το έγγραφο και 
βεβαιωθεί σ' αυτό το αναληθές γεγονός.  
- Η καταδικαστική απόφαση 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 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ ίδιου Κώδικα λόγο αναίρεσης, 
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 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόστηκε. 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. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. ∆εν αποτελούν όµως λόγο αναίρεσης 
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 συσχέτισης των 
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αποδεικτικών µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την επίφαση της έλλειψης 
αιτιολογίας πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγµατα κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 Ε' KΠ∆ λόγο αναίρεσης, αποτελεί και η εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εσφαλµένη δε ερµηνεία 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
τέτοιας διάταξης συντρέχει όχι µόνο όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά 
τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αληθινά στη διάταξη που εφαρµόσθηκε, 
αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου για το λόγο ότι στο πόρισµα 
της απόφασης που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό 
και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει 
ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο 
έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση 
στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 220,  
ΚΠ∆: 438, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ψευδής βεβαίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 829 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Ψευδής βεβαίωση.Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 242 παρ. 1 ΠΚ, υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η 
έκδοση ή η σύνταξη δηµοσίων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει µε 
πρόθεση ψευδώς περιστατικό που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Εξάλλου, κατά το άρθρο 13 εδ. α' του ίδιου 
Κώδικα, υπάλληλος είναι εκείνος, στο οποίον έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η 
άσκηση υπηρεσίας δηµόσιας, δηµοτικής ή κοινοτικής ή άλλου νοµικού προσώπου 
δηµοσίου δικαίου. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι για τη συγκρότηση του 
προβλεπόµενου και τιµωρούµενου από την πρώτη από αυτές εγκλήµατος της ψευδούς 
καταµηνύσεως απαιτείται: α) ο δράστης να είναι υπάλληλος υπό την ανωτέρω έννοια 
και ακόµη να είναι αρµόδιος καθ' ύλην και κατά τόπον για τη σύνταξη ή έκδοση 
εγγράφων και να ενεργεί µέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί, β) 
έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 13 εδ. γ' ΠΚ το έγγραφο αυτό πρέπει να είναι 
δηµόσιο. Η έννοια του δηµοσίου εγγράφου δεν προσδιορίζεται στο άρθρο 13 ή σε 
διάταξη του Ποινικού Κώδικα. Για το λόγο αυτόν έχει εφαρµογή και στην περιοχή 
του ποινικού δικαίου το άρθρο 438 ΚΠολ∆, κατά την έννοια του οποίου δηµόσιο 
έγγραφο είναι αυτό που συντάχθηκε από αρµόδιο καθ' ύλην και κατά τόπο δηµόσιο 
υπάλληλο ή λειτουργό και προορίζεται για εξωτερική υπηρεσία προς πλήρη απόδειξη 
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κάθε γεγονότος που βεβαιώνεται µ'αυτό έναντι πάντων, όχι δε και εκείνο, το οποίο 
αφορά την εσωτερική υπηρεσία των δηµοσίων αρχών και γ) βεβαίωση στο έγγραφο 
αυτό ψευδών περιστατικών που µπορεί να έχουν έννοµες συνέπειες.  
- Έλλειψη της απαιτούµενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, που ιδρύει λόγο αναιρέσεως της 
αποφάσεως κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του Κ.Π.∆., υπάρχει, όταν δεν 
εκτίθενται σε αυτήν πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά 
περιστατικά, στα οποία στηρίχτηκε 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 
πραγµατικών περιστατικών που αποδείχτηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόστηκε. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 242, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆. 
ΚΠολ∆: 438, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008  
 
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 593 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία 
ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο 
ακροατήριο. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 του ΠΚ, όπως ίσχυε πριν από την 
αντικατάστασή της από το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 3327/2005, "όποιος εν γνώσει 
καταµηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε 
αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση µε σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξη του 
γι' αυτήν, τιµωρείται µε φυλάκιση". Κατά την ίδια διάταξη, όπως ισχύει µετά την 
αντικατάστασή της µε το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 3327/2005, "όποιος εν γνώσει 
καταµηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε 
αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση µε σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξή του 
γι' αυτήν, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους". Από τις διατάξεις αυτές 
προκύπτει ότι α) για τη θεµελίωση του εγκλήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως 
απαιτείται να έγινε µήνυση ή ανακοίνωση µε οποιονδήποτε τρόπο σε αρχή ότι 
τελέσθηκε από άλλον αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση, το περιεχόµενο τη 
µηνύσεως ή ανακοινώσεως να είναι αντικειµενικώς ψευδές, ο υπαίτιος, µηνύσας ή 
ανακοινώσας, να είχε γνώση ότι είναι ψευδές και να απέβλεπε µε αυτήν στο να 
κινηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η 
καταγγελία του ψευδοµηνυτή, χωρίς να απαιτείται και πραγµάτωση του σκοπού 
αυτού και δ) µε την ανωτέρω αντικατάσταση του έτους 2005 µεταβλήθηκε απλώς το 



 

[58] 
 

πλαίσιο της προβλεπόµενης ποινής φυλακίσεως και όχι τα στοιχεία ή η µορφή της 
πράξεως αυτής.  
- 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. ∆' 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, πράγµα που συµβαίνει και στο 
έγκληµα της ψευδούς καταµηνύσεως, οπότε η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στη 
γνώση αυτή και στον πρόσθετο σκοπό. Ειδικώς, ως προς τα αποδεικτικά µέσα, που 
λήφθηκαν 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 
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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 το άρθρο 171 παρ. 1δ' ΚΠοιν∆ και 6 της ΕΣ∆Α και 14 του ∆ΣΑΠ∆, 
ακυρότητα που λαµβάνεται και αυτεπαγγέλτως υπόψη από το ∆ικαστήριο σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας και στον Άρειο Πάγο ακόµη, επιφέρει η µη τήρηση των 
διατάξεων που καθορίζουν την εµφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του 
κατηγορουµένου και την άσκηση των δικαιωµάτων που του παρέχονται στις 
περιπτώσεις και µε τις διατυπώσεις που επιβάλλει ο νόµος. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει, ότι η άσκηση των προσηκόντων στον κατηγορούµενο δικαιωµάτων 
αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες υφίσταται από το νόµο 
υποχρέωση του δικαστή να δηµιουργήσει οίκοθεν εκείνες τις προϋποθέσεις που 
καθιστούν δυνατή την άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων, χωρίς να απαιτείται 
προηγούµενη σχετική αίτηση του κατηγορουµένου. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 171 παρ. 1 εδ. δ, 369 παρ.1 και 510 
παρ.1 στοιχ. Α του ΚΠοιν∆, προκύπτει ότι επέρχεται απόλυτη ακυρότητα της 
διαδικασίας, αν µετά την αγόρευση του εισαγγελέα της έδρας επί της ενοχής, δε δοθεί 
τελευταία ο λόγος στον κατηγορούµενο ή τον τυχόν εκπροσωπούντα αυτόν συνήγορο 
υπερασπίσεως, προκειµένου να αντιταχθεί και να εκθέσει τις απόψεις του επί της 
κατηγορίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ.1 εδ. α του ΚΠοιν∆, ακυρότητα, που 
λαµβάνεται και αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της 
διαδικασίας και στον 'Αρειο Πάγο ακόµη, προκαλείται, αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις 
που καθορίζουν τη σύνθεση του δικαστηρίου, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις του 
οργανισµού των δικαστηρίων. Κακή σύνθεση υπάρχει και από τη συµµετοχή στη 
σύνθεση δικαστικού λειτουργού κατά του οποίου έχει γίνει δεκτή δήλωση εξαιρέσεως 
ή δήλωση αποχής του ιδίου, δεν υπάρχει όµως κακή σύνθεση από µόνη τη συνδροµή 
λόγου εξαιρέσεως, που δεν αποτελεί ταυτόχρονα και λόγο αποκλεισµού, κατ' άρθρο 
14 του ΚΠοιν∆. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 229, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 422 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Ψευδορκία. 
Συκοφαντική δυσφήµηση. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. ∆εδικασµένο. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 229 παρ. 1 του ΠΚ, προκύπτει ότι υπαίτιος της 
πράξεως της ψευδούς καταµηνύσεως, είναι εκείνος, που 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. Έτσι, 
για τη θεµελίωση της άνω αξιόποινης πράξης απαιτείται, εκτός από τα λοιπά 
στοιχεία, που συγκροτούν την αντικειµενική του υπόσταση και άµεσος δόλος, που 
περιλαµβάνει αναγκαία τη γνώση µε την έννοια της βεβαιότητας ότι η καταµήνυση 
είναι ψευδής. Η ύπαρξη τέτοιου δόλου πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς στην 
καταδικαστική απόφαση µε παράθεση των περιστατικών που δικαιολογούν τη γνώση 
αυτή, αλλιώς η απόφαση στερείται της επιβαλλόµενης από το άρθρο 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 362 και 369 του 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 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. 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 
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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' ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' 
αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή 
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν έκανε σωστή υπαγωγή των πραγµατικών 
περιστατικών που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφήρµοσε, αλλά και 
όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο πόρισµα της 
αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό αιτιολογικού και διατακτικού και 
ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος για το οποίο πρόκειται, 
έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να 
καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρµογής του νόµου, οπότε 
η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση.  
- Από τις διατάξεις του αρ. 57 παρ. 1 και 3 ΚΠ∆, προκύπτει, ότι για την ύπαρξη 
δεδικασµένου, κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, απαιτείται: α) ταυτότητα 
προσώπου, β) ταυτότητα πράξης, γ) αµετάκλητη καταδίκη ή αθώωση ή παύση της 
ποινικής δίωξης. Ως ταυτότητα προσώπου νοείται η του κατηγορούµενου, δηλαδή 
του ως δράστη κατηγορηθέντος έστω και αν µηνύθηκε υπό ψευδές ή λανθασµένο 
όνοµα ή µεταβλήθηκαν τα χαρακτηριστικά αυτού στοιχεία ή ιδιότητες. Ως πράξη 
νοείται το ιστορικό γεγονός, δηλαδή η υλική πράξη και πνευµατική κίνηση, µε όλα τα 
αποτελέσµατα στον εξωτερικό κόσµο, καθόλη τη διαδροµή και καθόλες τις 
πραγµατικές και νοµικές όψεις της, τις οποίες ο δικαστής έχει δικαίωµα να ερευνήσει 
και αξιολογήσει αυτεπάγγελτα. ∆εν υφίσταται ταυτότητα πράξεως και ως εκ τούτου 
δεδικασµένο, όταν τα περισσότερα αποτελέσµατα µιας φυσικής πράξεως έχουν 
αυτοτελή υλική υπόσταση και αποτελούν εξωτερικώς καθένα ίδιο έγκληµα που δεν 
τέθηκε υπόψη του δικαστηρίου ή του δικαστικού συµβουλίου που έκρινε άλλων 
αξιόποινη πράξη. Εξάλλου η ταυτότητα πράξεως που υπάρχει όταν η νέα κατηγορία 
συγκροτείται εξ αντικειµένου από τα ίδια πραγµατικά περιστατικά από τα οποία 
αποτελείται και η κατηγορία, για την βασιµότητα ή µη της οποίας έχει εκδοθεί 
αµετάκλητη απόφαση ή βούλευµα, προκύπτει µόνο από το διατακτικό και όχι από τις 
αιτιολογίες της αµετάκλητης δικαστικής αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου ή του 
βουλεύµατος δικαστικού συµβουλίου που καταδίκασε ή αθώωσε ή έπαυσε οριστικά 
την ποινική δίωξη για το ίδιο πρόσωπο που διώκεται εκ νέου για την ίδια πράξη. ∆εν 
υπάρχει όµως ταυτότητα πράξης, στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά ως προς το 
πρόσωπο του παθόντος (ΑΠ 858/2004).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 229, 362, 369,  
ΚΠ∆: 57, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 40, σχολιασµός *  
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Αδικήµατα - Ψευδορκία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 368 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ψευδορκία. Ηθική αυτουργία.  Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 224 παρ. 2 ΠΚ µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών τιµωρείται 
όποιος, ενώ εξετάζεται ενόρκως ως µάρτυρας ενώπιον αρχής αρµόδιας να ενεργεί 
ένορκη εξέταση ή αναφέρεται στον όρκο που έχει δώσει, καταθέτει εν γνώσει του 
ψέµατα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για 
τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα απαιτείται ένορκη 
κατάθεση του µάρτυρα ενώπιον αρµόδιας αρχής, τα πραγµατικά περιστατικά που 
αυτός κατέθεσε να είναι ψευδή και να υπάρχει άµεσος δόλος, ο οποίος συνίσταται 
στη γνώση του µάρτυρα ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή. Τα κατατιθέµενα 
γεγονότα πρέπει να σχετίζονται µε την υπόθεση ανεξάρτητα αν είναι ουσιώδη ή 
επουσιώδη, αρκεί να µπορούν να επηρεάσουν έστω και σε επουσιώδες σηµείο τον 
δικαστή.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 εδ. α' του ΠΚ, κατά την οποία "µε την ποινή 
του αυτουργού τιµωρείται επίσης: α) όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την 
απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε", προκύπτει ότι για την ύπαρξη 
αξιόποινης ηθικής αυτουργίας απαιτείται, αντικειµενικώς, η πρόκληση από τον ηθικό 
αυτουργό σε κάποιον άλλον της αποφάσεως να τελέσει ορισµένη πράξη, η οποία 
συγκροτεί την αντικειµενική υπόσταση ορισµένου εγκλήµατος ή τουλάχιστον 
συνιστά αρχή εκτελέσεως αυτής, την οποία και τέλεσε. Η πρόκληση της αποφάσεως 
αυτής µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο, όπως, µε συµβουλές, απειλή, µε 
πειθώ ή φορτικότητα ή µε την επιβολή ή την επιρροή προσώπου, λόγω της ιδιότητας 
και της θέσεώς του ή και της σχέσεώς του µε το φυσικό αυτουργό. Υποκειµενικώς δε 
απαιτείται δόλος, ο οποίος συνίσταται στη συνείδηση του αυτουργού, ότι παράγει σε 
άλλον την απόφαση να εκτελέσει άδικη πράξη και στη συνείδηση της ορισµένης 
πράξεως στην οποία παρακινεί το φυσικό αυτουργό, χωρίς να είναι αναγκαίος ο 
καθορισµός της πράξεως αυτής µέχρι λεπτοµερειών, αρκεί δε και ενδεχόµενος.  
- 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 
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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. Ειδικότερα στην περίπτωση της ηθικής αυτουργίας, για να έχει η 
καταδικαστική απόφαση την απαιτούµενη κατά τις ανωτέρω διατάξεις ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, πρέπει να αναφέρονται σ' αυτήν ο τρόπος και τα µέσα, 
µε τα οποία ο ηθικός αυτουργός προκάλεσε στο φυσικό αυτουργό την απόφαση να 
εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε, καθώς και τα πραγµατικά περιστατικά, από 
τα οποία το δικαστήριο συνήγαγε ότι ο ηθικός αυτουργός παρήγαγε µε τον τρόπο και 
τα µέσα αυτά στο φυσικό αυτουργό την απόφαση, να εκτελέσει την άδικη πράξη που 
διέπραξε. Ειδικώς, για το δόλο που απαιτείται για τη θεµελίωση της υποκειµενικής 
υποστάσεως της ηθικής αυτουργίας, δεν απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολογία, γιατί αυτός 
ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν 
την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος τετελεσµένου ή σε απόπειρα, στο οποίο 
παρακινεί ο ηθικός αυτουργός από το φυσικό αυτουργό και εξυπακούεται ότι υπάρχει 
στην πραγµάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο νόµος απαιτεί στην 
συγκεκριµένη περίπτωση, όπως και στην ανωτέρω, ως πρόσθετο στοιχείο της 
υποκειµενικής υποστάσεως της πράξεως τον άµεσο δόλο. ∆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: 46, 224,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Ψευδορκία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1665 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδορκία. Οι ένορκες βεβαιώσεις πρέπει για να µπορούν να ληφθούν υπόψη ως 
νόµιµο αποδεικτικό µέσο, να έχει προηγηθεί, σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο 650 
παρ. 1 ΚΠολ∆, νόµιµη κλήτευση του αντιδίκου εκείνου που είχε την επιµέλεια της 
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κατάθεσης, διότι διαφορετικά δεν αποτελούν νόµιµο αποδεικτικό µέσο και δεν µπορεί 
να στοιχειοθετηθεί το έγκληµα της ψευδορκίας µάρτυρα για όσα περιστατικά 
περιέχονται σ' αυτές. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 224 παρ. 2 ΠΚ µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών τιµωρείται 
όποιος, ενώ εξετάζεται ενόρκως ως µάρτυρας ενώπιον αρχής αρµόδιας να ενεργεί 
ένορκη εξέταση ή αναφέρεται στον όρκο που έχει δώσει, καταθέτει εν γνώσει του 
ψέµατα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για 
τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα απαιτείται ένορκη 
κατάθεση του µάρτυρα ενώπιον αρµόδιας αρχής, τα πραγµατικά περιστατικά που 
αυτός κατέθεσε να είναι ψευδή και να υπάρχει άµεσος δόλος, ο οποίος συνίσταται 
στη γνώση του µάρτυρα ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή. Από την ίδια διάταξη 
προκύπτει επίσης ότι η αρµοδιότητα της αρχής, ενώπιον της οποίας δίδεται η 
κατάθεση, αποτελεί συστατικό όρο του εγκλήµατος της ψευδορκίας, θεωρείται δε και 
ως αρµόδια αρχή εκείνη ενώπιον της οποίας είναι δυνατόν, κατά διάταξη νόµου, να 
γίνει ένορκη κατάθεση κάποιου, η οποία να µπορεί στη συνέχεια να ληφθεί υπόψη ως 
έγκυρο αποδεικτικό µέσο από αρχή, που είναι και αυτή αρµόδια προς διάγνωση 
κάποιας διαφοράς. Εξάλλου, οι ειρηνοδίκες είναι αρµόδιοι για τη λήψη ενόρκων 
βεβαιώσεων µαρτύρων, εφόσον αυτές πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως νόµιµο 
αποδεικτικό µέσο ενώπιον δικαστηρίου, όπως ενώπιον του µονοµελούς πρωτοδικείου 
κατά τη ειδική διαδικασία των διαφορών από πιστωτικούς τίτλους, κατά την οποία θα 
δικαστεί ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής που εκδόθηκε µε βάση πιστωτικό τίτλο 
(άρθρα 632, 643 παρ. 2 και 650 παρ. 1 ΚΠολ∆), οπότε, αν τα βεβαιούµενα σε αυτές 
είναι ψευδή, πραγµατώνεται η αντικειµενική υπόσταση του ανωτέρω εγκλήµατος. 
Πρέπει, όµως, για να µπορούν να ληφθούν υπόψη ως νόµιµο αποδεικτικό µέσο, να 
έχει προηγηθεί, σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο 650 παρ. 1 ΚΠολ∆, νόµιµη κλήτευση 
του αντιδίκου εκείνου που είχε την επιµέλεια της κατάθεσης, διότι διαφορετικά δεν 
αποτελούν νόµιµο αποδεικτικό µέσο και δεν µπορεί να στοιχειοθετηθεί το έγκληµα 
της ψευδορκίας µάρτυρα για όσα περιστατικά περιέχονται σ' αυτές.  
- Για την πληρότητα της αιτιολογίας καταδικαστικής για ψευδορκία µάρτυρα 
απόφασης, αν πρόκειται για ένορκη βεβαίωση του δράστη, πρέπει να αναφέρεται σ' 
αυτήν, εκτός από άλλα, η διαπίστωση από το δικαστήριο της ουσίας ότι η ένορκη 
βεβαίωση έχει ληφθεί µετά από νόµιµη και εµπρόθεσµη κλήτευση του αντιδίκου 
εκείνου, µε επιµέλεια του οποίου έχει ληφθεί η ένορκη βεβαίωση. ∆ιαφορετικά, η 
απόφαση δεν έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 
139 ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία και δηµιουργείται ο από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ ∆' ΚΠοιν∆ αναιρετικός λόγος.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 224,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ ∆, 
ΚΠολ∆: 632, 643, 650, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ψευδορκία 
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∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1430 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ψευδορκία. Ένορκες βεβαιώσεις. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 224 παρ.2 ΠΚ, όπως είχε πριν την αντικατάστασή της 
από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3327/2005, µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών 
τιµωρείται όποιος ενώ εξετάζεται ένορκα ως µάρτυρας ενώπιον αρµόδιας αρχής να 
ενεργεί ένορκη εξέταση ή αναφέρεται στον όρκο που έχει δώσει, καταθέτει εν γνώσει 
του ψέµατα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια. Από την διάταξη αυτή εκτός 
άλλων, προκύπτει ότι η αρµοδιότητα της αρχής, ενώπιον της οποίας δίνεται η 
κατάθεση, αποτελεί συστατικό όρο του εγκλήµατος της ψευδορκίας, θεωρείται δε και 
ως αρµόδια αρχή εκείνη, ενώπιον της οποίας είναι δυνατόν, κατά διάταξη νόµου, να 
γίνει ένορκη κατάθεση κάποιου, η οποία να µπορεί στη συνέχεια να ληφθεί υπόψη ως 
έγκυρο αποδεικτικό µέσο από αρχή, που είναι και αυτή αρµόδια προς διάγνωση 
κάποιας διαφοράς. Εξάλλου, ο συµβολαιογράφος είναι αρµόδιος να λαµβάνει ένορκες 
καταθέσεις µαρτύρων (ν. 670/1977), εφ' όσον αυτές πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 
ως νόµιµο αποδεικτικό µέσο, όπως σε δίκη ενώπιον του πολυµελούς πρωτοδικείου 
κατά το άρθρο 270 παρ. 2 ΚΠολ∆, οπότε, αν τα βεβαιούµενα σε αυτές είναι ψευδή, 
πραγµατώνεται η αντικειµενική υπόσταση του ανωτέρω εγκλήµατος. Πρέπει, όµως, 
για να µπορούν αυτές να ληφθούν υπόψη, ως νόµιµο αποδεικτικό µέσο, να έχει 
προηγηθεί, σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο 270 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας, νόµιµη κλήτευση του αντιδίκου εκείνου που είχε την επιµέλεια της 
καταθέσεως, διότι διαφορετικά δεν αποτελούν νόµιµο αποδεικτικό µέσο και δε 
µπορεί να στοιχειοθετηθεί το έγκληµα της ψευδορκίας µάρτυρος για όσα περιστατικά 
περιέχονται σ' αυτές.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο 
αναίρεσης, όταν αναφέρονται σ' αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια 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 η 
αξιολόγηση τους και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην 
ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Ειδικότερα, για την πληρότητα της 
αιτιολογίας αποφάσεως, µε την οποία καταδικάστηκε κάποιος για ψευδορκία 
µάρτυρος, αν πρόκειται για ένορκη βεβαίωση του δράστη, πρέπει να αναφέρεται σ' 
αυτήν, εκτός άλλων, η διαπίστωση από το δικαστήριο της ουσίας ότι η ένορκη 
βεβαίωση έχει ληφθεί ύστερα από νόµιµη και εµπρόθεσµη κλήτευση του αντιδίκου 
εκείνου, µε επιµέλεια του οποίου έχει ληφθεί η ένορκη βεβαίωση. ∆ιαφορετικά, η 
απόφαση στερείται της απαιτουµένης από τις παραπάνω διατάξεις ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και δηµιουργείται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' 
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του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αναιρετικός λόγος (ΑΠ 755/2011, 1152/2011, 
398/2012, 1995/2008, 758/2007). 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 224, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΚΠολ∆: 270,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηµα αναβολής - Αιτιολογηµένη απόρριψη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 923 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηµα αναβολής συζήτησης. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιριολογία της 
απόφασης. 
- Η απαιτουµένη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 Κ.Π.∆ (όπως το 
τελευταίο ετροποποιήθη και ισχύει µε το άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 2408/1996) ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία εκτείνεται όχι µόνο στην απόφαση για την ενοχή ή την 
αθώωση αλλά σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, ανεξαρτήτως εάν αυτές είναι 
οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφίεται είς την διακριτική ή 
ανέλεγκτη, κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας που τις εξέδωσε. Ούτω και 
η παραδοχή ή µη του αιτήµατος αναβολής κατ' άρθρο 349 παρ. 1 Κ.Π.∆ κατά το 
οποίο "Το δικαστήριο, µετά από πρόταση του εισαγγελέα ή πρόταση κάποιου από 
τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως µπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για 
σηµαντικά αίτια, που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση", απόκειται µέν εις την 
ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου, όµως οφείλει τούτο να απαντήσει στο αίτηµα αυτό 
και σε περίπτωση απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικώς και εµπεριστατωµένως 
την απόφασή του, άλλως ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' Κ.Π.∆ λόγος 
αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 349, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηµα αναβολής - Αιτιολογηµένη απόρριψη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1035 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηµα αναβολής. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 349 ΚΠοιν∆, όπως αυτή ισχύει µετά την τροποποίησή 
της µε το άρθρο 20 του Ν. 3904/2010, προκύπτει ότι ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα 
να ζητήσει την αναβολή της δίκης, µία µόνον φορά για σοβαρούς λόγους υγείας ή 
λόγους ανωτέρας βίας. Η παραδοχή ή µη του ως άνω αιτήµατος απόκειται µεν στην 
κυριαρχική κρίση του ∆ικαστηρίου, της ουσίας, οφείλει όµως τούτο να απαντήσει στο 
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αίτηµα αναβολής και σε περίπτωση απορρίψεώς του, να αιτιολογήσει ειδικά και 
εµπεριστατωµένα την απόφασή του. Άλλως, εάν απορρίψει το αίτηµα, χωρίς την 
επιβαλλόµενη αιτιολογία, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. 
∆' ΚΠ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 349, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Έγκληση & Πολιτικώς ενάγων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1240 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. ∆ικαίωµα έγκλησης. Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση.Κηρύσσει απαράδεκτη την ασκηθείσα ποινική δίωξη για 
έκδοση ακάλυπτης επιταγής. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως 
προστέθηκε µε το άρθρο 4 παρ.1 3δ.α του Ν. 2408/1996, η ποινική δίωξη για έκδοση 
ακάλυπτης επιταγής ασκείται µόνο κατόπιν εγκλήσεως του κοµιστή της επιταγής, ο 
οποίος δεν πληρώθηκε. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι δικαίωµα εγκλήσεως για 
έκδοση ακάλυπτης επιταγής έχει ο αµέσως από την αξιόποινη πράξη παθών. Τέτοιος 
δε, κατά τα άρθρα 19, 20, 40 και 46 του Ν. 5960/ 1933, είναι οποιοσδήποτε κοµιστής 
της επιταγής, ο οποίος εµφάνισε στην πληρώτρια τράπεζα τη µη πληρωθείσα επιταγή, 
αλλά και ο οπισθογράφος, ο οποίος κατέστη κοµιστής, πληρώνων αναγωγικώς την 
επιταγή µετά την εµφάνιση της (ΟλΑΠ 29/2007). Εξ άλλου, από τη διάταξη του 
άρθρου 23 του Ν. 5960/1933, σύµφωνα µε την οποία "οσάκις η οπισθογράφηση 
περιέχει την µνεία "αξία εις κάλυψην'", "προς είσπραξιν", "κατά πληρεξουσιότητα", ή 
πάσαν άλλην µνείαν, ενέχουσαν απλήν εντολήν, ο κοµιστής δύναται να ασκήσει 
πάντα τα εκ της επιταγής απορρέοντα δικαιώµατα, αλλά δεν δύναται να 
οπισθογραφήσει αυτήν ειµή λόγω πληρεξουσιότητος", συνάγεται ότι η λόγω 
πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση (όπως η περιέχουσα τη ρήτρα "αξία προς 
είσπραξη"), δεν επάγεται µεταβιβαστικά ή εγγυητικά αποτελέσµατα, ούτε η 
κυριότητα της επιταγής µεταβιβάζεται, ούτε ο οπισθογράφος ευθύνεται. Απλώς, ο 
δυνάµει πληρεξουσιότητας κοµιστής, µπορεί να ασκήσει τα εκ της επιταγής 
απορρέοντα δικαιώµατα επ' ονόµατι και για λογαριασµό του οπισθογράφου, ο οποίος 
παραµένει τελευταίος νόµιµος κοµιστής της επιταγής και συνεπώς αυτός δικαιούται 
να υποβάλλει την έγκληση (ΑΠ 1877/2006, ΑΠ 777/2008, ΑΠ 411/207).  
- Προκειµένου περί εγκλήµατος κατ' έγκληση διωκοµένου, η ύπαρξη της εγκλήσεως 
ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, το οποίο, αν διαπιστώσει ότι η έγκληση 
δεν υποβλήθηκε νοµίµως, οφείλει να κηρύξει την ποινική δίωξη απαράδεκτη, γιατί, 
διαφορετικά, υπερβαίνει την εξουσία του και ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ.1 Η 
περ.δ του ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 Η, 
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Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 19, 20, 40, 46, 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία απόφασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1450 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκδοση ακάλυπτης επιταγής.Ορισµένο και παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης. 
- Η από λόγους ανωτέρας βίας αδυναµία του κατηγορουµένου να γνωστοποιήσει 
εγκαίρως στο κατ' έφεση δικάζον δικαστήριο ανυπέρβλητο κώλυµα εµφάνισής του 
στη δίκη εκείνη, κατά την οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση σε βάρος του δεν 
παρέχει δικαίωµα ασκήσεως αναιρέσεως κατ' αυτής, µε λόγο αναίρεσης την προβολή 
αυτοτελούς ισχυρισµού περί πλήρους αποζηµιώσεως του κοµιστή, ο οποίος κατά το 
άρθρο 79 παρ. 3 Ν. 5960/1933, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 1β' ν. 
2408/1996 συνεπάγεται εξάλειψη του αξιοποίνου της καταδίκης για την πράξη της 
εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής που δεν κατέστη δυνατό να εξετασθεί από το 
δικαστήριο της ουσίας, αλλά έπρεπε να υποβληθεί από τον κατηγορούµενο κατά το 
άρθρο 341 ΚΠοιν∆ αίτηση ακυρώσεως της διαδικασίας εντός της αναφερόµενης σ' 
αυτό ανατρεπτικής προθεσµίας και να εκτίθενται στην αίτηση ακυρώσεως κατά της 
καταδικαστικής αποφάσεως οι λόγοι ανωτέρας βίας. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 148 έως 153, 473 παρ.2, 474 παρ.2, 
476 παρ.1, 509 παρ. 1 και 510 ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι, για το ορισµένο και το 
παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων 
πρέπει να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο οι λόγοι για τους οποίους 
ασκείται η αναίρεση. Αν στη σχετική αίτηση δεν περιέχεται ένας τουλάχιστον λόγος 
από τους αναφερόµενους στο άρθρο 510 Κ.Ποιν.∆. µε αναφορά των περιστατικών 
που θεµελιώνουν την επικαλούµενη πληµµέλεια η αναίρεση είναι απαράδεκτη και ως 
τοιαύτη απορρίπτεται (άρθρ. 513 παρ. 1 Κ.Ποιν.∆.). Ως απαράδεκτη απορρίπτεται η 
αναίρεση και όταν οι περιεχόµενοι σ' αυτή λόγοι αναιρέσεως είναι απαράδεκτοι για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο, όπως όταν οι προβαλλόµενες ως λόγοι αναιρέσεως αιτιάσεις 
είναι απαράδεκτες.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 148 - 153, 341, 473, 474, 476, 509, 510, 513,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 942 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία εγκλήµατος. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 1 Ν. 5960/1933 "περί επιταγής" (κατά την 
αρχική του διατύπωση και προ της αντικαταστάσεώς του µε το άρθρο 1 του Ν∆ 
1325/1972) "εκείνος που εκδίδει εν γνώσει επιταγή µη πληρωθείσα, επί πληρωτή 
παρά τω οποίω, δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια, κατά το χρόνο της έκδοσης 
και της πληρωµής, τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή ή µε εκατέρα των 
ποινών απών". Η διάταξη αυτή αντικατεστάθη µε το άρθρο 1 ν.δ. 1325/1972 και 
ορίσθη ότι "εκείνος που εκδίδει επιταγή µη πληρωθείσα επί πληρωτή παρά τω οποίω 
δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια κατά τον χρόνο της έκδοσης της επιταγής ή 
της πληρωµής αυτής, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και 
χρηµατική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων δραχµών". Από τη διάταξη αυτή, από 
την οποία απηλείφθη το "εν γνώσει" της προηγουµένης ρυθµίσεως, προκύπτει ότι το 
έγκληµα της εκδόσεως ακαλύπτου επιταγής είναι τυπικό και για την στοιχειοθέτησή 
του απαιτείται αντικειµενικά µεν: 1) έκδοση τυπικά εγκύρου επιταγής, δηλαδή 
συµπλήρωση επί του εντύπου της επιταγής των στοιχείων που προβλέπονται στο 
νόµο, 2) υπογραφή του εκδότου, 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, 3) εµπρόθεσµη εµφάνιση της 
επιταγής προς πληρωµή και 4) έλλειψη αντιστοίχων διαθεσίµων κεφαλαίων στον 
πληρωτή, τόσο κατά το χρόνο εκδόσεως, όσο και κατά το χρόνο εµφανίσεως της 
επιταγής προς πληρωµήν, υποκειµενικά δε, γνώση και θέληση των στοιχείων της 
πράξεως της εκδόσεως δηλαδή επιταγής, που είναι ακάλυπτη. Με την νέα δηλαδή 
ρύθµιση, αρκεί ο απλός (η ενδεχόµενος) και δεν απαιτείται άµεσος δόλος, µε την 
έννοια της εν γνώσει ορισµένου περιστατικού τελέσεως της πράξεως. Επιταγή η 
οποία εξεδόθη και είναι πληρωτέα στην ίδια χώρα εµφανίζεται για πληρωµή εντός 
προθεσµίας οκτώ ηµερών από την αναγραφοµένη σ' αυτή ηµεροµηνία εκδόσεώς της 
(άρθρ. 29 Ν. 5960/1933). Ούτως απαιτείται η εντός οκτώ ηµερών από της εκδόσεώς 
της εµφάνιση της επιταγής προς πληρωµή, διότι µετά την πάροδον απράκτου της 
προθεσµίας αυτής αποδεσµεύεται ο εκδότης και η επιταγή παύει να ισχύει ως τίτλος. 
Το ουσιώδες και κρίσιµο σηµείο της ηµεροµηνίας εµφανίσεως της επιταγής προς 
πληρωµήν πρέπει να αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου, ώστε να καθίσταται 
εφικτός ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο για το εµπρόθεσµο της εµφανίσεώς της, µη 
αρκούντος ότι στην απόφαση αναγράφεται ότι η επιταγή ενεφανίσθη "εµπροθέσµως" 
προς πληρωµήν.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουµένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 Κ.Π.∆. ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγον αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' 
Ποιν. Κώδικος, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία απεδείχθησαν από 
την ακροαµατική διαδικασία και από τα οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε 
συνήγαγε την ύπαρξη των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος για το οποίο κατεδικάσθη ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα από 
τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση τους 
οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική 
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διάταξη. ∆ια την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση 
του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να 
αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα, κατ' είδος γενικώς, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε 
χωριστά εξ ενός εκάστου αυτών. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και 
σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων 
µεταξύ των, ούτε απαιτείται να ορίζεται ποίο βαρύνει περισσότερο για τον 
σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως. Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο 
έλαβεν υπ' όψη του και συνεξετίµησε για τον σχηµατισµό της δικανικής του 
πεποιθήσεως όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι µόνο µερικά εξ αυτών κατ' 
επιλογήν, όπως αυτό επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 Κ.Π.∆. 
(ΟλΑΠ 1/2005). Περαιτέρω η ύπαρξη του δόλου δεν είναι αναγκαίο κατ' αρχή να 
αιτιολογείται ιδιαιτέρως αφού ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των 
περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και 
προκύπτει από τις ειδικές συνθήκες τελέσεώς του, διαλαµβάνεται δε περί αυτού 
αιτιολογία στην κυρία αιτιολογία για την ενοχή που προκύπτει από τα περιστατικά 
που αναφέρονται σ' αυτή, εκτός εάν αξιώνονται από το νόµο πρόσθετα στοιχεία, για 
την υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, όπως η εν γνώσει ορισµένου 
περιστατικού τέλεση της πράξεως (άµεσος δόλος) ή η επιδίωξη ορισµένου σκοπού 
περαιτέρω (εγκλήµατα µε υπερχειλή υποκειµενική υπόσταση). Τοιαύτα στοιχεία δεν 
αξιώνονται πλέον από το νόµο στην περίπτωση του εγκλήµατος της εκδόσεως 
ακαλύπτου επιταγής. Βέβαια δεν αποτελούν λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη 
εκτίµηση των αποδείξεων των µαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη αναφοράς και 
αξιολογήσεως και συγκρίσεως εκάστου αποδεικτικού µέσου ως και η παράλειψη 
συσχετίσεως όλων των αποδεικτικών στοιχείων, διότι εις τις περιπτώσεις αυτές 
πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
- Λόγον αναιρέσεως της καταδικαστικής αποφάσεως συνιστά κατ' άρθρον 510 παρ. 1 
στοιχ. Ε' Κ.Π.∆. η εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει στον 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 
έννοιά του τα πραγµατικά περιστατικά που δέχεται ότι προέκυψαν, καθώς και όταν η 
σχετική διάταξη παρεβιάσθη εκ πλαγίου, διότι δεν αναφέρονται στην απόφαση κατά 
τρόπο σαφή, πλήρη και ορισµένο και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά τα 
οποία εδέχθη, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος του Αρείου Πάγου, για την ορθή 
ή µη εφαρµογή του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 29, 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 376 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία εγκλήµατος. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 79 παρ.1 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 1 του Ν∆ 1325/1972, εκείνος που εκδίδει επιταγή που δεν πληρώθηκε 
από τον πληρωτή, γιατί δεν είχε σ' αυτόν αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια κατά το 
χρόνο της έκδοσης της επιταγής ή της πληρωµής της, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον 10.000 δραχµών. Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ότι το έγκληµα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής είναι τυπικό 
και για τη στοιχειοθέτηση του απαιτείται, αφενός µεν έκδοση έγκυρης επιταγής, ήτοι 
συµπλήρωση των κατά νόµο στοιχείων επί του εντύπου και υπογραφή του εκδότη, 
αφετέρου δε έλλειψη αντίστοιχων διαθέσιµων κεφαλαίων στον πληρωτή κατά το 
χρόνο οπωσδήποτε της πληρωµής και γνώση του εκδότη για την έλλειψη αυτή. Για να 
είναι, δηλαδή, αξιόποινη η πράξη της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, αρκεί ο εκδότης 
αυτής σε επίπεδο γνωστικό να γνωρίζει ακόµη και ως ενδεχόµενο και σε επίπεδο 
βουλητικό να επιδιώκει ή απλά να αποδέχεται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία για την 
πραγµάτωση της αντικειµενικής υπόστασης του εν λόγω εγκλήµατος, µεταξύ των 
οποίων και η έλλειψη διαθέσιµων κεφαλαίων. Όταν, συνεπώς, στην καταδικαστική 
απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής διαλαµβάνεται ότι ο δράστης ενήργησε εκ 
προθέσεως (εκ δόλου), σηµαίνει ότι αυτός γνωρίζει και αποδέχεται όλα τα στοιχεία 
που κατά νόµο απαρτίζουν την έννοια της αξιόποινης πράξης του άρθρου 79 παρ.1 
του Ν. 5960/1933, µεταξύ των οποίων και η έλλειψη διαθέσιµων κεφαλαίων στην 
πληρώτρια Τράπεζα. Άρα, για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής 
απόφασης για το παραπάνω έγκληµα δεν είναι απαραίτητο να γίνεται σ1 αυτή και 
ειδική αναφορά σε "γνώση" του εκδότη της επιταγής για την ανυπαρξία διαθέσιµων 
κεφαλαίων στην πληρώτρια Τράπεζα, όπως απαιτούσε η προαναφερόµενη διάταξη 
πριν από την τροποποίηση της µε το άρθρο 1 του Ν.∆. 1325/1972.  
- Η κατά τα άρθρα 93 § 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. ∆' του ΚΠοιν∆ προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως υπάρχει όταν, 
προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, 
πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά. τα πραγµατικά περιστατικά που 
προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του 
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι σκέψεις, µε βάση τις οποίες 
υπήχθησαν τα περιστατικά αυτά στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 720 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία εγκλήµατος. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Παράσταση πολιτικής αγωγής. Απόλυτη ακυρότητα.Έλλειψη 
ακροάσεως. 
- Κατά το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής" όπως ίσχυε κατά το 
χρόνο τέλεσης της πράξης, εκείνος που εκδίδει επιταγή που δεν πληρώθηκε από τον 
πληρωτή, γιατί δεν είχε σ' αυτόν αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια κατά το χρόνο της 
έκδοσης της επιταγής ή της πληρωµής της, τιµωρείται µε φυλάκιση τριών µηνών και 
χρηµατική ποινή τουλάχιστον 10.000 δραχµών. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι 
το έγκληµα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής είναι τυπικό, και για τη στοιχειοθέτησή 
του απαιτείται αντικειµενικά µεν 1) έκδοση τυπικά έγκυρης επιταγής, δηλαδή 
συµπλήρωση επί του εντύπου της επιταγής των στοιχείων που προβλέπονται στο 
νόµο, 2) υπογραφή του εκδότη, 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 εταιρείας που εκπροσωπείται, από αυτόν και 
σύρεται επί λογαριασµού του άλλου ή της εταιρείας, 3) εµπρόθεσµη εµφάνιση της 
επιταγής προς πληρωµή, υποκειµενικά δε, γνώση και θέληση των στοιχείων της 
πράξης της έκδοσης δηλαδή επιταγής, που είναι ακάλυπτη.  
- H έλλειψη της απαιτούµενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του 
ΚΠοιν∆, ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, καταδικαστικής απόφασης, η 
οποία ιδρύει τον κατ' άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου κώδικα, λόγο αναίρεσης, 
υπάρχει όταν δεν περιέχονται σ' αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις 
τα, πραγµατικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία και 
θεµελιώνουν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις µε τις οποίες έγινε η 
υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη, η οποία εφαρµόσθηκε. Η επιβαλλόµενη δε ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία των αποφάσεων πρέπει να υπάρχει όχι µόνον ως προς την κατηγορία, αλλά 
να επεκτείνεται και στους προβαλλόµενους από τον κατηγορούµενο ή από τον 
συνήγορό του, κατά, τρόπο σαφή και ορισµένο, αυτοτελείς ισχυρισµούς. Αυτοί δε 
είναι εκείνοι, οι οποίοι προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 170 παρ.2 και 333 παρ. 2 ΚΠ∆ και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα 
της πράξεως ή της ικανότητος για καταλογισµό ή στη µείωση αυτής ή στην εξάλειψη 
του αξιοποίνου της πράξεως ή στη µείωση της ποινής. Η απόρριψη ενός τέτοιου 
ισχυρισµού πρέπει να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, 
ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 2 του ΚΠ∆, που προστέθηκε µε το άρθρο 34 
παρ. 3 του Ν. 2172/1993, αν ο πολιτικώς ενάγων παρέστη παρανόµως στη διαδικασία 
του ακροατηρίου, επέρχεται ακυρότητα, η οποία λαµβάνεται υπόψη και 
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αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Η ακυρότητα όµως αυτή, που 
δηµιουργεί λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ΚΠ∆, επέρχεται, 
µόνον όταν υπάρχει έλλειψη ενεργητικής ή παθητικής νοµιµοποίησης του πολιτικώς 
ενάγοντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του ΚΠ∆ ή όταν δεν 
τηρήθηκε η διαδικασία που επιβάλλεται από το άρθρο 68 του ΚΠ∆, ως προς τον 
τρόπο και το χρόνο ασκήσεως καθώς και τις διατυπώσεις της παράστασης πολιτικής 
αγωγής, και όχι για άλλες πληµµέλειες, όπως εκείνη που υπάρχει όταν αυτός που 
παραστάθηκε ως εκπρόσωπος του ζηµιωµένου από το έγκληµα, δεν έχει την εξουσία 
να τον εκπροσωπήσει. 
- Τέλος κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β' του ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως της 
αποφάσεως αποτελεί η έλλειψη ακροάσεως κατά το άρθρο 170 παρ. 29, η οποία 
επιφέρει ακυρότητα της διαδικασίας. Η ακυρότητα αυτή επέρχεται κατά τη διάταξη 
του άρθρου 170 παρ. 2 στοιχ. α' του ΚΠοιν∆ στην περίπτωση που ο κατηγορούµενος 
ή ο συνήγορός του, ζήτησαν να ασκήσουν δικαίωµα που ρητά τους παρέχεται από το 
νόµο και το δικαστήριο τους το αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί για τη σχετική 
αίτηση. Τέτοιο δικαίωµα είναι και αυτό του κατηγορουµένου, ο οποίος σύµφωνα µε 
το άρθρο 364 παρ. 1 του ΚΠ∆ υποβάλλει αίτηµα αναγνώσεως εγγράφου κατά τη 
διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας. Το δικαστήριο της ουσίας οφείλει να 
απαντήσει στο αίτηµα αυτό αιτιολογώντας την απόφασή του, άλλως αν αρνηθεί ή 
παραλείψει να αποφανθεί, δηµιουργείται έλλειψη ακροάσεως. Για να επέλθει όµως 
από την τελευταία κατά το άρθρο 170 παρ. 2 ΚΠοιν∆ ακυρότητα της διαδικασίας 
πρέπει να υποβληθεί σαφές και ορισµένο αίτηµα από τον κατηγορούµενο ή το 
συνήγορό του και επιπλέον σε περίπτωση µη αποδοχής αυτού από το διευθύνοντα τη 
συζήτηση άµεση προσφυγή του σε ολόκληρο το δικαστήριο και απόρριψη παρά το 
νόµο από αυτό της προσφυγής ή παράλειψή του να αποφανθεί. Η υποβολή αυτή 
πρέπει να προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδριάσεως χωρίς να επιτρέπεται 
αµφισβήτηση της ακρίβειας των παρά µόνο µε την προσβολή τους για πλαστότητα ή 
διόρθωσή τους κατά τη διαδικασία του άρθρου 145 του ΚΠοιν∆. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 27,  
ΚΠ∆: 61, 63, 64, 68, 364, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. 
∆, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 814 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία εγκλήµατος. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 79 παρ.1 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως αντικατεστάθη µε 
το άρθρο 1 του Ν∆ 1325/1972, " ο εκδίδων επιταγήν µη πληρωθείσαν επί πληρωτού 
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παρά τω οποίω δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια κατά τον χρόνον της 
εκδόσεως ή της πληρωµής ταύτης", τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες εκεί ποινές. Από 
τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 27 παρ.1 του ΠΚ, που 
δίνει την έννοια του δόλου, προκύπτει ότι, για την πραγµάτωση του εγκλήµατος της 
εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, απαιτείται: α) έκδοση τυπικά έγκυρης επιταγής, β) µη 
πληρωµή αυτή από την πληρώτρια τράπεζα κατά την εµπρόθεσµη εµφάνισή της προς 
πληρωµή, γ) έλλειψη προβλέψεως (αντικρύσµατος) κατά τον χρόνο εκδόσεως ή 
πληρωµής και δ) δόλος, για την ύπαρξη του οποίου αρκεί η γνώση του εκδότη για την 
έλλειψη της προβλέψεως. Η επιταγή µπορεί να εκδοθεί και µεταχρονολογηµένη, 
δηλαδή να φέρει ηµεροµηνία εκδόσεως µεταγενέστερη από την πραγµατική. Στην 
περίπτωση αυτή, κατά την αληθή έννοια των συνδυασµένων διατάξεων των άρθρων 
79, 28 και 29 εδάφια α' και δ' του ίδιου νόµου 5960/33, το προβλεπόµενο και 
τιµωρούµενο από τη πρώτη από αυτές ως άνω έγκληµα, συντελείται όταν η 
µεταχρονολογηµένη επιταγή εµφανιστεί προς πληρωµή και δεν πληρωθεί ελλείψει 
αντιστοίχων διαθεσίµων κεφαλαίων, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο, ανάµεσα στην 
ηµέρα της πραγµατικής εκδόσεως και την ηµέρα κατά την οποία παρέρχεται η 
προθεσµία προς εµφάνιση, δηλαδή κατ' άρθρο 56 του ν.5960, από την εποµένη της 
πραγµατικής εκδόσεως της επιταγής, µέχρι και την όγδοη ηµέρα από την εποµένη της 
ηµέρας που αναγράφεται σε αυτήν ως ηµέρα εκδόσεως (ΟλΑΠ 123/1981, ΟλΑΠ 
46/1980). Αν κατά τον χρόνο αυτόν ο εκδότης της µεταχρονολογηµένης επιταγής δεν 
έχει κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα, κατά τον χρόνο αυτόν τελεί το ανωτέρω 
έγκληµα (ΑΠ 1366/02). 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουµένη από τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆, (όπως το τελευταίο ετροποποιήθη και ισχύει, µε το άρθρο 
2 παρ.5 Ν. 2408/1996) ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, ή έλλειψη της οποίας 
ιδρύει λόγον αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. ∆. Κ.Π.∆., όταν 
αναφέρονται σ'αυτά µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία απεδείχθησαν από την ακροαµατική διαδικασία 
και από τα οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε συνήγαγε την ύπαρξη των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος για το οποίο 
κατεδικάσθη ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν τα 
περιστατικά αυτά και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε βάση του οποίους έγινε η υπαγωγή 
αυτών των τελευταίων στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. ∆ια την 
ύπαρξη της τοιαύτης αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να 
αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα κατ' είδος γενικώς, χωρίς να εκτίθεται τι 
προέκυψεν εξ ενός εκάστου αυτών, ούτε να διευκρινίζεται από ποίο ή ποία 
αποδεικτικά µέσα απεδείχθη η κάθε παραδοχή. Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το 
δικαστήριο έλαβεν υπ' όψη του και συνεξετίµησε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι 
µόνο µερικά εξ αυτών κατ' επιλογήν, όπως αυτό επιβάλλεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 177 παρ.1 και 178 ΚΠ∆ (ΟλΑΠ 1/2005), ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται 
ορισµένα δεν σηµαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπ' όψη τα άλλα. ∆εν αποτελούν όµως 
λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η 
εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των 
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µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου 
χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους συσχετίσεως και εκτιµήσεως, καθ' όσον 
στην περίπτωση αυτή πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας. Η απαιτουµένη κατά τ' άνω αιτιολογία εκτείνεται όχι µόνο στην απόφαση για 
την ενοχή, αλλά σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεως, ανεξαρτήτως εάν αυτές είναι 
οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφίεται εις την διακριτική ή 
ανέλεγκτη κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, που τις εξέδωσε. Ούτως και 
η παραδοχή ή µη αιτήµατος αναβολής υπόκειται µεν εις την ελεύθερη κρίση του 
δικαστηρίου , όµως οφείλει τούτο να απαντήσει στο αίτηµα αυτό και σε περίπτωση 
απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικώς και εµπεριστατωµένως την απόφασή του. 
Άλλως ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. ∆' Κ.Π.∆. λόγος αναιρέσεως. 
Έλλειψη αιτιολογίας της παρεµπιπτούσης αποφάσεως η οποία απορρίπτει το αίτηµα 
αναβολής, υπάρχει όταν το δικαστήριο δεν αναφέρει τα πραγµατικά περιστατικά, που 
απεδείχθησαν από την διαδικασία στο ακροατήριο, τις αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και τους συλλογισµούς µε βάση τους οποίους κατέληξε στην 
απορριπτική του κρίση. Για να είναι όµως υπόχρεο το δικαστήριο να απαντήσει και 
να αιτιολογήσει ειδικώς και εµπεριστατωµένως την τυχόν απόρριψη του άνω 
αιτήµατος, πρέπει τούτο να υποβληθεί σαφώς και ορισµένως, µε όλα τα αναγκαία 
περιστατικά ώστε να κριθεί η βασιµότης του. 
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε ΚΠ∆, λόγον αναιρέσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία και εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη 
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως 
συντρέχει, όταν το δικαστήριο της ουσίας χωρίς να παρερµηνεύει το νόµο δεν υπάγει 
στην αληθινή έννοια τα πραγµατικά περιστατικά που εδέχθη ότι προέκυψαν από τη 
διάταξη που εφηρµόσθη, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παρεβιάσθη εκ πλαγίου για 
το λόγο ότι 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 νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 27,  
ΚΠολ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 28, 29, 56, 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1017 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 79 παρ.1 Ν. 5960/1933 "περί επιταγής" (κατά την 
αρχική του διατύπωση και προ της αντικαταστάσεώς του µε το άρθρο 1 του Ν∆ 
1325/1972) "εκείνος που εκδίδει εν γνώσει επιταγή µη πληρωθείσα επί πληρωτή παρά 
τω οποίω δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια, κατά το χρόνο της έκδοσης ή της 
πληρωµής, τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή ή µε εκατέρα των ποινών 
αυτών". Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 Ν∆ 1325/1972 και ορίσθηκε 
ότι "εκείνος που εκδίδει επιταγή µη πληρωθείσα επί πληρωτή παρά τω οποίω δεν έχει 
αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια κατά τον χρόνο της έκδοσης της επιταγής ή της 
πληρωµής αυτής, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική 
ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων δραχµών". Από τη διάταξη αυτή, από την οποίαν 
απαλείφθηκε το "εν γνώσει" της προηγουµένης ρυθµίσεως, προκύπτει ότι το έγκληµα 
της εκδόσεως ακαλύπτου επιταγής είναι τυπικό και για την στοιχειοθέτησή του 
απαιτείται αντικειµενικά µεν 1) έκδοση τυπικά εγκύρου επιταγής, δηλαδή 
συµπλήρωση επί του εντύπου της επιταγής των στοιχείων που προβλέπονται στο 
νόµο, 2) υπογραφή του εκδότου, στη θέση υπογραφής του εκδότου, αδιάφορα αν η 
επιταγή εκδίδεται για ατοµικό του χρέος και σύρεται επί προσωπικού του 
λογαριασµού, ή για χρέος άλλου και εταιρίας που εκπροσωπείται από αυτόν και 
σύρεται επί λογαριασµού του άλλου ή της εταιρείας, 3) εµπρόθεσµη εµφάνιση της 
επιταγής προς πληρωµή και 4) έλλειψη αντιστοίχων διαθεσίµων κεφαλαίων στον 
πληρωτή, τόσο κατά το χρόνο εκδόσεως όσο και κατά το χρόνο εµφανίσεως της 
επιταγής προς πληρωµή, υποκειµενικά δε, γνώση και θέληση των στοιχείων της 
πράξεως, της εκδόσεως δηλαδή επιταγής, που είναι ακάλυπτη. Με την νέα δηλαδή 
ρύθµιση, αρκεί ο απλός (ή ενδεχόµενος) και δεν απαιτείται άµεσος δόλος, µε την 
έννοια της εν γνώσει ορισµένου περιστατικού τελέσεως της πράξεως. Για να είναι, 
δηλαδή, αξιόποινη η πράξη της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, αρκεί ο εκδότης αυτής 
σε επίπεδο γνωστικό να γνωρίζει ακόµη και ως ενδεχόµενο και σε επίπεδο βουλητικό 
να επιδιώκει ή απλά να αποδέχεται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία για την πραγµάτωση 
της αντικειµενικής υποστάσεως του εν λόγω εγκλήµατος, µεταξύ των οποίων είναι 
και η έλλειψη διαθέσιµων κεφαλαίων. Όταν συνεπώς, στην καταδικαστική απόφαση 
για έκδοση ακάλυπτης επιταγής διαλαµβάνεται, ότι ο δράστης ενήργησε εκ 
προθέσεως (εκ δόλου), σηµαίνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται όλα τα στοιχεία που 
κατά νόµο απαρτίζουν την έννοια της αξιόποινης πράξεως του άρθρου 79 
παράγραφος 1 του Ν. 5960/1933, µεταξύ των οποίων είναι και η έλλειψη διαθέσιµων 
κεφαλαίων στην πληρώτρια Τράπεζα. Ήτοι, για την πληρότητα της αιτιολογίας της 
καταδικαστικής αποφάσεως για το παραπάνω έγκληµα δεν είναι απαραίτητο να 
γίνεται σ' αυτή και ειδική αναφορά σε "γνώση" του εκδότη της επιταγής για την 
ανυπαρξία διαθέσιµων κεφαλαίων στην πληρώτρια Τράπεζα, όπως απαιτούσε η 
προαναφερόµενη διάταξη πριν από την τροποποίησή της από το άρθρο 1 του ν.δ. 
1325/1972.  
- Έλλειψη, της κατά τα άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος παρ. 3 και 139 ΚΠ∆ 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, που ιδρύει λόγο αναίρεσης της 
καταδικαστικής αποφάσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 περ. ∆' ΚΠ∆, υπάρχει στην 
καταδικαστική απόφαση όταν δεν εκτίθενται σ' αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και 
χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του 
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∆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 τέτοιας αιτιολογίας είναι 
παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν 
ενιαίο σύνολο. Ειδικότερα, ως προς την αιτιολόγηση του δόλου, η ύπαρξή του 
ενυπάρχει στη θέληση της παραγωγής των περιστατικών που συγκροτούν την 
αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες 
τέλεσης του. Ειδική αιτιολογία του δόλου απαιτείται αν αξιώνονται από το νόµο 
πρόσθετα στοιχεία για την υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, τέτοια, όµως, 
πρόσθετα στοιχεία, µετά την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 79 παρ. 1 
του Ν. 5960/1933, δεν αξιώνονται επί του εγκλήµατος της έκδοσης ακάλυπτης 
επιταγής. Σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα, αρκεί να αναφέρονται κατ' είδος γενικώς, 
χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά εξ ενός εκάστου αυτών. Ούτε είναι 
απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών 
µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ των, ούτε απαιτείται να ορίζεται ποίο 
βαρύνει περισσότερο για τον σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως. Απαιτείται µόνο 
να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε, για τον 
σχηµατισµό της δικανικής του πεποιθήσεως, όλα τα αποδεικτά στοιχεία και όχι µόνο 
µερικά εξ αυτών κατ' επιλογήν, όπως αυτό επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 177 
παρ.1 και 178 ΚΠ∆ (ΟλΑΠ 1/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 63, 64, 65, 66, 67, 178, 179, 183, 338, 502, 510 παρ. 1 περ. Α, 510 παρ. 1 περ. 
∆,  
ΠΚ: 17, 111,  
ΑΚ: 270, 932, 937, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακυρότητα - Ανάγνωση εγγράφων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 544 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακυρότητα. Ανάγνωση εγγράφων. Αίτηµα αναβολής. Αιτιολογηµένη απόρριψη. 
- 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 προκαλεί απόλυτη ακυρότητα κατά το άρθρο 171 παρ.1 
περίπτ. δ του ΚΠ∆ και ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α 
του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, γιατί έτσι παραβιάζεται η άσκηση του 
προβλεπόµενου από το άρθρο 358 του ΚΠ∆ δικαιώµατος του κατηγορουµένου να 
προβαίνει σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά µε το αποδεικτικό αυτό µέσο. Στα 
πρακτικά της δηµόσιας συζήτησης που συντάσσονται δεν είναι απαραίτητο να 
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αναφέρεται το αποδεικτικό θέµα στο οποίο αφορά το έγγραφο ούτε να καταχωρίζεται 
το περιεχόµενο του αναγνωσθέντος εγγράφου. Αρκεί να αναφέρονται τα στοιχεία που 
προσδιορίζουν την ταυτότητά του σε τρόπο που να µπορεί να διαγνωσθεί ότι το 
συγκεκριµένο έγγραφο πράγµατι αναγνώσθηκε. Έτσι, εφόσον βεβαιώνεται στα 
πρακτικά ότι έγινε η ανάγνωση τέτοιου εγγράφου, εννοείται ότι αναγνώσθηκε 
ολόκληρο το περιεχόµενό του και εποµένως ο κατηγορούµενος έλαβε πλήρη γνώση 
αυτού και είχε τη δυνατότητα να προβεί σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά µε το 
αποδεικτικό αυτό µέσο, λαµβανοµένου υπόψη ότι η δυνατότητά του αυτή λογικώς 
δεν εξαρτάται µόνο από τον τρόπο που αναφέρεται το έγγραφο αυτό στα πρακτικά 
αλλά κυρίως από το αν αναγνώσθηκε.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 352, 353 και 139 του ΚΠ∆ προκύπτει ότι ο 
κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ζητήσει την αναβολή της δίκης για περισσότερες 
αποδείξεις µε σκοπό να προσκοµιστούν νέες αποδείξεις. Η παραδοχή ή µη του 
σχετικού αιτήµατος απόκειται µεν στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας, οφείλει, όµως, αυτό να απαντήσει στο υποβαλλόµενο αίτηµα αναβολής και σε 
περίπτωση απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικά την απόρριψή του, αλλιώς 
ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆ του ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως, ενώ η µη 
απάντηση σ' αυτό συνιστά έλλειψη ακροάσεως κατά το άρθρο 170 παρ.2 του ίδιου 
Κώδικα και ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β του ίδιου 
Κώδικα. Αν, περαιτέρω, το δικαστήριο, χωρίς προηγουµένως να απαντήσει ή να 
απορρίψει αιτιολογηµένα το αίτηµα της αναβολής, προχωρήσει στην εξέταση της 
ουσίας της υποθέσεως καις την καταδίκη του κατηγορουµένου, υποπίπτει στην 
πληµµέλεια της αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας και ιδρύεται ο από το άρθρο 510 
παρ. 1 στοιχ. Η του ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως. Για να έχει όµως το δικαστήριο 
υποχρέωση να απαντήσει και να αιτιολογήσει ειδικώς την απόρριψη του ανωτέρω 
αιτήµατος, πρέπει αυτό να υποβάλλεται κατά τρόπο ορισµένο και να προσδιορίζει 
επακριβώς τη σχέση που έχουν οι νέες αυτές αποδείξεις µε τη συγκεκριµένη ποινική 
δίκη, αλλιώς το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση απαντήσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 358, 510 παρ.1 στοιχ. Β, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ακυρότητα - Ανάγνωση εγγράφων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 997 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 171 παρ. 1δ', 329, 331 εδ. 1, 333, 
364 παρ. 1, 369 και 510 παρ. 1 στοιχ Α' ΚΠοιν∆ συνάγεται, ότι λόγος αναίρεσης για 
απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο δηµιουργείται και όταν το 
δικαστήριο, για το σχηµατισµό της περί ενοχής του κατηγορουµένου κρίσης του, 
έλαβε υπόψη του, ευθέως και αµέσως, ως αποδεικτικά στοιχεία, έγγραφα, τα οποία 
δεν αναγνώστηκαν κατά τη δηµόσια και προφορική συζήτηση στο ακροατήριο, οπότε 
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παραβιάζεται η άσκηση του από το άρθρο 358 του ίδιου Κώδικα πηγάζοντος 
δικαιώµατος του κατηγορουµένου να προβαίνει σε δηλώσεις και εξηγήσεις, σχετικά 
µε τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία. Επιπλέον δε παραβιάζονται οι αρχές της 
προφορικότητας της συζήτησης στο ακροατήριο και της κατ' αντιµωλία διεξαγωγής 
της δίκης. Η ακυρότητα αυτή αποτρέπεται, αν το περιεχόµενο των µη αναγνωσθέντων 
εγγράφων προκύπτει από άλλα αποδεικτικά στοιχεία, ή αν τα έγγραφα αυτά 
αναφέρονται απλώς ιστορικά στο αιτιολογικό της πληττόµενης απόφασης, χωρίς να 
έχουν ληφθεί αµέσως υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας για το σχηµατισµό 
δικανικής πεποίθησης, αναφορικά µε τη συνδροµή των περιστατικών που συγκροτούν 
την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, για το οποίο κήρυξε 
ένοχο τον κατηγορούµενο, καθώς και αν τα έγγραφα αυτά συνιστούν στοιχεία του 
κατηγορητηρίου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 171, 329, 331, 333, 364, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακυρότητα - Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 384 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- ∆όση του λόγου στον κατηγορούµενο. Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο 
ακροατήριο. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 333 παρ. 2, 358 και 171 παρ. 1 
στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ προκύπτει ότι µετά την εξέταση κάθε µάρτυρα στο ακροατήριο 
είναι υποχρεωτική από τον διευθύνοντα τη συζήτηση δόση του λόγου στον 
κατηγορούµενο να προβεί σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά µε τις καταθέσεις που 
έγιναν και αν εκείνος δεν ζητήσει τούτο, διαφορετικά επέρχεται απόλυτη ακυρότητα 
κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο και ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' 
του ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 333, 358, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Ακυρότητα - Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1349 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Αποδεικτικά 
µέσα. Ένορκες βεβαιώσεις. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ Α' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, 
λόγο αναιρέσεως της καταδικαστικής αποφάσεως, αποτελεί η απόλυτη ακυρότητα 
που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (άρθρο 171). Σύµφωνα δε µε την 
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παράγραφο 1 περ. δ' της τελευταίας αυτής διατάξεως, 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.  
- Κατά το άρθρο 178 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, "κυριότερα αποδεικτικά µέσα 
στην ποινική διαδικασία είναι α) οι ενδείξεις, β) η αυτοψία, γ) η 
πραγµατογνωµοσύνη, δ) η οµολογία του κατηγορουµένου, ε) οι µάρτυρες και στ) τα 
έγγραφα". Ως έγγραφο που περιέχει την εκτός δίκης µαρτυρία τρίτου θεωρείται και η 
ένορκη βεβαίωση τούτου, η οποία δίδεται ενώπιον του ειρηνοδίκη ή 
συµβολαιογράφου κατά τις προβλέπουσες αυτήν διατάξεις. Γι'αυτό άλλωστε και οι 
ένορκες βεβαιώσεις διαβάζονται στο ακροατήριο κατά το άρθρο 364 Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας ως "υπόλοιπα" (λοιπά) έγγραφα και όχι ως ένορκες καταθέσεις 
µαρτύρων κατά το άρθρο 365 του ίδιου Κώδικα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 178, 364, 510 παρ. 1 στοιχ Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ακυρότητα - Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 997 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το άρθρο 369 του ΚΠ∆ προκύπτει ότι, όταν τελειώσει η αποδεικτική 
διαδικασία, εκείνος που διευθύνει τη συζήτηση δίνει υποχρεωτικά το λόγο στον 
κατηγορούµενο µετά από τον Εισαγγελέα ή τους παριστάµενους πολιτικώς ενάγοντα 
και αστικώς υπεύθυνο, έστω και αν ο κατηγορούµενος δεν το ζητήσει. Η παράβαση 
δε της διατάξεως αυτής, ως αναφεροµένης στην υπεράσπιση του κατηγορουµένου και 
στην άσκηση δικαιώµατος που του παρέχεται ρητά από το νόµο, επιφέρει, σύµφωνα 
µε το άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ' ΚΠ∆, απόλυτη ακυρότητα, που συνέβη κατά τη 
διαδικασία στο ακροατήριο, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του 
ιδίου Κώδικα λόγο αναιρέσεως. Τέτοια ακυρότητα δηµιουργείται και όταν, µετά από 
πρόταση του Εισαγγελέα για απόρριψη ως απαραδέκτου του ενδίκου µέσου της 
εφέσεως κατά αποφάσεως, το δικαστήριο χωρήσει στην έκδοση της σχετικής 
απορριπτικής αποφάσεως του επί εφέσεως χωρίς προηγουµένως να δοθεί ο λόγος 
στον παριστάµενο εκκαλούντα κατηγορούµενο ή στον εξουσιοδοτηµένο να 
εκπροσωπήσει τον απόντα κατηγορούµενο συνήγορο αυτού.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Ακυρότητα - Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 999 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ικαιώµατα κατηγορουµένου. Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο 
ακροατήριο. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το άρθρο 369 του ΚΠ∆ προκύπτει ότι, όταν τελειώσει η αποδεικτική 
διαδικασία, εκείνος που διευθύνει τη συζήτηση δίνει υποχρεωτικά το λόγο στον 
κατηγορούµενο µετά από τον Εισαγγελέα ή τους παριστάµενους πολιτικώς ενάγοντα 
και αστικώς υπεύθυνο, έστω και αν ο κατηγορούµενος δεν το ζητήσει. Η παράβαση 
δε της διατάξεως αυτής, ως αναφεροµένης στην υπεράσπιση του κατηγορουµένου και 
στην άσκηση δικαιώµατος που του παρέχεται ρητά από το νόµο, επιφέρει, σύµφωνα 
µε το άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ' ΚΠ∆, απόλυτη ακυρότητα, που συνέβη κατά τη 
διαδικασία στο ακροατήριο, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του 
ιδίου Κώδικα λόγο αναιρέσεως. Τέτοια ακυρότητα δηµιουργείται και όταν, µετά από 
πρόταση του Εισαγγελέα για απόρριψη ως απαραδέκτου του ενδίκου µέσου της 
εφέσεως κατά αποφάσεως, το δικαστήριο χωρήσει στην έκδοση της σχετικής 
απορριπτικής αποφάσεως του επί εφέσεως χωρίς προηγουµένως να δοθεί ο λόγος 
στον παριστάµενο εκκαλούντα κατηγορούµενο ή στον εξουσιοδοτηµένο να 
εκπροσωπήσει τον απόντα κατηγορούµενο συνήγορο αυτού.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ακυρότητα - Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 439 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε. Απόλυτη ακυρότητα. Αυτοψία και 
πραγµατογνωµοσύνη. Συναυτουργία. Αυτοτελής ισχυρισµός. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 329, 331, 333 παρ. 2, 358, 365 παρ. 1 και 369 ΚΠ∆, 
προκύπτει, ότι η λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, για το σχηµατισµό της 
κρίσης του σε σχέση µε την ενοχή του κατηγορουµένου, εγγράφου, που δεν 
αναγνώσθηκε, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας (άρθρ. 171 παρ 1δ 
ΚΠ∆), που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠ∆ λόγο αναίρεσης γιατί 
έτσι στερείται ο κατηγορούµενος της δυνατότητας να εκθέσει επ' αυτού τις απόψεις 
του, να προβεί σε παρατηρήσεις ή να αντιταχθεί στην ανάγνωσή του.  
- Κατά το άρθρο 178 περ. β' και γ' ΚΠ∆ στα αποδεικτικά µέσα περιλαµβάνονται η 
αυτοψία και η πραγµατογνωµοσύνη, που διατάσσονται κατά τα άρθρα 180-182 και 
183 ΚΠ∆ υπό προϋποθέσεις, από τον ανακριτικό υπάλληλο ή από το δικαστήριο 
αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση των διαδίκων ή του Εισαγγελέα. Η αυτοψία και η 
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πραγµατογνωµοσύνη, ως ιδιαίτερο είδος αποδεικτικού µέσου, πρέπει να προκύπτουν 
από την αιτιολογία της απόφασης ότι λήφθηκαν υπόψη, τούτο δε συµβαίνει όχι µόνο 
όταν µνηµονεύονται ειδικώς µεταξύ των αποδεικτικών µέσων, αλλά και όταν 
προκύπτει αναµφίβολα από τις παραδοχές της απόφασης ότι τα πορίσµατα της 
αυτοψίας και της πραγµατογνωµοσύνης έγιναν δεκτά από το δικαστήριο και σε κάθε 
περίπτωση δεν είναι αντίθετα µε αυτά (ΑΠ 1129/ 2010, 396/2010, 1437/2009).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 45 ΠΚ προκύπτει ότι, τέλεση της αξιόποινης πράξεως 
από κοινού, νοείται αντικειµενικά σύµπραξη στην τέλεση της πράξεως και 
υποκειµενικά κοινός δόλος, δηλαδή ο κάθε συµµέτοχος θέλει ή αποδέχεται την 
πραγµάτωση της αντικειµενικής υπόστασης του διαπραττοµένου εγκλήµατος 
γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συµµέτοχοι πράττουν µε δόλο τέλεσης του ίδιου 
εγκλήµατος και δεν δηµιουργείται έλλειψη αιτιολογίας ή νόµιµης βάσης από τη µη 
εξειδίκευση των ενεργειών του καθενός συναυτουργού (ΟλΑΠ 50/1990).  
- Η ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγο αναίρεσης, πρέπει 
να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς του κατηγορουµένου, δηλαδή 
εκείνους που προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας από τον κατηγορούµενο ή το 
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 (ΟλΑΠ 1716/1990). Αυτοτελής 
ισχυρισµός του κατηγορουµένου είναι και ο ισχυρισµός του περί χορηγήσεως 
ελαφρυντικού του άρθρου 84 του ΠΚ.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 45, 84, 
ΚΠ∆: 178, 181, 182, 183, 329, 331, 333, 358, 365, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 
1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ακυρότητα - Προσβολή δικαιωµάτων κατηγορουµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 953 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απόλυτη ακυρότητα. ∆ικαίωµα σε δίκαιη δίκη. Παραβίαση δικαιωµάτων 
κατηγορουµένου. 
- Απόλυτη ακυρότητα κατ' άρθρο 171 παρ.1 ΚΠοιν∆, η οποία ιδρύει τον αναιρετικό 
λόγο του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Α ΚΠοιν∆, επέρχεται (µεταξύ των άλλων 
περιπτώσεων) και όταν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που εξασφαλίζουν την 
αποτελεσµατική υπεράσπιση του κατηγορουµένου, είτε αυτές περιλαµβάνονται στο 
εθνικό δίκαιο είτε στις διεθνείς συµβάσεις, που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα και 
έχουν αποκτήσει την ισχύ του άρθρου 28 παρ.1 του Συντάγµατος. Μεταξύ των 
διατάξεων αυτών συγκαταλέγονται και όσες κατοχυρώνουν το δικαίωµα σε «δίκαιη 
δίκη», οι εκδηλώσεις του οποίου περιγράφονται στο άρθρο 6 της ΕΣ∆Α. Στην παρ.3 
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του άρθρου αυτού ορίζεται ότι "ειδικώτερον, πας κατηγορούµενος έχει δικαίωµα 
(µεταξύ άλλων) δ) να εξετάση ή ζητήση, όπως εξετασθώσιν οι µάρτυρες κατηγορίας 
ή επιτύχη την πρόσκλησιν και εξέτασιν των µαρτύρων υπερασπίσεως υπό τους 
αυτούς όρους ως των µαρτύρων κατηγορίας". Σύµφωνα µε την ερµηνεία που έχει 
δοθεί από το Ε∆∆Α στην εν λόγω διάταξη, ως µάρτυρας κατηγορίας για την 
εφαρµογή της ΕΣ∆Α θεωρείται κάθε πρόσωπο, του οποίου οι δηλώσεις επιβαρύνουν 
τον κατηγορούµενο, τίθενται υπόψη του ∆ικαστηρίου και αξιολογούνται αποδεικτικά 
απ' αυτό. Η άσκηση του δικαιώµατος της εξέτασης των µαρτύρων κατηγορίας, εκ 
µέρους του κατηγορουµένου αποβλέπει στη διερεύνηση αφενός της ακρίβειας των 
γεγονότων που εξιστορούνται και αφετέρου της αξιοπιστίας του, προσώπου που κάνει 
την εξιστόρηση. Γι' αυτό, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η προσήλωση στις αρχές της 
αµεσότητας της προφορικότητας και της κατ' αντιδικία διεξαγωγής της δίκης, προς 
τις οποίες δεν συνάδει η επ' ακροατηρίου ανάγνωση των γραπτών καταθέσεων της 
προδικασίας, ιδίως όταν το πρόσωπο που τις έχει δώσει δεν συµµετέχει στη δίκη 
(ΚΠοιν∆ 333 παρ.2, 357 παρ.3 και 4, 358). Εν τούτοις υπάρχουν περιπτώσεις, στις 
οποίες οι εν λόγω αρχές υποχωρούν και το δικαίωµα του κατηγορουµένου να 
εξετάσει τους µάρτυρες κατηγορίας υπόκειται σε περιορισµούς (ΚΠοιν∆ 365 παρ.1, 
Ε∆∆Α Laukkanen και Manninen κατά Φινλανδίας της 3-2-2004). Η ανάγνωση των 
καταθέσεων της προδικασίας στο ακροατήριο δεν θεωρείται καθ'εαυτή αντίθετη προς 
το άρθρο 6 παρ.3 στοιχ.δ' της ΕΣ∆Α, εφόσον η αποδεικτική του χρησιµοποίηση 
συµπορεύεται µε τα δικαιώµατα υπεράσπισης (Ε∆∆Α Graxi κατά Ιταλίας της 5-12-
2002). Αυτό συµβαίνει όταν είχε δοθεί στον κατηγορούµενο ή το συνήγορό του η 
πρόσφορη και επαρκής δυνατότητα να απευθύνει ερωτήσεις και να αντικρούει το 
µάρτυρα κατηγορίας, είχε όταν εκείνος κατέθετε στην προδικασία είτε σε κάποιο 
ενδιάµεσο στάδιο της διαδικασίας, πριν από τη συζήτηση στο ακροατήριο, κατά την 
οποία γίνεται η ανάγνωση εν απουσία του µάρτυρα ΚΠοιν∆ 97 παρ.1 και 219 παρ.2, 
Ε∆ΑΑ (Kostovski κατά Ολλανδίας της 20-11-1989), οπότε στην περίπτωση αυτή δεν 
υφίσταται ακυρότητα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 171, 357, 365, 510 παρ.1 στοιχ. Α, 
ΕΣ∆Α: 6, 
Σ: 28, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακυρότητα - Πρόταση εισαγγελέα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 965 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απόλυτη ακυρότητα. ∆εν απαιτείται ειδική πρόταση του Εισαγγελέα επί των 
αυτοτελών ισχυρισµών, διότι τούτο καλύπτεται από τη συνολική του πρόταση επί της 
ενοχής.  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1, 138 παρ. 2 και 3, 171 παρ. 1 στοιχ. 
β' , 369 παρ. 1 ΚΠοιν∆, απόλυτη ακυρότητα, που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 
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στοιχ. Α' του ίδιου Κώδικα λόγο αναίρεσης επιφέρει και η έκδοση απόφασης, χωρίς 
προηγούµενη πρόταση του Εισαγγελέα επί της ενοχής και της ποινής, καθώς επί των 
αυτοτελών ισχυρισµών και αιτηµάτων του κατηγορουµένου που προβλήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της ακροαµατικής διαδικασίας. Γενικά όµως δεν απαιτείται ειδική 
πρόταση επί των αυτοτελών ισχυρισµών, διότι τούτο καλύπτεται από τη συνολική του 
πρόταση επί της ενοχής.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 32, 138, 171, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Αναίρεση κατά βουλεύµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1161 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναίρεση κατά βουλεύµατος. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά το άρθρο 483 παρ. 3 του Κ.Π.∆, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, µπορεί να 
ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύµατος µε σχετική δήλωση στο γραµµατέα 
του Αρείου Πάγου, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παράγραφο 2 του 
άρθρου 479, το δεύτερο εδάφιο της οποίας εφαρµόζεται και σε αυτή την περίπτωση, 
δηλαδή µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την έκδοση του (άρθρο 306), για τους 
αναφερόµενους στο άρθρο 484 του ίδιου Κώδικα λόγους, µεταξύ των οποίων είναι 
και η έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, 
απαιτούµενης ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Εξάλλου, έλλειψη της 
επιβαλλοµένης από τις αναφερόµενες διατάξεις του Συντάγµατος και 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 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 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 
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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. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 483, 484,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Εκπρόθεσµη αναίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 288 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Προθεσµία άσκησης αναίρεσης. Εκπρόθεσµη αναίρεση. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 473 παρ.1, 2 και 3 ΚΠ∆, η προθεσµία για την 
άσκηση ενδίκων µέσων είναι δέκα ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης. Αν ο 
δικαιούµενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης η πιο πάνω 
προθεσµία είναι επίσης δέκα ηµερών και αρχίζει από την επίδοση της απόφασης ... Η 
αναίρεση κατά της καταδικαστικής απόφασης µπορεί να ασκηθεί από εκείνον που 
καταδικάστηκε και µε δήλωση που περιέχει όσα ορίζονται στην παρ.2 του επόµενου 
άρθρου και επιδίδεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου µέσα σε προθεσµία είκοσι 
ηµερών ... αρχίζει δε από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί 
καθαρογραµµένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραµµατεία του ποινικού 
δικαστηρίου. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 473, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1050 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη 
ακυρότητα. 
- Για την πληρότητα της αξιούµενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 
139 του ΚΠ∆ ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, η έλλειψη της οποίας ιδρύει 
τον προβλεπόµενο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ ∆ του ίδιου κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, απαιτείται, όσον αφορά την έκθεση των αποδείξεων, η γενική κατ' είδος 
αναφορά τους (µάρτυρες, έγγραφα κτλ), χωρίς να προσαπαιτείται και ιδιαίτερη µνεία 
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καθενός από τα αποδεικτικά µέσα και τι προέκυψε από το καθένα χωριστά. Αρκεί να 
προκύπτει µε βεβαιότητα ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε όλα 
ανεξαιρέτως τα αποδεικτικά µέσα και όχι µόνο µερικά από αυτά, κατ' επιλογή, 
προκειµένου να καταλήξει στην κρίση του.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333 παρ. 2, 358, 364 και 
369 του ΚΠ∆, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 171 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ίδιου 
κώδικα, προκύπτει ότι η λήψη υπόψη και η συνεκτίµηση από το δικαστήριο της 
ουσίας, ως αποδεικτικού στοιχείου, εγγράφου που δεν αναγνώστηκε κατά τη 
συζήτηση στο ακροατήριο, συνιστά απόλυτη ακυρότητα και ιδρύει τον από το άρθρο 
510 παρ. 1 στοιχ. Α του ΚΠ∆ 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 σχετικώς µε το αποδεικτικό 
µέσο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 963 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απόρριψη αιτήµατος αναβολής. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Η 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 αναίρεσης, εκτείνεται όχι µόνο στην απόφαση 
για την ενοχή, την καταδικαστική δηλαδή ή αθωωτική απόφαση του ∆ικαστηρίου, 
αλλά σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, ανεξάρτητα του αν αυτές είναι οριστικές 
ή παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή 
ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστή που τις εξέδωσε. Έτσι, η παρεµπίπτουσα απόφαση του 
∆ικαστηρίου, που απορρίπτει αίτηση του κατηγορουµένου για αναβολή της δίκης, 
λόγω σηµαντικών αιτίων, κατά το άρθρο 349 του ΚΠ∆, πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
αιτιολογηµένη, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται παραδεκτά και είναι ορισµένη, έστω 
και αν η παραδοχή ή απόρριψη µιας τέτοιας αίτηση, έχει αφεθεί στην ανέλεγκτη 
κρίση του ∆ικαστηρίου. ∆ιαφορετικά, ιδρύεται ο ανωτέρω λόγος αναίρεσης για 
ελλιπή αιτιολογία.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 349, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 994 
Έτος: 2011 
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Περίληψη:  
- Παραβίαση του νόµου περί ναρκωτικών. 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 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 αξιολογική συσχέτισή τους. Ωστόσο, 
πρέπει να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε για να 
καταλήξει στην καταδικαστική κρίση του, όχι µόνο µερικά, αλλά όλα τα αποδεικτικά 
µέσα, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται, κατά το άρθρο 178 περ. γ' ΚΠ∆ και η 
πραγµατογνωµοσύνη, η οποία όµως διατάσσεται κατά το άρθρο 183 ΚΠ∆, υπό 
προϋποθέσεις, από τον ανακριτικό υπάλληλο ή από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή 
µετά από αίτηση των διαδίκων ή του Εισαγγελέα. Ως ιδιαίτερο δε είδος αποδεικτικού 
µέσου η πραγµατογνωµοσύνη πρέπει να µνηµονεύεται ειδικώς στην αιτιολογία 
µεταξύ των αποδεικτικών µέσων, προκειµένου να υπάρχει βεβαιότητα ότι λήφθηκε 
υπόψη. Η απλή, όµως, γνωµάτευση ή γνωµοδότηση που προκαλείται από τους 
διαδίκους και συντάσσεται από πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις επιστήµης ή 
τέχνης, τα οποία καλούνται να εκφέρουν κρίση, αναφορικά µε τα γεγονότα που 
τίθενται υπόψη τους, δεν ταυτίζεται µε το προβλεπόµενο από το άρθρο 178 ΚΠ∆ 
αποδεικτικό µέσο της πραγµατογνωµοσύνης, αφού δεν συντάσσεται ύστερα από 
παραγγελία του αρµοδίου ανακριτικού υπαλλήλου ή του Ανακριτή ή του 
∆ικαστηρίου ή Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 183 ΚΠ∆. 
Απλώς, λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη και συνεκτιµάται ως απλό έγγραφο, µαζί µε 
τις λοιπές αποδείξεις για τη διαµόρφωση της κρίσεως του δικαστηρίου και εποµένως 
δεν απαιτείται ειδική µνεία, ούτε ειδική αιτιολογία για τη µη αποδοχή της (ΑΠ 
1489/2009, ΑΠ 786/2009).  
- 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 
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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 (Ολ.ΑΠ 3/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 178, 183, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 999 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απόρριψη ενδίκου µέσου ως απαραδέκτου. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 476 παρ. 1 και 2 ΚΠοιν∆ το ένδικο µέσο 
απορρίπτεται ως απαράδεκτο, εκτός από άλλες περιπτώσεις, και όταν ασκηθεί 
εκπρόθεσµα. Περαιτέρω, κατά της απόφασης που απορρίπτει την έφεση ως 
εκπρόθεσµη, είναι επιτρεπτή η άσκηση αίτησης αναίρεσης, για όλους τους λόγους 
που αναφέρονται στο άρθρο 510 του ίδιου Κώδικα, µεταξύ των οποίων και η ελλιπής 
αιτιολογία, µε την προϋπόθεση ότι αυτοί αναφέρονται στην ορθότητα της κρίσης για 
το απαράδεκτο.  
- Η απόφαση µε την οποία απορρίπτεται το ένδικο µέσο της έφεσης ως απαράδεκτο, 
λόγω εκπρόθεσµης άσκησής του, για να έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των 
άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, από την έλλειψη της οποίας ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' 
του ίδιου Κώδικα, λόγος αναίρεσης, πρέπει να διαλαµβάνει το χρόνο επίδοσης στον 
εκκαλούντα της προσβαλλόµενης µε την έφεση απόφασης, αν απαγγέλθηκε απόντος 
αυτού, το χρόνο άσκησης της έφεσης, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο 
προκύπτει η επίδοση, χωρίς ειδικότερο προσδιορισµό των στοιχείων της εγκυρότητας 
του αποδεικτικού και της επίδοσης, εκτός αν προβάλλεται µε την έφεση λόγος 
ακυρότητας της επίδοσης ή ανώτερης βίας, εξαιτίας της οποίας απωλέσθηκε η 
προθεσµία, οπότε η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στα ζητήµατα αυτά (ΟλΑΠ 6 
και 7/1994 και 4/1995).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 476, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1266 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. Επιεικέστερος νόµος. Παύει οριστικά την ασκηθείσα 
ποινική δίωξη. 
- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ιδίου Κώδικα 
λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, όταν εκτίθενται 
σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά 
περιστατικά που προέκυψαν και συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος, και 
αναφέρονται οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση 
τους οποίους υπήχθησαν τα περιστατικά που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει από την απόφαση 
µε βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη και εκτιµηθεί όλα 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 από αυτά, δεν υποδηλώνει ότι δε λήφθηκαν υπόψη 
τα άλλα. 
- Όπως προκύπτει από το άνω αιτιολογικό της προσβαλλόµενης αποφάσεως του 
Τριµελούς Εφετείου Θράκης και από τα πρακτικά της δίκης, το δικαστήριο δεν 
αναφέρεται καθόλου στα αποδεικτικά µέσα από τα οποία οδηγήθηκε στην 
καταδικαστική κρίση του, ούτε στο προοίµιο γενικά αναφέρει αυτά κατά το είδος 
τους, δηλαδή λείπει παντελώς η αναφορά των αποδεικτικών µέσων (µάρτυρες, 
αναγνωσθέντα έγγραφα, απολογία του παρόντος και απολογηθέντος 
κατηγορουµένου), ενώ ούτε και στο περιεχόµενο των άνω παραδοχών γίνεται καµία 
αναφορά στα αποδεικτικά µέσα στα οποία στηρίχθηκε το δικαστήριο για να 
συναγάγει την ενοχή του αναιρεσείοντος. Εποµένως, η αιτιολογία της 
προσβαλλοµένης αποφάσεως, αναφορικά µε την έκθεση των αποδεικτικών µέσων, 
δεν είναι η από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ επιβαλλόµενη, 
ειδική και εµπεριστατωµένη κατά τα προαναφερόµενα. Ενόψει αυτών πρέπει να γίνει 
δεκτός ως βάσιµος κατ' ουσίαν ο σχετικός περί ελλείψεως αιτιολογίας τρίτος, από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆, λόγος αναιρέσεως της κρινόµενης αιτήσεως και 
να αναιρεθεί η προσβαλλοµένη απόφαση, όσον αφορά τον αναιρεσείοντα, στο 
σύνολό της.  
- Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 ΠΚ, αν από την τέλεση της πράξης έως την αµετάκλητη 
εκδίκασή της ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι νόµοι, εφαρµόζεται αυτός, που περιέχει τις 
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ευµενέστερες για τον κατηγορούµενο διατάξεις, τέτοιος δε επιεικέστερος νόµος είναι 
και εκείνος, ο οποίος τιµωρεί σε βαθµό πταίσµατος µία αξιόποινη πράξη, ενώ 
προηγουµένως την τιµωρούσε σε βαθµό πληµµελήµατος. Εξάλλου, κατά µεν το 
άρθρο 45 παρ. 1 και 4 του Ν. 2696/1999 περί ΚΟΚ, ετιµωρείτο σε βαθµό 
πληµµελήµατος µε ποινή φυλάκισης ενός (1) έτους η µη συµµόρφωση οδηγού σε 
σήµα στάσης το οποίο δίνουν αστυνοµικά όργανα µε στολή, πλην ήδη κατά το άρθρο 
31 παρ. 1 α του Ν. 3904/ 23-12-2010 η οδική αυτή συµπεριφορά τιµωρείται πλέον µε 
κράτηση µέχρι έξι µηνών και µε πρόστιµο µέχρι 3.000 ευρώ και συνεπώς συνιστά 
πταισµατική παράβαση (άρθρο 18 εδ. γ' ΠΚ), µε αποτέλεσµα, η τελευταία διάταξη να 
είναι επιεικέστερη και εποµένως εφαρµοστέα και στη συγκεκριµένη περίπτωση που 
αναιρείται η απόφαση. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 111 παρ. 1 και 4, 112 και 113 παρ. 
2 και 3 ΠΚ, που εφαρµόζονται, όπως ίσχυαν κατά το χρόνο τέλεσης της ανωτέρω 
πράξης, (26-1-2008), πριν την αντικατάστασή τους µε το άρ. 24 του νέου ν. 
4055/2012, (που τα πταίσµατα παραγράφονται πλέον µετά δύο έτη), συνάγεται, ότι το 
αξιόποινο των εγκληµάτων εξαλείφεται µε την παραγραφή, ο χρόνος αυτής στα 
πταίσµατα είναι ένα (1) έτος και αρχίζει να τρέχει αυτός από την ηµέρα τέλεσης της 
αξιόποινης πράξης και η προθεσµία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρονικό 
διάστηµα διαρκεί η κύρια διαδικασία και ώσπου να γίνει αµετάκλητη η 
καταδικαστική απόφαση, όχι, όµως, περισσότερο από ένα χρόνο για τα πταίσµατα. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 2, 111, 112, 113, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1046 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Πλαστογραφία. 
- Η επιβαλλόµενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης, η έλλειψη της οποίας 
ιδρύει λόγο αναίρεσής της, κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆ υπάρχει, όταν 
εκτίθενται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα, και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά 
περιστατικά, στα οποία στηρίχτηκε η κρίση του δικαστηρίου για την συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή τους στις 
εφαρµοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας 
είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση σκεπτικού και διατακτικού της απόφασης, τα 
οποία 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 από το καθένα, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και 
σύγκριση µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται η αποδεικτική βαρύτητα εκάστου. Η 
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αιτιολογία αυτή πρέπει να εκτείνεται και στις παρεµπίπτουσες αποφάσεις του 
δικαστηρίου επί υποβληθέντων αιτηµάτων αναβολής, αλλά και κλήση µάρτυρα που 
προέκυψε από τη διαδικασία, προκειµένου να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν 
κρίσιµο για την ενοχή του κατηγορουµένου περιστατικό, για να προσκοµιστούν νέες 
αποδείξεις, κατ' άρθρο 352 § 3 του ΚΠοιν∆. Όµοια, πρέπει να αιτιολογείται η 
απόρριψη του αιτήµατος παροχής ελαφρυντικού του προτέρου έντιµου βίου (ΑΠ 
604/2000, ΑΠ 518/89 βλ. και ΑΠ 801/2000). Τα παραπάνω, όµως, προϋποθέτουν, ότι 
η υποβολή των σχετικών αιτηµάτων είναι παραδεκτή και ορισµένη, διότι, 
διαφορετικά, το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει και η παράλειψή του 
αυτή δεν επιφέρει ακυρότητα της ακροαµατικής διαδικασίας για έλλειψη ακρόασης 
ούτε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας, ώστε να µην ιδρύονται οι από το άρθρο 510 παρ.1 
Β' και ∆' αναιρετικοί λόγοι (ΑΠ 369/2010). Ειδικότερα, για το αίτηµα της χορήγησης 
ελαφρυντικής περίστασης, είναι ανάγκη τούτο να συνοδεύεται µε επίκληση 
πραγµατικών περιστατικών και δεν αρκεί απλά η αναφορά της διάταξης του ΠΚ (ΑΠ 
783/1987) ή απλώς η επανάληψη της διάταξης του νόµου (ΑΠ 628/1989). 
Ειδικότερα, για την παραδεκτή και ορισµένη προβολή του ελαφρυντικού του 
πρότερου έντιµου βίου πρέπει να γίνεται επίκληση συγκεκριµένων περιστατικών 
σχετικών µε την επαγγελµατική ιδιότητα και την κοινωνική δράση του 
κατηγορουµένου (ΑΠ 649/97) και δεν αρκεί η έκφραση "να µου αναγνωριστεί η 
ελαφρυντική περίπτωση του πρότερου έντιµου βίου" (ΑΠ 415/2002).  
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆ λόγο αναίρεσης θεµελιώνει και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη 
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει, όταν το δικαστήριο της 
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε, ότι αποδείχτηκαν 
στη διάταξη που εφαρµόστηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής 
ποινικής διάταξης συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διάταξης αυτής, η οποία 
υπάρχει, όταν στο πόρισµα της απόφασης, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του 
εγκλήµατος έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης (ΑΠ 222/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 212, 224, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 924 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας.  
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- Η απαιτουµένη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 Κ.Π.∆ (όπως το 
τελευταίο ετροποποιήθη και ισχύει µε το άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 2408/1996) ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία εκτείνεται όχι µόνο στην απόφαση για την ενοχή ή την 
αθώωση αλλά σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, ανεξαρτήτως εάν αυτές είναι 
οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφίεται είς την διακριτική ή 
ανέλεγκτη, κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας που τις εξέδωσε. Ούτω και 
η παραδοχή ή µη του αιτήµατος αναβολής κατ' άρθρο 349 παρ. 1 Κ.Π.∆ κατά το 
οποίο "Το δικαστήριο, µετά από πρόταση του εισαγγελέα ή πρόταση κάποιου από 
τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως µπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για 
σηµαντικά αίτια, που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση", απόκειται µεν εις την 
ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου, όµως οφείλει τούτο να απαντήσει στο αίτηµα αυτό 
και σε περίπτωση απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικώς και εµπεριστατωµένως 
την απόφασή του, άλλως ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' Κ.Π.∆ λόγος 
αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 349, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 448 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών. Υπεξαίρεση. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η απαιτούµενη από το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 135 ΚΠοιν∆ ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας προκειµένου περί 
καταδικαστικής αποφάσεως ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του 
Κ.Ποιν.∆. προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν σ' αυτήν εκτίθενται 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 ή υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που θεµελιώνουν αυτά και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση 
τους οποίους έγινε η υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών στην ουσιαστική 
ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Η απαιτούµενη από τις ανωτέρω διατάξεις ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως περιλαµβάνει και 
την αναφορά των αποδεικτικών µέσων από τα οποία το ∆ικαστήριο οδηγήθηκε στην 
κρίση του για την ενοχή. Τα αποδεικτικά µέσα, δηλαδή, πρέπει να αναφέρονται 
γενικώς κατά το είδος τους χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεσή τους και µνεία 
του τι προκύπτει καθένα από αυτά και να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι λήφθηκαν όλα 
υπόψη από το δικαστήριο και όχι µόνο ορισµένα από αυτά, προκειµένου να µορφώσει 
την κρίση του. Περαιτέρω από την αναφορά στο προοίµιο του σκεπτικού της 
προσβαλλόµενης αποφάσεως, ότι το δικαστήριο κατέληξε στην καταδικαστική κρίση 
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του από την κύρια αποδεικτική διαδικασία γενικά δεν προκύπτει αµφιβολία ότι τούτο 
έλαβε υπόψη και τις καταθέσεις των εξετασθέντων µαρτύρων υπερασπίσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 375, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 442 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουµένη από τα άρθρα 93§3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆, (όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε και ισχύει, µε το 
άρθρο 2§5 Ν. 2408/1990) ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει λόγον αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, όταν 
αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία απεδείχθησαν από την ακροαµατική διαδικασία 
και από τα οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε συνήγαγε την ύπαρξη των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος για το οποίο 
κατεδικάσθη ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν τα 
περιστατικά αυτά και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή 
αυτών των τελευταίων στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. ∆ια την 
ύπαρξη της τοιαύτης αιτιολογίας είναι παραδεκτή 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 µεταξύ των, ούτε απαιτείται να 
ορίζεται ποίο βαρύνει περισσότερο για τον σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως. 
Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβεν υπ' όψη του και 
συνεξετίµησε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι µόνο µερικά εξ αυτών κατ' 
επιλογήν, όπως αυτό επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 177§1 και 178 ΚΠ∆ 
(ΟλΑΠ 1/2005). Η απαιτουµένη κατά τ' άνω αιτιολογία εκτείνεται όχι µόνο στην 
απόφαση για την ενοχή, αλλά σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις ανεξαρτήτως εάν 
αυτές είναι οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφίεται εις την 
διακριτική ή ανέλεγκτη κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, που τις 
εξέδωσε. Ούτω και η παραδοχή ή µη αιτήµατος αναβολής απόκειται µεν εις την 
ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου, όµως οφείλει τούτο να απαντήσει στο αίτηµα αυτό 
και σε περίπτωση απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικώς και εµπεριστατωµένως 
την απόφασή του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 352, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1047 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης. εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ανθρωποκτονία από αµέλεια.  
- Η επιβαλλόµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 Κ.Ποιν.∆ ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης, η έλλειψη της οποίας 
ιδρύει λόγο αναίρεσής της, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' Κ.Ποιν.∆, υπάρχει, 
όταν εκτίθενται σ' αυτή µε σαφήνεια πληρότητα, και χωρίς αντιφάσεις, τα 
πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχτηκε η κρίση του δικαστηρίου για την 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε τους οποίους έγινε 
υπαγωγή τους στις εφαρµοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις. Για την ύπαρξη 
τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση σκεπτικού και 
διατακτικού της απόφασης, τα οποία 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 από το καθένα, ούτε είναι απαραίτητη η 
αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση µεταξύ τους η να προσδιορίζεται η αποδεικτική 
βαρύτητα εκάστου. (ΑΠ 1834/2011, ΑΠ 1823/2011, ΑΠ 1792/2011).  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆., λόγο αναίρεσης θεµελιώνει και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει, όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη 
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει, όταν το δικαστήριο της 
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχτηκαν, 
στη διάταξη που εφαρµόστηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής 
ποινικής διάταξης συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διάταξης αυτής, η οποία 
υπάρχει, όταν το πόρισµα της απόφασης, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του 
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης (ΑΠ 222/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 314, 315, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1661 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
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- Απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης. 
- Με τη διάταξη του άρθρου 34 περ.γ' του Ν.3904 (ΦΕΚ Α' 218/23.12.2010) ορίζεται 
ότι "από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου" η ισχύς του οποίου κατ' άρθρο 38 
αυτού "αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως" στις "23 
∆εκεµβρίου 2010" καταργείται, εκτός άλλως και ....... "το άρθρο 482 του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας", το οποίο είχε τίτλο "Αίτηση αναίρεσης - πότε επιτρέπεται 
στους διαδίκους" και περιεχόµενο: "§1 ο κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ζητήσει 
την αναίρεση του βουλεύµατος, όταν: α)τον παραπέµπει στο ακροατήριο για 
κακούργηµα. Σε εγκλήµατα που συρρέουν ή είναι συναφή, ο κατηγορούµενος µπορεί 
να ζητήσει την αναίρεση για όλα, έστω και αν το ένδικο αυτό µέσο επιτρέπεται µόνο 
για ένα από αυτά και β) παύει προσωρινά την ποινική δίωξη εναντίον του. §2. Αν το 
Συµβούλιο Εφετών επιλήφθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 317, κατά του βουλεύµατος 
που εκδίδεται από αυτό, µπορεί να ασκηθεί αναίρεση µόνο στις περιπτώσεις της 
παρ.1". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι από τις 23.12.2010,δεν επιτρέπεται 
στον κατηγορούµενο ή άσκηση αναίρεσης κατά των αναφεροµένων στην §1 του 
καταργηθέντος άνω άρθρου βουλευµάτων. Ο αποκλεισµός αυτός του 
κατηγορουµένου, δεν αντίκειται στο άρθρο 2 του έβδοµου Πρωτοκόλλου της ΕΣ∆Α 
(Ν.1705/87), ούτε στο άρθρο 14§5 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και 
πολιτικά δικαιώµατα (Ν.2462/97), δεδοµένου ότι οι ως άνω διατάξεις αναφέρονται 
στο δικαίωµα επανεξέτασης της υπόθεσης από ανώτερο δικαστήριο της 
καταδικαστικής απόφασης ή της απόφασης µε την οποία επιβλήθηκε στον 
κατηγορούµενο ποινή (ΑΠ 1694/2010). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 463 εδ.α' ΚΠ∆, 
ένδικο µέσο µπορεί να ασκήσει µόνο εκείνος που ο νόµος του δίνει ρητά αυτό το 
δικαίωµα, κατά δε το άρθρο 476§1 του ΚΠ∆, όταν το ένδικο µέσο, µεταξύ των 
οποίων κατ' άρθρο 462 περ. β' του αυτού Κώδικα, είναι και η αίτηση αναίρεσης, 
ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωµα ή εναντίον απόφασής ή 
βουλεύµατος για τα οποία δεν προβλέπεται, 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 ως 
απαράδεκτο το ένδικο µέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του 
βουλεύµατος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα δικαστικά έξοδα εκείνου που 
άσκησε το ένδικο µέσο. Ο Εισαγγελέας οφείλει να ειδοποιήσει το διάδικο που 
άσκησε το ένδικο µέσο ή τον αντίκλητό του για να προσέλθει στο συµβούλιο και 
εκθέσει τις απόψεις του είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες πριν από την εισαγωγή της 
υπόθεσης στο δικαστήριο (συµβούλιο). Την ειδοποίηση ενεργεί ο γραµµατέας της 
Εισαγγελίας µε οποιοδήποτε µέσο (και προφορικώς ή τηλεφωνικώς) στην 
αναγραφόµενη στο ένδικο µέσο διεύθυνση και σηµειώνει τούτο στο φάκελο της 
δικογραφίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 317, 462, 463, 476, 482,  
Νόµοι: 3904/2010, άρθ. 34,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αναίρεση - Πολιτικώς ενάγων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 952 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Άσκηση αναίρεσης κατά βουλεύµατος από πολιτικώς ενάγοντα. Απαράδεκτο ένδικο 
µέσο. 
- Κατά το άρθρο 463 ΚΠοιν∆ ένδικο µέσο µπορεί να ασκήσει µόνο εκείνος που ο 
νόµος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωµα. Με το άρθρο 41 παρ.1 του Ν. 3160/2003, ο 
οποίος ίσχυε από 30-6-2003, αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 482 ΚΠοιν∆, που 
συγκατέλεγε και τον πολιτικώς ενάγοντα µεταξύ των δικαιουµένων να ασκήσουν 
αναίρεση κατά βουλεύµατος και από της ανωτέρω χρονολογίας ο πολιτικώς ενάγων 
δεν είχε πλέον τέτοιο δικαίωµα. Ήδη µε το άρθρο 34 γ'του Ν. 3904/2010 ο οποίος 
ισχύει από 23-12-2010 (άρθρο 38 άνω Νόµου) καταργήθηκε το άρθρο 482 ΚΠοιν∆ 
και έτσι ούτε στον κατηγορούµενο παρέχεται τέτοιο δικαίωµα. Περαιτέρω, κατά το 
άρθρο 476 παρ.1 του ΚΠοιν∆, όπως ισχύει "όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε από 
πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωµα ή εναντίον απόφασης η βουλεύµατος για τα οποία 
δεν προβλέπεται ... 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 εµφανισθούν, κηρύσσει το ένδικο µέσο απαράδεκτο και 
διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύµατος που έχει προσβληθεί και 
την καταδίκη στα δικαστικά έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο µέσο". Οι ως άνω 
υπό του νόµου ρυθµίσεις, που ανάγονται στην προθεσµία, το παραδεκτό, στις 
διατυπώσεις και απαγορεύσεις για την άσκηση αναιρέσεως από τον πολιτικώς 
ενάγοντα, δεν αντιβαίνουν στη διάταξη του άρθρου 6 της ΕΣ∆Α, για ακώλυτη 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, όπως υποστηρίζει, αβάσιµα µε το σηµείωµά της η 
πολιτικώς ενάγουσα, δεδοµένου ότι, καθώς προκύπτει από τις άνω δικονοµικές 
διατάξεις (άρθρα 463, 476, 482 ΚΠοιν∆), ο κοινός νοµοθέτης, εκφράζοντας το γενικό 
και δηµόσιο συµφέρον και στοχεύοντας στην επιτάχυνση της απονοµής της 
δικαιοσύνης, µπορεί να ρυθµίζει την προθεσµία, τον τρόπο, τις διατυπώσεις, τους 
λόγους και τους όρους ασκήσεως του ενδίκου µέσου, χωρίς να ακυρώνεται η να 
συρρικνώνεται, όπως στην προκειµένη περίπτωση, το συναφές δικαίωµα του 
κατηγορουµένου και του πολιτικώς ενάγοντος, ενόψει µάλιστα, του ότι, ούτε το 
Σύνταγµα, ούτε και η ΕΣ∆Α που κυρώθηκε µε το Ν∆ 53/1974, θεσπίζουν δικαίωµα, 
χωρίς διατυπώσεις ή περιορισµούς, ασκήσεως οποιουδήποτε ενδίκου µέσου. 
Εξάλλου, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, µπορεί να ασκήσει αίτηση αναιρέσεως 
καθοιουδήποτε βουλεύµατος (παραπεµπτικού, απαλλακτικού, παρεµπίπτοντος) και 
έτσι παρέχεται µια επί πλέον δικλείδα ασφαλείας για την ορθή απονοµή της 
δικαιοσύνης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 463, 476, 482,  
ΕΣ∆Α: 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναίρεση - Υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 530 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηµα αναβολής δίκης. Υπέρβαση εξουσίας. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 349 και 139 του ΚΠ∆ προκύπτει ότι ο 
κατηγορούµενος έχει δικαίωµα να ζητήσει την αναβολή της δίκης για σηµαντικά 
αίτια που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση. Η παραδοχή ή µη του σχετικού 
αιτήµατος απόκειται µεν στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, οφείλει 
όµως αυτό να απαντήσει στο υποβαλλόµενο αίτηµα αναβολής και σε περίπτωση 
απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικά την απόρριψή του, αλλιώς ιδρύεται ο από το 
άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆ του ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως, ενώ η µη απάντηση σ' αυτό 
συνιστά έλλειψη ακροάσεως κατά το άρθρο 170 παρ.2 του ίδιου Κώδικα και ιδρύει 
λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. β του ίδιου Κώδικα. Αν περαιτέρω 
το δικαστήριο, χωρίς προηγουµένως να απαντήσει ή να απορρίψει αιτιολογηµένα το 
αίτηµα της αναβολής, προχωρήσει στην εξέταση της ουσίας της υποθέσεως και στην 
καταδίκη του κατηγορουµένου ή στην απόρριψη της έφεσης ως ανυποστήρικτης ή 
απαράδεκτης, υποπίπτει στην πληµµέλεια της αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας και 
ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η του ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 349, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ανήλικοι - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 543 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανήλικοι. Αναµορφωτικά µέτρα. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 121 παρ. 1, 2 και 122 παρ. 21 ΠΚ, όπως αυτές 
ισχύουν µετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 121, 2 και 3 αντίστοιχα του Ν. 
3189/2003, προκύπτει ότι ανήλικοι νοούνται αυτοί που, κατά το χρόνο τέλεσης της 
πράξης, έχουν ηλικία µεταξύ του όγδοου και δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας τους 
συµπληρωµένων. Οι ανήλικοι υποβάλλονται σε αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα 
ή σε ποινικό σωφρονισµό. Αναµορφωτικά µέτρα είναι: α) η επίπληξη του ανηλίκου ... 
. Τα επιβαλλόµενα στους παραβάτες ανηλίκους αναµορφωτικά µέτρα έχουν 
διοικητικό χαρακτήρα και αποβλέπουν όχι στην τιµώρηση, αλλά στην 
διαπαιδαγώγηση, στην ηθική και κοινωνική βελτίωση αυτών, ώστε να επανενταχθούν 
το συντοµότερο στην κοινωνία. ∆ηλαδή τα αναµορφωτικά και τα θεραπευτικά µέτρα 
συνιστούν αυτοτελείς κατηγορίες των εννόµων συνεπειών του ποινικού δικαίου 
ανηλίκων, είναι µέτρα ασφαλείας sui generis ή αναπληρωµατικά της ποινής και δεν 
υπάγονται στην αρχή της ενοχής, ισχύει δε στα µέτρα αυτά η βασική αρχή της 
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αναλογικότητος, κατά την οποίαν επέρχεται ένας περιορισµός των αναµορφωτικών 
µέτρων όχι µόνο µέσω των προσωπικών συνθηκών του δράστη, αλλά και µέσω της 
βαρύτητας της πράξεως. Από τις διατάξεις των άρθρων 121 έως 133 του ΠΚ, επίσης 
προκύπτει ότι ο ανήλικος παραβάτης του ποινικού νόµου δεν κηρύσσεται "ένοχος" 
από το δικαστήριο, αλλά τούτο σε περίπτωση θετικής διαγνώσεως, αποφαίνεται ότι ο 
ανήλικος "τέλεσε την πράξη", ενώ το ίδιο το δικαστήριο που επέβαλε τα µέτρα στον 
ανήλικο, µπορεί οποτεδήποτε να τα αντικαταστήσει ή και να τα άρει αν κρίνει ότι 
εκπλήρωσαν το σκοπό τους. Κατ' ακολουθίαν όλων αυτών, η απόφαση που επιβάλλει 
αναµορφωτικά ή θεραπευτικά µέτρα δεν είναι καταδικαστική, αφού τέτοια είναι η 
απόφαση που κηρύσσει ενοχή και επιβάλλει ποινή, στην περίπτωση δε απαγγελίας 
τέτοιων αναµορφωτικών µέτρων δεν γεννάται θέµα καταδίκης έστω και αν οι 
δικαστικές αποφάσεις που τα επιβάλλουν καταγράφονται στο ποινικό µητρώο, κατά 
το άρθρο 574 παρ. 1 περ. ββ' ΚΠοιν∆. Γι΄ αυτό και οι αποφάσεις του δικαστηρίου 
ανηλίκων, οι οποίες επιβάλλουν τέτοια µέτρα, δε µπορούν να προσβληθούν µε ένδικα 
µέσα.  
- Κατά τα άρθρα του ΚΠοιν∆, α) 463 εδ. α' , ένδικο µέσο µπορεί να ασκήσει µόνο 
εκείνος που ο νόµος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωµα, β) 504 παρ. 1 εδ. α' , όταν ο 
νόµος δεν ορίζει ειδικά κάτι άλλο, αίτηση αναιρέσεως επιτρέπεται µόνο κατά της 
αποφάσεως που όπως απαγγέλθηκε, δεν προσβάλλεται µε έφεση και κατά της 
αποφάσεως του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση 
εφέσεως, αν µε τις αποφάσεις αυτές το δικαστήριο αποφάνθηκε τελειωτικά για την 
κατηγορία ή αν έπαυσε οριστικά ή κήρυξε απαράδεκτη την ποινική δίωξη (αρθρ. 370) 
και γ) κατά το 505 παρ. 1 στοιχ. α' , ο κατηγορούµενος µπορεί να ζητήσει την 
αναίρεση της καταδικαστικής αποφάσεως.  
- Κατά το άρθρο 476 παρ. 1 σε συνδυασµό µε άρθρο 513 παρ. 1 ΚΠοιν∆ όταν η 
αναίρεση, ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωµα ή εναντίον αποφάσεως 
(ή βουλεύµατος) για τα οποία δεν προβλέπεται, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου 
απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 121, 122, 133, 
ΚΠ∆: 463, 504, 574, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ανήλικοι - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 928 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
Ασέλγεια µε ανήλικο έναντι αµοιβής. Ειδική και εµπεριστατωµένη απολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 351Α του Π Κ, το οποίο προστέθηκε µε 
το άρθρο 9 του ν.3064/2002, "η ασελγής πράξη µε ανήλικο που τελείται από ενήλικο 
µε αµοιβή ή µε άλλα υλικά ανταλλάγµατα ... τιµωρείται ως εξής: α).... β) αν ο παθών 
συµπλήρωσε τα δέκα, όχι όµως και τα δεκαπέντε έτη, µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών 
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και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ και γ) αν 
συµπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική 
ποινή δέκα χιλιάδων, έως πενήντα χιλιάδων ευρώΧΧΧ". Στοιχεία, λοιπόν, του εν 
λόγω εγκλήµατος είναι: α) Η τέλεση από ενήλικο ασελγούς, από οποιαδήποτε άποψη, 
πράξεως µε ανήλικο, κατά τις σχετικές ως προς την ηλικία διακρίσεις, η οποία 
αντικειµενικά µεν προσβάλλει το κοινό αίσθηµα της αιδούς και την περί των ηθών 
κοινή αντίληψη, υποκειµενικά δε κατευθύνεται στην ικανοποίηση ή διέγερση της 
γενετήσιας ορµής και επιθυµίας του δράστη. Με την έννοια αυτή αποτελεί ασελγή 
πράξη όχι µόνον η συνουσία και η παρά φύση ασέλγεια, αλλά και η ψαύση και οι 
θωπείες των γεννητικών οργάνων ή άλλων απόκρυφων µερών του σώµατος, η επαφή 
των γεννητικών οργάνων του δράστη στα γεννητικά όργανα του ανήλικου, ο 
εναγκαλισµός και η καταφίληση στο πρόσωπο και το σώµα του ανηλίκου, εφ' όσον 
κατατείνουν στην διέγερση ή ικανοποίηση της γενετήσιας επιθυµίας του δράστη. Και 
β) η παροχή στον ανήλικο αµοιβής ή άλλου υλικού ανταλλάγµατος (χρηµάτων, 
δώρων, υποσχέσεων δώρων). Υποκειµενικώς απαιτείται δόλος άµεσος ή ενδεχόµενος 
και πρέπει να καταλαµβάνει όλα τα στοιχεία και ιδίως γνώση της ηλικίας του 
παθόντος, δηλ. θεµελιώνεται ενδεχόµενος δόλος αν, ο δράστης αµφιβάλλει και 
αδιαφορεί συνάµα περί της ηλικίας του παθόντος. Η συναίνεση του ανηλίκου ή η παρ' 
αυτού πρωτοβουλία ή και πρόκληση δεν έχει σηµασία.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη απολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως 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. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα, που 
ελήφθησαν υπόψη από το δικαστήριο για την καταδικαστική του κρίση, για την 
πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισµός τους, χωρίς να 
απαιτείται και αναλυτική παράθεση τους και µνεία του τι προκύπτει από το καθένα 
χωριστά, πρέπει όµως να προκύπτει, ότι το δικαστήριο τα έλαβε υπόψη και τα 
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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 µέσοι) 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: 351Α, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απάτη - Απάτη επί δικαστηρίω 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 337 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απάτη.Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία του παραπεµπτικού βουλεύµατος. 
Απλή γνωµάτευση ή γνωµοδότηση. 
- Σύµφωνα µε την 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 αληθών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθών, 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και εάν η ζηµία που προξενήθηκε 
είναι ιδιαίτερα µεγάλη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης απαιτούνται: α) 
παράνοµο περιουσιακό όφελος, έστω και αν δεν επιτεύχθηκε τούτο, β) εν γνώσει 
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παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών ή αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση 
αληθών, από την οποία ως παραγωγό αιτία, επέρχεται η παραπλάνηση του άλλου 
προσώπου, το οποίο προβαίνει σε πράξη παράλειψη ή ανοχή. Το παραπλανώµενο 
πρόσωπο δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζεται µε το βλαπτόµενο, άλλ' αρκεί να µπορεί 
να προβεί στην επιζήµια για το τελευταίο πράξη ή παράλειψη (ΑΠ 411/2007 
Ποιν.Χρον ΝΗ 61). Λόγω της µη αναγκαίας ταύτισης παραπλανώµενου και 
βλαπτόµενου προσώπου, απάτη µπορεί να τελεσθεί και µε παραπλάνηση του δικαστή, 
ο οποίος δικάζει σε πολιτική δίκη, όταν ο υπαίτιος, µε σκοπό να προσπορίσει στον 
εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, προβαίνει εν γνώσει του σε 
ψευδείς ισχυρισµούς, οι οποίοι υποστηρίζονται µε την προσαγωγή και επίκληση 
ψευδών αποδεικτικών µέσων, παραπλανώντας έτσι τον δικαστή σε έκδοση ευνοϊκής 
για τα συµφέροντά του οριστικής αποφάσεως προς βλάβη της περιουσίας του 
αντιδίκου του (ΑΠ 1452/2006 Ποιν.Χρον.NZ 629), ενώ αν ο δικαστής δεν πειστεί και 
απορρίψει τους ισχυρισµούς του αυτούς ή δεν εκδώσει οριστική απόφαση, τότε 
υπάρχει απόπειρα της πράξης αυτής (ΑΠ 2642/2008 Ποιν.Χρον. ΝΘ 905 ΑΠ 
2231/2007 Ποιν.Χρον. ΝΗ 810, ΑΠ 637/1988 Ποιν.Χρον. ΛΗ 739) και γ) βλάβη 
ξένης περιουσίας, µε την έννοια της µειώσεως της υφισταµένης περιουσιακής 
καταστάσεως του βλαπτοµένου, η οποία να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε τις 
παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του δράστη. Πρέπει δηλαδή η περιουσιακή 
βλάβη να είναι το αναγκαίο, άµεσο και αποκλειστικό αποτέλεσµα της συµπεριφοράς 
αυτής του υπαιτίου (ΑΠ 2098/2007 Ποιν Χρον ΝΗ 743). Για την στοιχειοθέτηση της 
απάτης ως γεγονότα νοούνται τα πραγµατικά περιστατικά που αναφέρονται στο 
παρελθόν ή στο παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συµβούν, δηλαδή τα 
αναγόµενα στο µέλλον όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συµβατικές υποχρεώσεις. 
Όταν όµως οι τελευταίες συνοδεύονται ταυτόχρονα µε ψευδείς διαβεβαιώσεις και 
παραστάσεις άλλων γεγονότων που αναφέρονται στο παρόν ή το παρελθόν, κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργούν την εντύπωση της µελλοντικής εκπλήρωσης, 
βάσει της εµφανιζόµενης ψευδούς πραγµατικής καταστάσεως ή δυνατότητας του 
δράστη που έχει ειληµµένη την πρόθεση να µη εκπληρώσει την υποχρέωση, τότε 
υπάρχει γεγονός που θεµελιώνει το έγκληµα της απάτης (ΑΠ 266/2006 Ποιν.Χρον. 
ΝΣΤ 812, ΑΠ 830/2006 Ποιν.∆ικ. 10/2006,1227). Εξάλλου, σύµφωνα µε το δεύτερο 
εδάφιο της παραγράφου 3 του ιδίου πιο πάνω άρθρου, όπως αυτή αντικ. αρχικά µε το 
άρθρο 1 § 11 του Ν 2408/1996 και στη συνέχεια µε το άρθρο 14 § 4 του Ν 
2721/1999, επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα ετών αν το περιουσιακό όφελος ή η 
προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων 
(25.000.000) δραχµών, ή 73.000 ευρώ. Ο σκοπός του παράνοµου περιουσιακού 
οφέλους στο έγκληµα της απάτης, είναι υποκειµενικό στοιχείο του αδίκου και 
συγκροτεί την έννοια του υπερχειλούς ή άµεσου δόλου α' βαθµού, ο οποίος πρέπει να 
αιτιολογείται (ΑΠ 737/2007 Ποιν.Χρον. ΝΗ 226).  
- Το παραπεµπτικό βούλευµα έχει την επιβαλλόµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του Κ.Π.∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, ή έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ του ιδίου 
κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτό µε πληρότητα, σαφήνεια και 
χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
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κύρια ανάκριση ή την προανάκριση για τα αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία 
του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι σκέψεις µε βάση τις οποίες 
το Συµβούλιο υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική 
διάταξη και έκρινε ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή του 
κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας: α) αρκεί ο 
κατ' είδος προσδιορισµός των αποδεικτικών µέσων που ελήφθησαν υπόψη από το 
Συµβούλιο για την παραπεµπτική του κρίση, χωρίς να προσαπαιτείται αναλυτική 
παράθεση τους και µνεία του τι προκύπτει από το καθένα χωριστά, πρέπει όµως να 
προκύπτει ότι το Συµβούλιο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε όλα και όχι µόνο µερικά 
από αυτά (OλΑΠ 2/2003 Ποιν.Χρον ΝΕ 116). 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 (ΑΠ 114/2004 Ποιν.Χρον. 
Ν∆ 29, ΑΠ 1416/2009 Ποιν.Χρον. Ξ 396, ΑΠ 1504/2009 Ποιν.Χρον. Ξ 410). Σε 
περίπτωση όµως συνδροµής αντίθετων, αντιφατικών ή απλώς διαφορετικών 
αποδεικτικών στοιχείων, για την πληρότητα της αιτιολογίας πρέπει να αναφέρεται 
στην απόφαση ή το βούλευµα, γιατί το δικαστήριο ή το συµβούλιο πείστηκε από το 
συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο και όχι από άλλο αντίθετο, αντιφατικό η απλώς 
διαφορετικό (ΑΠ 129/2007 Ποιν.Χρον. ΝΖ 595, ΑΠ 1702/2008 σε Συµβ. Ποιν.Χρον 
ΝΘ 650, ΑΠ 1883/2008). β) 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 (ΑΠ 286/2006 Ποιν.Χρον. ΝΣΤ 819, ΑΠ 345/2006 Ποιν.Χρον. ΝΣΤ 
829), και γ) είναι επιτρεπτή η εξ ολοκλήρου ή συµπληρωµατική αναφορά στην 
ενσωµατωµένη στο βούλευµα εισαγγελική πρόταση, εφόσον σ' αυτήν εκτίθενται µε 
σαφήνεια και πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την κύρια 
ανάκριση ή προανάκριση, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν αυτά και οι 
σκέψεις που στηρίζουν την παραπεµπτική πρόταση, µε την οποία συντάσσεται και η 
κρίση του Συµβουλίου (ΑΠ 1071/2005, ΑΠ 1364/2006, ΑΠ 1082/2009 Ποιν.Χρον. Ξ 
373, ΑΠ 784/2009 Ποιν.Χρον. Ξ 202).  
- 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 σε σχέση µε γεγονότα που τίθενται υπόψη τους, δεν 
ταυτίζεται µε το προβλεπόµενο από το άρθρο 178 του Κ.Π.∆ αποδεικτικό µέσο της 
πραγµατογνωµοσύνης, η οποία διατάσσεται κατά το άρθρο 183 του Κ.Π.∆, 
συντρεχουσών ορισµένων προϋποθέσεων, από ανακριτικό υπάλληλο, ανακριτή, το 
δικαστικό Συµβούλιο ή το ∆ικαστήριο, λαµβάνεται όµως υποχρεωτικά υπόψη από το 
δικαστήριο ή το Συµβούλιο και συνεκτιµάται µαζί µε τις άλλες αποδείξεις, για την 
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διαµόρφωση της κρίσης τους, ως απλό έγγραφο, δεν είναι όµως απαραίτητο, εάν το 
δικαστήριο ή το Συµβούλιο καταλήγει σε διαφορετική κρίση από το πόρισµα της 
γνωµοδότησης, να αιτιολογήσει το αντίθετο προς αυτήν πόρισµά του (ΑΠ 384/2009 
Ποιν.Χρον Ξ 40, ΑΠ 921/2009, Ποιν.Χρον Ξ 221).   
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 386,  
ΚΠ∆: 178, 183, 484,  
Νόµοι: 2408/1996, άρθ. 1 
Νόµοι: 2721/1999, άρθ. 14,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Απάτη - Απάτη επί δικαστηρίω 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 378 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απάτη επί δικαστηρίω.Αναίρεση κατά βουλεύµατος. Εσφαλµένη ερµηνεία 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά το άρθρο 386 παρ. 1 εδ α' 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. Κατά την παράγραφο 3 δε του ίδιου άρθρου 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 β) αν το περιουσιακό όφελος ή προξενηθείσα ζηµία 
υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ. Το 
πρόσωπο που παραπλανήθηκε δεν είναι αναγκαίο να ταυτίζεται µε εκείνο που 
βλάπτεται από την πράξη και έτσι απάτη υπάρχει και όταν ο απατώµενος είναι 
πρόσωπο άλλο από το περιουσιακώς βλαπτόµενο, αρκεί ο απατώµενος να µπορεί από 
τα πράγµατα ή από το νόµο να ενεργήσει την επιζήµια για τον βλαπτόµενο πράξη ή 
παράλειψη. Έτσι, απάτη µπορεί να τελεσθεί και µε την παραπλάνηση του δικαστή 
που δικάζει σε πολιτική δίκη, όταν υποβληθεί σ' αυτόν ψευδής ισχυρισµός και 
ταυτόχρονα υποστηριχθεί µε την προσκόµιση πλαστών ή νοθευµένων εγγράφων ή 
ψευδών κατά το περιεχόµενο αποδεικτικών στοιχείων, από τα οποία παραπλανήθηκε 
ο δικαστής και εξέδωσε οριστική απόφαση υπέρ των απόψεων του δράστη και σε 
βάρος του αντιδίκου του και από την οποία επήλθε βλάβη στην περιουσία του 
αντιδίκου του. Στην ανωτέρω περίπτωση έχουµε τετελεσµένη απάτη στο δικαστήριο, 
αφού µε τον ψευδή ισχυρισµό και την επίκληση και προσαγωγή των ψευδών 
αποδεικτικών στοιχείων εκδόθηκε οριστική απόφαση υπέρ των απόψεων του δράστη, 
ενώ στην περίπτωση που το δικαστήριο δεν παραπλανάται από τον ψευδή ισχυρισµό 
και τα ανακριβή αποδεικτικά µέσα και απορρίπτει την αγωγή ως αβάσιµη, ή όταν 
εκδίδει µη οριστική απόφαση, έχουµε απόπειρα απάτης, αφού ο δράστης προέβη στις 
ανωτέρω ενέργειες (ψευδής ισχυρισµός, επίκληση και προσκόµιση ανακριβών 
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αποδεικτικών µέσων) µε δόλο τέλεσης του εγκλήµατος της απάτης, και µε αυτές 
αρχίζει να πραγµατώνεται η αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και οι οποίες, 
αν δεν ανακοπούν από οποιονδήποτε λόγο οδηγούν αναµφισβήτητα στην 
πραγµάτωσή του, τελούν δε σε τέτοια αναγκαία και άµεση σχέση συνάφειας, ώστε 
κατά την κοινή αντίληψη να θεωρούνται ως τµήµα αυτής. Τέλος, κατά το άρθρο 1 
του Ν 1608/1950 "περί αυξήσεως των ποινών των προβλεποµένων δια τους 
καταχραστάς του ∆ηµοσίου", όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 
2408/1996, στον ένοχο των αδικηµάτων που αναφέρονται εκεί, στα οποία 
συµπεριλαµβάνεται και η απάτη (386 ΠΚ), εφόσον αυτά στρέφονται κατά του 
∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή κατά άλλου νοµικού 
προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263Α του Ποινικού Κώδικα 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 δραχµών, 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.  
- Κατά το άρθρο 483 παρ. 3 εδ. α' ΚΠοιν∆ ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, µπορεί 
να ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύµατος µε σχετική δήλωση στον 
γραµµατέα του Αρείου Πάγου, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από το άρθρο 479, 
το δεύτερο εδάφιο του οποίου εφαρµόζεται και σε αυτή την περίπτωση. Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µπορεί να ζητήσει την 
αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύµατος και για οποιονδήποτε λόγο από αυτούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 484 ΚΠοιν∆. Περαιτέρω, εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής 
ποινικής διάταξης υπάρχει, όταν το συµβούλιο αποδίδει σ' αυτήν διαφορετική έννοια 
από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή συντρέχει, όταν το 
συµβούλιο δεν έκανε σωστή υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών, που δέχθηκε 
ότι αποδείχθηκαν, στη διάταξη που εφάρµοσε, αλλά και όταν η παραβίαση γίνεται εκ 
πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει, όταν στο πόρισµα της απόφασης, που 
περιλαµβάνονται στο συνδυασµό αιτιολογικού και διατακτικού 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 εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης. 
Έλλειψη αιτιολογίας δε, ειδικότερα σε απαλλακτικό βούλευµα, υπάρχει όταν δεν 
εκτίθενται καθόλου ή όταν δεν αιτιολογείται µε σαφήνεια και πληρότητα γιατί το 
συµβούλιο δεν πείσθηκε για την ύπαρξη επαρκών ενδείξεων ενοχής του 
κατηγορουµένου, από τα αποδεικτικά µέσα που προσδιορίζονται στο σκεπτικό του 
και τα οποία έλαβε υπόψη του για το σχηµατισµό της ουσιαστικής κρίσης του. ∆εν 
απαιτείται όµως για την αιτιολογία του βουλεύµατος να εκθέτει το συµβούλιο 
περιστατικά από τα οποία να πείσθηκε για την απαλλαγή του κατηγορουµένου, 
δεδοµένου ότι αντικείµενο της απόδειξης στην ποινική δίκη αποτελεί η ενοχή σε 
αντιδιαστολή µε την αθωότητα του κατηγορουµένου, δηλαδή όταν δεν αναφέρονται 
οι λόγοι από τους οποίους το συµβούλιο αδυνατεί να καταλήξει στο συµπέρασµα, ότι 
ο κατηγορούµενος πραγµάτωσε την αντικειµενική ή υποκειµενική υπόσταση του 
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εγκλήµατος που του αποδίδεται. Τέτοια έλλειψη αιτιολογίας ακόµη υπάρχει και όταν 
το συµβούλιο που εξέδωσε το βούλευµα, µνηµόνευσε στην αρχή του σκεπτικού του 
εντελώς τυπικά κατά το είδος τους τα αποδεικτικά µέσα που έλαβε υπόψη και στη 
συνέχεια χωρήσει στην αξιολογική εκτίµηση ορισµένων µόνο από αυτά, τα οποία 
ειδικώς και επιλεκτικώς κατονοµάζονται, και στα οποία στηρίζει αποκλειστικά την 
κρίση του, παραλείποντας έτσι κατά τα λοιπά την επιβαλλόµενη από τα άρθρα 177 
παρ. 1 και 178 ΚΠοιν∆ συγκριτική στάθµιση και αξιολογική συσχέτιση όλων των 
αποδεικτικών µέσων και πολύ περισσότερο όταν το συµβούλιο αγνόησε εντελώς 
κάποιο αποδεικτικό µέσο.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 263Α, 386,  
ΚΠ∆: 483, 484,  
Νόµοι: 1608/1950, άρθ. 1,  
Νόµοι: 2408/1996, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 442 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κακουργηµατική απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 386 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος 
παράνοµο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, 
παράλειψη ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή 
την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών και αν η ζηµία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη µε 
φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Από το περιεχόµενο της διάταξης αυτής προκύπτει 
ότι το έγκληµα της απάτης συντελείται µε την επέλευση βλάβης σε ξένη περιουσία, 
µε σκοπό να περιέλθει σε κάποιον παράνοµο περιουσιακό όφελος µε δόλια 
παραπλάνηση, που επιτυγχάνεται, είτε µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών 
γεγονότων σαν αληθινών, είτε µε την αθέµιτη απόκρυψη αληθινών γεγονότων ή µε 
την παρασιώπηση αυτών. Η δόλια δηλαδή παραπλάνηση πραγµατώνεται µε τρεις 
υπαλλακτικά τρόπους που διαφέρουν εννοιολογικά µεταξύ τους. Ειδικότερα οι δύο 
πρώτοι τρόποι, δηλαδή η παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών και η αθέµιτη 
απόκρυψη των αληθινών γεγονότων συνιστούν περιπτώσεις θετικής απατηλής 
συµπεριφοράς, ενώ η αθέµιτη παρασιώπηση αληθινών γεγονότων πραγµατώνεται µε 
παράλειψη ανακοινώσεως στον παθόντα αληθινών γεγονότων, τα οποία είχε 
υποχρέωση ο δράστης να ανακοινώσει σ' αυτόν, είτε από το νόµο, είτε από σύµβαση, 
είτε από προηγούµενη ενέργειά του. Έτσι, η παραδοχή των δύο ή και των τριών 
αυτών υπαλλακτικών τρόπων τέλεσης της απάτης δηµιουργεί ασάφεια και αντίφαση, 
που καθιστά αδύνατο τον αναιρετικό έλεγχο, στερεί δε την απόφαση νόµιµης βάσης 
και έτσι επέρχεται εκ πλαγίου παράβαση της ουσιαστικής ποινικής διάταξης του 
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άρθρου 386 παρ. 1 του ΠΚ. ∆εν δηµιουργείται όµως, τέτοια ασάφεια και αντίφαση 
όταν αναφέρονται οι δύο πρώτοι υπαλλακτικοί τρόποι τέλεσης της απάτης, εφόσον 
στο σκεπτικό ή στο διατακτικό εξειδικεύεται ο ένας τρόπος και η απλή αναφορά του 
άλλου δεν διαφοροποιεί τον τρόπο τέλεσης της πράξης, αλλά απλώς προσδιορίζει 
(εξειδικεύει) το δόλο του δράστη (ΑΠ 181/2009, 1229/2008). Περαιτέρω, κατά την 
παρ. 3 εδ. β' του ίδιου άρθρου 386, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 4 του 
ν. 2721/1999, η απάτη έχει κακουργηµατικό χαρακτήρα αν το περιουσιακό όφελος ή 
η προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 25.000.000 δρχ. ή 73.000 
ευρώ.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του Κ.Π.∆. ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του Κ.Π.∆, λόγο 
αναιρέσεως, όταν εκτίθενται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική 
διαδικασία και συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του 
εγκλήµατος, για το οποίο κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα 
από τα οποία αυτά προέκυψαν και οι σκέψεις µε τις οποίες έγινε η υπαγωγή των 
περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε.  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που ιδρύει τον από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κ.Π.∆. λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν το δικαστήριο 
της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα δεκτά γενόµενα ως αποδειχθέντα πραγµατικά 
περιστατικά στη διάταξη που εφαρµόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή 
παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της 
αποφάσεως 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: 386,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1048 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απάτη σε βάρος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Άµεσος συνεργός. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του νόµου 2803/2000 "κύρωση της σύµβασης σχετικά µε 
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν πρωτοκόλλων", ο οποίος, ως προς τα άρθρα δεύτερο έως και 
δωδέκατο άρχισε να ισχύει από τις 3 Μαρτίου 2000 "όποιος µε τη χρήση πλαστών, 
ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων ή µε την απόκρυψη ή µε την κατά 
παράβαση ειδικής υποχρεώσεως παρασιώπηση πληροφοριών ή µε τη µη κατά 
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προορισµό τους χρήση των πόρων που του χορηγήθηκαν ή των πλεονεκτηµάτων που 
είχε νόµιµα αποκτήσει, αχρεωστήτως εισπράττει ή παρακρατεί ή παρανόµως 
ελαττώνει πόρους του γενικού προϋπολογισµού των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
προϋπολογισµών, των οποίων η διαχείριση ασκείται από τις Κοινότητες ή για 
λογαριασµό τους, τιµωρείται µε φυλάκιση". Κατά τη δεύτερη παράγραφο του ίδιου 
άρθρου "αν η κατά τις προηγούµενες διατάξεις βλάβη υπερβαίνει το ποσό των 
25.000.000 δραχµών, επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και αν η βλάβη 
υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχµών, επιβάλλεται κάθειρξη". Από τις 
παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασµό µε τον τίτλο του άρθρου αυτού, που επιγράφεται 
ως "Απάτη σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων", 
συνάγεται ότι θεσπίσθηκε ιδιώνυµο έγκληµα απάτης εις βάρος των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, που τελείται µε οποιονδήποτε από τους τρόπους που προαναφέρθηκαν, 
µε παθόν το νοµικό πρόσωπο των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τιµωρείται ως 
πληµµέληµα ή κακούργηµα κατά περίπτωση. Πριν από την ισχύ του νόµου αυτού, για 
την απάτη εις βάρος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είχαν εφαρµογή οι διατάξεις της 
ελληνικής νοµοθεσίας, που εφαρµόζονταν για την απάτη εις βάρος του ελληνικού 
∆ηµοσίου (άρθρο 386 ΠΚ) και τούτο, διότι µε το άρθρο 209 Α' παρ. 1 της Συνθήκης 
ΕΕ (ήδη άρθρο 280 παρ. 3 Συνθ. Ε.Κ.), κατά το οποίο "τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα 
ίδια µέτρα καταπολέµησης της απάτης κατά των οικονοµικών συµφερόντων της 
Κοινότητας µε εκείνα που λαµβάνουν για την καταπολέµηση της απάτης κατά των 
ίδιων οικονοµικών συµφερόντων", επιδιώχθηκε να εξοµοιωθεί η προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε εκείνη κάθε κράτους - 
µέλους, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι κάθε απάτη εις βάρος των ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων είναι και απάτη εις βάρος του ελληνικού ∆ηµοσίου, πράγµα που 
συµβαίνει µόνο όταν σε συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχει άµεση βλάβη και της 
περιουσίας του δηµοσίου, όχι δε όταν το δηµόσιο απλώς οφείλει να αποδώσει στην 
κοινότητα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα κοινοτικά κεφάλαια, αφού στην περίπτωση 
αυτή, η βλάβη του δεν αποτελεί το άµεσο και αναγκαίο αποτέλεσµα της περιουσιακής 
διαθέσεως. Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται και για τις πράξεις που τελέστηκαν πριν από 
τη θέση του σε ισχύ, ως ειδικότερος έναντι του άρθρου 386 του Ποινικού Κωδικός, 
δοθέντος ότι περιορίζει το πρόσωπο του παθόντος µόνο στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 
και επί πλέον, περιέχει ειδικότερα χαρακτηριστικά, που προσδίδουν ελαφρότερη 
µορφή στην πράξη. Χρόνος τελέσεως της πράξεως της απάτης κατά των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι εκείνος, κατά τον οποίο λαµβάνει 
χώρα η αξιόποινη συµπεριφορά του υπαιτίου (π.χ. χρήση πλαστών ή ανακριβών 
εγγράφων) και όχι το χρονικό σηµείο, κατά το οποίο επέρχεται το συγκεκριµένο 
αποτέλεσµα.  
- Κατά το άρθρο 46 παρ. 1 εδ. β' του Ποινικού Κώδικα µε την ποινή του αυτουργού 
τιµωρείται όποιος µε πρόθεση παρέσχε άµεση συνδροµή στον δράστη κατά τη 
διάρκεια αυτής της πράξεως και στην εκτέλεση της κυρίας πράξεως. Από τη διάταξη 
αυτή, σαφώς προκύπτει ότι για την ύπαρξη άµεσης συνέργειας στην τελούµενη από 
άλλον αξιόποινη πράξη, απαιτείται παροχή άµεσης συνδροµής από τον δράστη στον 
αυτουργό κατά την τέλεση και κατά τη διάρκεια της τελέσεως της κυρίας πράξεως 
και µάλιστα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε χωρίς αυτή τη συνδροµή δεν θα ήταν δυνατή µε 
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βεβαιότητα η διάπραξη του εγκλήµατος υπό τις περιστάσεις που τελέσθηκε. 
Προϋπόθεση βεβαίως για τη θεµελίωση της ευθύνης του άµεσου συνεργού είναι ο 
δόλος του, ο οποίος έγκειται στην παροχή ηθεληµένης συνδροµής στον αυτουργό, 
κατά τη διάρκεια και στην εκτέλεση της άδικης πράξεως, καθώς και στη γνώση ότι η 
συνδροµή παρέχεται κατά την εκτέλεση της άδικης πράξεως. Στην περίπτωση κατά 
την οποία, για την πραγµάτωση της άδικης πράξεως απαιτείται και υπερχειλής δόλος, 
πρέπει και ο συνεργός τέτοιας πράξεως να πράττει µε τον ίδιο δόλο. Χρόνος τελέσεως 
της άµεσης συνέργειας είναι πάντοτε ο χρόνος τελέσεως της κυρίας πράξεως και 
ουδέποτε προγενέστερος απ' αυτήν.  
- Το παραπεµπτικό βούλευµα έχει την επιβαλλόµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
συντάγµατος και 139 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 484 παρ. 2 
στοιχ. δ' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτό µε σαφήνεια, 
πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που 
προέκυψαν από την κυρία ανάκριση ή την προανάκριση για τα αντικειµενικά και 
υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι 
νοµικοί συλλογισµοί, µε βάση τους οποίους το συµβούλιο υπήγαγε τα περιστατικά 
αυτά στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε και έκρινε ότι προέκυψαν 
επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Για την 
ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας α) αρκεί ο κατ1 είδος προσδιορισµός των αποδεικτικών 
µέσων που έλαβε υπόψη του το συµβούλιο για την παραπεµπτική του κρίση, χωρίς να 
προσαπαιτείται 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, το γεγονός δε ότι εξαίρονται 
ορισµένα δεν υποδηλώνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα. Με την έννοια αυτή, 
δεν αποτελούν λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και 
ειδικότερα η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων και των 
εγγράφων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου 
χωριστά και η παράλειψη αξιολογικής συσχετίσεως τω ν αποδεικτικών µέσων, διότι 
στις περιπτώσεις αυτές, µε το πρόσχηµα της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η 
αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγµατα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ή του 
συµβουλίου, β) 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, 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 αιτιολογικού, και γ) είναι 
επιτρεπτή η εξολοκλήρου ή συµπληρωµατική αναφορά στην ενσωµατωµένη στο 
βούλευµα εισαγγελική πρόταση, στην οποία εκτίθενται µε σαφήνεια και πληρότητα 
τα πραγµατικά περιστατικά, που προέκυψαν από την κυρία ανάκριση ή την 
προανάκριση, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις που 
στηρίζουν την παραπεµπτική πρόταση, µε την οποία συντάσσεται και η κρίση του 
συµβουλίου. Ιδιαίτερη αιτιολόγηση για την ύπαρξη του δόλου δεν είναι κατ' αρχήν 
αναγκαία, αφού αυτός ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που 
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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 παραποµπή ή την ενοχή, εκτός αν αξιώνονται από τον 
νόµο πρόσθετα στοιχεία για την υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, όπως η εν 
γνώσει ορισµένου περιστατικού τέλεση της πράξεως (άµεσος δόλος) ή ορισµένος 
περαιτέρω σκοπός, ο οποίος υφίσταται στα εγκλήµατα µε υπερχειλή υποκειµενική 
υπόσταση, καθώς και αν τίθεται ζήτηµα ενδεχόµενου δόλου. Εξάλλου, εσφαλµένη 
ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει σ' αυτήν 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
υφίσταται στην περίπτωση, κατά την οποία το συµβούλιο δεν υπήγαγε σωστά τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε στη διάταξη που εφαρµόσθηκε (ευθεία 
παραβίαση), καθώς και όταν η παραβίαση της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως 
γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα το οποίο συµβαίνει όταν στο πόρισµα του βουλεύµατος, 
που περιλαµβάνεται στον συνδυασµό αιτιολογικού και διατακτικού και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να µεν είναι εφικτός ο έλεγχος τη ορθής 
εφαρµογής της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εφαρµόσθηκε, οπότε το 
βούλευµα στερείται νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46, 386,  
ΚΠ∆: 484,  
Νόµοι: 2803/2000, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1734 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απάτη κατά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2803/2000, "κύρωση της σύµβασης σχετικά 
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 
των συναφών µε αυτήν πρωτοκόλλων", όποιος µε τη χρήση πλαστών, ανακριβών ή, 
ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων ή µε την απόκρυψη ή µε την κατά παράβαση ειδικής 
υποχρέωσης παρασιώπηση πληροφοριών ή µε τη µη κατά προορισµό τους χρήση των 
πόρων που του χορηγήθηκαν ή των πλεονεκτηµάτων που είχε νόµιµα αποκτήσει, 
αχρεωστήτως εισπράττει ή παρακρατεί ή παρανόµως ελαττώνει πόρους του γενικού 
προϋπολογισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των προϋπολογισµών, των οποίων 
η διαχείριση ασκείται από τις Κοινότητες ή για λογαριασµό τους, τιµωρείται µε 
φυλάκιση. Κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, αν η κατά τις προηγούµενες διατάξεις 
βλάβη υπερβαίνει το ποσό των 25.000.000 δραχµών, επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι 
δέκα ετών και αν η βλάβη υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δραχµών, επιβάλλεται 
κάθειρξη. Από τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασµό µε τον τίτλο του άρθρου αυτού, 
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που επιγράφεται ως "Απάτη σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων", συνάγεται ότι, θεσπίσθηκε ιδιώνυµο αδίκηµα απάτης εις 
βάρος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που τελείται µε οποιονδήποτε από τους τρόπους 
που προαναφέρθηκαν, µε παθόν το νοµικό πρόσωπο των κοινοτήτων και τιµωρείται 
ως πληµµέληµα ή κακούργηµα κατά περίπτωση. Πριν την ισχύ του νόµου αυτού, για 
την απάτη εις βάρος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, είχαν εφαρµογή οι διατάξεις της 
ελληνικής νοµοθεσίας, που εφαρµόζονταν για την απάτη εις βάρος του Ελληνικού 
∆ηµοσίου (άρθρο 386 ΠΚ). Και τούτο, διότι, µε το άρθρο 209 Α παρ. 1 της Συνθ. 
Ε.Ε. (ήδη άρθρο 280 παρ. 2 Συνθ. Ε.Κ.), κατά το οποίο "τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα 
ίδια µέτρα καταπολέµησης της απάτης κατά των οικονοµικών συµφερόντων της 
Κοινότητας µε εκείνα που λαµβάνουν για την καταπολέµηση της απάτης κατά των 
ιδίων οικονοµικών συµφερόντων", επιδιώχθηκε να εξοµοιωθεί η προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε εκείνη κάθε κράτους 
µέλους. Τούτο βεβαίως δεν σηµαίνει ότι κάθε απάτη εις βάρος των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ήταν και απάτη εις βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου, πράγµα που 
συµβαίνει µόνο όταν σε συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχει άµεση βλάβη και της 
περιουσίας του ∆ηµοσίου, όχι δε όταν το ∆ηµόσιο απλώς οφείλει να αποδώσει στην 
κοινότητα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα κοινοτικά κεφάλαια, αφού στην περίπτωση 
αυτή, η βλάβη του δεν αποτελεί το άµεσο και αναγκαίο αποτέλεσµα της περιουσιακής 
διάθεσης. Στην περίπτωση που, πριν την ισχύ του νόµου 2803/2000, είχε ασκηθεί 
ποινική δίωξη για απάτη εις βάρος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βάσει του άρθρου 
386 του ΠΚ, µετά την ισχύ του νόµου αυτού υπάρχει φαινοµένη συρροή εγκληµάτων 
(συρροή νόµων) αφού η συγκεκριµένη αξιόποινη πράξη υπάγεται κατ` αρχήν στη 
ρύθµιση και των δύο πιο πάνω ποινικών διατάξεων, αλλά πρέπει να εφαρµοσθεί ο 
νόµος 2803/2000, ως ειδικότερος (ΑΠ 964/2008), καθόσον περιέχει όλα τα στοιχεία 
του άρθρου 386 του ΠΚ αλλά περιορίζει το πρόσωπο του παθόντος µόνο στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και επί πλέον περιέχει ειδικότερα χαρακτηριστικά, που 
προσδίδουν ελαφρότερη µορφή στην πράξη (ΑΠ 407/2008, ΑΠ 1295/2007, ΑΠ 
1824/2003).  
- Η απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως, της 
καταδικαστικής αποφάσεως, κατά το άρθρο 510 παρ. 1στοιχ. ∆' ΚΠ∆, υπάρχει όταν 
περιέχονται σ` αυτή 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, για το 
οποίο κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούµενος, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν 
τα περιστατικά, και, τέλος, οι σκέψεις και οι συλλογισµοί, βάσει των οποίων έγινε η 
υπαγωγή τους στην ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας α) είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό της αποφάσεως που αποτελούν ενιαίο σύνολο, και β) αρκεί να 
µνηµονεύονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς, κατ` είδος, χωρίς να είναι ανάγκη να 
εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα, αρκεί να συνάγεται ότι το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε όλα ανεξαιρέτως και όχι µόνο µερικά από αυτά.  
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- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η οποία ιδρύει τον εκ του 
άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν το δικαστήριο δεν 
υπάγει σωστά τα περιστατικά που δέχθηκε στην εφαρµοσθείσα ποινική διάταξη, 
καθώς και όταν η παράβαση γίνεται εκ πλαγίου, δηλαδή δεν αναφέρονται στην 
απόφαση κατά τρόπο σαφή και ορισµένο τα περιστατικά εκείνα που προέκυψαν και 
είναι απαραίτητα για την εφαρµογή της συγκεκριµένης ποινικής διατάξεως ή ακόµη 
στην απόφαση υπάρχει έλλειψη κάποιου από τα κατά νόµο αναγκαία περιστατικά ή 
αντίφαση µεταξύ τους ή µε το διατακτικό κατά τέτοιο τρόπο που να καθίσταται 
ανέφικτος από τον Άρειο Πάγο ο έλεγχος της ορθής ή όχι υπαγωγής αυτών στο νόµο 
και να στερείται έτσι η απόφαση νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 386, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1στοιχ. ∆, 510 παρ. 1στοιχ. Ε, 
ΣυνθΕΚ: 280, 
Νόµοι: 2803/2000, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 995 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κακουργηµατική απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά το άρθρο 386 παρ. 1 ΠΚ "όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος 
παράνοµο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, 
παράλειψη, ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή 
την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών, και να η ζηµιά που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη, 
µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών". Περαιτέρω, κατά την παράγραφο 3 του 
ανωτέρω άρθρου 386 ΠΚ, όπως ίσχυε µέχρι 3-6-1999, οπότε αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 2721/1999, το έγκληµα της απάτης έφερε κακουργηµατικό 
χαρακτήρα αν ο υπαίτιος διέπραττε απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια, 
ανεξάρτητα από το ύψος του οφέλους που είχε επιδιωχθεί µε την πράξη ή της ζηµίας 
που είχε επέλθει. Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 386 ΠΚ, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε µε την προαναφερόµενη διάταξη, η απάτη φέρει χαρακτήρα 
κακουργήµατος και 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 β) αν 
το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 
εβδοµήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ. Η τελευταία αυτή ρύθµιση είναι 
ευνοϊκότερη από την προηγούµενη, αφού για τον χαρακτήρα της απάτης ως 
κακουργήµατος απαιτείται το πρόσθετο στοιχείο ότι το συνολικό όφελος ή η 
συνολική ζηµία πρέπει να υπερβαίνει το ως άνω ποσό. Τέλος, κατά το άρθρο 13 
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περίπτωση στ' εδ α' "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".  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από το άρθρου 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' 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. 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 από αυτά. ∆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 αξιολογικής συσχέτισης µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον 
στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας. Η αιτιολογία αυτή πρέπει να εκτείνεται και στις επιβαρυντικές περιστάσεις, 
όπως είναι και αυτή της κατ' επάγγελµα τέλεσης του εγκλήµατος (άρθρο 13 περ στ' 
ΠΚ), η οποία 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 το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Ε' ΚΠοιν∆ λόγο αναίρεσης αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εσφαλµένη δε 
ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
τέτοιας διάταξης συντρέχει όχι µόνο όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αληθινά στη διάταξη που εφαρµόστηκε, 
αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου για το λόγο ότι στο πόρισµα 
της απόφασης που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό 
και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει 
ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο 
έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση 
στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 386,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 961 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απάτη.Κατ' επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος. Άµεση συνέργεια. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως.  
- Κατά το άρθρο 386 παρ. 1 ΠΚ "Όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος 
παράνοµο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, 
παράλειψη ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως 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". Ούτω για την στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
απάτης απαιτούνται α)σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον 
παράνοµο περιουσιακό όφελος έστω και αν τελικώς δεν επιτευχθεί το όφελος. Ο 
σκοπός οφέλους αποτελεί υποκειµενικό στοιχείο του αδίκου, (υπερχειλής 
υποκειµενική υπόσταση) και συνεπώς εδώ αξιώνεται ορισµένος δόλος, β) εν γνώσει 
παράσταση ορισµένων γεγονότων ως αληθινών η αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση 
αληθινών γεγονότων από την οποίαν ως παραγωγό αιτία παρεπλανήθη κάποιος σε 
πράξη, παράλειψη ή ανοχή, ως γεγονότων νοουµένων των πραγµατικών 
περιστατικών που ανάγονται στο παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται 
να συµβούν στο µέλλον, γ) βλάβη ξένης περιουσίας (ζηµία) η οποία να τελεί σε 
αιτιώδη συνάφεια µε τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του δράστου και η 
οποία υπάρχει σε περίπτωση µειώσεως ή χειροτερεύσεως (της αξίας) της περιουσίας 
του παθόντος, έστω και αν αυτός έχει ενεργό αξίωση για την ανόρθωσή της. Μετά 
την αντικατάσταση της§3 του άνω άρθρου 386 ΠΚ µε το άρθρο 14§4 Ν. 2721/3-6-
1999, η απάτη προσλαµβάνει κακουργηµατικό χαρακτήρα και "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 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 25.000.000 δρχ.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 13 στοιχ. στ' ΠΚ "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". Αποτελεί συνήθως 
επιβαρυντική περίσταση που επιτείνει την τιµώρηση του βασικού εγκλήµατος, για 
τον χαρακτηρισµό δε της κατ' επάγγελµα τελέσεως αντικειµενικά µεν απαιτείται η 
επανειληµµένη τέλεση και δεν είναι αναγκαία η προηγουµένη καταδίκη, 
υποκειµενικά δε σκοπός του δράστου να πορισθεί εισόδηµα από την επανειληµµένη 
τέλεσή του - επανειληµµένη τέλεση υπάρχει και επί εγκλήµατος κατ' εξακολούθηση, 
(ενώ εάν δεν υπάρχει επανειληµµένη τέλεση, αρκεί για το κατ' επάγγελµα να 
διαπιστώνεται ότι η αξιόποινη πράξη τελείται µεν για πρώτη φορά, όχι όµως 
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ευκαιριακώς, 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 πορισµού εισοδήµατος. Είναι 
πάντως δυνατή η ταυτόχρονη συνδροµή και των δύο περιπτώσεων της κατ' 
επάγγελµα τελέσεως ενός εγκλήµατος, όταν αυτό έχει τελεσθεί επανειληµµένα, αλλά 
ο δράστης έχει συγχρόνως διαµορφώσει και υποδοµή µε πρόθεση επανειληµµένης 
τελέσεως της πράξεως. "Κατά συνήθεια τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει όταν από 
την επανειληµµένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς 
διάπραξη του συγκεκριµένου εγκλήµατος, ως στοιχείον της προσωπικότητάς του". 
Κατά την παρ. 2 του άρθρου 98 ΠΚ, όπως αυτή προσετέθη δια του άρθρου 14 παρ. 
11 Ν. 2721/1999, "η αξία του αντικειµένου της πράξεως και η περιουσιακή βλάβη ή 
το περιουσιακό όφελος που προκύπτουν από την κατ' εξακολούθηση τέλεση του 
εγκλήµατος λαµβάνονται συνολικά υπ' όψη αν ο δράστης απέβλεπε µε τις 
µερικότερες πράξεις του στο αποτέλεσµα αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές ο ποινικός 
χαρακτήρας της πράξεως προσδιορίζεται µε βάση τη συνολική αξία του αντικειµένου 
και τη συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος που ανάλογα 
µε το έγκληµα επήλθε ή σκοπήθηκε".  
- Κατ' άρθρο 46§1 ΠΚ, µε την ποινή του αυτουργού τιµωρείται επίσης: υπό στοιχ. β' 
"Όποιος µε πρόθεση παρέσχε άµεση συνδροµή στο δράστη κατά τη διάρκεια αυτής 
της πράξης και στην εκτέλεση της κύριας πράξης", και κατ' άρθρο 47§1 ιδίου 
Κώδικος "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 πράξης που διέπραξε, τιµωρείται ως συνεργός µε ποινή 
ελαττωµένη (άρθρ. 83). Εκ των διατάξεων αυτών συνάγεται ότι η αντικειµενική 
υπόσταση της απλής συνέργειας πραγµατώνεται µε οποιαδήποτε βοηθητική της 
κυρίας πράξεως ενέργεια ή παράλειψη, θετική ή αποθετική, υλική ή ψυχική. Η υλική 
ενέργεια τελείται µε υλικές πράξεις, ακόµη και κατά την προπαρασκευή του 
εγκλήµατος, όπως µε την συνοδεία του δράστου στον τόπο του εγκλήµατος, ψυχική 
δε είναι η βοήθεια που παρέχεται στο δράστη, µε την επιβεβαίωση την ενθάρρυνση ή 
παρότρυνση της πράξεώς του. Για να υπάρχει απλή συνέργεια θα πρέπει ο αυτουργός 
να τέλεσε ή να απεπειράθη τουλάχιστον να τελέσει την ποινικώς άδικη πράξη, για την 
εξ υποκειµένου δε στοιχειοθέτηση της απλής συνεργείας απαιτείται δόλος του 
συνεργού, συνιστάµενος εις την γνώση της υπό του αυτουργού τελέσεως ορισµένης 
αξιοποίνου πράξεως και εις την βούληση ή αποδοχή να συµβάλει δια της συνδροµής 
του εις την πραγµάτωση του εγκλήµατος, χωρίς να είναι ανάγκη να γνωρίζει 
λεπτοµέρειες της πράξεως και ιδίως πότε, που και υπό ποίες ειδικές συνθήκες θα 
τελεσθεί από τον αυτουργό της πράξεως. Κατά δε το άρθρο 49§2 ΠΚ "Οι ιδιαίτερες 
ιδιότητες ή σχέσεις ή άλλες περιστάσεις που επιτείνουν, µειώνουν ή αποκλείουν την 
ποινή λαµβάνονται υπόψη µόνο για εκείνον το συµµέτοχο στον οποίο υπάρχουν".  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουµένη από τις διατάξεις των άρθρων 
93§3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγον αναιρέσεως εκ του άρθρου 510§1 στοιχ. ∆' ιδίου 
Κώδικος, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία απεδείχθησαν από την 
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ακροαµατική διαδικασία και τα οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε συνήγαγε την 
ύπαρξη των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος για το ποίο 
κατεδικάσθη ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν τα 
περιστατικά αυτά και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή 
των περιστατικών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. ∆ια την ύπαρξη 
τοιαύτης αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται κατ' είδος τα 
αποδεικτικά µέσα. Η απλή επανάληψη στην αιτιολογία της αποφάσεως, και δη στο 
σκεπτικό της, του διατακτικού, καθ' εαυτή δεν συνιστά έλλειψη αιτιολογίας, 
ειδικότερα όταν το διατακτικό είναι λεπτοµερές, σαφές και πλήρες ως προς τα 
πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειµενική και υποκειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο και κατεδικάσθη ο κατηγορούµενος, δεν 
υπάρχει δε έλλειψη αιτιολογίας όταν και παρά την πληρότητα του διατακτικού, το 
σκεπτικό περιέχει και άλλα περιστατικά για την στοιχειοθέτηση του συγκεκριµένου 
εγκλήµατος. Ο δόλος δεν είναι ανάγκη να αιτιολογείται ιδιαιτέρως (εκτός εάν ο νόµος 
αξιώνει πρόσθετα στοιχεία για την ύπαρξή του), διότι ενυπάρχει στην θέληση 
παραγωγής των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του 
εγκλήµατος και προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες τελέσεώς του, 
διαλαµβάνεται δε περί αυτού αιτιολογία στην κυρία αιτιολογία για την ενοχή. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 στοιχ. Ε' ΚΠ∆, λόγον αναιρέσεως της 
καταδικαστικής αποφάσεως συνιστά 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 έννοιά του τα πραγµατικά περιστατικά που δέχεται ότι προέκυψαν, καθώς 
και όταν η σχετική διάταξη παρεβιάσθη εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο 
πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του σκεπτικού προς το 
διατακτικό της και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν 
εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής εφαρµογής της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, 
οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 46, 47, 83, 386, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1662 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Κατά το άρθρο 136 στ. ε' του Κ.Ποιν.∆, όταν ο εγκαλών ή ο ζηµιωθείς ή ο 
κατηγορούµενος, είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του Παρέδρου σε 
Πρωτοδικείο και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο δικαστήριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 
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122-125 του ίδιου Κώδικα, διατάσσεται η παραποµπή σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές 
δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της παραπάνω διατάξεως, που είναι η 
εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και 
ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας για µεροληψία του, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι 
ο εγκαλών ή ο ζηµιωµένος ή ο κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός που 
υπηρετεί στο ίδιο αρµόδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας 
παραποµπής, όχι µόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, 
συµπεριλαµβανοµένου του σταδίου της ασκήσεως της ποινικής διώξεως και αυτού 
της διενεργείας προκαταρτικής εξετάσεως. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 137 του ίδιου 
Κώδικα, την παραποµπή στην πιο πάνω περίπτωση, µπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελεύς, 
ο κατηγορούµενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι' αυτή το Συµβούλιο 
Εφετών, αν ζητείται η παραποµπή από ένα Μονοµελές ή Τριµελές Πληµµελειοδικείο 
ή ∆ικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όµοιο και σε κάθε άλλη περίπτωση ο Άρειος Πάγος, 
που συνέρχεται σε Συµβούλιο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 - 125, 136, 137,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1759 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' του ΚΠ∆, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο 
κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθµό του Παρέδρου σε 
Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο σύµφωνα µε τα άρθρα 
122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθµο και 
οµοειδές δικαστήριο. Από τον δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η 
εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και 
ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας για µεροληψία του, οφειλόµενης 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 κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, στο οποίο 
περιλαµβάνεται και η άσκηση της ποινικής διώξεως και η αρχειοθέτηση της µήνυσης, 
κατ'άρθρο 43 του ΚΠ∆, οπότε η παραποµπή νοείται ως παραποµπή όχι σε άλλο 
οµοειδές και ισόβαθµο δικαστήριο, στην κυριολεξία, αλλά στον Εισαγγελέα και τις 
λοιπές ανακριτικές αρχές που διατελούν σε τέτοιο, δηλαδή ισόβαθµο και οµοειδές 
δικαστήριο. 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 το δικαστήριο της περιφέρειας ενός εφετείου σε δικαστήριο της 
περιφέρειας άλλου εφετείου, ο Άρειος Πάγος σε συµβούλιο και εφαρµόζονται 
αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 ΚΠ∆.  
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∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 122 - 125, 132, 134, 135, 136, 137, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 598 
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 
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 πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικά, αν 
πρόκειται περί παραποµπής από το ∆ικαστήριο της περιφέρειας ενός Εφετείου 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: 
ΚΠ∆: 122- 125, 136, 137, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 587 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 του 
ΚΠοιν∆, συνάγεται ότι όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούµενος είναι 
δικαστικός λειτουργός που έχει το βαθµό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή 
Εισαγγελία και ανώτερο και υπηρετεί στο αρµόδιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 122 -125 
ΚΠοιν∆ δικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή της υποθέσεως από το αρµόδιο αυτό 
δικαστήριο σε άλλο του ίδιου και ίσου βαθµού δικαστήριο. Την παραποµπή 
αποφασίζει α) το συµβούλιο των πληµµελειοδικών, αν ζητείται η παραποµπή από ένα 
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πταισµατοδικείο σε άλλο, β) το συµβούλιο των εφετών, αν ζητείται η παραποµπή από 
ένα µονοµελές ή τριµελές πληµµελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όµοιο 
και γ) ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συµβούλιο, σε κάθε άλλη περίπτωση. Από 
τις διατάξεις αυτές, που δικαιολογητικό λόγο έχουν την εξασφάλιση της απόλυτης 
ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και τον αποκλεισµό κάθε 
υπόνοιας για µεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι η 
παραποµπή της υποθέσεως πρέπει να γίνεται όχι µόνο κατά το στάδιο της κυρίας 
διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας, στο οποίο περιλαµβάνεται και 
η άσκηση της ποινικής διώξεως, αφού και γι' αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός 
λόγος. Την παραποµπή δε αυτή µπορεί να ζητήσει και ο εισαγγελέας εφετών όταν 
πρόκειται να κρίνει την αρχειοθέτηση της µηνύσεως, στην οποία εµπλέκεται 
δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο ίδιο εφετείο µε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, 
ο Άρειος Πάγος, σε συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις, που 
εφαρµόζονται αναλογικά, παραπέµπει την προσφυγή για κρίση σε άλλο εισαγγελέα 
εφετών.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 -125, 136, 137,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 946 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ. ε' ΚΠ∆, στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις 
αρµοδιότητας κατά παραποµπή, ζήτηµα κανονισµού αρµοδιότητας κατά παραποµπή 
υφίσταται, µεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούµενος είναι δικαστικός 
λειτουργός από τον βαθµό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και 
υπηρετεί στο αρµόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 ΚΠ∆, δικαστήριο. Στην έννοια του 
κατηγορουµένου περιλαµβάνεται και ο εγκαλούµενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται στο 
στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόµη ασκηθεί ποινική δίωξη, για την ταυτότητα 
του νοµικού λόγου, δηλαδή την εξασφάλιση του ανεπηρέαστου της κρίσεως των 
δικαστικών λειτουργών και του αποκλεισµού υπονοιών µεροληψίας, λόγω 
συνυπηρετήσεως στο ίδιο δικαστήριο. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 137 
του ίδιου ΚΠ∆, την παραποµπή µπορεί να ζητήσει, µεταξύ άλλων και ο Εισαγγελέας, 
αρµόδιο δε να αποφασίσει γι' αυτήν είναι το ∆ικαστήριο του Αρείου Πάγου, που 
συνέρχεται σε Συµβούλιο, εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις, που δεν 
διαλαµβάνονται στα εδάφια α' και β' της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού 
(137), συνεπώς και στην περίπτωση, κατά την οποία πρόκειται να κριθεί η τύχη 
εγκλήσεως κατά δικαστικού λειτουργού της Εισαγγελίας Πληµµελειοδικών Αθηνών 
και στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών, στην οποία ανήκει η εν λόγω Εισαγγελία 
Πληµµελειοδικών, δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο και αντίστοιχα Εισαγγελία 
Πληµµελειοδικών.  
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∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 -125, 136, 137,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 947 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 στοιχ. ε' του ΚΠ∆, το δικαστήριο είναι αρµόδιο, 
σύµφωνα µε τα άρθρ. 122-125, για την παραποµπή σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές, 
πλην άλλων και όταν ο κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθµό 
του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελέα και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο, 
σύµφωνα µε τα άρθρ. 122-125 δικαστήριο. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του επ. αρ. 
137§1 την παραποµπή µπορεί να ζητήσει πλην άλλων και ο Εισαγγελέας του 
αρµόδιου δικαστηρίου. Κατά τη διάταξη αυτή για την παραποµπή αποφασίζει: α) το 
συµβούλιο των Πληµµελειοδικών αν πρόκειται για παραποµπή από ένα 
Πταισµατοδικείο σε άλλο σε περιπτώσεις αδυναµίας συγκρότησης, β) το συµβούλιο 
των Εφετών αν πρόκειται για παραποµπή από Πληµµελειοδικείο ή δικαστήριο 
ανηλίκων σε άλλο και γ) ο Άρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση. Η παραποµπή 
γίνεται όχι µόνο για την κύρια διαδικασία αλλά και για την προδικασία 
συµπεριλαµβανοµένου και του σταδίου της άσκησης ποινικής δίωξης για την 
ταυτότητα του λόγου, την εξασφάλιση δηλ. του ανεπηρέαστου της κρίσης των 
δικαστικών λειτουργών και τον αποκλεισµό υπονοιών µεροληψίας λόγω 
συνυπηρέτησης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 - 125, 136, 137, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κατά παραποµπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 431 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρµοδιότητα κατά παραποµπή. ∆ικαστικοί λειτουργοί. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. ε' ΚΠ∆ το δικαστήριο που είναι αρµόδιο 
σύµφωνα µε τα άρθρα 122-125, διατάζει την παραποµπή σε άλλο ισοβάθµιο και 
οµοιοειδές, πλην άλλων, και όταν 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, κατά δε τη διάταξη του 
εποµένου άρθρου 137 παρ. 1 ΚΠ∆ την παραποµπή µπορεί να ζητήσει, πλην άλλων, 
και ο εισαγγελεύς του αρµοδίου δικαστηρίου. Για την παραποµπή αποφασίζει α) το 
συµβούλιο των πληµµελειοδικών, αν πρόκειται για παραποµπή από ένα 
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πταισµατοδικείο σε άλλο, σε περίπτωση αδυναµίας συγκροτήσεως β) το συµβούλιο 
εφετών αν πρόκειται για παραποµπή από πληµµελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων 
σε άλλο γ) ο Άρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση. Από τον δικαιολογητικό λόγο 
της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της 
κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας για µεροληψία 
του ότι από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο µε τον µηνυόµενο δικαστικό 
λειτουργό προκύπτει ότι η παραποµπή γίνεται µόνο για την κυρία διαδικασία, αλλά 
και για την προδικασία, συµπεριλαµβανοµένου και του σταδίου της ασκήσεως της 
ποινικής διώξεως για την ταυτότητα του λόγου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 - 125, 132, 134, 135, 136, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆εδικασµένο - Παραβίαση δεδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 989 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πραγµατική συρροή υπεξαίρεσης και απάτης.Παραβίαση δεδικασµένου. 
Απαράδεκτη ποινική δίωξη. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά διάταξη του άρθρου 57 παρ. 1 και. 3 ΚΠοιν∆, αν κάποιος έχει καταδικαστεί 
αµετάκλητα ή αθωωθεί ή έχει παύσει ποινική δίωξη εναντίον του, δεν µπορεί να 
ασκηθεί και πάλι εις βάρος του δίωξη για την ίδια πράξη, ακόµη και αν δοθεί, σ' αυτή 
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 ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ΣΤ ΚΠοιν∆ 
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 και γ) ταυτότητα πράξεως ως 
ιστορικού γεγονότος στο σύνολο του, που περιλαµβάνει όχι µόνο την ενέργεια ή 
παράλειψη του δράστη αλλά και το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκλήθηκε από 
αυτή.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 375 παρ.1 και 386 παρ.1 του ΠΚ προκύπτει ότι 
καθεµιά από τις πράξεις που περιγράφονται σ' αυτές (υπεξαίρεσης και απάτης) 
απαρτίζεται από διαφορετικά συστατικά στοιχεία και συνεπώς, εάν δράστης τους 
είναι ένα και το αυτό πρόσωπο, είναι δυνατή η πραγµατική συρροή των δύο αυτών 
εγκληµάτων, εφόσον κάθε ένα στρέφεται κατά διαφορετικού υλικού αντικειµένου. 
Εάν όµως και τα δύο στρέφονται, κατά του αυτού υλικού αντικειµένου υφίσταται 
µεταξύ τους φαινόµενη συρροή, οπότε, εάν µεν ο δράστης υπεξαιρεί το ξένο κινητό 
πράγµα και ακολούθως επιχειρεί απατηλές πράξεις για τη συγκάλυψη της 
υπεξαίρεσης ή τη διατήρηση της κατοχής του υπεξαιρεθέντος, πρόκειται περί 
φαινόµενης συρροής υπεξαίρεσης και µη τιµωρητής µεταγενέστερης πράξης απάτης, 
αφού η περιουσιακή βλάβη έχει ήδη επέλθει µε την υπεξαίρεση, εάν δε αυτός 
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απέκτησε µε απάτη το ιδιοποιούµενο ξένο πράγµα δεν τιµωρείται η υπεξαίρεση" διότι 
απορροφάται από την απάτη.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 375, 386, 
ΚΠ∆: 57, 510 παρ. 1 στοιχ. ΣΤ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆εδικασµένο - Παραβίαση δεδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1077 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆εδικασµένο. Παραβίαση δεδικασµένου. Αρχή ne bis in idem. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 57 ΚΠ∆, "αν κάποιος έχει καταδικασθεί αµετάκλητα ή 
αθωωθεί ή έχει πάψει η ποινική δίωξη εναντίον του δεν µπορεί να ασκηθεί και πάλι 
εις βάρος του δίωξη για την ίδια πράξη, ακόµη και αν δοθεί σε αυτή διαφορετικός 
χαρακτηρισµός. Αν παρά την παραπάνω απαγόρευση ασκηθεί ποινική δίωξη 
κηρύσσεται απαράδεκτη, λόγω δεδικασµένου". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι 
παραβίαση του δεδικασµένου, που ιδρύει λόγο αναίρεσης κατά το άρθρο 510 παρ. 1 
στοιχ. ΣΤ' του ΚΠ∆, υφίσταται όταν ο αµετακλήτως καταδικασθείς ή αθωωθείς 
καταδικάζεται για την ίδια ακριβώς πράξη µε απόφαση που εκδόθηκε από ποινικό 
δικαστήριο. Η απαγόρευση νέας καταδίκης αναφέρεται στην επιβολή ποινής για το 
ίδιο ποινικό αδίκηµα και εποµένως πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ ποινικής και 
διοικητικής κύρωσης, γιατί η επιβολή ποινής, σε αντίθεση µε τη διοικητική κύρωση, 
αποτελεί απονοµή ποινικής δικαιοσύνης και όχι άσκηση διοίκησης, γι' αυτό και η 
επιβολή της συνοδεύεται από τις εγγυήσεις του όρθρου 96 παρ.1 του Συντάγµατος, 
δηλαδή επιβάλλεται από τα τακτικά ποινικά δικαστήρια, αλλά και του άρθρου 6 της 
ΕΣ∆Α, το οποίο καθιερώνει το δικαίωµα κάθε πολίτη να κριθεί η κατ' αυτού 
απευθυνόµενη ποινική κατηγορία δικαίως, δηµοσίως και σε εύλογη προθεσµία από 
ένα ανεξάρτητο και αµερόληπτο δικαστήριο.  
- H αρχή ne bis in idem, η οποία προβλέφθηκε από τον ηµεδαπό νοµοθέτη µε την 
προαναφερθείσα διάταξη, επαναλήφθηκε και µε τη διάταξη του όρθρου 4 παρ. 1 του 
Έβδοµου Πρωτοκόλλου της Σύµβασης για την προάσπιση των δικαιωµάτων του 
ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών (ΕΣ∆Α), το οποίο κυρώθηκε µε το ν. 
1705/1987, σύµφωνα µε την οποία "κανένας δεν µπορεί να διωχθεί ή καταδικαστεί 
ποινικά από τα δικαστήρια του ίδιου Κράτους για µία παράβαση για την οποία ήδη 
αθωώθηκε ή καταδικάστηκε µε αµετάκλητη απόφαση σύµφωνα µε το νόµο και την 
ποινική δικονοµία του Κράτους αυτού". Εξάλλου, προκειµένου να γίνει διάκριση περί 
του αν µία κύρωση αποτελεί ποινή, µε την έννοια του ποινικού νόµου, πρέπει ο 
χαρακτήρας της διάταξης που προβλέπει και τιµωρεί µία αξιόποινη πράξη να είναι 
γενικός, δηλαδή η εν λόγω διάταξη οφείλει να προστατεύει σοβαρό έννοµο αγαθό και 
πρέπει να απευθύνεται απροσώπως σε όλους τους κοινωνούς, η δε κύρωση να είναι 
ανάλογη µε τη βαρύτητα του σχετικού αδικήµατος. Έτσι, κάθε κύρωση η οποία 
αποτελεί κακό µε το οποίο εκφράζεται η ιδιαίτερη αποδοκιµασία του δράστη µίας 
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άδικης πράξης από την έννοµη τάξη αποτελεί ποινή και εποµένως η επιβολή της, 
όπως εκτέθηκε, ανήκει στα τακτικά ποινικό δικαστήρια, ενώ η διοικητική κύρωση 
δεν αποτελεί ακριβώς κολασµό, δηλαδή δεν επιβάλλεται στον παραβάτη σε ένδειξη 
ιδιαίτερης αποδοκιµασίας, αλλά αποσκοπεί αποκλειστικά στον εξαναγκασµό του 
υπόχρεου να προβεί στην απαιτούµενη πράξη ή παράλειψη. Κατ' ακολουθία, µία 
διοικητική κύρωση, η οποία µε βάση τα παραπάνω κριτήρια δεν εµπίπτει στην έννοια 
της ποινικής κύρωσης µπορεί να σωρευθεί µε µία ποινική κύρωση, χωρίς µεταξύ των 
δύο κυρώσεων να ισχύει η αρχή ne bis in idem. Από όλα αυτά παρέπεται ότι µεταξύ 
των δύο κυρώσεων, διοικητικής και ποινικής, δεν ισχύει η απαγόρευση που 
καθιερώνεται µε την αρχή ne bis in idem, αλλά και πολύ περισσότερο να µη µπορεί 
στη συγκεκριµένη περίπτωση που τις εν λόγω κυρώσεις επέβαλαν δύο διαφορετικά 
όργανα, ένα δικαστικό και ένα διοικητικό, να γίνει λόγος και για την ύπαρξη 
δεδικασµένου µεταξύ αυτών των δύο κυρώσεων (ΑΠ 1570/2005, ΣΤΕ 3182/10, ΣΤΕ 
2067/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 57, 510 παρ. 1 στοιχ. ΣΤ, 
Σ: 96, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 41  
 
∆ικαστές - Αποχή - Εξαίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 543 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εξαίρεση δικαστή. 
- Κατά το άρθρο 55 παρ. παρ. 1 και 4 ΚΠολ∆ "∆ικαστές Πολυµελών ∆ικαστηρίων 
και Εισαγγελείς, αν υπάρχει λόγος εξαίρεσής τους, οφείλουν να το δηλώσουν στον 
Πρόεδρο του ∆ικαστηρίου. Το δικαστήριο αποφασίζει χωρίς τη συµµετοχή εκείνου 
που υπέβαλε τη δήλωση και χωρίς συζήτηση στο ακροατήριο". Συνεπώς, νόµιµα 
φέρεται στο ∆ικαστήριο τούτο, που συνεδριάζει σε Συµβούλιο, η από 24-2-2012 
αίτηση αυτοεξαίρεσης του Αρεοπαγίτη Σπυρίδωνα Μιτσιάλη, που υποβλήθηκε στην 
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου Ελισάβετ Μουγάκου-Μπρίλλη, Πρόεδρο του Γ' 
Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου, και πρέπει να ερευνηθεί. Επειδή, από τις 
συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 52 παρ. 1 περ. στ' ΚΠολ∆ και 6 παρ. 1 της 
ΕΣ∆Α, που υπηρετούν πρωτίστως την αµεροληψία της δικαιοσύνης, σαφώς 
προκύπτει, ότι οι δικαστές µπορεί να προτείνουν την εξαίρεση τους ή να εξαιρεθούν 
από οποιονδήποτε διάδικο, αν προκαλούν υπόνοια µεροληψίας. Η δήλωση αυτού του 
κωλύµατος δεν υπόκειται σε κανένα χρονικό περιορισµό και µπορεί να γίνει και µετά 
την προβολή από κάποιο διάδικο αίτησης εξαίρεσης του δικαστή, που ο ίδιος στη 
συνέχεια ζητεί την εξαίρεση του από την εκδίκαση της ίδιας υπόθεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 52, 55, 
ΕΣ∆Α: 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 753 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ψευδορκία. Στοιχεία εγκλήµατος. Συκοφαντική δυσφήµηση. Ηθικός αυτουργός. 
Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής 
διάταξης. Παράσταση πολιτικής αγωγής. Παραγραφή αδικοπραξίας. Ακυρότητα 
παράστασης πολιτικής αγωγής. Πότε πρέπει να προβάλλεται η ένσταση.  
- Κατά το άρθρο 224 παρ. 2 ΠΚ µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών τιµωρείται 
όποιος, ενώ εξετάζεται ενόρκως ως µάρτυρας ενώπιον αρχής αρµόδιας να ενεργεί 
ένορκη εξέταση ή αναφέρεται στον όρκο που έχει δώσει, καταθέτει εν γνώσει του 
ψέµατα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, 
για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα, απαιτείται ένορκη 
κατάθεση του µάρτυρα ενώπιον αρµόδιας αρχής, τα πραγµατικά περιστατικά που 
αυτός κατέθεσε να είναι ψευδή και να υπάρχει άµεσος δόλος, ο οποίος συνίσταται 
στη γνώση του µάρτυρα ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή. Τα κατατιθέµενα 
γεγονότα πρέπει να σχετίζονται µε την υπόθεση ανεξάρτητα αν είναι ουσιώδη ή 
επουσιώδη, αρκεί να µπορούν να επηρεάσουν έστω και σε επουσιώδες σηµείο τον 
δικαστή.  
- 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.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 εδ. α' του ΠΚ, κατά την οποία "µε την ποινή 
του αυτουργού τιµωρείται επίσης: α) όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την 
απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε", προκύπτει ότι για την ύπαρξη 
αξιόποινης ηθικής αυτουργίας απαιτείται, αντικειµενικώς, η πρόκληση από τον ηθικό 
αυτουργό σε κάποιον άλλον της αποφάσεως να τελέσει ορισµένη πράξη, η οποία 
συγκροτεί την αντικειµενική υπόσταση ορισµένου εγκλήµατος ή τουλάχιστον 
συνιστά αρχή εκτελέσεως αυτής, την οποία και τέλεσε. Η πρόκληση της αποφάσεως 
αυτής µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο, όπως, µε συµβουλές, απειλή, µε 
πειθώ ή φορτικότητα ή µε την επιβολή ή την επιρροή προσώπου, λόγω της ιδιότητας 
και της θέσεώς του ή και της σχέσεώς του µε το φυσικό αυτουργό. Υποκειµενικώς δε 
απαιτείται δόλος, ο οποίος συνίσταται στη συνείδηση του ηθικού αυτουργού, ότι 
παράγει σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει άδικη πράξη και στη συνείδηση της 
ορισµένης πράξεως στην οποία παρακινεί το φυσικό αυτουργό, χωρίς να είναι 
αναγκαίος ο καθορισµός της πράξεως αυτής µέχρι λεπτοµερειών, αρκεί δε και 
ενδεχόµενος.  
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- 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. Ειδικότερα στην περίπτωση της ηθικής αυτουργίας, για να έχει η 
καταδικαστική απόφαση την απαιτούµενη κατά τις ανωτέρω διατάξεις ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, πρέπει να αναφέρονται σ' αυτήν ο τρόπος και τα µέσα, 
µε τα οποία ο ηθικός αυτουργός προκάλεσε στο φυσικό αυτουργό την απόφαση να 
εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε, καθώς και τα πραγµατικά περιστατικά, από 
τα οποία το δικαστήριο συνήγαγε ότι ο ηθικός αυτουργός παρήγαγε µε τον τρόπο και 
τα µέσα αυτά στο φυσικό αυτουργό την απόφαση, να εκτελέσει την άδικη πράξη που 
διέπραξε. Ειδικώς, για το δόλο που απαιτείται για τη θεµελίωση της υποκειµενικής 
υποστάσεως της ηθικής αυτουργίας, δεν απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολογία, γιατί αυτός 
ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν 
την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος τετελεσµένου ή σε απόπειρα, στο οποίο 
παρακινεί ο ηθικός αυτουργός από το φυσικό αυτουργό και εξυπακούεται ότι υπάρχει 
στην πραγµάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο νόµος απαιτεί στην 
συγκεκριµένη περίπτωση, όπως και στην ανωτέρω, ως πρόσθετο στοιχείο της 
υποκειµενικής υποστάσεως της πράξεως τον άµεσο δόλο. 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 αυτουργού, 
θεµελιώνεται σε προσωπική πεποίθηση ή αντίληψη του ίδιου και του ηθικού 
αυτουργού, ή πράξη ή παράλειψη του τελευταίου, οπότε είναι αυτονόητη η σχετική 
γνώση τους, χωρίς να απαιτείται παράθεση άλλων, σχετικών µε τη γνώση, 
περιστατικών (ΑΠ 2044/2007). ∆εν αποτελούν όµως λόγους αναιρέσεως η 
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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.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, ως λόγος αναιρέσεως, κατά το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆, 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 δεν έχει νόµιµη βάση.  
- 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 �ρειο 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∆. Κάθε άλλη έλλειψη ή πληµµέλεια που αφορά την παράσταση του 
πολιτικώς ενάγοντος, δεν επιφέρει απόλυτη ακυρότητα, εφόσον οι πληµµέλειες αυτές 
αφορούν απλώς το συµφέρον του δικαιούχου και όχι του κατηγορουµένου ούτε 
πλήττουν τη δηµόσια τάξη. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από τη διάταξη του άρθρου 
502 παρ. 1 εδάφ. ε' του ΚΠοιν∆, κατά την οποία σε περίπτωση ασκήσεως εφέσεως 
από τον κατηγορούµενο ή τον εισαγγελέα, το κεφάλαιο της αποφάσεως για τις 
πολιτικές απαιτήσεις εξετάζεται από το εφετείο και εάν ακόµη δεν είναι παρών ο 
πολιτικώς ενάγων στο ακροατήριο, κρίνεται δε η πολιτική αγωγή στο πλαίσιο που 
διατυπώθηκε στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο και κατά το µέτρο που έγινε δεκτή από 
αυτό. Τέτοια πληµµέλεια είναι 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 της σχετικής ενστάσεως και όχι αυτεπαγγέλτως, έστω και αν 
προκύπτει από το αποδεικτικό υλικό. Τούτο δε διότι το ποινικό δικαστήριο ερευνά 
µεν την ενεργητική νοµιµοποίηση του δικαιούχου, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες 
διατάξεις, κατά το κεφάλαιο όµως της αποφάσεως µε το οποίο επιλαµβάνεται της 
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πολιτικής αγωγής και επιδικάζει αυτήν, ενεργεί ως πολιτικό δικαστήριο και δεν έχει 
εξουσία αυτεπάγγελτης ενεργείας, αλλά ενεργεί κατ' ένσταση του υποχρέου. Εφόσον 
όµως, η ένσταση της παραγραφής, διατυπώνεται από τον κατηγορούµενο κατά τρόπο 
σαφή και ορισµένο (άρθρο 262 παρ.1 ΚΠολ∆), το ∆ικαστήριο υποχρεούται να 
απαντήσει επ' αυτής, αφού η τυχόν βασιµότητά της συνεπάγεται την έλλειψη 
ενεργητικής νοµιµοποίησης της πολιτικής αγωγής και, συνακόλουθα, τη µη 
δυνατότητα αυτής να παρασταθεί στο ποινικό δικαστήριο, προς ικανοποίηση 
αξιώσεών της (ΑΠ 832/2008, ΑΠ 232/2008). Η ένσταση αυτή, εφόσον κατά την 
εκδίκαση της υποθέσεως στο πρωτόδικο δικαστήριο έχει υποκύψει σε παραγραφή η 
αξίωση του πολιτικώς ενάγοντος, κατά το αστικό δίκαιο (937 ΑΚ), πρέπει να 
προβάλλεται, κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και πριν την έναρξη της 
αποδεικτικής διαδικασίας και δεν µπορεί να προβληθεί σε µεταγενέστερο στάδιο της 
διαδικασίας, δηλαδή, στο ακροατήριο, το πρώτον, κατά τη συζήτηση στο εφετείο της 
υποθέσεως, µέσα στα πλαίσια του µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της εφέσεως που 
ασκήθηκε, από τον κατηγορούµενο, εφόσον δεν προβλήθηκε µε λόγο της εφέσεως 
αυτού, αφού, κατά το άρθρο 502 παρ.2 ΚΠ∆, το δευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο έχει 
εξουσία να κρίνει επί εκείνων µόνο των µερών της πρωτόδικης αποφάσεως, στα 
οποία αναφέρονται οι λόγοι εφέσεως (ΑΠ 832/2008, ΑΠ 1240/2007, η οποία έκρινε 
επί ενστάσεως παραγραφής της αξιώσεως του πολιτικώς ενάγοντος, που προβλήθηκε 
στο πρωτόδικο δικαστήριο, απορρίφθηκε και επαναφέρθηκε µε λόγο εφέσεως). 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 27, 46, 224, 262, 263, 
ΚΠ∆: 63, 63, 85, 86, 87, 502, 510 παρ.1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 
στοιχ. Ε, 
ΑΚ: 937, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1201 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συκοφαντική δυσφήµηση. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναίρεση 
Εισαγγελέα. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 362, 363, 366 παρ. 1, 3 και 367 
τταρ.1, 2 του ΠΚ προκύπτει ότι: α) αν δεν αποδεικνύεται ότι το δυσφηµιστικό 
γεγονός είναι ψευδές, καταλειποµένων αµφιβολιών περί της αληθείας ή αναληθείας 
αυτού, δεν στοιχειοθετείται το έγκληµα της συκοφαντικής δυσφηµίσεως, β) αν 
αποδεικνύεται ότι το δυσφηµιστικό γεγονός είναι αληθές δεν στοιχειοθετείται ούτε το 
έγκληµα της δυσφηµίσεως, ενώ αν υπάρχουν αµφιβολίες περί της αληθείας αυτού 
συντρεχόντων και των λοιπών όρων, στοιχειοθετείται το έγκληµα αυτό, εκτός αν 
συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της παρ. 1 του άρθρου 367 του ΠΚ. Είναι δυνατόν 
όµως να στοιχειοθετείται το από το αρθρ. 361 ΠΚ προβλεπόµενο έγκληµα της 
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εξυβρίσεως, αν από τον τρόπο της εκδήλωσης ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες 
τελέσθηκε η πράξη προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως  
- Προκειµένου για αθωωτική απόφαση, και δεδοµένου, ότι αντικείµενο αποδείξεως 
στην ποινική δίκη αποτελεί η ενοχή και όχι η αθωότητα του κατηγορουµένου, 
έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του 
ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν δεν εκτίθενται σ' αυτήν µε σαφήνεια και 
πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την ακροαµατική 
διαδικασία και θεµελιώνουν την ανυπαρξία των αντικειµενικών ή υποκειµενικών 
στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά 
αυτά και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε βάση τους οποίους το δικαστήριο της ουσίας 
κατέληξε στην αθωωτική για τον κατηγορούµενο κρίση του. Σε σχέση δε µε τα 
αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα 
στο σύνολο τους και όχι µόνο ορισµένα από αυτά. Για τη βεβαιότητα αυτή αρκεί να 
µνηµονεύονται όλα έστω και κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα, κλπ) χωρίς 
ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα 
από αυτά.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 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 σωστό 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 (Ολ. ΑΠ 3/2003).  
- Από τη διάταξη του άρθρου 505 παρ. 2 εδ. α' του ΚΠ∆ προκύπτει ότι ο 
"Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, µπορεί, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από το 
άρθρο 479 παρ.2 του ίδιου Κώδικα, να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε 
καταδικαστικής ή αθωωτικής απόφασης οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου και για 
όλους τους λόγους που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 του ίδιου 
κώδικα, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και εκείνοι, της ελλείψεως της από τα 
άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ απαιτούµενης ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, καθώς και της εσφαλµένης ερµηνείας ή εφαρµογής 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (αρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' και Ε' ΚΠ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 362, 363, 366, 367, 
ΚΠ∆: 479, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 359 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆υσφήµηση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία του Βουλεύµατος. 
- Στα άρθρα 362 και 363 ΠΚ ορίζεται ότι όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον 
τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλο 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 διαπράττεται το 
έγκληµα της συκοφαντικής δυσφηµήσεως. Εποµένως για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως απαιτείται α) ισχυρισµός ή διάδοση 
ενώπιον τρίτου για κάποιον άλλο γεγονότος που θα µπορούσε να βλάψει την τιµή ή 
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 ή την υπόληψη του άλλου. Ως γεγονός νοείται κάθε συγκεκριµένο περιστατικό 
του εξωτερικού κόσµου που ανάγεται στο παρελθόν ή το παρόν, υποπίπτει στις 
αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως, καθώς και κάθε συγκεκριµένη σχέση ή 
συµπεριφορά, αναφερόµενη στο παρελθόν ή το παρόν, που υποπίπτει στις αισθήσεις 
και αντίκειται στην ηθική και την ευπρέπεια. ∆εν αποκλείεται στην έννοια του 
γεγονότος να υπαχθούν η έκφραση γνώµης ή αξιολογικής κρίσης και χαρακτηρισµοί, 
οσάκις αµέσως ή εµµέσως υποκρύπτονται συµβάντα και αντικειµενικά εκδηλωτικά 
στοιχεία, τα οποία, στη συγκεκριµένη περίπτωση, συνιστούν προσβολή της 
προσωπικότητας. Ως ισχυρισµός, ο οποίος επιβάλλεται να γίνεται ενώπιον τρίτου, 
θεωρείται η ανακοίνωση που προέρχεται ή από ίδια πεποίθηση ή από µετάδοση από 
τρίτο πρόσωπο. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 364 του 
ΠΚ που αναφέρονται περιοριστικώς στην ανώνυµη εταιρία και προστατεύουν την 
οικονοµική και επιχειρηµατική οντότητα, τη φήµη και επαγγελµατική πίστη του 
νοµικού προσώπου της, προκύπτει ότι για την αντικειµενική υπόσταση του 
εγκλήµατος της δυσφηµήσεως ανώνυµης εταιρίας, που είναι έγκληµα αφηρηµένης 
διακινδυνεύσεως διάφορο της συκοφαντικής δυσφηµήσεως του φυσικού προσώπου, 
απαιτείται, εκτός των άλλων, όπως το υπό του υπαιτίου, µε οποιονδήποτε τρόπο, 
ενώπιον τρίτου, δια ισχυρισµού ή διαδόσεως ανακοινούµενο γεγονός, να αφορά είτε 
στις επιχειρήσεις ή στην οικονοµική κατάσταση ή γενικά στις εργασίες της εταιρίας 
είτε στα πρόσωπα που τη διευθύνουν ή την διοικούν και, ακόµη, να είναι το γεγονός 
αυτό πρόσφορο να βλάψει την εµπιστοσύνη του κοινού στην εταιρεία και εν γένει 
στις επιχειρήσεις της, χωρίς να προσαπαιτείται και η επέλευση βλάβης αυτής. Για την 
υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως της 
ανώνυµης εταιρίας απαιτείται δόλος άµεσος, ο οποίος συνίσταται στην ηθεληµένη 
ενέργεια του ισχυρισµού ή της διαδόσεως ενώπιον τρίτου του ως άνω γεγονότος και 
στη γνώση ότι τούτο είναι ψευδές και µπορεί να βλάψει την εµπιστοσύνη του κοινού 
στην εταιρία και γενικά στις επιχειρήσεις της.  



 

[129] 
 

- Το βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών που απορρίπτει προσφυγή του 
κατηγορουµένου κατά κλητηρίου θεσπίσµατος, µε το οποίο παραπέµφθηκε αυτός 
απευθείας στο ακροατήριο του Τριµελούς Εφετείου, έχει την από τις διατάξεις των 
άρθρων 93§3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ απαιτούµενη ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το 
άρθρο 484§1 στοιχ. δ του ΚΠοιν∆, όταν αναφέρονται σ' αυτό, µε σαφήνεια, 
πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που 
προέκυψαν από την κύρια ανάκριση ή την προανάκριση για τα αντικειµενικά και 
υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος που αποδίδεται στον κατηγορούµενο, τα 
αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι νοµικές 
σκέψεις µε βάση τις οποίες το Συµβούλιο έκρινε ότι τα εν λόγω περιστατικά, 
αναγόµενα στις εφαρµοστέες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, συνιστούν σοβαρές 
ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Για την ύπαρξη 
τέτοιας αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά 
µέσα γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το 
καθένα από αυτά. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι κατ' αρχήν αναγκαίο να 
αιτιολογείται ιδιαιτέρως, διότι ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγµατικών 
περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και 
εξυπακούεται ότι υπάρχει σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση από την πραγµάτωση 
των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο νόµος αξιώνει πρόσθετα στοιχεία για το 
αξιόποινο, όπως η γνώση ορισµένου περιστατικού ή σκοπός επελεύσεως ορισµένου 
πρόσθετου αποτελέσµατος. Το τελευταίο συµβαίνει και στα εγκλήµατα της 
συκοφαντικής δυσφηµήσεως και της δυσφηµήσεως ανώνυµης εταιρίας, για τη 
θεµελίωση της υποκειµενικής υποστάσεως των οποίων απαιτείται, όπως αναφέρθηκε, 
άµεσος δόλος. Η ύπαρξη τέτοιου δόλου πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς στο 
βούλευµα που απορρίπτει την προσφυγή, µε παράθεση των περιστατικών που 
δικαιολογούν τη γνώση του δράστη ότι το περιστατικό που ισχυρίστηκε ή διέδωσε 
ήταν ψευδές, διαφορετικά το βούλευµα στερείται της ειδικής και εµπεριστατωµένης, 
κατά την ανωτέρω έννοια, αιτιολογίας. Υπάρχει, όµως, και στην περίπτωση αυτή η εν 
λόγω αιτιολογία, όταν, σύµφωνα µε τις παραδοχές του βουλεύµατος, 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 
αυτή, περιστατικών. Τέλος, η επιβαλλόµενη από τις παραπάνω διατάξεις του 
Συντάγµατος και του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία υπάρχει και 
όταν το Συµβούλιο Εφετών αναφέρεται µερικώς ή εξολοκλήρου στην ενσωµατωµένη 
στο βούλευµα πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, αρκεί να εκτίθενται στην τελευταία 
µε σαφήνεια και πληρότητα τα προκύψαντα από την ανάκριση ή την προανάκριση 
πραγµατικά περιστατικά, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν αυτά και οι 
σκέψεις που στηρίζουν την απορριπτική πρόταση, µε την οποία συντάσσεται και η 
κρίση του Συµβουλίου.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 362, 363,  
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ΚΠ∆: 483, 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 955 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συκοφαντική δυσφήµηση. 
- Κατά το άρθρο 362 του ΠΚ "όποιος µε οποιοδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτων 
ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλο, γεγονός που µπορεί να βλάψει την τιµή και 
την υπόληψή του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών ή µε χρηµατική ποινή. 
Κατά δε το άρθρο 363 του Π.Κ "Αν στην περίπτωση του άρθρου 362 το γεγονός είναι 
ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι είναι ψευδές τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών µηνών". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για την αντικειµενική υπόσταση 
του εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως απαιτείται α) ισχυρισµός ή διάδοση 
γεγονότος ενώπιον τρίτου σε βάρος ορισµένου προσώπου, β) το γεγονός να είναι 
δυνατόν να βλάψει την τιµή και την υπόληψη, γ) να είναι ψευδές και ο υπαίτιος να 
γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές. Ως ισχυρισµός θεωρείται η ανακοίνωση η 
προερχόµενη ή από ίδια πεποίθηση, ή γνώµη ή από µετάδοση από τρίτο πρόσωπο. Ο 
ισχυρισµός ή η διάδοση επιβάλλεται να γίνεται ενώπιον τρίτου. Αυτό που 
αξιολογείται είναι το γεγονός, δηλαδή οποιοδήποτε συµβάν του εξωτερικού κόσµου, 
αναγόµενο στο παρόν ή το παρελθόν που υποπίπτει στις αισθήσεις και µπορεί να 
αποδειχθεί, αντίκειται δε προς την ηθική και την ευπρέπεια. Ως γεγονότα µε την 
ανωτέρω έννοια θεωρούνται και οι εξυβριστικοί χαρακτηρισµοί εφόσον βρίσκονται 
σε άµεση σύνδεση µε αυτά.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 362, 363, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Έγκληση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 910 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Προθεσµία υποβολής έγκλησης. Έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 117 παρ. 1 του ΠΚ "όταν ο νόµος απαιτεί έγκληση για 
την ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο 
δικαιούχος δεν υποβάλει την έγκληση µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα που έλαβε 
γνώση για την πράξη που τελέσθηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για έναν 
από τους συµµέτοχους της". Περαιτέρω, η καταδικαστική απόφαση επί εγκλήµατος 
που διώκεται κατ' έγκληση, όπως είναι η καταδολίευση δανειστών (άρθρα 397 παρ.1, 
3 ΠΚ), εφόσον η έγκληση υποβλήθηκε µετά την παρέλευση τριµήνου από την τέλεση 
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του, πρέπει να διαλαµβάνει ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία και ως προς τον 
χρόνο κατά τον οποίο ο δικαιούµενος σε έγκληση έλαβε γνώση για την πράξη που 
τελέσθηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για έναν από τους συµµέτοχους της. 
Εάν λείπει τέτοια αιτιολογία, αν δηλαδή στην απόφαση δεν εκτίθενται µε πληρότητα, 
σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα αποδειχθέντα πραγµατικά περιστατικά, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι σκέψεις µε τις οποίες υπήχθησαν τα περιστατικά 
αυτά στην άνω διάταξη του άρθρου 117 παρ. 1 ΠΚ ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 
παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠοιν∆ λόγος αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 117, 397,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Έκδοση εγκληµατιών - ∆ιαδικασία έκδοσης αλλοδαπών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 381 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκδοση αλλοδαπών εγκληµατιών. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 436 ΚΠ∆, αν δεν υπάρχει σύµβαση, οι όροι και 
η διαδικασία της έκδοσης αλλοδαπών εγκληµατιών ρυθµίζονται από τις διατάξεις των 
άρθρων 437-456 ιδίου κώδικα, 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 έκδοση στην Αλβανία των καταδιωκοµένων για εγκλήµατα 
ή καταζητούµενων προκείµενου να εκτίσουν ποινή, διέπεται από την Ευρωπαϊκή 
Σύµβαση Εκδόσεως της 13ης ∆εκεµβρίου 1957, η οποία ακυρώθηκε από την Ελλάδα 
(ν. 4165/1961 ΦΕΚ Α' 75, άρθρο 1) και από την Αλβανία µε έναρξη ισχύος από 
17.8.1998, συµπληρωµατικά δε, για τη ρύθµιση ζητηµάτων, για τα οποία δεν 
προβλέπει η ως άνω ∆ιεθνής Σύµβαση, εφαρµόζονται οι άνω διατάξεις του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας. Περαιτέρω σύµφωνα µε το άρθρο 452 του ΚΠ∆, την έκδοση 
µπορεί να τη διατάξει ο Υπουργός της ∆ικαιοσύνης µε απόφασή του µόνο όταν το 
συµβούλιο γνωµοδοτήσει καταφατικά και αµετάκλητα. Αυτός που έχει συλληφθεί και 
κρατείται µε σκοπό την έκδοση, απολύεται, αν το κράτος που τον ζήτησε δεν τον 
παραλάβει µέσα σε δυο µήνες από τότε που κοινοποιείται σ' αυτό η απόφαση του 
Υπουργού για την έκδοση. Σε κάθε περίπτωση ο εκζητούµενος απολύεται αν 
περάσουν δυο έτη από την ηµέρα της συλλήψεώς του, η οποία προθεσµία µπορεί να 
παραταθεί για έξι ακόµη µήνες µε απόφαση του δικαστικού συµβουλίου. Κάθε 
αµφιβολία ή αντίρρηση σχετικά µε την κράτηση του εκζητουµένου επιλύεται από το 
αρµόδιο για την έκδοση Συµβούλιο Εφετών και κατά του βουλεύµατος επιτρέπεται 
στον Εισαγγελέα και στον εκζητούµενο το ένδικο µέσο της αναιρέσεως. Εξάλλου 
κατά το άρθρο 441 του ΚΠ∆, αν εκείνος του οποίου ζητείται η έκδοση καταδιώκεται 
ή έχει καταδικαστεί στην Ελλάδα για άλλη πράξη, η έκδοσή του αναβάλλεται ως την 
περάτωση της ποινικής δίωξης και σε περίπτωση καταδίκης ωσότου εκτεθεί η ποινή ή 
απολυθεί από τις φυλακές. Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι 
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αν πριν συµπληρωθούν οι ανωτέρω προθεσµίες των δυο µηνών από την κοινοποίηση 
της απόφασης για την έκδοση ή των δυο ετών από τη σύλληψη του εκζητουµένου, 
καταδικαστεί αυτός στην Ελλάδα για άλλη πράξη, η έκδοση αναβάλλεται και οι 
ανωτέρω προθεσµίες παύουν να ισχύουν, αφού ο καταδικασθείς παύει να κρατείται 
πλέον µε σκοπό την έκδοση, αλλά κρατείται για έκτιση της επιβληθείσης ποινής.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 436, 441, 452,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Έκδοση εγκληµατιών - ∆ιαδικασία έκδοσης αλλοδαπών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 514 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- ∆ιαδικασία έκδοσης αλλοδαπών. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της Έφεσης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 436 ΚΠ∆ οι όροι και η διαδικασία της έκδοσης 
αλλοδαπών εγκληµατιών, ρυθµίζονται εάν υπάρχει διεθνής σύµβαση, µεταξύ της 
ελληνικής πολιτείας και του εκζητούντος κράτους, από τις διατάξεις της συµβάσεως 
αυτής και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις των άρθρων 437 επ. ιδίου Κώδικος, εφ' 
όσον αυτές δεν αντιτίθενται σε εκείνες της συµβάσεως ή για ζητήµατα για τα οποία 
δεν προβλέπει η σύµβαση. Εξ άλλου η από 13/12/1957 Ευρωπαϊκή σύµβαση 
εκδόσεως που υπεγράφη στο Παρίσι, και εκυρώθη από την Ελλάδα την 6-5-1961 µε 
τον Ν. 4165/1961, εκυρώθη και από την Αλβανία την 19-5-1998 µε έναρξη ισχύος 
από 17-8-1998, από δε της κυρώσεώς της διέπει το δίκαιο της εκδόσεως µεταξύ των 
ανωτέρω Κρατών. Περαιτέρω κατ' άρθρο 448 ΚΠ∆ αρµοδία δικαστική αρχή για την 
έκδοση αλλοδαπού είναι το συµβούλιο εφετών σε τριµελή σύνθεση, στο οποίο 
προσάγεται εκείνος που έχει συλληφθεί και το οποίο αποφασίζει µε αιτιολογηµένη 
γνωµοδότησή του (άρθρο 450) για την αίτηση της εκδόσεως, κατ' άρθρο δε 451 παρ.1 
ΚΠ∆ "κατά της οριστικής απόφασης του συµβουλίου εφετών επιτρέπεται σ' αυτόν για 
τον οποίο ζητείται η έκδοση και τον εισαγγελέα να ασκήσουν έφεση στο Ποινικό 
Τµήµα του Αρείου Πάγου, µέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη δηµοσίευση της 
απόφασης, για την έφεση συντάσσεται έκθεση από τον γραµµατέα εφετών" και παρ.2 
"Ο Άρειος Πάγος σε συµβούλιο αποφαίνεται µέσα σε οκτώ ηµέρες µε ανάλογη 
εφαρµογή των άρθρων 448 και 450. Αυτός για τον οποίο ζητείται η έκδοση 
κλητεύεται αυτοπροσώπως ή µέσω του αντικλήτου του είκοσι τέσσερις τουλάχιστον 
ώρες πριν από τη συζήτηση µε τη φροντίδα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου".  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 462 επ., 474 παρ. 2 και 502 παρ. 2 
ΚΠ∆ προκύπτει 1)ότι το µεταβιβαστικό αποτέλεσµα της εφέσεως προσδιορίζεται από 
την έκταση και το περιεχόµενο των προβαλλοµένων λόγων στην έρευνα των οποίων 
περιορίζεται το δευτεροβάθµιο δικαστήριο που έχει εξουσία να κρίνει µόνο για εκείνα 
τα µέρη της προσβαλλοµένης αποφάσεως, στα οποία αναφέρονται οι λόγοι της 
εφέσεως που προτείνει ο εκκαλών και 2) ότι στην έκθεση εφέσεως µε την οποίαν 
επιδιώκεται ο έλεγχος και η διόρθωση των σφαλµάτων της προσβαλλοµένης 
αποφάσεως, πρέπει να διατυπώνονται οι λόγοι, για τους οποίους ασκείται και να 
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προτείνονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, για να είναι δεκτικοί δικαστικής 
εκτιµήσεως άλλως η έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αυτά ισχύουν κατ' 
αναλογία και ως προς το ένδικο µέσο της εφέσεως, που προβλέπεται από την 
ανωτέρω διάταξη του άρθρου 451 παρ.1 ΚΠ∆ κατά της αποφάσεως του συµβουλίου 
εφετών για την έκδοση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 436, 437 επ., 448, 451, 462 επ., 474, 502,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ένδικα µέσα - Εκπρόθεσµη έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 595 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Επίδοση. Τόπος κατοικίας. Εκπρόθεσµο ένδικο µέσο. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 ΚΠ∆, η προθεσµία για την άσκηση ενδίκων 
µέσων είναι δέκα ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούµενος δεν 
είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης η πιο πάνω προθεσµία είναι επίσης 
δεκαήµερη, εκτός αν αυτός διαµένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαµονή του, 
οπότε η προθεσµία είναι τριάντα ηµέρες και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την 
επίδοση της αποφάσεως. Εξάλλου, από τις διατάξεις των άρθρων 154 παρ. 2 και 156 
του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι ως άγνωστης διαµονής θεωρείται εκείνος που 
απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του σε άγνωστο µέρος για τη δικαστική αρχή 
που έχει εκδώσει το επίδικο έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοση του και στην 
περίπτωση αυτή η επίδοση γίνεται, ως άγνωστης διαµονής, µετά την άκαρπη 
αναζήτηση των αναφεροµένων στη διάταξη του άρθρου 156 παρ. 1 εδ. α' προσώπων, 
προς το δήµαρχο ή τον αρµόδιο δηµοτικό υπάλληλο που όρισε ο δήµαρχος της 
τελευταίας κατοικίας ή διαµονής του, άλλως η επίδοση είναι άκυρη και δεν αρχίζει η 
ως άνω προθεσµία ασκήσεως ενδίκων µέσων. Τέλος, κατά τις διατάξεις, του άρθρου 
476 παρ. 1 ΚΠ∆, όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε εκπρόθεσµα το αρµόδιο δικαστικό 
συµβούλιο ή το δικαστήριο το απορρίπτει ως απαράδεκτο, κατά δε της σχετικής 
απόφασης επιτρέπεται αναίρεση (παρ. 2). Ο έλεγχος του Αρείου Πάγου περιορίζεται 
στην ορθότητα της κρίσης για την απόρριψη αυτή. Ειδικότερα η απόφαση που 
απορρίπτει το ένδικο µέσο της έφεσης ως εκπρόθεσµο, για να έχει την απαιτούµενη 
από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, πρέπει να διαλαµβάνει το χρόνο της επίδοσης της 
προσβαλλοµένης απόφασης και εκείνον της άσκησης του ενδίκου µέσου, καθώς και 
το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση (ΟλΑΠ 6/1994 και 4/1995). Αν 
όµως µε το ένδικο µέσο αµφισβητούνται ο τόπος κατοικίας εκείνου που ασκεί το 
ένδικο µέσο και το άγνωστο της διαµονής του, όπως και η εντεύθεν αδυναµία γνώσης 
της επίδοσης, πρέπει επίσης να διαλαµβάνεται στην απόφαση σχετική αιτιολογία, 
άλλως ιδρύεται ο κατ' άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' λόγος αναίρεσης.  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠ∆: 156, 473, 476, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Ένδικα µέσα - Εκπρόθεσµη έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 596 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Εκπρόθεσµη έφεση.Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Επίδοση σε πρόσωπο 
άγνωστης διαµονής. Τόπος κατοικίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 του ΚΠ∆, όπου ειδική διάταξη νόµου δεν 
ορίζει διαφορετικά, η προθεσµία για την άσκηση του ένδικου µέσου της έφεσης, αν ο 
δικαιούµενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης είναι δέκα ηµέρες 
και αρχίζει από την επίδοση της απόφασης, η οποία πρέπει να γίνεται όπως ορίζουν 
τα άρθρα 155 επόµ. του ίδιου Κώδικα. Αν η έφεση ασκηθεί εκπρόθεσµα, κατά τη 
διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 του αυτού Κώδικα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο 
έλεγχος του Αρείου Πάγου περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσης για την απόρριψη 
αυτή (ΟλΑΠ 3/ 1995).  
- Η απορριπτική αυτή απόφαση του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου, για να 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 ΚΠ∆ λόγο αναίρεσης, αρκεί να διαλαµβάνει το χρόνο της νόµιµης 
επίδοσης της πρωτοβάθµιας απόφασης, εκείνον της άσκησης της έφεσης και το 
αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση χωρίς να απαιτείται ο ειδικότερος 
προσδιορισµός τούτου ή η µνεία των, κατά το άρθρο 161 παρ. 1 ΚΠ∆, στοιχείων της 
εγκυρότητας της επίδοσης (ΟλΑΠ 8/1995, 4/1995, 6, 7/1995). Μεταξύ των λόγων 
ακυρότητας της επίδοσης, οι οποίοι πρέπει να προβάλλονται υποχρεωτικά µε την 
έφεση, είναι και ότι η επίδοση ως αγνώστου διαµονής, έγινε χωρίς να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις αυτής, µολονότι δηλαδή ο εκκαλών- κατηγορούµενος είχε γνωστή 
διαµονή σε συγκεκριµένο τόπο και διεύθυνση.  
- Ως άγνωστης διαµονής, θεωρείται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 156 παρ. 1 και 2 
του ιδίου Κώδικα, εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η 
διαµονή του είναι άγνωστη για τη ∆ικαστική Αρχή που έχει εκδώσει το προοριζόµενο 
για επίδοση έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοσή του, έστω και αν αυτή είναι 
γνωστή σε τρίτους ή και στην Αστυνοµική Αρχή. Τόπος δε κατοικίας νοείται εκείνος 
που έχει δηλώσει ο κατηγορούµενος, κατά το άρθρο 273 παρ. 1 του ΚΠ∆ κατά την 
προανάκριση που τυχόν έχει ενεργηθεί και σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, εκείνος 
που έχει δηλώσει στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή και αν δεν έχει ενεργηθεί 
προανάκριση ή ο κατηγορούµενος δεν έχει εµφανισθεί κατ' αυτήν, ως τόπος 
κατοικίας θεωρείται εκείνος που αναφέρεται στη µήνυση ή στην έγκληση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 155 επ., 156, 273, 473, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Ένδικα µέσα - Εκπρόθεσµη έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1099 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εκπρόθεσµη έφεση. Ανωτέρα βία. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 340 παρ. 2, 473 παρ. 1 και 476 
παρ. 1 και 2 Κ.Π.∆. συνάγεται ότι επιτρέπεται στον κατηγορούµενο να 
εκπροσωπείται µόνον από συνήγορο, που διορίζεται µε απλή έγγραφη δήλωσή του. Ο 
εκπροσωπών τον κατηγορούµενο συνήγορος, ενεργεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις 
γι’ αυτόν, οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο κατηγορούµενος θεωρείται πραγµατικά 
παρών και όχι ωσεί παρών, για το λόγο δε αυτό και η προθεσµία των δέκα (10) 
ηµερών, για την άσκηση υπό τούτου του ενδίκου µέσου της εφέσεως, αρχίζει από την 
δηµοσίευση της καταδικαστικής αποφάσεως και όχι από την επίδοσή της, υπό την 
προϋπόθεση, όµως, ότι ο νοµίµως εκπροσωπήσας αυτόν συνήγορος, ήταν παρών 
κατά τη δηµοσίευση, διότι, πληροφορούµενος την καταδίκη του εντολέα του, µπορεί 
ν’ ασκήσει, κατ’ άρθρο 465 παρ. 2 Κ.Π.∆, ένδικο µέσο, χωρίς άλλη εντολή.  
- Κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε 
εκπρόθεσµα το ∆ικαστήριο κηρύσσει αυτό απαράδεκτο. Περαιτέρω, η απόφαση που 
απορρίπτει το ένδικο µέσο της εφέσεως ως εκπρόθεσµο, για να έχει την απαιτούµενη 
από τις διατάξεις των άρθρων 93§3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, πρέπει να διαλαµβάνει, τον χρόνο επιδόσεως της 
αποφάσεως κατά της οποίας στρέφεται η έφεση και εκείνον της ασκήσεως του 
ενδίκου µέσου, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση (ΟλΑΠ 
6 και 7/1994), χωρίς να απαιτείται η µνεία των κατά το άρθρο 161 παρ. 1 του Κ.Π.∆. 
στοιχείων της εγκυρότητας της επιδόσεως. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν 
απαιτείται επίδοση της απόφασης για να αρχίσει να τρέχει η προθεσµία άσκησης της 
έφεσης, όπως είναι και εκείνη, κατά την οποία η απόφαση εκδόθηκε ωσεί παρόντος 
του κατηγορουµένου, που εκπροσωπήθηκε στην δίκη από νόµιµα διορισµένο 
δικηγόρο, απαιτείται να διαλαµβάνεται στην απόφαση ο χρόνος έκδοσης της 
απόφασης και ο χρόνος άσκησης της έφεσης.  
- Από την γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία κανείς δεν µπορεί να υποχρεωθεί 
στα αδύνατα, συνάγεται ότι είναι επιτρεπτή η άσκηση του ενδίκου µέσου µετά την 
πάροδο της προθεσµίας ασκήσεώς του, αν συνέτρεξε λόγος ανωτέρας βίας ή 
ανυπερβλήτου κωλύµατος. Όταν εκείνος που ασκεί το ένδικο µέσο, προβάλλει 
λόγους ανωτέρας βίας οι οποίοι τον εµπόδισαν να το ασκήσει εµπροθέσµως, τότε η 
προαναφερθείσα ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και 
στην απορριπτική των ως άνω λόγων, κρίση του δικαστηρίου (ΟλΑΠ 4 και 5/1995).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 161, 340, 465, 473, 476, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
 



 

[136] 
 

Ένδικα µέσα - Εκπρόθεσµη έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 391 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εκπρόθεσµο ένδικο µέσο. Ανωτέρα βία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 473 παρ. 1 του ΚΠ∆, όπου ειδική διάταξη δεν ορίζει διαφορετικά, η 
προθεσµία για την άσκηση του ενδίκου µέσου της εφέσεως, αν ο δικαιούµενος δεν 
είναι παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως, είναι δέκα ηµέρες και αρχίζει από 
την επίδοση της αποφάσεως, η οποία πρέπει να γίνεται, όπως ορίζουν οι διατάξεις 
των άρθρων 155 επ. του ίδιου κώδικος, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 
του ίδιου κώδικα, αν η έφεση ασκηθεί εκπρόθεσµα, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 
είτε από συµβούλιο, είτε από το αρµόδιο δικαστήριο. Κατά της αποφάσεως που 
απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσµη είναι επιτρεπτή η άσκηση αιτήσεως 
αναιρέσεως, για όλους τους λόγους που αναφέρονται περιοριστικούς στη διάταξη του 
άρθρου 510 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, µεταξύ των οποίων η έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, µε την προϋπόθεση ότι αναφέρεται στην ορθότητα 
της κρίσεως για το απαράδεκτο. Περαιτέρω, η απόφαση µε την οποία απορρίπτεται το 
ένδικο µέσο της εφέσεως ως απαράδεκτο, λόγω εκπροθέσµου ασκήσεως του, για να 
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 ίδιου κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, πρέπει να διαλαµβάνει το χρόνο επιδόσεως στον εκκαλούντα της 
προσβαλλόµενης µε την έφεση αποφάσεως, εκείνον της ασκήσεως του ενδίκου µέσου 
καθώς και το αποδεικτικό επιδόσεως, από το οποίο προκύπτει η επίδοση, χωρίς 
ειδικότερο προσδιορισµό των στοιχείων της εγκυρότητας του αποδεικτικού και της 
επιδόσεως (Ολ.ΑΠ 6,7/1994). Αν η επίδοση είναι άκυρη, δεν αρχίζει η σχετική 
προθεσµία.  
- Από τη γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία κάνεις δεν µπορεί να υποχρεωθεί 
στα αδύνατα, συνάγεται ότι είναι επιτρεπτή η άσκηση του ενδίκου µέσου και µετά 
την πάροδο της προθεσµίας ασκήσεως αυτού, αν συνέτρεξε λόγος ανωτέρας βίας ή 
ανυπερβλήτου κωλύµατος. Γι' αυτό, όταν εκείνος που ασκεί το ένδικο µέσο της 
εφέσεως προβάλλει την ακυρότητα της γενοµένης επιδόσεως της προσβαλλόµενης 
αποφάσεως ή ότι η εκπρόθεσµη άσκηση της εφέσεως οφείλεται σε ανωτέρα βία ή 
άλλο ανυπέρβλητο κώλυµα, τότε η προαναφερθείσα αιτιολογία, εφόσον ο περί 
ακυρότητας ισχυρισµός ή αυτός περί ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύµατος, 
προβάλλεται κατά τρόπο ορισµένο, υπό την έννοια ότι τα επικαλούµενα περιστατικά, 
αληθή υποτιθέµενα, επάγονται ακυρότητα ή δύνανται να υπαχθούν στην νοµική 
έννοια της ανωτέρας βίας ή του ανυπερβλήτου κωλύµατος, πρέπει να εκτείνεται και 
στην απορριπτική των λόγων του δικαστηρίου κρίση. Περαιτέρω, ανωτέρα βία είναι 
απρόβλεπτο γεγονός, είτε αντικειµενικώς εκτιµώµενο, είτε σχετικώς µε το πρόσωπο 
του δικαιούχου, το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν µπορεί να αποτραπεί 
ακόµα και µε µέτρα άκρας συνέσεως και επιµέλειας, ενώ ανυπέρβλητο κώλυµα είναι 
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το είναι το γεγονός εκείνο το οποίο δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ασκούντος το 
ένδικο µέσο και δεν µπορούσε να υπερνικηθεί από αυτόν µε κανένα τρόπο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 155 επ., 473, 476, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1662 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επανάληψη διαδικασίας προς το συµφέρον του καταδικασµένου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 525 παρ. 1 ΚΠ∆ η ποινική διαδικασία που 
περατώθηκε µε αµετάκλητη απόφαση, επαναλαµβάνεται προς το συµφέρον του 
καταδικασµένου για πληµµέληµα ή κακούργηµα, µόνο στις αναφερόµενες πέντε 
περιπτώσεις, µεταξύ των οποίων και "αν µετά την οριστική καταδίκη κάποιου, 
αποκαλύφθηκαν νέα - άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν - γεγονότα ή 
αποδείξεις, τα οποία µόνα τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα που είχαν προσκοµισθεί 
προηγουµένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάσθηκε είναι αθώος ή 
καταδικάσθηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά τέλεσε". 
Νέες αποδείξεις, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, είναι εκείνες που δεν 
υποβλήθηκαν στο 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 αίτησης για επανάληψη της διαδικασίας, από την 
έρευνα των πρακτικών της προηγούµενης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της 
δικογραφίας. Τέτοιες νέες αποδείξεις µπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως καταθέσεις 
νέων µαρτύρων ή νεότερες καταθέσεις, συµπληρωµατικές ή διευκρινιστικές, ή και 
τροποποιητικές εκείνων που είχαν τεθεί υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή 
δικαστικές αποφάσεις ή πρακτικά ή άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αµφίβολα 
σηµεία της υπόθεσης, µε την προϋπόθεση όµως ότι οι αποδείξεις αυτές εκτιµώµενες 
είτε µόνες τους, είτε σε συνδυασµό µε εκείνες που είχαν προσκοµισθεί στο 
δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό και όχι 
απλώς πιθανό, ότι ο καταδικασµένος είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκληµα 
βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά τέλεσε. Εξάλλου δεν είναι επιτρεπτή η αίτηση 
επανάληψης της ποινικής διαδικασίας, µε την οποία ο καταδικασθείς κατηγορούµενος 
ζητεί να επαναληφθεί η διαδικασία επειδή προέκυψαν νέα γεγονότα από τα οποία 
συνάγεται ότι εσφαλµένα διατάχθηκε η απέλασή του από τη Χώρα, εφόσον µε αυτή 
δεν αµφισβητεί την ενοχή του και την καταδίκη του. Αρµόδιο δε προς εκδίκαση µιας 
τέτοιας αίτησης επανάληψης της ποινικής διαδικασίας για κακούργηµα, για το οποίο 
καταδικάστηκε ο αιτών, από το Πενταµελές Εφετείο, είναι σύµφωνα µε τα άρθρα 527 
παρ. 3 και 528 παρ. 1 ΚΠ∆, το ∆ικαστήριο του Αρείου Πάγου σε Συµβούλιο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 527, 528, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  



 

[138] 
 

Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 839 
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 είτε γιατί δεν τέλεσε την πράξη είτε γιατί την τέλεσε 
µεν, αλλά, κατά το χρόνο τελέσεώς της, ήταν ακαταλόγιστος, 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.  
- Σύµφωνα µε τα άρθρα 528 παρ. 1 εδ. α' και 527 παρ. 3 του ΚΠοιν∆, αρµόδιο να 
αποφασίσει για την αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας είναι το Συµβούλιο του 
Αρείου Πάγου, αν η αµετάκλητη καταδίκη απαγγέλθηκε από Εφετείο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 527, 528, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 903 
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, ύστερα από την οριστική 
καταδίκη του, αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν, 
γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία, µόνα τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα που είχαν 
προσκοµισθεί προηγουµένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάσθηκε είναι 
αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά 
τέλεσε. Νέες αποδείξεις, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είναι εκείνες, οι 
οποίες δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και ως εκ τούτου ήταν άγνωστες στους 
δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, την κρίση του δε αυτή 
σχηµατίζει το δικαστήριο, που επιλαµβάνεται της αιτήσεως περί επαναλήψεως της 
διαδικασίας, από την έρευνα των πρακτικών της προηγούµενης δίκης, καθώς και από 
τα έγγραφα της δικογραφίας. Νέες αποδείξεις µπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως 
καταθέσεις νέων µαρτύρων ή και νεότερες καταθέσεις, συµπληρωµατικές ή 
διευκρινιστικές ή και τροποποιητικές εκείνων που τέθηκαν υπόψη του ∆ικαστηρίου ή 
νέα έγγραφα ή άλλα στοιχεία, τα οποία διευκρινίζουν αµφίβολα σηµεία της 
υποθέσεως, µε την προϋπόθεση, όµως, ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιµώµενες είτε 
µόνες τους, είτε σε συνδυασµό µε εκείνες που είχαν προσκοµισθεί στο δικαστήριο, 
που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό και όχι απλώς πιθανό, 
ότι ο καταδικασµένος είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο από 
εκείνο που πραγµατικά τέλεσε. ∆εν µπορούν να αποτελέσουν λόγο επαναλήψεως της 
διαδικασίας γεγονότα, τα οποία δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την 
καταδικαστική απόφαση, αλλ` αντίθετα ερευνήθηκαν αµέσως ή εµµέσως και 
απορρίφθηκαν απ` αυτούς, έστω και κατ` εσφαλµένη εκτίµηση των τεθέντων υπόψη 
τους αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και εκείνα µε τα οποία επιδιώκεται ο από 
ουσιαστικής και νοµικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλόµενης αποφάσεως µε βάση 
το αποδεικτικό υλικό, το οποίο έλαβαν υπόψη τους οι εκδόσαντες αυτή δικαστές, 
καθόσον η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, ως στρεφόµενη κατά αµετάκλητης 
αποφάσεως, δεν αποτελεί ένδικο µέσο, αλλά έκτακτη διαδικασία.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 527, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 904 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επανάληψη διαδικασίας. 
- Κατ' άρθρο 475 παρ. 1 ΚΠ∆, " Ο διάδικος µπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο µέσο 
που έχει ασκήσει. Η παραίτηση δηλώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 474 παρ. 1 ..." και 
κατ' άρθρον 476§1 ιδίου Κώδικος "όταν", εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο αυτό "έγινε νόµιµα παραίτηση από το ένδικο µέσο...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...". 
- Η κατά το άρθρο 525 ΚΠ∆ αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας, η οποία επερατώθη 
µε αµετάκλητη απόφαση, δεν αποτελεί ένδικο µέσο, αλλ' έκτακτη διαδικασία, η οποία 
επιδιώκει µε την συνδροµή των προϋποθέσεων του νόµου, την ακύρωση της 
προσβαλλοµένης µε αυτή αµετακλήτου δικαστικής αποφάσεως. Παρά ταύτα είναι 
επιτρεπτή, εφ' όσον δεν είναι ασυµβίβαστο προς την αίτηση αυτή και δια την 
ταυτότητα του νοµικού λόγου, η εφαρµογή των άνω διατάξεων (των άρθρων 475, 476 
ΚΠ∆), όταν αυτή έχει υποβληθεί υπό του καταδικασθέντος, οπότε η επανάληψη 
διεξάγεται προς το συµφέρον του. Συνεπώς ο τελευταίος αυτός, ο οποίος υπέβαλε 
τοιαύτη αίτηση, επαναλήψεως της διαδικασίας, µπορεί να παραιτηθεί από αυτήν. Έτι 
περαιτέρω από την διάταξη του άρθρου 527§3 ΚΠ∆ που ορίζει ότι "η αίτηση... 
υποβάλλεται στον εισαγγελέα εφετών αν η αµετάκλητη καταδίκη ή αθώωση 
απαγγέλθηκε από πληµµελειοδικείο και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε κάθε 
άλλη περίπτωση"... συνδυαζοµένη προς τις αναλογικώς εφαρµοζόµενες διατάξεις των 
άνω άρθρων 475§1, 474§1 και 476§1 ΚΠ∆, συνάγεται ότι και η άσκηση της 
αιτήσεως περί επαναλήψεως της δι' αµετακλήτου αποφάσεως περατωθείσης ποινικής 
διαδικασίας και η από ταύτης επιτρεποµένη υπό του αιτούντος παραίτηση, γίνεται δια 
της υποβολής του σχετικού δι' εκάστην δικογράφου, µη απαιτουµένης εγχειρίσεως 
τούτου εις τους κατά τ' άνω αρµοδίους κατά περίπτωση εισαγγελείς.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 474, 475, 525, 527, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επίδοση - Αγνώστου διαµονής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 965 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εκπρόθεσµη έφεση. Επίδοση ως αγνώστου διαµονής. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 ΚΠοιν∆, η προθεσµία για την άσκηση 
ενδίκων µέσων, είναι δέκα ηµέρες από τη δηµοσίευση της αποφάσεως. Αν ο 
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δικαιούµενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως η προθεσµία είναι, 
επίσης, δεκαήµερη, εκτός αν αυτός διαµένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η 
διαµονή του, οπότε η προθεσµία είναι τριάντα ηµέρες και αρχίζει σε κάθε περίπτωση 
από την επίδοση της αποφάσεως.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 156 του ίδιου Κώδικα, αν το πρόσωπο, στο οποίο 
πρόκειται να γίνει η επίδοση, απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και είναι 
άγνωστη η διαµονή του, η επίδοση γίνεται, µετά την άκαρπη αναζήτηση των 
αναφεροµένων στη διάταξη αυτή προσώπων, στο δήµαρχο της τελευταίας γνωστής 
κατοικίας ή διαµονής του ή στο δηµοτικό υπάλληλο που ορίζει ο δήµαρχος γι' αυτό το 
σκοπό. Η µη τήρηση των διατυπώσεων αυτών συνεπάγεται κατά το άρθρο 154 παρ. 2 
ΚΠοιν∆ την ακυρότητα της επιδόσεως και δεν αρχίζει η ανωτέρω προθεσµία 
ασκήσεως ενδίκων µέσων. Ως άγνωστης διαµονής θεωρείται, κατά τις διατάξεις των 
ως άνω άρθρων 154 και 156, εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του 
και η διαµονή του είναι άγνωστη για τη ∆ικαστική (Εισαγγελική) Αρχή που έχει 
εκδώσει το προς επίδοση έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοση του, έστω και αν 
αυτή είναι γνωστή σε τρίτους, όπως είναι ακόµη και άλλη Εισαγγελική Αρχή ή και η 
Αστυνοµική Αρχή. Τόπος δε κατοικίας θεωρείται εκείνος, τον οποίο έχει δηλώσει ο 
κατηγορούµενος, κατά το άρθρο 273 παρ. 1 ΚΠοιν∆, κατά την προανάκριση που 
τυχόν έχει ενεργηθεί και, σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, εκείνος που έχει δηλωθεί 
στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή και, αν δεν έχει ενεργηθεί προανάκριση ή ο 
κατηγορούµενος δεν εµφανίσθηκε κατ' αυτήν, ως τόπος κατοικίας θεωρείται εκείνος 
που αναφέρεται στη µήνυση ή στην έγκληση.  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 476 παρ. 1 και 2 ΚΠοιν∆, όταν το ένδικο 
µέσο ασκήθηκε εκπρόθεσµα, το αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο ή δικαστήριο το 
απορρίπτει ως απαράδεκτο, κατά δε της σχετικής αποφάσεως επιτρέπεται αναίρεση, ο 
έλεγχος, όµως, του Αρείου Πάγου στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στην ορθότητα 
της κρίσεως για το απαράδεκτο. Τέλος, η ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της 
δικαστικής αποφάσεως, που επιβάλλεται από το Σύνταγµα (άρθρο 93 παρ. 3) και τον 
ΚΠοιν∆ (άρθρο 139) απαιτείται και για την απόφαση που απορρίπτει το ένδικο µέσο 
ως απαράδεκτο. Ειδικότερα η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσµη, 
για να έχει την κατά τα ανωτέρω ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, πρέπει να 
διαλαµβάνει το χρόνο επιδόσεως της προσβαλλόµενης αποφάσεως στον εκκαλούντα, 
αν απαγγέλθηκε απόντος τούτου, το χρόνο ασκήσεως της εφέσεως και το αποδεικτικό 
από το οποίο προκύπτει η επίδοση της αποφάσεως στον εκκαλούντα (ΟλΑΠ 4/1995, 
και 7/1994). Αν προβάλλεται µε την έφεση λόγος ακυρότητας της επιδόσεως της 
εκκαλούµενης αποφάσεως ή λόγος ανώτερης βίας, εκ της οποίας απωλέσθηκε η 
προθεσµία, η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στην απορριπτική του λόγου αυτού 
κρίση του δικαστηρίου, άλλως ιδρύεται λόγος αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 
οτοιχ. ∆' ΚΠοιν∆. Μεταξύ των λόγων ακυρότητας της επιδόσεως, οι οποίοι πρέπει να 
προβάλλονται υποχρεωτικά µε την έφεση, είναι και το ότι η επίδοση "ως άγνωστης 
διαµονής" έγινε χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής, µολονότι, δηλαδή, ο 
εκκαλών-κατηγορούµενος είχε γνωστή διαµονή. Επίσης, πρέπει, να προβάλλεται 
υποχρεωτικά µε την έφεση και ο λόγος ανώτερης βίας, εκ της οποίας ο εκκαλών 
παρακωλύθηκε στην εµπρόθεσµη άσκηση της, στην έννοια, όµως, της οποίας δεν 
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εµπίπτει και ο ισχυρισµός για ακυρότητα της επιδόσεως "ως άγνωστης διαµονής" και 
η εντεύθεν αδυναµία γνώσεως από τον εκκαλούντα της εκκαλούµενης αποφάσεως, 
γιατί στην περίπτωση αυτή ο τελευταίος δεν επικαλείται λόγο ανώτερης βίας, 
δικαιολογητικό της εκπρόθεσµης ασκήσεως της εφέσεως του, αλλά µάχεται κατά του 
κύρους της επιδόσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 154, 156, 273, 473, 476, 510 παρ. 1 οτοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Εργατικά εγκλήµατα - Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 926 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. 
- Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967 µε τις στην διάταξη αυτή 
οριζόµενες αθροιστικώς ποινές τιµωρείται όποιος υπέχει νόµιµη υποχρέωση 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον ίδιο (εργοδοτικών) ασχέτως 
ποσού, προς τους υπαγοµένους στο Υπουργείο Εργασίας κάθε φύσεως Οργανισµούς 
Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ασφαλίσεως ή ειδικούς Λογαριασµούς και 
δεν τις καταβάλλει στους οργανισµούς αυτούς εντός ενός µηνός, αφότου κατέστησαν 
απαιτητές. Κατά δε την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου 1 του Ν. 86/1967 τιµωρείται 
για υπεξαίρεση µε τις στην εν λόγω διάταξη προβλεπόµενες αθροιστικώς ποινές 
όποιος παρακρατεί ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων εις αυτόν (εργατικές), 
µε σκοπό αποδόσεώς των στους ανωτέρω κατά την παράγραφο 1 Οργανισµούς και 
δεν καταβάλλει ή δεν αποδίδει αυτές προς τους Οργανισµούς αυτούς εντός µηνός αφ' 
ότου κατέστησαν απαιτητές. Με το άρθρο 33 του Ν. 3346/2005 ορίσθηκε ότι για την 
εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 του ΑΝ 87/1967, απαιτείται το ποσό των 
ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών), καθώς και των 
παρακρατουµένων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων, να υπερβαίνουν 
συνολικώς τα δύο χιλιάδες (2000) ευρώ. Το ποσό αυτό αναπροσαρµόσθηκε στα πέντε 
χιλιάδες (5000) ευρώ µε το άρθρο 4 της από 16/9/2009 Πράξεως Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 181/16.9.2009), κυρωθείσης µε το άρθρο πρώτο του Ν. 
3814/2010 (ΦΕΚ Α 3/12.1.2010) και µε το άρθρο 30 του ν. 3904/2010, που 
αντικατέστησε το άρθρο 33 του Ν. 3346/2005, στα είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. 
Περαιτέρω, από την διάταξη του άρθρου 2 του ΠΚ που ορίζει ότι "αν από την τέλεση 
της πράξεως µέχρι την αµετάκλητη εκδίκαση αυτής, ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι 
νόµοι, εφαρµόζεται αυτός που περιέχει τις ευµενέστερες για τον κατηγορούµενο 
διατάξεις", απορρέει η αρχή της αναδροµικής εφαρµογής του ηπιοτέρου νόµου από 
τους περισσοτέρους που ίσχυσαν µέχρι την αµετάκλητη εκδίκαση της πράξεως. Ως 
ηπιότερος δε, κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως, θεωρείται, µεταξύ των άλλων, 
και ο νόµος που, για τον χαρακτηρισµό ορισµένης πράξεως ως αξιοποίνου 
απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία , από όσα ήσαν αναγκαία µέχρι την ισχύ αυτού για να 
προσλάβει η πράξη αξιόποινο χαρακτήρα.  
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Εποµένως, η προδιαληφθείσα διάταξη του άρθρου 33 του Ν. 3346/2005, όπως ισχύει, 
διά της οποίας ορίσθηκε ότι για την θεµελίωση του αξιοποίνου της µη καταβολής των 
οφειλοµένων ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών απαιτείται το οφειλόµενο 
ποσό να υπερβαίνει, συνολικώς, το ποσό των 20.000 ευρώ, είναι ηπιότερος για τον 
κατηγορούµενο και εφαρµοστέος, λαµβανόµενος υπόψη και αυτεπαγγέλτως από τον 
Άρειο Πάγο κατ' εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 511 και 514 ΚΠ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 2, 
ΚΠ∆: 511, 514, 
ΑΝ: 86/1967, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3346/2005, άρθ. 33,  
Νόµοι: 3814/2010,  
Νόµοι: 3904/2010, άρθ. 30, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικά εγκλήµατα - Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 954 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- 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 αποδόσεώς τους στους κατά την [αρ. 1 Οργανισµούς, και δεν καταβάλλει ή 
δεν αποδίδει αυτές στους Οργανισµούς αυτούς εντός µηνός αφότου κατέστησαν 
απαιτητές. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 30 του Ν 3904/23-12-2010, που εφαρµόζεται, ως 
επιεικέστερος νόµος (αρθρ. 2 ΠΚ) και για τις πράξεις που τελέστηκαν και προ του 
νόµου αυτού (23-12-2010 άρθρο 38), για την εφαρµογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 
1 του ΑΝ 86/1967, οι εργοδοτικές και εργατικές εισφορές πρέπει να υπερβαίνουν τα 
ποσά των 20.000 και 10.000 ευρώ, αντίστοιχα. 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 του ΙΚΑ, ως χρόνος 
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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 έχει 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 ∆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. Κατ' ακολουθίαν αυτών, για την πληρότητα της 
αιτιολογίας καταδικαστικής, για την παράβαση του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967 
αποφάσεως, πρέπει να περιέχονται σ' αυτήν τα κρίσιµα περιστατικά για τη θεµελίωση 
των δύο ως άνω αξιοποίνων 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 επιχείρηση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 2, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΑΝ: 1846/1951, άρθ. 8, 26, 
ΑΝ: 86/1967, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικά εγκλήµατα - Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1316 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά την παρ.1 του άρθρου 1 AN 86/1967, όποιος υπέχει νόµιµη υποχρέωση 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ασχέτως ποσού, οι οποίες τον βαρύνουν προς 
τους υπαγόµενους στο Υπουργείο Εργασίας, πάσης φύσεως ασφαλιστικούς 
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οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης ή ειδικούς λογαριασµούς και δεν τις έχει 
καταβάλει εντός µηνός από τότε που κατέστησαν απαιτητές τιµωρείται ... Κατά δε 
την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, όποιος παρακρατεί ασφαλιστικές εισφορές των 
εργαζοµένων σε αυτόν προκειµένου να τις αποδώσει στους πιο πάνω οργανισµούς και 
δεν τις αποδίδει εντός µηνός από τότε που έγιναν απαιτητές τιµωρείται για 
υπεξαίρεση µε φυλάκιση ...  
- Έλλειψη της απαιτούµενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του 
Κ.Π.∆ ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης, η οποία 
ιδρύει τον, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του Κ.Π.∆., λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, 
όταν δεν περιέχονται σ' αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγµατικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία και, 
θεµελιώνουν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις, µε τις οποίες έγινε η 
υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών, που αποδείχθηκαν, στην ουσιαστική 
ποινική διάταξη, που εφαρµόστηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΑΝ: 86/1967, άρθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Εκτελεστός τίτλος σύλληψης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 395 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. 
- 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. Στο άρθρο 2 του ίδιου νόµου 
ορίζεται το περιεχόµενο και ο τύπος του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, που 
περιέχει ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία: α) την υπηκοότητα 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) φύση και νοµικό χαρακτηρισµό του 
εγκλήµατος, ε) περιγραφή των περιστάσεων τέλεσης του εγκλήµατος, στις οποίες 
περιλαµβάνονται ο χρόνος και 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 
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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, κατά δε το άνω άρθρο 22 παρ. 1 του ίδιου νόµου κατά της παραπάνω 
οριστικής απόφασης του Συµβουλίου Εφετών επιτρέπεται η άσκηση εφέσεως στον 
Άρειο Πάγο από τον εκζητούµενο ή τον εισαγγελέα, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών 
από τη δηµοσίευση της αποφάσεως. 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, κατά δε το άρθρο 10 παρ. 1 στοιχ. α' του νόµου τούτου, υπό την 
επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 έως 13 αυτού, το ευρωπαϊκό ένταλµα 
σύλληψης εκτελείται, εφόσον η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί τούτο, 
συνιστά έγκληµα σύµφωνα και 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 ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα 
µηνών. Το ένταλµα αυτό επίσης εκτελείται, κατά το στοιχ. β' της άνω παρ. 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 παρ. 2 του αµέσως 
ανωτέρω 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 ετών, ειδικότερα δε µεταξύ των άλλων και για απάτη και 
πλαστογραφία (10 παρ. 2 στοιχ. κ' και κγ'). Περαιτέρω, στο άρθρο 11 του ίδιου νόµου 
ορίζονται οι περιπτώσεις που απαγορεύεται η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος 
συλλήψεως και στο άρθρο 12 Οι περιπτώσεις που η δικαστική αρχή, η οποία 
αποφασίζει για την εκτέλεση του εν λόγω εντάλµατος, µπορεί να αρνηθεί την 
εκτέλεση του. Ο Έλληνας δικαστής, λοιπόν, ως δικαστική αρχή εκτελέσεως 
ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως, αφού αρχικά ελέγξει τη νοµιµότητα του 
εντάλµατος, δηλαδή την εξωτερική (νοµότυπη έκδοση π.χ. έκδοση του εντάλµατος 
από δικαστική αρχή) και την εσωτερική νοµιµότητα αυτού (π.χ. έκδοση για 
αξιόποινες πράξεις και ποινές που επιτρέπουν την παράδοση του εκζητουµένου), 
οφείλει, στη συνέχεια, να ερευνήσει, αν συντρέχει κάποιος από τους προβλεπόµενους 
στο άρθρο 11 του ν. 3251/2004 λόγους υποχρεωτικής αρνήσεως εκτελέσεως του 
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εντάλµατος και, σε καταφατική περίπτωση, να εκδώσει απορριπτική απόφαση και να 
αρνηθεί την παράδοση του εκζητουµένου ή αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους 
δυνητικής αρνήσεως εκτελέσεως του εντάλµατος του άρθρου 12 του ίδιου νόµου, η 
συνδροµή του οποίου παρέχει στο δικαστή τη διακριτική εξουσία, ασκούµενη 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες στο ελληνικό ποινικό σύστηµα αρχές, να αρνηθεί την 
εκτέλεση του εντάλµατος. Μεταξύ των λόγων δυνητικής αρνήσεως εκτελέσεως του 
ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως περιλαµβάνεται και εκείνος της περ. ε του ως 
άνω άρθρου 12 του ν. 3251/2004, σύµφωνα µε την οποία η δικαστική αρχή που 
αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως 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".  
Τέλος, η δικαστική Αρχή εκτελέσεως του Ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, µπορεί 
να εφαρµόσει την εκτέλεση τούτου µε την παροχή εγγυήσεων από τις διωκτικές 
Αρχές που εξέδωσαν το ένταλµα όπως στο άρθρο 13 του Ν. 3251/2004 προβλέπεται. 
Ειδικότερα σύµφωνα µε την παραγ. 1 του άρθρου αυτού, αν το ένταλµα σύλληψης 
έχει εκδοθεί προς το σκοπό εκτελέσεως ποινής ή µέτρου ασφαλείας βάσει αποφάσεως 
που εκδόθηκε ερήµην του εκζητούµενου και το πρόσωπο αυτό δεν είχε κλητευθεί 
αυτοπροσώπως ούτε είχε ενηµερωθεί κατ' άλλον τρόπο σχετικά µε την ηµεροµηνία 
και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης, η εκτέλεση του εντάλµατος σύλληψης µπορεί να 
εξαρτηθεί από την προϋπόθεση ότι η δικαστική Αρχή έκδοσης του εντάλµατος θα 
παράσχει επαρκείς εγγυήσεις ώστε ο εκζητούµενος θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει 
να δικασθεί εκ νέου στο κράτος µόλος έκδοσης του εντάλµατος και να παρίσταται 
κατά τη λήψη της αποφάσεως, κατά δε την παραγ. 3 του ίδιου άρθρου, αν το ένταλµα 
σύλληψης εκδόθηκε προς το σκοπό δίωξης, όταν ο εκζητούµενος κατοικεί στην 
Ελλάδα, η εκτέλεση του εντάλµατος µπορεί να εξαρτηθεί από την προϋπόθεση, ότι ο 
εκζητούµενος µετά την ακρόασή του θα διαµεταχθεί στην Ελλάδα ώστε να εκτίσει σ' 
αυτήν τη στερητική της ελευθερίας ποινή που θα απαγγελθεί σε βάρος του στο 
κράτος που ζήτησε την έκδοσή του. Κατά την έννοια των διατάξεων 12 περ. ε και 13 
παρ. 3 του άνω νόµου. Η ελληνική δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση 
του εντάλµατος (στην παρούσα περίπτωση ο Άρειος Πάγος), προκειµένου να 
αποφασίσει αν θα κάνει χρήση του ως άνω δυνητικού λόγου αρνήσεως εκτελέσεως, ή 
θα διατάξει την εκτέλεση του εντάλµατος µε την παροχή εγγυήσεων, 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 ή θα επιβληθεί από το Κράτος που εξέδωσε το ένταλµα, στην 
Ελλάδα. Στην εισηγητική έκθεση του ν. 3251/2004, αναφορικά µε την διάταξη του 
άρθρου 13 §3, που αφορά ευρωπαϊκό ένταλµα συλλήψεως προς το σκοπό της 
διώξεως σε βάρος εκζητούµενου που κατοικεί στην Ελλάδα, διευκρινίζεται ότι 
πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα νοούνται εκείνα που η διαµονή τους έχει το 
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στοιχείο της µονιµότητας. Ένας εκζητούµενος, λοιπόν, "κατοικεί" στην Ελλάδα 
εφόσον έχει εδώ την πραγµατική κατοικία του και "διαµένει" σ' αυτήν εφόσον, µετά 
από σταθερή παραµονή ορισµένης διαρκείας, δηµιούργησε δεσµούς παροµοίους προς 
εκείνους που δηµιουργεί ένας κάτοικος. Για να διαπιστωθεί αν, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, υφίστανται µεταξύ του εκζητούµενου και της Ελλάδας δεσµοί που να 
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 εκζητούµενου, καθώς και οι οικογενειακοί και οικονοµικοί δεσµοί 
του µε το κράτος - µέλος εκτελέσεως (Ελλάδα).  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1663 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. Έφεση. 
- Κατά το άρθρο 22 παρ.1 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". 
Στη 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 
ιδίου 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 ιδίου 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 



 

[149] 
 

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 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 
ποινή ή µέτρο ασφαλείας τα οποία στερούν την ελευθερία για απαγγελθείσες 
καταδίκες διάρκειας 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 ασφαλείας, το ανώτατο 
όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών", όπως επίσης εκτελείται, κατά το 
στοιχ. β' της άνω παρ.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 παρ. 2 του αµέσως ανωτέρω όρθρου 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, 
ειδικότερα δε µεταξύ των άλλων και για ανθρωποκτονία (στοιχ. (ιδ'). 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 'Ενωσης σε άλλο µέρος 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 παράδοσή του, εφ' όσον βέβαια συντρέχουν οι σχετικές θετικές 
προϋποθέσεις και ελλείπουν οι σχετικές υποχρεωτικές ή δυνητικές απαγορεύσεις 
(άρθρα 10, 11 και 12 Ν.3251/2004).  
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∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 437 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψη. Έφεση.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του Ν. 3251/2004 "Ευρωπαϊκό ένταλµα 
σύλληψης κλπ" προκύπτει ότι, αρµόδια δικαστική 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 δε τη διάταξη του άρθρου 22 του ίδιου νόµου προκύπτει ότι, κατά της οριστικής 
απόφασης του Συµβουλίου Εφετών, είναι επιτρεπτή η άσκηση εφέσεως 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. 
- Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του ως άνω Ν. 3251/2004, το ευρωπαϊκό ένταλµα 
συλλήψεως είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους µέλους της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως 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 προκειµένου α) να 
ασκηθεί ποινική δίωξη για αξιόποινη πράξη που έχει ήδη αποδοθεί σ' αυτό 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 
συλλήψεως, που περιέχει, ειδικότερα, α) ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητούµενου, 
β) όνοµα, διεύθυνση, αριθµό τηλεφωνικής κ.λπ. σύνδεσης της δικαστικής αρχής 
εκδόσεως του εντάλµατος, γ) µνεία της εκτελεστής δικαστικής αποφάσεως, του 
εντάλµατος συλλήψεως ή της συναφούς διατάξεως δικαστικής αρχής, δ) φύση και 
νοµικό χαρακτηρισµό του εγκλήµατος, ε) περιγραφή των περιστάσεων τελέσεως του 
εγκλήµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται ο χρόνος και τόπος τελέσεως, καθώς και τη 
µορφή συµµετοχής του εκζητουµενου 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 εκδόσεως του 
εντάλµατος και ζ) στο µέτρο του δυνατού, κάθε άλλη πληροφορία σχετικά µε την 
αξιόποινη πράξη και τις συνέπειες της και, περαιτέρω, ορίζεται ότι το ένταλµα 
µεταφράζεται στην επίσηµη γλώσσα του κράτους εκτελέσεως του. 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 



 

[151] 
 

έκδοση της αποφάσεως 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 συλλήψεως 
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, κατά δε το άρθρο 
10 παρ. 1 του νόµου αυτού, το ευρωπαϊκό ένταλµα συλλήψεως εκτελείται εφόσον α) 
η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί, συνιστά έγκληµα σύµφωνα µε τους 
ελληνικούς ποινικούς νόµους, ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτηρισµού, το οποίο 
τιµωρείται σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους εκδόσεως του εντάλµατος µε 
στερητική της ελευθερίας ποινή ή µε στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το 
ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών και β) τα δικαστήρια του 
τόπου 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 
κακούργηµα. Περαιτέρω, στο άρθρο 11 του ίδιου νόµου ορίζονται οι περιπτώσεις που 
απαγορεύεται η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως και στο άρθρο 12 
οι περιπτώσεις που η δικαστική αρχή, η οποία αποφασίζει για την εκτέλεση του εν 
λόγω εντάλµατος, µπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση του. Ο Έλληνας δικαστής, λοιπόν, 
ως δικαστική αρχή εκτελέσεως ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως, αφού αρχικά 
ελέγξει τη νοµιµότητα του εντάλµατος, δηλαδή την εξωτερική (νοµότυπη έκδοση) 
(π.χ. έκδοση του εντάλµατος από δικαστική αρχή) και την εσωτερική νοµιµότητα 
αυτού (π.χ. έκδοση για αξιόποινες πράξεις και ποινές που επιτρέπουν την παράδοση 
του εκζητουµένου), οφείλει, στη συνέχεια, να ερευνήσει, αν συντρέχει κάποιος από 
τους προβλεπόµενους στο άρθρο 11 του ν. 3251/2004 λόγους υποχρεωτικής 
αρνήσεως εκτελέσεως του εντάλµατος και, σε καταφατική περίπτωση, να εκδώσει 
απορριπτική απόφαση και να αρνηθεί την παράδοση του εκζητουµένου ή αν 
συντρέχει κάποιος από τους λόγους δυνητικής αρνήσεως εκτελέσεως του εντάλµατος 
του άρθρου 12 του ίδιου νόµου, η συνδροµή του οποίου παρέχει στο δικαστή τη 
διακριτική εξουσία, ασκούµενη σύµφωνα µε τις ισχύουσες στο ελληνικό ποινικό 
σύστηµα αρχές, να αρνηθεί την εκτέλεση του εντάλµατος. Μεταξύ των λόγων 
δυνητικής αρνήσεως εκτελέσεως του ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως 
περιλαµβάνεται και εκείνος της περ. ε του ως άνω άρθρου 12 του ν. 3251/2004, 
σύµφωνα µε την οποία η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του 
ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως 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 διατάξεως αυτής, η ελληνική δικαστική αρχή που αποφασίζει για την 
εκτέλεση του εντάλµατος (στην παρούσα περίπτωση ο Άρειος Πάγος), προκειµένου 
να αποφασίσει αν θα κάνει χρήση του ως άνω δυνητικού λόγου αρνήσεως 
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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 §3 (που αφορά ευρωπαϊκό ένταλµα συλλήψεως 
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 εφόσον έχει εδώ την πραγµατική κατοικία του και "διαµένει" 
σ' αυτήν εφόσον, µετά από σταθερή παραµονή ορισµένης διαρκείας, δηµιούργησε 
δεσµούς παροµοίους προς εκείνους που δηµιουργεί ένας κάτοικος. Για να 
διαπιστωθεί αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, υφίστανται µεταξύ του εκζητουµένου 
και της Ελλάδας δεσµοί που να 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, στην Ελλάδα, οι ελληνικές 
δικαστικές αρχές έχουν την ευχέρεια να µη 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. 
Υποχρέωση εκτελέσεως του εντάλµατος και παραδόσεως του εκζητουµένου στις 
Αρχές του Κράτους που το εξέδωσε υπάρχει, συνήθως, στην περίπτωση που στη 
Χώρα µας δεν προβλέπεται το είδος της ποινής ή του µέτρου ασφαλείας που 
επιβλήθηκε και, εποµένως, δεν µπορεί αυτή να εκτιθεί, κάτι που ασφαλώς πρέπει να 
ελέγχεται από τη δικαστική αρχή εκτελέσεως του εντάλµατος.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 18,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 536 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης. Έφεση. 
- Κατά το άρθρο 22 παρ.1 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 
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του Συµβουλίου Εφετών, εντός εικοσιτεσσάρων ωρών από τη δηµοσίευση της 
αποφάσεως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 451 του Κώδικα Ποινικής 
∆ικονοµίας. Για την έφεση συντάσσεται έκθεση ενώπιον του γραµµατέα εφετών. 
Στην έφεση πρέπει να διατυπώνονται οι λόγοι για τους οποίους ασκείται.  
- 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 έκδοσης του εντάλµατος 
στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας: α)προκειµένου το 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. Κατά την διάταξη της 
παραγράφου 2 εδαφ.α του ιδίου 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 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Περαιτέρω, στο άρθρο 2 του ιδίου νόµου ορίζεται το περιεχόµενο 
και ο τύπος του Ευρωπαϊκού Εντάλµατος Συλλήψεως, 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 συλλήψεως 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 συνέπειές της. Στο άρθρο 9 
παρ.3 του ιδίου νόµου ορίζεται ότι όταν ο εκζητούµενος δεν συγκατατίθεται να 
προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος, αρµόδια δικαστική αρχή για την 
έκδοση της αποφάσεως εκτελέσεως του εντάλµατος είναι το συµβούλιο Εφετών, στην 
περιφέρεια του οποίου διαµένει ή συλλαµβάνεται ο εκζητούµενος. Εξάλλου, κατά το 
άρθρο 5 του ιδίου 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 διαρκείας τουλάχιστον τεσσάρων µηνών. Κατά το άρθρο 10 παρ.1 στοιχ. α' 
του νόµου αυτού, 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 ασφαλείας το ανώτατο όριο 
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των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών, όπως επίσης εκτελείται, κατά το 
στοιχείο β'της ως άνω παραγράφου 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. Η εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης επιτρέπεται χωρίς 
έλεγχο του διττού αξιοποίνου για τις περιοριστικός αναφερόµενες στην παρ.2 του 
άρθρου 10 του πιο πάνω νόµου αξιόποινες πράξεις, εφόσον τιµωρούνται στο κράτος 
έκδοσης του εντάλµατος µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή περιοριστικό της 
ελευθερίας µέτρο ασφαλείας το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον τριών 
(3) ετών, ειδικότερα δε µεταξύ των άλλων και για απάτη (στοιχ. Κ). 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 ως άνω διατάξεις 
του Ν.3251/2004 ακόµη και αν είναι πολίτης του κράτους από το οποίο ζητείται η 
παράδοση του, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι σχετικές θετικές προϋποθέσεις 
ελλείπουν οι σχετικές υποχρεωτικές η δυνητικές απαγορεύσεις (άρθρα 10, 11 και 12 
Ν.3251/2004). Στο άρθρο 12 του ιδίου ως άνω νόµου ορίζονται οι περιπτώσεις που η 
δικαστική αρχή, η οποία αποφασίζει για την εκτέλεση του εν λόγω εντάλµατος, 
µπορεί να αρνηθεί την εκτέλεσή του. Μεταξύ των λόγων αυτών περιλαµβάνεται και 
εκείνος της περιπτώσεως ε'σύµφωνα µε την οποία η δικαστική αρχή που αποφασίζει 
για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως 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 να 
αποφασίσει αν θα κάνει χρήση του ως άνω δυνητικού λόγου αρνήσεως εκτελέσεως 
οφείλει αρχικώς να προσδιορίσει αν ο εκζητούµενος κατοικεί η 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 συλλήψεως 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 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 διαπιστωθεί αν, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, υφίστανται µεταξύ του εκζητουµένου και της Ελλάδος δεσµοί που να 
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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 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 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 2012  
 
Καταδολίευση δανειστών - Έννοια και χρόνος τελέσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1045 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. ∆όλια χρεοκοπία.Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας 
στο ακροατήριο. 
- Κατά το άρθρο 397 παρ. 1 ΠΚ, ο οφειλέτης που µε πρόθεση µαταιώνει ολικά ή εν 
µέρει την ικανοποίηση του δανειστή του, βλάπτοντας καταστρέφοντας ή καθιστώντας 
χωρίς αξία, αποκρύπτοντας ή απαλλοτριώνοντας χωρίς ισότιµο και αξιόχρεο 
αντάλλαγµα οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο, κατασκευάζοντας ψεύτικα χρέη 
ή ψεύτικες δικαιοπραξίες τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών ή µε χρηµατική 
ποινή, αν η πράξη δεν υπόκειται σε βαρύτερη ποινή σύµφωνα µε άλλη διάταξη. Κατά 
δε το άρθρο 398 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους 
τιµωρείται ο υπαίτιος δόλιας χρεοκοπίας κατά τους όρους του εµπορικού νόµου.... 
Εξάλλου, κατά το άρθρο 684 του Eµπ. Nόµου, κηρύσσεται δόλιος χρεοκόπος και 
τιµωρείται κατά τους ορισµούς του ποινικού νόµου, πας πτωχεύσας έµπορος 
όστις...ήθελε υπεξαιρέσει ή αποκρύψει µέρος του ενεργητικού του. Από τις άνω 
διατάξεις και την ερµηνεία αυτών προκύπτει ότι µεταξύ των εγκληµάτων της 
καταδολίευσης δανειστών και της δόλιας χρεοκοπίας υφίσταται όχι αληθινή κατ' 
ιδέαν συρροή αλλά φαινόµενη τοιαύτη (συρροή νόµων). Η προσθήκη στο άρθρο 397 
ΠΚ της ρήτρας της επικουρικότητας διαπλάσσει τοιαύτη ρητής επικουρικότητας 
αποκλείουσα συρροή αυτής προς άλλη ποινική διάταξη που προστατεύει το ίδιο 
έννοµο αγαθό και που προβλέπει αυστηρότερη ποινή. Έτσι, η διάταξη του άρθρου 
397 είναι επικουρική έναντι εκείνης του άρθρου 398 ΠΚ, η οποία αναφέρεται στην 
προστασία του ίδιου µε την πρώτη εννόµου αγαθού της περιουσίας πλην προβλέπει 
βαρύτερη από εκείνη ποινή. Ενεργητικό υποκείµενο στην παράβαση του άρθρου 397 
ΠΚ µπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε οφειλέτης έµπορος ή όχι, αλλά, αν είναι έµπορος, 
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που διατελεί σε κατάσταση πτώχευσης υπό την έννοια της παύσης των πληρωµών 
έστω και αν δεν έχει εκδοθεί απόφαση κηρύσσουσα την πτώχευση, τότε οι πράξεις 
που αποτελούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος της καταδολίευσης 
δανειστών λαµβάνουν το χαρακτήρα της κατ' άρθρο 684 Εµπ.Ν. δόλιας χρεοκοπίας 
και τιµωρούνται κατά το άρθρο 398 ΠΚ. Βάσει λοιπόν του ερµηνευτικού κανόνα 
primarius derogat legi subridiarae αποκλείεται η αληθής κατ' ιδέαν συρροή µεταξύ 
των παραπάνω εγκληµάτων. Υφίσταται εποµένως σε τέτοια περίπτωση ένα µόνο 
έγκληµα (υπεξαίρεση από τον πτωχεύσαντα του ενεργητικού της περιουσίας του), 
που προβλέπεται από δύο διατάξεις του ΠΚ (397, 398) µεταξύ των οποίων, βάσει της 
άνω ερµηνευτικής αρχής, αποκλειστική εφαρµογή έχει η διάταξη 398 ΠΚ. Όταν 
λοιπόν υφίσταται ταυτότητα πράξεως δεν συνιστά ανεπίτρεπτη µεταβολή κατηγορίας 
η καταδίκη για δόλια χρεοκοπία εκείνου που διώχθηκε για καταδολίευση δανειστών.  
- Μεταβολή της κατηγορίας, που συνεπάγεται κατά το άρθρο 171 παρ. 1β' ΚΠ∆, 
απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο και καθιδρύει τον από το άρθρο 
510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ίδιου Κώδικα αναιρετικό λόγο, συνεπεία της µη τήρησης των 
διατάξεων των άρθρων 27 και 43 ΚΠ∆, οι οποίες καθορίζουν την κίνηση της ποινικής 
δίωξης από τον Εισαγγελέα, υπάρχει όταν η πράξη για την οποία επήλθε η καταδίκη 
του κατηγορουµένου είναι ουσιωδώς διαφορετική από εκείνη για την οποία ασκήθηκε 
η ποινική δίωξη και παραπέµφθηκε αυτός σε δίκη, κατά χρόνο τόπο και λοιπές 
ιστορικές περιστάσεις που θεµελιώνουν το έγκληµα, για το οποίο η κατηγορία, και 
όχι όταν, κατ' άρθρο 371 παρ. 3 ΚΠ∆, προσδιορίζονται µε περισσότερη ακρίβεια τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία ή υπό τα 
αυτά περιστατικά δίδεται ο ορθός νοµικός χαρακτηρισµός της ιδίας πράξης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 397, 398,  
ΕµπΝ: 684, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Καταδολίευση δανειστών - Έννοια και χρόνος τελέσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1045 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Έγκληση. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διάταξης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 117 παρ.1 ΠΚ, όταν ο νόµος απαιτεί έγκληση για την 
ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης, το αξιόποινο εξαλείφεται, αν ο δικαιούχος 
δεν υποβάλει την έγκληση µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα που έλαβε γνώση για 
την πράξη που τελέστηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για έναν από τους 
συµµετόχους της. Η έγκληση είναι θεσµός, τόσο του ουσιαστικού, όσο και του 
δικονοµικού δικαίου (ΑΠ 1840/87, ΑΠ 211/85), αποτελεί δε διαδικαστική 
προϋπόθεση, για τη νοµότυπη γένεση της ποινικής δίκης και εξετάζεται 
αυτεπαγγέλτως η έλλειψή της (ΑΠ 304/94, ΑΠ 904/91). Έγκληµα διωκόµενο κατ' 
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έγκληση είναι και η καταδολίευση δανειστών (αρθρ.397 παρ.1,3 ΠΚ). Την έγκληση 
δε υποβάλλει ο βλαπτόµενος δανειστής (ΑΠ 8/1996). Αν η έγκληση υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα και αυτό εξάγεται ηµερολογιακά σε σχέση µε την ηµέρα τέλεσης της 
πράξης, δεν απαιτείται η αναφορά του χρόνου της υποβολής της έγκλησης στην 
αιτιολογία, αλλά αρκεί να προκύπτει το εµπρόθεσµο από τη δικογραφία (ΑΠ 
73/2002, ΑΠ 1086/2000, ΑΠ 1143/87). Αν, όµως, η έγκληση υποβλήθηκε µετά την 
πάροδο του τριµήνου από την τέλεση της πράξης, είναι αναγκαίο να αιτιολογείται ο 
χρόνος της γνώσης της πράξης και του δράστη από τον παθόντα (ΑΠ 503. 850/2001, 
ΑΠ 628/2000, ΑΠ 350/2000). Η τρίµηνη προθεσµία είναι αποκλειστική και για τον 
υπολογισµό της λαµβάνεται υπόψη και η ηµέρα της γνώσης, η οποία, πρόδηλα, 
πρέπει να µνηµονεύεται στην απόφαση, αν τούτο συνδέεται αναγκαίως µε το 
εµπρόθεσµο της υποβολής της έγκλησης (σχ. ΑΠ 1658/1993). Αν υπάρχει έγκληµα 
κατ' εξακολούθηση, η προθεσµία υποβολής της έγκλησης αρχίζει από τότε που ο 
παθών έλαβε γνώση της τελευταίας µερικότερης πράξης για το όλο έγκληµα. Αν 
υπήρξε γνώση για κάποια προηγούµενη µερικότερη πράξη, η οποία δεν χάνει την 
αυτοτέλειά της, µόνο ως προς εκείνη αρχίζει η παραγραφή της έγκλησης (ΑΠ 
311/1994, ΑΠ 1531/83). Η τρίµηνη προθεσµία λήγει δε, όταν παρέλθει η τελευταία 
ηµέρα του τρίτου µήνα που αντιστοιχεί, αριθµητικά, µε την ηµέρα έναρξης (αρθρ.243 
εδ.β ΑΚ, ΑΠ 986/88). Γι' αυτό πρέπει στην απόφαση να προσδιορίζεται ο χρόνος 
γνώσης της πράξης, ώστε να κριθεί, αν η έγκληση υποβλήθηκε νοµότυπα (ΑΠ 
134/2000, ΑΠ 1641/95).  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει, όταν το δικαστήριο 
δεν υπήγαγε ορθά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε στη διάταξη, η οποία 
εφαρµόστηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης ουσιαστικής ποινικής διάταξης, η οποία 
αποτελεί λόγο αναίρεσης κατ' άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' του ΚΠοιν∆ υπάρχει και 
όταν η παραβίαση αυτής γίνεται εκ πλαγίου, δηλαδή 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 από τον Άρειο Πάγο ο έλεγχος για την ορθή ή µη εφαρµογή της 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης που εφαρµόστηκε, οπότε η απόφαση στερείται 
νόµιµης βάσης (ΑΠ 1917/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 117, 397,  
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Λαθρεµπορία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 713 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Λαθρεµπορία καυσίµων. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ποινικής διατάξεως. 
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- Κατά το άρθρο 155 παρ. 1β σε συνδυασµό µε το άρθρο 157 του Ν. 2960/2001 
(Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), η ισχύς του οποίου κατά το άρθρο 185 αυτού, 
άρχισε από 1-1-2002, έγκληµα της λαθρεµπορίας είναι (εκτός των άλλων ειδικά 
προσδιοριζόµενων περιπτώσεων αντικειµενικών υποστάσεων στην περ. α' της ίδιας 
παραγράφου και στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου) και "οιαδήποτε ενέργεια που 
αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση των υπ' 
αυτών εισπρακτέων δασµών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων από τα εισαγόµενα ή 
τα εξαγόµενα εµπορεύµατα και αν ακόµη αυτά εισπράχθηκαν κατά χρόνο και τρόπο 
διάφορο από εκείνο που ορίζει ο νόµος". Κατά το άρθρο 157 παρ.1 β του ν. 
2960/2001, η κατά το άρθρο 155 του νόµου αυτού λαθρεµπορία τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, µεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν οι δασµοί, 
φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το ∆ηµόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 30.000 ευρώ και πάνω.  
- Κατά µεν την διάταξη του άρθρου 53 του ιδίου ν. 2960/2001, "Επιβάλλεται Ειδικός 
Φόρος Κατανάλωσης" στα πετρελαιοειδή προϊόντα, στο οινόπνευµα και τα 
αλκοολούχα ποτά και βιοµηχανοποιηµένα καπνά και καθορίζονται τα περί 
παραγωγής, µεταποίησης, κατοχής και κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 118 παρ. 5 
αυτού, η µε οποιονδήποτε τρόπο διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της καταβολής των 
οφειλοµένων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων καθώς και η µη τήρηση των 
διατυπώσεων που προβλέπονται από το τρίτο µέρος του παρόντα Κώδικα, µε σκοπό 
τη µη καταβολή των ως άνω φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων χαρακτηρίζονται ως 
λαθρεµπορία κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και επ. του παρόντα Κώδικα και 
επισύρουν το υπ' αυτών προβλεπόµενο ειδικό τέλος και αν ακόµη κριθεί αρµοδίως ότι 
δεν συντρέχουν τα στοιχεία αξιοποίνου λαθρεµπορίας. Περαιτέρω, µε βάση την 
ευχέρεια που παρείχε το άρθρο 3 παρ. 3 της Οδηγίας 92/12/ΕΟΚ της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 στα κράτη-µέλη, να διατηρήσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 
στα ρητώς αναφερόµενα στο άρθρο αυτό προϊόντα, εκδόθηκε ο ν. 2127/1993 
"Εναρµόνιση προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των 
πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και 
βιοµηχανοποιηµένων καπνών και άλλες διατάξεις", µε το άρθρο 1 του οποίου 
ορίστηκε ότι "Επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή προϊόντα, 
στο οινόπνευµα και στα αλκοολούχα ποτά και στα βιοµηχανοποιηµένα καπνά και 
καθορίζονται τα περί παραγωγής, µεταποίησης, κατοχής, κυκλοφορίας και ελέγχου 
των προϊόντων αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου". Κατά το 
άρθρο 2 παρ.1 αυτού "στον ειδικό φόρο κατανάλωσης υπάγονται τα προϊόντα του 
άρθρου 1, τα οποία παράγονται στο εσωτερικό της χώρας, προέρχονται από άλλα 
κράτη µέλη ή εισάγονται στο εσωτερικό της χώρας". Με τις ως παραπάνω διατάξεις 
νόµου, αποδίδεται η έννοια της ποινικής υπόστασης της λαθρεµπορίας µε τη µορφή 
της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 155 του ανωτέρω Τελωνειακού 
Κώδικα, διαπλάσσεται ένα έγκληµα µε υπερχειλή υποκειµενική υπόσταση, η οποία 
περιγράφεται και προσδιορίζεται αναλυτικά, του οποίου όµως, υπό την ισχύ του ως 
άνω νέου Τελωνειακού Κώδικα, η αντικειµενική υπόσταση είναι "οποιαδήποτε 
ενέργεια", ήτοι και κάθε άλλη ενέργεια αποσκοπούσα να στερήσει το ∆ηµόσιο των 
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εισπρακτέων δασµών, τελών, φόρων και δικαιωµάτων, καθώς και η αγορά, κατοχή 
και πώληση εµπορευµάτων που εισήχθηκαν ή τέθηκαν σε κατανάλωση στην Ελλάδα 
µε τρόπο που συνιστά το αδίκηµα της λαθρεµπορίας και ειδικότερα η καθοιονδήποτε 
τρόπο διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της καταβολής του οφειλοµένου για τα 
διακινούµενα στην Ελλάδα πετρελαιοειδή προϊόντα ειδικού φόρου καταναλώσεως, 
είναι πράξη ποινικώς κολάσιµη χαρακτηριζόµενη ως λαθρεµπορία και τιµωρούµενη 
µε τις προβλεπόµενες γι' αυτήν από τον ως άνω νόµο σχετικές ποινές. ∆ηλαδή, άλλα 
ειδικά στοιχεία της αντικειµενικής υπόστασης που να περιγράφει ρητά ο νόµος δεν 
υπάρχουν και δεν απαιτούνται και συνεπώς για την πλήρωσή της αρκεί η 
οποιαδήποτε ανθρώπινη συµπεριφορά, πράξη ή παράλειψη, χωρίς κανέναν άλλο 
προσδιορισµό από το νόµο, χωρίς εξ αυτού του λόγου η ποινική αυτή διάταξη να 
προσκρούει ευθέως στην συνταγµατική επιταγή του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. α' ή 25 του 
Συντάγµατος. Εποµένως, στην τελευταία αυτή µορφή καθιδρύεται αυτοτελής 
νοµοτυπική µορφή του εγκλήµατος της λαθρεµπορίας, του οποίου η αντικειµενική 
υπόσταση συνίσταται στην αγορά, πώληση ή κατοχή και από άλλα πρόσωπα, εκτός 
του εισαγωγέα, εµπορευµάτων που διακινούνται και υπόκεινται σε εισαγωγικό 
δασµό, τέλος, φόρο ή άλλη επιβάρυνση, όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 
πετρελαίου κίνησης. Υποκειµενικώς δε για τη στοιχειοθέτηση του αδικήµατος αυτού 
της λαθρεµπορίας, απαιτείται δόλος που συνίσταται στη γνώση, κατά τον κρίσιµο 
χρόνο του υπαιτίου, ότι το εµπόρευµα που αγόρασε, πώλησε ή κατέχει ή 
χρησιµοποιεί και διακινεί είναι προϊόν λαθρεµπορίας, λόγω µη καταβολής του 
αναλογούντος ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατά την πιο πάνω έννοια, καθώς και τη 
θέληση αυτού να αποστερήσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο από τον οφειλόµενο δασµό, 
τέλος ή δικαίωµα ή άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις και φόρους. Εποµένως, έγκληµα 
λαθρεµπορίας υφίσταται και επί αγοράς και κατοχής ορισµένου λαθρεµπορεύµατος 
πετρελαίου κίνησης, εφόσον ο κάτοχος γνωρίζει την λαθρεµπορική του προέλευση, 
χωρίς να απαιτείται άλλο στοιχείο.  
- 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 στοιχ. ∆' του ιδίου Κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, όταν σ' αυτή περιέχονται µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 
ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική 
διαδικασία και στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελίωσαν και οι σκέψεις µε τις οποίες έχουν υπαχθεί τα αποδειχθέντα περιστατικά 
στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρµόσθηκαν. Ως προς τα αποδεικτικά 
µέσα δεν υπάρχει ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους, ούτε αναφοράς των όσων 
προέκυψαν από το καθένα, πρέπει όµως να υπάρχει βεβαιότητα, για την οποία αρκεί 
η µνεία όλων, έστω κατά το είδος τους, ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του το 
σύνολο τούτων και όχι ορισµένα µόνον από αυτά κατ' επιλογή, το γεγονός δε ότι 
εξαίρονται ορισµένα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Η αιτιολογία 
της καταδικαστικής απόφασης, παραδεκτά συµπληρώνεται από το διατακτικό της, 
µαζί µε το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο.  
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- 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, αλλά και όταν η διάταξη 
αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για τον λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα 
της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στον συνδυασµό του διατακτικού προς το 
σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον 
Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 2960/2001, άρθ. 53, 118, 142, 155, 157, 185, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Λαθρεµπορία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 172 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Λαθρεµπορία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ. 1, 2 του ΠΚ, "όποιος καταρτίζει πλαστό ή 
νοθεύει έγγραφο µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον, σχετικά µε 
γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών µηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση 
(παρ.1). Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος για τον παραπάνω σκοπό εν γνώσει 
χρησιµοποιεί πλαστό έγγραφο (παρ.2)". Από τις διατάξεις αυτές, που αποβλέπουν 
στην προστασία της ασφάλειας και ακεραιότητας των εγγράφων συναλλαγών, 
προκύπτει, ότι, για τη συγκρότηση της αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος 
της πλαστογραφίας, απαιτείται η εξ υπαρχής κατάρτιση εγγράφου (κατασκευή) από 
τον αυτουργό, που το εµφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον ή η νόθευση γνήσιου 
εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της εννοίας του περιεχοµένου του, η οποία µπορεί να 
γίνει µε την προσθήκη ή εξάλειψη ή και µε τα δύο, λέξεων, αριθµών ή σηµείων, για 
την υποκειµενική δε θεµελίωσή του, απαιτείται δόλος, που περιλαµβάνει τη γνώση, 
έστω και µε την έννοια της αµφιβολίας, των πραγµατικών περιστατικών που 
απαρτίζουν την πράξη και τη θέληση ή αποδοχή πραγµατώσεως των περιστατικών 
αυτών και επί πλέον το σκοπό του δράστη (υπερχειλή δόλο), ηθεληµένη ενέργεια να 
παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου άλλον για γεγονός 
που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, οι οποίες αναφέρονται στην παραγωγή, 
διατήρηση, µεταβολή, µεταβίβαση ή κατάργηση δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης 
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δηµόσιας ή ιδιωτικής φύσης, αδιαφόρου όντος αν η παραπλάνηση και ο σκοπός αυτός 
επιτεύχθηκε. Χρήση του πλαστού εγγράφου από τον πλαστογράφο αποτελεί και η 
παράδοση αυτού σε τρίτους, για να παραπλανηθεί άλλος µε τη χρήση του σε γεγονός 
που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες. Η χρήση του πλαστού εγγράφου όταν τελείται 
από τον αυτουργό της πλαστογραφίας, παύει να είναι αυτοτελές έγκληµα και 
θεωρείται ως επιβαρυντική περίπτωση της πλαστογραφίας, υπό την έννοια ότι 
λαµβάνεται υπόψη κατά την επιµέτρηση της ποινής και επαυξάνεται το ελάχιστο όριο 
αυτής, µη υποκειµένη σε αυτοτελή κύρωση. Χρήση όµως του πλαστού ή νοθευµένου 
εγγράφου, σε γνώστη της πλαστότητας, από πρόσωπο που δεν είναι ο πλαστογράφος 
ή είναι άγνωστος ο πλαστογράφος, συνιστά αυτοτελές έγκληµα, τέτοιο δε είναι και η 
υποβολή αυτού σε ∆ηµόσια Αρχή προς παραπλάνηση των οργάνων της, ώστε να 
προβεί σε ενέργεια της αρµοδιότητάς της και έκδοση ευνοϊκής για τον χρήστη 
αποφάσεως. Στοιχειοθετείτε δε αντικειµενικώς χρήση πλαστού εγγράφου, όταν ο 
δράστης της πλαστογραφίας καταστήσει προσιτό το έγγραφο αυτό στον µέλλοντα να 
παραπλανηθεί από το περιεχόµενο αυτού τρίτο και δώσει σε αυτόν τη δυνατότητα να 
λάβει γνώση του περιεχοµένου του, χωρίς να απαιτείται και να λάβει πράγµατι γνώση 
ή να παραπλανηθεί ο τρίτος.  
- Με το Ν. 2960/2001 "Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας", η ισχύς του οποίου άρχισε 
από 1-1-2002 (άρθρο 185), καταργήθηκε ο ν. 1165/1918 "Περί Τελωνειακού 
Κώδικος". Οι διατάξεις των άρθρων 155 παρ.1, 2 περ. ζ' του άνω νέου νόµου, 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ορίζουν τι είναι λαθρεµπορία και οι διατάξεις των 
άρθρων 157 και 160 παρ. 1-2 του, προβλέπουν για τον ένοχο λαθρεµπορίας τις σε 
αυτές ποινές φυλακίσεως, καθώς και χρηµατική ποινή. Κατά τις άνω διατάξεις 
λαθρεµπορία είναι: α) η εντός των συνόρων του Κράτους εισαγωγή ή εξ αυτών 
εξαγωγή εµπορευµάτων που υπόκεινται είτε σε εισαγωγικό δασµό, είτε σε 
εισπραττόµενο στα τελωνεία τέλος, φόρο ή δικαίωµα, χωρίς γραπτή άδεια της 
αρµόδιας τελωνειακής αρχής ή σε άλλο παρά τον ορισµένο απ' αυτής τόπο ή χρόνο 
και β) κάθε οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο, 
από τους δασµούς, τέλη, φόρους και δικαιώµατα που πρέπει να εισπραχθούν απ' αυτό 
για τα εισαγόµενα από την αλλοδαπή ή εξαγόµενα εµπορεύµατα και αν ακόµη αυτά 
εισπράχθηκαν σε χρόνο και τόπο διαφορετικό από εκείνον που ορίζει ο νόµος. 
Υποκειµενικώς δε για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της λαθρεµπορίας, 
απαιτείται δόλος, που συνίσταται στη γνώση του υπαιτίου ότι το εµπόρευµα που 
κατέχει και εισάγει, είναι προϊόν λαθρεµπορίας, κατά την παραπάνω έννοια, καθώς 
και στη θέληση να αποστερήσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο από τον οφειλόµενο 
εισαγωγικό δασµό, φόρο, τέλος ή δικαίωµα.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, όταν 
αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά 
περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε 
η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών 
στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις 
υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
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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.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' 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: 216, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 1165/1918, άρθ. 185, 
Νόµοι: 2960/2001, άρθ. 155, 157, 160, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Παραγραφή - Παύση ποινικής δίωξης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 595 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραγραφή. Εξάλειψη αξιοποίνου. Ψευδορκία. 
- Αν αναιρεθεί η καταδικαστική απόφαση µόνον ως προς την ποινή ή επί καταδίκης 
για περισσότερες επί µέρους πράξεις κατ' εξακολούθηση εγκληµάτων µόνον ως προς 
ορισµένη από αυτές, συνακόλουθα δε και ως προς την ποινή, έχει κριθεί πλέον 
αµετάκλητα η ενοχή ως προς την τέλεση του εγκλήµατος ή ως προς την τέλεση των 
µερικοτέρων πράξεων του κατ' εξακολούθηση εγκλήµατος για τις οποίες δεν εχώρησε 
αναίρεση και συνεπώς δεν τίθεται θέµα παραγραφής αυτών. Ο Ποινικός Κώδικας 
ρυθµίζει χωριστά την παραγραφή που εξαλείφει το αξιόποινο των εγκληµάτων στα 
άρθρα 111, 112, 113 αυτού και χωριστά την παραγραφή των αµετακλήτων ποινών 
στα άρθρα 114-116 αυτού. Έτσι είναι δυνατόν η απόφαση περί κηρύξεως της ενοχής 
να γίνει αµετάκλητη λόγω απορρίψεως της αιτήσεως αναιρέσεως και κατά συνέπεια 
να παύσει να τρέχει ο χρόνος παραγραφής του εγκλήµατος ακόµη και αν έχει 
αναιρεθεί η αυτοτελής απόφαση περί επιβολής των ποινών. Το δικαστήριο της ουσίας 
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στο οποίο παραπέµπεται κατά το άρθρο 519 Κ.Ποιν.∆. η υπόθεση, περιορίζεται στην 
επιβολή νέας ποινής και δεν έχει εξουσία να ερευνήσει εκ νέου την ενοχή του 
κατηγορουµένου (ή την εξάλειψη του αξιοποίνου δια της παραγραφής) ως προς το 
έγκληµα ή ως προς τις µερικότερες πράξεις για τις οποίες η κρίση περί ενοχής έχει 
καταστεί αµετάκλητη.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 519, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Περιβάλλον - ∆άση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 829 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- ∆ασικά αδικήµατα. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά το άρθρο 70 παρ. 1α' του νόµου 998/1979 (όπως η παρ. αυτή αντικ. 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 έτους και χρηµατική ποινή 500.000 δρχ. για κάθε 100 
τ.µ. που καταστρέφονται, ενώ κατά το άρθρο 41 του ίδιου νόµου η κήρυξη εκτάσεων 
ως αναδασωτέων ενεργείται δι' αποφάσεως ίου οικείου Νοµάρχου καθοριζούσης 
σαφώς τα όρια της εκτάσεως, η οποία κηρύσσεται αναδασωτέα και συνοδευοµένης 
υποχρεωτικώς υπό σχεδιαγράµµατος το οποίο δηµοσιεύεται εν φωτοσµικρύνσει µετά 
της αποφάσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
Περαιτέρω κατά το άρθρο 3 παρ. 2 του ίδιου νοµού 998/1979 όπως ίσχυε πριν από 
την ανιτικατάστασή του µε την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 "ως δασική 
έκτασις νοείται πάσα έκτασις καλυπτοµένη υπό αραιας ή πενιχράς, υψηλής ή 
θαµνώδους ξυλώδους βλαστήσεως και δυναµένη να εξυπηρετήσει µίαν ή 
περισσοτέρας των εν τη προηγουµένη παραγράφω λειτουργιών", δηλαδή δυναµένη να 
προσφέρει προϊόντα από τα ως άνω φυτά ή να συµβάλει στη διατήρηση της 
βιολογικής ισορροπίας ή να εξυπηρετήσει τη διαβίωση του ανθρώπου εντός του 
φυσικού περιβάλλοντος (παρ. 1).  
- Η δικαστική απόφαση έχει την ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία που 
απαιτείται από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του 
ΚΠ∆, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο 
αναίρεσης, όταν περιέχονται σ' αυτή 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 σκέψεις µε τις οποίες έγινε η 
υπαγωγή τους στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Ειδικά, ως προς 
τα αποδεικτικά µέσα, για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί να προσδιορίζονται 
απλώς κατά κατηγορίες, χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεση τους και µνεία του 
τι προκύπτει από το καθένα, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση των 
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διαφόρων αποδεικτικών µέσων µεταξύ τους. Πρέπει, όµως, να προκύπτει ότι το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι µόνο 
ένα µέρος αυτών, προκειµένου να µορφώσει την κρίση του.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει, όταν ο δικαστής 
αποδίδει σ' αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ 
εσφαλµένη εφαρµογή υφίσταται όταν ο δικαστής δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά 
περιστατικά τα οποία δέχθηκε στη διάταξη που εφαρµόστηκε. Περίπτωση δε 
εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που αποτελεί λόγο 
αναίρεσης, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠ∆, υπάρχει και όταν η 
παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, γιατί δεν αναφέρονται στην απόφαση µε σαφήνεια, 
πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά τα οποία 
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 που τα περιέχει και του διατακτικού της απόφασης, ώστε να µην είναι 
εφικτός από τον Άρειο Πάγο ο έλεγχος, για την ορθή ή µη εφαρµογή του νόµου, 
οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 998/1979, άρθ. 3, 70,  
Νόµοι: 2081/1992, άρθ. 29, 41,  
Νόµοι: 3208/2003, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Περιβάλλον - ∆άση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1286 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κατασκευή αυθαίρετου κτίσµατος σε δασική έκταση.Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Το άρθρο 71 του Ν.998/1979 "περί προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων 
της χώρας" ορίζει στην µεν παράγραφο 1 εδ. α' ότι "εργολάβος, υπεργολάβοι, 
κατασκευαστές, οι εντολείς τους και κάθε τρίτος, που επιχειρεί, άνευ δικαιώµατος ή 
καθ'υπέρβαση των υπό του παρόντος νόµου προβλεποµένων εξαιρέσεων, την 
ανέγερση οποιουδήποτε κτίσµατος ή κατασκευάσµατος, οριστικής ή προσωρινής 
µορφής, ή πραγµατοποιεί οποιασδήποτε φύσεως εγκατάσταση, εντός δάσους ή 
δασικής εκτάσεως, δηµοσίας ή ιδιωτικής, τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
έτους και µε χρηµατική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες µέχρι πέντε εκατοµµύρια 
δραχµές". Εξάλλου, το άρθρο 3 του αυτού ως άνω νόµου ορίζει, αφενός στην παρ.1, 
ότι "ως δάσος ή δασικό οικοσύστηµα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών µε 
ξυλώδη κορµό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, µαζί µε την 
εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν µέσω της αµοιβαίας 
αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα 
(δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές)" και αφετέρου 
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στην παρ.2, ότι "δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια 
ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαµνώδης, είναι αραιά". Κατά δε το άρθρο 17 παρ.8 του 
Ν. 1337/1983 , όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ.13 του νόµου 2242/1994, οι 
ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων οι µηχανικοιί, που συντάσουν την 
µελέτη ή εχουν την επίβλεψη του έργου και οι εργολάβοι κατασκευής του 
τιµωρούνται µε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 6 µηνών ή µε χρηµατική ποινή από 
500.000 µεχρι 5.000000 δραχ., ανάλογα µε την αξία του αυθαιρέτου έργου και τον 
βαθµό υποβαθµίσεως του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουµένη από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντ. 
και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει 
τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγον αναιρέσεως, όταν εκτίθεται σ'αυτή 
µε πληρότητα και σαφήνεια τα αποδειχθέντα πραγµατικά περιστατικά που 
συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις από τις οποίες το δικαστήριο επείσθη για την ύπαρξή των , οι σκέψεις και 
οι νοµικοί συλλογισµοί βάση των οποίων αυτά υπήχθησαν στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη, που εφαρµόσθηκε.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που ιδρύει τον από το άρθρο 
510 παρ.1 Ε' ΚΠ∆ λόγον αναιρέσεως, υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ'αυτή 
έννοια διαφορετική από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή αυτής 
υπάρχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά σ'αυτή τα δεκτά γενόµενα ως 
αποδειχθέντα περιστατικά, αλλά και όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, διότι δεν 
αναφέρονται στην απόφαση µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά 
κενά τα αποδειχθέντα πραγµατικά περιστατικά, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος από 
τον Αρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει 
νόµιµη βάση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 998/1979, άρθ. 71, 
Νόµοι: 1337/1983, άρθ. 17, 
Νόµοι: 2242/1994, άρθ. 3, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1380 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Ηθική αυτουργία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ.1 και 2 ΠΚ προκύπτει, ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της πλαστογραφίας µε χρήση απαιτείται, 
αντικειµενικώς µεν, από την αρχή κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, που το 
εµφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλον, ή νόθευση γνησίου εγγράφου, δηλαδή, 
αλλοίωση της έννοιας του περιεχοµένου του εγγράφου, υποκειµενικούς δε δόλος που 
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περιλαµβάνει τη γνώση και τη θέληση πραγµατώσεως των περιστατικών που 
απαρτίζουν την αντικειµενική υπόσταση και σκοπός του δράστη να παραπλανήσει µε 
τη χρήση πλαστού άλλον για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, όπως 
είναι εκείνο το γεγονός το οποίο είναι πρόσφορο για τη δηµιουργία, διατήρηση, 
µεταβολή ή απόσβεση δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης, ασχέτως αν επιτεύχθηκε ή όχι 
η παραπλάνηση. Ως έγγραφο, που αποτελεί το υλικό αντικείµενο της πλαστογραφίας, 
νοείται, κατά το αρθρ. 13 εδ. γ ΠΚ, κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο 
να αποδείξει γεγονός, που έχει έννοµη σηµασία.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 εδ. α' του ΚΠ, κατά την οποία "µε την ποινή 
του αυτουργού τιµωρείται επίσης: α) όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την 
απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε", προκύπτει ότι για την ύπαρξη 
αξιόποινης ηθικής αυτουργίας απαιτείται, αντικειµενικώς, η πρόκληση από τον ηθικό 
αυτουργό σε κάποιον άλλον της αποφάσεως να τελέσει ορισµένη πράξη, η οποία 
συγκροτεί την αντικειµενική υπόσταση ορισµένου εγκλήµατος ή τουλάχιστον 
συνιστά αρχή εκτελέσεως αυτής, την οποία και τέλεσε. Η πρόκληση της αποφάσεως 
αυτή µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο, όπως, µε συµβουλές, απειλή ή µε 
εκµετάλλευση οποιασδήποτε πλάνης, πραγµατικής ή νοµικής ή περί τα παραγωγικά 
της βουλήσεως αίτια ή µε τη διέγερση µίσους κατά του θύµατος, µε πειθώ ή 
φορτικότητα ή µε την επιβολή ή την επιρροή προσώπου, λόγω της ιδιότητας και της 
θέσεώς του ή και της σχέσεώς του µε τον φυσικό αυτουργό. Υποκειµενικώς 
απαιτείται δόλος, ο οποίος συνίσταται στη συνείδηση της ορισµένης πράξεως στην 
οποία παρακινεί τον φυσικό αυτουργό, χωρίς να είναι αναγκαίος ο καθορισµός της 
πράξεως αυτής µέχρι λεπτοµερειών, αρκεί δε και ενδεχόµενος, εκτός αν για την 
αντικειµενική θεµελίωση του οικείου εγκλήµατος απαιτείται άµεσος ή υπερχειλής 
δόλος, οπότε ο δόλος αυτός πρέπει να συντρέχει και στο πρόσωπο του ηθικού 
αυτουργού.  
- 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 ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, 
όταν εκτίθενται σ' αυτή, µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την ακροαµατική διαδικασία 
και συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, για 
το οποίο κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία 
προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις µε τις οποίες έγινε η υπαγωγή των περιστατικών 
αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη, που εφαρµόσθηκε. Η ύπαρξη του δόλου δεν 
είναι αναγκαίο κατ' αρχήν να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, αφού η αιτιολογία της 
υπάρξεως δόλου διαλαµβάνεται στην αιτιολογία για την ενοχή και προκύπτει από τα 
περιστατικά που αναφέρονται σ' αυτή. Όταν όµως για το αξιόποινο της πράξεως, 
απαιτείται επιπλέον ορισµένος σκοπός (εγκλήµατα µε υπερχειλή υποκειµενική 
υπόσταση), όπως στο έγκληµα της πλαστογραφίας, η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται 
και στο σκοπό αυτό. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας, είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο.  



 

[167] 
 

- Λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως, συνιστά κατά το άρθρο 510 παρ.1 Ε ΚΠ∆ και η 
εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει στη διάταξη έννοια διαφορετική 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 
διατάξεως, συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η οποία 
υπάρχει όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που προκύπτει από την 
αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού προς το διατακτικό της και ανάγεται στα στοιχεία 
και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή 
λογικά κενά, που καθιστούν ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο εν σχέσει µε την ορθή 
εφαρµογή του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 46, 216, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 420 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 216 α παρ. 1, 2 του ΠΚ, "όποιος καταρτίζει πλαστό ή 
νοθεύει έγγραφο µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά µε 
γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών µηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση". 
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
πλαστογραφίας, απαιτείται, αντικειµενικώς µεν, η κατάρτιση από τον υπαίτιο 
εγγράφου, το οποίο είναι αντικειµενικά πρόσφορο να παράγει µε τη χρήση του 
έννοµες συνέπειες, που το εµφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλον ή η νόθευση 
γνήσιου εγγράφου, υποκειµενικώς δε δόλος, που περιλαµβάνει τη γνώση και τη 
θέληση των πραγµατικών περιστατικών, που απαρτίζουν την πράξη αυτή και το 
σκοπό του υπαιτίου να παραπλανήσει, µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευµένου 
εγγράφου, άλλον για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, δηλαδή, 
δηµιουργία, κατάργηση ή µεταβίβαση δικαιώµατος, που προστατεύεται από τον νόµο, 
οι οποίες µπορούν να αφορούν τον παραπλανώµενο ή τρίτο, ασχέτως αν επιτεύχθηκε 
ή όχι η παραπλάνηση. Χρήση του πλαστού εγγράφου από τον πλαστογράφο αποτελεί 
και η παράδοση, ως και η αποστολή του πλαστού εγγράφου σε τρίτους, ανεξαρτήτως 
αν αυτό έγινε µε αµοιβή ή όχι, για να παραπλανηθεί άλλος µε τη χρήση του σε 
γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες. Η χρήση του πλαστού εγγράφου όταν 
τελείται από τον αυτουργό της πλαστογραφίας, παύει να είναι αυτοτελές έγκληµα και 
θεωρείται ως επιβαρυντική περίπτωση της πλαστογραφίας, υπό την έννοια ότι 
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λαµβάνεται υπόψη κατά την επιµέτρηση της ποινής και επαυξάνεται το ελάχιστο όριο 
αυτής, µη υποκειµένη σε αυτοτελή κύρωση. Υπό την έννοια αυτή, χρήση του 
πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου συνιστά αντικειµενικώς και η υποβολή αυτού σε 
∆ηµόσια Αρχή προς παραπλάνηση των οργάνων της, ώστε να προβεί σε ενέργεια της 
αρµοδιότητάς της και έκδοση ευνοϊκής για τον χρήστη αποφάσεως.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, όταν 
αναφέρονται σε αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά 
περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε 
η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών 
στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις 
υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόσθηκε. Η αιτιολογία αυτή µπορεί να συµπληρώνεται από το διατακτικό της 
αποφάσεως, µε το οποίο το σκεπτικό αποτελεί ενιαίο σύνολο. Τα αποδεικτικά µέσα 
αρκεί να αναφέρονται γενικώς και κατά το είδος τους, χωρίς να απαιτείται αναλυτική 
παράθεσή τους και µνεία του τι προκύπτει από το καθένα, ούτε είναι απαραίτητη η 
αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται η αποδεικτική 
βαρύτητα εκάστου. Όταν δε εξαίρονται ορισµένα από αυτά δεν προκύπτει ότι δε 
λήφθηκαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει ανάγκη αιτιολόγησης γιατί δεν εξαίρονται 
τα άλλα.  
- 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: 216,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 421 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χρήση πλαστού εγγράφου. Έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος 
και 139 του ΚΠ∆ επιβαλλόµενης ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 216 ΠΚ προκύπτει 
ότι για τη θεµελίωση του εγκλήµατος της χρήσης πλαστού εγγράφου απαιτείται 
αντικειµενικώς µεν η χρησιµοποίηση πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου, 
υποκειµενικώς 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.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 216, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πλαστογραφία - Επιταγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 384 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία επιταγής. Ηθικός αυτουργός. Αποδοχή και διάθεση προϊόντων 
εγκλήµατος. Συναυτουργία.Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ.1 ΠΚ όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει 
έγγραφο µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά µε γεγονός που 
µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. 
Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. Από τη 
διάταξη αυτή που αποβλέπει στην προστασία της ακεραιότητας και ασφαλείας των 
εγγράφων συναλλαγών προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
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πλαστογραφίας απαιτείται αντικειµενικώς µεν η κατάρτιση απαρχής από τον υπαίτιο 
εγγράφου που το εµφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλον είτε νόθευση µε αλλοίωση 
του περιεχοµένου υφισταµένου γνησίου εγγράφου από τρίτο πρόσωπο πλην του 
εκδότη. Υποκειµενικά απαιτείται δόλος που περιλαµβάνει τη γνώση και τη θέληση 
των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία απαρτίζουν την πράξη αυτή και σκοπός του 
υπαιτίου να παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου άλλον 
για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες δηλαδή δηµιουργία µεταβίβαση ή 
κατάργηση δικαιώµατος ή εννόµου σχέσεως δηµοσίας ή ιδιωτικής φύσεως, η οποία 
µπορεί να αφορά τον παραπλανώµενο ή τρίτο ασχέτως αν επιτεύχθηκε ή όχι η 
παραπλάνηση.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ.1 εδαφ.α του ΠΚ µε την ποινή του αυτουργού 
τιµωρείται επίσης α)όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να 
εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε. Από αυτή τη διάταξη προκύπτει ότι για την 
ύπαρξη ηθικής αυτουργίας απαιτείται αντικειµενικώς η πρόκληση από τον ηθικό 
αυτουργό σε κάποιον άλλον της αποφάσεως να τελέσει ορισµένη πράξη, η οποία 
συγκροτεί την αντικειµενική υπόσταση ορισµένου εγκλήµατος την οποία και τέλεσε. 
Η πρόκληση της αποφάσεως αυτής µπορεί να γίνει αφού ο νόµος δεν ορίζει, µε 
οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο όπως µε προτροπές (δηλαδή µε παρακίνηση, παρόρµηση ή 
ενθάρρυνση) µε παραινέσεις (δηλαδή µε συµβουλές υποδείξεις κ.λπ.) πειθώ και 
φορτικότητα ή µε εκµετάλλευση της επιβολής στο φυσικό αυτουργό λόγω 
υπηρεσιακής εξάρτησης ή άλλης µεταξύ των σχέσεων. Υποκειµενικώς δε απαιτείται 
δόλος του ηθικού αυτουργού, δηλαδή ηθεληµένη πρόκληση της αποφάσεως για την 
διάπραξη από τον άλλον της αντικειµενικής υποστάσεως ορισµένου εγκλήµατος µε 
θέληση και γνώση ή αποδοχή της συγκεκριµένης εγκληµατικής πράξεως.  
- 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 συνεργεί 
σε 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 τον οποίο προέρχεται το πράγµα. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει 
ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της αποδοχής και διάθεσης 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 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, χωρίς να είναι ανάγκη να γνωρίζει ο 
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αποδέκτης από ποια ακριβώς αξιόποινη πράξη προέρχεται ούτε το πρόσωπο του 
δράστη αλλά να αρκεί η γνώση του για την παράνοµη προέλευσή του. Ο υπαίτιος 
τελέσεως του εγκλήµατος από το άρθρο 394 του ΠΚ τιµωρείται ανεξάρτητα από το 
εάν ο δράστης του βασικού εγκλήµατος από το οποίο προέρχεται το πράγµα δεν είναι 
τιµωρητέος είτε από το ότι υφίσταται προσωπικός λόγος απαλλαγής του από την 
ποινή είτε από το ότι ελλείπει ουσιαστικός όρος του εγκλήµατος από το οποίο το 
πράγµα προέρχεται.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 45 του ΠΚ, αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού την 
αξιόποινη πράξη, ο καθένας τους τιµωρείται ως αυτουργός. Με τον όρο "από κοινού" 
νοείται αντικειµενικά σύµπραξη στην εκτέλεση της κυρίας πράξης και υποκειµενικά 
κοινός δόλος, δηλαδή ο κάθε αυτουργός θέλει ή αποδέχεται την πραγµάτωση της 
αντικειµενικής υποστάσεως του διαπραττοµένου εγκλήµατος, γνωρίζοντας ότι και οι 
λοιποί συµµέτοχοι πράττουν µε δόλο τελέσεως του ίδιου εγκλήµατος και θέλει ή 
αποδέχεται να ενώσει τη δική του δράση µε εκείνην του άλλου, προς πραγµάτωση της 
αντικειµενικής υποστάσεως του ειρηµένου εγκλήµατος. Η σύµπραξη στην εκτέλεση 
της κυρίας πράξεως µπορεί να συνίσταται ή στο ότι καθένας πραγµατώνει την όλη 
αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, ή στο ότι το έγκληµα πραγµατώνεται µε 
συγκλίνουσες επί µέρους πράξεις των συµµετοχών, ταυτόχρονες ή διαδοχικές.  
- Εξ άλλου 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 ή υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος τα 
αποδεικτικά µέσα που τα θεµελίωσαν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των 
περιστατικών αυτών στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρµόσθηκαν. 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 µόνο ορισµένα από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται 
όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες έγγραφα κ.λπ.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης 
αναφοράς τους και µνείας του τι προκύπτει χωριστά από καθένα από αυτά. ∆εν 
αποτελούν όµως λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη 
αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και 
αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής 
συσχετίσεως µεταξύ αυτών, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς 
ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 45, 46, 216, 394,  
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Ποινές και παρεπόµενες ποινές - Αναστολή εκτέλεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 801 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Εκτέλεση περισσοτέρων αποφάσεων για διαφορετικά εγκλήµατα. Υφ΄όρον 
απόλυση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 551 παρ. 1 εδ. α' του Κ.Π.∆., αν πρόκειται να 
εκτελεσθούν κατά του ίδιου προσώπου περισσότερες αµετάκλητες καταδικαστικές 
αποφάσεις, για διαφορετικά εγκλήµατα που συρρέουν, εφαρµόζονται οι διατάξεις για 
τη συρροή και κατά τη διάταξη της παρ. 3 εδ. τελευταίο του ίδιου άρθρου του 
Κώδικα, κατά της αποφάσεως µε την οποία καθορίζεται συνολική ποινή, επιτρέπεται 
η άσκηση αναίρεσης στον κατηγορούµενο και τον Εισαγγελέα. Η αναίρεση είναι 
επιτρεπτή, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 510 παρ. 1 του ίδιου 
Κώδικα και εποµένως και για εκείνον της ελλείψεως αιτιολογίας και της εσφαλµένης 
εφαρµογής ή ερµηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (άρθρ. 510 παρ. 1 περ. ∆ και 
Ε' του Κ.Π.∆.), οία είναι και το προδιαληφθέν άρθρο, κατά το µέρος που αναφέρεται 
στον καθορισµό συνολικής ποινής. Εσφαλµένη δε εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθά τα πραγµατικά περιστατικά 
που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στη διάταξη που εφαρµόσθηκε, ενώ εσφαλµένη 
ερµηνεία, όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη που 
πραγµατικά έχει.  
- Κατά τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ΠΚ, ο 
καταδικασµένος σε ποινή στερητική της ελευθερίας, απολύεται υπό προϋποθέσεις και 
υπό τον όρο της ανακλήσεως, εφόσον έχει καταδικασθεί σε πρόσκαιρη κάθειρξη, αν 
έχει συµπληρώσει τα τρία πέµπτα της ποινής του, ενώ, κατά τη διάταξη του άρθρου 
108, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 109 του ΠΚ, αν µέσα στο χρονικό 
διάστηµα, από της απολύσεως µέχρι της εκτίσεως της ποινής που υπολειπόταν, όταν 
αυτό είναι µεγαλύτερο από τρία έτη ή µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών ετών, όταν 
αυτό είναι µικρότερο, εκείνος που απολύθηκε διαπράξει έγκληµα από δόλο, για το 
οποίο του επιβλήθηκε αµετακλήτως οποτεδήποτε ποινή φυλακίσεως ανώτερη από έξι 
µήνες, εκτίει αθροιστικώς και ολόκληρο το υπόλοιπο της προηγούµενης ποινής, το 
οποίο έπρεπε να εκτίσει κατά το χρόνο της προσωρινής απολύσεως. Η αυτοδίκαιη 
άρση της υφ' όρο απόλυσης και η εκτέλεση της ποινής και κατά το υπόλοιπο τµήµα 
της, για το οποίο χορηγήθηκε, δεν εµποδίζεται από το γεγονός ότι δεν επήλθε το 
αµετάκλητο της νέας καταδίκης για το έγκληµα που τέλεσε ο καταδικασµένος µε 
δόλο, µέσα στο χρόνο της δοκιµαστικής ελευθερίας και για το οποίο του επιβλήθηκε 
ποινή φυλάκισης πάνω από έξι µήνες και τούτο, διότι ο καθορισµός της συνολικής 
ποινής συγχωρείται και πριν επέλθει το αµετάκλητο των καταδικαστικών αποφάσεων, 
που πρόκειται να εκτελεσθούν κατά του ίδιου προσώπου, σύµφωνα µε το άρθρο 551 
ΚΠ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 105, 106, 108, 109,  
ΚΠ∆: 551, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
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Ποινές και παρεπόµενες ποινές - Επιµέτρηση ποινής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 993 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επιµέτρηση ποινών. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1 ΠΚ προκύπτει, ότι οι ποινές που συρρέουν 
και προσµετρώνται σε µία συνολική ποινή, διατηρούν την αυτοτέλεια τους και µετά 
τον καθορισµό της συνολικής κοινής και δεν απορροφώνται από αυτή.  
- Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 εδ α' του Ν. 4043/2012 ποινές διάρκειας µέχρι έξι µηνών 
που έχουν επιβληθεί µε αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση του 
παρόντος νόµου, εφόσον οι αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αµετάκλητες και οι ποινές 
αυτές δεν έχουν εκτιθεί µε οποιονδήποτε τρόπο µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος 
νόµου, παραγράφονται και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα 
τελέσει µέσα σε δύο έτη από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού νέα από δόλο 
αξιόποινη πράξη, για την οποία θα καταδικασθεί αµετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή 
.στερητική της ελευθερίας ανώτερη τον έξι µηνών. Κατά την παράγραφο 2 του ίδιου 
άρθρου οι µη εκτελεσθείσες κατά την παράγραφο 1 αποφάσεις τίθενται στο αρχείο µε 
πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα ή δηµόσιου κατηγόρου. Η ισχύς των διατάξεων του 
ανώτερο νόµου σύµφωνα µε το άρθρο 8 αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην 
εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία έγινε στις 13 Φεβρουαρίου 2012. Οι ανωτέρω 
διατάξεις εφαρµόζονται και για τις χρηµατικές ποινές, παρά το ότι δεν γίνεται ρητή 
µνεία σ' αυτές, διότι αν η νοµοθετική βούληση ήταν να παραµένουν οι χρηµατικές 
ποινές, θα γινόταν ρητή µνεία για την τύχη τους και δεν θα προβλεπόταν γενικά η 
αρχειοθέτηση των αποφάσεων. Επίσης από το συνδυασµό των διατάξεων του 
παραπάνω άρθρου 94 παρ. 1 ΠΚ και του άρθρου 114 του αυτού Κώδικα προκύπτει 
ότι, επί συρρεόντων εγκληµάτων, ως ποινή διάρκειας µέχρι έξι µήνες, η οποία 
παραγράφεται κατά τα ανωτέρω, νοείται όχι η συνολική ποινή, αλλά καθεµία από τις 
εκεί επιµέρους ποινές, οι οποίες προσµετρήθηκαν στη συνολική ποινή.  
- Από τη διάταξη του άρθρον 2 παρ. 1 ΠΚ, που ορίζει ότι, αν από την τέλεση της 
πράξης έως την αµετάκλητη εκδίκαση της ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι νόµοι, 
εφαρµόζεται αυτός που περιέχει τις ευµενέστερες για τον κατηγορούµενο διατάξεις, 
προκύπτει ότι καθιερώνεται η αρχή της αναδροµικότητας του επιεικέστερου νόµου 
που ίσχυσε από την τέλεση της πράξης µέχρι το χρόνο της αµετάκλητης εκδίκασης 
της υπόθεσης, ενώ είναι πρόδηλο ότι ευµενέστερος για τον κατηγορούµενο είναι και 
ο νόµος που θεσπίζει παραγραφή των ποινών και πρόκειται για ουσιαστικού ποινικού 
δικαίου διάταξη, Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου 114 του ΠΚ, σε 
συνδυασµό και προς τις διατάξεις των άρθρων 511 εδ γ' και 518 παρ. 1 ΚΠοιν∆, 
συνάγεται ότι, αν κριθεί παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης και εµφανιστεί εκείνος που 
την άσκησε, ο Άρειος Πάγος εφαρµόζει αυτεπαγγέλτως τον επιεικέστερο νόµο που 
ισχύει µετά τη δηµοσίευση της προσβαλλόµενης απόφασης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 2, 114,  
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ΚΠ∆: 352, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 511, 
Νόµοι: 4043/2012, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ποινές και παρεπόµενες ποινές - Μετατροπή ποινής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 385 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μετατροπή ποινής. Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 και 2 εδάφ. α' και ε' ΠΚ όπως ίσχυαν µετά 
την αντικατάσταση της παραγράφου 1 µε το άρθρο 1 παρ. 3α του Ν. 2408/1996 και 
του εδαφίου α' της παραγράφου 2 µε το άρθρο 1 παρ. 3β του ιδίου ως άνω νόµου 
περαιτέρω δε µετά την προσθήκη του τελευταίου άνω εδαφίου ε' της παραγράφου 2 
του άρθρου 82 µε το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 2721/1999, η περιοριστικής ελευθερίας 
ποινή αν δεν υπερβαίνει το ένα έτος µετατρέπεται σε χρηµατική ποινή ή πρόστιµο. Η 
περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι µεγαλύτερη από ένα έτος και δεν 
υπερβαίνει τα δύο (έτη) µετατρέπεται σε χρηµατική εκτός και αν ο δράστης είναι 
υπότροπος και το δικαστήριο µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του κρίνει ότι 
απαιτείται η µη µετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων 
αξιοποίνων πράξεων. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι µεγαλύτερη από 
δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα τρία, µπορεί να µετατραπεί σε χρηµατική, αν το 
δικαστήριο κρίνει ότι η µετατροπή αρκεί για αν αποτρέψει το δράστη από την τέλεση 
άλλων αξιοποίνων πράξεων.  
Μετά την αντικατάσταση ολοκλήρου του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα µε το 
άρθρο 1 του ν.3904/2010, που άρχισε να ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 38 αυτού από 
τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στις 23.12.2010, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
(τ.Α' , 218) ορίζεται στην παράγραφο 1 του άνω άρθρου 82 ότι η περιοριστική της 
ελευθερίας ποινή, που δεν υπερβαίνει το ένα έτος µετατρέπεται σε χρηµατική ποινή ή 
πρόστιµο. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι µεγαλύτερη από ένα έτος 
και δεν υπερβαίνει τα δύο µετατρέπεται σε χρηµατική, εκτός αν ο δράστης είναι 
υπότροπος και το δικαστήριο µε απόφασή του ειδικά αιτιολογηµένη κρίνει ότι 
απαιτείται η µη µετατροπή του για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων 
αξιοποίνων πράξεων. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι µεγαλύτερη από 
δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα τρία µετατρέπεται σε χρηµατική ποινή, εκτός αν το 
δικαστήριο µε απόφασή του ειδικά αιτιολογηµένη κρίνει ότι απαιτείται η µη 
µετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιοποίνων 
πράξεων. Οι συχνές αλλαγές των ορίων µετατρεψιµότητας και των ποσών της 
µετατροπής καθώς και των προσαυξήσεών τους έχουν δηµιουργήσει ζητήµατα 
εφαρµοστέου δικαίου. Η επίλυση αυτών πρέπει να γίνεται µε κριτήριο την ένταξη των 
διατάξεων περί µετατροπής στις ρυθµίσεις του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, που 
συνεπάγεται ότι σε κάθε περίπτωση εφαρµόζεται ο επιεικέστερος νόµος (άρθρο 2 
ΠΚ). Με βάση τις ανωτέρω ουσιαστικού δικαίου διάταξης του άρθρου 82 Π.Κ οι 
ποινές κατά της προσωπικής ελευθερίας που µετατρέπονται υποχρεωτικά και 
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απολύτως ή κατά κανόνα ανάλογα µε το ύψος τους, στο στάδιο επιβολής της ποινής, 
έχουν διάρκεια µέχρι τρία έτη και υπό το νόµο 3904/2010.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 82, 99,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πολιτική αγωγή - Απόλυτη ακυρότητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 2051 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Παράσταση πολιτικής αγωγής. Απόλυτη ακυρότητα. Εταιρεία Περιορισµένης 
Ευθύνης. Πραγµατογνωµοσύνη. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
Έλλειψη ακρόασης.Ψευδής καταµήνυση. Συκοφαντική δυσφήµηση. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 2 ΚΠ∆, απόλυτη ακυρότητα, που δηµιουργεί 
λόγο αναίρεσης της απόφασης, κατ' άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ίδιου Κώδικα, η 
οποία λαµβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της διαδικασίας και στον 
Άρειο Πάγο ακόµη, επιφέρει η παρά τον νόµο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος 
στο ακροατήριο. Τέτοια ακυρότητα υπάρχει όταν δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του 
πολιτικώς ενάγοντος οι όροι της ενεργητικής και παθητικής νοµιµοποίησης για την 
άσκηση της πολιτικής αγωγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αρθρ. 63 και 64 ΚΠ∆ 
και όταν παραβιάσθηκε η διαδικασία που έπρεπε να τηρηθεί σχετικά µε τον τρόπο και 
τον χρόνο της άσκησης και της υποβολής αυτής, κατά το αρθρ. 68 του ίδιου κώδικα. 
Εξάλλου από τον συνδυασµό των διατάξεων των αρθρ. 63 ΚΠ∆ και 614 και 932 ΑΚ, 
προκύπτει ότι δικαιούνται να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες µόνον εκείνοι που 
ζηµιώνονται άµεσα από το έγκληµα ή υφίστανται ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη από 
αυτό και όχι και εκείνοι που βλάπτονται έµµεσα, όπως τα µέλη του νοµικού 
προσώπου, τα οποία δεν νοµιµοποιούνται ενεργητικά στην άσκηση της πολιτικής 
αγωγής από αδίκηµα που στρέφεται κατά νοµικού προσώπου, το οποίο και µόνο 
ζηµιώνεται άµεσα από αυτό (ΟλΑΠ 5/1994). Ηθική βλάβη µπορεί να υποστεί και το 
νοµικό πρόσωπο από τον αντίκτυπο που έχει στην πίστη, το κύρος και την φήµη του 
η άδικη πράξη που διαπράχθηκε σε βάρος του, στην δήλωση του εκπροσώπου του 
οποίου, όταν παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων, δεν είναι αναγκαίο να εξειδικεύεται η 
βλάβη, γιατί αυτή αναφέρεται στον ανωτέρω αντίκτυπο. Έτσι από τις 
προαναφερόµενες διατάξεις των αρθρ. 63, 64, 68 ΚΠ∆ συνάγεται ότι απόλυτη 
ακυρότητα της διαδικασίας προκαλείται µόνον οσάκις υπάρχει έλλειψη ενεργητικής ή 
παθητικής νοµιµοποιήσεως ή όταν δεν τηρήθηκε η επιβαλλοµένη διαδικασία 
σχετικώς προς τον χρόνο και τον τόπο ασκήσεως και υποβολής της πολιτικής αγωγής 
εις το ποινικό δικαστήριο. Οποιαδήποτε άλλη πληµµέλεια ή έλλειψη αναφεροµένη 
στην παράσταση ή την εκπροσώπηση του πολιτικώς ενάγοντος δεν ασκεί επιρροή 
στην νοµιµότητα της παραστάσεως, όπως επί εταιρίας η έλλειψη εγκρίσεως της 
Γενικής Συνελεύσεως (ΑΠ 1575/98, 2266/2002).  



 

[176] 
 

- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των αρθρ. 6, 8, 16, 17, 18, 21, 38, 44, 45, 47 και 
49 Ν. 3190/1955  "περί εταιριών περιορισµένης ευθύνης" σαφώς προκύπτει ότι την 
εταιρία περιορισµένης ευθύνης εκπροσωπούν οι διαχειριστές αυτής, οι οποίοι και 
υπογράφουν δια την εταιρίαν, θέτοντες την ιδία αυτών υπογραφή, κάτωθι της 
επωνυµίας της εταιρίας. Ως διαχειριστές διορίζονται δια του καταστατικού ή δι' 
αποφάσεως της συνελεύσεως των εταίρων ένας ή περισσότεροι εταίροι ή µη εταίροι 
δι' ορισµένο ή µη χρόνο. Ο διορισµός των διαχειριστών υπόκειται στις δηµοσιεύσεις 
του αρθρ. 8 του νόµου τούτου (καταχώρησις αντιγράφου της αποφάσεως της 
συνελεύσεως εις το βιβλίο εταιριών περιορισµένης ευθύνης που τηρείται εις το 
αρµόδιο Πρωτοδικείο και δηµοσίευσις περιλήψεως αυτής εις την Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Στην προκειµένη περίπτωση η αναιρεσείουσα προβάλλει ότι ο 
εκπρόσωπος της εταιρίας περιορισµένης ευθύνης παρανόµως παρέστη ως πολιτικώς 
ενάγων για λογαριασµό της παραπάνω εταιρίας κατά την εκδίκαση κατ' αυτής 
(αναιρεσείουσας) των παραπάνω εγκληµάτων, άνευ νοµίµου εκπροσωπήσεως της 
εταιρίας. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα, πρέπει να απορριφθεί, 
ως απαράδεκτος, διότι αφορά πληµµέλεια µη αναφεροµένη στην παράσταση, αλλά 
στην ουσιαστική κρίση για την εκπροσώπηση του πολιτικώς ενάγοντος από το 
συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο, ήτοι πληµµέλεια που δεν ανάγεται από τις παραπάνω 
διατάξεις των αρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Α' εν συνδ. µε αρθρ. 171 παρ. 2 ΚΠοιν∆.  
- Κατά το άρθρο 183 ΚΠ∆, αν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ορισµένης επιστήµης ή 
τέχνης για να γίνει ακριβής διάγνωση και κρίση κάποιου γεγονότος, οι ανακριτικοί 
υπάλληλοι ή το δικαστήριο µπορούν αυτεπαγγέλτως ή µε αίτηση κάποιου διαδίκου ή 
του εισαγγελέα να διατάξουν πραγµατογνωµοσύνη. Η διενέργεια 
πραγµατογνωµοσύνης, κατά την διάταξη αυτή, υπόκειται στην απόλυτη κρίση του 
δικαστηρίου, του συµβουλίου ή του ανακρίνοντος και δεν ελέγχεται από τον Άρειο 
Πάγο, ενώ η αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήµατος για πραγµατογνωµοσύνη δεν 
συνεπάγεται ακυρότητα, ούτε ιδρύει αναιρετικό λόγο κατά το αρθρ. 510 παρ. 1 ΚΠ∆ 
(ΑΠ 874/2004).  
-  Έλλειψη της επιβαλλοµένης από τις διατάξεις των αρθρ. 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 Κ.Π.∆. ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, η οποία 
ιδρύει τον από το αρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' Κ.Π.∆. λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν 
δεν περιέχονται σ'αυτό οι σκέψεις και οι συλλογισµοί, εις τους οποίους εστήριξε το 
δικαστήριο την περί ενοχής του κατηγορουµένου κρίση του. Ειδικά, ως προς τα 
αποδεικτικά µέσα, πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα 
στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για την βεβαιότητα αυτή αρκεί να 
µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κ.λπ.), χωρίς 
ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε από το καθένα, όταν 
δε εξαίρονται ορισµένα από αυτά, δεν σηµαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα, 
ούτε ανακύπτει ανάγκη αιτιολόγησης, γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα. Η κατά το αρθρ. 
178 ΚΠ∆ απαρίθµηση των αποδεικτικών µέσων κατά την ποινική διαδικασία, είναι 
ενδεικτική και αφορά τα κυριότερα από αυτά, χωρίς να αποκλείει τα άλλα. 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, αναφορικά µε γεγονότα που τίθενται υπόψη τους, δεν 
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ταυτίζεται µε το προβλεπόµενο (στο αρθρ. 178 ΚΠ∆) αποδεικτικό µέσο της 
πραγµατογνωµοσύνης, η οποία διατάσσεται κατά το άρθρο 183 ΚΠ∆, µε την 
συνδροµή ορισµένων προϋποθέσεων από ανακριτικό υπάλληλο ή το δικαστήριο, 
λαµβάνεται όµως υποχρεωτικά υπόψη από το δικαστήριο και συνεκτιµάται µαζί µε 
τις άλλες αποδείξεις, για την διαµόρφωση της κρίσης του, είτε ως έγγραφο, είτε ως 
αυτοτελές αποδεικτικό µέσο (ΑΠ 189/2005). Η επιβαλλοµένη ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία των αποφάσεων πρέπει να υπάρχει, όχι µόνον ως προς 
την κατηγορία, αλλά να επεκτείνεται και στους προβαλλόµενους από τον 
κατηγορούµενο ή από τον συνήγορό του, κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, αυτοτελείς 
ισχυρισµούς. Αυτοί δε είναι εκείνοι, οι οποίοι προβάλλονται εις το δικαστήριο της 
ουσίας, σύµφωνα µε το αρθρ. 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠ∆ και τείνουν στην άρση 
του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή της ικανότητος για καταλογισµό ή στη µείωση 
αυτής ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξεως ή στη µείωση της ποινής. Για την 
ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού 
µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο.  
- Κατά το αρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Β' Κ.Π.∆. λόγος αναιρέσεως της αποφάσεως είναι 
και η έλλειψη ακρόασης κατά το αρθρ. 170 παρ. 2 η οποία επιφέρει ακυρότητα της 
διαδικασίας. Η ακυρότητα αυτή επέρχεται και στην περίπτωση που το δικαστήριο 
παρέλειψε να αποφανθεί στην σχετική αίτηση του κατηγορουµένου, όπως όταν το 
δικαστήριο δεν απάντησε σε αυτοτελή ισχυρισµό του. (ΑΠ 1690/2003).  
- Περαιτέρω, κατά την διάταξη του αρθρ. 229 παρ. 1 ΠΚ για την στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της ψευδούς καταµήνυσης απαιτείται, εκτός άλλων, όπως η πράξη που 
καταγγέλλεται για άλλον µε την µήνυση ή την ανακοίνωση στην αρχή να είναι το µεν 
αντικειµενικώς αξιόποινη, δηλαδή να φέρει τα βασικά στοιχεία του αρθρ. 14 ΠΚ για 
οποιοδήποτε έγκληµα ώστε να παρέχεται αφορµή για άσκηση ποινικής δίωξης ή 
πειθαρχικώς κολάσιµη, το δε να είναι αντικειµενικώς ψευδής και εν γνώσει της 
αναληθείας αυτής να έγινε υπό του ήδη κατηγορουµένου, ως ψευδοµηνυτού, η 
καταµήνυσίς της µε σκοπό να κινήσει την ποινική ή πειθαρχική δίωξη του 
καταµηνυθέντος. Εάν µε βάση τα καταγγελλόµενα περιστατικά δεν θεµελιώνεται 
αξιόποινη ή πειθαρχικώς κολάσιµη πράξη, τότε δεν υπάρχει, για έλλειψη 
αντικειµενικού στοιχείου, ψευδής καταµήνυση. Το έγκληµα τούτο θεωρείται 
τετελεσµένο, αφ' ης περιέλθει η µήνυση στην αρχή ή γίνει η προς αυτήν ανακοίνωση, 
ανεξαρτήτως αν επήλθε το επιβλαβές δια τον µηνυόµενο αποτέλεσµα. Η αρχή προς 
την οποία γίνεται η µήνυση ή ανακοίνωση δεν είναι αναγκαίο να είναι και η αρµόδια 
για την δίωξη του καταµηνυοµένου, γιατί κάθε αρχή (και µη δικαστική) έχει 
υποχρέωση να διαβιβάσει την καταµήνυση στην αρµόδια αρχή. Για την πληρότητα 
της αιτιολογίας της καταδικαστικής για ψευδή καταµήνυση απόφασης, πρέπει, εκτός 
των άλλων, να εξειδικεύεται η καταµηνυθείσα πράξη και ο επιδιωκόµενος από τον 
δράστη της ψευδούς καταµήνυσης σκοπός, καθώς και ότι ο υπαίτιος εγνώριζε την 
αναλήθεια της (ΑΠ 1160/2001, 346/2001).  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των αρθρ. 362, 363 ΠΚ, προκύπτει ότι για την 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφήµησης απαιτείται: α) 
Ισχυρισµός ή διάδοση από τον υπαίτιο, µε οποιονδήποτε τρόπο, ενώπιον τρίτου, για 
κάποιον άλλον, γεγονότος που θα µπορούσε να βλάψει την τιµή ή την υπόληψή του, 
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β) το γεγονός αυτό να είναι ψευδές και ο δράστης να τελεί εν γνώσει της αναληθείας 
του και γ) δόλια προαίρεση, η οποία περιλαµβάνει την γνώση του δράστη ότι το 
ισχυριζόµενο ή διαδιδόµενο γεγονός είναι πρόσφορο να βλάψει την τιµή ή την 
υπόληψη του άλλου και την θέλησή του να ισχυρισθεί ή διαδώσει αυτό το βλαπτικό 
γεγονός. Ως "γεγονός", κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, νοείται κάθε 
συγκεκριµένο περιστατικό του εξωτερικού κόσµου, το οποίο ανάγεται εις το 
παρελθόν ή το παρόν, υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικόν απόδειξης, καθώς 
και κάθε συγκεκριµένη σχέση ή συµπεριφορά αναφερόµενη στο παρελθόν ή παρόν, 
που υποπίπτει στις αισθήσεις και αντίκειται στην ηθική και ευπρέπεια. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 14, 222, 229, 362, 363,  
ΚΠ∆: 63, 64, 68, 178, 183, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 
στοιχ. ∆, 
ΑΚ: 914, 932, 
Νόµοι: 3190/1955, άρθ. 6, 8, 16, 17, 18, 21, 38, 44, 45, 47, 49, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πολιτική αγωγή - Απόλυτη ακυρότητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1540 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράσταση πολιτικής αγωγής. Ακυρότητα. 
- Κατά το άρθρο 66 παρ. 1 ΚΠ∆, η πολιτική αγωγή, που έχει ασκηθεί σε πολιτικό 
δικαστήριο, µπορεί να εισαχθεί στο ποινικό δικαστήριο, αν δεν εκδόθηκε οριστική 
απόφαση µε την πολιτική διαδικασία. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασµό µε εκείνες 
των άρθρων 63, 64, 65 και 68 του ίδιου κώδικα, καθώς και των άρθρων 914 και 932 
ΑΚ, συνάγεται, ότι, στην περίπτωση, κατά την οποία ο δικαιούχος από αδικοπραξία 
χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης άσκησε ενώπιον 
του πολιτικού δικαστηρίου αγωγή, µε την οποία ζήτησε να του επιδικαστεί το 
µεγαλύτερο µέρος της απαιτήσεώς του αυτής, επιφυλαχθείς να εισαγάγει και ένα 
µέρος της στο ποινικό δικαστήριο είναι παραδεκτή η εις στο τελευταίο παράσταση 
του δικαιούχου, ως πολιτικώς ενάγοντος, για το µέρος της απαιτήσεώς του, το οποίο 
δεν εισήχθη στο πολιτικό δικαστήριο, έστω και αν πριν ή µετά τη δήλωση της ως 
πολιτικώς ενάγοντος παράστασής του στο ποινικό δικαστήριο, εκδόθηκε οριστική ή 
και τελεσίδικη απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου µε την οποία αυτό, κρίνοντας επί 
του εισαχθέντος ενώπιόν του µέρους της απαιτήσεως αυτής και τελώντας εν γνώσει, 
ότι µέρος της αξιώσεως αυτής θα εισαγόταν στο ποινικό δικαστήριο, επιδίκασε, είτε 
ολόκληρο το αιτηθέν ποσό, είτε µικρότερο του αιτηθέντος ή απέρριψε την αγωγή, 
αφού για το µέρος της απαιτήσεως του δικαιούχου αυτής, το οποίο, εξαιτίας της 
γενοµένης επιφυλάξεως, δεν εισήχθη στο πολιτικό δικαστήριο, δεν έχει εκδοθεί 
απόφαση του τελευταίου. Αν η αγωγή ασκήθηκε χωρίς να γίνει η κατά άνω 
επιφύλαξη και επ' αυτής είχε εκδοθεί απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου και παρά 
ταύτα ο δικαιούχος χρηµατικής ικανοποιήσεως, λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής 
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οδύνης, παραστάθηκε ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, δηµιουργείται απόλυτη 
ακυρότυτα (άρθρ. 171 παρ. 2 ΚΠ∆), που ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 510 
παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, µόνον αν προβληθεί αντίρρηση ενώπιον του 
ποινικού δικαστηρίου για το λόγο αυτό ή αν από τα τεθέντα υπόψη του δικαστηρίου 
περιστατικά προκύπτει ότι η παράσταση δεν ήταν νόµιµη, αφού άλλως το δικαστήριο 
δεν έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει και να λάβει υπόψη στοιχεία που καθιστούν 
παράνοµη την παράσταση, εφόσον αυτά δεν προκύπτουν από τη διαδικασία (ΟλΑΠ 
1282/1992, ΑΠ 1385/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 63, 64, 65, 66, 68, 510 παρ. 1 στοιχ. Α 
ΑΚ: 914, 932, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Υπεξαίρεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 594 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Υπεξαίρεση.Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή ή 
ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Εκ της διατάξεως του άρθρου 375 παρ. 1 ΠΚ προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση 
του εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως απαιτείται το ξένο κινητό πράγµα, όπως είναι η 
µετοχή ή το χρήµα υπό την έννοιαν ότι βρίσκεται σε ξένη, εν αναφορά µε το δράστη, 
κυριότητα, όπως αυτή νοείται στο αστικό δίκαιο να περιέλθει µε οποιοδήποτε τρόπο 
στην κατοχή του δράστου, ο τελευταίος να το ιδιοποιηθεί παρανόµως, µε την έννοια 
της ενσωµατώσεως αυτού εις την περιουσία του χωρίς την συναίνεση του κυρίου ή 
άλλη νόµιµη δικαιολογητική αιτία. Υποκειµενικώς απαιτείται δόλος του δράστου που 
περιλαµβάνει την συνείδηση ότι το κινητό πράγµα είναι ξένο και τη θέληση να το 
ιδιοποιηθεί παρανόµως, η οποία εκδηλώνεται και µε την κατακράτηση ή άρνηση 
αποδόσεως αυτού στον ιδιοκτήτη. ∆εν αρκεί, δηλαδή, πρόθεση ιδιοποιήσεως (έστω 
και αν αυτή ανεκοινώθη εις τρίτον), αλλ' απαιτείται έµπρακτη εκδήλωση εξωτερικής 
συµπεριφοράς, που να µπορεί να αναγνωρισθεί αντικειµενικώς ως πραγµάτωση της 
θελήσεως για ιδιοποίηση. Επί υπεξαιρέσεως ο προσδιορισµός της αξίας του 
αντικειµένου είναι αναγκαίος, όταν αυτό χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως µεγάλης αξίας. Ο 
προσδιορισµός της αξίας ενός αντικειµένου ως µεγάλης ή µικράς αξίας αποτελεί 
ζήτηµα πραγµατικό, το οποίο έχει βάση τις συνθήκες της αγοράς κατά τον χρόνο 
τελέσεως του εγκλήµατος, από τις οποίες διαµορφώνεται κάθε φορά η αντικειµενική 
αξία των πραγµάτων, από την συναλλακτική σύγκριση των οποίων συνάγεται 
περαιτέρω η ουσιαστική κρίση, εάν αυτή είναι ή όχι ευτελούς µικράς ή ιδιαιτέρως 
µεγάλης αξίας. Κατά την έννοια δε της διατάξεως της παρ. 2 του ιδίου ως άνω 
άρθρου, δια να έχει ο υπαίτιος της υπεξαιρέσεως την ιδιότητα του εντολοδόχου 
διαχειριστού ξένης περιουσίας, πρέπει να ενεργεί διαχείριση, δηλαδή να ενεργεί όχι 
απλώς υλικές, αλλά και νοµικές πράξεις, µε εξουσία αντιπροσωπεύσεως του 
εντολέως, µε δυνατότητα αναπτύξεως πρωτοβουλίας και λήψεως αποφάσεων, µε 
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κίνδυνο και ευθύνη αυτού. Την τοιαύτην εξουσία µπορεί να έλκει είτε από τον νόµο, 
είτε από σύµβαση, χωρίς να αποκλείεται να προέρχεται και από την δηµιουργία 
απλώς µιας πραγµατικής καταστάσεως. Με την έννοια αυτή εάν η πράξη ετελέσθη 
από εντολοδόχο και διαχειριστή ξένης περιουσίας στο ίδιο πεδίο δράσεως, η εντολή 
εµπεριέχεται στη διαχείριση. Ο εντολοδόχος, ούτω είναι και διαχειριστής, εφ' όσον 
έχει διακριτική ευχέρεια κατά την εκτέλεση της εντολής.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουµένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 Κ.Π.∆. ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγον αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ιδίου 
Κώδικος, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία απεδείχθησαν από την 
ακροαµατική διαδικασία και από τα οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε συνήγαγε 
την ύπαρξη των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος για το 
οποίο κατεδικάσθη ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν 
τα περιστατικά αυτά και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση τους οποίους έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. ∆ια την 
ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας είναι 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 των, ούτε 
απαιτείται να ορίζεται ποίο βαρύνει περισσότερο για τον σχηµατισµό της δικαστικής 
κρίσεως. Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβεν υπ' όψη του και 
συνεξετίµησε για το σχηµατισµό της δικανικής του πεποιθήσεως όλα τα αποδεικτικά 
στοιχεία και όχι µόνο µερικά εξ αυτών κατ'επιλογήν, όπως αυτό επιβάλλουν οι 
διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 Κ.Π.∆. (ΟλΑΠ 1/2005). Επίσης η 
απαιτουµένη κατά τα άνω άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆, ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγον αναιρέσεως εκ του 
άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' Κ.Π.∆., πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς 
ισχυρισµούς, εφ' όσον οι ισχυρισµοί αυτοί είναι πράγµατι αυτοτελείς και δεν είναι 
αρνητικοί της κατηγορίας τοιούτοι? είναι δε αυτοτελείς ισχυρισµοί εκείνοι που 
προβάλλονται, κατά τα άρθρα 170 παρ. 2 και 332 παρ. 2 Κ.Π.∆. στο δικαστήριο της 
ουσίας από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορο αυτού και τείνουν εις την άρση του 
αδίκου χαρακτήρος της πράξεως, τον αποκλεισµό ή την µείωση της ικανότητος προς 
καταλογισµόν, την εξάλειψη του αξιοποίνου ή την µείωση της ποινής, εφ' όσον 
βέβαια προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, ώστε να µπορεί το δικαστήριο 
να τους αξιολογήσει και να τους κάµει δεκτούς ή να τους απορρίψει. Εντεύθεν και 
όταν ο κατηγορούµενος ισχυρίζεται ότι δεν τέλεσε την πράξη που του αποδίδεται, δεν 
προβάλλει αυτοτελή ισχυρισµό, ώστε το δικαστήριο να υποχρεούται να του 
απαντήσει, αλλ' αρνητικόν της κατηγορίας ισχυρισµόν, στον οποίον απαντά αυτό µε 
τις παραδοχές της αποφάσεώς του.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 510 παρ.1 στοχ. Ε' ΚΠ∆ λόγον αναιρέσεως της 
καταδικαστικής αποφάσεως συνιστά η εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία υπάρχει όταν το δικαστήριο, αποδίδει στο 
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νόµο έννοια διαφορετική από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη είναι η 
εφαρµογή αυτού, όταν το δικαστήριο, χωρίς να παρερµηνεύσει το νόµο, δεν υπάγει 
στην αληθινή έννοιά του τα πραγµατικά περιστατικά που δέχεται ότι προέκυψαν, 
καθώς και όταν η σχετική διάταξη παρεβιάσθη εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει 
όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του 
σκεπτικού προς το διατακτικό της και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του 
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής εφαρµογής της 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 375,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Υπεξαίρεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1518 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Υπεξαίρεση.Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας του παραπεµπτικού 
βουλεύµατος. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αλληλόχρεος 
λογαριασµός. 
- Κατά την έννοια της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 375 ΠΚ, για να έχει ο 
υπαίτιος της υπεξαιρέσεως την ιδιότητα του διαχειριστή ξένης περιουσίας, πρέπει να 
ενεργεί διαχείριση, δηλαδή να ενεργεί όχι απλώς υλικές, αλλά νοµικές πράξεις µε 
εξουσία αντιπροσωπεύσεως του εντολέα, την οποία µπορεί να έχει είτε από το νόµο, 
είτε από τη σύµβαση, χωρίς να αποκλείεται και η πραγµατική (de facto) άσκηση 
αυτής. Για να έχουµε δε κακουργηµατική υπεξαίρεση λόγω της ιδιότητας του 
υπαιτίου ως διαχειριστή ξένης περιουσίας, πρέπει το ιδιοποιούµενο από αυτόν 
πράγµα, όπως είναι και το χρήµα, να περιήλθε στην κατοχή του, λόγω της ιδιότητας 
του αυτής. ∆ιαχειριστής µπορεί να είναι και ο εντολοδόχος, αν έχει διακριτική 
ευχέρεια κατά την εκτέλεση της εντολής. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 719 
του ΑΚ προκύπτει ότι, ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να αποδώσει στον εντολέα 
καθετί που έλαβε για την εκτέλεση της εντολής ή που απέκτησε από την εκτέλεσή 
της. Ο εντολοδόχος δεν έχει κυριότητα επί των χρηµάτων, τα οποία αποκτά από την 
εκτέλεση της εντολής. Σε περίπτωση υπεξαιρέσεως κατ' εξακολούθηση που 
τελέσθηκε µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2721/1999 για την κρίση σχετικά µε την 
αξία του πράγµατος (αν είναι ιδιαίτερα µεγάλη) και γιο τον ποινικό χαρακτήρα της 
πράξεως, λαµβάνεται υπόψη η συνολική αξία του αντικειµένου όλων των επί µέρους 
πράξεων, αν ο δράστης απέβλεπε µε τις µερικότερες πράξεις στο αποτέλεσµα αυτό 
(άρθρο 98 παρ. 2 του ΠΚ, όπως προστέθηκε στο άρθρο αυτό µε το άρ. 14 παρ. 1 εδ. 1 
του Ν. 2721/1999). Όταν το έγκληµα της υπεξαίρεσης έχει αντικείµενο ιδιαίτερα 
µεγάλης αξίας, απαιτείται ο προσδιορισµός της αξίας αυτού, διότι τούτο συνιστά 
επιβαρυντική περίπτωση, επί συνδροµής της οποίας προβλέπεται µεγαλύτερη ποινή.  
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- Έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ 
απαιτουµένης ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας του παραπεµπτικού 
βουλεύµατος, η οποία ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ. 1 εδ. ε ΚΠ∆, 
υπάρχει, όταν δεν εκτίθεται σ' αυτό, µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγµατικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ανάκριση ή προανάκριση, σχετικά 
µε την αποδιδόµενη στον κατηγορούµενο αξιόποινη πράξη, τα αποδεικτικά µέσα από 
τα οποία συνήγαγε το συµβούλιο τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις µε τις οποίες 
έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο 
ακροατήριο. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και 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 κρίσης. Απαιτείται µόνο να 
προκύπτει ότι το συµβούλιο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για το σχηµατισµό της 
δικανικής του πεποίθησης όλα τα αποδεικτικά στοιχεία - και όχι µόνο µερικά απ' 
αυτά κατ' επιλογή - όπως αυτό επιβάλλεται από τις συνδυασµένες διατάξεις των 
άρθρων 177 παρ. 1 και 178 ΚΠ∆. Τέλος, εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως που ιδρύει τον λόγο αναιρέσεως του άρθρου 484 παρ. 1 εδ. β' ΚΠ∆ 
υπάρχει όταν το συµβούλιο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που 
δέχθηκε ότι προέκυψαν από τη διεξαχθείσα ανάκριση ή προανάκριση, στη διάταξη 
που εφάρµοσε.  
- Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και 
όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, δηλαδή όταν το πόρισµα του 
συµβουλίου που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού προς το σκεπτικό 
του βουλεύµατος 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 και να µην 
έχει το βούλευµα νόµιµη βάση.  
- ∆εν µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει σύµβαση αλληλόχρεου λογαριασµού όταν 
σύµφωνα µε τη φύση της ο ένας καθίσταται µόνο πιστωτής και ποτέ οφειλέτης και ο 
άλλος µόνον οφειλέτης και ποτέ πιστωτής (ΑΠ 1/2002 ∆ΕΕ 2002.608, ΑΠ 558/1981, 
ΕΕµπ∆ ΛΓ.377), όπως στην προκειµένη περίπτωση, που ο κατηγορούµενος δεν θα 
µπορούσε να καταστεί ποτέ πιστωτής, ως ευθέως εξάγεται και από τις επιµέρους 
µηνιαίες εκκαθαρίσεις άλλοτε άλλων χρηµατικών ποσών προς την εταιρεία που 
πάντοτε εµφαίνεται ως οφειλέτης, οι οποίες, παρότι καταχωρούνται αναλυτικά και 
στο εκκαλούµενο, ωστόσο κατά το σχηµατισµό της κρίσης του, δεν φαίνεται να 
αξιολογούνται δεόντως. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 375, 
ΚΠ∆: 63, 64, 68, 84, 465, 476, 484, 
ΑΚ: 914, 932,  
ΕµπΝ: 533, 534, 684, 694, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Υπεξαίρεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 967 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπεξαίρεση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αυτοτελείς ισχυρισµοί. 
- Κατά το άρθρο 375 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα "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 
υπεξαιρέσεως απαιτείται παράνοµη ιδιοποίηση ξένου, ολικά ή µερικά, κινητού 
πράγµατος, που έχει περιέλθει µε οποιοδήποτε τρόπο στην κατοχή του δράστη. Το 
πράγµα είναι ξένο όταν βρίσκεται σε ξένη, σε σχέση µε το δράστη, κυριότητα, όπως 
αυτή διαπλάσσεται στον Αστικό Κώδικα. Η ιδιοποίηση του ξένου πράγµατος 
θεωρείται παράνοµη όταν γίνεται χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή όταν ο δράστης 
κατακρατεί το κινητό πράγµα και το ιδιοποιείται χωρίς δικαίωµα που αναγνωρίζεται 
από το νόµο και µε δόλια προαίρεση να το κάνει δικό του.  
- 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 
ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν σε αυτή περιέχονται, 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 νοµικοί συλλογισµοί υπαγωγής των 
περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Ειδικότερα, 
όσον αφορά τα αποδεικτικά µέσα, για την πληρότητα της αιτιολογίας, πρέπει να 
προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολο τους και όχι 
ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω 
κατά το είδος τους, χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι 
προέκυψε από καθένα. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο. Η εν λόγω αιτιολογία απαιτείται και για την απόρριψη των αυτοτελών 
ισχυρισµών του κατηγορουµένου. Τέτοιοι ισχυρισµοί είναι εκείνοι που προβάλλονται 
στο δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 170 παρ. 2 και 333 
παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας και τείνουν στην άρση του άδικου 
χαρακτήρα της πράξεως ή την άρση ή µείωση της ικανότητας καταλογισµού ή την 
εξάλειψη του αξιοποίνου ή τη µείωση της ποινής. Η απόρριψη ενός τέτοιου 
ισχυρισµού πρέπει να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. ∆ιαφορετικά, ιδρύεται λόγος 
αναιρέσεως, για έλλειψη αιτιολογίας, ενώ, η µη απάντηση στον ισχυρισµό αυτό, 
συνιστά έλλειψη ακροάσεως κατά το άρθρο 170 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα και ιδρύει 
ιδιαίτερο λόγο αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Β' του Κώδικα Ποινικής 
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∆ικονοµίας. Όταν, όµως, ο αυτοτελής ισχυρισµός δεν προβάλλεται παραδεκτά και 
κατά τρόπο πλήρη και ορισµένο, δηλαδή, δεν αναφέρονται τα πραγµατικά 
περιστατικά που είναι αναγκαία για την κατά νόµο θεµελίωση του, ή ο φερόµενος ως 
αυτοτελής ισχυρισµός, δεν είναι στην πραγµατικότητα αυτοτελής, κατά την έννοια 
που αναφέρθηκε, το δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει και µάλιστα 
αιτιολογηµένα αφού δεν υπάρχει υποχρέωση απαντήσεως σε απαράδεκτο ισχυρισµό. 
∆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 αξιολογήσεως κάθε 
αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής 
συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται 
η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 375 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Υπεξαίρεση - Υπεξαίρεση αντικειµένων ιδιαίτερα µεγάλης αξίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1042 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κακουργηµατική υπεξαίρεση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία του 
παραπεµπτικού βουλεύµατος. 
- Κατά το άρθρο 375 παρ. 1 και 2 του ΠΚ, όπως η παρ. αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
1 παρ. 9 του Ν. 2408/1996, όποιος ιδιοποιείται παρανόµως ξένο, ολικά ή εν µέρει, 
κινητό πράγµα που περιείλθε στην κατοχή του µε οποιονδήποτε τρόπο, τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι δύο 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, ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών. Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της υπεξαίρεσης 
απαιτείται το ξένο κινητό πράγµα να έχει περιέλθει µε οποιοδήποτε τρόπο στην 
κατοχή του δράστη, ο τελευταίος να ιδιοποιηθεί τούτο παράνοµα, κατά τον χρόνο 
κατά τον οποίο βρίσκεται στην κατοχή του και να έχει δόλια προαίρεση προς τούτο, η 
οποία εκδηλώνεται µε οποιαδήποτε ενέργεια του που εµφανίζει εξωτερίκευση της 
θέλησης του να το ενσωµατώσει στην περιουσία του. Η κακούργηµατική µορφή της 
υπεξαίρεσης προϋποθέτει πάντοτε ότι το αντικείµενο αυτής είναι ιδαίτερα µεγάλης 
αξίας και επί πλέον ότι συντρέχει µία από τις ειδικές και περιοριστικά πλέον 
προβλεπόµενες περιπτώσεις εµπιστεύσεως, όπως είναι εκείνη του εντολοδόχου και 
του διαχειριστή ξένης περιουσίας. Πρέπει δηλαδή το ιδιοποιούµενο πράγµα, όπως 
είναι και το χρήµα, να το έχουν εµπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ακριβώς της ιδιότητας 
του ως εντολοδόχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας. Ως διαχειριστής ξένης 
περιουσίας θεωρείται ο ενεργών διαχειριστικές πράξεις επί περιουσιακών στοιχείων 
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τρίτου και µε εξουσία αντιπροσωπεύσεως του τελευταίου, που πηγάζει από το νόµο, 
από σύµβαση ή από εντολή προς ενέργεια διαχειριστικών πράξεων µε διακριτική 
ευχέρεια κατά την εκτέλεση τους σε συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία. Σε 
περίπτωση υπεξαιρέσεως, που φέρεται ότι τελέσθηκε εξακολουθητικώς ( άρθρο 98 
του ΠΚ), η κρίση σχετικώς µε την αξία του ιδιοποιούµενου πράγµατος ως ιδιαιτέρως 
µεγάλης, από την οποία εξαρτάται και ο κακούργηµατικός χαρακτήρας του 
αδικήµατος, εκτιµάται ανελέγκτως, µε βάση τις συνθήκες της αγοράς, εφόσον δε οι 
µερικότερες πράξεις φέρονται ότι τελέσθηκαν µετά την ισχύ του Ν. 2721/3/6/1999, η 
κρίση αυτή χωρεί εν όψει της συνολικής αξίας του αντικειµένου όλων των 
µερικότερων πράξεων και εφόσον ο υπαίτιος απέβλεπε µε τις µερικότερες 
τελεσθείσες πράξεις στο αποτέλεσµα αυτό.  
- Το παραπεµπτικό βούλευµα έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ του 
ίδιου κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτό µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση ή την 
προανάκριση για τα αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι σκέψεις µε τις οποίες το Συµβούλιο έκρινε ότι 
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο 
ακροατήριο.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 98, 375, 
ΚΠ∆: 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Υπεξαίρεση - Υπεξαίρεση αντικειµένων ιδιαίτερα µεγάλης αξίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 590 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κακουργηµατική υπεξαίρεση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατ' άρθρον 375 παρ. 1 και 2 εδ. α' ΠΚ όπως η παρ. 1 συµπληρώθηκε µε το άρθρο 
14 § 3α του Ν. 2721/1999 και η § 2 αυτού αντικαταστάθηκε 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 ..." και "Αν πρόκειται για αντικείµενο ιδιαίτερα 
µεγάλης αξίας που το έχουν εµπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητός του ως 
εντολοδόχου ... ή διαχειριστού ξένης περιουσίας, ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη 
µέχρι δέκα ετών ...". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση 
της κακουργηµατικής υπεξαιρέσεως απαιτείται αντικειµενικώς α) το υλικό 
αντικείµενο αυτής, που είναι κινητό πράγµα, όπως είναι και το χρήµα, να είναι ολικά 
ή εν µέρει "ξένο", υπό την έννοια ότι βρίσκεται σε ξένη εν αναφορά µε τον δράστη, 
κυριότητα, όπως αυτή νοείται στο αστικό δίκαιο, β) το ξένο πράγµα να περιήλθε µε 
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οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή του δράστου και να ήταν κατά τον χρόνο της 
πράξεως στην κατοχή του, γ)να έγινε παράνοµη ιδιοποίηση αυτού από τον δράστη, 
δηλαδή να έγινε χωρίς την συναίνεση του ιδιοκτήτη ή χωρίς άλλο δικαίωµα που 
παρέχεται σ' αυτόν. Ως ιδιοποίηση θεωρείται κάθε πράξη εκδηλωτική της εκ µέρους 
του κατέχοντος το πράγµα προθέσεως να το ενσωµατώσει στη δική του περιουσία, 
χωρίς να αρκεί δηλαδή, πρόθεση ιδιοποιήσεως, έστω και αν αυτή ανακοινώθηκε σε 
τρίτο, αλλ' απαιτείται έµπρακτη δήλωση εξωτερικής συµπεριφοράς, που να µπορεί να 
αναγνωρισθεί αντικειµενικώς ως πραγµάτωση της θελήσεως για ιδιοποίηση, δ) το 
αντικείµενο της υπεξαιρέσεως να είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας και επί πλέον, να 
συντρέχει στο πρόσωπο του υπαιτίου κάποια από τις περιοριστικώς στο άνω άρθρο (§ 
2) διαλαµβανόµενες καταστάσεις ή ιδιότητες, όπως εκείνη του εντολοδόχου ή του 
διαχειριστού ξένης περιουσίας.  
- 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 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 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 τον σχηµατισµό 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 
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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: 375,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Υπεξαίρεση - Υπεξαίρεση στην υπηρεσία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 359 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Σχετική ακυρότητα. 
Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσµατος. 
- 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 ιδιότητάς του, και 
αν ακόµη δεν ήταν αρµόδιο 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 πράξεως είναι ιδιαίτερα 
µεγάλης αξίας συνολικά ανώτερης των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) δραχµών ή 
την 15.000 ευρώ, σύµφωνα µε την καθορισθείσα από τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 
2943/2001 επίσηµη αντιστοιχία ή ββ) το αντικείµενο της πράξεως έχει αξία 
µεγαλύτερη των 25.000.000 δραχµών ή των 73.000 ευρώ. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του υπ' αυτής προβλεποµένου εγκλήµατος της 
υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία, που περιλαµβάνει την αντικειµενική υπόσταση της 
κατά το άρθρο 375 παρ. 1 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 στο αστικό δίκαιο, το οποίο ο κατά την 
έννοια των άρθρων 13 εδ. α' και 263α του Πκ υπάλληλος 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 δηλώνει την βούληση 
αυτού 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, εξ άλλου, της κακουργηµατικής µορφής της υπεξαιρέσεως στην 
υπηρεσία που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της περ. γ' του άρθρου 258 του ΠΚ, 
απαιτείται να µεταχειρίσθηκε ο υπαίτιος ιδιαίτερα τεχνάσµατα και επιπροσθέτως να 
είναι το αντικείµενο αυτής ιδιαίτερα µεγάλης αξίας ανώτερης των 5.000.000 δραχµών 
ή των 15.000 ευρώ. Ως ιδιαίτερα τεχνάσµατα, τα οποία εφόσον συντρέχουν, 
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καθιστούν την παραπάνω πράξη υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία κακούργηµα, 
θεωρούνται ενέργειες ή 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 
στους λογαριασµούς και γενικά ό,τι είναι κατά την κοινή πείρα επιτήδειο να 
συγκαλύψει την παράνοµη ενέργεια του υπαλλήλου, ώστε να επωφελείται του 
εφησυχασµού και της αδρανείας των αρµόδιων οργάνων ο δράστης και να 
ιδιοποιείται τα ποσά που κατακρατεί από εκείνα που διαχειρίζεται ως υπάλληλος. 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 
όπως από την αντίστοιχη προηγούµενη, όπως αυτή ίσχυε πριν από την αντικατάστασή 
της µε το άρθρο 14 παρ. 5β του Ν. 2721/1999, αφού για τον κακουργηµατικό 
χαρακτήρα του εγκλήµατος αυτού απαιτείτο κατ' εκείνη µόνο το να µεταχειρίστηκε ο 
υπαίτιος ιδιαίτερα τεχνάσµατα, ενώ µε τη νέα διάταξη απαιτείται επιπροσθέτως και 
το στοιχείο της ιδιαίτερα µεγάλης αξίας του αντικειµένου της πράξεως, 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 
κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ και για τις πράξεις που έχουν τελεσθεί πριν από την 
τροποποίηση της µε τον άνω νόµο 2271/1999, που άρχισε να ισχύει από 3.6.1999 και 
δεν έχουν αµετακλήτως εκδικασθεί. Στην περίπτωση, όµως, υπεξαιρέσεως στην 
υπηρεσία µε ιδιαίτερα τεχνάσµατα που έχει τελεσθεί πριν την τροποποίηση της περ. γ' 
του άρθρου 258 µε το άρθρο 14 παρ. 5β' του ν. 2721/1999 δεν τυγχάνει εφαρµογής η 
διάταξη του άρθρου 98 του ΠΚ, όπως αυτή ίσχυε πριν από την προσθήκη στην ίδια 
δεύτερης παραγράφου µε το άρθρο 14 παρ. 1 εδαφ. 1 του ν. 2721/1999, ώστε να 
υπολογισθεί η αξία του αντικειµένου της πράξεως µε βάση το αντικείµενο κάθε µιας 
από τις µερικότερες πράξεις, γιατί τότε δεν εφαρµόζεται αυτούσιος ο νέος νόµος 
(άρθρα 14 παρ.5β' ν. 2721/1999), που επέφερε την αντικατάσταση της διατάξεως 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 σύνολό του και δεν διασπάται σε ευµενέστερες 
και µη για τον κατηγορούµενο διατάξεις, από τις οποίες εφαρµόζονται µόνο οι 
πρώτες, γιατί µε την ανεπίτρεπτη αυτή διάσπαση, αφού ο νόµος εφαρµόζεται όπως 
ισχύει στο σύνολό του, καταρτίζεται από το δικαστήριο ίδιος νόµος κατά παράβαση 
των συνταγµατικών διατάξεων (άρθρ. 26, 73 επ.) περί διακρίσεως των λειτουργιών. 
Τα ίδια ακριβώς γίνονται δεκτά και στην όµοια περίπτωση της κακουργηµατικής 
απάτης που τελέσθηκε κατ' εξακολούθηση πριν από την τροποποίηση του άρθρου 
386 παρ. 3 µε το ν. 2721/1999 (Ολ.ΑΠ 5/2008).  
- Η απαιτουµένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του Συντάγµατος του Κ.Ποιν.∆. ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του Κ.Ποιν.∆. λόγο 
αναιρέσεως, υπάρχει όταν, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, περιέχονται σ' 
αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά που 
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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, η οποία 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 σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνον από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί 
να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π.) χωρίς 
ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προκύπτει από καθένα χωριστά. 
Όταν δε εξαίρονται ορισµένα από αυτά, δεν ανακύπτει ανάγκη αιτιολογήσεως, γιατί 
δεν εξαίρονται τα άλλα ούτε προκύπτει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα λοιπά 
αποδεικτικά µέσα. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο. Η απλή επανάληψη στην αιτιολογία της αποφάσεως (σκεπτικό) του 
διατακτικού, καθ' εαυτή, δεν συνιστά ελλιπή αιτιολογία, ειδικότερα όταν το 
διατακτικό είναι λεπτοµερές και εκτίθενται στο περιεχόµενό του µε σαφήνεια και 
πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειµενική και 
υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο εκδόθηκε η καταδικαστική 
απόφαση. 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 συνήγορό του και τείνουν στην άρση του 
αδίκου χαρακτήρα της πράξεως ή την µείωση ή άρση της προς καταλογισµό 
ικανότητος 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 δεν έχει το δικαστήριο 
υποχρέωση να απαντήσει.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κ.Ποιν.∆., συνιστά λόγο 
αναιρέσεως της αποφάσεως η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως που έχουν εφαρµοσθεί από το δικαστήριο που την εξέδωσε. Κατά την 
έννοια της διατάξεως αυτής εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως 
υπάρχει, όταν ο δικαστής αποδίδει σ'αυτή έννοια διαφορετική από εκείνη που 
πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή τέτοιας διατάξεως συντρέχει, όταν ο 
δικαστής δεν υπήγαγες ορθά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε στη διάταξη 
που εφαρµόσθηκε. 
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β' του ΚΠοιν∆ ως λόγος αναιρέσεως µπορεί να 
προταθεί και η σχετική ακυρότητα που επήλθε κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο 
(άρθρο 170 παρ. 1). Περαιτέρω κατά την παρ.1 του άρθρου 170 ΚΠοιν∆ η ακυρότητα 
µιας πράξεως ή ενός εγγράφου της ποινικής διαδικασίας επέρχεται µόνο όταν αυτό 
ορίζεται ρητά στο νόµο. Κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 174 ΚΠοιν∆ η 
ακυρότητα της κλήσεως στο ακροατήριο ή τον κλητηρίου θεσπίσµατος του 
κατηγορουµένου και του αστικώς υπευθύνου και του καταλόγου των µαρτύρων ... 
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καλύπτονται αν εκείνος που κλητεύθηκε στη δίκη εµφανιστεί και δεν προβάλει 
αντιρρήσεις για την πρόοδό της.  
- Ορίζεται στο άρθρο 321 παρ.1 στοιχ. δ' ΚΠοιν∆ ότι το κλητήριο θέσπισµα πρέπει να 
περιέχει, µεταξύ των άλλων στοιχείων, ακριβή καθορισµό της πράξεως για την οποία 
κατηγορείται ο κατηγορούµενος, ήτοι να καθορίζονται επακριβώς τα πραγµατικά 
περιστατικά τα οποία πληρούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του 
εγκλήµατος, όπως αυτό τυποποιείται στο νόµο, για να είναι σε θέση ο 
κατηγορούµενος να λάβει γνώση της αποδιδοµένης σ' αυτόν κατηγορίας και να 
προετοιµάσει ανάλογα την υπεράσπισή του. Αν δεν περιέχεται στο κλητήριο 
θέσπισµα ο ακριβής καθορισµός της πράξεως για την οποία κατηγορείται ο 
κατηγορούµενος, τότε αυτό και µαζί του η κλήτευση του τελευταίου στο ακροατήριο 
είναι άκυρα σύµφωνα µε το άρθρο 321 παρ. 4 ΚΠοιν∆. Την ακυρότητα αυτή του 
κλητηρίου θεσπίσµατος που είναι σχετική και αφορά σε πράξη προπαρασκευαστική 
της διαδικασίας στο ακροατήριο, αν δεν καλυφθεί, δηλαδή αν ο κατηγορούµενος 
εµφανισθεί στο ακροατήριο κατά την έναρξη της διαδικασίας στο πρωτοβάθµιο 
δικαστήριο και προβάλλει αντιρρήσεις για την πρόοδο της δίκης, µπορεί, εφ' όσον η 
σχετική ένστασή του για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσµατος απορρίφθηκε, να την 
προτείνει, διατυπώνοντάς την ως ειδικό λόγο, στην έφεση που δύναται να ασκήσει 
κατά της πρωτοδίκου καταδικαστικής αποφάσεως.  
- Κατά το άρθρο 502 παρ. 2 ΚΠοιν∆ σε κάθε περίπτωση το δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο έχει εξουσία να κρίνει µόνο για εκείνα τα µέρη της πρωτόδικης 
αποφάσεως στα οποία αναφέρονται οι προβαλλόµενοι στην έφεση λόγοι. Συνεπώς 
στην περίπτωση επαναφοράς από τον κατηγορούµενο µε λόγο εφέσεως της 
ενστάσεως ακυρότητος του κλητηρίου θεσπίσµατος για µη τήρηση των διατάξεων 
του άρθρου 321 παρ. 1 και 2 ΚΠοιν∆, το δευτεροβάθµιο δικαστήριο ως εκ του 
µεταβιβαστικού αποτελέσµατος της εφέσεως που ασκήθηκε παραδεκτώς, έχει 
υποχρέωση να αποφανθεί και επί του απορριπτικού της ενστάσεως του ακυρότητος 
του κλητηρίου θεσπίσµατος µέρους της πρωτοδίκου αποφάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 98, 258, 298, 375, 
ΚΠ∆: 170, 174, 321, 502, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. 
Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Υπέρβαση εξουσίας - Θετική και αρνητική υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 538 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αρνητική υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 340 παρ. 1, 349 και 139 του ΚΠ∆, 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 
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ουσίας, το οποίο, όµως, οφείλει να απαντήσει στο υποβαλλόµενο αίτηµα αναβολής 
και σε περίπτωση απόρριψης του να αιτιολογήσει ειδικώς και εµπεριστατωµένως την 
απόφαση του. ∆ιαφορετικά, αν απορρίψει το αίτηµα χωρίς την επιβαλλόµενη κατά τα 
ανωτέρω αιτιολογία ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγος 
αναίρεσης (ΟλΑΠ 7/2005), η δε εν συνεχεία απόρριψη της εφέσεως, ως 
ανυποστήρικτης, του νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντα εκκαλούντος-
κατηγορουµένου, ή η κατ' ουσία έρευνα της υποθέσεως µε ωσεί παρόντα τον 
τελευταίο, ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠ∆ λόγος αναίρεσης, µε 
την µορφή της υπερβάσεως εξουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Υπέρβαση εξουσίας - Θετική και αρνητική υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 577 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κύρια συζήτηση. Όταν απουσιάζει ο εκκαλών. Υπέρβαση εξουσίας. 
- Αν ο εκκαλών - κατηγορούµενος ή ο συνήγορός του, εµφανίστηκε κατά την έναρξη 
της διαδικασίας της κατ' έφεση δίκης για να υποστηρίξει την έφεσή του και στη 
συνέχεια, µετά την έναρξη της συζήτησης, 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 έφεσή του ως 
ανυποστήρικτη κατά το άρθρο 501 ΚΠ∆, αλλά οφείλει να την ερευνήσει στην ουσία. 
Το ίδιο ισχύει, για την οµοιότητα της περίπτωσης, κατά µείζονα λόγο και όταν ο 
εκκαλών - κατηγορούµενος ή ο συνήγορός του, εµφανίσθηκε κατά την έναρξη της 
διαδικασίας της κατ' έφεση δίκης, αλλά στη συνέχεια, µετά τη λήψη της ταυτότητάς 
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 ΚΠ∆ για την αιτιολόγηση της ρύθµισης του άρθρου 
501 παρ.1 ΚΠ∆, σύµφωνα µε την οποία εκείνος ο οποίος αδικαιολόγητα δεν 
εµφανίζεται για να υποστηρίξει την έφεσή του σιωπηρά παραιτείται από αυτήν, 
αναγνωρίζοντας την ορθότητα της προσβαλλόµενης απόφασης, υπό την έννοια ότι 
δεν είναι νοητό η µετ' αναβολή µη εµφάνιση του εκκαλούντος - κατηγορουµένου, ο 
οποίος είχε εµφανισθεί και υποστηρίξει την έφεσή του σε προγενέστερη συζήτησή 
της, να θεωρείται ως σιωπηρή παραίτησή του από την έφεσή του και αναγνώριση της 
απόφασης 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 έφεσή του ως ανυποστήρικτη, αλλά 
οφείλει να τη δικάσει στην ουσία. ∆ιαφορετικά, η απόφαση του εφετείου είναι 
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αναιρετέα, κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η' του ΚΠ∆, για υπέρβαση εξουσίας (βλ. 
ΟλΑΠ 8/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 501, 502, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 957 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή χρεών προς το ∆ηµόσιο. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, η παραβίαση της 
προθεσµίας καταβολής, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, των χρεών προς το 
∆ηµόσιο, που είναι βεβαιωµένα στις αρµόδιες υπηρεσίες, εφόσον αυτή αναφέρεται 
στην καταβολή τριών συνεχών δόσεων, ή προκειµένου για χρέη που καταβάλλονται 
εφάπαξ, µε καθυστέρηση καταβολής πέραν των δυο µηνών από τη λήξη του χρόνου 
καταβολής τους, διώκεται ύστερα από αίτηση του προϊσταµένου των ανωτέρω 
υπηρεσιών προς τον εισαγγελέα πρωτοδικών της έδρας του και τιµωρείται µε ποινή 
φυλακίσεως α) τεσσάρων (4) τουλάχιστον µηνών προκειµένου για 
παρακρατούµενους ή επιρριπτόµενους φόρους, εφόσον το ποσό της ληξιπρόθεσµης 
για την καταβολή οφειλής, µαζί µε τις κάθε είδους προσαυξήσεις, υπερβαίνει τις 
εκατό χιλιάδες (100.000) δραχµές, β) έξι (6) τουλάχιστον µηνών προκειµένου για 
ληξιπρόθεσµη οφειλή από την ίδια αιτία, εφόσον το ποσό της οφειλής αυτής, µαζί µε 
τις κάθε είδους προσαυξήσεις, υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχµές 
και γ) ενός (1) έτους τουλάχιστον, προκειµένου για ληξιπρόθεσµη οφειλή από την 
ίδια παραπάνω αιτία, εφόσον το ποσό της οφειλής αυτής, µαζί µε τις κάθε είδους 
προσαυξήσεις, υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) δραχµές. Η πιο πάνω 
διάταξη του άρθρου 25 παρ.1 του Ν. 1882/1990 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 
παρ. 1 του ν. 2523/11-9-1997, σύµφωνα µε το οποίο: Η παραβίαση της προθεσµίας 
καταβολής, κατά τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, των χρεών προς το ∆ηµόσιο 
και τρίτους, πλην ιδιωτών, που εισπράττονται από τις δηµόσιες οικονοµικές 
υπηρεσίες και τα τελωνεία, τα οποία είναι βεβαιωµένα και ληξιπρόθεσµα στις 
αρµόδιες υπηρεσίες, εφόσον αυτή αναφέρεται στη µη καταβολή τριών (3) συνεχών 
δόσεων, ή προκειµένου για χρέη που καταβάλλονται εφάπαξ σε καθυστέρηση 
καταβολής πέραν των δυο (2) µηνών από τη λήξη του χρόνου καταβολής τους, 
διώκεται ύστερα από αίτηση του προϊσταµένου των ανωτέρω υπηρεσιών προς τον 
εισαγγελέα πρωτοδικών της έδρας του και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης α) 
τεσσάρων (4) τουλάχιστον µηνών προκειµένου για παρακρατούµενους ή 
επιρριπτόµενους φόρους (και δύο (2) τουλάχιστον µηνών προκειµένου για τους 
λοιπούς φόρους και χρέη γενικά, εφόσον το ποσό της ληξιπρόθεσµης για την 
καταβολή οφειλής, µαζί µε τις κάθε είδους προσαυξήσεις, υπερβαίνει το ένα 
εκατοµµύριο (1.000.000) δραχµές, όταν πρόκειται για δάνεια και παρακρατούµενους 



 

[193] 
 

ή επιρριπτόµενους φόρους) και τα δύο εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές, όταν 
πρόκειται για τους λοιπούς φόρους και χρέη γενικά, β) έξι (6) και τεσσάρων (4) 
τουλάχιστον µηνών προκειµένου για ληξιπρόθεσµη οφειλή από την ίδια αιτία, εφόσον 
το ποσό της οφειλής αυτής, µαζί µε τις κάθε είδους προσαυξήσεις, υπερβαίνει τα δυο 
εκατοµµύρια (2.000.000) δραχµές και τα τρία εκατοµµύρια (3.000.000) δραχµές, γ) 
ενός (1) έτους και έξι (6) µηνών τουλάχιστον αντίστοιχα, προκειµένου για 
ληξιπρόθεσµη οφειλή από την ίδια παραπάνω αιτία, εφόσον το ποσό της οφειλής 
αυτής, µαζί µε τις κάθε είδους προσαυξήσεις, υπερβαίνει τα τρία εκατοµµύρια 
(3.000.000) δραχµές και τέσσερα εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) 
δραχµές. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι µε το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 
2523/1997 αυξήθηκε το ύψος του οφειλόµενου ποσού, από παρακρατούµενους ή 
επιρριπτόµενους φόρους (από το ποσό των 100.000 δραχµών, που οριζόταν αρχικά, 
στο ποσό του 1.000.000 δραχµών), που καθιστά αξιόποινη την καθυστέρηση 
καταβολής όντας αυτής, κατά τούτο, ευµενέστερης της προϊσχύσασας και έτσι εάν 
έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πράξεις που είχαν τελεσθεί κατά την έναρξη της 
ισχύος του Ν. 2523/1997 και αφορούσαν µη καταβολή χρεών µικρότερων εκείνων 
που ορίζονται κατά περίπτωση µε το νόµο αυτό πρέπει να κηρύσσεται αθώος ο 
κατηγορούµενος. Κατά τη µεταβατική διάταξη του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 
2523/1997 "αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για χρέη µικρότερα από 
τα οριζόµενα ανωτέρω και δεν έχουν εκτελεστεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος 
νόµου δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεση τους, διακόπτεται. Εκκρεµείς αιτήσεις 
προϊσταµένων δηµοσίων οικονοµικών υπηρεσιών ή τελωνείων ή ένδικα µέσα κατά 
πρωτοδικών αποφάσεων για χρέη κατώτερα αυτών που ορίζονται ανωτέρω δεν 
εισάγονται για συζήτηση".  
Με το άρθρο 34 (αύξηση ορίου ληξιπροθέσµων χρεών για ποινική δίωξη οφειλετών) 
του Ν. 3220/2004, που η ισχύς του άρχισε από 1-1-2004, η παράγραφος 1 του άρθρου 
25 του Ν. 1882/1990 αντικαθίσταται ως εξής: Η καθυστέρηση καταβολής των 
βεβαιωµένων στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) και τα τελωνεία χρεών 
προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου κλπ. για χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών, διώκεται ύστερα από αίτηση του Προϊσταµένου 
της ∆.Ο.Υ. κλπ. 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 α1 υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, γ) 
ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
ανωτέρω περίπτωση α' υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) 
ευρώ. Με το ανωτέρω άρθρο 34 Ν. 3220/2004, όπως αναφέρεται στην εισηγητική 
έκθεση, επέρχονται ορισµένες τροποποιήσεις και βελτιώσεις όσον αφορά την ποινική 
δίωξη των οφειλετών. Ειδικότερα µε την παρ. 1 του άρθρου αυτού: 1) το ποινικό 
αδίκηµα της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο κ.λ.π. θα αντιµετωπίζεται πλέον 
ενιαία ανεξαρτήτως του τρόπου καταβολής χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ, 2) στο 
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κατώτερο ληξιπρόθεσµο ποσό οφειλής για την οποία ζητείται ποινική δίωξη, 
υπολογίζονται µαζί µε τη βασική οφειλή και οι λοιπές επιβαρύνσεις, όπως οι τόκοι 
και οι προσαυξήσεις, εκπρόθεσµης καταβολής, 3) οι ποινές καθορίζονται βάσει του 
κατωτέρου ποσού συνολικής κατά οφειλέτη ληξιπρόθεσµης οφειλής ανεξαρτήτως του 
είδους χρέους (παρακρατούµενοι, επιρριπτόµενοι, δάνεια µε την εγγύηση του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου κ.λ.π.), 4) αυξάνονται τα όρια του χρέους για τη µη καταβολή 
του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του οφειλέτη. Σύµφωνα µετά ανωτέρω, δεν 
µπορεί η νεότερη αυτή νοµοθετική ρύθµιση να κριθεί γενικά και εκ των προτέρων ως 
ευµενέστερη για τον οφειλέτη του ∆ηµοσίου επειδή αυξάνεται πλέον το όριο της 
ποινικής ευθύνης στο ποσό των 10.000 ευρώ, αφού απαξιολογείται η συνολική 
συµπεριφορά, η οποία υπό τους όρους της προγενέστερης µορφής θα µπορούσε να 
µην κολάζεται ποινικά στην περίπτωση που καµία από τις επί µέρους πράξεις δεν 
ήταν αξιόποινη. Επιβάλλεται δηλαδή η κρίση περί της ευµενέστερης διάταξης υπό τις 
περιστάσεις της κάθε συγκεκριµένης περιπτώσεως. Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις 
αυτές, κρίσιµα στοιχεία, για τη θεµελίωση του προβλεπόµενου από τη διάταξη του 
άρθρου 23 παρ. 1 του ν. 2523/1997 εγκλήµατος της µη καταβολής χρεών προς το 
∆ηµόσιο, τα οποία πρέπει να προσδιορίζονται στην καταδικαστική απόφαση, για να 
είναι αυτή ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, είναι: 1) η αρχή που προέβη στη βεβαίωση του 
χρέους, 2) το ύψος του χρέους, 3) ο τρόπος πληρωµής του (εφάπαξ ή σε δόσεις), 4) ο 
ακριβής χρόνος που έπρεπε να καταβληθεί, όταν αυτό καταβάλλεται εφάπαξ ή της 
κάθε δόσεως, όταν καταβάλλεται σε δόσεις, ο οποίος δεν συµπίπτει κατ1 ανάγκη µε 
το χρόνο που βεβαιώθηκε το χρέος, διότι, ως χρόνο βεβαιώσεως των χρεών, ο νόµος 
εννοεί αυτόν που γίνεται από την αρµόδια οικονοµική αρχή και έχει ως περιεχόµενο 
τον προσδιορισµό του υπόχρεου προσώπου, καθώς και του ποσού και του είδους της 
οφειλής, ενώ το ληξιπρόθεσµο του χρέους συνάπτεται µε τη λεγόµενη ταµειακή 
βεβαίωση, οπότε και µπορεί το χρέος αυτό να εισπραχθεί και 5) η µη καταβολή των 
χρεών πέραν των τεσσάρων µηνών από τη λήξη του χρόνου καταβολής του. 
Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να εξειδικεύεται στην καταδικαστική απόφαση, πέραν 
των όσων αναφέρθηκαν, αν πρόκειται για παρακρατούµενους ή επιρριπτόµενους 
φόρους ή αν πρόκειται για λοιπούς φόρους και χρέη γενικά, αφού για την καθεµιά 
από τις ως άνω κατηγορίες, αφενός µεν προβλέπεται διαφορετικό ύψος ποσού που 
καθιστά αξιόποινη την καθυστέρηση καταβολής του χρέους, αφετέρου δε απειλείται 
διαφορετικό πλαίσιο ποινής.  
- 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 εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ιδίου 
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 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. 
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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 ποίο 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∆.  
- Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Ε ΚΠ∆, λόγο αναίρεσης 
της καταδικαστικής απόφασης συνιστά η εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 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 παραβιάστηκε 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 εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής εφαρµογής της 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 343, 502, 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  
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 362 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 17, 18, 19 και 21 παρ.2 του Ν. 
2523/1997 "∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ -ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ στη φορολογική Νοµοθεσία", 
µε την τελευταία των οποίων ορίζεται ότι η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα και 
δεν αρχίζει πριν από την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου στην 
προσφυγή που ασκήθηκε ή σε περίπτωση µη άσκησης προσφυγής πριν την 
οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής µε την πάροδο της νόµιµης προθεσµίας 
για την άσκηση προσφυγής κατά της εγγραφής, προκύπτει ότι, προκειµένου περί των 
εγκληµάτων φοροδιαφυγής που προβλέπονται από τις πιο πάνω διατάξεις και 
αναφέρονται περιοριστικά και µόνον στην παράλειψη υποβολής ή την υποβολή 
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ανακριβούς δήλωσης φόρου εισοδήµατος (άρθρο 17), στην µη απόδοση ή ανακριβή 
απόδοση ΦΠΑ και παρακρατουµένων φόρων, τελών ή εισφορών (άρθρο 18) και 
τέλος στην έκδοση ή αποδοχή πλαστών, νοθευµένων ή εικονικών φορολογικών 
στοιχείων (άρθρο 19), όχι δε και στην καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το 
∆ηµόσιο (άρθρο 23 του ως άνω νόµου), από την έναρξη της ισχύος αυτού, 
επιβάλλεται, ως αναγκαίος όρος για τη νοµότυπη δίωξη των υπ' αυτών και µόνο 
προβλεποµένων εγκληµάτων, στην περίπτωση µεν που έχει ασκηθεί από τον υπόχρεο 
προσφυγή κατά της διαπιστωθείσης φορολογικής του παράβασης, η προηγούµενη επί 
της προσφυγής τελεσίδικη κρίση του αρµοδίου διοικητικού δικαστηρίου, στην 
περίπτωση δε που δεν ασκήθηκε τέτοια προσφυγή, η οριστικοποίηση της 
φορολογικής παράβασης, η έλλειψη δε της προϋπόθεσης αυτής συνιστά λόγο 
διακωλυτικό της ποινικής δίωξης και καθιστά αυτή σε περίπτωση άσκησής της 
απαράδεκτη. Η προϋπόθεση όµως αυτή, δεν απαιτείται, προκειµένου περί των 
εγκληµάτων, τα οποία συνίστανται στην παραβίαση της προθεσµίας καταβολής των 
χρεών προς το ∆ηµόσιο και τρίτους που είναι βεβαιωµένα στις αρµόδιες υπηρεσίες 
του και συνεπώς για την δίωξη αυτών δεν απαιτείται η προηγούµενη οριστικοποίηση 
της φορολογικής παράβασης αλλά ούτε, σε περιπτώσεις άσκησης προσφυγής από τον 
υπόχρεο, η τελεσίδικη επί της προσφυγής απόφαση του αρµοδίου διοικητικού 
δικαστηρίου. Για τους ίδιους λόγους, στην περίπτωση παραβίασης της προθεσµίας 
καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο, δεν εφαρµόζεται ούτε η παρ. 4 του άρθρου 21 
του ν. 2523/1997, σύµφωνα µε την οποία, για την άσκηση της ποινικής δίωξης, η 
υποβολή της µηνυτήριας αναφοράς από τον προϊστάµενο της δηµόσια οικονοµικής 
υπηρεσίας πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωµένα αντίγραφα της οικείας έκθεσης 
ελέγχου, της καταλογιστικής πράξης του φόρου και των στοιχείων από τα οποία 
αποδεικνύεται η οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, δεδοµένου ότι η διάταξη 
αυτή αναφέρεται στις φορολογικές παραβάσεις των άρθρων 17, 18 και 19 του νόµου 
αυτού, όχι δε και στην καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο (άρθρο 23 
του ως άνω νόµου). Περαιτέρω κατά την διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 α 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".  
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- 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. Ειδικότερα, κρίσιµα στοιχεία για τη θεµελίωση του προβλεπόµενου, 
από την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 23 παρ.1 του Ν. 2.523/1997 και 34 
παρ. 1 Ν. 3220/2004, εγκλήµατος της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο, που 
πρέπει να προσδιορίζονται στην καταδικαστική απόφαση, για να έχει την κατά τα 
ανωτέρω ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, είναι: 1) η αρχή που προέβη στη 
βεβαίωση του χρέους, 2) το ύψος τούτου, 3) ο τρόπος πληρωµής του (εφάπαξ ή σε 
δόσεις), 4) ο ακριβής χρόνος καταβολής του, όταν αυτό καταβάλλεται εφάπαξ, ή της 
κάθε δόσης, όταν καταβάλλεται σε δόσεις, ο οποίος (χρόνος) δεν συµπίπτει 
αναγκαστικά µε το χρόνο που βεβαιώθηκε το χρέος, διότι ο νόµος ως βεβαίωση 
χρεών εννοεί εκείνη που γίνεται από την αρµόδια οικονοµική αρχή και έχει ως 
περιεχόµενο τον προσδιορισµό του υπόχρεου προσώπου, καθώς και του είδους και 
του ποσού της οφειλής, ενώ το ληξιπρόθεσµο του χρέους συνάπτεται µε τη λεγόµενη 
ταµειακή βεβαίωση, οπότε και µπορεί το χρέος αυτό να εισπραχθεί και 5) η µη 
πληρωµή τριών συνεχών δόσεων του χρέους ή ολόκληρου του ποσού του, όταν αυτό 
είναι καταβλητέο εφάπαξ, πέραν των τεσσάρων µηνών από τη λήξη του χρόνου 
καταβολής του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 25,  
Νόµοι: 2523/1997, άρθ, 17, 18, 19, 21,  
Νόµοι: 3220/2004,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 866 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή χρεών προς το ∆ηµόσιο. Αυτοτελείς ισχυρισµοί. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του 
από το άρθρο 34 παρ. 1 του Ν. 3220/2004 "Η καθυστέρηση καταβολής των 
βεβαιωµένων στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες (∆ΟΥ) και τα τελωνεία χρεών 
προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους 
οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 
τεσσάρων µηνών, διώκεται ύστερα από αίτηση του Προϊσταµένου της ∆ΟΥ ή του 
Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους και τιµωρείται µε ποινή 
φυλακίσεως: α) τεσσάρων τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε 
αιτία, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων µέχρι την 
ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την ως 
άνω αίτηση, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, β) έξι 
τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
ανωτέρω περίπτωση α' , υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, γ) 
ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
ανωτέρω περίπτωση α' , υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) 
ευρώ. Με το ανωτέρω άρθρο 34 του Ν. 3220/2004, όπως αναφέρεται στην εισηγητική 
έκθεση του, επέρχονται ορισµένες τροποποιήσεις και βελτιώσεις, όσον αφορά την 
ποινική δίωξη των οφειλετών. Ειδικότερα µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού: 1) 
το ποινικό αδίκηµα της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο και λοιπών 
βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων εσόδων στις ∆ΟΥ και τα Τελωνεία αντιµετωπίζεται 
πλέον ενιαία ως προς το χρόνο διάπραξης του, ανεξαρτήτως του τρόπου καταβολής 
των χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ, 2) στο κατώτερο ληξιπρόθεσµο ποσό οφειλής, για την 
οποία ζητείται η ποινική δίωξη, υπολογίζονται µαζί µε τη βασική οφειλή και οι λοιπές 
επιβαρύνσεις όπως τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, 3) οι ποινές 
καθορίζονται βάσει του κατώτερου ποσού συνολικής κατά οφειλέτη ληξιπρόθεσµης 
οφειλής, ανεξαρτήτως του είδους του χρέους (παρακρατούµενοι ή επιρριπτόµενοι 
φόροι, δάνεια µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου κ.λπ.) και 4) αυξάνονται τα όρια 
του χρέους για την µη καταβολή του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του οφειλέτη. 
Περαιτέρω, κατά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου (25 Ν. 1882/1990), οι 
προβλεπόµενες ποινές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιβάλλονται, 
προκειµένου για ηµεδαπές ΑΕ, στους Προέδρους του ∆Σ, στους διευθύνοντες ή 
εντεταλµένους ή συµπράττοντες συµβούλους ή διοικητές αυτών. Εξάλλου, η κατά τα 
άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 επ. του ΚΠοιν∆ απαιτούµενη ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 
1 στοιχ. ∆' του ΚΠοιν∆ προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως υπάρχει, όταν, προκειµένου 
για καταδικαστική απόφαση, αναφέρονται σ1 αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και 
χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
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αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για την 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι σκέψεις µε βάση τις οποίες υπήχθησαν τα 
περιστατικά αυτά στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την 
ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού 
µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα 
αποδεικτικά µέσα γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε από το 
καθένα απ' αυτά χωριστά.  
- Η ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως που απαιτείται 
από το Σύνταγµα (άρθρο 93 παρ.3) και τον ΚΠ∆ (άρθρο 139) πρέπει να εκτείνεται 
και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς που προβάλλονται από τον κατηγορούµενο ή το 
συνήγορο το. Είναι δε αυτοτελείς εκείνοι οι ισχυρισµοί, οι οποίοι κατατείνουν στην 
άρση του αδίκου χαρακτήρα της πράξεως, ή αποκλείουν ή µειώνουν την ικανότητα 
προς καταλογισµό ή οδηγούν στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή σε µείωση της ποινής. 
Πρέπει, όµως, οι ισχυρισµοί αυτοί να προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, 
δηλαδή µε όλα τα πραγµατικά περιστατικά που απαιτούνται κατά νόµον για τη 
θεµελίωση τους, έτσι ώστε να µπορούν να αξιολογούνται και, σε περίπτωση 
αποδοχής τους, να οδηγούν στο ειδικότερο ευνοϊκό για τον κατηγορούµενο 
συµπέρασµα, µη αρκούσης σχετικώς µόνης της επικλήσεως της διατάξεως νόµου που 
τους προβλέπει. ∆ιαφορετικά, δεν υπάρχει υποχρέωση του δικαστηρίου της ουσίας να 
αποφανθεί επί των ισχυρισµών αυτών µε ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.  
Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός είναι και ο ισχυρισµός του κατηγορούµενου, περί 
συνδροµής στο πρόσωπο του ελαφρυντικής περιστάσεως από τις αναφερόµενες στο 
άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ αφού η παραδοχή της οδηγεί, κατά την παρ. 1 του ίδιου άρθρου, 
στην επιβολή µειωµένης ποινής κατά το άρθρο 83 του ίδιου Κώδικα. Ως ελαφρυντική 
περίσταση κατά το άρθρο 84 παρ.2 ΠΚ θεωρείται µεταξύ άλλων (υπό β') "το ότι ο 
υπαίτιος στην πράξη του ωθήθηκε όχι από ταπεινά αίτια ή από µεγάλη ένδεια ή 
διατελώντας υπό την επίδραση σοβαρής απειλής ή υπό την επιβολή προσώπου στο 
οποίο αυτός οφείλει υπακοή ή µε το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης".  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 25,  
Νόµοι: 3220/2004, άρθ. 34,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 990 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωµένων στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες 
(∆ΟΥ) και τα τελωνεία χρεών προς το ∆ηµόσιο. Πτώχευση του οφειλέτη. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
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- Κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του 
από το άρθρο 34 παρ. 1 του Ν. 3220/2004 "Η καθυστέρηση καταβολής των 
βεβαιωµένων στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες (∆ΟΥ) και τα τελωνεία χρεών 
προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους 
οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 
τεσσάρων µηνών, διώκεται ύστερα από αίτηση του Προϊσταµένου της ∆ΟΥ ή του 
Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους και τιµωρείται µε ποινή 
φυλακίσεως: α) τεσσάρων τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε 
αιτία, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων µέχρι την 
ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την ως 
άνω αίτηση, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, β) έξι 
τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
ανωτέρω περίπτωση α' , υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, γ) 
ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
ανωτέρω περίπτωση α' , υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) 
ευρώ. Με το ανωτέρω άρθρο 34 του Ν. 3220/2004, όπως αναφέρεται στην εισηγητική 
έκθεση του, επέρχονται ορισµένες τροποποιήσεις και βελτιώσεις, όσον αφορά την 
ποινική δίωξη των οφειλετών. Ειδικότερα µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού: 1) 
το ποινικό αδίκηµα της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο και λοιπών 
βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων εσόδων στις ∆ΟΥ και τα Τελωνεία αντιµετωπίζεται 
πλέον ενιαία ως προς το χρόνο διάπραξης του, ανεξαρτήτως του ποσού καταβολής 
των χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ, 2) στο κατώτερο ληξιπρόθεσµο ποσό οφειλής, για την 
οποία ζητείται η ποινική δίωξη, υπολογίζονται µαζί µε τη βασική οφειλή και οι λοιπές 
επιβαρύνσεις όπως τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, 3) οι ποινές 
καθορίζονται βάσει του κατώτερου ποσού συνολικής κατά οφειλέτη ληξιπρόθεσµης 
οφειλής, ανεξαρτήτως του είδους του χρέους (παρακρατούµενοι ή επιρριπτόµενοι 
φόροι, δάνεια µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου κ.λπ.) και 4) αυξάνονται τα όρια 
του χρέους για την µη καταβολή του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του οφειλέτη. 
Κατά δε, τη διάταξη της παρ.2 εδ.β' του ίδιου άρθρου "στις πιο κάτω περιπτώσεις 
οφειλετών του ∆ηµοσίου και τρίτων πλην ιδιωτών, οι προβλεπόµενες ποινές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται προκειµένου για 
περιορισµένης ευθύνης εταιρίες στους διαχειριστές αυτών και όταν ελλείπουν, 
αδιάφορα από το λόγο ελλείψεώς τους ή όταν απουσιάζουν αυτοί από την έδρα της 
εταιρείας χωρίς να είναι γνωστό στη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία ή στο Τελωνείο 
όπου είναι βεβαιωµένα τα χρέη που ευρίσκονται, σε κάθε εταίρο, σωρευτικά ή µη". 
Κατά τη παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 του 
Ν. 2529/1997 "για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.2 του παρόντος άρθρου 
(ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, οµόρρυθµες, εταιρίες περιορισµένης ευθύνης κ.τ.λ) η 
ποινική δίωξη ασκείται για χρέη προς το ∆ηµόσιο και τρίτους, πλην ιδιωτών, που 
ήταν βεβαιωµένα κατά τη διάρκεια που είχαν τη συγκεκριµένη ιδιότητα, ανεξάρτητα 
αν µεταγενέστερα απέβαλαν την ιδιότητα αυτή µε οποιονδήποτε τρόπο ή για 
οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για χρέη που βεβαιώθηκαν, ανεξάρτητα από τη λύση ή 
µη των νοµικών προσώπων, αλλά γεννήθηκαν ή ανάγονται στο χρόνο που είχαν την 
ιδιότητα αυτή".  
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  - 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 τη 
βεβαίωση του χρέους ή το ληξιπρόθεσµο αυτού, ενόψει του ότι το µεν, κατ' άρθρο 2 
του ΑΝ 635/1937, που ίσχυε κατά τον χρόνο βεβαιώσεως των χρεών που άλλωστε 
είναι ταυτόσηµο µε το άρθρο 17§1 του Ν. 3588/2007, "Πτωχευτικός Κώδικας", 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 κατ' 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 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. ∆' του 
Κ.Ποιν.∆, όταν αναφέρονται σ' αυτήν, µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις 
ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του 
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε τους 
οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόσθηκε. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα αρκεί η γενική, κατά το είδος τους, 
αναφορά τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποιο αποδεικτικό 
µέσο αποδείχθηκε κάθε παραδοχή, ∆εν αποτελούν, όµως, λόγο αναιρέσεως η 
εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και 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 µεταξύ τους, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η 
αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
υφίσταται, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρµοσθείσα διάταξη, αλλά και όταν η διάταξη 
αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα 
της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται, στο συνδυασµό του διατακτικού προς το 
σκεπτικό της και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα ο να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος, από 
τον Άρειο Πάγο, της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νοµίµου βάσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΠτωχΚωδ: 17, 
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 25, 
Νόµοι: 3220/2004, άρθ. 34, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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