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Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 524 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Παραβίαση αγορανοµικών διατάξεων. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- 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 κλπ". Εξάλλου, 
κατά το άρθρο 30 παρ. 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 αυτό 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. Ενόψει αυτών, για να έχει η 
καταδικαστική, για παράβαση του ανωτέρω άρθρου 30 παρ. 15, απόφαση την 
επιβαλλόµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 
παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως, απαιτείται, εκτός άλλων, να αναφέρεται σ' 
αυτήν ότι ο κατηγορούµενος, κατά το χρόνο τελέσεως της πράξεως, είχε µια από τις 
τρείς προαναφερθείσες ιδιότητες, καθώς και τα πραγµατικά περιστατικά που 
αποδείχθηκαν και προσδίδουν σ' αυτόν µία από τις ιδιότητες αυτές, περαιτέρω δε να 
αναφέρεται το είδος της υπαιτιότητας του κατηγορουµένου που γίνεται δεκτό, αν, 
δηλαδή, αυτός τέλεσε την πράξη από δόλο ή από αµέλεια.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Ν∆: 136/1946, άρθ. 30, 36,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
 
Αδικήµατα - Αγορανοµικά αδικήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 445 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση αγορανοµικών διατάξεων. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Κατά το άρθρο 30 του Αγορανοµικού Κώδικα (Ν∆ 136/1946, όπως ισχύει) 
τιµωρούνται µε φυλάκιση ή χρηµατική ποινή ή και µε τις δύο ποινές, µεταξύ άλλων 
"οι οπωσδήποτε παραβαίνοντες αγορανoµικάς διατάξεις και άλλους Αστυνοµικάς 
διατάξεις ρυθµιζούσας αγορανοµικά αντικείµενα" µετά την κατάργηση µε το άρθρο 3 
του Ν. 1401/1983 της παρ. 2 του άρθρου 36 του Αγορανοµικού κώδικα όπως είχε 
αντικατασταθεί µε το άρθρο 11 του Ν. 802/1978, που καθιέρωνε την ποινική ευθύνη 
των συµβατικά οριζοµένων ως αγορανοµικώς υπευθύνων των επιχειρήσεων, 
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ευθύνονται πλέον σύµφωνα µε την ισχύουσα πλέον παρ. 1 του άρθρου 36 του ίδιου 
Κώδικα για κάθε αγορανοµική παράβαση στα αναφερόµενα καταστήµατα, 
εργοστάσια, εργαστήρια κλπ. και τιµωρούνται ως αυτουργοί "ο κύριος της 
επιχειρήσεως, ο διευθυντής και ο επόπτης" του καταστήµατος, εργοστασίου κλπ, αν 
δε η παράβαση αυτή τελέσθηκε από αµέλεια επιβάλλεται φυλάκιση το πολύ 
εξαµήνου ή χρηµατική ποινή (άρθρο 33 του Αγορανοµικού Κώδικα).  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία που 
απαιτείται κατά τα άρθρα 93, παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ της οποίας η 
έλλειψη ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως 
όταν σ' αυτήν περιέχονται µε σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο σχετικά 
µε τα υποκειµενικά και αντικειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος οι αποδείξεις επί των 
οποίων θεµελιώνονται τα περιστατικά αυτά καθώς και οι σκέψεις µε τις οποίες το 
δικαστήριο υπήγαγε τα περιστατικά αυτά που αποδείχθηκαν στην εφαρµοσθείσα 
ουσιαστική ποινική διάταξη.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333, 364 παρ. 2 και 369 
του ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι η λήψη υπόψη και η συνεκτίµηση από το δικαστήριο της 
ουσίας ως αποδεικτικού µέσου εγγράφου εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε, κατά τη 
συζήτηση στο ακροατήριο προκαλεί απόλυτη ακυρότητα κατά το άρθρο 171 παρ. 1 
περ. ∆' του ΚΠοιν∆ και ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' 
του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, γιατί έτσι παραβιάζεται η άσκηση του 
προβλεποµένου από το άρθρο 358 ΚΠοιν∆ δικαίωµα του κατηγορουµένου να 
προβαίνει σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά µε το αποδεικτικό µέσο. Η ακυρότητα 
αυτή αποτρέπεται αν το περιεχόµενο των εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν στο 
ακροατήριο προκύπτει από άλλα αποδεικτικά στοιχεία και τα έγγραφα αναφέρονται 
απλώς διηγηµατικώς στο σκεπτικό της αποφάσεως χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη από 
το δικαστήριο της ουσίας για το σχηµατισµό δικανικής πεποιθήσεως σε σχέση µε τη 
συνδροµή των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούµενο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Ν∆: 136/1946, άρθ. 30, 36, 
Νόµοι: 802/1978, άρθ. 11,  
Νόµοι: 1401/1983, άρθ. 3,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία από πρόθεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1471 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Απλός συνεργός. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 299 παρ.1 ΠΚ όποιος µε πρόθεση σκότωσε άλλον, 
τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη και κατά τη διάταξη του άρθρου 27 του ιδίου Κώδικα 
µε πρόθεση πράττει όποιος θέλει την παραγωγή των περιστατικών που κατά το νόµο 
απαρτίζουν την έννοια κάποιας αξιόποινης πράξης και επίσης όποιος γνωρίζει ότι από 
την πράξη του ενδέχεται να παραχθούν τα αυτά περιστατικά και τα αποδέχεται. Από 
τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι για να στοιχειοθετηθεί το έγκληµα της 
ανθρωποκτονίας από πρόθεση απαιτείται αντικειµενικώς µεν αφαίρεση ανθρώπινης 
ζωής µε θετική ενέργεια ή µε παράλειψη οφειλοµένης από το νόµο ενεργείας 
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υποκειµενικώς δε δόλος, άµεσος ή ενδεχοµενος. Ο µεν άµεσος δόλος συνιστάται στη 
γνώση και θέληση των στοιχείων της πράξεως, δηλαδή της θανάτωσης του άλλου, ο 
δε ενδεχόµενος στην αποδοχή του ενδεχοµένου αποτελέσµατος του άλλου, από το 
δράστη που προβλέπει το εγκληµατικό αποτέλεσµα ως ενδεχόµενη συνέπεια της 
ενέργειας ή της παραλείψεως του και το αποδέχεται. Κατά δε την παράγραφο 2 του 
άρθρου 299 ΠΚ αν η πράξη αποφασίστηκε και εκτελέστηκε σε βρασµό ψυχικής 
ορµής επιβάλλεται η ποινή της πρόσκαιρης κάθειρξης. Από τη διατύπωση της 
δεύτερης παραγράφου του άνω άρθρου του ΠΚ προκύπτει, ότι για την ποινικής 
µεταχείριση του δράστη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση γίνεται διάκριση του 
δόλου σε προµελετηµένο και απροµελέτητο. Και στη µεν πρώτη περίπτωση 
απαιτείται ψυχική ηρεµία του δράστη είτε κατά την απόφαση είτε κατά την εκτέλεση 
της πράξεως, στη δεύτερη δε περίπτωση απαιτείται ο δράστης να βρίσκεται σε 
βρασµό ψυχικής ορµής και κατά τη λήψη της αποφάσεως και κατά την εκτέλεση της 
ανθρωποκτονίας. Αν λείπει ο βρασµός ψυχικής ορµής σε ένα από τα στάδια αυτά δεν 
υπάρχει δυνατότητα εφαρµογής της παραγράφου 2 του άρθρου 299 Π.Κ.  
- Κατά το άρθρο 47 παρ. ΠΚ που έχει τον υπότιτλο "απλός συνεργός" όποιος εκτός 
από την περίπτωση της παρ.1 στοιχ. β' του προηγουµένου άρθρου παρέσχε µε 
πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδροµή πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση 
της άδικου πράξεως που διέπραξε, τιµωρείται ως συνεργός µε ποινή ελαττωµένη 
(αρθρ.83). Κατά την έννοια της διάταξης αυτής απλή συνέργεια συνιστά οποιαδήποτε 
συνδροµή υλική ή ψυχική, θετική η αποθετική, η οποία παρέχεται στον αυτουργό 
(χωρίς να είναι άµεση) εφ' οσον εκείνος που την παρέχει γνωρίζει ότι ο αυτουργός 
διαπράττει ορισµένο έγκληµα. Για την πράξη της απλής συνέργειας υποκειµενικά 
απαιτείται δόλος του συνεργού, ο οποίος συνίσταται στη γνώση της τέλεσης από τον 
αυτουργό ορισµένης αξιόποινης πράξης και στη βούληση ή αποδοχή να συµβάλει µε 
τη συνδροµή του, στην πραγµάτωσή της. Η συνδροµή του απλού συνεργού όπως 
αναφέρθηκε δύναται να είναι είτε υλική είτε ψυχική πρέπει δε η συνδροµή να 
συνδέεται αιτιωδώς µε την πλήρωση της αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος. 
Η ψυχική συνδροµή δύναται να παρασχεθεί µε την ενεργό παρουσία του απλού 
συνεργού στον τόπο της πράξεως, µε την ενίσχυση της αποφάσεως που ο αυτουργός 
έχει λάβει για την τέλεση της πράξεως καθώς και η ενθάρρυνση αυτού 
καθ'οιονδήποτε τρόπο, όπως αυτή που γίνεται µε φωνές, χειρονοµίες, µε την 
παρότρυνση για την τέλεση της πράξεως ή την παροχή υποσχέσεως για συγκάλυψη 
του εγκλήµατος µε την εξάλειψη των ιχνών του. Η συνδροµή του απλού συνεργού 
συνίσταται σε πράξεις δευτερεύουσας σηµασίας και δύναται να παρασχεθεί µόνον 
κατά την εκτέλεση της άδικης πράξεως ή και πριν από αυτήν ουδέποτε δε µετά από 
αυτήν εκτός εάν αναλαµβάνει ο συνεργός να προεξασφαλίσει έναντι του αυτουργού 
την εξάλειψη των ιχνών του εγκλήµατος ή τη µαταίωση διώξης του δράστη.  
- Το παραπεµπτικό βούλευµα έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία 
η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ.1 στοιχ. δ' του 
ιδίου Κώδικα, 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 και θεµελιώνουν την ύπαρξη επαρκών ενδείξεων 
ενοχής του κατηγορουµένου για το αποδιδόµενο σε αυτόν έγκληµα, οι αποδείξεις από 
τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις και συλλογισµοί βάσει των 
οποίων το συµβούλιο έκρινε ότι από τα περιστατικά αυτά προκύπτουν επαρκείς 
ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Για την ύπαρξη 
τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σχετικά µε τα αποδεικτικά µέσα αρκεί να 
µνηµονεύονται αυτά γενικά κατά το είδος τους, χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται τι 
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προέκυψε από το καθένα, απαιτείται όµως να προκύπτει ότι το συµβούλιο έλαβε 
υπόψη του και συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι κατ' επιλογή µερικά από 
αυτά.  
- Λόγο αναιρέσεως του παραπεµπτικού βουλεύµατος από το άρθρο 484 παρ.1 στοιχ. 
β' του ΚΠοιν∆ συνιστά η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το συµβούλιο 
αποδίδει σ' αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ 
εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το συµβούλιο δεν υπήγαγε σωστά τα περιστατικά 
που δέχτηκε στη διάταξη που εφαρµόστηκε. Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η παραβίαση αυτής γίνεται εκ 
πλαγίου, γιατί στο πόρισµα που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του αιτιολογικού µε 
το διατακτικό του βουλεύµατος και αναφέρεται στα στοιχεία του εγκλήµατος, έχουν 
εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, ώστε να µην είναι εφικτός ο 
έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής της ουσιαστικώς ποινικής 
διατάξεως που εφαρµόστηκε, οπότε το βούλευµα στερείται νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 27, 47, 299, 
ΚΠ∆: 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1414 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 302 παρ. 1 και 28 του ΠΚ προκύπτει ότι για τη 
θεµελίωση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται να 
διαπιστωθεί αφενός ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούµενη κατ' αντικειµενική 
κρίση προσοχή, την οποία όφειλε να καταβάλει κάθε µέσης συνέσεως και 
ευσυνείδητος άνθρωπος, που βρίσκεται υπό τις ίδιες πραγµατικές καταστάσεις, µε 
βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές, την 
κοινή πείρα, τη συνήθη πορεία των πραγµάτων και τη λογική και αφετέρου ότι είχε 
τη δυνατότητα µε τις προσωπικές του ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες να προβλέψει 
και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό 
αιτιώδη σύνδεσµο µε την πράξη ή την παράλειψή του. Περαιτέρω, όταν η αµέλεια 
δεν συνίσταται σε ορισµένη ενέργεια ή παράλειψη, αλλά αποτελεί σύνολο 
συµπεριφοράς του δράστη, η οποία προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για την κατ' 
αυτόν τον τρόπο τελούµενη ανθρωποκτονία από αµέλεια, που συντελείται µε 
παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή όχι µόνο των όρων του άρθρου 28 ΠΚ αλλά και 
εκείνων του άρθρου 15 ΠΚ. Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται, ότι 
αναγκαία προϋπόθεση της εφαρµογής της είναι η ύπαρξη νοµικής υποχρεώσεως του 
υπαιτίου προς ενέργεια, που τείνει στη διακώλυση του αποτελέσµατος, για την 
επέλευση του οποίου ο νόµος απειλεί ορισµένη ποινή. Η ύπαρξη τέτοιας ιδιαίτερης 
νοµικής υποχρεώσεως σε έγκληµα που τελείται από παράλειψη µπορεί να πηγάζει 
είτε από ρητή διάταξη του νόµου, ή σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, τα οποία 
συνδέονται µε ορισµένη έννοµη σχέση του υποχρέου, είτε από σύµβαση είτε από 
προηγούµενη συµπεριφορά του υπαιτίου, από την οποία δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος 
του εγκληµατικού αποτελέσµατος και πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στην 
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απόφαση, επιπροσθέτως δε να προσδιορίζεται και ο επιτακτικός κανόνας του δικαίου 
από τον οποίο πηγάζει.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, όταν εκτίθενται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα 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 εκείνα προέκυψαν και οι σκέψεις µε τις οποίες έγινε η υπαγωγή των 
περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε.  
- Με αυτά που εδέχθη η προσβαλλοµένη απόφαση δεν περιέχει την κατά τα άνω 
ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, διότι ούτε στο σκεπτικό ούτε στο διατακτικό 
που αλληλοσυµπληρώνονται, αναφέρεται υπό ποία ιδιότητα ο κατηγορούµενος είχε 
την ευθύνη για το εκτελούµενο έργο, ως και αν στην συγκεκριµένη περίπτωση είχε τη 
δυνατότητα, ενόψει των προσωπικών ιδιοτήτων, των γνώσεων και ικανοτήτων του, 
λόγω του επαγγέλµατός του να προβλέψει το αξιόποινο αποτέλεσµα του από πνιγµό 
θάνατο του παθόντος Και περαιτέρω, ενώ δέχεται ότι ο θάνατος του αλλοδαπού 
εργάτη οφείλεται σε αµελή συµπεριφορά του αναιρεσείοντος, συνισταµένη στην 
παράλειψη αυτού να λάβει τα παραπάνω αναφερόµενα µέτρα ασφαλείας που ήταν 
υπόχρεος να λάβει, εφόσον επρόκειτο για υπόγειο τεχνικό έργο, παρά ταύτα δεν 
εκτίθεται περαιτέρω η ιδιαίτερη προς τούτο νοµική υποχρέωσή του, πολύ δε 
περισσότερο δεν προσδιορίζεται και δεν αιτιολογείται ο επιτακτικός κανόνας από τον 
οποίο πηγάζει η υποχρέωση αυτή. Εποµένως, πρέπει να γίνει δεκτός, ως βάσιµος κατ' 
ουσίαν ο εκ του άρθρου 510 παρ. 1στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγος της αιτήσεως 
αναιρέσεως, να αναιρεθεί η προσβαλλοµένη απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 302, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1651 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Εγκατάλειψη. Παραδεκτό παράστασης πολιτικής 
αγωγής. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 302, 
ΚΠ∆: 63, 64, 65, 66, 68, 171, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΑΚ: 914, 932,  
ΚΟΚ: 43, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
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Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 753 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. ∆υστύχηµα σε πισίνα. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Από το συνδυασµό της διατάξεως του άρθρου 302 παρ.1 του ΠΚ, η οποία ορίζει ότι 
"όποιος από αµέλεια επιφέρει το θάνατο άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών µηνών", προς τη διάταξη του άρθρου 28 του ιδίου Κώδικα, στην οποία ορίζεται 
ότι "από αµέλεια πράττει, όποιος από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά 
τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο 
αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως 
ότι δεν θα επερχόταν" συνάγεται ότι προς θεµελίωση του εγκλήµατος της 
ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία: α) να µη 
καταβλήθηκε από τον δράστη η επιβαλλόµενη κατ' αντικειµενική κρίση προσοχή, την 
οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει, κάτω από τις ίδιες 
πραγµατικές περιστάσεις, να καταβάλει, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις 
συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, κατά τη συνήθη πορεία 
των πραγµάτων, πείρα και λογικά, β) να µπορούσε αυτός, µε βάση τις προσωπικές 
του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες και κυρίως εξαιτίας της υπηρεσίας 
του ή του επαγγέλµατός του να προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα 
και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ενέργειας ή παράλειψης του 
δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε. Η παράλειψη, ως έννοια, ενυπάρχει σε 
κάθε είδος αµέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται στη µη καταβολή 
της προσήκουσας προσοχής, δηλαδή σε µία παράλειψη. 'Όταν όµως η αµέλεια δεν 
συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη, αλλά αποτελεί σύνολο συµπεριφοράς που 
προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για τη θεµελίωση της ανθρωποκτονίας από 
αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή και των 
όρων του άρθρου 15 ΠΚ, στο οποίο ορίζεται ότι, "όπου ο νόµος για την ύπαρξη 
αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η µη ανατροπή του 
τιµωρείται όπως η πρόκληση του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε 
ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος". 
Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ότι αναγκαία προϋπόθεση εφαρµογής της 
είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης (δηλαδή ειδικής και όχι γενικής) νοµικής υποχρέωσης του 
υπαιτίου προς παρεµπόδιση του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Η υποχρέωση αυτή 
µπορεί να πηγάζει κυρίως: α) από ρητή διάταξη νόµου, β) από σύµπλεγµα νοµικών 
καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη θέση του υπόχρεου, γ) από ειδική 
σχέση που θεµελιώθηκε, είτε συνεπεία συµβάσεως, είτε απλώς από προηγούµενη 
ενέργεια, µε την οποία ο υπαίτιος της παραλείψεως αναδέχθηκε εκουσίως την 
αποτροπή κινδύνου στο µέλλον, δ) από προηγούµενη πράξη του υπαιτίου (ενέργεια ή 
παράλειψη), συνεπεία της οποίας δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επελεύσεως του 
εγκληµατικού αποτελέσµατος.  
- Στα άρθρα 19 παρ.1 και 21 της ΥΑ Γ1/1973 µε τον γενικό τίτλο "Οδηγίες 
κατασκευής και λειτουργίας κολυµβητικών δεξαµενών" προβλέπονται τα εξής: ∆' 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ-19 Υπεύθυνος λειτουργία "1. Εις 
πάσαν δεξαµενήν δέον όπως ορίζεται υπεύθυνον πρόσωπον δια την λειτουργίαν, το 
οποίο θα λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα δια την εκπλήρωσιν απάντων των όρων των 
κειµένων υγειονοµικών διατάξεων και ειδικώτερον θα µεριµνούν: α) ∆ια την καλήν 
λειτουργίαν και συντήρησιν απασών των εγκαταστάσεων, χρησιµοποιών προς τούτο 
καταλλήλως εκπαιδευµένον ή πεπειραµένον προσωπικόν, β) ∆ια την ανελλιπή, 
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καθ'όλας τα ώρας λειτουργίας της δεξαµενής, παρουσίαν του προβλεποµένου 
εκάστοτε προσωπικού εποπτείας των λουοµένων. Τα ονόµατα τούτων µετά των 
σχετικών στοιχείων εκπαίδευσης ή εµπειρίας θα έχουν γνωστοποιηθεί προηγουµένως 
εις την αρµοδίαν υγειονοµικήν υπηρεσίαν, η οποία, εάν δεν κρίνη τα προσόντα αυτών 
επαρκή ή ικανοποιητικήν την υπηρεσίαν, ή την διαγωγή των, δύναται να ζητήση την 
αντικατάστασιν αυτών εντός καθοριζοµένης προθεσµίας" 21.1. 'Απαντες οι 
εργαζόµενοι δέον να είναι υγιείς, καθαροί και να συµπεριφέρονται καλώς. 2. 
Εκπαιδευµένοι επόπται και έτερον προσωπικόν θα ευρίσκονται εν υπηρεσία καθ'όλην 
την διάρκειαν λειτουργίας της δεξαµενής. Ο αριθµός αυτών καθορίζεται αναλόγως 
του µεγέθους της δεξαµενής (άρθρο 4 παρ.4), ως και του προβλεποµένου µεγίστου 
αριθµού λουοµένων (άρθρο 5) ως κάτωθι: α) Εις υπεύθυνος επόπτης ασφαλείας θα 
απασχολείται µε τους λουοµένους, έχων αρµοδιότητα να επιβάλει εις άπαντας τους 
κανόνας ασφαλείας υγιεινής και καλής συµπεριφοράς. ∆ια µικράς δεξαµενάς 
απαιτείται εις τουλάχιστον επόπτης ασφαλείας. ∆ια µεσαίας και µεγάλας δεξαµενάς 
θα διατίθεται εις επόπτης ανά 300 λουοµένους. β) εις ειδικευµένος επόπτης θα 
ευρίσκεται εις τον χώρον των καταιονητήρων ή την είσοδο των µεσαίων ή µεγάλων 
δεξαµενών προς επιθεώρησιν των λουοµένων και διαπίστωσιν µήπως εµφανίζουν 
δερµατικάς παθήσεις ή έχουν ανοικτά τραύµατα κλπ ως και εξακρίβωσιν ότι άπαντες 
διήλθαν εκ του αποχωρητηρίου και εν συνεχεία ελήφθη παρ' αυτών το λουτρόν 
καθαριότητος δια καταιονήσεως. ∆ια τας µικράς δεξαµενάς η ευθύνη αυτή ανήκει εις 
τον επόπτη ασφαλείας. 3. Οι ως άνω επόπται πλέον των ειδικών απαιτουµένων 
γνώσεων δια τας οποίας θα είναι καταλλήλως εκπαιδευµένοι, κατέχοντες δίπλωµα ή 
σχετικών πιστοποιητικών, θα είναι πεπειραµένοι εις τα µεθόδους και την τεχνικήν της 
παροχής βοηθείας και διασώσεως κολυµβητών, εις την χρήσιν τεχνητής αναπνοής, ως 
και την εφαρµογήν άλλων µέτρων ανανήψεως".  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την επιβαλλόµενη από 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 ίδιου Κώδικα, λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ'αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική 
διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην 
ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας 
είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα, πρέπει να προκύπτει 
µε βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολό τους και µνηµονεύονται όλα, 
έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κλπ), χωρίς ανάγκη ειδικώτερης 
αναφοράς τους και µνείας του τι προκύπτει από το καθένα χωριστά. 'Όταν δεν 
εξαίρονται ορισµένα από αυτά, δεν ανακύπτει ανάγκη αιτιολόγησης, γιατί δεν 
εξαίρονται τα άλλα, ούτε προκύπτει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. ∆εν 
αποτελούν όµως λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη 
αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και 
αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ 
τους αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις 
περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της 
ουσίας.  
- Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 353 του ΚΠοιν∆, "αν το δικαστήριο κρίνει κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης είναι δυνατό να προσέλθει µάρτυρας που δεν 
κλητεύθηκε, ή του οποίου το όνοµα δεν γνωστοποιήθηκε και τη µαρτυρία του τη 
θεωρεί αναγκαία, µπορεί να διατάξει την άµεση εµφάνιση και εξέτασή του", κατά δε 
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την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου "το δικαστήριο διατάσσει τη βίαιη προσαγωγή, 
σύµφωνα µε το άρθρο 231 παρ.4, των µαρτύρων που κλητεύθηκαν εµπρόθεσµα και 
δεν εµφανίστηκαν". Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει ότι, είτε 
η άµεση εµφάνιση και εξέταση στο ακροατήριο µάρτυρα που δεν κλητεύθηκε, είτε η 
βίαιη προσαγωγή για εξέταση µάρτυρα που έχει κλητευθεί και δεν εµφανίστηκε, 
απόκειται στην κυριαρχική και ανέλεγκτη από τον 'Αρειο Πάγο κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας. Αν όµως το δικαστήριο απορρίψει τέτοιο αίτηµα του 
κατηγορουµένου, πρέπει να διαλάβει στη σχετική παρεµπίπτουσα απόφασή του, την 
από τις προαναφερόµενες διατάξεις του Συντάγµατος και του ΚΠοιν∆ απαιτούµενη 
ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. ∆ιαφορετικά ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του ΚΠοιν∆.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 32, 208,  
ΚΠ∆: 231, 353, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1525 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απόλυτη ακυρότητα που 
έλαβε χώρα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο ένεκα µη τηρήσεως των διατάξεων 
οι οποίες καθορίζουν την σύνθεση του δικαστηρίου. 
- Από το συνδυασµό της διατάξεως του άρθρου 302 παρ. 1 του ΠΚ, η οποία ορίζει 
ότι, όποιος από αµέλεια επιφέρει το θάνατο άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών, προς τη διάταξη του άρθρου 28 του ίδιου Κώδικα, στην 
οποία ορίζεται ότι από αµέλεια πράττει, όποιος από έλλειψη της προσοχής, την οποία 
όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν πρόβλεψε το 
αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, 
πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν, συνάγεται ότι προς θεµελίωση του εγκλήµατος 
της ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία: α) να µη 
καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόµενη κατ' αντικειµενική κρίση προσοχή, την 
οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει, κάτω από τις ίδιες 
πραγµατικές περιστάσεις, να καταβάλει, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις 
συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, κατά τη συνήθη πορεία 
των πραγµάτων, πείρα και λογική, β) να µπορούσε αυτός, µε βάση τις προσωπικές 
του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες και κυρίως εξαιτίας της υπηρεσίας 
του ή του επαγγέλµατος του να προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα 
και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ενέργειας ή παράλειψης του 
δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε. Η παράλειψη ως έννοια, ενυπάρχει σε 
κάθε είδος αµέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται στη µη καταβολή 
της προσήκουσας προσοχής δηλαδή σε µία παράλειψη. Όταν όµως η αµέλεια δεν 
συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη, αλλά αποτελεί σύνολο συµπεριφοράς που 
προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για τη θεµελίωση της ανθρωποκτονίας από 
αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή και των 
όρων του όρθρου 15 ΠΚ, στο οποίο ορίζεται ότι "όπου ο νόµος για την ύπαρξη 
αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του 
τιµωρείται όπως η πρόκληση του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε 
ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος". 
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Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ότι αναγκαία προϋπόθεση εφαρµογής της 
είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης (δηλαδή ειδικής και όχι γενικής) νοµικής υποχρέωσης του 
υπαίτιου προς παρεµπόδιση του εγκληµατικού αποτελέσµατος, για την επέλευση του 
οποίου ο νόµος, απειλεί ορισµένη ποινή. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να πηγάζει 
κυρίως: α) από ρητή διάταξη νόµου, β) από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, που 
συνδέονται από ορισµένη έννοµη θέση του υπόχρεου γ) από ειδική σχέση που 
θεµελιώθηκε, είτε συνεπεία συµβάσεως, είτε απλώς από προηγούµενη ενέργεια, µε 
την οποία ο υπαίτιος της παραλείψεως αναδέχθηκε εκουσίως την αποτροπή κινδύνων 
στο µέλλον, δ) από προηγούµενη πράξη του υπαιτίου (ενέργεια ή παράλειψη), 
συνεπεία της οποίας δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επελεύσεως του εγκληµατικού 
αποτελέσµατος.  
- 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 ιδρύε" τον από άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, 
όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε 
αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα, 
κλπ.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά 
από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν 
υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. ∆εν αποτελούν όµως λόγους 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε 
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής 
συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται 
η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν ο ∆ικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη 
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο της 
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν 
στη διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η 
οποία υπάρχει, όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο 
συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την 
ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 510 παρ.1 στοιχ.  Α' σε συνδυασµό µε εκείνη 
του άρθρου 171 παρ.1 Α του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως ο οποίος 
λαµβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη σε κάθε στάση της διαδικασίας και στον Άρειο 
Πάγο, συνιστά και η απόλυτη ακυρότητα που έλαβε χώρα κατά τη διαδικασία στο 
ακροατήριο ένεκα µη τηρήσεως των διατάξεων οι οποίες καθορίζουν την σύνθεση 
του δικαστηρίου. Εξάλλου, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 δ' του Ν. 1756/1988, όπως 
τροποποιηθείς ισχύει, το Τριµελές Εφετείο, συγκροτείται από Πρόεδρο Εφετών και 
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δύο εφέτες και κατά την παρ· 3 του ίδιου άρθρου, κατά τις συνεδριάσεις των 
πολυµελών δικαστηρίων προεδρεύει ο ανώτερος κατά βαθµόν ή, αν δεν υπάρχει ή 
κωλύεται, ο αρχαιότερος δικαστής. Εξ άλλου, µε το άρθρο 5 του ίδιου Κώδικα, 
προβλέπεται η αναπλήρωση των δικαστών, αν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή 
κωλύονται, η οποία γίνεται µε πράξη του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, 
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, και δη αναπληρώνεται ο πρόεδρος πολυµελούς 
δικαστηρίου από άλλο δικαστή της ίδιας σύνθεσης ή του ίδιου δικαστηρίου (παρ. 
1β'α'). Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι κατά τις συνεδριάσεις των πολυµελών, 
πολιτικών και ποινικών, δικαστηρίων, εάν οι συνθέσεις τους δεν ορίζονται µε 
κλήρωση, οπότε έχει εφαρµογή το άρθρο 17 του ίδιου Κώδικα, ο πρόεδρος 
αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο δικαστή και αυτός κωλυόµενος από τον αµέσως 
νεώτερο, η αναπλήρωση δε αυτή είναι θέµα εσωτερικής υπηρεσίας του δικαστηρίου 
και γίνεται αµέσως µόλις εµφανισθεί το κώλυµα, χωρίς έκδοση σχετικής πράξεως και 
χωρίς να είναι αναγκαίο, για την εγκυρότητα των πράξεων του αναπληρωτή, να 
µνηµονεύεται σε αυτές ότι ενεργεί λόγω κωλύµατος εκείνου, που διευθύνει το 
δικαστήριο, καθόσον ο νόµος δεν αξιώνει κάτι τέτοιο.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 302, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. Α, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1184 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- 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, 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 
απελθόντος αποτελέσµατος.  
- Για τη θεµελίωση της κατ' άρθρο 314 παρ. 1 α ΠΚ σωµατικής βλάβης από αµέλεια, 
κατά την οποία "όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας 
άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών", απαιτείται αντικειµενικά µεν η 
σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου, υποκειµενικά δε τα αυτά, όπως και επί 
ανθρωποκτονίας από αµέλεια, ως άνω στοιχεία.  
- 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 
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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. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικά, κατά το είδος τους, χωρίς να 
εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά. Ούτε είναι απαραίτητη η 
αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των 
µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους, ούτε απαιτείται να προσδιορίζεται ποιο βάρυνε 
περισσότερο για το σχηµατισµό της δικαστικής κρίσης. Απαιτείται µόνο να προκύπτει 
ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε, για το σχηµατισµό της δικανικής 
του πεποίθησης, όλα τα αποδεικτικά στοιχεία - και όχι µονό µερικά απ" αυτά κατ' 
επιλογή -όπως αυτό επιβάλλεται από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 177 
παρ. 1 και 178 ΚΠοιν∆ (ΟλΑΠ 1/2005).  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, η 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 δέχθηκε ως 
αποδεδειγµένα στη διάταξη που εφαρµόστηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή 
παραβιάστηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι στο πόρισµα της απόφασης που 
περιλαµβάνεται σε συνδυασµό του αιτιολογικού µε 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 από τον 
'Αρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 302, 314, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1414 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ. 1 του ΠΚ "όποιος επιφέρει από αµέλεια το 
θάνατο άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών" και κατά τη 
διάταξη του άρθρου 28 του ΠΚ "από αµέλεια πράττει όποιος, από έλλειψη της 
προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε 
δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το 
προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν". Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών προκύπτει ότι για τη θεµελίωση της αξιόποινης πράξης της 
ανθρωποκτονίας από αµέλεια, απαιτείται η διαπίστωση, αφενός ότι ο δράστης δεν 
κατέβαλε την απαιτούµενη κατά αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποία οφείλει να 
καταβάλει κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος, κάτω από τις ίδιες 
πραγµατικές καταστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που 
επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή πείρα, τη λογική και τη συνηθισµένη πορεία 
των πραγµάτων, και αφετέρου ότι είχε τη δυνατότητα να προβλέψει και αποφύγει το 
αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο 
µε την πράξη ή την παράλειψη. Η παράλειψη ως έννοια ενυπάρχει σε κάθε είδος 
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αµέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται στην µη καταβολή της 
προσοχής, δηλαδή σε παράλειψη. Όταν όµως η αµέλεια συνίσταται σε σύνολο 
συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, για τη θεµελίωση της 
ανθρωποκτονίας από αµέλεια ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, απαιτείται η 
συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 του ΠΚ. Κατά τη διάταξη αυτή, όπου ο νόµος 
για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η 
µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόσκληση του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της 
παράλειψης, είχε ιδιαίτερη (δηλαδή ειδική κι όχι γενική) νοµική υποχρέωση να 
παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος. Η Ιδιαίτερη αυτή νοµική υποχρέωση 
µπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόµου ή από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων 
που συνδέονται από ορισµένη έννοµη σχέση του υπόχρεου ή από σύµβαση ή από 
ορισµένη προηγούµενη συµπεριφορά του, από την οποία δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος 
επέλευσης του εγκληµατικού αποτελέσµατος.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά 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. Ειδικά δε επί εγκλήµατος εξ αµελείας 
που συνίσταται σε παράλειψη, πρέπει να προσδιορίζεται στην αιτιολογία ης 
απόφασης και από που πηγάζει η ιδιαίτερη υποχρέωση του υπαίτιου προς ενέργεια 
(αποτρεπτική του αποτελέσµατος) και αν πρόκειται για επιτακτικό κανόνα δικαίου 
και ο κανόνας αυτός. Η παραπάνω αιτιολογία της απόφασης παραδεκτά 
συµπληρώνεται από το διατακτικό της, µαζί µε το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο.  
- 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: 
ΠΚ: 15, 302, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 712 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ορθή και αιτιολογηµένη απόφαση για ανθρωποκτονία από αµέλεια και σωµατική 
βλάβη από αµέλεια. 
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- Με αυτά που δέχθηκε το Τριµελές Εφετείο Κέρκυρας, διέλαβε στην προσβαλλόµενη 
απόφαση του, µετά από επιτρεπτή αλληλοσυµπλήρωση αιτιολογικού και διατακτικού, 
την κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, εφόσον αναφέρονται σ' αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα, 
χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
ακροαµατική διαδικασία και θεµελιώνουν την αντικειµενική και υποκειµενική 
υπόσταση των αξιοποίνων πράξεων της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, της σωµατικής 
βλάβης από αµέλεια και της παραβάσεως του άρθρου 42 παρ. 1, 3 και 9 του ν. 
2696/2009, για τις οποίες ο κατηγορούµενος κηρύχθηκε ένοχος, καθώς και τα 
αποδεικτικά µέσα, τα οποία, αναφερόµενα παραδεκτά κατ' είδος το ∆ικαστήριο έλαβε 
υπόψη και στα οποία στήριξε την ανέλεγκτη για τα αποδειχθέντα πραγµατικά 
περιστατικά κρίση του, όπως και τις σκέψεις µε τις οποίες υπήγαγε τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των 
άρθρων 84 παρ. 2 α' , 94 παρ. 1, 302 παρ. 1 ,314 παρ. 1 α' , 315 παρ. 1 ΠΚ και 42 
παρ. 1, 3, 9 του Ν. 2696/1999, τις οποίες ορθώς ερµήνευσε και εφάρµοσε και τις 
οποίες δεν παραβίασε ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου. Ειδικότερα, οι αιτιάσεις του 
αναιρεσείοντος ότι: α)δεν αιτιολογείται µε την προσβαλλόµενη απόφαση από ποία 
στοιχεία της διαδικασίας πείστηκε το δικαστήριο ότι οδηγούσε αυτός (αναιρεσείων) 
υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών (καναβινόλης) και ότι συνεπεία της χρήσεως 
της ουσίας αυτής, είχε µειωθεί η ικανότητα του περί το οδηγείν, ενόψει του ότι δεν 
επακολούθησε ο δεύτερος έλεγχος του δείγµατος ούρων που λήφθηκε απ' αυτόν, 
έλεγχος µάλιστα ο οποίος έπρεπε να γίνει µε την αεριοχρωµατική µέθοδο ανάλυσης 
του δείγµατος, όπως επιτάσσει το άρθρο 5 παρ. 3 του Κ.Υ.Α. 43500/5691/2002 και β) 
δεν αιτιολογείται από ποία στοιχεία προέκυψε, ότι αυτός (αναιρεσείων) επιχείρησε 
απότοµο ελιγµό του οχήµατος του προς τα αριστερά, χωρίς προηγουµένως να ελέγξει 
την κυκλοφορία των οχηµάτων στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας, πέραν του ότι είναι 
αβάσιµες, διότι πλήρως αιτιολογείται η κρίση του δικαστηρίου σε σχέση µε τις 
παραδοχές του αυτές, προεχόντως είναι απαράδεκτες, διότι υπό την επίφαση της 
έλλειψης αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας. Περαιτέρω, ο ισχυρισµός του αναιρεσείοντος περί ακυρότητας της υπ' αριθµ. 
2367/19-11-2003 έκθεσης τοξικολογικής ανάλυσης του εργαστηρίου Τοξικολογίας 
και Φαρµακοκινητικής του Πανεπιστηµίου Πατρών που αφορούσε την ανάλυση του 
δείγµατος ούρων που λήφθηκε από αυτόν και έδειξε συγκέντρωση καναβινολών σε 
συγκέντρωση 96,8 ng/ml, καθότι δεν επακολούθησε ανάλυση του δεύτερου 
δείγµατος, παρά το ότι απαραδέκτως προβλήθηκε στο δικαστήριο ως αυτοτελής 
ισχυρισµός, καθόσον επρόκειτο περί ακυρότητας της προδικασίας, εν τούτοις 
αιτιολογηµένα απορρίφθηκε από το δικαστήριο της ουσίας, µε εκτενέστατη και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Από την παραδοχή δε της προσβαλλόµενης απόφασης, 
ότι κατά το χρόνο του ατυχήµατος "η κυκλοφορία επί της οδού ήταν αραιή, η 
ορατότητα καλή καθώς και οι καιρικές συνθήκες ενώ επικρατούσε σκοτάδι, και 
υπήρχε µόνο δηµοτικός φωτισµός που ήταν ανεπαρκής", καµία αντίφαση δεν 
δηµιουργείται, όπως αβάσιµα ισχυρίζεται ο αναιρεσείων καθόσον καµία από τις 
ανωτέρω παραδοχές δεν αναιρεί την άλλη. Ειδικότερα, η παραδοχή ότι η ορατότητα 
ήταν καλή, δεν αντιφάσκει µε την παραδοχή της προσβαλλόµενης απόφασης περί 
ανεπαρκούς δηµοτικού φωτισµού, ο οποίος ούτως ή άλλως εγκαθίσταται στους 
δηµοτικούς δρόµους για τη βελτίωση και µόνο της ορατότητας. Εποµένως, οι από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ ' και Ε' δεύτερος και τρίτος λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και νοµίµου βάσεως, είναι αβάσιµοι και 
απορριπτέοι.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 84, 94, 302, 314, 315, 
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ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. E, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1250 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Εργατικό ατύχηµα. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Από το συνδυασµό της διάταξης του άρθρου 302 παρ.1 του Ποινικού Κώδικα, στην 
οποία ορίζεται ότι, όποιος από αµέλεια επιφέρει το θάνατο άλλου, τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών, προς τη διάταξη του άρθρου 28 του ίδιου 
Κώδικα, στην οποία ορίζεται ότι από αµέλεια πράττει, όποιος από έλλειψη της 
προσοχής την οποία οφείλει κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε 
δεν προέβλεψε το αξιόποινοι αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το 
προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε, όµως, ότι δεν θα επερχόταν, συνάγεται ότι, προς 
θεµελίωση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτούνται τα 
ακόλουθα στοιχεία: α) να µην καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόµενη, κατ' 
αντικειµενική κρίση, προσοχή, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος 
άνθρωπος οφείλει κάτω από τις ίδια πραγµατικές περιστάσεις να καταβάλει µε βάση 
τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, 
κατά την συνήθη πορεία των πραγµάτων, πείρα και λογική β) να µπορούσε αυτός µε 
βάση τις προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες και κυρίως 
εξ αιτίας της υπηρεσίας του ή του επαγγέλµατός του να προβλέψει και να αποφύγει 
το αξιόποινο αποτέλεσµα και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ενέργειας 
ή παράλειψης του δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε. Η παράλειψη, ως 
έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αµέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης 
συνίσταται στη µη καταβολή της προσήκουσας προσοχής δηλαδή σε µια παράλειψη. 
Όταν όµως η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη, αλλά αποτελεί σύνολο 
συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε, για τη θεµελίωση της 
ανθρωποκτονίας από αµέλεια, ως εγκλήµατος το οποίο τελείται µε παράλειψη, 
απαιτείται η συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 ΠΚ, στο οποίο ορίζεται, ότι ο 
νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο 
αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του οποίου τιµωρείται, όπως η πρόκλησή του µε 
ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να 
παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος. Από την τελευταία αυτή διάταξη 
συνάγεται, ότι αναγκαία προϋπόθεση εφαρµογής της είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης 
(δηλαδή ειδικής και όχι γενικής) νοµικής υποχρέωσης του υπαίτιου προς 
παρεµπόδιση του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να 
πηγάζει κυρίως: α) από ρητή διάταξη νόµου, β) από σύµπλεγµα νοµικών 
καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη θέση του υποχρέου, γ) από ειδική 
σχέση που θεµελιώθηκε, είτε συνεπεία συµβάσεως, είτε απλώς από προηγούµενη 
ενέργεια από την οποία ο υπαίτιος της παραλείψεως αναδέχθηκε εκουσίως την 
αποτροπή κινδύνων στο µέλλον, δ) από προηγουµένη πράξη του υπαιτίου (ενέργεια ή 
παράλειψη), συνεπεία της οποίας δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επέλευσης του 
εγκληµατικού αποτελέσµατος. Στα εγκλήµατα που τελούνται µε παράλειψη (άρθρ. 15 
ΠΚ) πρέπει στην αιτιολογία, για την πληρότητα αυτής, να αναφέρεται η συνδροµή 
της ανωτέρω ιδιαίτερης νοµικής υποχρεώσεως και να προσδιορίζεται ο επιτακτικός 
κανόνας δικαίου ή η ειδική σχέση, απ' όπου η εν λόγω ιδιαίτερη νοµική σχέση 
πηγάζει.  
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- Στη διάταξη του άρθρου 1 του Π∆/τος 1073/1981, που εκδόθηκε κατ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 6 του από 25-8-/5-9-1920 β.δ. "Περί κωδικοποιήσεως των 
περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων" ορίζεται, ότι "Επί των πάσης 
φύσεως εργοταξιακών έργων, συµπεριλαµβανοµένων και των οικοδοµικών τοιούτων, 
τηρούνται υπό των κατά νόµον υπευθύνων, πέραν των διατάξεων του Π∆/τος 14-3-
1934 "περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως 
βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργαστηρίων κ.λ.π.", οι διατάξεις του Π∆/τος 
778/1980"περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών" 
από τους κατά νόµο υπεύθυνους του έργου (άρθρο 1), καθώς και του Ν. 1396/1983 
"Μέτρα ασφαλείας σε οικοδοµές και ιδιωτικά τεχνικά έργα", οι διατάξεις του οποίου 
εφαρµόζονται αποκλειστικά στα ιδιωτικά έργα. Σύµφωνα δε µε τη διάταξη του 
άρθρου 2§§1, 2, 3, 4, 5 και 7 του τελευταίου αυτού νόµου: α) τεχνικό έργο είναι κάθε 
οικοδοµή ή άλλη εργοταξιακή κατασκευή χρονικής διάρκειας, όπως ανέγερση, 
προσθήκη, επισκευή, καθαίρεση και ηλεκτροµηχανολογική εγκατάσταση, β) µέτρα 
ασφαλείας είναι όλα τα µέτρα που αφορούν σε τεχνικά έργα και προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, γ) κύριος 
του έργου είναι ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος του ακινήτου στο οποίο εκτελείται, 
ύστερα από εντολή του και για λογαριασµό του, τεχνικό έργο, δ) εργολάβος είναι το 
πρόσωπο που συµβάλλεται, µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε τον κύριο του έργου και 
αναλαµβάνει την εκτέλεση ολόκληρου τεχνικού έργου ή τµήµατος αυτού, ανεξάρτητα 
από την ιδιότητα µε την οποία φέρεται ασφαλισµένος σε ασφαλιστικό οργανισµό. 
Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 § 1 του ίδιου παραπάνω νόµου, ο 
εργολάβος του έργου είναι υπεύθυνος και υποχρεούται, να λαµβάνει και να τηρεί όλα 
τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν στο έργο ή στο τµήµα του έργου που ανέλαβε, 
ανεξαρτήτως εάν αυτό εκτελείται ολόκληρο ή κατά τµήµατα µε υπεργολάβους (ΑΠ 
1530/2004, ΑΠ 1048/1999).  
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 παρ. 1β του Π∆/τος 778/1980, (ΦΕΚ 1 
93/Α/26-08-1980) για την εκτέλεση εργασιών συναρµολόγησης στεγών προβλέπεται, 
ως επιβαλλόµενο για την ασφάλεια και την προστασία των εργαζοµένων µέτρο "η 
κατασκευή ανεξάρτητου ως προς την στέγη ικριώµατος µετά δαπέδου εργασίας εις το 
ύψος τον σηµείου απολήξεως της στέγης, παραλλήλως προς αυτήν, καθ' όλο το µήκος 
της, ήτοι εξωτερικώς του καλυπτόµενου χώρου και παραλλήλως προς τον τοίχον ή 
την δοκόν στηρίξεως των ζευκτών της στέγης". Τέλος, στη διάταξη του άρθρου 111 
του αναφερόµενου παραπάνω Π∆/τος 1073/1981 προβλέπεται η υποχρέωση των 
εργολάβων (και των υπεργολάβων) να καθοδηγούν διαρκώς τους εργαζόµενους για 
τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας, ανάλογα µε την φάση εργασίας στην οποία 
βρίσκονται (ΑΠ 69/2007, ΑΠ 1600/2005. ΑΠ 1544/2002).  
- Η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα 
λόγο αναίρεσης, όταν αναφέρονται σ' αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχτηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών 
αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Τέλος, εσφαλµένη 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης υφίσταται, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε 
ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε στη διάταξη, η οποία εφαρµόστηκε. 
Περίπτωση δε εσφαλµένης ουσιαστικής ποινικής διάταξης που αποτελεί λόγο 
αναίρεσης, κατ' άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, υπάρχει και όταν η παραβίαση 
αυτής γίνεται εκ πλαγίου, δηλαδή, όταν δεν αναφέρονται στην απόφαση κατά τρόπο 
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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 στον Άρειο Πάγο ο 
έλεγχος για την ορθή ή µη εφαρµογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης που 
εφαρµόστηκε, οπότε η απόφαση στερείται νοµικής βάσης. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 302, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 236 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. ∆ιακρίσεις αµέλειας. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ.1 του ΠΚ, "όποιος επιφέρει από αµέλεια το 
θάνατο άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών", κατά δε τη 
διάταξη του άρθρου 28 του ΠΚ, "από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της 
προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει είτε δεν 
προέβλεψε το 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 της αξιόποινης πράξεως της ανθρωποκτονίας 
από αµέλεια, απαιτείται α) να µην καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόµενη κατ' 
αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος 
άνθρωπος οφείλει υπό τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις να καταβάλει, µε βάση τους 
νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, κατά 
την συνήθη πορεία των πραγµάτων, πείρα και λογική, β) να µπορούσε αυτός, µε βάση 
τις προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες και κυρίως 
εξαιτίας της υπηρεσίας του ή του επαγγέλµατός του, να προβλέψει και αποφύγει το 
αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο από έλλειψη της προαναφερόµενης προσοχής είτε 
δεν προέβλεψε, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν και 
γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ενέργειας ή παραλείψεως του δράστη 
και του αποτελέσµατος που επήλθε. Ενόψει αυτών, ποινική ευθύνη ιατρού για 
ανθρωποκτονία από αµέλεια, κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του, υπάρχει στις 
περιπτώσεις εκείνες που το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται σε παράβαση από τον ιατρό 
των κοινώς αναγνωρισµένων κανόνων της ιατρικής επιστήµης, για τους οποίους δεν 
µπορεί να γεννηθεί αµφισβήτηση και που η ενέργειά του δεν ήταν σύµφωνη µε το 
αντικειµενικώς επιβαλλόµενο καθήκον επιµέλειας.  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του ως άνω άρθρου 28 του ΠΚ, η αµέλεια 
διακρίνεται σε µη συνειδητή, κατά την οποία ο δράστης από έλλειψη της 
προσήκουσας προσοχής δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η 
πράξη του, και σε ενσυνείδητη, κατά την οποία προέβλεψε µεν ότι από τη 
συµπεριφορά του µπορεί να επέλθει το αποτέλεσµα αυτό, πίστευε όµως ότι θα το 
απέφευγε. Ενόψει της διακρίσεως αυτής, το δικαστήριο της ουσίας, όταν απαγγέλλει 
καταδίκη για έγκληµα από αµέλεια, πρέπει να εκθέτει στην απόφασή του µε 
σαφήνεια ποιο από τα ανωτέρω δύο είδη της αµέλειας συνέτρεξε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, διότι αν δεν εκθέτει τούτο σαφώς ή δέχεται και τα δύο είδη δηµιουργείται 
ασάφεια και αντίφαση, η οποία καθιστά ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο για την ορθή 
ή µη εφαρµογή της ουσιαστικής αυτής ποινικής διατάξεως και ιδρύεται εντεύθεν 
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λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης βάσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' του 
ΚΠοιν∆.  
- 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. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα, 
που ελήφθησαν υπόψη από το δικαστήριο για την καταδικαστική του κρίση, για την 
πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισµός τους, χωρίς να 
απαιτείται και αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του τι προκύπτει από το καθένα 
χωριστά, πρέπει όµως να προκύπτει, ότι το δικαστήριο τα έλαβε υπόψη και τα 
συνεκτίµησε όλα και όχι µόνο µερικά από αυτά. Ακόµη, δεν είναι απαραίτητη η 
αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των 
µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο 
για το σχηµατισµό της δικανικής κρίσεως. Όταν δε εξαίρονται ορισµένα από τα 
αποδεικτικά µέσα, δεν σηµαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει 
ανάγκη αιτιολογήσεως γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα.  
- 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: 28, 302, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1024 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Επιµέτρηση ποινής. 
Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας της δικαστικής απόφασης. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής 
διάταξης. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρου 302 και 314 του ΠΚ στις οποίες 
ορίζεται ότι όποιος από αµέλεια επιφέρει το θάνατο άλλου ή από αµέλεια προκαλεί 
σωµατική κάκωση ή βλάβη άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών 
και µέχρι τριών ετών, αντίστοιχα, προς τη διάταξη του άρθρου 28 του ίδιου Κώδικα, 
στην οποία ορίζεται ότι από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την 
οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει είτε δεν προέβλεψε το 
αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, 
πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν, συνάγεται ότι προς θεµελίωση του εγκλήµατος 
της ανθρωποκτονίας από αµέλεια και εκείνου της σωµατικής βλάβης από αµέλεια 
απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία: α) να µην καταβλήθηκε από το δράστη η 
επιβαλλόµενη κατ' αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποία κάθε µετρίως συνετός 
και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει υπό τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις να 
καταβάλει µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις 
συναλλαγές και την κοινή, κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, πείρα και λογική, 
β) να µπορούσε αυτός µε βάση τις προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις 
και ικανότητες και κυρίως εξαιτίας της υπηρεσίας του ή του επαγγέλµατος του, να 
προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο από έλλειψη της 
προαναφερόµενης προσοχής είτε δεν προέβλεψε είτε το προέβλεψε ως δυνατό, 
πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν. Ενόψει της τελευταίας αυτής διάκρισης, το 
δικαστήριο της ουσίας, όταν απαγγέλλει καταδίκη για έγκληµα από αµέλεια πρέπει να 
εκθέτει στην απόφαση του µε σαφήνεια ποιο από τα δύο είδη της αµέλειας αυτής 
συνέτρεξε στη συγκεκριµένη περίπτωση, διότι αν δεν εκθέτει αυτό µε σαφήνεια ή 
δέχεται και τα δύο είδη δηµιουργείται ασάφεια και αντίφαση, η οποία καθιστά 
ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο για την ορθή ή µη εφαρµογή του άρθρου 79 του Π Κ, 
και ιδρύεται εντεύθεν λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόµιµης βάσης κατά το άρθρο 
510 παρ. 1 στοιχ. ∆, του ΚΠ∆. Στο δε άρθρο 79 του ΠΚ ορίζεται ότι 1) κατά την 
επιµέτρηση της ποινής στα όρια που διαγράφει ο νόµος το δικαστήριο λαµβάνει 
υπόψη α) τη βαρύτητα του εγκλήµατος που έχει τελεστεί ... 2. Για την εκτίµηση της 
βαρύτητας του εγκλήµατος το δικαστήριο αποβλέπει α)στη βλάβη που προξένησε το 
έγκληµα ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, β) στη φύση, στο είδος και το αντικείµενο του 
εγκλήµατος, καθώς επίσης σε όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, µέσων και τρόπου 
που συνόδευαν την προπαρασκευή ή την εκτέλεση του, γ) την ένταση του δόλου ή το 
βαθµό της αµέλειας του υπαιτίου. Επιπλέον πρέπει γ) να υπάρχει και αιτιώδης 
σύνδεσµος µεταξύ της ενέργειας ή παράλειψης του δράστη και του αποτελέσµατος 
που επήλθε.  
- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του 
Κ.Π.∆., υπάρχει, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, όταν περιέχονται σ' αυτή, 
µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή κενά τα πραγµατικά περιστατικά που 
προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του 
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
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εγκλήµατος, οι αποδείξεις οι οποίες τα θεµελίωσαν και οι σκέψεις µε τις οποίες έγινε 
η υπαγωγή των περιστατικών που αποδείχτηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόστηκε.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει, όταν ο δικαστής 
αποδίδει σ' αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη 
εφαρµογή υφίσταται όταν ο δικαστής δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά 
που δέχθηκε ότι αποδείχτηκαν στη διάταξη που εφαρµόστηκε. Περίπτωση δε 
εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που αποτελεί λόγο αναίρεσης 
κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' του Κ.Π.∆., υπάρχει και όταν η παραβίαση γίνεται 
εκ πλαγίου, γιατί δεν αναφέρονται στην απόφαση, µε σαφήνεια, πληρότητα και 
συγκεκριµένο τρόπο τα αναγόµενα στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία ή κατά την 
έκθεση αυτών υπάρχει αντίφαση είτε στην ίδια την 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 όχι εφαρµογή του νόµου, 
οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης (ΑΠ 543/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 79, 302, 314,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 836 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ. 1 του ΠΚ, "Όποιος επιφέρει από αµέλεια τον 
θάνατο άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών", κατά δε τη διάταξη 
του άρθρου 314 παρ. 1 εδ. α' ΠΚ "όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική κάκωση ή 
βλάβη της υγείας άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών". Εξάλλου, κατά 
τη διάταξη του άρθρου 28 ΠΚ "από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της 
προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε 
δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το 
προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν". Από το συνδυασµό των 
παραπάνω διατάξεων προκύπτει, ότι για τη θεµελίωση της αξιόποινης πράξεως της 
ανθρωποκτονίας ή της σωµατικής βλάβης από αµέλεια, απαιτείται αντικειµενικά µεν 
πρόκληση θανάτωσης ή σωµατικής βλάβης άλλου, υποκειµενικά δε, α) µη καταβολή 
από το δράστη της επιβαλλοµένης κατ' αντικειµενική κρίση, προσοχής, την οποία 
κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει υπό τις ίδιες περιστάσεις 
να καταβάλει, βάσει των νοµικών κανόνων, των συνηθειών που επικρατούν στις 
συναλλαγές και της κοινής πείρας και λογικής και µε βάση τη συνηθισµένη πορεία 
των πραγµάτων και β) δυνατότητα αυτού, βάσει των προσωπικών περιστάσεων, 
γνώσεων και ικανοτήτων του, να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, 
το οποίο, από έλλειψη της προαναφεροµένης προσοχής, είτε δεν προέβλεψε (άνευ 
συνειδήσεως αµέλεια), είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όµως ότι δεν θα 
επερχόταν (συνειδητή αµέλεια) και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της 
πράξης ή παράλειψης του δράστη και του επελθόντος αποτελέσµατος. Η παράλειψη 
ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αµέλειας, αφού το ένα σκέλος της ευθύνης 
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συνίσταται, στην µη καταβολή της προσοχής, δηλαδή σε παράλειψη. Η τυχόν 
συντρέχουσα συνυπαιτιότητα του παθόντος ή και τρίτου ,δεν αναιρεί την ύπαρξη 
αµελείας του δράστη και την ποινική ευθύνη του, εκτός εάν αυτή συνετέλεσε 
αποκλειστικώς στο αποτέλεσµα που επήλθε, οπότε αίρεται ο αιτιώδης σύνδεσµος 
µεταξύ της ενέργειας ή παραλείψεως του δράστη και του αποτελέσµατος.  
- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ιδίου Κώδικα 
λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, όταν εκτίθενται 
σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά 
περιστατικά που προέκυψαν και συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος, και 
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, 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. Τα αποδεικτικά µέσα 
αρκεί να αναφέρονται γενικώς και κατά το είδος τους, χωρίς να απαιτείται αναλυτική 
παράθεση τους και µνεία του τί προκύπτει 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. ∆εν αποτελούν όµως λόγους 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη 
εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η 
παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η 
παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως, καθόσον στις περιπτώσεις 
αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας(ΟλΑΠ 
1/2005).  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
υφίσταται, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθά τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρµοσθείσα διάταξη, αλλά και όταν η διάταξη 
αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για τον λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα 
της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στον συνδυασµό του διατακτικού προς το 
σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον 
Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 302, 314, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικήµατα - Αποδοχή προϊόντων εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 191 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποδοχή προϊόντων εγκλήµατος. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 394 παρ. 1 ΠΚ όποιος µε πρόθεση αποκρύπτει, αγοράζει, λαµβάνει 
ως ενέχυρο ή µε άλλον τρόπο δέχεται στην κατοχή του πράγµα που προήλθε από 
αξιόποινη πράξη ή µεταβιβάζει σε άλλον την κατοχή τέτοιου πράγµατος ή 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. ∆ηλαδή ο 
αποδέκτης δεν είναι ανάγκη να γνωρίζει από ποια ακριβώς αξιόποινη πράξη 
προέρχεται το πράγµα, ούτε το πρόσωπο του δράστη, αρκεί να γνωρίζει την 
παράνοµη προέλευσή του. Από τα παραπάνω παρέπεται ότι, για να είναι κατά 
προεκτεθέντα, ειδική και εµπεριστατωµένη η αιτιολογία της καταδικαστικής 
απόφασης για αποδοχή προϊόντων εγκλήµατος, πρέπει να αναφέρει µε πληρότητα και 
σαφήνεια τις συνθήκες υπό τις οποίες περιήλθε στην κατοχή του δράστη το πράγµα, 
όπως και τα πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία το δικαστήριο της ουσίας 
συνήγαγε την κρίση του, ότι εκείνος τελούσε σε γνώση της προέλευσης του 
πράγµατος από αξιόποινη πράξη.  
- 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 ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο 
αναίρεσης, όταν σ' αυτήν περιέχονται µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 
ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από τη διαδικασία στο 
ακροατήριο σχετικά µε τα υποκειµενικά και αντικειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, 
οι αποδείξεις πάνω στις οποίες θεµελιώνονται τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι 
σκέψεις µε τις οποίες το δικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα περιστατικά στην 
ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι 
επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν 
ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικά κατά το είδος 
τους, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά. Ούτε είναι 
απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών 
µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους, ούτε απαιτείται να 
προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο για το σχηµατισµό της δικαστικής κρίσης. 
Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για το 
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σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, -και όχι µόνο 
µερικά από αυτά κατ' επιλογή-, όπως αυτό επιβάλλεται από τις συνδυασµένες 
διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 ΚΠοιν∆ (ΟλΑΠ 1/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 394,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Αποδοχή προϊόντων εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 821 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποδοχή προϊόντων εγκλήµατος. Κατ' επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος. Ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την επιβαλλόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 93 
παρ.3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆ του 
ιδίου κώδικα, λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια πληρότητα 
και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που αποδείχθηκαν 
κατά την ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου 
για τη συνδροµή των υποκειµενικών και αντικειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, 
οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση τους οποίους 
έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική 
διάταξη. Ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία, αρκεί να αναφέρονται γενικώς κατά το 
είδος τους, χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του τι προκύπτει 
από το καθένα χωριστά, ούτε αξιολογική συσχέτιση µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται 
ποιο βάρυνε περισσότερο για το σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως, το γεγονός δε 
ότι εξαίρονται ορισµένα δεν υποδηλώνει καθ' εαυτού ότι δεν ελήφθησαν υπόψη και 
τα άλλα. Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι ελήφθησαν υπόψιν και συνεκτιµήθηκαν 
όλα και όχι µόνο µερικά απ' αυτά κατ' επιλογή για το σχηµατισµό της δικανικής 
πεποιθήσεως. ∆εν αποτελούν όµως λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση των εγγράφων, η εσφαλµένη 
αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και 
αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους 
αξιολογικής συσχετίσεως, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε το πρόσχηµα της 
ελλείψεως της αιτιολογίας, πλήττεται απαραδέκτως η αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα 
πράγµατα κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας. Η ανωτέρω αιτιολογία πρέπει να 
εκτείνεται και στην παραδοχή των επιβαρυντικών περιστάσεων όπως είναι και 
εκείνες των άρθρων 394 παρ.4 ΠΚ και 13 στοιχ. στ' ΠΚ και να περιλαµβάνει, 
ειδικότερα, έκθεση των πραγµατικών περιστατικών που µπορούν να υπαχθούν στην 
έννοια τους.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 εδ. στ του ΠΚ, όπως το εδάφιο στ προστέθηκε στο 
άρθρο αυτό µε το άρθρο 1 παρ.1 του Ν. 2408/1996, κατ' επάγγελµα τέλεση του 
εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης ή από την 
υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης µε πρόθεση επανειληµµένης τέλεσης της 
πράξης, προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισµό εισοδήµατος. Κατά συνήθεια δε 
τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης 
προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς τη διάπραξη του συγκεκριµένου 
εγκλήµατος ως στοιχείο της προσωπικότητας του δράστη. Από την τελευταία αυτή 
διάταξη προκύπτει ότι για τη συνδροµή της επιβαρυντικής περίστασης της τέλεσης 
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του συγκεκριµένου εγκλήµατος κατ' επάγγελµα, απαιτείται αντικειµενικώς µεν 
επανειληµµένη τέλεση αυτού, χωρίς απαραιτήτως να έχει προηγηθεί και καταδίκη του 
δράστη, υποκειµενικώς δε σκοπός του δράστη να πορισθεί εισόδηµα από την 
επανειληµµένη τέλεση του. Επίσης, κατ' επάγγελµα τέλεση συντρέχει και όταν η 
αξιόποινη πράξη τελείται για πρώτη µεν φορά, όχι όµως ευκαιριακά αλλά βάσει 
σχεδίου δηλαδή όταν από την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης και την 
οργανωµένη ετοιµότητά του µε πρόθεση επανειληµµένης τέλεσης της πράξης αυτής 
προκύπτει σκοπός του για πορισµό εισοδήµατος. Για τη συνδροµή όµως, της 
επιβαρυντικής περίστασης της τέλεσης του εγκλήµατος κατά συνήθεια, απαιτείται 
οπωσδήποτε επανειληµµένη τέλεση αυτού, από την οποία να προκύπτει σταθερή 
ροπή του δράστη προς διάπραξη του συγκεκριµένου εγκλήµατος ως στοιχείο της 
προσωπικότητάς του. ∆εν συντρέχει, λοιπόν κατά συνήθεια τέλεση όταν η αξιόποινη 
πράξη τελείται για πρώτη φορά.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 394,  
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Εγκλήµατα σχετικά µε τα υποµνήµατα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1519 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Υπεξαγωγή εγγράφων. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 222 ΠΚ "Όποιος µε σκοπό να βλάψει άλλον αποκρύπτει, βλάπτει ή 
καταστρέφει έγγραφο του οποίου δεν είναι κύριος ή δεν είναι αποκλειστικά κύριος ή 
που άλλος έχει δικαίωµα, κατά τις διατάξεις του αστικού δικαίου, να ζητήσει την 
παράδοση ή την επίδειξή του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών. Για τη 
στοιχειοθέτηση του ανωτέρω εγκλήµατος της υπεξαγωγής εγγράφων, που είναι 
έγκληµα υπαλλακτικά µικτό µε προστατευόµενο αντικείµενο το έγγραφο ως µέσο 
αποδεικτικό απαιτείται: α) έγγραφο δηµόσιο ή ιδιωτικό κατά την έννοια του άρθρου 
13 περ. γ' ΠΚ, προορισµένο ή πρόσφορο έστω και ως δικαστικό τεκµήριο να 
αποδείξει γεγονός που έχει έννοµη σηµασία, β) απόκρυψη, βλάβη ή καταστροφή του 
εγγράφου, γ) να µην είναι κύριος ή αποκλειστικός κύριος του εγγράφου ο δράστης ή 
να είναι µεν κύριος αυτού, αλλά να έχει υποχρέωση, κατά τις διατάξεις του ΑΚ, προς 
παράδοση ή επίδειξη σε άλλον, δ) να ενήργησε ο δράστης προς το σκοπό βλάβης 
τρίτου, δηλαδή του κυρίου ή συγκυρίου του εγγράφου ή αυτού που δικαιούται απλώς 
στην επίδειξη ή παράδοσή του αδιάφορα αν επιτεύχθηκε ο σκοπός αυτός, αφού η 
υπεξαγωγή είναι έγκληµα διακινδύνευσης, η οποία µπορεί να είναι είτε περιουσιακή, 
είτε υλική και να αφορά οποιοδήποτε πρόσωπο ή και απλώς ηθική.  
- Η καταδικαστική απόφαση για να έχει την απαιτούµενη από 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 στοιχ ∆' ΚΠοιν∆ λόγο αναίρεσης, πρέπει 
να περιέχει αναφορά των πραγµατικών περιστατικών που αποδείχθηκαν κατά την 
ακροαµατική διαδικασία µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, και στα 
οποία περιστατικά στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος για το οποίο 
καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος, καθώς και των αποδείξεων που τα θεµελίωσαν και 
των νοµικών συλλογισµών, µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που 
αποδείχθηκαν.  
∆ιατάξεις: 
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ΠΚ: 13, 222, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Εγκλήµατα σχετικά µε την απονοµή δικαιοσύνης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 379 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη συµµόρφωση µε προσωρινή διαταγή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 232Α ΠΚ, όποιος µε πρόθεση δεν συµµορφώθηκε µε 
προσωρινή διαταγή δικαστή 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 σχετική µε την προσωρινή ρύθµιση της νοµής µεταξύ 
ιδιώτη και ∆ηµοσίου ή ΟΤΑ ή άλλου ΝΠ∆∆, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός 
έτους, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει 
ότι γιο την αντικειµενική θεµελίωση του εγκλήµατος τούτου απαιτείται µη 
συµµόρφωση, µεταξύ άλλων περιπτώσεων, σε διάταξη δικαστικής απόφασης, µε την 
οποία ο δράστης υποχρεώθηκε σε πράξη, που δεν µπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο 
και η επιχείρηση της εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση του, υποκειµενικώς δε 
δόλος, ο οποίος συνίσταται στη γνώση και στη θέληση παραβίασης της διατάξεως της 
απόφασης.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1. στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σε αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά, που προέκυψαν από την 
αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχτηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις, που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών 
αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη, που εφαρµόστηκε. Ως προς τις αποδείξεις, 
αρκεί αυτές να αναφέρονται στην απόφαση κατ' είδος χωρίς να είναι απαραίτητο να 
διευκρινίζεται από ποιο ή ποια αποδεικτικά µέσα αποδείχτηκε η κάθε παραδοχή.  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, η οποία ιδρύει τον από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως υπάρχει όχι µόνο όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστό τα πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε ως 
αποδεδειγµένα, στη διάταξη που εφαρµόστηκε αλλά και όταν η διάταξη αυτή 
παραβιάστηκε εκ πλαγίου, όταν δηλαδή στο πόρισµα της απόφασης, που 
περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το σκεπτικό και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον 
Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 232Α, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1. στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικήµατα - Εγκληµατική οργάνωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 383 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Εγκληµατική οργάνωση. Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύµατος. 
- Κατά το άρθρο 476 παρ. 1 (όπως αντικ. µε το άρθρο 2 παρ. 18 του Ν. 2408/1996), 
όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωµα ή εναντίον 
απόφασης ή βουλεύµατος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε 
εκπρόθεσµα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόµο για την 
άσκησή του, καθώς και όταν έγινε νόµιµη παραίτηση από το ένδικο µέσο ή σε κάθε 
άλλη περίπτωση που ο νόµος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο µέσο είναι απαράδεκτο, 
το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο (ως συµβούλιο) που είναι αρµόδιο να κρίνει 
σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και, αφού ακούσει τους διαδίκους που 
εµφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και διατάσσει την εκτέλεση της 
απόφασης ή του βουλεύµατος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα 
εκείνου που άσκησε το ένδικο µέσο.  
- Σύµφωνα δε µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2928/2001 ή περάτωση της 
κυρίας ανακρίσεως για τα κακουργήµατα του άρθρου 187 του Π.Κ. κηρύσσεται από 
το Συµβούλιο Εφετών. Για το σκοπό αυτό η δικογραφία διαβιβάζεται αµέσως µετά 
την τελευταία ανακριτική πράξη από τον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών στον 
Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συµπλήρωση, 
την εισάγει µε πρότασή του στο Συµβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αµετάκλητα 
ακόµη και για τα συναφή εγκλήµατα, ανεξάρτητα από τη βαρύτητά τους, έστω και αν 
για κάποιο από αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανάκρισης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 187, 
ΚΠ∆: 476,  
Νόµοι: 2928/2001, άρθ. 7,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Εκβίαση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 549 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Εκβίαση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 385 παρ. 1 περίπτ. γ' του ΠΚ, όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις του 
άρθρου 380, µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος, 
εξαναγκάζει κάποιον µε βία ή µε απειλή σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, από την 
οποία επέρχεται ζηµία στην περιουσία του εξαναγκαζόµενου ή άλλου τιµωρείται... γ) 
σε κάθε άλλη περίπτωση µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Από την διάταξη 
αυτή προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του εγκλήµατος της εκβίασης σε βαθµό 
πληµµελήµατος, απαιτείται: α) εξαναγκασµός κάποιου σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, 
από την οποία επέρχεται ζηµία στην περιουσία αυτού που εξαναγκάζεται ή κάποιου 
άλλου, β) ο εξαναγκασµός να γίνεται µε βία ή απειλή ικανή να αποκλείσει το 
αυτοπροαίρετο της απόφασης αυτού που εξαναγκάζεται και γ) σκοπός του δράστη να 
αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος. Παράνοµο περιουσιακό 
όφελος υπάρχει όταν το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα δεν αποτελεί νόµιµη αξίωση του 
δράστη ή του άλλου που ωφελείται κατά του παθόντος ή όταν η πράξη ή παράλειψη 
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του τελευταίου δεν αποτελεί έκφραση του δικαιώµατος της αυτονοµίας της 
βουλήσεώς του και της εντεύθεν ελευθερίας στις συναλλαγές.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, 
η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του 
ΚΠ∆, όταν αναφέρονται σε 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. Η ειδική και εµπεριστατωµένη αυτή αιτιολογία πρέπει να 
εκτείνεται όχι µόνον στην κρίση για την ενοχή, αλλά να περιλαµβάνει και την 
αναφορά των αποδεικτικών µέσων, από τα οποία το δικαστήριο οδηγήθηκε στην 
καταδικαστική του κρίση. Τα αποδεικτικά µέσα, δηλαδή, πρέπει να προκύπτει µε 
βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο, όλα στο σύνολό τους και όχι 
ορισµένα µόνον από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, 
έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης 
αναφοράς τους και µνείας τους τι προέκυψε από καθένα. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. ∆εν αποτελεί, όµως, λόγο αναιρέσεως η 
εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση των 
εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη 
αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη 
της αξιολογικής συσχετίσεως µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις 
περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας.  
- Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που ιδρύει 
λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆, συντρέχει, όχι µόνον 
όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που 
έχει δεχθεί, στη διάταξη που εφαρµόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή 
παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, 
που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται 
στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, για το οποίο πρόκειται, έχουν 
εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η 
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 385,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Εµπρησµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 383 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εµπρησµός. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 264 στοιχ. α' του ΠΚ όποιος µε πρόθεση προξενεί 
πυρκαϊά τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν από την πράξη µπορεί να 
προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγµατα. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για 
τη στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος του εµπρησµού 
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από πρόθεση απαιτείται: α) πρόκληση πυρκαγιάς µε οποιοδήποτε τρόπο, η οποία 
θεωρείται ότι υπάρχει όταν εκραγεί φωτιά οπωσδήποτε σηµαντική και όχι 
συνηθισµένης έντασης µε τάση εξάπλωσης και χωρίς να µπορεί εύκολα να 
κατασβεσθεί και β) δυνατότητα να προκύψει κίνδυνος σε ευρύτερο και 
απροσδιόριστο κύκλο ξένων πραγµάτων διαφόρων ιδιοκτητών και σε έκταση που δεν 
µπορεί να προσδιορισθεί εκ των προτέρων. Υποκειµενικώς απαιτείται δόλος 
συνιστάµενος στη θέληση να προξενηθεί πυρκαγιά και στη γνώση ότι απ' αυτή 
µπορεί να προκληθεί κίνδυνος σε ξένα πράγµατα.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την επιβαλλόµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει των εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ' αποδεικτική 
διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ποινική 
διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 264, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Κατάληψη δηµοσίου κτήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 382 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κατάληψη ∆ηµοσίου κτήµατος. Ορθή και αιτιολογηµένη καταδίκη. 
- Με αυτά που δέχθηκε το Εφετείο διέλαβε στην προσβαλλόµενη απόφασή του την 
κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, εφόσον µε την παραδεκτή αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό εκτίθενται µε σαφήνεια, πληρότητα, χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία και 
θεµελιώνουν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του ανωτέρω εγκλήµατος 
για το οποίο οι αναιρεσείοντες κατηγορούµενοι κηρύχθηκαν ένοχοι, καθώς και τα 
αποδεικτικά µέσα τα οποία το δικαστήριο έλαβε υπόψη, τα οποία και στήριξε την 
ανέλεγκτη για τα πραγµατικά περιστατικά κρίση του, όπως και τις σκέψεις µε τις 
οποίες υπήγαγε τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδειχθέντα στη 
διάταξη του άρθρου 23 παρ.1 του αν.ν. 1359/1938, την οποία ορθώς εφάρµοσε και 
δεν παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου. Ειδικότερα αναφέρεται ότι εκάστη έκταση 
ανήκε στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και κατελήφθη από τον καθένα από τους 
αναιρεσείοντες αυτογνωµόνως (αυθαίρετα) και καλλιεργήθηκε µε σιτηρά και άλλες 
καλλιέργειες, το δε γεγονός ότι άλλοι από τους λοιπούς κατηγορουµένους 
απηλλάγησαν, δεν αποτελεί αντίφαση στην απόφαση, αφού από τον συνδυασµό 
σκεπτικού µε διατακτικό προκύπτει ότι εκείνοι δεν τελούσαν σε οιαδήποτε µορφής 
συµµετοχής µε τους παρόντες κατηγορουµένους. Περαιτέρω τα όσα εκτίθενται στις 
αναιρέσεις αφορούν εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων από µέρους του 
δικαστηρίου της ουσίας, που δεν ελέγχονται αναιρετικά.  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 1359/1938, άρθ. 23,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Κλοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1605 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Κλοπή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο 
ακροατήριο. Παράσταση πολιτικής αγωγής. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 372 παρ. 1 του ΠΚ, η οποία ορίζει ότι τιµωρείται µε τις 
αναφερόµενες ποινές όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα από την 
κατοχή άλλου µε σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνοµα, προκύπτει ότι από το έγκληµα 
της κλοπής παθών δηλαδή φορέας του εννόµου αγαθού κατά του οποίου στρέφεται η 
πράξη της κλοπής είναι τόσο ο κύριος όσο και ο κάτοχος του παρανόµως 
αφαιρεθέντος κινητού πράγµατος, κάτοχος δε είναι και εκείνος που κατέχει το 
πράγµα ως εντολοδόχος ή θεµατοφύλακας από σύµβαση εντολής ή παρακαταθήκης 
(άρθρα 997, 713 και 822 ΑΚ).  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει 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. 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 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη 
εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η 
παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η 
παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, 
καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κ.Π.∆, λόγο αναιρέσεως, 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 αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν 
εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, 
οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
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- Κατά το άρθρο 211Α του ΚΠ∆, που προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 
2408/1996, "µόνη η µαρτυρική κατάθεση ή 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 εδάφ. δ του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι 
εισάγεται απαγόρευση της αποδεικτικής αξιοποιήσεως για την καταδίκη του 
κατηγορουµένου της µαρτυρικής καταθέσεως ή της απολογίας συγκατηγορουµένου, 
καθώς και των µαρτυρικών καταθέσεων άλλων προσώπων, τα οποία ως µοναδική 
πηγή της πληροφόρησης τους έχουν τον συγκατηγορούµενο. ∆εν παραβιάζεται, όµως, 
η ανωτέρω διάταξη, όταν το δικαστήριο για το σχηµατισµό της κρίσεως του για την 
ενοχή του κατηγορουµένου δεν στηρίζεται αποκλειστικώς στη µαρτυρική κατάθεση ή 
στην οµολογία του συγκατηγορουµένου, αλλά συνδυαστικά, τόσο στη µαρτυρική 
κατάθεση ή στην απολογία του συγκατηγορουµένου, όσο και σε καταθέσεις των 
µαρτύρων και τα αναγνωσθέντα έγγραφα. 
- Κατά το άρθρο 171 παρ. 2 του ΚΠ∆, απόλυτη ακυρότητα επιφέρει η παρά τον νόµο 
παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στη διαδικασία του ακροατηρίου, η οποία 
υπάρχει όταν δεν συντρέχουν στο πρόσωπο αυτού οι όροι της ενεργητικής και 
παθητικής νοµιµοποιήσεως για την άσκηση της πολιτικής αγωγής, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 63, 64 και όταν παραβιάστηκε η διαδικασία που έπρεπε να 
τηρηθεί σχετικά µε τον τρόπο και τον χρόνο ασκήσεως και υποβολής αυτής κατά το 
άρθρο 68 του αυτού Κώδικα. Περαιτέρω κατά το άρθρο 63 του ΚΠ∆, η πολιτική 
αγωγή µε την οποία επιδιώκεται η αποκατάσταση ηθικής βλάβης, µπορεί να ασκηθεί 
ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, µόνον από τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα 
αυτό κατά τις διατάξεις των άρθρων 914 και 932 του Α.Κ. Η νοµιµοποίηση δε του 
πολιτικώς ενάγοντος εξαρτάται από το περιεχόµενο της σχετικής δηλώσεως του, στην 
οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 84 ΚΠ∆, πρέπει να διαλαµβάνεται και ο αιτιώδης 
σύνδεσµος µεταξύ της αξιόποινης πράξης και της ηθικής βλάβης, εκτός αν από τη 
φύση της πράξεως η βλάβη είναι αυτονόητη. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 84, 372, 374,  
ΚΠ∆: 63, 64, 68, 211, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΑΚ: 914, 932,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Ναρκωτικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1018 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση του νόµου περί ναρκωτικών. Συµµετοχή. Έκδοση. Υπέρβαση εξουσίας. 
Παράλειψη µνείας στο κλητήριο θέσπισµα του άρθρου 2 ΠΚ (ειδικοί ποινικοί νόµοι). 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 8 περ.θ, 26 παρ.1, 27 παρ.1, 46 παρ.1 περ. Β και 47 
του ΠΚ, 4 παρ.3 πιν. Β3, 5 παρ.1 περ.ιγ και παρ.2 του ν. 1729/1987, όπως ο 
τελευταίος ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το ν. 2161/1993 (ήδη άρθρο 20 παρ.1 
περ.1 γ και παρ.2 του ν. 3459/2006) προκύπτουν τα ακόλουθα: 1) Το έγκληµα της 
διαµετακοµίσεως ναρκωτικών ουσιών, δηλαδή της µετακινήσεως αυτών µε 
οποιοδήποτε µέσα από τόπο σε τόπο είναι α)διεθνές έγκληµα, εφόσον η 
διαµετακόµιση γίνεται για µεταπώληση µε κέρδος ή και για διάθεση µε οποιοδήποτε 
τρόπο σε τρίτους, β)πραγµατώνεται και αν στη διαµετακόµιση µεταξύ άλλων χωρών 
δεν παρεµβάλλεται η Ελληνική Επικράτεια και γ)διώκεται και τιµωρείται ανεξάρτητα 
µε το αν η πράξη αυτή είναι αξιόποινη και κατά τους νόµους των χωρών µέσω των 



 

[32] 
 

οποίων έγινε η διαµετακόµιση, 2) Την προβλεπόµενη από τη διάταξη του άρθρου 5 
παρ.1 περ.ιγ του ν. 1729/1987 πράξη της οργάνωσης, χρηµατοδότησης κλπ τελεί ως 
φυσικός αυτουργός αυτός που ενεργώντας µε πρόθεση οργανώνει, χρηµατοδοτεί, 
κατευθύνει ή εποπτεύει µε οποιοδήποτε τρόπο την τέλεση κάποιας από τις ανωτέρω 
(υπό στοιχ. α έως ιβ του ίδιου άρθρου) αναφερόµενες πράξεις ή δίνει σχετικές οδηγίες 
ή εντολές. Με την ως άνω διάταξη αναβαθµίζονται οι προπαρασκευαστικές και οι 
συµµετοχικές πράξεις της ηθικής αυτουργίας, της απλής και άµεσης συνέργειας σε 
πλήρες έγκληµα. Περίπτωση οργάνωσης αποτελούν όλες οι προπαρασκευαστικές 
πράξεις, όπως η ανεύρεση µεταφορικού µέσου ή η παραχώρησή του, η στρατολόγηση 
προσωπικού, ο καθορισµός δροµολογίου, η παροχή συµβουλών προς αποφυγή 
ελέγχων κρατικών οργάνων κλπ. Για την τιµώρηση των δραστών της παρούσας 
πράξης (περ.ιγ άρθρου 5 του ν.1729/1987) πρέπει στη συνέχεια να υλοποιηθεί το 
σχέδιο ή τουλάχιστον να υπάρχει αρχή εκτελέσεως µιας από τις πράξεις του άρθρου 
5, τις οποίες καθοδηγεί, χρηµατοδοτεί ή εποπτεύει ο δράστης (βλ. σχετικά Ναρκωτικά 
κατ' άρθρο Ερµηνεία του ν. 3459/2006 των Κοτσαλή-Μαργαρίτη-Φορσεδάκη, Β' 
έκδοση σελ. 130-131 και τις εκεί παραποµπές στη νοµολογία), 3) Άµεσος συνεργός 
είναι εκείνος που µε πρόθεση παρέσχε άµεση στήριξη στο δράστη κατά τη διάρκεια 
της άδικης πράξης και στην εκτέλεση της πράξης αυτής και ειδικότερα στην 
οργάνωση της διαµετακόµισης ναρκωτικών ουσιών είναι εκείνος που µε τη θέλησή 
του συνέπραξε άµεσα µε οποιονδήποτε τρόπο, κατά τη διάρκεια της τέλεσης και κατά 
την εκτέλεση από τον φυσικό αυτουργό του εγκλήµατος της οργάνωσης 
διαµετακόµισης ναρκωτικών ουσιών και της απόπειρας από τον τελευταίο να 
διαπράξει το έγκληµα αυτό και 4) Απλός συνεργός στη διάπραξη του εγκλήµατος του 
άρθρου 5 παρ.1 περ. ιγ του ν. 1729/1987 είναι εκείνος που παρείχε µε πρόθεση σε 
άλλον οποιαδήποτε συνδροµή πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση της άδικης 
πράξης που διέπραξε άλλος, τιµωρείται δε µε ποινή ελαττωµένη (άρθρο 83 ΠΚ).  
Για τη στοιχειοθέτηση εποµένως της απλής συνέργειας στο ανωτέρω έγκληµα 
απαιτείται οποιαδήποτε συνδροµή (υλική ή ψυχική, θετική ή αποθετική) που 
παρέχεται στον αυτουργό ορισµένης αξιόποινης πράξης πριν από την τέλεση αυτής ή 
κατά την τέλεσή της, εφόσον εκείνος που την παρέχει µε θετική ή αρνητική µορφή 
ενέργειας από πρόθεση και ειδικότερα µε τον οικείο δόλο που απαιτείται για τον 
αυτουργό αυτής.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 510 παρ.1 περ.Η υποπ. δ του ΚΠ∆ σαφώς προκύπτει η 
απόφαση µπορεί να αναιρεθεί όταν το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούµενο για 
έγκληµα για το οποίο δεν είχε ρητά επιτραπεί η έκδοσή του από το κράτος που 
εκδόθηκε (άρθρο 438 ΚΠ∆).  
- Στο άρθρο 14 παρ.1 της από 13-12-1957 Ευρωπαϊκής Συµβάσεως Εκδόσεως, που 
κυρώθηκε µε το Ν. 4165/1961 και υπό τον τίτλο "κανών ειδικότητος", ορίζεται ότι 
"το παραδιδόµενον άτοµον δεν θέλει διωχθή, δικασθή ή κρατηθή εις εκτέλεσιν ποινής 
ή µέτρου ασφαλείας, ούτε θέλει υποβληθεί εις οιονδήποτε έτερον περιορισµόν της 
ατοµιυ6κής αυτού ελευθερίας, δι' οιανδήποτε πράξιν προγενεστέραν της παραδόσεως, 
ετέραν εκείνης εφ' ης ερείδεται η έκδοσις" (µε κάποιες εξαιρέσεις, οι οποίες δεν 
συντρέχουν στην προκειµένη περίπτωση). 
- Η παράλειψη µνείας του άρθρου 12 ΠΚ στο κλητήριο θέσπισµα δεν επάγεται 
ακυρότητα, αφού η διάταξη αυτή δεν τυποποιεί κάποια αξιόποινη πράξη, αλλά 
προβλέπει, απλώς, την εφαρµογή των διατάξεων του γενικού µέρους του ποινικού 
κώδικα και επί των εγκληµάτων που προβλέπονται και τιµωρούνται από τους 
ειδικούς ποινικούς νόµους.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 12, 26, 27, 46, 47, 83, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
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Νόµοι: 1729/1987, άρθ. 4, 5, 
Νόµοι: 3459/2006, άρθ. 20, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ναρκωτικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1353 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση της νοµοθεσία για τα Ναρκωτικά. Μάρτυρες. Αν ο µάρτυρας δεν 
κατονοµάζει την πηγή των πληροφοριών του, η κατάθεση του δεν λαµβάνεται υπόψη. 
Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αυτοτελείς ισχυρισµοί. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.  
- Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 εδ. β και ζ του Ν. 1729/1987, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 10 του Ν. 2161/1993 (άρθρο 20 παρ. 1 περ. β και ζ του Κώδικα Νόµων για τα 
Ναρκωτικά -ΚΝΝ- Ν. 3459/2006), µε κάθειρξη δέκα τουλάχιστον ετών και µε 
χρηµατική ποινή 1.000.000 µέχρι 100.000.000 δραχµών (ήδη 2900 έως 290.000 
ευρώ) τιµωρείται, όποιος, εκτός των άλλων, πωλεί, αγοράζει και κατέχει ναρκωτικά. 
Ως πώληση και αγορά ναρκωτικών θεωρείται η κατά τους όρους του άρθρου 513 του 
Αστικού Κώδικα µεταβίβαση της κυριότητας στον αγοραστή, που γίνεται µε την προς 
αυτόν παράδοση τους αντί του συµφωνηθέντος τιµήµατος. Με τον όρο κατοχή 
νοείται η φυσική εξουσίαση των ναρκωτικών από τον δράστη, ώστε να µπορεί κάθε 
στιγµή να διαπιστώσει την ύπαρξη τους και κατά τη δική του βούληση να τα διαθέτει 
πραγµατικά.  
- Κατά το άρθρο 224 παρ.2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, όπως η παράγραφος 
αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 2408/1996, αν ο µάρτυρας δεν 
κατονοµάζει την πηγή των πληροφοριών του, η κατάθεση του δεν λαµβάνεται υπόψη. 
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι υποχρεούται µεν το δικαστήριο να µην 
αξιοποιήσει µία τέτοια µαρτυρική κατάθεση, που έγινε κατά παράβαση του νόµου, 
όµως η εκτίµηση και αυτής µαζί µε τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία δεν συνεπάγεται 
ακυρότητα της διαδικασίας, διότι δικονοµική κύρωση για την παραβίαση της εν λόγω 
διατάξεως του άρθρου 224 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας δεν προβλέπεται, 
ούτε η παραβίαση αυτή δηµιουργεί λόγο αναιρέσεως, αφού στην περιοριστική 
απαρίθµηση των λόγων αναιρέσεως των άρθρων 484 και 510 του ίδιου Κώδικα δεν 
περιέχεται τέτοιος λόγος.  
- 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 ποιο ή ποια αποδεικτικά µέσα 
αποδείχθηκε κάθε παραδοχή. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο. ∆εν αποτελούν όµως λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση των εγγράφων, η εσφαλµένη 
αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς 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. 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.  
Στους αυτοτελείς ισχυρισµούς περιλαµβάνονται και οι αναφερόµενοι στη συνδροµή 
ορισµένης ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ.2 του Ποινικού Κώδικα, 
αφού η παραδοχή τους οδηγεί 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, ότι "έδειξε ειλικρινή µετάνοια και επιδίωξε να άρει ή 
να µειώσει τις συνέπειες της πράξεις του" (περ. δ) και ότι "συµπεριφέρθηκε καλά, για 
σχετικά µεγάλο διάστηµα µετά την πράξη του" (περ. ε).  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, λόγο 
αναιρέσεως της αποφάσεως συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει 
όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά 
έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υφίσταται όταν το ∆ικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα 
πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρµοσθείσα 
διάταξη. Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει 
και όταν η παραβίαση αυτής γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο 
πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του σκεπτικού προς το 
διατακτικό της και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος έχουν 
εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος περί της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η 
απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 474 παρ. 1, 2 και 509 παρ. 1 εδ. α' του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας προκύπτει ότι στην έκθεση µε την οποία ασκείται το ένδικο 
µέσο της αναιρέσεως κατ' αποφάσεως πρέπει, εκτός των άλλων, να διατυπώνονται, 
κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, οι λόγοι για τους οποίους ασκείται το ένδικο αυτό 
µέσο και οι οποίοι πρέπει να είναι από αυτούς που περιοριστικά αναφέρονται στο 
άρθρο 510 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα. Οι αόριστοι και ασαφείς αναιρετικοί λόγοι 
απορρίπτονται ως απαράδεκτοι. Ειδικότερα, για το ορισµένο των από το άρθρο 510 
παρ. 1 στοιχ ∆' και Ε' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας λόγων αναιρέσεως, για 
έλλειψη της επιβαλλόµενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του 
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και για 
εσφαλµένη εφαρµογή και ερµηνεία ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και δεδοµένου 
ότι οι λόγοι αυτοί δεν διαφοροποιούνται ως προς το παραδεκτό τους από τους άλλους 
λόγους αναιρέσεως, πρέπει να προσδιορίζεται µε την αναίρεση σε τί συνίσταται η 
έλλειψη αυτή, αν δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου αιτιολογία, ως προς όλα ή ως προς 
συγκεκριµένα κεφάλαια της αποφάσεως, ή αν η υπάρχουσα είναι ελλιπής και ποιες 
είναι, στη δεύτερη αυτή περίπτωση, οι ελλείψεις ή οι ασάφειες ή οι αντιφάσεις της 
υπάρχουσας αιτιολογίας, ή ποια αποδεικτικά µέσα δεν λήφθηκαν υπόψη από το 
δικαστήριο της ουσίας (ΟλΑΠ 2/2002).  
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∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 224, 474, 509, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΠΚ: 84, 
ΑΚ: 513, 
Νόµοι: 1729/1987, άρθ. 5,  
Νόµοι: 2161/1993, άρθ. 10, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Παίγνια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1627 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Απείθεια. Παίγνια. Παραγραφή. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση ως προς δυο 
αναιρεσείοντες. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 3346/2005, "παραγράφεται το 
αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν 
τελεσθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, µε εξαίρεση τις πράξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5: α) των πταισµάτων και β) υφ΄ όρον των 
πληµµεληµάτων, κατά των οποίων ο νόµος απειλεί ποινή φυλάκισης µέχρι ένα έτος ή 
χρηµατική ποινή ή και τις δύο ποινές. Στην περίπτωση αυτή αν ο υπαίτιος υποπέσει 
µέσα σε ένα έτος από τη δηµοσίευση του νόµου τούτου σε νέα από δόλο αξιόποινη 
πράξη κακουργήµατος ή πληµµελήµατος και καταδικαστεί αµετάκλητα οποτεδήποτε 
σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των δύο µηνών ή σε χρηµατική ποινή 
τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ευρώ συνεχίζεται κατ΄ αυτού η παυθείσα ποινική 
δίωξη".  
- Στο άρθρο 1 του Ν. 3037/2002 ορίζεται ότι: "Κατά την έννοια των διατάξεων του 
παρόντος νόµου: α. Μηχανικά διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο, για τη λειτουργία 
του οποίου είναι αναγκαία και η συµβολή της µυϊκής δύναµης του παίκτη. β. 
Ηλεκτρικά διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται 
η παρουσία ηλεκτρικών υποστηρικτικών µηχανισµών. γ. Ηλεκτροµηχανικά 
διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο, για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται τόσο η 
παρουσία ηλεκτρικών υποστηρικτικών µηχανισµών όσο και η συµβολή της µυϊκής 
δύναµης του παίκτη. δ. Ηλεκτρονικά διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο για τη 
λειτουργία του οποίου, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και 
άλλων µηχανισµών, απαιτείται η ύπαρξη και εκτέλεση λογισµικού (προγράµµατος). 
ε. Ψυχαγωγικό τεχνικό παίγνιο είναι εκείνο του οποίου το αποτέλεσµα εξαρτάται 
αποκλειστικά από την τεχνική ή πνευµατική ικανότητα του παίκτη και η διενέργειά 
του έχει αποκλειστικά ψυχαγωγικό σκοπό. Στην κατηγορία των ψυχαγωγικών 
τεχνικών παιγνίων εντάσσονται και όσα παίγνια µε παιγνιόχαρτα χαρακτηρίστηκαν 
ως "τεχνικά παίγνια" µε βάση τις διατάξεις του Β∆ 29/1971 (ΦΕΚ 21 Α΄)". Στο δε 
άρθρο 2 ορίζεται ότι: "1. Απαγορεύεται η διεξαγωγή των υπό στοιχεία β, γ και δ του 
άρθρου 1 παιγνίων περιλαµβανοµένων και των υπολογιστών σε δηµόσια γενικά 
κέντρα, όπως ξενοδοχεία, καφενεία, αίθουσες αναγνωρισµένων σωµατείων κάθε 
φύσης, και σε κάθε άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο. Επίσης απαγορεύεται η 
εγκατάσταση των παιγνίων αυτών. 2. Στα µηχανικά διεξαγόµενα παίγνια επιτρέπεται 
µόνο η διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων όπως ορίζονται στο προηγούµενο 
άρθρο. Στα παίγνια αυτά δεν επιτρέπεται να συνοµολογηθεί στοίχηµα µεταξύ 
οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε µορφής οικονοµικό όφελος 
στον παίκτη. Η συνοµολόγηση στοιχήµατος ή η απόδοση οικονοµικού οφέλους στον 
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παίκτη επιφέρει τις συνέπειες των άρθρων 4 και 5". Επίσης, µε το άρθρο 4 παρ. 1 του 
ιδίου νόµου, "τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και µε χρηµατική 
ποινή τουλάχιστον 5.000 ευρώ όσοι εκµεταλλεύονται ή διευθύνουν κέντρα ή άλλους 
χώρους της παρ. 1 του άρθρου 2 του νόµου αυτού, στα οποία διενεργούνται ή 
εγκαθίστανται παίγνια απαγορευµένα κατά τις διατάξεις των προηγουµένων άρθρων. 
Σε περίπτωση υποτροπής τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και 
µε χρηµατική ποινή από είκοσι πέντε έως εβδοµήντα πέντε χιλιάδων ευρώ. Το 
δικαστήριο διατάσσει και τη δήµευση των µηχανηµάτων παιγνίων". Κατά δε την παρ. 
2 του αυτού άρθρου 4, "οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1, η 
παράγραφος 3 και η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του κωδικοποιηµένου Β∆ 29/1971 
εφαρµόζονται αναλόγως". Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων σαφώς 
προκύπτει ότι αυτές αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων 
που δηµιουργεί ο εθισµός στα παίγνια και των φαινοµένων παρανόµου πλουτισµού. 
Έτσι, η διενέργεια ψυχαγωγικών παιγνίων δεν απαγορεύεται και αν ακόµη 
διεξάγονται σε καταστήµατα διαδικτύου, µέσω του διαδικτύου, εφόσον δεν προκύπτει 
οικονοµικό όφελος οποιασδήποτε µορφής υπέρ των παικτών, οιουδήποτε τρίτου, ή 
της επιχειρήσεως προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, εκ της διενεργείας και µόνο των 
παιγνίων αυτών. Αντιθέτως, απαγορεύεται και τιµωρείται η διενέργεια τυχερών 
παιγνίων και τέτοια θεωρούνται τα παίγνια των οποίων το αποτέλεσµα εξαρτάται 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τύχη, όπως και τα ψυχαγωγικά τεχνικά που 
παραλλάσσονται σε τυχερά ή για το αποτέλεσµά τους συνοµολογείται στοίχηµα 
µεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή το αποτέλεσµά τους µπορεί να αποδώσει 
οποιασδήποτε µορφής οικονοµικό όφελος στον παίκτη ή στον εκµεταλλευόµενο την 
επιχείρηση, στην οποία διενεργούνται τέτοια παίγνια. Ειδικότερα, όπως προκύπτει 
από το όλο περιεχόµενο του νόµου, σκοπός του είναι ο αποτελεσµατικός 
αποκλεισµός της παράνοµης διενέργειας τυχερών παιγνιδιών, του κοινώς λεγόµενου 
''τζόγου'' , και των παράνοµων εσόδων που αυτή αποφέρει και, συνακόλουθα, η 
επίλυση των µεγάλων κοινωνικών προβληµάτων που δηµιουργεί. Εκείνο που κολάζει 
ο νόµος, απειλώντας ποινικές (άρθρο 4) και διοικητικές (άρθρο 5) κυρώσεις, είναι η 
διενέργεια, µέσω των ανωτέρω µηχανηµάτων ή µηχανισµών ή Η/Υ, που ενδιαφέρει 
εν προκειµένω, παιγνίων τυχερών, κατά την ανωτέρω έννοια, στα οποία παίζονται 
χρηµατικά ποσά και από τα οποία αποκοµίζουν µεγάλα κέρδη οι επιτρέποντες στις 
οικείες επιχειρήσεις τους, όπως η του τρίτου αναιρεσείοντος, την διενέργεια τέτοιων 
παιγνίων. Οι ποινικές κυρώσεις που απειλούνται στρέφονται µόνον εναντίον όσων 
επιτρέπουν στα ως άνω µηχανήµατα, µηχανισµούς και Η/Υ τη διενέργεια τυχερών 
παιγνίων, στα οποία διακυβεύονται χρηµατικά ποσά και όχι τη διενέργεια των 
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, εκείνων δηλ. των οποίων το αποτέλεσµα εξαρτάται 
αποκλειστικά από την τεχνική και πνευµατική ικανότητα του παίκτη και η διενέργειά 
τους έχει αποκλειστικό και µόνον ψυχαγωγικό σκοπό και δεν απαγορεύεται και στα 
δηµόσια κέντρα (καφενεία κ.λπ.) και όταν ακόµη διεξάγονται µε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, τους οποίους µπορούν να εγκαταστήσουν οι ιδιοκτήτες τους, µε την 
προϋπόθεση βέβαια ότι δεν συνοµολογούνται στοιχήµατα µεταξύ των οποιωνδήποτε 
προσώπων και δεν γίνονται τα παίγνια αυτά µε τέτοιο τρόπο και µε σκοπό αποδόσεως 
οποιουδήποτε οικονοµικού οφέλους του καταστηµατάρχη ή του παίκτη. Η 
ερµηνευτική αυτή εκδοχή είναι σύµφωνη και µε τον ανωτέρω σκοπό του Νοµοθέτη 
που, όπως λέχθηκε, στην συγκεκριµένη περίπτωση, ήθελε και επιδίωξε να πατάξει τις 
µορφές εκείνες των παιγνίων, οι οποίες συνδέονται µε την επίτευξη οικονοµικών 
αποτελεσµάτων που οδηγούν στην ψυχική υποδούλωση και την οικονοµική 
καταστροφή των παικτών, πράγµα που προκύπτει και από τη σχετική αιτιολογική 
έκθεση του νόµου. Κατ΄ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 
δ, 2 και 4 του Ν. 3037/2002, κατά το σκέλος που προβλέπουν και τιµωρούν την 
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εγκατάσταση και διεξαγωγή ηλεκτρονικά διεξαγόµενων τυχερών παιγνίων µε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 
5 παρ. 1 του Συντάγµατος, ούτε και στη θεσπισθείσα µε το άρθρο 25 παρ. 4 του ιδίου 
αρχή της αναλογικότητας. Τούτο δε διότι, στο απολύτως αναγκαίο µέτρο, πατάσσουν 
την µε οποιοδήποτε και ηλεκτρονικά διεξαγόµενο τρόπο (µε τη βοήθεια ειδικού 
λογισµικού προγράµµατος που εισάγεται και ασύρµατα στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές) εγκατάσταση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, πράξη η οποία πλήττει 
την οικογενειακή, επαγγελµατική και προσωπική οικονοµική και όχι µόνον ζωή των 
παικτών, την οποία προστατεύει το Σύνταγµα, αποφέροντας εκ παραλλήλου σοβαρά 
οικονοµικά οφέλη στους εκµεταλλευόµενους και διευθύνοντες τις αντίστοιχες 
επιχειρήσεις.  
- 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 εφαρµογή τέτοιας διατάξεως 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: 84, 99, 169,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Σ: 4, 5, 25, 
Οδηγίες: 98/34/ΕΚ, 98/48/ΕΚ, 
Νόµοι: 3037/2002, άρθ. 1, 2, 4,  
Νόµοι: 3346/2005, άρθ. 31,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Παίγνια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1751 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παίγνια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Στο άρθρο 1 του Ν. 3037/2002 ορίζεται ότι: "Κατά την έννοια των διατάξεων του 
παρόντος νόµου: α. Μηχανικά διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο, για τη λειτουργία 
του οποίου είναι αναγκαία και η συµβολή της µυϊκής δύναµης του παίκτη. β. 
Ηλεκτρικά διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται 
η παρουσία ηλεκτρικών υποστηρικτικών µηχανισµών. γ. Ηλεκτροµηχανικά 
διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο, για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται τόσο η 
παρουσία ηλεκτρικών υποστηρικτικών µηχανισµών όσο και η συµβολή της µυϊκής 
δύναµης του παίκτη. δ. Ηλεκτρονικά διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο για τη 
λειτουργία του οποίου, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και 
άλλων µηχανισµών, απαιτείται η ύπαρξη και εκτέλεση λογισµικού (προγράµµατος). 
ε. Ψυχαγωγικό τεχνικό παίγνιο είναι εκείνο του οποίου το αποτέλεσµα εξαρτάται 
αποκλειστικά από την τεχνική ή πνευµατική ικανότητα του παίκτη και η διενέργειά 
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του έχει αποκλειστικά ψυχαγωγικό σκοπό. Στην κατηγορία των ψυχαγωγικών 
τεχνικών παιγνίων εντάσσονται και όσα παίγνια µε παιγνιόχαρτα χαρακτηρίστηκαν 
ως "τεχνικά παίγνια" µε βάση τις διατάξεις του β.δ. 29/1971 (ΦΕΚ 21 Α΄)". Στο δε 
άρθρο 2 ορίζεται ότι: "1. Απαγορεύεται η διεξαγωγή των υπό στοιχεία β, γ και δ του 
άρθρου 1 παιγνίων περιλαµβανοµένων και των υπολογιστών σε δηµόσια γενικά 
κέντρα, όπως ξενοδοχεία, καφενεία, αίθουσες αναγνωρισµένων σωµατείων κάθε 
φύσης, και σε κάθε άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο. Επίσης απαγορεύεται η 
εγκατάσταση των παιγνίων αυτών. 2. Στα µηχανικά διεξαγόµενα παίγνια επιτρέπεται 
µόνο η διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων όπως ορίζονται στο προηγούµενο 
άρθρο. Στα παίγνια αυτά δεν επιτρέπεται να συνοµολογηθεί στοίχηµα µεταξύ 
οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε µορφής οικονοµικό όφελος 
στον παίκτη. Η συνοµολόγηση στοιχήµατος ή η απόδοση οικονοµικού οφέλους στον 
παίκτη επιφέρει τις συνέπειες των άρθρων 4 και 5". Επίσης, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 
του ιδίου νόµου, "τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και µε 
χρηµατική ποινή τουλάχιστον 5.000 ευρώ όσοι εκµεταλλεύονται ή διευθύνουν κέντρα 
ή άλλους χώρους της παρ. 1 του άρθρου 2 του νόµου αυτού, στα οποία διενεργούνται 
ή εγκαθίστανται παίγνια απαγορευµένα κατά τις διατάξεις των προηγουµένων 
άρθρων. Σε περίπτωση υποτροπής τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) 
έτους και µε χρηµατική ποινή από είκοσι πέντε έως εβδοµήντα πέντε χιλιάδων ευρώ. 
Το δικαστήριο διατάσσει και τη δήµευση των µηχανηµάτων παιγνίων". Κατά δε την 
παρ. 2 του αυτού άρθρου 4, "οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, η 
παράγραφος 3 και η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του κωδικοποιηµένου Β∆ 29/1971 
εφαρµόζονται αναλόγως". Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων σαφώς 
προκύπτει ότι αυτές αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων 
που δηµιουργεί ο εθισµός στα παίγνια και των φαινοµένων παρανόµου πλουτισµού. 
Έτσι, η διενέργεια ψυχαγωγικών παιγνίων δεν απαγορεύεται και αν ακόµη 
διεξάγονται σε καταστήµατα διαδικτύου, µέσω του διαδικτύου, εφόσον δεν προκύπτει 
οικονοµικό όφελος οποιασδήποτε µορφής υπέρ των παικτών, οιουδήποτε τρίτου, ή 
της επιχειρήσεως προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, εκ της διενεργείας και µόνο των 
παιγνίων αυτών. Αντιθέτως, απαγορεύεται και τιµωρείται η διενέργεια τυχερών 
παιγνίων, και τέτοια θεωρούνται τα παίγνια των οποίων το αποτέλεσµα εξαρτάται 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τύχη, όπως και τα ψυχαγωγικά τεχνικά που 
παραλλάσσονται σε τυχερά ή για το αποτέλεσµά τους συνοµολογείται στοίχηµα 
µεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή το αποτέλεσµά τους µπορεί να αποδώσει 
οποιασδήποτε µορφής οικονοµικό όφελος στον παίκτη ή στον εκµεταλλευόµενο την 
επιχείρηση στην οποία διενεργούνται τέτοια παίγνια. Ειδικότερα, όπως προκύπτει 
από το όλο περιεχόµενο του νόµου, σκοπός του είναι ο αποτελεσµατικός 
αποκλεισµός της παράνοµης διενέργειας τυχερών παιγνιδιών, του κοινώς λεγόµενου 
''τζόγου'' , και των παράνοµων εσόδων που αυτή αποφέρει και, συνακόλουθα, η 
επίλυση των µεγάλων κοινωνικών προβληµάτων που δηµιουργεί. Εκείνο που κολάζει 
ο νόµος, απειλώντας ποινικές (άρθρο 4) και διοικητικές (άρθρο 5) κυρώσεις, είναι η 
διενέργεια, µέσω των ανωτέρω µηχανηµάτων ή µηχανισµών ή Η/Υ, που ενδιαφέρει 
εν προκειµένω, παιγνίων τυχερών, κατά την ανωτέρω έννοια, στα οποία παίζονται 
χρηµατικά ποσά και από τα οποία αποκοµίζουν µεγάλα κέρδη οι επιτρέποντες στις 
οικείες επιχειρήσεις τους τη διενέργεια τέτοιων παιγνίων. Οι ποινικές κυρώσεις που 
απειλούνται στρέφονται µόνον εναντίον όσων επιτρέπουν στα ως άνω µηχανήµατα, 
µηχανισµούς και Η/Υ τη διενέργεια τυχερών παιγνίων, στα οποία διακυβεύονται 
χρηµατικά ποσά και όχι τη διενέργεια των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, εκείνων 
δηλ. των οποίων το αποτέλεσµα εξαρτάται αποκλειστικά από την τεχνική και 
πνευµατική ικανότητα του παίκτη και η διενέργειά τους έχει αποκλειστικό και µόνον 
ψυχαγωγικό σκοπό και δεν απαγορεύεται και στα δηµόσια κέντρα (καφενεία κ.λπ.) 
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και όταν ακόµη διεξάγονται µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους οποίους µπορούν να 
εγκαταστήσουν οι ιδιοκτήτες τους, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν 
συνοµολογούνται στοιχήµατα µεταξύ των οποιωνδήποτε προσώπων και δεν γίνονται 
τα παίγνια αυτά µε τέτοιο τρόπο και µε σκοπό αποδόσεως οποιουδήποτε οικονοµικού 
οφέλους του καταστηµατάρχη ή του παίκτη. Η ερµηνευτική αυτή εκδοχή είναι 
σύµφωνη και µε τον ανωτέρω σκοπό του Νοµοθέτη που, όπως λέχθηκε, στην 
συγκεκριµένη περίπτωση, ήθελε και επιδίωξε να πατάξει τις µορφές εκείνες των 
παιγνίων, οι οποίες συνδέονται µε την επίτευξη οικονοµικών αποτελεσµάτων που 
οδηγούν στην ψυχική υποδούλωση και την οικονοµική καταστροφή των παικτών, 
πράγµα που προκύπτει και από τη σχετική αιτιολογική έκθεση του νόµου. Κατ΄ 
ακολουθίαν των ανωτέρω, οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 δ, 2 και 4 του Ν. 
3037/2002, κατά το σκέλος που προβλέπουν και τιµωρούν την εγκατάσταση και 
διεξαγωγή ηλεκτρονικά διεξαγόµενων τυχερών παιγνίων µε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, δεν εµπίπτουν στην απαγόρευση περί της οποίας έκρινε, κατά τα 
κατωτέρω, το ∆ΕΚ, αφού µε την απόφαση αυτή κρίθηκε ότι παραβιάσθηκαν από την 
Ελληνική ∆ηµοκρατία οι κατωτέρω διατάξεις του Κοινοτικού ∆ικαίου, µε την 
θεσπισθείσα από τον Ν. 3037/2002 απαγόρευση εγκαταστάσεως και λειτουργίας 
όλων των ηλεκτρικών, ηλεκτροµηχανικών, ηλεκτρονικών παιγνίων, 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των παιγνίων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε κάθε 
δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο, εκτός των καζίνων και όχι ότι δεν µπορούν να κηρυχθούν 
ένοχοι και να τους επιβληθούν οι ανωτέρω ποινές σε περίπτωση που επέτρεψαν στα 
µηχανήµατα αυτά την διενέργεια τυχερών παιγνίων. Υπέρ τούτου συνηγορεί το ότι, 
προκειµένου περί των τυχερών παιγνίων, µε την άσκηση των οποίων επιδιώκεται, 
αµέσως ή εµµέσως, ο προσπορισµός χρηµατικού κέρδους, έχει κριθεί από το ∆ΕΚ 
(αποφάσεις της 24.3.1994, C-275/92, Schindler, Συλλογή 1994, σ. I-1039, σκέψεις 58 
επόµ., της 21.9.1999, C-124/97, Lαuder κ.λπ., Συλλογή 1999, σ. I-6067, σκέψεις 13 
και 33, καθώς και της 11.9.2003, C-6/01, Association Nacional de Operadores de ... 
κ.λπ., Συλλογή 2003, σ. I-8621, σκέψεις 73 επόµ.) ότι υφίστανται επιτακτικοί λόγοι 
γενικού συµφέροντος, συνδεόµενοι µε την προστασία των καταναλωτών και της 
κοινωνικής τάξεως, που µπορούν, επιτρεπτώς, να καταστήσουν δυνατό τον εκ µέρους 
των εθνικών νοµοθεσιών περιορισµό, ή ακόµη και την απαγόρευση, της ασκήσεώς 
τους και την αποφυγή, µε αυτόν τον τρόπο, του ενδεχοµένου να αποτελέσουν πηγή 
ατοµικού οφέλους. Και τούτο διότι τα εν λόγω παίγνια ενέχουν υψηλό κίνδυνο 
διαπράξεως εγκληµάτων και απάτης, αλλά και συνιστούν ενθάρρυνση της σπατάλης, 
η οποία µπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες επί ατοµικού και κοινωνικού επιπέδου 
(ΣτΕ 2144/2009, όπου και οι ανωτέρω παραποµπές). Όλες τις ανωτέρω άκρως 
επιζήµιες για το κοινωνικό σύνολο συνέπειες επιχειρεί να αποτρέψει ο νοµοθέτης µε 
τη θέσπιση της απαγορεύσεως διενέργειας τυχερών παιγνίων και µε την 
ποινικοποίηση της συµπεριφοράς εκείνου, ο οποίος επιτρέπει, µε σκοπό το ατοµικό 
του οικονοµικό όφελος, τη διενέργεια αυτών. Πάντως, η διενέργεια τέτοιων παιγνίων 
είναι αξιόποινη, σύµφωνα και µε τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 Β∆ 29/71, που δεν 
καταργήθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 3037/2002. Τέλος, από τη διάταξη του άρθρου 
46 §1 εδ. β' ΠΚ, προκύπτει ότι, για την ύπαρξη άµεσης συνέργειας στην τελούµενη 
από άλλον αξιόποινη πράξη, απαιτείται παροχή άµεσης συνδροµής από το συνεργό 
κατά τη διάρκεια της κύριας πράξεως και κατά την εκτέλεση αυτής από τον 
αυτουργό, έτσι ώστε, χωρίς τη συνδροµή εκείνου, να µην ήταν δυνατή µε βεβαιότητα 
η διάπραξη του εγκλήµατος υπό τις περιστάσεις που τελέσθηκε.  
- 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 
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πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική 
ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία 
αποτελούν ενιαίο σύνολο, 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 παράθεσή τους και µνεία του τι προκύπτει από το καθένα 
χωριστά, πρέπει όµως να προκύπτει, ότι το δικαστήριο τα έλαβε υπόψη και τα 
συνεκτίµησε όλα και όχι µόνο µερικά από αυτά. Ακόµη, δεν είναι απαραίτητη η 
αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των 
µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο 
για το σχηµατισµό της δικανικής κρίσεως. Όταν δε εξαίρονται ορισµένα από τα 
αποδεικτικά µέσα, δεν σηµαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει 
ανάγκη αιτιολογήσεως γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα. ∆εν αποτελεί, όµως, λόγο 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη 
εκτίµηση των µαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη αξιολογήσεως και αναφοράς 
κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη συσχετίσεως των αποδεικτικών 
µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, 
πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοιν∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ΄ 
αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή 
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρµοσε. 
Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και 
όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο 
πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το 
σκεπτικό αυτής και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου 
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του 
νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση (ΟλΑΠ 3/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46, 
ΚΠ∆: 329, 331, 333, 364, 369, 510 παρ.1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 
στοιχ. Ε, 
Β∆: 29/1971, άρθ. 2, 4, 5, 7,  
Νόµοι: 3037/2002, άρθ. 1, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Παίγνια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 596 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παίγνια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Στο άρθρο 1 του Ν. 3037/2002 ορίζεται ότι: "Κατά την έννοια των διατάξεων του 
παρόντος νόµου: α. Μηχανικά διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο, για τη λειτουργία 
του οποίου είναι αναγκαία και η συµβολή της µυϊκής δύναµης του παίκτη. β. 
Ηλεκτρικά διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται 
η παρουσία ηλεκτρικών υποστηρικτικών µηχανισµών. γ. Ηλεκτροµηχανικά 
διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο, για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται τόσο η 
παρουσία ηλεκτρικών υποστηρικτικών µηχανισµών όσο και η συµβολή της µυϊκής 
δύναµης του παίκτη. δ. Ηλεκτρονικά διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο για τη 
λειτουργία του οποίου, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και 
άλλων µηχανισµών, απαιτείται η ύπαρξη και εκτέλεση λογισµικού (προγράµµατος). 
ε. Ψυχαγωγικό τεχνικό παίγνιο είναι εκείνο του οποίου το αποτέλεσµα εξαρτάται 
αποκλειστικά από την τεχνική ή πνευµατική ικανότητα του παίκτη και η διενέργειά 
του έχει αποκλειστικά ψυχαγωγικό σκοπό. Στην κατηγορία των ψυχαγωγικών 
τεχνικών παιγνίων εντάσσονται και όσα παίγνια µε παιγνιόχαρτα χαρακτηρίστηκαν 
ως "τεχνικά παίγνια" µε βάση τις διατάξεις του β.δ. 29/1971 ". Στο δε άρθρο 2 
ορίζεται ότι: "1. Απαγορεύεται η διεξαγωγή των υπό στοιχεία β, γ και δ του άρθρου 1 
παιγνίων περιλαµβανοµένων και των υπολογιστών σε δηµόσια γενικά κέντρα, όπως 
ξενοδοχεία, καφενεία, αίθουσες αναγνωρισµένων σωµατείων κάθε φύσης, και σε 
κάθε άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο. Επίσης απαγορεύεται η εγκατάσταση των 
παιγνίων αυτών. 2. Στα µηχανικά διεξαγόµενα παίγνια επιτρέπεται µόνο η διενέργεια 
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων όπως ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο. Στα 
παίγνια αυτά δεν επιτρέπεται να συνοµολογηθεί στοίχηµα µεταξύ οποιωνδήποτε 
προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε µορφής οικονοµικό όφελος στον παίκτη. Η 
συνοµολόγηση στοιχήµατος ή η απόδοση οικονοµικού οφέλους στον παίκτη επιφέρει 
τις συνέπειες των άρθρων 4 και 5". Επίσης, κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του ιδίου νόµου, 
"τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και µε χρηµατική ποινή 
τουλάχιστον 5.000 ευρώ όσοι εκµεταλλεύονται ή διευθύνουν κέντρα ή άλλους 
χώρους της παρ. 1 του άρθρου 2 του νόµου αυτού, στα οποία διενεργούνται ή 
εγκαθίστανται παίγνια απαγορευµένα κατά τις διατάξεις των προηγουµένων άρθρων. 
Σε περίπτωση υποτροπής τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και 
µε χρηµατική ποινή από είκοσι πέντε έως εβδοµήντα πέντε χιλιάδων ευρώ. Το 
δικαστήριο διατάσσει και τη δήµευση των µηχανηµάτων παιγνίων". Κατά δε την παρ. 
2 του αυτού άρθρου 4, "οι διατάξεις της περίπτωσης γ` της παραγράφου 1, η 
παράγραφος 3 και η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του κωδικοποιηµένου Β∆ 29/1971 
εφαρµόζονται αναλόγως". Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων σαφώς 
προκύπτει ότι αυτές αποσκοπούν στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων 
που δηµιουργεί ο εθισµός στα παίγνια και των φαινοµένων παρανόµου πλουτισµού. 
Έτσι, η διενέργεια ψυχαγωγικών παιγνίων δεν απαγορεύεται και αν ακόµη 
διεξάγονται σε καταστήµατα διαδικτύου, µέσω του διαδικτύου, εφόσον δεν προκύπτει 
οικονοµικό όφελος οποιασδήποτε µορφής υπέρ των παικτών, οιουδήποτε τρίτου, ή 
της επιχειρήσεως προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, εκ της διενεργείας και µόνο των 
παιγνίων αυτών. Αντιθέτως, απαγορεύεται και τιµωρείται η διενέργεια τυχερών 
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παιγνίων και τέτοια θεωρούνται τα παίγνια των οποίων το αποτέλεσµα εξαρτάται 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τύχη, όπως και τα ψυχαγωγικά τεχνικά που 
παραλλάσσονται σε τυχερά ή για το αποτέλεσµά τους συνοµολογείται στοίχηµα 
µεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή το αποτέλεσµά τους µπορεί να αποδώσει 
οποιασδήποτε µορφής οικονοµικό όφελος στον παίκτη ή στον εκµεταλλευόµενο την 
επιχείρηση, στην οποία διενεργούνται τέτοια παίγνια. Ειδικότερα, όπως προκύπτει 
από το όλο περιεχόµενο του νόµου, σκοπός του είναι ο αποτελεσµατικός 
αποκλεισµός της παράνοµης διενέργειας τυχερών παιγνιδιών, του κοινώς λεγόµενου 
''τζόγου'' , και των παράνοµων εσόδων που αυτή αποφέρει και, συνακόλουθα, η 
επίλυση των µεγάλων κοινωνικών προβληµάτων που δηµιουργεί. Εκείνο που κολάζει 
ο νόµος, απειλώντας ποινικές (άρθρο 4) και διοικητικές (άρθρο 5) κυρώσεις, είναι η 
διενέργεια, µέσω των ανωτέρω µηχανηµάτων ή µηχανισµών ή Η/Υ, που ενδιαφέρει 
εν προκειµένω, παιγνίων τυχερών, κατά την ανωτέρω έννοια, στα οποία παίζονται 
χρηµατικά ποσά και από τα οποία αποκοµίζουν µεγάλα κέρδη οι επιτρέποντες στις 
οικείες επιχειρήσεις τους τη διενέργεια τέτοιων παιγνίων. Οι ποινικές κυρώσεις που 
απειλούνται στρέφονται µόνον εναντίον όσων επιτρέπουν στα ως άνω µηχανήµατα, 
µηχανισµούς και Η/Υ, τη διενέργεια τυχερών παιγνίων, στα οποία διακυβεύονται 
χρηµατικά ποσά και όχι τη διενέργεια των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, εκείνων 
δηλαδή των οποίων το αποτέλεσµα εξαρτάται αποκλειστικά από την τεχνική και 
πνευµατική ικανότητα του παίκτη και η διενέργειά τους έχει αποκλειστικά και µόνον 
ψυχαγωγικό σκοπό και δεν απαγορεύεται και στα δηµόσια κέντρα (καφενεία κλπ.) 
και όταν ακόµη διεξάγονται µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους οποίους µπορούν να 
εγκαταστήσουν οι ιδιοκτήτες τους, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν 
συνοµολογούνται στοιχήµατα µεταξύ των οποιωνδήποτε προσώπων και δεν γίνονται 
τα παίγνια αυτά µε τέτοιο τρόπο και µε σκοπό αποδόσεως οποιουδήποτε οικονοµικού 
οφέλους του καταστηµατάρχη ή του παίκτη. Η ερµηνευτική αυτή εκδοχή είναι 
σύµφωνη και µε τον ανωτέρω σκοπό του Νοµοθέτη που, όπως λέχθηκε, στην 
συγκεκριµένη περίπτωση, ήθελε και επιδίωξε να πατάξει τις µορφές εκείνες των 
παιγνίων, οι οποίες συνδέονται µε την επίτευξη οικονοµικών αποτελεσµάτων που 
οδηγούν στην ψυχική υποδούλωση και την οικονοµική καταστροφή των παικτών, 
πράγµα που προκύπτει και από τη σχετική αιτιολογική έκθεση του νόµου. Κατ` 
ακολουθίαν των ανωτέρω, οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 δ, 2 και 4 του Ν. 
3037/2002, κατά το σκέλος που προβλέπουν και τιµωρούν την εγκατάσταση και 
διεξαγωγή ηλεκτρονικά διεξαγόµενων τυχερών παιγνίων µε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις των άρθρων 3, 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του 
Συντάγµατος, ούτε και στη θεσπισθείσα µε το άρθρο 25 παρ. 4 του ιδίου αρχή της 
αναλογικότητας. Τούτο δε διότι, στο απολύτως αναγκαίο µέτρο, πατάσσουν την µε 
οποιοδήποτε και ηλεκτρονικά διεξαγόµενο τρόπο (µε τη βοήθεια ειδικού λογισµικού 
προγράµµατος που εισάγεται και ασύρµατα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές) 
εγκατάσταση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, πράξη η οποία πλήττει την 
οικογενειακή, επαγγελµατική και προσωπική οικονοµική και όχι µόνον ζωή των 
παικτών, την οποία προστατεύει το Σύνταγµα, αποφέροντας εκ παραλλήλου σοβαρά 
οικονοµικά οφέλη στους εκµεταλλευόµενους και διευθύνοντες τις αντίστοιχες 
επιχειρήσεις.  
- H κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ απαιτούµενη 
ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' 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 
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εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι σκέψεις µε βάση τις οποίες 
υπήχθησαν τα περιστατικά αυτά στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. 
Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να 
αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι 
προέκυψε από το καθένα απ' αυτά χωριστά.  
- Kατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοιν∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη εφαρµογή τέτοιας διατάξεως 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.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Σ: 25, 
Β∆: 29/1971,  
Νόµοι: 3037/2002, άρθ. 1, 2, 4, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1019 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράβαση καθήκοντος. Συναυτουργία. Κατ' εξακολούθηση έγκληµα. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 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 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 ιδίου 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 του υπαλλήλου, β) 
πρόθεση του δράστη, δηλαδή δόλος, που περιέχει τη θέληση παράβασης 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. Το έννοµο αγαθό που προστατεύει η διάταξη του άρθρου 259 του ΠΚ και 
προσβάλλεται από την αξιόποινη πράξη που προβλέπεται από αυτήν είναι ή 
λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών αποκλειστικά προς το συµφέρον της πολιτείας 
και της κοινωνίας που έχουν ταχθεί να εξυπηρετούν οι υπάλληλοι µε χρηστότητα και 
καθαρότητα. Έτσι, αξιόποινη είναι η ελεγχόµενη πράξη (ενέργεια ή παράλειψη) του 
υπαλλήλου µόνον αν συνιστά (θετική ή αποθετική) έκφραση πολιτειακής βούλησης 
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και άσκηση κρατικής εξουσίας µέσα στον κύκλο των δηµοσίων υποθέσεων και όχι 
απλώς η παράβαση υποχρεώσεων, που ανάγονται και εξυπηρετούν άλλα συµφέροντα 
των δηµοσίων υπηρεσιών, όπως η εύρυθµη λειτουργία αυτών, η τήρηση της 
υπαλληλικής δεοντολογίας κλπ. Ως υπάλληλος, κατά το άρθρο 13α του ΠΚ, νοείται 
κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση της 
υπηρεσίας δηµοσίου δικαίου. Ο δόλος του δράστη συνίσταται είτε στη θέληση είτε 
στη γνώση και αποδοχή της παράβασης των υπηρεσιακών του καθηκόντων να 
επιφέρει την παράνοµη ωφέλεια ή την βλάβη και συγχρόνως όταν η υπηρεσιακή 
παράβαση είναι αντικειµενικά πρόσφορη να οδηγήσει στην ωφέλεια ή την βλάβη µε 
τον συγκεκριµένο τρόπο που σχεδιάστηκε και τελέσθηκε από το δράστη, ο οποίος 
πρέπει να γνωρίζει την εν λόγω προσφορότητα. Τέτοια προσφορότητα υπάρχει όταν η 
ωφέλεια ή η βλάβη που επιδιώκει ο δράστης µπορεί να πραγµατωθεί µόνο µε την 
παράβαση του συγκεκριµένου καθήκοντος ή και µε την παράβαση αυτού. Για την 
ολοκλήρωση του εγκλήµατος του άρθρου 259 του ΠΚ δεν απαιτείται να 
πραγµατοποιηθεί η επιδιωκόµενη παράνοµη ωφέλεια ή βλάβη. Ενώ, αν η παράβαση 
καθήκοντος έγινε για άλλον σκοπό ή µε κανένα σκοπό ή η ωφέλεια ή η βλάβη 
επέρχεται ως συµπτωµατική συνέπεια της παράβασης, τότε το έγκληµα της 
παράβασης καθήκοντος δεν στοιχειοθετείται. Τέτοιο παράνοµο όφελος, κατά την 
έννοια του άρθρου 259 του ΠΚ είναι κάθε όφελος, το οποίο επιδιώκεται µε την 
παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος.  
- Κατά το άρθρο 45 του ΠΚ "αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη 
πράξη καθένας τους τιµωρείται ως αυτουργός". Με τον όρο "από κοινού" νοείται 
αντικειµενικά σύµπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης 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 τελέσεως του ίδιου εγκλήµατος ή στο ότι 
καθένας πραγµατώνει την όλη αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος ή ότι το 
έγκληµα πραγµατώνεται µε συγκλίνουσες επί µέρους πράξεις των συµµετόχων, 
ταυτόχρονες ή διαδοχικές.  
- Από το άρθρο 98 παρ. 1 του ΠΚ προκύπτει, ότι κατ' εξακολούθηση έγκληµα είναι 
εκείνο το οποίο τελείται από το ίδιο πρόσωπο και απαρτίζεται από περισσότερες 
οµοειδής πράξεις, διακρινόµενες χρονικά µεταξύ τους, που προσβάλλουν το ίδιο 
έννοµο αγαθό και κάθε µία περιέχει πλήρη τα στοιχεία ενός και του αυτού 
εγκλήµατος, συνδέονται δε µεταξύ τους µε την ταυτότητα της προς εκτέλεση 
απόφασης.  
- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠοιν∆ 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 τα αποδεικτικά µέσα 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 
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αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα από αυτά, δεν 
υποδηλώνει ότι δε λήφθηκαν υπόψη τα άλλα.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοιν∆, 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 το λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα 
της απόφασης, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού προς το 
σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον 
Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13α, 45, 259,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1007 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράβαση καθήκοντος. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. Παραγραφή. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 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 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 ιδίου 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 του υπαλλήλου, β) 
πρόθεση του δράστη, δηλαδή δόλος, που περιέχει τη θέληση παράβασης 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. Το έννοµο αγαθό που προστατεύει η διάταξη του άρθρου 259 του ΠΚ και 
προσβάλλεται από την αξιόποινη πράξη που προβλέπεται από αυτήν είναι η 
λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών αποκλειστικά προς το συµφέρον της πολιτείας 
και της κοινωνίας που έχουν ταχθεί να εξυπηρετούν οι υπάλληλοι µε χρηστότητα και 
καθαρότητα. Έτσι, αξιόποινη είναι η ελεγχόµενη πράξη (ενέργεια ή παράλειψη) του 
υπαλλήλου µόνον αν συνιστά (θετική ή αποθετική) έκφραση πολιτειακής βούλησης 
και άσκηση κρατικής εξουσίας µέσα στον κύκλο των δηµοσίων υποθέσεων και όχι 
απλώς η παράβαση υποχρεώσεων, που ανάγονται και εξυπηρετούν άλλα συµφέροντα 
των δηµοσίων υπηρεσιών, όπως η εύρυθµη λειτουργία αυτών, η τήρηση της 
υπαλληλικής δεοντολογίας κλπ. Ως υπάλληλος, κατά το άρθρο 13α του ΠΚ, νοείται 
κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση της 
υπηρεσίας δηµοσίου δικαίου. Ο δόλος του δράστη συνίσταται είτε στη θέληση είτε 
στη γνώση και αποδοχή της παράβασης των υπηρεσιακών του καθηκόντων να 
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επιφέρει την παράνοµη ωφέλεια ή την βλάβη και συγχρόνως όταν η υπηρεσιακή 
παράβαση είναι αντικειµενικά πρόσφορη να οδηγήσει στην ωφέλεια ή την βλάβη µε 
τον συγκεκριµένο τρόπο που σχεδιάστηκε και τελέστηκε από τον δράστη, ο οποίος 
πρέπει να γνωρίζει την εν λόγω προσφορότητα. Τέτοια προσφορότητα υπάρχει όταν η 
ωφέλεια ή η βλάβη που επιδιώκει ο δράστης µπορεί να πραγµατωθεί µόνο µε την 
παράβαση του συγκεκριµένου καθήκοντος ή και µε την παράβαση αυτού. Για την 
ολοκλήρωση του εγκλήµατος του άρθρου 259 του ΠΚ δεν απαιτείται να 
πραγµατοποιηθεί η επιδιωκόµενη παράνοµη ωφέλεια ή βλάβη. Ενώ, αν η παράβαση 
καθήκοντος έγινε για άλλον σκοπό ή µε κανένα σκοπό, ή η ωφέλεια ή η βλάβη 
επέρχεται ως συµπτωµατική συνέπεια της παράβασης , τότε το έγκληµα της 
παράβασης καθήκοντος δεν στοιχειοθετείται. 
- Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 του Π.Κ το αξιόποινο των εγκληµάτων 
εξαλείφεται µε παραγραφή, η οποία, προκειµένου για πληµµελήµατα, είναι πενταετής 
και αρχίζει από τότε που τελέσθηκε η πράξη. Η προθεσµία της παραγραφής 
αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η κύρια διαδικασία και έως ότου 
γίνει αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, όχι όµως πέραν των τριών ετών για τα 
πληµµελήµατα. Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 310 
παρ. 1 εδ. β1, 370 εδ. β' και 511 ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι η παραγραφή, ως θεσµός 
δηµόσιας τάξεως, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της 
δίκης, ακόµη και από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος, διαπιστώνοντας τη συµπλήρωση 
αυτής, υποχρεούται να αναιρέσει την προσβαλλόµενη καταδικαστική απόφαση και να 
παύσει οριστικά την ποινική δίωξη, εφόσον η αίτηση αναιρέσεως είναι τυπικά 
παραδεκτή και περιέχεται σ' αυτήν ένας τουλάχιστον παραδεκτός και βάσιµος λόγος 
από τους περιοριστικά αναφερόµενους στο άρθρο 510 ΚΠοιν∆ (ΟλΑΠ 7/2005). 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 111, 112, 113, 259, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 2218/1995, άρθ. 18,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 549 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράβαση καθήκοντος. Κατάρτιση συµβάσεως µεταφοράς µαθητών. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 259 του ΠΚ, "υπάλληλος που µε πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα 
της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο 
όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο 
ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται µε άλλη ποινική διάταξη". Από τη διάταξη 
αυτή, που σκοπό έχει την προστασία της οµαλής και απρόσκοπτης διεξαγωγής της 
δηµόσιας υπηρεσίας για το γενικότερο συµφέρον, συνάγεται ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της παραβάσεως καθήκοντος, δράστης του οποίου 
µπορεί να είναι µόνον υπάλληλος, κατά την έννοια των άρθρων 13 στοιχ. α' και 263α' 
του ίδιου κώδικα, και τέτοιος θεωρείται και ο νοµάρχης, απαιτούνται α) παράβαση 
από τον υπάλληλο του υπηρεσιακού του καθήκοντος, όπως αυτό καθορίζεται από το 
νόµο ή διοικητική πράξη ή από ιδιαίτερες κατά νόµον οδηγίες της προϊσταµένης 
αρχής ή ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας του, β)δόλος του δράστη που περιέχεται 
στη βούλησή του να παραβεί το καθήκον του και γ)σκοπός του δράστη, επιπλέον, να 
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προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να 
βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο, χωρίς όµως να απαιτείται για την πραγµάτωση του 
εγκλήµατος και η επίτευξη του σκοπού αυτού.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 43 εδ. α' του ν. 3731/2008 "∆ηµοτική αστυνοµία, 
αλλοδαποί, ιθαγένεια, ΕΛΑΣ κ.λπ. θέµατα αρµοδιότητας Υπ. Εσωτ.", η ισχύς του 
οποίου, κατά το εδ. β' του ίδιου άρθρου, άρχισε από την κατάθεσή του στη Βουλή, 
"συµβάσεις µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που 
καταρτίσθηκαν µεταξύ των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των αστικών ή 
υπεραστικών ΚΤΕΛ, τουριστικών λεωφορείων ή ταξί, για τις οποίες οι Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις δεν τήρησαν τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α), όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242 Α), της 
παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3090/2002 (ΦΕΚ 329 Α) και της παραγράφου 27 
του άρθρου 12 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α`) ή όµοιες συµβάσεις µεταφοράς 
µαθητών που καταρτίσθηκαν κατά παρέκκλιση της διαδικασίας των υπ` αριθµ. 
ΙΒ/6722/29.8.1996 (ΦΕΚ 794 Β) και ΙΒ/6071/26.8.1998 (ΦΕΚ 932 Β) κοινών 
αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, θεωρούνται νόµιµες". Από τη διάταξη αυτή σαφώς 
προκύπτει ότι Νοµάρχης, ο οποίος, πριν από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, 
κατήρτισε συµβάσεις µεταφοράς µαθητών χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία που 
προβλέπεται από τις ως άνω διατάξεις νόµων και κοινών υπουργικών αποφάσεων 
(προκήρυξη δηµοσίου µειοδοτικού διαγωνισµού κ.λπ.), δεν µπορεί πλέον, µετά την 
έναρξη ισχύος του εν λόγω άρθρου, να διωχθεί για παράβαση καθήκοντος, αφού οι 
συµβάσεις αυτές θεωρούντο, πλέον, νόµιµες. Αν δε είχε προηγηθεί ποινική δίωξη 
κατ` αυτού, το δικαστήριο, εφαρµόζοντας, κατ` άρθρο 2§1 του ΠΚ, τον επιεικέστερο 
νόµο, είναι υποχρεωµένο να τον κηρύξει αθώο, εφόσον η εν λόγω πράξη έπαυσε 
πλέον να είναι αξιόποινη.  
- 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. 
Η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή µπορεί να αναφέρεται και σε άλλη µη ποινική 
διάταξη ουσιαστικού νόµου, εφόσον αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρµογή 
της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, όπως είναι και η ανωτέρω του άρθρου 43 του ν. 
3731/2008, αφού αυτή αποτελεί, κατά τα προαναφερθέντα, προϋπόθεση για την 
εφαρµογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 259 του ΠΚ. Τέλος, κατά 
τη διάταξη του άρθρου 518 παρ. 1 εδ. α του ΚΠοιν∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 50 Ν.3160/2003, "αν ασκηθεί αναίρεση επειδή έχει γίνει εσφαλµένη εφαρµογή 
ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, ο Άρειος Πάγος δεν παραπέµπει την 
υπόθεση αλλά εφαρµόζει τη σωστή ποινική διάταξη και, αν δεν υπάρχει αξιόποινη 
πράξη, κηρύσσει αθώο τον κατηγορούµενο".  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 259, 263 Α,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 2741/1999, άρθ. 8,  
Νόµοι: 3060/2002, άρθ. 2,  
Νόµοι: 3310/2005, άρθ. 12,  
Νόµοι: 3731/2008, άρθ. 43,  
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∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Παράβαση της υποχρέωσης προς διατροφή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 387 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση της υποχρέωσης προς διατροφή. Οικονοµική δυνατότητα του υποχρέου. 
Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 358 του ΠΚ όποιος κακόβουλα παραβιάζει την 
υποχρέωση διατροφής, που του την έχει επιβάλει ο νόµος και έχει αναγνωρισθεί, 
έστω και προσωρινά από το δικαστήριο, µε τέτοιο τρόπο ώστε ο δικαιούχος να 
υποστεί στερήσεις ή να αναγκασθεί να δεχθεί βοήθεια άλλων, τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι ενός έτους. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της παραβιάσεως της υποχρεώσεως για διατροφή 
απαιτείται δεδηλωµένη παράλειψη του φεροµένου ως υποχρέου προς διατροφή, 
προβλεποµένη από το νόµο και αναγνωρισµένη µε δικαστική απόφαση, έστω και 
προσωρινά που διατηρεί την ισχύ της µέχρι να εκδοθεί οριστικά απόφαση διατροφής, 
έστω και αν µεταβληθούν οι όροι της διατροφής, καθόλο το χρονικό διάστηµα της 
παραβιάσεως της υποχρεώσεως παρότι είχε την οικονοµική δυνατότητα να καταβάλει 
το χρηµατικό ποσό που επιδικάστηκε για την κάλυψη των αναγκών επιβιώσεως του 
δικαιούχου για το προσδιορισµένο χρονικό διάστηµα και ακόµη να υποστεί ο 
δικαιούχος στερήσεις ή να αναγκασθεί να δεχθεί τη βοήθεια άλλων για τη διατροφή 
του.  
- Η οικονοµική δυνατότητα του υποχρέου κρίνεται ανάλογα µε τον οικονοµική του 
κατάσταση και την επαγγελµατική του δραστηριότητα. Για τη στοιχειοθέτηση της 
υποκειµενικής υποστάσεως του ανωτέρω εγκλήµατος απαιτείται δόλος του δράστη, 
έστω και ενδεχόµενος ο οποίος συνίσταται στη γνώση και αποδοχή όλων των 
στοιχείων της αντικειµενικής υποστάσεως και περιλαµβάνει και τη γνώση της περί 
διατροφής υποχρεώσεως µε βάση δικαστική απόφαση που την έχει αναγνωρίσει και 
πρέπει να είναι εκτελεστεί χωρίς να απαιτείται και τυπικά επίδοση της αποφάσεως 
στον υπόχρεο µε δικαστικό επιµελητή και ως πρόσθετο στοιχείο να είναι η 
παραβίαση της προς διατροφή υποχρεώσεως κακόβουλη, που καταφάσκεται όταν 
αυτή οφείλεται σε ενδιάθετη βούληση µη συµµορφώσεως του δράστη προς την 
υποχρέωση από κακεντρέχεια ή κακή θέλησης ή διάθεση αντιπαλότητας και όχι 
απλώς σε λησµοσύνη ή αδυναµία προς χορήγηση των οφειλοµένων. Η απόφαση του 
πολιτικού δικαστηρίου δεσµεύει το ποινικό δικαστήριο περί της υπάρξεως 
υποχρεώσεως διατροφής πλην όµως τούτο ερευνά το κύρος και την ισχύ της 
αποφάσεως κατά το άρθρο 60 παρ. 1 του ΚΠοιν∆ σε συνάρτηση µε το χρόνο της 
παραβιάσεως της υποχρεώσεως διατροφής, που είναι όπως συνάγεται από το άρθρο 
17 του ΠΚ το χρονικό διάστηµα από της παραλείψεως της οφειλοµένης ενεργείας της 
καταβολής της επιδικασθείσης ανά µήνα διατροφής, συνεπεία της οποίας 
δηµιουργείται και διατηρείται µε τη θέληση του δράστη παράνοµη κατάσταση µέχρι 
λήξεως της καταστάσεως αυτής, ήτοι µέχρι την εξ ολοκλήρου καταβολής του ποσού 
της διατροφής προς τον δικαιούχο, οπότε παύει η πραγµάτωση του εγκλήµατος.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία ή έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του ίδιου κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα, 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 



 

[49] 
 

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 επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί η γενική αναφορά των αποδεικτικών µέσων κατά 
το είδος τους. Έλλειψη τέτοιας αιτιολογίας υπάρχει και όταν η αιτιολογία είναι 
εντελώς τυπική προς την οποία εξοµοιώνεται και εκείνη που παραπέµπει στα 
πραγµατικά περιστατικά του διατακτικού ή εκτός αυτού. Η αλληλοσυµπλήρωση του 
σκεπτικού µε το διατακτικό, στο οποίο όµως λογικό συµπέρασµα καταχωρίζοντας 
όλα τα στοιχεία του εγκλήµατος είναι επιτρεπτή, πλην όµως προϋποθέτει ότι 
ορισµένα από τα περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία 
σχετικά µε τα αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος αναφέρονται 
στο σκεπτικό ως ιστορικά γεγονότα, ήτοι εξειδικευµένα κατά τα ατοµικά και 
ιδιαίτερα αυτών γνωρίσµατα κατά την ουσία, το ποσό, το ποιον, τον τόπο, το χρόνο 
και τις σχέσεις των, κατά τα λοιπά δε θα γίνει παραποµπή στο διατακτικό. Κατά 
συνέπεια, αν δεν αναφέρεται στο σκεπτικό κανένα από τα περιστατικά αυτά αλλά 
γίνεται καθολική παραποµπή στα περιστατικά που αναγράφονται στο διατακτικό της 
αποφάσεως ή στο κατηγορητήριο, δεν νοείται αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού 
µε το διατακτικό και δεν πληρούται η απαίτηση ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας της αποφάσεως που επιβάλλεται προς τις προαναφερθείσες διατάξεις του 
Συντάγµατος και του ΚΠοιν∆  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 17, 358, 
ΚΠ∆: 60, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Παράνοµη εγκατάσταση κεραίας  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 764 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ορθή και αιτιολογηµένη καταδίκη για παράνοµη εγκατάσταση κεραίας. 
- Ο ισχυρισµός του κατηγορουµένου ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 70 παρ.1β του ν. 
3431/2006 (ΦΕΚ Α' 13/3.2.2006), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 1 παρ.1Β του ν. 
2801/2000 και όρισε ότι "ο ΟΤΕ και η ΕΡΤ υποχρεούνται σε λήψη αδείας όλων των 
κεραιοσυστηµάτων, που έχουν εγκαταστήσει µέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
νόµου, και στερούνται σχετικής άδειας. Προς το σκοπό αυτόν, εντός δεκαοκτώ (18) 
µηνών από τη δηµοσίευση του (σηµ. 3.2.2006), οι άνω κάτοχοι των κατασκευών 
κεραιών υποβάλλουν αίτηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά στην Ε.Ε.Τ.Τ. Μέχρι 
παρελεύσεως της άνω προθεσµίας, τα κεραιοσυστήµατα αυτά θεωρούνται ως 
νοµίµως εγκατεστηµένα", πρέπει να θεωρηθεί ότι στις 20.4.2004 η επίµαχη κεραία 
θεωρείτο ως νόµιµα εγκατεστηµένη, πρέπει ν' απορριφθεί ως αβάσιµος, καθώς η 
διάταξη αυτή τέθηκε σε ισχύ δύο περίπου έτη αργότερα από την ηµέρα που 
τελέστηκε η πράξη και δε µπορεί να εφαρµοστεί αναδροµικά. Εποµένως ο 
κατηγορούµενος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος για την πράξη αυτή. Πρέπει όµως να του 
αναγνωριστούν οι ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 παρ.2δ ΠΚ, όπως 
δέχτηκε και το πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο και αφού ο κατηγορούµενος προσπάθησε να 
άρει τις συνέπειες της πράξης του υποβάλλοντας µεταγενέστερα αίτηση για τη 
χορήγηση άδειας". Με αυτά που δέχθηκε το Τριµελές Πληµµελειοδικείο Ρεθύµνης, 
διέλαβε στην προσβαλλόµενη απόφαση του, την από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του Κ.Π.∆, απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη 
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αιτιολογία, αφού αναφέρει µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά 
κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία τα 
οποία συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του παραπάνω 
εγκλήµατος, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία αποδείχθηκαν τα περιστατικά αυτά 
και τους νοµικούς συλλογισµούς, µε βάση τους οποίους τα υπήγαγε στις 
εφαρµοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 1, 14, 26 παρ.1α, 27 
παρ.1, 51, 53 του ΠΚ, και 1 παρ.2Α, 4 και 5Α του Ν. 2801/2000, τις οποίες ορθώς 
ερµήνευσε και εφάρµοσε και δεν παραβίασε ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου µε 
ασαφείς, ελλιπείς ή αντιφατικές παραδοχές. Ειδικότερα, αιτιολογείται η κρίση του 
∆ικαστηρίου, ότι ο αναιρεσείων τέλεσε την πράξη της παράβασης του άρθρου 1 
παρ.2Α, 4, 5Α του Ν. 2801/2000, για την οποία καταδικάσθηκε, µε τις παραδοχές ότι 
την 20-4-2004 κατά την οποία διαπιστώθηκε από την οικεία Πολεοδοµική υπηρεσία 
της Ρεθύµνης, η κατασκευή και η εγκατάσταση του επίµαχου σταθµού ξηράς κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας επί της οδού ΧΧΧ της πόλεως Ρεθύµνης, χωρίς την απαιτούµενη 
άδεια της αρµόδιας αρχής, ο αναιρεσείων εξακολουθούσε να έχει την ιδιότητα του 
Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου του ΟΤΕ και να ασκεί µε την ιδιότητα 
αυτή τα καθήκοντα του. Η αιτίαση του αναιρεσείοντος ότι η ανωτέρω πράξη κατέστη 
ανέγκλητη σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 70 παρ. 16 του µεταγενέστερου ν. 
3431/2006, η οποία ως ευµενέστερος νόµος πρέπει να εφαρµοστεί κατά το άρθρο 2 
του Π.Κ, είναι αβάσιµη και απορριπτέα. Ειδικότερα από τη διάταξη του άνω άρθρου 
70 παρ.1β του Ν. 3431/2006, η οποία ορίζει ότι ο ΟΤΕ και η ΕΡΤ ΑΕ υποχρεούνται 
σε λήψη αδείας όλων των κεραιοσυστηµάτων, που έχουν εγκαταστήσει µέχρι τη θέση 
σε ισχύ του εν λόγω νόµου και στερούνται σχετικής άδειας, προς το σκοπό δε αυτό 
µέσα σε προθεσµία 18 µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού (3-2-2006), ήτοι 
µέχρι την 3-8-2007, θα πρέπει οι άνω κάτοχοι των κατασκευών κεραιών να 
υποβάλουν την αίτηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά στην Ε.Ε.Τ.Τ, µέχρι δε 
παρελεύσεως της άνω προθεσµίας των 18 µηνών, τα κεραιοσυστήµατα αυτά 
θεωρούνται ως νοµίµως εγκατεστηµένα, προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη χορήγηση και τη λήψη της σχετικής άδειας κεραιοσυστηµάτων, που έχουν 
εγκατασταθεί µέχρι την ισχύ του ν. 3431/2006, είναι η υποβολή της σχετικής αίτησης 
µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσµίας 18 µηνών, από 
της ισχύος του νόµου (3-2-2006). Στην προκείµενη όµως, περίπτωση, από τις 
παραδοχές της προσβαλλόµενης απόφασης, αλλά και από τα έγγραφα της 
δικογραφίας, τα οποία παραδεκτώς επισκοπούνται για τις ανάγκες του αναιρετικού 
ελέγχου, προκύπτει ότι όχι µόνο δεν τηρήθηκε η ανωτέρω απαραίτητη προϋπόθεση, 
αλλά ούτε και υποβλήθηκε από µέρους του Οργανισµού, ανάλογη αίτηση µε τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, µέσα στην αποκλειστική προθεσµία των 18 µηνών και 
συνεπώς, στην πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο αναιρεσείων, που τελέστηκε 
στις 20-4-2004, δεν έχει εφαρµογή η προδιαληφθείσα διάταξη του άρθρου 70 παρ.1β 
του ν. 3431/2006. Επίσης, είναι αβάσιµη και η αιτίαση του αναιρεσείοντος, ότι το 
δικαστήριο στήριξε την κρίση περί της ενοχής του και στην υπ' αριθµ. 38275/1967 
απόφαση του Νοµάρχη Ρεθύµνης, η οποία ναι µεν αναγνώσθηκε, χωρίς όµως, να 
συνεκτιµηθεί και αξιολογηθεί το περιεχόµενο της µε τα λοιπά αποδεικτικά µέσα. 
Τούτο, γιατί, από τις παραδοχές της προσβαλλοµένης αποφάσεως, προκύπτει ότι η ως 
άνω απόφαση του Νοµάρχη, λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο και συνεκτιµήθηκε 
µε τα λοιπά αποδεικτικά µέσα, χωρίς να είναι ανάγκη να γίνεται ιδιαίτερη µνεία και 
αναφορά στο έγγραφο αυτό. Τέλος, είναι αβάσιµη και η αιτίαση του αναιρεσείοντος, 
ότι κατά την 20-4-2004, χρονολογία τελέσεως της πράξεως, είχε τυπική και όχι 
ουσιαστική συµµετοχή στην άσκηση των καθηκόντων του, ως Προέδρου και 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου του ΟΤΕ, αφού, σύµφωνα µε τις παραδοχές της 
αποφάσεως, αυτός άσκησε τα άνω καθήκοντα του µέχρι και την 5-5-2004. Εποµένως, 
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οι προβαλλόµενοι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' και Ε' του Κ.Π.∆, λόγοι της 
αιτήσεως αναιρέσεως περί ελλείψεως της επιβαλλόµενης ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και περί εσφαλµένης εφαρµογής των ουσιαστικών 
ποινικών διατάξεων, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιµοι.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
ΠΚ: 84, 
Νόµοι: 2801/2000, άρθ. 1,  
Νόµοι: 3431/2006, άρθ. 70, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Παράνοµη µεταφορά λαθροµεταναστών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1673 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 47, 83, 88,  
ΚΠ∆: 170, 233, 236, 333, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 3386/2005, άρθ. 88,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Παράνοµη µεταφορά λαθροµεταναστών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1515 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράνοµη µεταφορά λαθροµεταναστών. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 2910/2001, όπως ισχύει µετά την 
αντικατάστασή της µε το άρθρο 37 του Ν. 3153/2003 (ΦΕΚ Α' 153/19.6.2003) και 
έχει εν προκειµένω εφαρµογή, ως εκ του χρόνου τέλεσης της πράξης, " Πλοίαρχοι ή 
κυβερνήτες πλοίου, πλωτού µέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους 
µεταφορικού µέσου, που µεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα αλλοδαπούς 
που δεν έχουν δικαίωµα εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή στους οποίους έχει 
απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και αυτοί που τους προωθούν 
στο εσωτερικό της χώρας, ή διευκολύνουν τη µεταφορά ή την 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". Από την διάταξη αυτή 
προκύπτει, ότι το άνω αδίκηµα, είναι υπαλλακτικώς µικτό, που πραγµατοποιείται µε 
έκαστο, των άνω, τρόπων, από τα πρόσωπα που αποδέχονται να µεταφέρουν στην 
Ελλάδα αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωµα να εισέλθουν στο έδαφός της ή 
τους προωθούν στο εσωτερικό της χώρας ή διευκολύνουν την µεταφορά ή την 
προώθησή τους ή τους εξασφαλίζουν κατάλυµα για απόκρυψη, γνωρίζοντας την 
αυθαίρετη είσοδό τους ως λαθροµεταναστών, ενεργούντες µε δόλο.  
 - Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ` αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 
ή λογικά κενά, τα προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία πραγµατικά 
περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των 
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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 στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, εφαρµόσθηκε. Ως προς τις αποδείξεις, αρκεί αυτές να αναφέρονται στην 
απόφαση κατ` είδος (µάρτυρες, έγγραφα κτλ), χωρίς να είναι απαραίτητο να 
διευκρινίζεται από ποιό ή ποιά αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε η κάθε παραδοχή. Για 
την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο. ∆εν αποτελούν όµως 
λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η 
εσφαλµένη εκτίµηση των εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των 
µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς κα αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου 
χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως των 
αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά 
ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Ιδιαίτερη αιτιολογία για την ύπαρξη 
δόλου, δεν είναι κατ` αρχήν αναγκαία, αφού αυτός ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής 
των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και 
προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες τελέσεως του, διαλαµβάνεται δε περί αυτού 
(δόλου) αιτιολογία στην κυρία αιτιολογία για την ενοχή, εκτός αν αξιώνονται από το 
νόµο πρόσθετα στοιχεία για την υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, όπως "η εν 
γνώσει" ορισµένου περιστατικού τέλεση της πράξεως (άµεσος δόλος) ή ορισµένος 
περαιτέρω σκοπός (εγκλήµατα µε υπερχειλή υποκειµενική υπόσταση). Ειδικότερα, η 
ύπαρξη του δόλου στην παράβαση της διατάξεως του άρθρου 55 παρ. 1 του 
προαναφερθέντος ν. 2910/2001 δεν είναι αναγκαίο κατ` αρχήν να αιτιολογείται 
ιδιαιτέρως, απαιτείται όµως να διαλαµβάνεται σ` αυτή το παράνοµο της εισόδου των 
αλλοδαπών στο Ελληνικό έδαφος και η περί τούτου γνώση του υπαιτίου της πράξεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 2910/2001, άρθ. 55,  
Νόµοι: 3153/2003, άρθ. 37,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Περιύβριση νεκρών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1652 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Περιύβριση νεκρών. Πολιτική αγωγή. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 201 του ΠΚ "όποιος αφαιρεί αυθαίρετα νεκρό ή τα 
µέλη του ή την τέφρα του, από εκείνους που έχουν δικαίωµα να τα φυλάξουν ή 
ενεργεί πράξεις υβριστικά ανάρµοστες σχετικά µε αυτά ή µε τάφο τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι δύο ετών". Η διάταξη αυτή, όπως προκύπτει από τη διατύπωση της, 
προστατεύει το δηµόσιο συµφέρον που απαιτεί την προστασία του αισθήµατος 
ευσέβειας και ευλάβειας των νεκρών, αλλά και το ιδιωτικό συµφέρον εκείνων που 
έχουν την παραφυλακή των νεκρών, εκείνων δηλαδή που εθιµικά δικαιούνται ή στα 
χέρια των οποίων εν τοις πράγµασι βρίσκεται ο νεκρός (γηροκοµείο, αστυνοµική 
αρχή, διεύθυνση του νεκροταφείου κλπ). Οι συγγενείς του νεκρού είναι άµεσα 
ζηµιωθέντες από την αξιόποινη αυτή πράξη, η οποία αποβλέπει στην προστασία του 
αισθήµατος ευλάβειας στη µνήµη των νεκρών, το οποίο εύλογα υπάρχει µε 
ζωηρότητα σ' αυτά τα πρόσωπα, τους στενούς δηλαδή συγγενείς του συγκεκριµένου 
νεκρού, στους οποίους εύλογο είναι ότι τους παρέχεται, από το νόµο, το δικαίωµα της 
παράστασης τους στην ποινική διαδικασία ως πολιτικώς εναγόντων, ώστε να 
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µπορούν να ενεργούν πληρέστερα για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων τους, αφού 
από την αξιόποινη αυτή πράξη θίγονται και αυτά ευθέως στη σφαίρα ακριβώς του 
ζωηρού αυτού αισθήµατος τους ευλάβειας στη µνήµη του στενού συγγενούς τους 
νεκρού, που ανάγεται στον εσωτερικό τους κόσµο και συνεπώς βλάπτονται ηθικά, 
άµεσα, παρά το νόµο, µε την έννοια των άρθρων 914 και 932 του ΑΚ.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 2 ΚΠ∆, απόλυτη ακυρότητα, που δηµιουργεί 
λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ίδιου 
Κώδικα, επιφέρει και η παρά το νόµο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στη 
διαδικασία του ακροατηρίου, η οποία υπάρχει όταν δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του 
οι όροι της ενεργητικής και παθητικής νοµιµοποιήσεως για την άσκηση της πολιτικής 
αγωγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 ΚΠ∆, ή όταν παραβιάσθηκε 
η διαδικασία που έπρεπε να τηρηθεί σχετικά µε τον τρόπο και το χρόνο ασκήσεως και 
υποβολής της, κατά το άρθρο 68 ΚΠ∆. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 63 εδ α' του ίδιου 
Κώδικα, η πολιτική αγωγή, µε την οποία επιδιώκεται χρηµατική ικανοποίηση λόγω 
ηθικής βλάβης, µπορεί να ασκηθεί στο ποινικό ∆ικαστήριο από τα πρόσωπο που 
έχουν το δικαίωµα αυτό, σύµφωνα µε τα άρθρα 914 και 932 ΑΚ, κατά δε το άρθρο 68 
παρ. 2 ΚΠ∆, εκείνος που κατά τον Αστικό Κώδικα δικαιούται χρηµατική 
ικανοποίηση εξαιτίας ηθικής βλάβης, µπορεί να υποβάλλει την απαίτησή του στο 
ποινικό ∆ικαστήριο, ωσότου αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία, χωρίς έγγραφη 
προδικασία. ∆ικαιούχος της χρηµατικής αυτής ικανοποιήσεως είναι µόνον ο φορέας 
του δικαιώµατος ή εννόµου συµφέροντος που έχει προσβληθεί.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 201,  
ΚΠ∆: 63, 64, 68, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
ΑΚ: 914, 932,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Πορνογραφία 
∆ικαστήριο: Συµβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης 
Αριθµός απόφασης: 80 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πορνογραφία ανηλίκων. Απαράδεκτη έφεση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 348Α παρ. 1 ΠΚ όποιος µε πρόθεση παράγει, διανέµει, 
δηµοσιεύει, επιδεικνύει, εισάγει στην επικράτεια ή εξάγει από αυτήν, µεταφέρει, 
προσφέρει, πωλεί ή µε άλλον τρόπο διαθέτει, αγοράζει, προµηθεύεται, αποκτά ή 
κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας, ή διαδίδει ή µεταδίδει πληροφορίες σχετικά µε 
την τέλεση των παραπάνω πράξεων, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους 
και χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ [συµβατική (µη 
ηλεκτρονική) πορνογραφία ανηλίκων]. Κατά την § 2 του άρθρου αυτού, όποιος µε 
πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί η µε οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέµει, 
διαβιβάζει, αγοράζει, προµηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας, ή 
διαδίδει πληροφορίες σχετικά µε την τέλεση των παραπάνω πράξεων διά συστήµατος 
ηλεκτρονικού υπολογιστή η µε τη χρήση του διαδικτύου, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή πενήντα έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(ηλεκτρονική πορνογραφία ανηλίκων). Κατά την παρ. 3 υλικό παιδικής 
πορνογραφίας, κατά την έννοια των προηγουµένων παραγράφων, συνιστά η 
αναπαράσταση ή η πραγµατική ή εικονική αποτύπωση σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό 
φορέα του σώµατος ή µέρους του σώµατος του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως 
προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και πραγµατικής ή εικονικής ασελγούς πράξης 
που διενεργείται από ή µε ανήλικο. Τέλος σύµφωνα µε την § 4 του ίδιου άρθρου, οι 
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πράξεις της πρώτης και δεύτερης παραγράφου τιµωρούνται µε κάθειρξη µέχρι δέκα 
ετών και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ: α) αν 
τελέστηκαν κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και β) αν η παραγωγή του υλικού 
παιδικής πορνογραφίας συνδέεται µε την εκµετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή 
διανοητικής ασθένειας ή σωµατικής δυσλειτουργίας λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου 
ή µε την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή µε τη χρησιµοποίηση ανηλίκου 
που δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας του (ιδιαίτερα 
διακεκριµένες µορφές πορνογραφίας ανηλίκων, στην οποία περιλαµβάνονται και δύο 
εγκλήµατα εκ του αποτελέσµατος, δηλαδή η βαριά σωµατική βλάβη του ανηλίκου 
παθόντος και η θανατηφόρα παιδική πορνογραφία, που δεν ενδιαφέρουν εν 
προκειµένω).  
Η παραπάνω διάταξη εισήχθη για πρώτη φορά µε το άρθρο 6 Ν. 3064/2002 και ισχύει 
σήµερα µε τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι ν. 3625/2007 και ν. 3727/2008. Με το 
Ν. 3625/2007 κυρώθηκε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύµβασης των Ηνωµένων 
Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την Εµπορία Παιδιών, την Παιδική 
Πορνεία και Παιδική Πορνογραφία (Νέα Υόρκη 25.5.2000). Η βασικότερη 
τροποποίηση που επέφερε ο νόµος αυτός ήταν η απάλειψη από το κείµενο του 
άρθρου 348Α του όρου «από κερδοσκοπία», η οποία απαιτούνταν ως υποκειµενικό 
στοιχείο του αδίκου να διέπει όλες τις πράξεις της παιδικής πορνογραφίας, 
προκειµένου αυτή να είναι αξιόποινη. Εφεξής ο νοµοθέτης αρκείται στην ύπαρξη 
ενδεχόµενου δόλου («µε πρόθεση») ως προς τα στοιχεία της αντικειµενικής 
υπόστασης του εγκλήµατος της πορνογραφίας ανηλίκων. Επίσης, εισήχθη η παρ. 2, 
στην οποία προβλέπεται η αυστηρότερη τιµωρία ενός συνόλου συµπεριφορών 
(παραγωγή, προσφορά, πώληση ή γενικότερα διάθεση, διανοµή, διαβίβαση, αγορά, 
προµήθεια ή κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, καθώς και διάδοση 
πληροφοριών σχετικών µε την τέλεσή τους) όταν αυτές τελούνται «διά συστήµατος 
ηλεκτρονικού υπολογιστή ή µε τη χρήση διαδικτύου». Επιπλέον, προστέθηκε στην § 
4 του άρθρου 348Α η «κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια» τέλεση του εγκλήµατος ως 
κακουργηµατική µορφή (στοιχείο α) και αναδιατυπώθηκε η περίπτωση του πρώτου 
εδαφίου της περίπτωσης β της § 4.  
Από τη διατύπωση του άρθρου 348Α ΠΚ, προκύπτει ότι στην § 1 αυτού προβλέπεται 
η βασική µορφή του εγκλήµατος, στην παρ. 2 προβλέπεται απλώς διακεκριµένη 
µορφή του εγκλήµατος µε την τέλεση των πράξεων µέσω συστήµατος ηλεκτρονικού 
υπολογιστή ή µε τη χρήση του διαδικτύου και στην § 4 ιδιαίτερα διακεκριµένη µορφή 
των πράξεων της πρώτης και δεύτερης παραγράφου, δηλαδή επιβαρυντικές 
περιπτώσεις παιδικής πορνογραφίας µε διαβάθµιση της τιµωρίας τους.  
Ειδικότερα στην παρ. 4 δοµούνται δύο παραλλαγές του εγκλήµατος που τιµωρούνται 
σε βαθµό κακουργήµατος. Η πρώτη αφορά ένα αθροιστικό έγκληµα και ένα έγκληµα 
βλάβης σε βάρος συγκεκριµένων ανηλίκων και ταυτόχρονα γενικής διακινδύνευσης 
κατά της ανηλικότητας. Η δεύτερη από τις παραπάνω παραλλαγές αφορά την 
περίπτωση όπου προκαλείται ένα περαιτέρω αποτέλεσµα βαριάς σωµατικής βλάβης ή 
θανάτου συγκεκριµένου ανηλίκου προσώπου (βλ. Γ. Νούσκαλη, Πορνογραφία 
ανηλίκων, Τα κρίσιµα ζητήµατα του άρθρου 348Α ΠΚ, Ποιν∆ικ 2006.908 επ.).  
Το έννοµο αγαθό για την προστασία του οποίου θεσπίστηκε το άρθρο 348Α ΠΚ είναι 
η γενετήσια ελευθερία και (αυτοτελώς) η παιδική ηλικία (βλ. Ι. Μανωλεδάκη, Η 
διαλεκτική των εννόµων αγαθών, Γεωργίου Μπουρµά, Προσπάθειες εννοιολογικού 
προσδιορισµού της κατοχής ηλεκτρονικών δεδοµένων µε χαρακτήρα παιδικής 
πορνογραφίας, Ποιν∆ικ 2009.323). Κατ' άλλη άποψη, η πορνογραφία ανηλίκων 
προσβάλει τη δηµόσια τάξη, κατά το πρότυπο του άρθρου 184 ΠΚ, ως µια µορφή 
πρόκλησης ή διέγερσης σε προσβολή της ανηλικότητας (Ε. Συµεωνίδου-Καστανίδου, 
Εµβάθυνση στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, έκδ. 2008, σελ. 842, Ιδίας, Ο νέος νόµος 
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3064/2002 για την εµπορία ανθρώπων, 2003, σελ. 46). Τόσο το Ευρωπαϊκό θεσµικό 
πλαίσιο όσο και αυτό το άρθρο 348Α ΠΚ θεωρείται ότι αποσκοπούν στην προστασία 
της γενετήσιας ζωής από την οικονοµική εκµετάλλευση και των ανηλίκων από τη 
σεξουαλική εκµετάλλευση ή, ακόµα, και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Κατ' 
ακρίβεια, πρόκειται και εδώ για την προστασία του έννοµου αγαθού της σεξουαλικής 
αυτοδιάθεσης των ανηλίκων, υπό την ειδικότερη όψη της ακώλυτης και 
αδιατάρακτης σεξουαλικής ανάπτυξης τους. Τούτο δε ιδίως όταν για την παραγωγή 
του παιδικού πορνογραφικού υλικού χρησιµοποιούνται πραγµατικά ανήλικα άτοµα, 
τα οποία καθίστανται έτσι θύµατα σεξουαλικής εκµετάλλευσης (βλ. Ν. 
Παρασκευόπουλου Ε. Φυτράκη, Αξιόποινες σεξουαλικές πράξεις, έκδ. 2011, σελ. 
289). Περαιτέρω από την Εισηγητική 'Εκθεση προκύπτει ότι το νέο άρθρο 348Α ΠΚ 
ποινικοποιεί την πορνογραφία κατά ανηλίκων και δεν περιορίζει την ηλικία αυτών, το 
σώµα των οποίων αποτυπώνεται στο πορνογραφικό υλικό. Κατά την έννοια της 
παραπάνω διάταξης, δεν αρκεί απλώς το υλικό να είναι πορνογραφικό µε την γενική 
του έννοια, αλλά θα πρέπει να αναφέρεται στο σώµα του ανηλίκου, δηλαδή 
προσώπου ανεξαρτήτως φύλου που δεν έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 
του. Ως κατοχή νοείται η φυσική εξουσία του δράστη, ώστε να µπορεί να 
εξακριβώσει µε τη δική του θέληση την ύπαρξη του υλικού και να διαθέτει αυτό 
πραγµατικά και εάν ακόµη προορίζεται για προσωπική του χρήση και όχι για 
περαιτέρω διάθεση (βλ. ενδεικτικώς ΣυµβΑΠ 810/2007, Ποιν∆ικ 2007.813, ΣυµβΑΠ 
628/2006 Ποιν∆ικ 2006.1249, ∆. Κιούπη, σε ΙΜ∆Α, Η παιδική πορνογραφία στο 
διαδίκτυο, Γ. Μπουρµά, ό.π. σελ. 327). Κάτοχος πορνογραφικών δεδοµένων είναι 
εκείνος που τα συνέλεξε και αποθήκευσε σε µνήµη υπολογιστή (σκληρό δίσκο ή στην 
προσωρινή µνήµη του υπολογιστή (βλ. και Β. Χαλκιαδάκη, Η κατοχή υλικού 
παιδικής πορνογραφίας κλπ).  
Συνεπώς, το έγκληµα τελείται όταν το πορνογραφικό υλικό τοποθετείται 
(αποθηκεύεται, αντιγράφεται) σε φορέα δεδοµένων (στο σκληρό δίσκο, CdRom, 
DVD, USB, δισκέτα κλπ.). Κατοχή, πορνογραφικών δεδοµένων έχει εκείνος που τα 
συνέλεξε και αποθήκευσε σταθερά σε µνήµη υπολογιστή και έχει πραγµατική 
δυνατότητα επενέργειας σε αυτά. ∆ιάθεση µε οποιοδήποτε τρόπο υλικού παιδικής 
πορνογραφίας είναι η, πέραν της πώλησης, µετακίνηση του πορνογραφικού υλικού, 
µε ή χωρίς αντάλλαγµα π.χ. δάνειο, δωρεά κλπ. (βλ. Ν. Παρασκευόπουλου-Ε. 
Φυτράκη, ό.π. παρ., σελ. 298, Ειρήνη Βασιλάκη, Η ποινική αντιµετώπιση του 
ηλεκτρονικού εγκλήµατος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ethemis.gr). Πρόκειται 
στην ουσία για πράξη κυκλοφορίας του πορνογραφικού υλικού. Ως κυκλοφορία θα 
µπορούσε να οριστεί η πράξη διάθεσης του υλικού στο κοινό. Ωστόσο, ο 
προβληµατισµός έγκειται στο εάν απαιτείται ένας ελάχιστος αριθµός ατόµων, στον 
οποίο πρέπει να διακινηθεί για να στοιχειοθετηθεί η κυκλοφορία ή αρκεί και η 
διάθεσή του σε ένα συγκεκριµένο άτοµο. Ενόψει του ότι στην § 2 του άρθρου 348Α 
ΠΚ τυποποιείται ξεχωριστά η πώληση και η µε οποιοδήποτε τρόπο διάθεση του 
αντιστοίχου υλικού, ως κυκλοφορία θα πρέπει να νοηθεί η πράξη που το καθιστά 
προσβάσιµο αν όχι σε αόριστο αριθµό ατόµων, πάντως σε περισσότερους από έναν 
(π.χ. ανάρτηση σε ψηφιακό διαδικτυακό πίνακα). Από τη διατύπωση του άρθρου 
348Α ΠΚ γίνεται εµφανές ότι οι περισσότεροι τρόποι του εγκλήµατος του άρθρου 
348Α ΠΚ, όταν αφορούν τα ίδια πορνογραφικά δεδοµένα, στοιχειοθετούν ένα και 
µόνο υπαλλακτικώς µεικτό έγκληµα (Γ. Μπουρµά, ό.π. σελ. 322). Συνεπώς, οι 
περισσότεροι προβλεπόµενοι τρόποι τέλεσης του εγκλήµατος είναι δυνατό να 
εναλλαχθούν αποτελώντας, τελικά, ένα έγκληµα, εφόσον βέβαια αφορούν το ίδιο 
υλικό (τα ίδια πορνογραφικά δεδοµένα). Έτσι, αν κάποιος παράγει, προσφέρει, πωλεί 
ή µε οποιοδήποτε τρόπο διαθέτει, κατέχει κλπ. ένα πορνογραφικό υλικό θα ευθύνεται 
για ένα έγκληµα (βλ. Ν. Παρασκευόπουλου - Ε. Φυτράκη, ό.π. σελ. 310). Εξάλλου, 
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είναι γνωστή και η αρχή της συγχώνευσης, που αξιώνει την εφαρµογή µια φορά της 
σχετικής ποινικής διάταξης (=ένα έγκληµα), αν και πραγµατώνεται πολλές φορές µε 
χωριστές διαδοχικές πράξεις η τυποποιηµένη σ' αυτή εγκληµατική συµπεριφορά, 
όταν οι διαδοχικές προσβολές αναφέρονται στην ίδια µονάδα εννόµου αγαθού. Έτσι, 
στην περίπτωση που κάποιος τελέσει διάφορες πράξεις του άρθρου 348Α ΠΚ θα του 
επιβληθεί µία ποινή λόγω φαινοµενικής πραγµατικής συρροής των δύο ή 
περισσοτέρων πράξεων, που συγχωνεύονται σε ένα έγκληµα πορνογραφίας ανηλίκων 
(βλ. ΣυµβΑΠ 628/2006, ΣυµβΑΠ 810/2007, ΣυµβΑΠ 466/2008 Ποιν∆ικ 2009.20, Γ. 
Νούσκαλη, Ασκήσεις Ποινικού ∆ικαίου, έκδ. 2009, σελ. 124).  
Τέλος, η παρ. 4 του άρθρου 348Α ΠΚ καθιερώνει αυτοτελείς επιβαρυντικές 
περιστάσεις, οι οποίες οδηγούν στην επίταση της ποινής, ήτοι επιβολή κάθειρξης 
µέχρι δέκα ετών και χρηµατικής ποινής 50.000 ως 100.000 ευρώ : α) αν οι πράξεις 
τελέστηκαν κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια (=αθροιστι-κό έγκληµα) και β) αν η 
παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται µε την εκµετάλλευση της 
ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή σωµατικής δυσλειτουργίας λόγω 
οργανικής νόσου ανηλίκου ή µε τη χρησιµοποίηση ανηλίκου που δεν έχει 
συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της ηλικίας του. Αν οι παραπάνω εγκληµατικές 
πράξεις έχουν ως αποτέλεσµα τη βαριά σωµατική βλάβη ή το θάνατο του παθόντος 
ανηλίκου, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηµατική ποινή 100.000 
ως 500.000 ευρώ ή ισόβια κάθειρξη, αντιστοίχως. Παρά την κακή διατύπωση, η 
διακεκριµένη αυτή µορφή φαίνεται να πραγµατώνεται µόνον όταν για την παραγωγή 
του πορνογραφικού υλικού έχει χρησιµοποιηθεί ανήλικος που είναι θύµα 
εκµετάλλευσης ή που δεν έχει συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, µολονότι 
δράστης των συγκεκριµένων πράξεων µπορεί να είναι και τρίτος. Ο φυσικός 
αυτουργός ωστόσο του εγκλήµατος θα πρέπει να γνωρίζει, έστω και ως ενδεχόµενο, 
ότι ο ανήλικος είναι θύµα εκµετάλλευσης ή δεν έχει συµπληρώσει το 15ο έτος της 
ηλικίας του. Ως ανάγκη νοείται όχι µόνο η οικονοµική αλλά και η προσωπική, 
λαµβανόµενη αντικειµενικά, ανεξάρτητα από το αν είναι παροδική ή µόνιµη, πρέπει 
όµως να είναι επιτακτική και ανεπίδεκτη αναβολής. Επίσης, µπορεί να είναι υπαίτια ή 
αναίτια. Ως ανάγκη µπορεί να θεωρηθεί και η κατάσταση που συνεπάγεται κίνδυνο 
της ζωής ή της υγείας και της οποίας η ικανοποίηση δεν επιδέχεται αναβολή. Ως 
εκµετάλλευση της ανάγκης νοείται η συνειδητή και ιδιαίτερα ανάρµοστη αξιοποίηση 
προς όφελος του δράστη της ανάγκης του θύµατος προς κτήση υπέρµετρων 
περιουσιακών ωφεληµάτων. Η αύξηση του ορίου ηλικίας των ανηλίκων που 
χρησιµοποιούνται στην παραγωγή του πορνογραφικού υλικού, από τα δέκα (10) έτη 
στα δέκα πέντε (15) θεωρήθηκε, κατά την Αιτιολογική Έκθεση του ν. 3727/2008, 
αναγκαία για την αποτελεσµατικότερη αποτροπή από την τέλεση του εν-λόγω 
εγκλήµατος και εποµένως για τη µεγαλύτερη προστασία των ανηλίκων (βλ. 
ΑιτιολογικήΈκθεση ν. 3727/2008, ΚΝοΒ 20082716, ∆. Κιούπη, Η παιδική 
πορνογραφία στο διαδίκτυο, σελ 6061).  
- Η πορνογραφία ανηλίκων (που λέγεται και παιδική πορνογραφία, βλ. και την 
διάκριση των όρων παιδί και ανήλικος στον ΠΚ, πριν από την τροποποίηση των 
άρθρων 121 επ. µε το ν. 3189/2003) δεν είναι σηµερινό φαινόµενο, δεδοµένου ότι 
εµφανίστηκε µε την εφεύρεση της φωτογραφίας. Το διαδίκτυο (internet), ωστόσο, 
που είναι παγκόσµιο επικοινωνιακό πλέγµα διασυνδεδεµένων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ οποιουδήποτε 
συνδεδεµένου υπολογιστή (εδώ εµπίπτει και η περίπτωση διακίνησης πορνογραφικού 
υλικού και µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, βλ. ΣυµβΑΠ 1141/2008 ΠοινΧρ 
Νθ 419, ΣυµβΑΠ 1145/2008 ΠοινΧρ Νθ 421), ενέτεινε το πρόβληµα, αφού σε 
ελάχιστο χρόνο από την εµφάνιση του, ως µέσου επικοινωνίας και αναζήτησης 
πληροφοριών, αύξησε ραγδαία το σύνολο του διαθέσιµου υλικού παιδικής 
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πορνογραφίας, τις δυνατότητες παραγωγής και διανοµής του καθώς και την ευκολία 
πρόσβασης σ αυτό, καθιστώντας τον κυβερνοχώρο το κυρίαρχο µέσο διανοµής 
τέτοιου υλικού. Ειδικότερα, το διαδίκτυο προσέφερε τις κατάλληλες συνθήκες για τη 
διεθνή ανάπτυξη και διάδοσης της παιδικής πορνογραφίας, συνθήκες όχι µονάχα 
τεχνολογικές, αλλά ατοµικές και κοινωνικές. Έτσι, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι 
εν γένει τεχνολογικές δυνατότητες, τις οποίες προσφέρει το διαδίκτυο, επιτρέπουν την 
πρόσβαση σε ανεξάντλητες ποσότητες παιδικού πορνογραφικού υλικού από 
ολόκληρο τον κόσµο, υλικό το οποίο καθίσταται άµεσα θεατό και διαθέσιµο σε 
οποιονδήποτε χρήστη εξασφαλίζοντας, την ανωνυµία του, σε οποιονδήποτε τόπο και 
χρόνο, χωρίς ανάγκη µετακίνησης, είτε δωρεάν είτε καταβάλλοντος κάποια 
χρηµατική αµοιβή. Παράλληλα διευκολύνει τη µεταξύ χρηστών ανταλλαγή εικόνων 
και αναπαραστάσεων υψηλής ψηφιακής ευκρίνειας, οι οποίες δεν φθείρονται µε το 
πέρασµα του χρόνου, όπως θα συνέβαινε µε µια συµβατική/εκτυπωµένη φωτογραφία, 
απεικονίσεις οι οποίες αποθηκεύονται εύκολα και σε περιορισµένο χώρο στο σκληρό 
δίσκο ενός υπολογιστή ή σε αποσπώµενα µέρη αυτού, επιτρέποντας τη δηµιουργία 
και την εύκολη απόκρυψη τεράστιων συλλογών πορνογραφικού υλικού. Πέραν των 
τεχνολογικών αυτών δυνατοτήτων το διαδίκτυο επιτρέπει σε ατοµικό επίπεδο, τη 
δηµιουργία και διατήρηση ενός απόλυτα προσωπικού, ανώνυµου και κρυφού 
περιβάλλοντος έκφρασης των ερωτικών φαντασιώσεων, τόσο µέσω της δυνατότητας 
συγκέντρωσης και διατήρησης µιας τεράστιας σε όγκο συλλογής πορνογραφικού 
υλικού, όσο και παρέχοντας τη δυνατότητα να προσεγγίσει ανηλίκους υποψήφια 
θύµατα κακοποίησης, υποδυόµενος πληθώρα διαφορετικών ρόλων, µέσα από τη 
σιγουριά και την ανωνυµία του κυβερνοχώρου. Εξάλλου, µέσα στο ιδιωτικό αυτό 
διαδικτυακό περιβάλλον µειώνονται ή και αναιρούνται εντελώς οποιεσδήποτε, 
σεξουαλικές αναστολές των χρηστών, αφού δεν υπάρχει ο εξωτερικός έλεγχος, ενώ 
παράλληλα µέσα από τις κοινωνικές συνθήκες, τις οποίες προσφέρει ο 
κυβερνοχώρος, νοµιµοποιείται η σεξουαλική τους απόκλιση. Είναι γνωστό ότι 
δηµιουργούνται online κοινότητες παιδοφίλων, µέσα από τις οποίες οι χρήστες µε την 
ανταλλαγή εικόνων, πληροφοριών και εµπειριών αυτονοµιµοποιούν ως οµάδα τις 
σεξουαλικά αποκλίνουσες δραστηριότητες τους, αλληλοκαλύπτονται, 
αλληλοϋποστηρίζονται και κυρίως νοιώθουν ότι ανήκουν σε ένα κοινωνικό σύνολο, 
το οποίο µοιράζεται τα ενδιαφέροντα τους και τους προσφέρει αίσθηµα ασφάλειας 
και δέσµευσης.  
Η διακίνηση πορνογραφικού υλικού αφορά στην ανάρτηση (uploading) και διανοµή 
πορνογραφικών εικόνων. Η διακίνηση αυτή πραγµατοποιείται είτε από καλά 
οργανωµένες οµάδες παιδοφίλων ή οµάδες οργανωµένου εγκλήµατος στα πλαίσια 
αναζήτησης κέρδους, πιο συχνά όµως από απλούς χρήστες, οι οποίοι δεν αποζητούν 
καµιά χρηµατική αµοιβή. Οι αποτυπώσεις παιδικής πορνογραφίας αναρτώνται, 
διακινούνται και ανταλλάσσονται στο διαδίκτυο µέσα από ιστοσελί-δες (websites), 
µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email), µε άµεσα ηλεκτρονικά µηνύµατα 
(instant messages µέσω υπηρεσιών messenger), σε οµάδες συζήτησης (newsgroups 
και egroups), µέσα από δωµάτια επικοινωνίας (chat rooms) και δίκτυα αµοιβαίας 
ανταλλαγής, φακέλων (peertopeer ή 2Pnetworks). Τα τελευταία χρόνια έχουν 
γνωρίσει µεγάλη άνθιση τα δίκτυα αµοιβαίας ανταλλαγής αρχείων µε πρωτοπόρο το 
... και δηµοφιλέστερα πλέον τα ... και άλλα. Τα δίκτυα αυτά παρέχουν στους χρήστες 
τους, µέσω ειδικού προγράµµατος τη δυνατότητα να ψάξουν µέσω λέξεων κλειδιών, 
τα αρχεία των υπόλοιπων χρηστών του ίδιου προγράµµατος και να «κατεβάσουν» (να 
κάνουν download) οποιοδήποτε αρχείο επιθυµούν. Συνήθως στα πλαίσια της 
αµοιβαιότητας του προγράµµατος, για να κατεβάσει κάποιος ένα αρχείο στον 
υπολογιστή του οφείλει να έχει και ο ίδιος προς διανοµή στον «κοινό» φάκελο 
(shared folder). Περαιτέρω, τα δίκτυα αυτά παρέχουν στους χρήστες τους τη 
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δυνατότητα να συνοµιλήσουν µε τον κάτοχο του αρχείου το οποίο επιθυµούν να 
κατεβάσουν, µέσω προγράµµατος άµεσης συνοµιλίας (instant messenger program). 
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα προγράµµατα αυτά χρησιµοποιούνται για το 
downloading µουσικές σε ψηφιακή µορφή (mp3), εικόνων και κινηµατογραφικών ή 
τηλεοπτικών ταινιών. ∆εν είναι όµως λίγες οι φορές που διακινητές ή συλλέκτες 
παιδικής πορνογραφίας κατεβάζουν µε τη βοήθεια των δικτύων αµοιβαίας 
ανταλλαγής αρχείων πορνογραφικό υλικό σε µορφή εικόνων ταινιών, απλά µε την 
πληκτρολόγηση της κατάλληλης λέξης κλειδιού ή επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω 
ενός συστήµατος που, λόγω του αποκεντρωµένου του χαρακτήρα, καθιστά πολύ 
δυσκολότερο τον εντοπισµό των ιχνών τους. Οι εικόνες και τα βίντεο µε παιδικό 
πορνογραφικό περιεχόµενο, είτε αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο ή σε κάποιο 
αποσπώµενο τµήµα του υπολογιστή µετά τη διαδικασία του downloading, είτε γίνεται 
απλά προβολή τους χωρίς στη συνέχεια να αποθηκευτούν. Σε κάποιες περιπτώσεις, 
κάποιος χρήστης του internet µπορεί να παρακολουθήσει, να λάβει, ακόµα και να 
κατεβάσει ακούσια στον υπολογιστή του εικόνες παιδικής πορνογραφίας, µέσω 
ανεπιθύµητων διαφηµιστικών µηνυµάτων (spam advertising), τα οποία λαµβάνει στην 
ηλεκτρονική του διεύθυνση, µε τη µορφή αναδυόµενης σύνδεσης σε κάποια άλλη 
άσχετη µε την πορνογραφία ιστοσελίδα (popupling) ή τέλος µε την ακούσια 
παραποµπή του χρήστη σε ιστοσελίδα µε παιδικό πορνογραφικό υλικό, µέσω µιας 
λέξης κλειδιού σε µηχανή αναζήτησης π.χ. Google, λέξη η οποία ωστόσο καµιά 
σχέση δεν έχει µε την πορνογραφία. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όµως, η 
θέαση και το κατέβασµα του πορνογραφικού υλικού γίνεται σκόπιµα, από χρήστες οι 
οποίοι αποζητούν τέτοιο υλικό στις σχετικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, πληρώνοντας 
την ανάλογη συνδροµή ή συµµετέχουν σε οµάδες ή µέσω των δικτύων αµοιβαίας 
ανταλλαγής αρχείων, οι οποίοι µοιράζονται το ίδιο πάθος καθόσον εικόνες παιδικής 
πορνογραφίας σπάνια απαντώνται σε εύκολα και ανοικτά προσβάσιµες περιοχές του 
κυβερνοχώρου, ενώ αντίθετα αυτοί που επιθυµούν να βρουν και να κατεβάσουν 
τέτοιες εικόνες, γνωρίζουν που να τις αναζητήσουν.  
- Ο λόγος έφεσης µε τον οποίο η εκκαλούσα προβάλλει την αιτίαση ότι το βούλευµα 
του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών εφάρµοσε εσφαλµένα την ουσιαστική ποινική 
διάταξη του άρθρου 348Α §§ 2, 4β, διότι δήθεν οι προαναφερόµενες επί µέρους 
πράξεις έπρεπε να πηγάζουν από κερδοσκοπία είναι αβάσιµος και απορριπτέος. ∆ιότι, 
µε το άρθρο 2 § 10 ν. 3625/2007 αφαιρέθηκε ο όρος της «κερδοσκοπίας» από την 
υποκειµενική στάση του δράστη, στοιχείο που προκαλούσε ενστάσεις και 
δηµιουργούσε σοβαρά ερµηνευτικά και άλλα προβλήµατα (βλ. Κιούπη-Ιωαννίδου, Η 
παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο, 2007, σελ. 62 επ., Γ. Καρανικόλα, Παιδική 
Πορνογραφία στο διαδίκτυο: Προβληµατισµοί γύρω από τη νέα ρύθµιση του άρθρου 
348Α ΠΚ, Ποιν∆ικ 2005.964 επ.).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 348Α, 
ΚΠ∆: 478,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Αρµ 2012, σελίδα 781 
 
Αδικήµατα - Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 381 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ορθή και αιτιολογηµένη καταδίκη. 
- Με αυτά που δέχθηκε το Εφετείο διέλαβε στην προσβαλλόµενη απόφασή του την 
κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη 
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αιτιολογία, εφόσον µε την παραδεκτή αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό εκτίθενται µε σαφήνεια, πληρότητα, χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία και 
θεµελιώνουν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος της 
προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας για το οποίο ο αναιρεσείων κατηγορούµενος 
κηρύχθηκε τελικά ένοχος, καθώς και τα αποδεικτικά µέσα τα οποία το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη, στα οποία και στήριξε την ανέλεγκτη για τα πραγµατικά περιστατικά 
κρίση του, όπως και τις σκέψεις µε τις οποίες υπήγαγε τα πραγµατικά περιστατικά 
που δέχθηκε ως αποδειχθέντα στη διάταξη του άρθρου 337 παρ.1 ΠΚ, την οποία 
ορθώς εφάρµοσε και δεν παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου. Ειδικότερα το ότι στο 
διατακτικό, που αποτελεί ενιαίο όλο µε το σκεπτικό, προστίθενται οι φράσεις 
"ενήργησε ασελγείς πράξεις σε ανήλικο που του το έχουν εµπιστευθεί για να το 
επιβλέπει ή να το φυλάσσει έστω και προσωρινά", οι οποίες διηγηµατικά και µόνον 
αναφέρονται, δεν καθιστά καθόλου ασαφές γιατί καταδικάστηκε ο αναιρεσείων και 
δεν αναιρεί καθόλου την καταδίκη του για παράβαση του άρθρου 337 παρ.1 ΠΚ, 
όπως προκύπτει από την εν συνεχεία αναφορά στο διατακτικό για τις ασελγείς 
χειρονοµίες που ενήργησε ο αναιρεσείων επί της παθούσας "προσβάλλοντας έτσι 
βάναυσα την αξιοπρέπειά της στο πεδίο της γενετήσιας ζωής της, κατ'επιτρεπτή 
µεταβολή της κατηγορίας και κατ'ορθότερο νοµικό χαρακτηρισµό". Εποµένως ο από 
το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' και Ε' ΚΠ∆ πρώτος λόγος αναιρέσεως είναι αβάσιµος 
και απορριπτέος. Ο δεύτερος από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγος 
αναιρέσεως ότι το δικαστήριο δεν εκτίµησε και δεν αξιολόγησε όλες τις καταθέσεις 
των µαρτύρων, είναι αβάσιµος και απορριπτέος, αφού ρητά η απόφαση αναφέρει ότι 
εκτίµησε τις καταθέσεις των µαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως, χωρίς να 
απαιτείται να αναφέρει ότι προέβη σε αξιολογική συσχέτιση των αποδεικτικών µέσων 
µεταξύ τους, η δε γενόµενη ειδική µνεία συγκεκριµένης κατάθεσης µάρτυρος έγινε 
προκειµένου να εξαρθεί αυτή. Εποµένως η κρινόµενη αίτηση (δήλωση) αναιρέσεως 
πρέπει να απορριφθεί.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 342, 337,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 583 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 308 και 309 του ΠΚ, αν η σωµατική βλάβη 
τελέσθηκε µε τρόπο που µπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για τη ζωή 
του ή βαριά σωµατική βλάβη, επιβάλλεται στον υπαίτιο φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
µηνών. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η αντικειµενική υπόσταση του 
εγκλήµατος της επικίνδυνης σωµατικής βλάβης συνίσταται στην πρόκληση της κατά 
το άρθρο 308 παρ. 1 σωµατικής βλάβης κατά τρόπο που µπορούσε να προκαλέσει 
κίνδυνο για τη ζωή του παθόντος ή βαριά σωµατική βλάβη, όπως ενδεικτικά 
αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 310 παρ. 2 του ΠΚ. Για την υποκειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος απαιτείται δόλος, δηλαδή, γνώση της αφηρηµένης 
δυνατότητας του κινδύνου της ζωής ή της βαριάς σωµατικής βλάβης και θέληση του 
υπαίτιου να προξενήσει σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας, χωρίς να απαιτείται 
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ιδιαίτερη εξειδίκευση του δόλου, αρκεί να προκύπτει από τα δεκτά γενόµενα 
πραγµατικά περιστατικά.  
- 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 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 
τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα 
οποία στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τη θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη δε της άνω αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη 
βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, 
έγγραφα κ.λ.π.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τί προέκυψε 
χωριστά από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά 
µέσα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. ∆εν αποτελούν όµως λόγους 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε 
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής 
συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται 
η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 308, 309, 310, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 840 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Eσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 314 παρ. 1 εδ. α' ΠΚ "όποιος από αµέλεια προκαλεί 
σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών 
ετών", κατά δε τη διάταξη του άρθρου 28 ΠΚ "από αµέλεια πράττει όποιος από 
έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να 
καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη 
του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν". Από το 
συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του εγκλήµατος 
της σωµατικής βλάβης από αµέλεια απαιτείται α) να µην καταβλήθηκε από το δράστη 
η επιβαλλόµενη, κατ' αντικειµενική κρίση, προσοχή, την οποία κάθε µετρίως συνετός 
και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει να καταβάλει υπό τις ίδιες πραγµατικές 
περιστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις 
συναλλαγές και την κοινή, κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων, πείρα και 
λογική, β) να µπορούσε ο δράστης, σύµφωνα µε τις προσωπικές του περιστάσεις, 
ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες και ιδίως εξαιτίας της υπηρεσίας ή του 
επαγγέλµατός του, να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα που 
προκάλεσε η πράξη του, το οποίο από έλλειψη της προαναφερόµενης προσοχής είτε 
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δεν προέβλεψε, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν και 
γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ενέργειας ή παραλείψεως του δράστη 
και του αποτελέσµατος που επήλθε. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 15 ΠΚ, όπου ο νόµος, 
για την ύπαρξη αξιόποινης πράξεως, απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η 
µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της 
παραλείψεως είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του 
αποτελέσµατος. Ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση υπάρχει και για τον εργοδότη, ο οποίος 
δεν έλαβε τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας, για την αποτροπή ατυχήµατος των 
εργαζοµένων σε εργοτάξιο (προσωρινό ή κινητό), σύµφωνα µε το π.δ. 305/1996 και 
ειδικότερα ως προς τη συντήρηση, τον έλεγχο πριν από την έναρξη της λειτουργίας 
και τον περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και των µηχανικών διατάξεων, ώστε να 
αποφεύγονται οι ατέλειες που θα µπορούσαν να βλάψουν την ασφάλεια και την υγεία 
των εργαζοµένων (άρθρο 8 παρ. 1 περ. δ' ως άνω π.δ.).  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, 
η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις, τα προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία πραγµατικά περιστατικά, 
στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών 
και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και 
οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα 
ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την πληρότητα, εποµένως, της αιτιολογίας 
καταδικαστικής για σωµατική βλάβη από αµέλεια αποφάσεως, δεν είναι αναγκαίο να 
αναφέρονται σ' αυτήν, εκτός από τα ανωτέρω, άλλα περαιτέρω στοιχεία. Για την 
ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού 
της αποφάσεως µε το διατακτικό της, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Η εσφαλµένη 
εκτίµηση των αποδείξεων από το δικαστήριο της ουσίας και ειδικότερα η εσφαλµένη 
εκτίµηση των εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των µαρτυρικών καταθέσεων, η 
παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά, η µη 
αξιολογική συσχέτιση αυτών µεταξύ τους και η µη αναφορά από ποιό αποδεικτικό 
µέσο προέκυψε η κάθε παραδοχή, δεν αποτελούν λόγους αναιρέσεως της αποφάσεως, 
από αυτούς που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 510 παρ. 1 ΚΠοιν∆, καθόσον 
στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η περί τα πράγµατα κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας, η οποία είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη.  
- Kατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' 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 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: 15, 314, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. E, 
Π∆: 305/1996,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  



 

[62] 
 

 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1521 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Βαριά σωµατική βλάβη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 308 παρ. 1 και 309 ΠΚ, αν η σωµατική βλάβη 
τελέσθηκε µε τρόπο που µπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για τη ζωή 
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 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.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, 
όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε 
αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα, 
κλπ.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά 
από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν 
υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. ∆εν αποτελούν όµως λόγους 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε 
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής 
συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται 
η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.  
- Kατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν ο ∆ικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη 
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο της 
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν 
στη διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η 
οποία υπάρχει, όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο 
συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την 
ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά 
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κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 308, 309, 310, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. E, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 377 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Βαριά σωµατική βλάβη. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, δεν αναφέρεται καθόλου στα αποδεικτικά µέσα από τα 
οποία οδηγήθηκε στην καταδικαστική κρίση, ούτε γενικά ούτε κατά το είδος τους, 
δηλαδή λείπει παντελώς η αναφορά των αποδεικτικών µέσων (µάρτυρες, έγγραφα, 
απολογία κ.λ.π.). Η επίκληση στο σκεπτικό µερικών µόνο από τις καταθέσεις των 
εξετασθέντων στο ακροατήριο µαρτύρων, δεν καλύπτει την παραπάνω παράλειψη. 
Επίσης δε, στο αλληλοσυµπληρούµενο µε αυτό διατακτικό της αποφάσεως, δεν 
υπάρχει αναφορά των ληφθέντων υπόψη, για την παραπάνω κρίση του, αποδεικτικών 
µέσων. Εποµένως, η αιτιολογία της προσβαλλοµένης αποφάσεως αναφορικά µε την 
έκθεση των αποδεικτικών µέσων δεν είναι η εκ των άρθρων 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη κατά τα 
προαναφερόµενα. Ενόψει αυτών πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιµος κατ' ουσίαν ο 
σχετικός περί ελλείψεως αιτιολογίας µόνος εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, 
λόγος αναιρέσεως του δικογράφου των προσθέτων λόγων και να αναιρεθεί η 
προσβαλλοµένη απόφαση, ακολούθως δε να παραπεµφθεί η υπόθεση για νέα 
συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, αφού είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλους 
δικαστές.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 27, 28, 29, 83, 84, 308, 311,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 670 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 314 παρ. 1 εδ. α' ΠΚ "όποιος από αµέλεια προκαλεί 
σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών 
ετών", κατά δε τη διάταξη του άρθρου 315 παρ.1 β του ΠΚ, "∆εν απαιτείται έγκληση 
αν ο υπαίτιος της πράξης του άρθρου 314 ήταν υπόχρεος λόγω της υπηρεσίας του ή 
του επαγγέλµατός του να καταβάλει ιδιαίτερη επιµέλεια ή προσοχή".  
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 28 ΠΚ "από αµέλεια πράττει όποιος από 
έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να 
καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη 
του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν". Από το 
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συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει, ότι για τη θεµελίωση της 
αξιόποινης πράξεως της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, απαιτείται η διαπίστωση, 
αφενός ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούµενη κατά αντικειµενική κρίση 
προσοχή, την οποία οφείλει να καταβάλλει κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος 
άνθρωπος, κάτω από τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις, µε βάση τους νοµικούς 
κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές, και την κοινή πείρα και 
λογική, κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων και αφετέρου ότι είχε τη 
δυνατότητα να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να 
τελεί σε αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο µε την πράξη ή την παράλειψη. Η 
παράλειψη, ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αµέλειας, αφού το ένα σκέλος της 
ευθύνης συνίσταται στην µη καταβολή της προσοχής, δηλαδή σε παράλειψη. Όταν 
όµως η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη, αλλά σε σύνολο 
συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για τη θεµελίωση της 
σωµατικής βλάβης από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, 
απαιτείται η συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 του ΠΚ. Κατά τη διάταξη αυτή, 
όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης, απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο 
αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια, αν ο 
υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη (δηλαδή ειδική και όχι γενική) νοµική 
υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος. Η ιδιαίτερη αυτή 
νοµική υποχρέωση (προς ενέργεια τείνουσα στην παρεµπόδιση του αποτελέσµατος), 
µπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόµου ή από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, 
που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη σχέση του υπόχρεου ή από σύµβαση ή από 
ορισµένη προηγούµενη συµπεριφορά του, από την οποία δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος 
επέλευσης του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Ως υπηρεσία στη διάταξη του άνω 
άρθρου 315 νοείται και κάθε δηµόσια υπηρεσία, η οποία εκτελείται κατόπιν εντολής 
της αρχής, είτε απ' ευθείας από το νόµο. Η συγκεκριµένη υπηρεσία θα πρέπει να 
δηµιουργεί γενικά και σε ορισµένη έκτασή της υποχρέωση για επίδειξη ιδιαίτερης 
επιµέλειας ή προσοχής. Αυτό συµβαίνει όταν, αφενός µεν η υπηρεσία αυτή εµφανίζει 
εκ της φύσεώς της µείζονα κίνδυνο για τη σωµατική κάκωση και βλάβη της υγείας 
των άλλων ανθρώπων, αφετέρου δε, όταν για τη διεξαγωγή της παραπάνω υπηρεσίας 
απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις ή εµπειρίες ως και περίσκεψη. Θα πρέπει δε η 
ενέργεια ή παράλειψη από την οποία προκλήθηκε η σωµατική βλάβη να έλαβε χώρα 
στο πλαίσιο της εκτέλεσης της υπηρεσίας και µάλιστα του τοµέα αυτής, που 
απαιτούσε επίδειξη ιδιαίτερης επιµέλειας ή προσοχής. Ενόψει αυτών υπάρχει ποινική 
ευθύνη του ιατρού για σωµατική βλάβη από αµέλεια ασθενούς, στις περιπτώσεις 
εκείνες που το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται σε παράβαση από αυτόν των κοινώς 
αναγνωρισµένων κανόνων της ιατρικής επιστήµης, για τους οποίους δεν µπορεί να 
γεννηθεί αµφισβήτηση και η ενέργεια ή η παράλειψή του δεν ήταν σύµφωνη µε το 
αντικειµενικά επιβαλλόµενο καθήκον επιµέλειας. Η ιδιαίτερη αυτή νοµική 
υποχρέωση του ιατρού να αποτρέψει το αξιόποινο αποτέλεσµα της σωµατικής 
βλάβης του ασθενούς απορρέει από το νόµο (άρθρο 24 α.ν. 1565/1939), από τον 
κώδικα ιατρικής δεοντολογίας και από την εγγυητική θέση αυτού απέναντι στην 
ασφάλεια της ζωής ή της υγείας του ασθενούς που δηµιουργείται κατά την εκτέλεση 
της ιατρικής πράξης.  
- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ιδίου Κώδικα 
λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, όταν εκτίθενται 
σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά 
περιστατικά που προέκυψαν και συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος, και 
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αναφέρονται οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση 
τους οποίους υπήχθησαν τα περιστατικά που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει από την απόφαση 
µε βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη και εκτιµηθεί όλα στο σύνολό τους και όχι 
ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, 
έστω κατά το είδος τους, χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι 
προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα δεν 
υποδηλώνει ότι δε λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Ειδικά επί εγκλήµατος από αµέλεια, 
που συνίσταται σε παράλειψη, πρέπει να προσδιορίζεται στην αιτιολογία της 
αποφάσεως και από πού πηγάζει η ιδιαίτερη υποχρέωση του υπαίτιου προς ενέργεια 
(αποτρεπτική του αποτελέσµατος) και αν πρόκειται για επιτακτικό κανόνα δικαίου 
και ο κανόνας αυτός. Για την πληρότητα, εποµένως, της αιτιολογίας καταδικαστικής 
για σωµατική βλάβη από αµέλεια αποφάσεως, δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται σ' 
αυτήν, εκτός από τα ανωτέρω, άλλα περαιτέρω στοιχεία. ∆εν αποτελούν όµως λόγους 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη 
εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η 
παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η 
παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως, καθόσον στις περιπτώσεις 
αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας (ΟλΑΠ 
1/2005).  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοιν∆, 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 και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον 
Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 314, 315,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 811 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 308 και 309 του ΠΚ, αν η σωµατική βλάβη 
τελέσθηκε µε τρόπο που µπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για τη ζωή 
του ή βαριά σωµατική βλάβη, επιβάλλεται στον υπαίτιο φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
µηνών. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι η αντικειµενική υπόσταση του 
εγκλήµατος της επικίνδυνης σωµατικής βλάβης, συνίσταται στην πρόκληση της κατά 
το άρθρο 308 παρ. 1 σωµατικής βλάβης κατά τρόπο που µπορούσε να προκαλέσει 
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κίνδυνο για τη ζωή του παθόντος ή βαριά σωµατική βλάβη, όπως ενδεικτικά 
αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 310 § 2 του ΠΚ. Για την υποκειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος απαιτείται δόλος, δηλαδή, γνώση της δυνατότητας του 
κινδύνου της ζωής ή της βαριάς σωµατικής βλάβης και θέληση του υπαιτίου να 
προξενήσει σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, 
όταν αναφέρονται σ' αυτήν, µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για 
τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε τους οποίους έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόστηκε. Η απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της 
καταδικαστικής απόφασης, πρέπει να εκτείνεται όχι µόνον στην κρίση για την ενοχή, 
αλλά να περιλαµβάνει και την αναφορά των αποδεικτικών µέσων, από τα οποία το 
δικαστήριο οδηγήθηκε στην καταδικαστική του κρίση. Για τη βεβαιότητα δε ότι 
έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω 
κατά το είδος τους. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο. ∆εν αποτελεί, όµως, λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση των εγγράφων, η εσφαλµένη 
αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης 
κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως 
των αποδεικτικών µέσων µεταξύ τους, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η 
αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 308, 309, 310, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 698 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. 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 
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.  
- 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∆, 
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όταν αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική 
ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία 
αποτελούν ενιαίο σύνολο, δεν υπάρχει δε έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση 
που αυτή εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο, όµως, 
εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, περιέχει και πραγµατικά 
περιστατικά τόσο αναλυτικά και µε τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η 
διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού της. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα, 
που ελήφθησαν υπόψη από το δικαστήριο για την καταδικαστική του κρίση, για την 
πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισµός τους, χωρίς να 
απαιτείται και αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του τι προκύπτει από το καθένα 
χωριστά, πρέπει όµως να προκύπτει, ότι το δικαστήριο τα έλαβε υπόψη και τα 
συνεκτίµησε όλα και όχι µόνο µερικά από αυτά. Ακόµη, δεν είναι απαραίτητη η 
αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των 
µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο 
για το σχηµατισµό της δικανικής κρίσεως. Όταν δε εξαίρονται ορισµένα από τα 
αποδεικτικά µέσα, δεν σηµαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει 
ανάγκη αιτιολογήσεως γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 308, 309, 310, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Τοκογλυφία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 377 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Τοκογλυφία κατ΄ εξακολούθηση. 
- Από το σύνολο των προεκτεθέντων, προκύπτει, πλέον ή επαρκώς και στο βαθµό των 
κατ' άρθρο 313 Κ.Π.∆ επαρκών ενδείξεων, ότι ο εκκαλών κατηγορούµενος προέβη 
στις ενέργειες που συγκροτούν, τόσο, σε αντικειµενικό, όσο και σε υποκειµενικό 
επίπεδο, τη κατηγορία της Τοκογλυφίας κατ' επάγγελµα και κατά συνήθεια 
τελεσθείσας κατ' εξακολούθηση, (άρθρα 98, 404 παρ. 3-2-1 Π.Κ), που του αποδίδεται 
µε το εκκαλούµενο βούλευµα, µε συνέπεια, να πληρούνται στο πρόσωπό του οι 
προϋποθέσεις, που απαιτούνται από το νόµο, για να υποβληθεί η εν λόγω κατηγορία 
στη βάσανο του ακροατηρίου. Ως εκ τούτου δε, δεν συντρέχει περίπτωση διενέργειας 
περαιτέρω κυρίας ανακρίσεως προκειµένου να εξετασθεί ο εκκαλών κατ' 
αντιπαράσταση µε τον εγκαλούντα όπως ζητεί δια της υπό κρίσιν εφέσεώς του.(έφεση 
σελ.24). Υπενθυµίζεται, ότι, σύµφωνα µε την ΑΠ 179/08, (Νόµος), δεν δηµιουργείται 
ασάφεια από τη µη αναφορά του ποσοστού του νοµίµου ή του συµβατικού επιτοκίου 
και εκείνου που συµφωνήθηκε, όταν, µε την αναλυτική αναφορά του ύψους του 
δανείου, του χρόνου διαρκείας της αποπληρωµής του και του ποσού που αντιστοιχεί 
στους συνοµολογηθέντες τόκους, κατά τον κρίσιµο χρόνο καθίσταται δυνατός ο 
υπολογισµός του τόκου, τον οποίο επιδίωξε και πέτυχε ο κατηγορούµενος, (βλ. ανωτ. 
το νοµικό σκέλος αλλά και το Σκεπτικό της παρούσας). Κατ' ακολουθία συνάγεται, 
ότι, δια του εκκαλουµένου βουλεύµατος, τα στοιχεία του αποδεικτικού υλικού 
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αξιολογήθηκαν ορθώς, από πραγµατικής απόψεως αλλά και ότι αυτά υπήχθησαν, 
ορθώς, στους νοµικούς κανόνες των ποινικών διατάξεων των άρθρων 98 και 404 παρ. 
3-2-1 Π.Κ, ως εκ τούτου δε, αναφερόµεθα, κατά τα λοιπά και συµπληρωµατικά, προς 
όσα παραθέσαµε στις ορθές και δόκιµες σκέψεις και στις ορθές παραθέσεις νοµικών 
διατάξεων εκκαλουµένου βουλεύµατος, καθ' ό µέρος αυτές συµφωνούν, προς τα 
ανωτέρω παρατεθέντα. Μετά από αυτά το Συµβούλιο Εφετών απέρριψε το αίτηµα 
του κατηγορουµένου για διενέργεια περαιτέρω κύριας ανάκρισης για κατ' 
αντιπαράσταση εξέτασή του µε τον εγκαλούντα και ακολούθως απέρριψε κατ' ουσίαν 
την έφεση και επικύρωσε το εκκαλούµενο βούλευµα. Με αυτά που δέχτηκε το 
Συµβούλιο Εφετών, διέλαβε στο προσβαλλόµενο βούλευµά του την απαιτούµενη από 
τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, γιατί αναφέρει µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση και 
θεµελιώνουν την ύπαρξη επαρκών ενδείξεων ενοχής του κατηγορουµένου για το 
αποδιδόµενο σ' αυτόν έγκληµα της τοκογλυφίας κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελµα 
και κατά συνήθεια, τις αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και 
τις σκέψεις και τους συλλογισµούς, µε βάση τους οποίους έκρινε ότι από τα 
περιστατικά αυτά προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή του 
κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Περαιτέρω προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας Εφετών, 
στην υιοθετηθείσα από το Συµβούλιο πρότασή του, δεν περιορίστηκε µόνο στην 
αναφορά των σκέψεων του εκκαλούµενου βουλεύµατος, αλλά εξέθεσε και εκτενείς 
δικές του σκέψεις. Εποµένως, η αιτίαση του αναιρεσείοντος ότι υπάρχει έλλειψη 
αιτιολογίας, επειδή ο Εισαγγελέας Εφετών στην ανωτέρω πρότασή του αναφέρεται 
µόνο στις σκέψεις του εκκαλούµενου βουλεύµατος και ότι έτσι καταργείται στην 
ουσία ο δεύτερος βαθµός δικαιοδοσίας, είναι αβάσιµη και είναι επίσης αβάσιµος και 
ο σχετικός λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ. 1 δ του ΚΠ∆ που στηρίζεται 
στην αιτίαση αυτή. Τέλος επικαλείται ο αναιρεσείων ότι τα αιτήµατά του για 
διενέργεια συµπληρωµατικής κύριας ανάκρισης και για κατ' αντιπαράσταση εξέτασή 
του µε τον εγκαλούντα, απορρίφθηκαν χωρίς ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία 
και εντεύθεν προκλήθηκε απόλυτη ακυρότητα γιατί παραβιάστηκε το δικαίωµα 
ακροάσεως αυτού. Ο λόγος αυτός είναι απαράδεκτος, γιατί η διενέργεια ή µη 
συµπληρωµατικής ανακρίσεως προκειµένου να λάβει χώρα κατ' αντιπαράσταση 
εξέταση, απόκειται στην κυριαρχική επί της ουσίας κρίση του Συµβουλίου και η 
παράλειψη αυτή του Συµβουλίου δεν συνιστά µόνη έλλειψη αιτιολογίας, αφού 
αιτιολογείται πλήρως, κατά τα άνω, η κρίση του για την ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων 
ενοχής του αναιρεσείοντος, δεν υποβλήθηκε δε αίτηµα για αυτοπρόσωπη εµφάνιση 
ενώπιον του Συµβουλίου Εφετών, ώστε να έχει το τελευταίο υποχρέωση 
αιτιολογηµένης απαντήσεώς, κατά το άρθρο 309 παρ. 2 του ΚΠ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 98, 386, 404, 
ΚΠ∆: 313, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1160 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 220 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος πετυχαίνει "µε εξαπάτηση να βεβαιωθεί 
σε δηµόσιο έγγραφο αναληθές περιστατικό που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, 
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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 έκδοση 
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 οποιονδήποτε 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' του ΠΚ δεν προσδιορίζει την έννοιά του, εκείνο που έχει 
συνταχθεί από καθ' ύλην και κατά τόπο αρµόδιο δηµόσιου υπάλληλο και είναι 
προορισµένο για εξωτερική κυκλοφορία προς πλήρη απόδειξη, έναντι πάντων, κάθε 
γεγονότος που βεβαιώνεται µε αυτό. Το ανωτέρω έγκληµα τελείται µόλις 
ολοκληρωθεί το έγγραφο και βεβαιωθεί σ' αυτό το αναληθές γεγονός.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, 
η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις, τα 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 αποτελεί ενιαίο 
σύνολο. Ο δόλος 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 αξιόποινο, όπως το να έχει τελεσθεί η πράξη εν 
γνώσει ορισµένου περιστατικού.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 220, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Ψευδής βεβαίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 387 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ψευδής βεβαίωση. Χρήση ψευδούς βεβαίωσης. Αναίρεση εισαγγελέα. Έλλειψη 
ειδικής αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η αιτιολογία της απόφασης δεν είναι ειδική και εµπεριστατωµένη, µε την έννοια 
που αναπτύχθηκε στη νοµική σκέψη και ειδικότερα: 1)∆ιότι δεν εκτίθενται στην 
προσβαλλόµενη απόφαση πραγµατικά περιστατικά, τα οποία έγιναν δεκτά, 
αναφορικά µε τη χρήση της ψευδούς βεβαίωσης και της ηθικής αυτουργίας στη 
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χρήση της ψευδούς βεβαίωσης και αφορούσαν τις αξιόποινες πράξεις που 
αποδόθηκαν σε βάρος των ως άνω κατηγορουµένων και 2)διότι υπάρχει σύγχυση περί 
των εγκληµάτων, για τα οποία έκρινε το Εφετείο, αφού, στο σκεπτικό της 
προσβαλλόµενης απόφασης, οι πράξεις που αποδίδονται στις κατηγορούµενες είναι η 
υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και η ηθική αυτουργία σ' αυτήν, ενώ στο διατακτικό, 
ως πράξεις, για τις οποίες αυτές κηρύχθηκαν αθώες, φέρονται η χρήση ψευδούς 
βεβαίωσης και η ηθική αυτουργία σε χρήση ψευδούς βεβαίωσης. Εποµένως, είναι 
βάσιµος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγος της υπό κρίση αίτησης 
αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και πρέπει να αναιρεθεί η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Ψευδής βεβαίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1809 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ψευδής βεβαίωση. Άµεση συνέργεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της 
δικαστικής απόφασης. 
- Κατά το άρθρο 242 παρ. 1 ΠΚ, υπάλληλος που στα καθήκοντα 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....Για 
την αντικειµενική και υποκειµενική θεµελίωση του εγκλήµατος τούτου (διανοητικής 
πλαστογραφίας) απαιτούνται τα εξής: α) ο δράστης να είναι υπάλληλος κατά την 
έννοια του άρθρου 13 στοιχ. α ή 263 α ΠΚ, αρµόδιος καθ' ύλην και κατά τόπο για τη 
σύνταξη ή έκδοση του εγγράφου και να ενεργεί µέσα στα όρια της υπηρεσίας που του 
έχει ανατεθεί, β) έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. γ' ΠΚ και δη 
δηµόσιο, όπως αυτό προσδιορίζεται από το άρθρο 438 ΚΠολ., γ) βεβαίωση στο 
έγγραφο ψευδών πραγµατικών περιστατικών που µπορούν να έχουν έννοµες 
συνέπειες ήτοι που αφορούν τη γένεση, αλλοίωση ή απώλεια ενός δικαιώµατος ή µιας 
έννοµης σχέσης ή κατάστασης και δ) δόλος του δράστη που συνίσταται στη γνώση 
και τη θέληση βεβαιώσεως ψευδών εξ αντικειµένου περιστατικών που µπορούν να 
έχουν έννοµες κατά τα ανωτέρω συνέπειες.  
- Για τη θεµελίωση της κατ' άρθρο 46 παρ. 1 εδ. β' ΠΚ άµεσης συνέργειας απαιτείται 
ο δράστης να παρέχει άµεση συνδροµή στον αυτουργό κατά τη διάρκεια και στην 
εκτέλεση της κυρίας πράξεως και η συνδροµή να συνδέεται αµέσως προς την πράξη 
του αυτουργού και µάλιστα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε χωρίς αυτή τη συνδροµή δε θα 
ήταν δυνατή µετά βεβαιότητας η τέλεση του εγκλήµατος, υπό τις περιστάσεις που 
τελέστηκε. Η έννοια της συνδροµής µπορεί να συνίσταται και σε ενέργεια βοηθητική 
προς τον αυτουργό του εγκλήµατος κατά την εκτέλεση του αδικήµατος. Επίσης 
απαιτείται και δόλια προαίρεση, δηλαδή ηθεληµένη παροχή της συνδροµής αυτής και 
γνώση ότι αυτή παρέχεται για την εκτέλεση από τον αυτουργό της κυρίας πράξεως. Ο 
δόλος του άµεσου συνεργού έγκειται στην ηθεληµένη παροχή της συνδροµής και στη 
γνώση ότι την παρέχει για την εκτέλεση άδικης πράξεως.  
- Η επιβαλλόµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, η έλλειψη της οποίας 
ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ιδίου Κώδικα λόγο αναίρεσης, 
υπάρχει, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, όταν περιέχονται σε αυτή µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά που 
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αποδείχτηκαν από την ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του 
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι σκέψεις µε τις οποίες έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη, που 
εφαρµόστηκε. Η ύπαρξη του δόλου, δεν είναι αναγκαίο κατ' αρχήν να αιτιολογείται 
ιδιαιτέρως, αφού ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που 
συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και προκύπτει από τις 
ειδικότερες συνθήκες τελέσεως του, διαλαµβάνεται δε περί αυτού αιτιολογία στην 
κύρια αιτιολογία για την ενοχή, διότι εξυπακούεται ότι υπάρχει µε την τέλεση των 
πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν αντικειµενικώς το έγκληµα. Για την 
ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού 
µε το διατακτικό της αποφάσεως που αποτελούν ενιαίο σύνολο.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 46, 242, 263α,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Ψευδής βεβαίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1006 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ψευδής βεβαίωση. Οπλοκατοχή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από τη διάταξη του αρ. 242 παρ. 2 του ΠΚ, που ορίζει ότι µε την ίδια ποινή της 
παρ.1 (φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους) τιµωρείται ο υπάλληλος, ο οποίος µε 
πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει, βλάπτει ή υπεξάγει έγγραφο που του εµπιστεύτηκαν ή 
του είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του, προκύπτει ότι για την αντικειµενική και 
υποκειµενική θεµελίωση του εγκλήµατος, που προβλέπεται από την πιο πάνω 
διάταξη, απαιτείται: α) ο δράστης να είναι υπάλληλος κατά την έννοια των άρ. 13 
περ. α και 263 Α του ΠΚ, β) να έγινε από αυτόν νόθευση, καταστροφή, βλάβη ή 
υπεξαγωγή εγγράφου. Το έγγραφο λαµβάνεται µε την έννοια του άρ. 13 περ. γ του 
ΠΚ, µπορεί δε να είναι δηµόσιο ή ιδιωτικό. Ως υπεξαγωγή του εγγράφου, που 
ενδιαφέρει την εξεταζόµενη υπόθεση, νοείται κάθε διαγωγή του δράστη, η οποία 
αφαιρεί από το δικαιούµενο, έστω και προσωρινώς, τη χρήση του εγγράφου, 
γενόµενη δίχως πρόθεση ιδιοποίησης αυτού, γ) το έγγραφο να ήταν εµπιστευµένο 
στον υπάλληλο ή προσιτό σε αυτόν λόγω της υπηρεσίας του, και δ) δόλος του 
δράστη, ο οποίος συνίσταται στη θέληση της υπεξαγωγής κλπ. και στη γνώση ότι 
πρόκειται για έγγραφο εµπιστευµένο στο δράστη ή προσιτό σε αυτό λόγω της 
υπηρεσίας του.  
- Με το Ν. 2168/93 "περί όπλων κλπ" (ΚΝΟΒ 41.1179), στο µεν άρθρο 1 § 1δ' 
ορίζεται ότι πυροµαχικά είναι τα πάσης φύσεως εφόδια βολής, ιδίως τα φυσίγγια 
πολεµικού τουφεκίου ... στα δε άρθρα 7 § 1, ότι: η κατοχή όπλων και πυροµαχικών 
απαγορεύεται ... και 8α ότι: µε φυλάκιση τουλάχιστον 6 µηνών και χρηµατική ποινή 
τουλάχιστον 200.000 δραχµών τιµωρούνται οι παραβάτες των παραγράφων ... .  
- 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 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική 
διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των 
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αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην 
ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας 
είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει 
µε βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από 
αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος 
τους (µάρτυρες, έγγραφα, κλπ), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας 
του τι προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται 
ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. ∆εν 
αποτελούν όµως λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη 
αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και 
αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ 
τους αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις 
περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της 
ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν ο ∆ικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη 
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο της 
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν 
στη διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η 
οποία υπάρχει, όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο 
συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την 
ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµους, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 242, 263Α, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 2168/1993, άρθ. 1, 7, 8α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 374 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. Έλλειψη ακροάσεως. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 του ΠΚ προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση 
του εγκλήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως απαιτείται η πράξη που αποδίδεται σε 
ένα ή περισσότερα συγκεκριµένα πρόσωπα να είναι αξιόποινη ή πειθαρχικώς 
κολάσιµη και ψευδής και ο υπαίτιος να γνώριζε την αναλήθειά της και να έγινε από 
αυτόν µε σκοπό να κινηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον εκείνου κατά του 
οποίου στρέφεται η καταγγελία του ψευδοµηνυτή.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 364 παρ. 1 ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι είναι υποχρεωτική η 
ανάγνωση των εγγράφων που υπέβαλε ο κατηγορούµενος κατά τη διάρκεια της 
αποδεικτικής διαδικασίας. Αν το δικαστήριο αρνηθεί την άσκηση του δικαιώµατος 
αυτού στον κατηγορούµενο ή δεν απαντήσει, τότε ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για 
έλλειψη ακροάσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β και 170 παρ. 2 
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ΚΠοιν∆. Η έλλειψη όµως ακροάσεως προϋποθέτει υποβολή έγγραφης ή προφορικής 
αιτήσεως ή προτάσεως, που συνοδεύεται µε την άσκηση του δικαιώµατος αυτού που 
παρέχεται στον κατηγορούµενο από το νόµο, η υποβολή δε αυτή πρέπει να προκύπτει 
από τα πρακτικά της συνεδριάσεως, χωρίς να επιτρέπεται αµφισβήτηση της ακρίβειας 
αυτών, παρά µόνο προσβολή τους για πλαστότητα ή διόρθωσή τους κατά τη 
διαδικασία του άρθρου 145 ΚΠοιν∆. Επίσης από την ίδια διάταξη προκύπτει ότι η 
ανάγνωση στο ακροατήριο χωρίς εναντίωση, οποιουδήποτε εγγράφου, του οποίου δεν 
αµφισβητήθηκε η γνησιότητα κατά την αποδεικτική διαδικασία, έστω και ακύρου, 
δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως, διότι δεν εµπίπτει σε κανένα από τους περιοριστικώς 
αναφερόµενους στο άρθρο 510 ΚΠοιν∆ λόγους αναιρέσεως. Εξάλλου, κατά την παρ. 
2 εδ. α του ίδιου άρθρου (364 ΚΠοιν∆), διαβάζονται τα πρακτικά της ίδιας ποινικής 
δίκης που είχε αναβληθεί. Η διάταξη όµως αυτή δεν απαγγέλλει ακυρότητα για την 
µη ανάγνωση των πρακτικών αυτών. Συνεπώς έλλειψη ακροάσεως, η οποία ιδρύει 
τον από την πιο πάνω διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Β ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως, υπάρχει όταν ο κατηγορούµενος ζήτησε την ανάγνωση των πρακτικών 
αυτών και το ∆ικαστήριο αρνήθηκε ή παρέλειψε να αναγνώσει αυτά, αυτό όµως 
πρέπει να προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδριάσεως.  
- Κατά το άρθρο 170 παρ. 2 του ΚΠοιν∆ "Η ακυρότητα της διαδικασίας στο 
ακροατήριο επέρχεται επίσης και στην περίπτωση που ο κατηγορούµενος ή ο 
συνήγορός του ή ο εισαγγελέας ζήτησαν να ασκήσουν δικαίωµα που ρητά τους 
παρέχεται από το νόµο και το ∆ικαστήριο τους το αρνήθηκε ή παρέλειψε να 
αποφανθεί για τη σχετική αίτηση". Τέτοιο δικαίωµα είναι και αυτό του 
κατηγορουµένου, ο οποίος σύµφωνα µε το άρθρο 333 παρ. 2, 352 παρ. 2 και 3 και 
358 παρ. 1 του ΚΠοιν∆, υποβάλλει αίτηµα µετά από απόρριψη αιτήµατος αναβολής 
της δίκης, προκειµένου να κληθεί και εξεταστεί συγκεκριµένος απουσιάζων µάρτυρας 
κατηγορίας, να µην αναγνωσθεί η κατάθεση του απολιπόµενου αυτού µάρτυρα 
κατηγορίας και το ∆ικαστήριο παραλείψει να αποφανθεί στο αίτηµα αυτό του 
κατηγορουµένου. Αν δεν απαντήσει το ∆ικαστήριο επί του πιο πάνω αιτήµατος του 
κατηγορουµένου, υφίσταται έλλειψη ακροάσεως αυτού, κατά το προαναφερόµενο 
άρθρο 170 παρ. 2 ΚΠοιν∆ και ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β' του ίδιου 
Κώδικα λόγος αναιρέσεως. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 365 παρ. 1 του 
ΚΠοιν∆, προκύπτει ότι καµία ακυρότητα δεν δηµιουργείται αν το ∆ικαστήριο, 
αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου, αναγνώσει στο ακροατήριο 
κατάθεση µάρτυρα που λήφθηκε κατά την προδικασία και αν ακόµη δεν βεβαιώσει 
στην απόφασή του ότι συνέτρεξε νόµιµη προς τούτο περίπτωση (αδυναµία εµφάνισης 
του µάρτυρα κ.λ.π.), εφόσον δεν αντέλεξε σχετικά ο κατηγορούµενος. Η λήψη υπόψη 
τέτοιας καταθέσεως από το ∆ικαστήριο παραβιάζει το παρεχόµενο από τα άρθρα 333 
παρ. 2 του ΚΠοιν∆ και 6 παρ. 3 στοιχ. ∆ της ΕΣ∆Α δικαίωµα του κατηγορουµένου 
να υποβάλει ερωτήσεις στο µάρτυρα και ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' 
του ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως, µόνο υπό την προϋπόθεση ότι η κατάθεση αυτή 
αναγνώσθηκε και λήφθηκε υπόψη παρά την εναντίωση του κατηγορουµένου. 
Περαιτέρω, η παράλειψη αναφοράς στην απόφαση της συνδροµής νόµιµης 
προϋποθέσεως για την ανάγνωση µιας τέτοιας καταθέσεως µάρτυρα δε δηµιουργεί 
έλλειψη αιτιολογίας.  
- 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. ∆ ίδιου 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 
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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 και σε σχέση µε τα 
αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα 
στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί 
να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π.), χωρίς 
ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα 
από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα, δεν υποδηλώνει 
ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. ∆εν αποτελούν όµως λόγους αναιρέσεως η 
εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη 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: 79, 94, 229,  
ΚΠ∆: 145, 333, 352, 358, 364, 365, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1589 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία 
ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 του ΠΚ, µε την προβλεπόµενη σ' αυτή 
ποινή τιµωρείται όποιος εν γνώσει καταµηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν 
ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση µε σκοπό να 
προκαλέσει την καταδίωξη του γι' αυτήν. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη 
θεµελίωση του υπ' αυτής προβλεπόµενου εγκλήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως 
απαιτείται να έγινε µήνυση ή ανακοίνωση µε οποιονδήποτε τρόπο σε αρχή ότι 
τελέσθηκε από άλλον αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση, το περιεχόµενο τη 
µηνύσεως ή ανακοινώσεως να είναι αντικειµενικώς ψευδές και ο µηνύσας ή 
ανακοινώσας να είχε γνώση ότι είναι ψευδές και να έκανε τη µήνυση ή ανακοίνωση 
µε σκοπό να προκληθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη σε βάρος εκείνου που 
καταµηνύεται, χωρίς να απαιτείται και πραγµάτωση του σκοπού αυτού.  
- 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. ∆' 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, 
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εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, περιέχει και πραγµατικά 
περιστατικά τόσο αναλυτικά και µε τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η 
διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού της. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι 
κατ' αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, διότι ενυπάρχει στη θέληση 
παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος και εξυπακούεται ότι υπάρχει σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση από την πραγµάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο νόµος αξιώνει 
πρόσθετα στοιχεία για το αξιόποινο, όπως η γνώση ορισµένου περιστατικού ή σκοπός 
επελεύσεως ορισµένου πρόσθετου αποτελέσµατος. Το τελευταίο αυτό συµβαίνει και 
στο έγκληµα της ψευδούς καταµηνύσεως, για τη θεµελίωση της υποκειµενικής 
υποστάσεως του οποίου απαιτείται, όπως προαναφέρθηκε, άµεσος δόλος που 
περιλαµβάνει τη γνώση ότι η καταµήνυση είναι ψευδής και σκοπός να προκληθεί η 
δίωξη του µηνυοµένου για αξιόποινη πράξη. Η ύπαρξη τέτοιου δόλου πρέπει να 
αιτιολογείται ειδικώς στην καταδικαστική απόφαση, µε παράθεση περιστατικών που 
δικαιολογούν τη γνώση αυτή, διαφορετικά στερείται η απόφαση ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Υπάρχει, όµως, στις περιπτώσεις αυτές η εν λόγω 
αιτιολογία, όταν, σύµφωνα µε τις παραδοχές της αποφάσεως, ο σχετικός µε το ψευδές 
γεγονός ισχυρισµός του δράστη θεµελιώνεται σε προσωπική πεποίθηση ή αντίληψη 
του ίδιου ή σε δική του πράξη ή παράλειψη, οπότε είναι αυτονόητη η γνώση του 
δράστη, χωρίς να απαιτείται η παράθεση άλλων, σχετικών µε αυτήν (γνώση), 
περιστατικών. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα, που ελήφθησαν υπόψη από το 
δικαστήριο για την καταδικαστική του κρίση, για την πληρότητα της αιτιολογίας 
αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισµός τους, χωρίς να απαιτείται και αναλυτική παράθεση 
τους και µνεία του τι προκύπτει από το καθένα χωριστά, πρέπει, όµως, να προκύπτει 
ότι το δικαστήριο τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίµησε όλα και όχι µόνο µερικά από 
αυτά. Ακόµη, δεν είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των 
διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους ή να 
προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο για το σχηµατισµό της δικανικής κρίσεως. 
Όταν δε εξαίρονται ορισµένα από τα αποδεικτικά µέσα, δεν σηµαίνει ότι δεν 
ελήφθησαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει ανάγκη αιτιολογήσεως γιατί δεν 
εξαίρονται τα άλλα. ∆εν αποτελεί, όµως, λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση 
των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση των µαρτυρικών καταθέσεων, 
η παράλειψη αξιολογήσεως και αναφοράς κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η 
παράλειψη συσχετίσεως των αποδεικτικών µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, 
µε την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση 
του δικαστηρίου της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοιν∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' 
αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή 
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρµοσε. 
Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και 
όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο 
πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το 
σκεπτικό αυτής και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου 
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του 
νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση (ΟλΑΠ 3/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 229, 
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ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ψευδορκία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1603 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδορκία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 224 παρ. 2 του ΠΚ µε τη σ' αυτό ποινή τιµωρείται 
όποιος, ενώ εξετάζεται ενόρκως ως µάρτυρας ενώπιον αρχής αρµοδίας να ενεργεί 
ένορκη εξέταση ή αναφέρεται στον όρκο που έχει δώσει, καταθέτει εν γνώσει του 
ψέµατα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι 
για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα απαιτείται α) ο 
µάρτυρας να καταθέσει ενόρκως ενώπιον αρχής, η οποία είναι αρµοδία για την 
εξέταση του, β) τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία κατέθεσε να είναι ψευδή, και γ) 
να υφίσταται άµεσος δόλος του, που συνίσταται στη γνώση αυτού ότι αυτά που 
κατέθεσε είναι ψευδή ή ότι έχει γνώση των αληθινών, αλλά σκοπίµως τα αποκρύπτει 
ή αρνείται να τα καταθέσει.  
- Η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτουµένη 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 
εφαρµόσθηκε. Για την πληρότητα, εποµένως, της αιτιολογίας καταδικαστικής, για 
ψευδορκία µάρτυρα, αποφάσεως, δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται σ' αυτήν, εκτός 
από τα ανωτέρω, άλλα περαιτέρω στοιχεία. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι κατ ' αρχήν 
αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Όταν, όµως, για το αξιόποινο της πράξεως, 
απαιτούνται, εκτός από τα περιστατικά που απαρτίζουν την αντικειµενική της 
υπόσταση και ορισµένα πρόσθετα στοιχεία, όπως η γνώση ορισµένου περιστατικού, 
πράγµα που συµβαίνει και στο έγκληµα της ψευδορκίας µάρτυρα, η αιτιολογία πρέπει 
να εκτείνεται και στη γνώση αυτή, µε παράθεση των περιστατικών που δικαιολογούν 
την γνώση, διαφορετικά η απόφαση στερείται της ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Υπάρχει, όµως, και στις περιπτώσεις αυτές η εν λόγω αιτιολογία, όταν, 
σύµφωνα µε τις παραδοχές της αποφάσεως, τα ψευδή πραγµατικά περιστατικά, 
θεµελιώνονται σε προσωπική πεποίθηση η αντίληψη του ίδιου ή σε δική του πράξη, 
οπότε είναι αυτονόητη η σχετική γνώση του, χωρίς να απαιτείται παράθεση άλλων, 
σχετικών µε την γνώση, περιστατικών.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοιν∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το ∆ικαστήριο αποδίδει σ' 
αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
υφίσταται, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρµοσθείσα διάταξη, αλλά και όταν η διάταξη 
αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα 
της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού προς το 
σκεπτικό και ανάγεται, στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, 
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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 
νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 224,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ψευδορκία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 655 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδορκία. Ηθικός αυτουργός. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από τη διάταξη του άρ. 224 παρ. 2 ΠΚ προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρος απαιτείται: α) Ο µάρτυρας να εκθέσει ενόρκως 
ενώπιον αρχής η οποία είναι αρµόδια για την ένορκη εξέταση του, β) τα πραγµατικά 
περιστατικά που κατέθεσε να είναι ψευδή και γ) να υφίσταται άµεσος δόλος του ότι 
αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή ή ότι έχει γνώση των αληθών αλλά σκοπίµως τα 
αποκρύπτει ή αρνείται να καταθέσει. Η ένορκη κατάθεση του δράστη του πιο πάνω 
εγκλήµατος πρέπει να αναφέρεται σε γεγονότα αντικειµενικώς ανακριβή και όχι σε 
κρίσεις, γνώµες ή πεποιθήσεις, εκτός αν αυτές είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένες µε 
τα γεγονότα που κατέθεσε.  
- Από τη διάταξη του άρ. 46 παρ. 1 εδ. α' του ΠΚ, κατά την οποίο "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 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 θέσεως του και της σχέσεως 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, εκτός αν για την υποκειµενική θεµελίωση του οικείου εγκλήµατος 
απαιτείται άµεσος ή υπερχειλής δόλος, οπότε ο δόλος αυτός πρέπει να συντρέχει και 
στο πρόσωπο του ηθικού αυτουργού.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, 
όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
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που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε 
αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα, 
κλπ.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά 
από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν 
υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. ∆εν αποτελούν όµως λόγους 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε 
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής 
συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται 
η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 510 τταρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν ο ∆ικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη 
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο της 
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν 
στη διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η 
οποία υπάρχει, όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο 
συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την 
ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46, 224, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ακάλυπτη επιταγή - ∆ικαιούχος υποβολής έγκλησης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 518 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 περί επιταγής, 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν∆ 1325/1972, µετά και την προσθήκη της 
παραγράφου 5 σε αυτό µε το άρθρο 4 παρ. 1 περ. α' του Ν. 2408/1996, όπως το εδ. γ' 
της παραγράφου 5 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 22 του Ν. 2721/1999, το έγκληµα 
της ακάλυπτης επιταγής διώκεται µετά από έγκληση του κοµιστή που δεν πληρώθηκε. 
Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 40-47 του ν. 
5960(1933, συνάγεται ότι (και πριν ρυθµιστεί νοµοθετικά το σχετικό ζήτηµα µε το 
άρθρο 15 παρ. 3 του νόµου 3472/2006 (ΦΕΚ 135Α'/4-7-2006), δικαιούχος της 
έγκλησης δεν είναι µόνο ο τελευταίος κοµιστής της επιταγής που δεν πληρώθηκε, 
όταν εµφανίσθηκε η επιταγή στον πληρωτή, αλλά και κάθε άλλος υπογραφέας αυτής, 
που πλήρωσε την επιταγή ως εξ αναγωγής υπόχρεος και έγινε κοµιστής αυτής αφού 
αυτός τελικά υφίσταται τη ζηµία από τη µη πληρωµή της επιταγής, η δε ζηµία του 
είναι απότοκος της παράνοµης συµπεριφοράς του εκδότη και τελεί σε πρόσφορη 
αιτιώδη, συνάφεια µε αυτή. Τούτο δε, διότι το δικαίωµα αυτό του δικαιουµένου σε 



 

[79] 
 

έγκληση προηγούµενου κοµιστή δεν αποκρούεται από τις ανωτέρω διατάξεις, αφού 
σε αυτές δεν γίνεται αναφορά στο πρόσωπο του τελευταίου κοµιστή της επιταγής ως 
δικαιουµένου αποκλειστικά σε υποβολή της, ούτε προκύπτει περαιτέρω από κανένα 
στοιχείο, ότι ο "κοµιστής" της επιταγής στη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 5 του 
ν.5960/1933, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.2408/1996, 
χρησιµοποιείται µόνο υπό την έννοια του τελευταίου κοµιστή (ΟλΑΠ 23/2007, 
24/2004). 
- 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.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 περ. Η' του ΚΠοιν∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί η υπέρβαση εξουσίας, η οποία υπάρχει όταν το δικαστήριο άσκησε 
δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο νόµος, δηλαδή ή αποφασίζει κάτι, για το οποίο δεν 
έχει δικαιοδοσία (θετική υπέρβαση εξουσίας) ή παραλείπει να αποφασίσει κάτι, το 
οποίο υποχρεούται στα πλαίσια της δικαιοδοσίας του (αρνητική υπέρβαση εξουσίας).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 40 - 47, 79,  
Νόµοι: 3472/2006, άρθ. 15,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1012 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία εγκλήµατος. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής" εκείνος, που εκδίδει 
επιταγή, η οποία δεν πληρώθηκε από τον πληρωτή, ελλείψει διαθέσιµων κεφαλαίων 
από τον εκδότη κατά τον χρόνο της έκδοσης της ή κατά τον χρόνο της πληρωµής 
αυτής, τιµωρείται µε τις στην διάταξη αυτή προβλεπόµενες αθροιστικώς ποινές. Από 
τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, για την πραγµάτωση του εγκλήµατος της έκδοσης 
ακάλυπτης επιταγής, απαιτείται, α) έκδοση ακάλυπτης επιταγής, η οποία δεν 
πληρώθηκε από την πληρώτρια Τράπεζα κατά την εµπρόθεσµη, ήτοι, κατ' άρθρο 29 
παρ. 1 και 4 Ν. 5960/1933, εντός οκτώ (8) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της 
εµφάνιση αυτής προς πληρωµή, β) έλλειψη διαθέσιµων κεφαλαίων κατά τον χρόνο 
της έκδοσης ή της πληρωµής της επιταγής και γ) δόλος, για την ύπαρξη του οποίου 
αρκεί η γνώση του εκδότη για την έλλειψη διαθέσιµων κεφαλαίων του. Ειδικότερα, 
ως προς το δόλο, µετά την απάλειψη του "εν γνώσει" της προϊσχύσασας ρύθµισης, 
αρκεί απλός ή ενδεχόµενος δόλος και δεν απαιτείται να είναι άµεσος µε την έννοια 
της εν γνώσει ορισµένου περιστατικού τέλεσης της πράξης (ΑΠ 2013/ 2007, 1434/ 
2006).  
- Η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτούµενη κατά το άρθρο 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του Κ.Π.∆., όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 
παρ. 5 του ν.2408/1996, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 περ. ∆' του Κ.Π.∆. λόγο αναιρέσεως, 
όταν σ' αυτή περιέχονται µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα 
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πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την διαδικασία στο ακροατήριο, 
σχετικά µε τα υποκειµενικά και τα αντικειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις επί των οποίων θεµελιώνονται τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι σκέψεις 
µε τις οποίες το δικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα περιστατικά, στην ουσιαστική 
ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Ιδιαίτερη αιτιολόγηση απαιτείται και για την 
απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισµών. Τέτοιοι ισχυρισµοί είναι εκείνοι που 
προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 170 
παρ. 2 και 333 παρ. 2 του Κ.Π.∆. 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. Τέτοιος ισχυρισµός είναι και ο ισχυρισµός περί 
χορηγήσεως ελαφρυντικού. Η απόρριψη ενός τέτοιου ισχυρισµού, πρέπει να 
αιτιολογείται ιδιαιτέρως, διαφορετικά ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για έλλειψη 
αιτιολογίας.  
- Κατά την διάταξη του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως της 
καταδικαστικής αποφάσεως συνιστά η εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως, που υπάρχει όταν το δικαστήριο χωρίς να παρερµηνεύσει το νόµο, δεν 
υπάγει στην αληθινή έννοια του τα πραγµατικά περιστατικά που δέχεται ότι 
αποδείχτηκαν, καθώς και όταν η σχετική διάταξη παραβιάστηκε 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 ή µη εφαρµογής 
της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, 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 2011  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1829 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία εγκλήµατος.Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Αποδεικτικά µέσα. Πρακτικά της δίκης. Ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο 
επέρχεται για έλλειψη ακροάσεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν.δ. 1325/1972, "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 προκύπτει ότι το έγκληµα της έκδοσης ακάλυπτης 
επιταγής είναι τυπικό και για τη στοιχειοθέτησή του απαιτείται αντικειµενικώς µεν α) 
έκδοση τυπικά έγκυρης επιταγής, δηλαδή συµπλήρωση επί του εντύπου της επιταγής 
των στοιχείων που προβλέπονται στο νόµο, β) υπογραφή του εκδότη, στη θέση 
υπογραφής του εκδότη, αδιάφορα αν η επιταγή εκδίδεται για ατοµικό του χρέος και 
σύρεται επί προσωπικού του λογαριασµού ή για χρέος άλλου ή εταιρίας που 
εκπροσωπείται από αυτόν και σύρεται επί λογαριασµού του άλλου ή της εταιρίας, γ) 
εµπρόθεσµη εµφάνιση της επιταγής προς πληρωµή και δ) έλλειψη αντίστοιχων 
διαθεσίµων κεφαλαίων στον πληρωτή, τόσο κατά το χρόνο εκδόσεως, όσο και κατά 
το χρόνο εµφανίσεως της επιταγής προς πληρωµή, υποκειµενικώς δε γνώση και 
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θέληση των στοιχείων της πράξεως, της εκδόσεως, δηλαδή, επιταγής, που είναι 
ακάλυπτη. Ήτοι αρκεί ο απλός (ή ενδεχόµενος) και δεν απαιτείται άµεσος δόλος, µε 
την έννοια της εν γνώσει ορισµένου περιστατικού τελέσεως της πράξεως.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του 
ΚΠοιν∆, όταν αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, 
τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα 
οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική 
ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία 
αποτελούν ενιαίο σύνολο, δεν υπάρχει δε έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση 
που αυτή εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο, όµως, 
εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, περιέχει και πραγµατικά 
περιστατικά τόσο αναλυτικά και µε τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η 
διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού της. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι 
κατ' αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, διότι ενυπάρχει στη θέληση 
παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος και εξυπακούεται ότι υπάρχει σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση από την πραγµάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο νόµος αξιώνει 
πρόσθετα στοιχεία για το αξιόποινο, όπως η γνώση ορισµένου περιστατικού ή σκοπός 
επελεύσεως ορισµένου πρόσθετου αποτελέσµατος.  
- Ως προς τα αποδεικτικά µέσα, που ελήφθησαν υπόψη από το δικαστήριο για την 
καταδικαστική του κρίση, για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος 
προσδιορισµός τους, χωρίς να απαιτείται και αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του 
τι προκύπτει από το καθένα χωριστά, πρέπει όµως να προκύπτει, ότι το δικαστήριο τα 
έλαβε υπόψη και τα συνεκτίµησε όλα και όχι µόνο µερικά από αυτά. Ακόµη, δεν είναι 
απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών 
µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο 
βάρυνε περισσότερο για το σχηµατισµό της δικανικής κρίσεως. Όταν δε εξαίρονται 
ορισµένα από τα αποδεικτικά µέσα, δεν σηµαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα, 
ούτε ανακύπτει ανάγκη αιτιολογήσεως γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα. Μεταξύ των 
αποδεικτικών µέσων περιλαµβάνεται, κατά το άρθρο 178 περ. γ' του ΚΠοιν∆, και η 
πραγµατογνωµοσύνη, η οποία διατάσσεται κατά το άρθρο 183 του ίδιου Κώδικα, υπό 
προϋποθέσεις, από τον ανακριτικό υπάλληλο, το δικαστικό συµβούλιο ή το 
δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση των διαδίκων ή του εισαγγελέα. Ως 
ιδιαίτερο δε είδος αποδεικτικού µέσου, η πραγµατογνωµοσύνη πρέπει να προκύπτει 
από την αιτιολογία της αποφάσεως ότι λήφθηκε και αυτή υπόψη, όπως αυτό 
συµβαίνει όχι µόνο όταν αυτή µνηµονεύεται ειδικώς µεταξύ των αποδεικτικών 
µέσων, αλλά και όταν προκύπτει αναµφίβολα από τις παραδοχές της αποφάσεως ότι 
τα πορίσµατα της πραγµατογνωµοσύνης έγιναν δεκτά από το δικαστήριο και, σε κάθε 
περίπτωση, δεν είναι αντίθετα µε αυτές. ∆ιαφορετικά, δεν προκύπτει µε βεβαιότητα 
ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και το ιδιαίτερο αυτό αποδεικτικό µέσο, µη 
αρκούσης της αναφοράς στα έγγραφα, και ιδρύεται ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως. Η 
απλή, όµως, γνωµάτευση ή γνωµοδότηση, η οποία προκαλείται από τους διαδίκους 
και συντάσσεται από πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις επιστήµης και τέχνης, που 
καλούνται να εκφέρουν κρίση σε αναφορά µε γεγονότα που τίθενται υπόψη τους, δεν 
ταυτίζεται µε το προβλεπόµενο στο άρθρο 178 του ΚΠοιν∆. αποδεικτικό µέσο της 
πραγµατογνωµοσύνης που διατάσσεται ως άνω, αλλά λαµβάνεται υπόψη από το 
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δικαστικό συµβούλιο ή από το δικαστήριο και συνεκτιµάται µαζί µε τις άλλες 
αποδείξεις για τη διαµόρφωση της κρίσεώς του ως απλό έγγραφο, οπότε δεν είναι 
αναγκαίο να µνηµονεύεται ως ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 141 παρ. 2 του ΚΠοιν∆, ο εισαγγελέας και οι διάδικοι 
έχουν δικαίωµα να ζητήσουν την καταχώριση στα πρακτικά κάθε δηλώσεως των 
εξεταζόµενων ή αυτών που µετέχουν στη δίκη, αν έχουν συµφέρον και δεν αντίκειται 
στο νόµο και να παραδίδουν γραπτώς σ' αυτόν που διευθύνει τη συζήτηση τις 
δηλώσεις τους που αναπτύχθηκαν προφορικά. Η απόφαση του δικαστηρίου που 
αρνείται ή περιορίζει την άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων, η οποία εκδίδεται 
µετά προσφυγή κατά της αρνήσεως του διευθύνοντος τη συζήτηση, προσβάλλεται µε 
τα ένδικα µέσα που επιτρέπονται εναντίον της οριστικής αποφάσεως και µόνο µαζί µε 
αυτήν. Κατά δε τη διάταξη της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, τα πρακτικά τηρούνται 
συνοπτικά και πρέπει να περιέχουν εκτός των άλλων τις δηλώσεις των 
κατηγορουµένων και των αστικώς υπευθύνων, τις αποφάσεις του δικαστηρίου και τις 
διατάξεις εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση και γενικά κάθε αξιόλογο γεγονός κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι τα πρακτικά της 
ποινικής δίκης αποδεικνύουν, µέχρι να προσβληθούν ως πλαστά, όλα όσα 
καταχωρούνται σ' αυτά, µεταξύ των οποίων και οι δηλώσεις, προτάσεις και αιτήσεις 
των διαδίκων, καθώς και οι αποφάσεις του δικαστηρίου και οι διατάξεις εκείνου που 
διευθύνει τη συζήτηση. Εποµένως, αιτήσεις ή δηλώσεις του κατηγορουµένου που δεν 
καταχωρήθηκαν στα πρακτικά, τα οποία δεν διορθώθηκαν κατά τούτο, ούτε 
προσβάλλονται ως πλαστά, θεωρούνται ότι δεν έγιναν.  
- Ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο επέρχεται για έλλειψη ακροάσεως, που 
ιδρύει λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως, κατά τα άρθρα 170 παρ. 2 και 510 παρ. 1 
στοιχ. Β' του ΚΠοιν∆, όταν ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορός του ζήτησαν να 
ασκήσουν δικαίωµα που ρητά τους παρέχεται από το νόµο και το ∆ικαστήριο τους το 
αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί για τη σχετική αίτηση. Τέτοιο δικαίωµα είναι 
και αυτό του κατηγορουµένου να ζητήσει την καταχώρηση στα πρακτικά δηλώσεώς 
του, από την οποία εξαρτά συµφέρον, ή, σύµφωνα µε το άρθρο 364 παρ. 1 του 
ΚΠοιν∆, να υποβάλει αίτηµα αναγνώσεως εγγράφου που κατατέθηκε κατά τη 
διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας. Για να επέλθει, όµως, από την τελευταία, 
κατά το άρθρο 170 παρ. 2 ΚΠοιν∆, ακυρότητα της διαδικασίας, απαιτείται να 
υποβληθεί σαφές και ορισµένο αίτηµα από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορό του 
και επιπλέον, σε περίπτωση µη αποδοχής αυτού από το διευθύνοντα τη συζήτηση, 
άµεση προσφυγή του σε ολόκληρο το ∆ικαστήριο και απόρριψη παρά το νόµο από 
αυτό της προσφυγής ή παράλειψή του να αποφανθεί.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 141, 178, 183, 364, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 375 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία εγκλήµατος. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Ανάγνωση εγγράφων. 
- 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 
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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. �ρα, 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.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 502 παρ.1 εδ.γ' και 364 παρ.1 εδ.α' 
του ΚΠ∆ προκύπτει ότι στο ακροατήριο του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου 
διαβάζονται, µεταξύ άλλων, και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
αποδεικτικής διαδικασίας και δεν αµφισβητήθηκε η γνησιότητά τους. Εποµένως 
διαβάζονται και λαµβάνονται υπόψη και τα έγγραφα που υποβλήθηκαν από τον 
πολιτικώς ενάγοντα για πρώτη φορά στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο, έστω και αν ο 
κατηγορούµενος εναντιωθεί στην ανάγνωση αυτή, αρκεί να µην αµφισβητήσει τη 
γνησιότητά τους. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 364, 502, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 838 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. 
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- Κατά το άρθρο 79 παράγραφος 1 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν∆ 1325/1972, εκείνος που εκδίδει επιταγή που 
δεν πληρώθηκε από τον πληρωτή, γιατί δεν είχε σ` αυτόν αντίστοιχα διαθέσιµα 
κεφάλαια κατά το χρόνο της εκδόσεως της επιταγής ή της πληρωµής της, τιµωρείται 
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι το 
έγκληµα της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής είναι τυπικό και για τη στοιχειοθέτησή 
του απαιτείται, αφενός µεν έκδοση έγκυρης επιταγής, ήτοι συµπλήρωση των κατά 
νόµο στοιχείων επί του εντύπου και υπογραφή του εκδότη, αφετέρου δε έλλειψη 
αντίστοιχων διαθέσιµων κεφαλαίων στον πληρωτή κατά το χρόνο οπωσδήποτε της 
πληρωµής και γνώση του εκδότη για την έλλειψη αυτή. Για να είναι, δηλαδή, 
αξιόποινη η πράξη της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, αρκεί ο εκδότης αυτής σε 
επίπεδο γνωστικό να γνωρίζει ακόµη και ως ενδεχόµενο και σε επίπεδο βουλητικό να 
επιδιώκει ή απλά να αποδέχεται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία για την πραγµάτωση 
της αντικειµενικής υποστάσεως του εν λόγω εγκλήµατος, µεταξύ των οποίων είναι 
και η έλλειψη διαθέσιµων κεφαλαίων. Εξάλλου τυπικό στοιχείο της τραπεζικής 
επιταγής, είναι, κατά τις ίδιες διατάξεις, πλην άλλων, και η υπογραφή του εκδότη, η 
οποία πρέπει να περιέχεται στο σώµα του τίτλου. Εκδότης της επιταγής είναι εκείνος 
που υπογράφει στη θέση υπογραφής του εκδότη, είτε µε το όνοµα και την υπογραφή 
του, είτε µε το όνοµα και την υπογραφή άλλου (δικαιούχου του λογαριασµού), όταν 
δεν προκύπτει από το σώµα της επιταγής η σχέση αντιπροσώπευσης και η εντολή του 
άλλου. Αν δεν υπάρχει σχέση αντιπροσώπευσης, η επιταγή δεν παύει οπωσδήποτε να 
έχει εκδότη. Εκδότης της επιταγής στην περίπτωση αυτή, δεν είναι οπωσδήποτε ο 
άλλος, έστω και αν είναι δικαιούχος του λογαριασµού, αφού αυτός είναι αµέτοχος της 
πράξεως της εκδόσεως και η υπογραφή του είναι πλαστή, αλλά ο υπογραφέας, ενώ το 
κύρος της επιταγής, ουδόλως παραβλάπτεται από την έλλειψη αυτή. Στην τελευταία 
αυτή περίπτωση, ο εκδότης της επιταγής, διαπράττει, αν η επιταγή δεν πληρωθεί από 
έλλειψη επαρκών διαθεσίµων, εν γνώσει του, εκτός από το έγκληµα της εκδόσεως 
ακάλυπτης επιταγής (αριθ. 79 Ν. 5960/1933) και το έγκληµα της πλαστογραφίας (άρ. 
216 ΠΚ), τα δύο δε αυτά εγκλήµατα, συρρέουν µεταξύ τους αληθώς, και η τιµωρία 
του ενός δεν αποκλείει την τιµωρία του άλλου. (ΑΠ 1692/2002, ΑΠ 483/1987).  
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν ο ∆ικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη 
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο της 
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν 
στη διάταξη που 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 βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Ακυρότητα - Ανάγνωση εγγράφων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 391 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώστηκε. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333, 364 παρ.1 και 369 
του ΚΠ∆, σαφώς προκύπτει ότι, αν το δικαστήριο της ουσίας, για το σχηµατισµό της 
κρίσης περί της ενοχής του κατηγορουµένου, έλαβε υπόψη έγγραφο που δεν 
αναγνώσθηκε κατά την προφορική συζήτηση στο ακροατήριο, δηµιουργείται, 
σύµφωνα µε το άρθρο 171 παρ.1 εδ.δ' ΚΠ∆, απόλυτη ακυρότητα, ιδρύουσα τον από 
το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' του ίδιου κώδικα λόγο αναιρέσεως, γιατί παραβιάζεται 
η άσκηση του παρεχοµένου από το άρθρο 358 ΚΠ∆ δικαιώµατος εκείνου να προβεί 
σε δηλώσεις και επεξηγήσεις σχετικά µε το αποδεικτικό αυτό µέσο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 329, 331, 333, 358, 364, 369, 510 παρ.1 στοιχ. Α,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Ακυρότητα - Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1188 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Περιεχόµενο κλητηρίου 
θεσπίσµατος. Ανάγνωση και η αποδεικτική αξιοποίηση σε βάρος του 
κατηγορουµένου της κατάθεσής του που έγινε κατά τη διενέργεια της 
προκαταρκτικής εξετάσεως. Ψευδής βεβαίωση. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ποινικής διατάξεως. 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 462, 473 παρ.1 και 3 και 507 παρ.1 εδ. α ΚΠ∆ 
προκύπτει ότι, όπου ειδική διάταξη νόµου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσµία για 
την άσκηση αναιρέσεως αρχίζει από τότε που η απόφαση θα καταχωρισθεί 
καθαρογραµµένη στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ.3 ΚΠ∆, εφόσον ο 
δικαιούµενος ήταν παρών κατά τη δηµοσίευσή της, και είναι δέκα ηµέρες. Αν ο 
δικαιούµενος ήταν απών κατά τη δηµοσίευσή της, αλλά γνωστής στην ηµεδαπή 
διαµονής, η δεκαήµερη προθεσµία αρχίζει από την επίδοση της αποφάσεως. Εξάλλου, 
σύµφωνα µε τη γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία κανένας δεν µπορεί να 
υποχρεωθεί στα αδύνατα, είναι επιτρεπτή η εκπρόθεσµη άσκηση του ενδίκου µέσου, 
συνεπώς και της αναιρέσεως, όταν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου 
κωλύµατος, αλλά στην εξαιρετική αυτή περίπτωση, όπως συνάγεται από τα άρθρα 
473 παρ. 2 και 474 παρ.2 ΚΠ∆, εκείνος που ασκεί το ένδικο µέσο, οφείλει να 
αναφέρει στη δήλωση ασκήσεώς του το λόγο που δικαιολογεί την εκπρόθεσµη 
άσκησή του, δηλαδή τα περιστατικά της ανώτερης βίας ή του ανυπέρβλητου 
κωλύµατος, από τα οποία παρεµποδίστηκε στην εµπρόθεσµη άσκηση αυτού, καθώς 
και τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία αποδεικνύουν την βασιµότητά τους, γιατί 
διαφορετικά, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 476 ΚΠ∆, το 
ένδικο µέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 173 παρ.1, 174 παρ.2, 320 παρ. 2, 321 παρ.1 στοιχ. δ' 
, ε' και 4 ΚΠ∆, προκύπτει ότι το κλητήριο θέσπισµα, µε το οποίο κλητεύεται ο 
κατηγορούµενος στο ακροατήριο, πρέπει να περιέχει, µεταξύ άλλων στοιχείων, µνεία 
του άρθρου του ποινικού νόµου που την προβλέπει. ∆ιαφορετικά υπάρχει σχετική 
ακυρότητα, η οποία καλύπτεται, αν, εκείνος που κλητεύθηκε στη δίκη, εµφανιστεί και 
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δεν προβάλλει αντιρρήσεις στην πρόοδο της δίκης, Αν δεν καλυφθεί η ακυρότητα 
αυτή, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Β' ΚΠ∆. Ως άρθρο 
του ποινικού νόµου νοείται κάθε διάταξη που τυποποιεί το έγκληµα και καθορίζει την 
απειλούµενη ποινή. Στα άρθρα του ποινικού νόµου, που, πρέπει να περιέχονται στο 
κλητήριο θέσπισµα, δεν περιλαµβάνονται και εκείνα που περιέχουν γενικούς 
ορισµούς, όπως είναι οι διατάξεις του γενικού µέρους που προβλέπουν τους λόγους 
µείωσης των ποινών.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 31, 105 και 223 παρ.4 του ΚΠ∆, 
προκύπτει ότι απαγορεύεται η ανάγνωση και η αποδεικτική αξιοποίηση σε βάρος του 
κατηγορουµένου της κατάθεσής του που έγινε κατά τη διενέργεια της 
προκαταρκτικής εξετάσεως ή της ένορκης ή χωρίς όρκο κατάθεσης που έδωσε κατά 
τη διενέργεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης και πριν στραφούν οι υπόνοιες 
εναντίον του. Η λήψη υπόψη και αξιοποίηση αποδεικτικώς εκ µέρους του 
∆ικαστηρίου των µαρτυρικών καταθέσεων, οι οποίες λήφθηκαν, είτε κατά τη 
διάρκεια αρµοδίως διαταχθείσης διοικητικής εξέτασης, η οποία µετά την ισχύ του ν. 
3160/2003 εξοµοιώνεται µε την προκαταρκτική εξέταση, είτε µετά την άσκηση 
ποινικής διώξεως για συγκεκριµένη πράξη, πριν ο εξετασθείς αποκτήσει την ιδιότητα 
του κατηγορουµένου, µε κάποιον από τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 72 
Κ.Π.∆., δηµιουργεί απόλυτη ακυρότητα, κατά τα άρθρα 171 παρ. 1 περιπτ. δ' , η 
οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' Κ.Π.∆. λόγο αναιρέσεως, διότι 
αφορά την υπεράσπιση του κατηγορουµένου και ειδικότερα το δικαίωµα σιωπής και 
µη αυτοενοχοποίησής του, ως ειδικότερη έκφραση του δικαιώµατός του για "δίκαιη 
δίκη", που του εξασφαλίζει το άρθρο 6 της Ε.Σ.∆.Α., καθώς και το δικαίωµά του από 
το άρθρο 223 παρ. 4 Κ.Π.∆. 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 (AΠ 2681/08).  
- Κατά την έννοια του άρθρου 242 παρ. 1 και 3 του ΠΚ για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της ψευδούς βεβαιώσεως (διανοητικής πλαστογραφίας), που είναι 
έγκληµα περί την υπηρεσία, απαιτείται: α) ο δράστης να είναι υπάλληλος, κατά την 
έννοια των άρθρων 13 α' και 263 του ΠΚ, αρµόδιος καθ' ύλη και κατά τόπο για τη 
σύνταξη ή έκδοση του εγγράφου και να ενεργεί µέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας που 
του έχει ανατεθεί, β) έγγραφο, κατά την έννοια του άρθρου 13 γ του ΠΚ και δη 
δηµόσιο κατά την έννοια του άρθρου 438 ΚΠολ∆, δηλαδή έγγραφο που συντάσσεται 
από καθ' ύλη και κατά τόπο δηµόσιο υπάλληλο και έχει πλήρη αποδεικτική δύναµη 
έναντι όλων για κάθε γεγονός που βεβαιώνεται σ' αυτό, γ) βεβαίωση στο έγγραφο 
αυτό ψευδών πραγµατικών περιστατικών, τα οποία µπορούν να έχουν έννοµες 
συνέπειες όπως είναι εκείνα που αφορούν τη γένεση, αλλοίωση ή απώλεια 
δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης, δηµόσιας ή ιδιωτικής φύσης.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, όταν 
αναφέρονται σ' αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, 
τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε τους οποίους έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόστηκε. ∆εν αποτελούν, όµως, λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση των εγγράφων, η εσφαλµένη 
αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης 
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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. Ειδικά, ως προς τα 
αποδεικτικά µέσα, αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, 
έγγραφα κλπ), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε 
από καθένα.  
- Λόγο αναιρέσεως, κατά το άρθρο 510 παρ.1 περιπτ. Ε του ΚΠ∆ συνιστά και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας 
διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή διαφορετική έννοια από 
εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υφίσταται όταν το δικαστήριο 
δεν υπήγαγε σωστά τα περιστατικά, που δέχθηκε, στη διάταξη που εφαρµόστηκε. 
Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και 
όταν η παραβίαση αυτής γίνεται εκ πλαγίου, γιατί δεν αναφέρονται στην απόφαση µε 
σαφήνεια, πληρότητα, και ορισµένο τρόπο τα πραγµατικά περιστατικά που 
προέκυψαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, από την ακροαµατική διαδικασία, ή 
κατά την έκθεση αυτών υπάρχει αντίφαση, είτε στην ίδια αιτιολογία, είτε µεταξύ της 
αιτιολογίας και του διατακτικού, ώστε να µη είναι εφικτός ο έλεγχος από τον Αρειο 
Πάγο για την ορθή ή µη εφαρµογή του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης 
βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 242,  
ΚΠ∆: 31, 105, 173, 174, 223, 320, 321, 438, 462, 473, 474, 507, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
510 παρ.1 στοιχ. Β, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Ακυρότητα - Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 841 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Μη ανάγνωση στο ακροατήριο εγγράφου. Έλλειψη 
ακροάσεως. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 329, 331, 333 § 2, 358, 364 και 369 ΚΠοιν∆, σε 
συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 171 § 1 εδ. δ' του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι, 
όταν το δικαστήριο της ουσίας λαµβάνει υπόψη, για τον σχηµατισµό της κρίσεώς του 
ως προς την ενοχή του κατηγορουµένου, έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν, επέρχεται 
απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, η οποία ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 §1 στοιχ. 
Α' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως, διότι αποστερείται έτσι ο κατηγορούµενος της 
δυνατότητας να εκθέσει τις απόψεις του και να προβεί σε παρατηρήσεις σχετικά µε το 
αποδεικτικό αυτό µέσο. Η ακυρότητα αυτή δεν επέρχεται όταν τα περιστατικά που 
δέχθηκε το δικαστήριο προκύπτουν όχι µόνον από το έγγραφο δεν που αναγνώσθηκε, 
αλλά και από τα λοιπά αποδεικτικά µέσα που χρησιµοποίησε. Επίσης, δεν επέρχεται 
όταν το έγγραφο που δεν αναγνώσθηκε αναφέρεται στην απόφαση απλώς ιστορικά.  
- Η κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 
παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως, απαιτείται όχι µόνον για την απόφαση περί 
της ενοχής, δηλαδή την καταδικαστική ή απαλλακτική για την κατηγορία απόφαση 
του δικαστηρίου, αλλά για όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα αν αυτές είναι οριστικές ή 
παρεµπίπτουσες, ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη 
κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε. Έτσι, η παρεµπίπτουσα απόφαση που απορρίπτει 
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την αίτηση του κατηγορουµένου περί αναβολής της δίκης λόγω σηµαντικών αιτίων, 
κατά το άρθρο 349 ΚΠοιν∆, πρέπει να είναι ιδιαίτερα αιτιολογηµένη, παρά το ότι η 
παραδοχή ή απόρριψη τέτοιας αιτήσεως έχει αφεθεί στην ανέλεγκτη κρίση του 
δικαστηρίου. ∆ιαφορετικά, ιδρύεται ο κατά τα ανωτέρω λόγος αναιρέσεως.  
- Η µη ανάγνωση στο ακροατήριο εγγράφου κατά το άρθρο 364 ΚΠοιν∆ συνιστά 
έλλειψη ακροάσεως και ιδρύει λόγο αναιρέσεως κατά τα άρθρα 510 παρ. 1 στοιχ. Β' 
και 170 παρ. 2 ΚΠοιν∆, εφόσον η ανάγνωσή του ζητήθηκε από τον κατηγορούµενο 
και το δικαστήριο παρά το νόµο δεν επέτρεψε να αναγνωσθεί ή παρέλειψε να 
αποφανθεί επί του αιτήµατος. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 364, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αναίρεση - Αναίρεση κατά βουλεύµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 531 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ασαφείς και αόριστοι λόγοι αναίρεσης κατά βουλεύµατος. 
- Οι προβαλλόµενοι λόγοι είναι ασαφείς και αόριστοι, αφού στην αίτηση αναίρεσης 
δεν αναφέρεται υπό του αναιρεσείοντος ουδείς λόγος εκ των περιοριστικά 
αναφεροµένων στο άρθρο 484§1 ΚΠ∆. Αν δε υποτεθεί, ότι µε την αναίρεσή του 
πλήττεται η αιτιολογία του βουλεύµατος, δεν αναφέρεται υπό του αναιρεσείοντος σ' 
αυτή, σε ποιο ή ποια συγκεκριµένα σηµεία - κεφάλαια της αιτιολογίας τούτου 
στρέφεται, ούτε σε τι συνίσταται η έλλειψη αυτή. Αντίθετα, µε την χειρόγραφη 
αναίρεσή του ο αναιρεσείων αναπτύσσει µόνον την ουσία της υπόθεσης, 
επικαλούµενος έµµεσα την αθωότητά του, παραθέτοντας µόνο τα πραγµατικά 
περιστατικά αυτής και όχι λόγους αναίρεσης, τα οποία όµως τέθηκαν υπόψη τόσον 
του συµβουλίου, όσον και του δικαστηρίου και εκτιµήθηκαν από αυτά, κατά την 
έκδοση του προσβαλλοµένου βουλεύµατος και της αµετάκλητης καταδικαστικής 
απόφασης (Πρβλ. ΑΠ 1685/10). Εποµένως οι λόγοι αυτοί της αναίρεσης είναι 
αόριστοι και ως εκ τούτου απαράδεκτοι, γιατί δεν τηρήθηκαν οι υπό του νόµου για 
την άσκηση της αναίρεσης προβλεπόµενες διατυπώσεις (474§2, 476§1 ΚΠ∆). ε) 
Κατόπιν των προεκτεθέντων, η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης πρέπει ν' απορριφθεί ως 
απαράδεκτη (513§1α' ΚΠ∆) και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα 
(583§1 ΚΠ∆).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 148 - 153, 473, 474, 476,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Αναίρεση µε δήλωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 431 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης κατά βουλεύµατος. 
- Το άρθρο 482 ΚΠ∆ πριν από την τροποποίηση του α' εδαφίου της παραγράφου 1 
αυτού µε το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 3160/30.6.2003, η ισχύς του οποίου άρχισε από 
τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της κυβερνήσεως (άρθρο 61 αυτού), µεταξύ των 
προσώπων που είχαν το δικαίωµα να ασκήσουν αναίρεση κατά βουλευµάτων 
περιελάµβανε και τον πολιτικώς ενάγοντα, ο οποίος δικαιούνταν να ασκήσει το 
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ένδικο αυτό µέσο, κατά τους όρους του άρθρου 480 παρ. 2 ΚΠ∆, κατά των 
βουλευµάτων: α) που έπαυαν προσωρινά ή οριστικά την ποινική δίωξη κατά του 
κατηγορουµένου, β) αποφαίνονταν ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του ή 
κήρυσσαν την ποινική δίωξη απαράδεκτη. Μετά την αντικατάσταση, όµως, του α' 
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού µε το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 
3160/2003, µόνον ο κατηγορούµενος δικαιούται πλέον, από την έναρξη της ισχύος 
του (30.6.2003), να ασκήσει αναίρεση κατά βουλευµάτων, µε τις διακρίσεις που 
τάσσει η νέα διατύπωση της εν λόγω διάταξης. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 463 
εδ. α' ΚΠ∆, ένδικο µέσο µπορεί να ασκήσει µόνον εκείνος στον οποίο ο νόµος δίνει 
ρητά αυτό το δικαίωµα, ενώ κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, όταν, 
µεταξύ άλλων περιπτώσεων, το ένδικο µέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το 
δικαίωµα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύµατος για τα οποία δεν προβλέπεται, το 
αρµόδιο δικαστικό συµβούλιο ή δικαστήριο (σε συµβούλιο), ύστερα από πρόταση του 
Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εµφανιστούν (µετά από 
προηγούµενη ειδοποίηση, προ 24 ωρών, από τον Γραµµατέα της Εισαγγελίας), 
κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή 
του βουλεύµατος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου, που 
άσκησε το ένδικο µέσο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 463, 476, 480, 482,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 397 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράσταση στο δικαστήριο µε πληρεξουσιότητα. Πώς χορηγείται η 
πληρεξουσιότητα. 
- Στο άρθρο 513 παρ.3 ΚΠοιν∆ ορίζεται, ότι ο αναιρεσείων παρίσταται στη συζήτηση 
µε συνήγορο. Στο άρθρο 96 ΚΠοιν∆, ορίζεται, στη µεν παρ. 1 ότι κάθε διάδικος δεν 
µπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συµπαρίσταται στη ποινική διαδικασία µε 
περισσότερους από δύο συνηγόρους στην προδικασία και τρεις στο ακροατήριο, στη 
δε παρ. 2 ότι ο διορισµός συνηγόρου του κατηγορουµένου ή άλλου διαδίκου γίνεται, 
α) µε προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά... ή β) µε έγγραφη δήλωση 
κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ.2 εδ'. β' και γ'. Ο διορισµός παρέχει στο 
συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί το διάδικο σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις 
που αφορούν τη συγκεκριµένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η πληρεξουσιότητα 
παρέχεται για ορισµένες µόνο από τις πράξεις αυτές. Ειδικότερα το έγγραφο της 
πληρεξουσιότητος µπορεί να δοθεί και µε απλή έγγραφη δήλωση του εντολέως και 
βεβαίωση της γνησιότητος της υπογραφής αυτού από οποιαδήποτε δηµόσια, 
δηµοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο. Η βεβαίωση αυτή είναι απαραίτητη για να 
εξασφαλισθεί το κύρος της πληρεξουσιότητος - εξουσιοδοτήσεως και να αποτραπεί 
οποιαδήποτε ενδεχοµένη αµφισβήτηση του γεγονότος της παρασχεθείσης εντολής 
προς αντιπροσώπευση και υπογραφής από τον ίδιο τον εντολέα καθώς και της 
χρονολογίας αυτής, πράγµα το οποίο έχει επιπτώσεις στην εγκυρότητα της 
ενεργηθείσης πράξεως. Μετά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εντολέως 
από τα προαναφερθέντα πρόσωπα ολοκληρώνεται η πληρεξουσιότητα, αφότου και 
θεωρείται υπάρχουσα.  
Συνεπώς, αν δεν συνάγεται η ύπαρξη πληρεξουσιότητας για παράσταση στο 
δικαστήριο ή αν δεν συντρέξει και η άνω προϋπόθεση προσκοµίσεως ειδικής 
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εξουσιοδοτήσεως, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος 
κατηγορουµένου, η πληρεξουσιότητα - εξουσιοδότηση είναι ελλιπής και ως εκ 
τούτου η παράσταση µε αυτή την παράλειψη δεν είναι νόµιµη. Εξάλλου, κατά το 
άρθρο 514 εδ. α' ΚΠοιν∆, εάν ο αναιρεσείων δεν εµφανισθεί στο ακροατήριο του 
Αρείου πάγου µε συνήγορο ή ο παριστάµενος γι'αυτόν ως εκπρόσωπος συνήγορος, 
δεν έχει νοµίµως κατά τα ανωτέρω διορισθεί, ο αναιρεσείων ως µη εκπροσωπούµενος 
από συνήγορο και ως εκ τούτου θεωρούµενος απών, δικάζεται ερήµην και εφόσον 
έχει κλητευθεί νόµιµα και εµπρόθεσµα, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως 
ανυποστήρικτη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 42, 96, 513, 514, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αναίρεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1816 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αναβολή συζήτησης αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 515 παρ. 1 ΚΠ∆, µε αίτηση ενός από τους διαδίκους ή τον 
Εισαγγελέα µπορεί το ∆ικαστήριο του Αρείου Πάγου σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές 
περιπτώσεις, να αναβάλει για µία µόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιµο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 514, 515, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Εκπρόθεσµη αναίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 900 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εκπρόθεσµη αναίρεση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 462, 465 παρ. 1, 473 παρ. 1 - 3, 474 παρ. 1 και 2 και 
507 παρ.1 εδ. α' του ΚΠ∆, προκύπτει ότι, όπου ειδική διάταξη νόµου δεν ορίζει 
διαφορετικά, η άσκηση του ενδίκου µέσου της αναιρέσεως µε δήλωση ενώπιον του 
αρµόδιου γραµµατέα από τον κατηγορούµενο ή από τον ειδικά εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπό του γίνεται µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών, η οποία αρχίζει από 
τότε που η απόφαση θα καταχωρηθεί καθαρογραµµένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται 
από τη γραµµατεία του ποινικού δικαστηρίου, εφόσον ο δικαιούµενος ήταν παρών 
κατά την απαγγελία της, ενώ αν ο δικαιούµενος ήταν απών, αλλά γνωστής στην 
ηµεδαπή διαµονής, η δεκαήµερη προθεσµία αρχίζει από την επίδοση της αποφάσεως 
(ΑΠ 1479/2010, ΑΠ 815/2010). Περαιτέρω, σύµφωνα µε τη γενική αρχή του δικαίου, 
που πηγάζει από το άρθρο 255 ΑΚ, κατά την οποία ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα, 
είναι επιτρεπτή η εκπρόθεσµη άσκηση του ενδίκου µέσου, συνεπώς και της 
αναιρέσεως, όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύµατος, µέσα 
όµως στη νόµιµη προθεσµία, που αρχίζει για την περίπτωση αυτή από τότε που θα 
παύσει ο λόγος της ανωτέρας βίας ή θα εξαλειφθεί το ανυπέρβλητο κώλυµα. Στην 
εξαιρετική αυτή περίπτωση, όπως συνάγεται από τα άρθρα 473 παρ. 2 και 474 παρ. 2 
του ΚΠ∆, εκείνος που ασκεί το ένδικο µέσο, οφείλει να αναφέρει στη δήλωση 
ασκήσεώς του το λόγο που δικαιολογεί την εκπρόθεσµη άσκησή του, δηλαδή, τα 
περιστατικά της ανωτέρας βίας ή του ανυπερβλήτου κωλύµατος από τα οποία 
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παρεµποδίστηκε στην εµπρόθεσµη άσκησή του, καθώς και τα αποδεικτικά µέσα που 
αποδεικνύουν τη βασιµότητά τους. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτο και 
εξαιρετικό γεγονός, είτε αντικειµενικό είτε σχετικό µε το πρόσωπο του δικαιούχου, το 
οποίο δεν µπορεί να αποτραπεί µε µέτρα εξαιρετικής επιµέλειας και συνέσεως, 
ανυπέρβλητο δε κώλυµα θεωρείται εκείνο το οποίο δεν οφείλεται οπωσδήποτε σε 
υπαιτιότητα του ασκούντος το ένδικο µέσο και δεν µπορούσε να υπερνικηθεί από 
αυτόν µε κανένα τρόπο (ΑΠ 985/2011, ΑΠ 1639/2010). Τέλος, κατά το άρθρο 476 
παρ. 1 του ΚΠ∆, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 2 παρ. 18 
του Ν. 2408/1996, όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων περιπτώσεων, 
εκπροθέσµως, το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο (σε συµβούλιο), που είναι 
αρµόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει 
τους διαδίκους που εµφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και διατάσσει 
την εκτέλεση του βουλεύµατος ή της αποφάσεως που έχει προσβληθεί και την 
καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο µέσο.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 375, 
ΚΠ∆: 473, 474, 476, 507,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ακροάσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 446 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ακρόασης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Β' ΚΠ∆, λόγος αναίρεσης της απόφασης είναι και 
η έλλειψη της ακρόασης, κατά το άρθρο 170 παρ.2, η οποία επιφέρει ακυρότητα της 
διαδικασίας. Η ακυρότητα αυτή επέρχεται κατά τη διάταξη του άρθρου 170 παρ.2 
στοιχ. α' ΚΠ∆, στην περίπτωση που ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορός του ζήτησαν ν' 
ασκήσουν δικαίωµα που ρητά τους παρέχεται από το νόµο και το δικαστήριο τους 
αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί για τη σχετική αίτηση. Τέτοιο δικαίωµα είναι, 
κατ' αναλογίαν, και αυτό του κατηγορουµένου, σύµφωνα µε το άρθρο 61 ΚΠ∆, για 
αναβολή της ποινικής δίκης έως το τέλος της διοικητικής, επειδή το ζήτηµα της 
τελευταίας έχει σχέση µε την πρώτη. Η παραδοχή ή µη τέτοιου αιτήµατος του 
κατηγορουµένου απόκειται στην κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο, όµως, 
οφείλει να απαντήσει στο αίτηµα αυτό, αιτιολογώντας την απόφασή του, αλλιώς, αν 
αρνηθεί ή παραλείψει ν' αποφανθεί, δηµιουργείται έλλειψη ακρόασης. Για να επέλθει, 
όµως, από την τελευταία, κατά το άρθρο 170 παρ.2 ΚΠ∆, ακυρότητα της διαδικασίας 
απαιτείται να υποβληθεί σαφές και ορισµένο αίτηµα από τον κατηγορούµενο ή το 
συνήγορό του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 61, 170, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 579 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αναίρεση εισαγγελέα. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
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- Από τη διάταξη του άρθρου 505 παρ. 2 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 αποφάσεως 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 Κ.Π.∆, απαιτούµενης ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και της εσφαλµένης εφαρµογής ή ερµηνείας 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Ειδικά, προκειµένου για αθωωτική απόφαση, 
έλλειψη τέτοιας 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 τους οποίους το δικαστήριο της ουσίας κατέληξε 
στην αθωωτική για τον κατηγορούµενο κρίση.  
- Η αιτιολογία που παραθέτει το ∆ικαστήριο, βάσει της οποίας εξέδωσε την 
αθωωτική, κατά πλειοψηφία, για τον κατηγορούµενο απόφαση του, ούτε πλήρης 
είναι, ούτε σαφής. ∆εν είναι πλήρης γιατί δεν εκθέτει τα ουσιώδη περιστατικά που 
αποδείχθηκαν, για να καταδειχθεί ότι δεν στοιχειοθετείται η υπόσταση των 
εγκληµάτων, για τα οποία κηρύχθηκε αθώος κατά πλειοψηφία ο κατηγορούµενος. 
Ειδικότερα, δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς όλα τα αποδεικτικά µέσα, που προέκυψαν 
από την αποδεικτική διαδικασία, προκειµένου, η επικρατήσασα στο ∆ικαστήριο της 
ουσίας γνώµη, να καταλήξει στην ως άνω κρίση του. Συγκεκριµένα, το ∆ικαστήριο 
που εξέδωσε την προσβαλλόµενη απόφασή του, κατά τη γνώµη της πλειοψηφίας, 
προκειµένου να σχηµατίσει την ως άνω κρίση, περιορίστηκε µόνο σε ορισµένα 
αποδεικτικά µέσα, αποκλείοντας ταυτόχρονα κάποια άλλα. Έτσι, περιορίστηκε µε 
ρητή αναφορά µόνο στις µαρτυρικές καταθέσεις των µαρτύρων, Γ και ∆, που 
εξετάστηκαν ενώπιον του δευτεροβάθµιου ∆ικαστηρίου, χωρίς, όµως, να 
αξιολογήσει, παντελώς και µε οποιοδήποτε τρόπο και τις καταθέσεις των λοιπών 
µαρτύρων κατηγορίας που εξετάσθηκαν, στο ίδιο ∆ικαστήριο, και συγκεκριµένα των 
µαρτύρων Β, Ε και ∆, για το περιεχόµενο της καταθέσεως των οποίων δεν γίνεται 
οποιαδήποτε µνεία και αναφορά. Περαιτέρω, η γνώµη της πλειοψηφίας, δεν 
αξιολόγησε µε οποιοδήποτε τρόπο, την υπ' αριθµό ΧΧΧ Έκθεση Εργαστηριακής 
Πραγµατογνωµοσύνης του Τµήµατος Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών της ∆ιεύθυνσης 
Εγκληµατολογικών Ερευνών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, για την οποία, η 
γνώµη της πλειοψηφίας, περιορίσθηκε σε απλή µόνο αναφορά, ότι αυτή 
αναγνώσθηκε. Πράγµατι, η ως άνω έκθεση εργαστηριακής πραγµατογνωµοσύνης, η 
οποία και αποτελεί, κατ' άρθρο 178 και 183 του Κ.Π.∆, ιδιαίτερο αποδεικτικό µέσο, 
όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης, επί της οποίας εκδόθηκε η 
προσβαλλόµενη απόφαση και τα οποία παραδεκτώς επισκοπούνται, για τις ανάγκες 
του αναιρετικού ελέγχου, προκύπτει ότι δεν αξιολογήθηκε από τη γνώµη της 
πλειοψηφίας, παρόλο που στην έκθεση αυτή γίνεται ειδική αναφορά, που εγγίζει τα 
όρια της βεβαιότητας, ότι το βιολογικό υλικό των αναφεροµένων σ' αυτήν 
πειστηρίων, προέρχεται από τον κατηγορούµενο Χ. Τέλος, η γνώµη της πλειοψηφίας, 
δεν αξιολόγησε και την υπ' αριθµό ΧΧΧ εργαστηριακή έκθεση τοξικολογικής 
εξέτασης της Ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών, που και αυτή αποτελεί ιδιαίτερο 
αποδεικτικό µέσο, προκειµένου να διαπιστωθεί η χρήση, από µέρους του παθόντος, 
φαρµακευτικών ουσιών ή δηλητηρίου. Συνεπώς, ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' 
του ΚΠ∆, προβαλλόµενος µοναδικός λόγος αναιρέσεως, µε τον οποίο πλήττεται η 
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προσβαλλόµενη απόφαση, για έλλειψη της επιβαλλόµενης ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, είναι βάσιµος και πρέπει να γίνει δεκτός. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 178, 183, 479, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 900 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν εκτίθενται σ' αυτήν µε πληρότητα σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την ακροαµατικά 
διαδικασία και που συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του 
εγκλήµατος για το οποίο κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα 
από τα οποία προέκυψαν και οι σκέψεις µε τις οποίες έγινε η υπαγωγή των 
περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Ειδικότερα, 
ως προς την έκθεση των αποδεικτικών µέσων αρκεί η γενική κατά το είδος τους 
αναφορά τούτων, χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεση τους και µνεία του τι 
προέκυψε από καθένα από αυτά. Ωστόσο, πρέπει, να προκύπτει από την απόφαση, ότι 
το δικαστήριο έλαβε υπόψη 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. Αντίθετα, η γνωµάτευση ή 
γνωµοδότηση που προκαλείται από τους διαδίκους και συντάσσεται από πρόσωπα 
που έχουν ειδικές γνώσεις επιστήµης ή τέχνης δεν ταυτίζεται µε το προβλεπόµενο 
από το άρθρο 178 ΚΠ∆ αποδεικτικό µέσο, λαµβάνεται όµως υποχρεωτικά υπόψη και 
συνεκτιµάται ως απλό έγγραφο µαζί µε τις λοιπές αποδείξεις για τη διαµόρφωση της 
κρίσης του δικαστηρίου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 178, 183, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 733 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Ανάγνωση 
εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Η επιβαλλόµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, η έλλειψη της οποίας 
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ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, πρέπει να 
εκτείνεται και στον περί συνδροµής ορισµένης ελαφρυντικής περιστάσεως του 
άρθρου 84 παρ. 2 του ΠΚ , αυτοτελή ισχυρισµό του κατηγορουµένου, αφού η 
παραδοχή του οδηγεί στην επιβολή µειωµένης ποινής, κατά το µέτρο του άρθρου 83 
του ίδιου κώδικα. Ως ελαφρυντικές περιστάσεις , κατά το άρθρο 84 παρ. 2 του ΠΚ 
θεωρούνται, µεταξύ άλλων, το ότι ο υπαίτιος έζησε εως το χρόνο που έγινε το 
έγκληµα έντιµη ατοµική, οικογενειακή, επαγγελµατική και γενικά κοινωνική ζωή 
περίπτωση α'). Εξ άλλου το ουσιαστικό δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει 
και δη να παραθέσει την, κατά τα προαναφερθέντα, ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία προς απόκρουση αυτοτελών ισχυρισµών, όπως είναι και το πιο πάνω 
αίτηµα για την αναγνώριση ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ. 2 α'του 
ΠΚ , που προτείνεται κατ' άρθρο 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 του ΚΠ∆, αν ο 
ισχυρισµός αυτός δεν είναι σαφής και ορισµένος και µάλιστα µε την επίκληση των 
θεµελιούντων αυτόν πραγµατικών περιστατικών. Ειδικότερα, για την στοιχειοθέτηση 
της ελαφρυντικής περιστάσεως του προτέρου εντίµου βίου, πρέπει να εκτίθενται 
συγκεκριµένα( θετικά) περιστατικά έντιµης ζωής και µάλιστα σε όλους τους τοµείς 
συµπεριφοράς που ορίζονται στην περίπτωση α'της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του 
ΠΚ.  
- Κατά το άρθρο 364 παρ.2β του ΚΠ∆ διαβάζονται επίσης τα έγγραφα από άλλη 
ποινική ή πολιτική δίκη στην οποία εκδόθηκε αµετάκλητη απόφαση, αν το 
δικαστήριο κρίνει ότι η ανάγνωση αυτή είναι χρήσιµη. Η διάταξη αυτή όµως δεν 
απαγγέλλει ρητώς ακυρότητα για την παραβίαση της, ούτε και επέρχεται από την 
παραβίαση αυτής απόλυτη ακυρότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 171 παρ. 1 του ΚΠ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 83, 84,  
ΚΠ∆: 364, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 845 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Τεκµήριο αθωότητας. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Απόλυτη 
ακυρότητα λόγω µη τήρησης των διατάξεων που καθορίζουν την σύνθεση του 
δικαστηρίου. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Περί αθωωτικής απόφασης, εν όψει του τεκµηρίου αθωότητας που θεσπίζεται από 
την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 της ΕΣ∆Α, που κυρώθηκε, µε το Ν∆ 53/1974, 
δεδοµένου ότι αντικείµενο αποδείξεως στην ποινική δίκη αποτελεί η ενοχή και όχι η 
αθωότητα του κατηγορουµένου, τέτοια έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας, που ιδρύει λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν δεν εκτίθενται στην απόφαση 
τα αναγκαία περιστατικά της αξιόποινης πράξης και οι λόγοι για τους οποίους το 
δικαστήριο της ουσίας, από τα αποδεικτικά µέσα που αξιολόγησε, δεν µπόρεσε να 
καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ο κατηγορούµενος πραγµάτωσε την αντικειµενική και 
υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος που του αποδίδεται. Ακόµη έλλειψη τέτοιας 
αιτιολογίας υπάρχει και όταν από τη στάθµιση του όλου περιεχοµένου του σκεπτικού 
της απόφασης, δεν συνάγεται κατά τρόπο αναµφισβήτητο ότι το δικαστήριο έλαβε 
υπόψη και συνεκτίµησε, προκειµένου να καταλήξει στην κρίση του, όλα ανεξαιρέτως 
τα αποδεικτικά µέσα.  
Εξ άλλου, η αιτιολογία δεν µπορεί να είναι επιλεκτική, να στηρίζεται δηλαδή σε 
ορισµένα δεδοµένα της προδικασίας ή της ακροαµατικής διαδικασίας, χωρίς να 
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συνεκτιµά άλλα που εισφέρθηκαν σ' αυτή, γιατί τότε δηµιουργούνται λογικά κενά και 
µια τέτοια αιτιολογία δεν µπορεί να είναι ειδική και εµπεριστατωµένη. Έτσι για να 
είναι ειδική και εµπεριστατωµένη η αιτιολογία της απόφασης, δεν αρκεί η τυπική 
αναφορά των κατ' είδος ληφθέντων υπόψη αποδεικτικών µέσων, αλλά πρέπει να 
συνάγεται ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά 
µέσα και µερικά από αυτά κατ' επιλογή. Η υποχρέωση για συγκριτική στάθµιση και 
αξιολογική συσχέτιση του περιεχοµένου όλων των αποδεικτικών µέσων, επιβάλλεται 
από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 του ΚΠ∆.  
- Κατά το άρθρο 505 παρ. 2 εδ. α του ΚΠ∆, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µπορεί 
να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε απόφασης ποινικού δικαστηρίου, µέσα στην 
προθεσµία του άρθρου 479 παρ. 2 του ίδιου κώδικα, δηλαδή ενός µηνός, που αρχίζει 
από τότε που η τελεσίδικη απόφαση καταχωρήθηκε καθαρογραφηµένη στο κατά το 
άρθρο 473 παρ. 3 του ΚΠ∆ ειδικό βιβλίο. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι 
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, µπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε 
απόφασης, καταδικαστικής ή αθωωτικής, οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου και για 
όλους τους λόγους του άρθρου 510 παρ.1 του ΚΠ∆.  
- Κατά το άρθρο 171 παρ. 1 εδάφιο δ του ΚΠ∆, απόλυτη ακυρότητα που λαµβάνεται 
και αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο, σε κάθε στάση της διαδικασίας και 
στον Άρειο Πάγο ακόµη, προκαλείται αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν 
την σύνθεση του δικαστηρίου. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 14 
παρ. 3 του ΚΠ∆, ο δικαστής που έχει συµπράξει στην έκδοση της απόφασης, κατά 
της οποίας ασκήθηκε έφεση ή αναίρεση, αποκλείεται να δικάσει στις δύο τελευταίες 
περιπτώσεις.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 177, 178, 
ΕΣ∆Α: 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 851 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. ∆ήµευση κατασχεθέντος. Έννοµο 
συµφέρον για την άσκηση αναίρεσης. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, 
η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του 
ΚΠ∆. όταν αναφέρονται σε αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά. τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του 
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε τους 
οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόστηκε. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι κατ' αρχήν αναγκαίο να 
αιτιολογείται ιδιαίτερα γιατί αυτός ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των 
περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και 
προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες τελέσεώς του, διαλαµβάνεται δε περί αυτού 
(δόλου) αιτιολογία στην κύρια αιτιολογία για την ενοχή, εκτός και αν αξιώνονται για 
την υποκειµενική θεµελίωση του εγκλήµατος η εν γνώσει ορισµένου περιστατικού 
τέλεσης της πράξεως (άµεσος δόλος) ή ορισµένος περαιτέρω σκοπός.  
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- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 504 παρ. 3, 492, 373, 310 παρ.2, 463 
και 476 του ΚΠ∆ προκύπτει, ότι δικαίωµα προς άσκηση του ένδικου µέσου της 
αναιρέσεως, κατά του µέρους της αποφάσεως που αφορά την απόδοση ή τη δήµευση 
πράγµατος που έχει κατασχεθεί, έχει, εκτός από τον κατηγορούµενο και τον 
πολιτικώς ενάγοντα, και ο τρίτος, του οποίου τις αξιώσεις έκρινε το ∆ικαστήριο, 
εφόσον όµως αυτός άσκησε παρέµβαση στη δίκη και προέβαλε ενώπιον του 
∆ικαστηρίου τις αξιώσεις του επί των κατασχεθέντων πραγµάτων, περί των οποίων 
(αξιώσεων) αποφάσισε το ∆ικαστήριο. ∆ιαφορετικά, αν δηλαδή αυτός δεν είχε 
καταστεί διάδικος µε τον τρόπο που προαναφέρθηκε, δεν έχει δικαίωµα να ασκήσει 
αναίρεση κατά της αποφάσεως που διατάσσει τη δήµευση του κατασχεθέντος, παρά 
µόνον τριτανακοπή κατ' αυτής ενώπιον του αρµόδιου πολιτικού δικαστηρίου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 583, 586 παρ. 1 και 587 του ΚΠολ∆, εφόσον ο 
αναιρεσείων δεν προσκλήθηκε στην εκκρεµή ποινική δίκη ή δεν έλαβε µέρος σε 
αυτήν, ως κυρίως ή προσθέτως παρεµβαίνων, είτε στο πρωτοβάθµιο είτε στο 
δευτεροβάθµιο δικαστήριο, καθόσον η απόφαση αυτή, κατά το περί δηµεύσεως 
κεφάλαιο της, είτε επιβάλλει τη δήµευση ως ασφαλιστικό µέτρο, είτε ως παρεπόµενη 
ποινή, ως οδηγούσα στην κτήση της κυριότητας του δηµευθέντος από το ∆ηµόσιο 
πρωτοτύπως, αφότου η απόφαση γίνει αµετάκλητη (εκτός αν πρόκειται για ακίνητο, 
οπότε πρέπει να ακολουθήσει µεταγραφή), είναι πολιτική.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 310, 373, 463, 492, 504, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 583, 586, 587, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1016 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία των αποφάσεων. Αυτοτελείς ισχυρισµοί. 
Ελαφρυντικές περιστάσεις. Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η κατά τα προαναφερθέντα ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία των αποφάσεων 
πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς, εκείνους δηλαδή που 
προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 
παρ. 2 του 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 τη µείωση της ποινής, εφόσον, 
όµως, αυτοί προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, µε όλα δηλαδή τα 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία είναι αναγκαία κατά την οικεία διάταξη για τη 
θεµελίωση τους. ∆ιαφορετικά, το δικαστήριο της ουσίας δεν υπέχει υποχρέωση να 
απαντήσει αιτιολογηµένα στην απόρριψη τους. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός, η 
απόρριψη του οποίου πρέπει να αιτιολογείται ιδιαίτερα, είναι και ο ισχυρισµός του 
κατηγορουµένου περί συνδροµής στο πρόσωπο του ελαφρυντικής περιστάσεως από 
τις αναφερόµενες στο άρθρο 84 παρ. 2 του Π Κ, αφού η παραδοχή της οδηγεί στην 
επιβολή µειωµένης, κατά το άρθρο 83 του ίδιου κώδικα ποινής, εφόσον, βεβαίως, 
αυτός προβλήθηκε κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, δηλαδή µε όλα τα πραγµατικά 
περιστατικά που απαιτούνται κατά νόµο για τη θεµελίωση του, ώστε να µπορούν να 
αξιολογούνται, και, σε περίπτωση αποδοχής τους, να οδηγούν στο ειδικότερα ευνοϊκό 
για τον κατηγορούµενο συµπέρασµα. Ως ελαφρυντικές περιστάσεις, θεωρούνται, 
µεταξύ άλλων, οι προβλεπόµενες από την παράγραφο 2 του άρθρου 84 του ΠΚ µε 
στοιχεία α' και ε' , ήτοι το ότι "ο υπαίτιος έζησε µέχρι το χρόνο που έγινε το έγκληµα 
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έντιµη, οικογενειακή, επαγγελµατική και γενικά κοινωνική ζωή"( στοιχ. α) και το ότι 
"ο υπαίτιος συµπεριφέρθηκε καλά για σχετικά µεγάλο διάστηµα µετά την πράξη 
του"( στοιχ. ε), αφού οι παραδοχές του οδηγούν στην επιβολή µειωµένης ποινής, 
κατά το µέτρο του άρθρου 83 του ίδιου κώδικα. Για τη στοιχειοθέτηση της 
ελαφρυντικής περιστάσεως του προτέρου εντίµου βίου, πρέπει να εκτίθενται 
συγκεκριµένα (θετικά) περιστατικά έντιµης ζωής και µάλιστα σε όλους τους τοµείς 
συµπεριφοράς που ορίζονται στο στοιχείο α' της παρ. 2 του άρθρου 84 του ΠΚ, ενώ 
για τη στοιχειοθέτηση του ελαφρυντικού της καλής συµπεριφοράς µετά την πράξη 
πρέπει να αναφέρονται τα πραγµατικά περιστατικά, δηλωτικά της αρµονικής 
συµβιώσεως του υπαιτίου επί µακρό χρόνο µετά την τέλεση της πράξης (Α.Π. 
1934/2010, 1500/2010, 842/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 27, 28, 83, 84, 302,  
ΚΠ∆: 170, 333, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΚΟΚ: 42, 43, 47, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1184 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης. Ανάγνωση 
εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 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∆ λόγο 
αναίρεσης, εκτείνεται όχι µόνο στην κρίση για την κατηγορία, αλλά περιλαµβάνει και 
την αναφορά των αποδεικτικών µέσων από τα οποία το δικαστήριο οδηγήθηκε στην 
καταδικαστική του κρίση, και τα οποία πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί όλα υπόψη στο σύνολό τους και όχι µόνο ορισµένα από αυτά, χωρίς να είναι 
αναγκαίο να αναφέρεται ειδικώς τι προέκυψε από το καθένα χωριστά. Ιδιαίτερο είδος 
αποδεικτικού µέσου, που πρέπει να µνηµονεύεται ειδικώς στην αιτιολογία µεταξύ 
των αποδεικτικών µέσων, προκειµένου να υπάρχει βεβαιότητα ότι λήφθηκε υπόψη, 
αποτελεί η αναφερόµενη στο άρθρο 178 του ΚΠ∆, µεταξύ των κύριων αποδεικτικών 
µέσων πραγµατογνωµοσύνη, η οποία διατάσσεται κατά το άρθρο 183 του ΚΠ∆ από 
ανακριτικό υπάλληλο ή από το δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση του 
Εισαγγελέα ή των διαδίκων. 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 αναφορά µε 
γεγονότα που τίθενται υπόψη τους, δεν ταυτίζεται µε το προβλεπόµενο στο άρθρο 
178 του ΚΠ∆ αποδεικτικό µέσο της πραγµατογνωµοσύνης που διατάσσεται ως άνω, 
λαµβάνεται όµως υπόψη από το δικαστήριο και συνεκτιµάται µαζί µε τις άλλες 
αποδείξεις για τη διαµόρφωση κρίσεώς του, ως έγγραφο.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 171 παρ. 1 δ , 329, 331 παρ. 1, 333 , 
364 παρ. 1, 369 και 510 παρ. 1 στοιχ. Α του ΚΠ∆, συνάγεται, ότι επέρχεται απόλυτη 
ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, 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 αναγνώσθηκαν κατά τη 
δηµόσια και προφορική συζήτηση στο ακροατήριο, οπότε παραβιάζεται η άσκηση 
του από το άρθρο 358 του ίδιου κώδικα πηγάζοντος δικαιώµατος του 
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κατηγορουµένου να προβαίνει σε δηλώσεις και εξηγήσεις, σχετικά µε τα αποδεικτικά 
αυτά στοιχεία. Επί πλέον δε παραβιάζονται οι αρχές της προφορικότητας της 
συζήτησης στο ακροατήριο και της κατ' αντιµωλία διεξαγωγής της δίκης. Η 
ακυρότητα όµως αυτή δεν επέρχεται όταν το περιεχόµενο των µη αναγνωσθέντων 
εγγράφων διαπιστώνεται από άλλα αποδεικτά στοιχεία ή αν τα έγγραφα αυτά 
αναφέρονται απλώς ιστορικά στο αιτιολογικό της προσβαλλόµενης απόφασης, χωρίς 
να έχουν ληφθεί αµέσως υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας για το σχηµατισµό 
δικανικής πεποίθησης, αναφορικά µε την συνδροµή των περιστατικών που 
συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, για το 
οποίο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούµενο, καθώς και τα έγγραφα αυτά συνιστούν 
στοιχεία του κατηγορητηρίου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 171, 178, 183, 329, 331, 333, 358, 364, 510 παρ. 1 στοιχ. A, 510 παρ. 1 στοιχ. 
∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1513 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Εσφαλµένη δε εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Υφ΄όρων απόλυση. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 551 παρ. 1 εδ. α' του ΚΠ∆, 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 εσφαλµένης εφαρµογής ή ερµηνείας 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (άρθρ. 510 παρ. 1 περ. 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 µεσολάβησε 
προηγουµένως ανάκληση αυτής, κατά το άρθρο 107 ΠΚ, για το λόγο ότι ο 
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καταδικασµένος παραβίασε τις υποχρεώσεις που του τέθηκαν µε την απόλυση, ούτε 
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, 107, 108, 109,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 551,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αναίρεση - Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 886 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Νοµική πλάνη. Αναίρεση εισαγγελέα. Εσφαλµένη ερµηνεία της διάταξης του 
άρθρου 31 παρ. 2 ΠΚ περί νοµικής πλάνης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Στο άρθρο 31 παρ. 2 ΠΚ, για τη νοµική πλάνη, ορίζεται ότι η πράξη δεν 
καταλογίζεται στον 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 περίπτωση νοµικής πλάνης συντρέχει όταν ο δράστης γνωρίζει µεν τι 
πράττει αλλά είτε αγνοείται ότι η πράξη του είναι κατ' αρχήν άδικη, είτε πιστεύει 
πεπλανηµένα ότι δικαιούται να προβεί σε αυτή και η πλάνη συνιστάται σε εσφαλµένη 
αντίληψη ταυ κανόνα δικαίου, συντρέχει δε, υπό ειδικώς αναφερόµενα περιστατικά, 
περίπτωση αποκλείουσα το αξιόποινο. Επιβάλλεται δε να είναι συγγνωστή η πλάνη 
προς αποκλεισµό του αξιοποίνου µε την έννοια ότι οποιαδήποτε επιµέλεια και να 
κατέβαλε ο δράστης δεν µπορούσε να διαγνώσει το άδικο της πράξης, το δικαστήριο 
δε συνεκτιµά τις ειδικές περιστάσεις στη συγκεκριµένη περίπτωση που αφορούν την 
ατοµικότητα του φεροµένου ως δράστη.  
- Έτσι όµως που έκρινε, το άνω ∆ικαστήριο, µε την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση του 
υπέπεσε στην αναιρετική πληµµέλεια του άρθρου 510 παρ. 1 περίπτωση Ε' ΚΠ∆, 
αφού εσφαλµένως ερµήνευσε την διάταξη του άρθρου 31 παρ. 2 ΠΚ περί νοµικής 
πλάνης, προσέτι δε εσφαλµένως υπήγαγε τα δεκτά γενόµενα περιστατικά στην έννοια 
της συγγνωστής νοµικής πλάνης. Ειδικότερα, το πιο πάνω ∆ικαστήριο που εξέδωσε 
την προσβαλλόµενη απόφαση, εσφαλµένως ερµήνευσε την διάταξη του άρθρου 31 
παρ2 ΠΚ περί νοµικής πλάνης, αλλά και επίσης, δεν προέβη σε ορθή εφαρµογή της 
εν λόγω διατάξεως( δηλαδή, του ΠΚ 31παρ2) αφενός διότι ταυτίζει την πλάνη περί το 
αξιόποινο µε την πλάνη περί τον άδικο χαρακτήρα της πράξης, αφετέρου, διότι 
χαρακτηρίζει ως συγγνωστή την πράξη (και όχι την τυχόν νοµική πλάνη ) της από τον 
κατηγορούµενο δηµοσιεύσεως σε δικτυακό τόπο ιδιοκτησίας του, του ασέµνου 
υλικού φωτογραφιών και βίντεο (πορνογραφικού περιεχοµένου ), ενώ εξάλλου για να 
καταλήξει σε παραδοχή του συγγνωστού της νοµικής πλάνης υπάγει στην έννοια του 
συγγνωστού της νοµικής πλάνης την κοινωνική ανεκτικότητα στην εκτεταµένη 
παραβίαση του νόµου περί ασέµνων δηµοσιευµάτων (δηµοσίευση κυκλοφορία 
πορνογραφικού υλικού), καθώς και την ατιµωρησία των υπαιτίων , και όχι την άγνοια 
του κατηγορουµένου σχετικά µε την. αντίθεση της πράξης του προς την κατά την 
ελληνική έννοµη τάξη και την ελληνική κοινωνία, αντίληψη για το ουσιαστικά άδικο, 
ενώ κατά τα προεκτιθέµενα, η νοµική πλάνη τυγχάνει συγγνωστή, µόνο αν ο 
κατηγορούµενος, αν και είχε καταβάλλει κάθε δυνατή επιµέλεια, αγνοούσε την 
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αντίθεση της πράξης του στη γενική και κρατούσα στην ελληνική έννοµη τάξη αλλά 
και ελληνική κοινωνία αντίληψη για το ουσιαστικά άδικο και την αντικοινωνικότητα 
της πράξης του. Όµως, πραγµατικά περιστατικά, που να στηρίζουν το συγγνωστό της 
πλάνης και τα οποία να ανάγονται στο συγκεκριµένο κατηγορούµενο, ουδόλως 
αναφέρονται στην προσβαλλόµενη απόφαση, παρά µόνο αναφέρεται ότι " η πλάνη 
του ήταν συγγνωστή λόγω του γενικότερα επικρατούντος ανεκτικού κλίµατος, σε 
σχέση µε το άσεµνο υλικό". Το λεγόµενο αυτό, είναι όχι µόνο απρόσφορο να 
δηµιουργήσει το συγγνωστό του άρθρου 31 παρ. 2 του ΠΚ, αλλά είναι και παντελώς 
αόριστο.  
Εποµένως, ο µοναδικός από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆ λόγος της 
αναίρεσης του Εισαγγελέα Πληµ/κών Αθηνών είναι βάσιµος και πρέπει να αναιρεθεί 
η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων της ΚΠ∆ 473 παρ. 3, 479 παρ. 2, 504 παρ. 1 και 505 
παρ. 1 περ. δ' , προκύπτει ότι ο εισαγγελέας πληµµελειοδικών ασκεί αναίρεση κατά 
των αποφάσεων του δικαστηρίου όπου είναι τοποθετηµένος και κατά των αποφάσεων 
των µονοµελών πληµµελειοδικείων και των πταισµατοδικείων της περιφέρειάς του, 
καταδικαστικών, αθωωτικών, εκείνων που παύουν τη δίωξη ή την κηρύσσουν 
απαράδεκτη ή κηρύσσουν αναρµοδιότητα. Κατά των αθωωτικών αποφάσεων µπορεί 
να προτείνει µόνο το λόγο αναιρέσεως του άρθρ. 510 παρ. 1 Ε, δηλ. για εσφαλµένη 
ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, σύµφωνα µε το άρθρ. 506 στοιχ. β'.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 31,  
ΚΠ∆: 473, 479, 504, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 440 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έννοµο συµφέρον για την άσκηση αίτησης αναίρεσης. 
- Κατά το άρθρο 463 ΚΠ∆ "ένδικο µέσο µπορεί να ασκήσει µόνο εκείνος που ο νόµος 
του δίνει ρητά αυτό το δικαίωµα", κατά δε το άρθρο 506 του ιδίου Κώδικα, "την 
αναίρεση αθωωτικών αποφάσεων µπορούν να ζητήσουν: α)ο κατηγορούµενος, αν 
αθωώθηκε λόγω έµπρακτης µετάνοιας, β) ο εισαγγελέας του πληµµελειοδικείου, του 
µικτού ορκωτού δικαστηρίου ή του εφετείου (κατά τις διακρίσεις του άρθρου 505 
παρ. 1 στοιχ. δ' ) αν η αθώωση οφείλεται σε εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης και γ) ο µηνυτής ή εκείνος που άσκησε την έγκληση 
αν καταδικάστηκαν σε αποζηµίωση και στα έξοδα (άρθρο 71)". Περαιτέρω, κατά το 
άρθρο 476 παρ. 1 του αυτού Κώδικα, όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε, πλην άλλων 
περιπτώσεων, από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωµα να το ασκήσει, 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 τυχόν 
εµφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και διατάσσει την εκτέλεση της 
αποφάσεως που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το 
ένδικο µέσο. (ΑΠ 437/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 463, 476, 505, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 429 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης. Αυτοτελής απόφαση που απαγγέλλει δήµευση 
των κατασχεθέντων. Ένδικο µέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωµα 
ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόµο για την άσκησή του. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 42 παρ 2, 96 παρ. 2 και 465 παρ. 1 
του ΚΠοιν∆ προκύπτει, ότι για το παραδεκτό της ασκήσεως ενδίκου µέσου δι' 
αντιπροσώπου απαιτείται να υπάρχει κατά το χρόνο ασκήσεώς του, σχετική προς 
τούτο εντολή η οποία µπορεί να δοθεί και µε απλή έγγραφη δήλωση βεβαιωµένη την 
γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα από οποιαδήποτε δηµόσια, δηµοτική 
κοινοτική αρχή ή δικηγόρο και να προσαρτάται το πληρεξούσιο έγγραφο ή το 
επικυρωµένο αντίγραφό του στη σχετική έκθεση ασκήσεως του ενδίκου µέσου. Κατά 
τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 465 ΚΠοιν∆ το ένδικο µέσο κατά της 
καταδικαστικής αποφάσεως που παρέχεται σε εκείνον που καταδικάσθηκε µπορεί να 
ασκηθεί για λογαριασµό του και από τον συνήγορο που είχε παραστεί κατά τη 
συζήτηση, χωρίς να υποχρεούται να προσαρτήσει ειδικό πληρεξούσιο, η δε ιδιότητα 
του ασκούντος την αναίρεση δικηγόρου ως συνηγόρου του κατηγορουµένου κατά τη 
δίκη κατά την οποία καταδικάσθηκε, πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο. 
Καταδικαστική δε θεωρείται η απόφαση εκείνη που κηρύσσει τον κατηγορούµενο 
ένοχο τελέσεως ορισµένης αξιοποίνου πράξεως και επιβάλλει σ' αυτόν ποινή 
στερητική της ελευθερίας ή χρηµατική ποινή ως κυρία ποινή καθώς και η απόφαση 
µε την οποία το δικαστήριο µετ' αναίρεση προέρχεται σε νέα επιµέτρηση της ποινής. 
∆εν είναι καταδικαστική η απόφαση µε την οποία το δευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο µετ' 
αναίρεση απαγγέλλει δήµευση των πραγµάτων που κατασχέθηκαν ως προϊόντων του 
εγκλήµατος είτε ως µέσων τελέσεώς του ή κατ' εφαρµογή διατάξεως ειδικού νόµου. 
Τέτοια αυτοτελής απόφαση που απαγγέλλει δήµευση των κατασχεθέντων µπορεί 
κατά τα άρθρα 504 παρ. 3, 492 και 310 παρ. 2 ΚΠοιν∆ να προσβληθεί µε αναίρεση 
που ασκείται είτε από τον ίδιο τον κατηγορούµενο είτε από τον συνήγορό του που 
έχει σχετική εντολή και η οποία του δόθηκε µε έγγραφη δήλωση µε βεβαιωµένη τη 
γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα και αυτή προσαρτάται στην έκθεση 
ασκήσεως της αναιρέσεως ενώ αν ο δικαιούµενος δεν ήταν παρών στη δίκη κατά την 
οποία εκδόθηκε η αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση µπορεί το πληρεξούσιο προς τον 
δικηγόρο που άσκησε την αναίρεση ή αντίγραφο αυτού να προσκοµισθεί στον 
γραµµατέα ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο µέσο µέσα σε είκοσι ηµέρες από 
την άσκησή του.  
- Κατά το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠοιν∆ όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε από πρόσωπο 
που δεν έχει το δικαίωµα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το 
νόµο για την άσκησή του, το συµβούλιο ή το δικαστήριο (σε συµβούλιο) που είναι 
αρµόδιο να κρίνει σχετικά, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και διατάσσει την 
καταδίκη εκείνου που το άσκησε στα δικαστικά έξοδα. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 42, 96, 310, 465, 476, 492, 504,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 423 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραίτηση από αναίρεση. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 473 παρ. 2, 474 παρ. 1, 475 παρ. 1 
και 513 παρ. 1 του ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι ο διάδικος µπορεί να παραιτηθεί από το 
ένδικο µέσο που άσκησε είτε αυτοπροσώπως είτε µε δικαστικό αντιπρόσωπο που έχει 
σχετική ειδική εντολή. Η παραίτηση δηλώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 474 παρ. 1, 
µπορεί δε να γίνει και στο ακροατήριο πριν να γίνει η συζήτηση. Κατά δε τη διάταξη 
του ως άνω άρθρου 474 παρ. 1 του ΚΠοιν∆, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 
473 (άσκηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως µε δήλωση που επιδίδεται 
στον Εισαγγελέα του Αρείου πάγου), το ένδικο µέσο ασκείται µε δήλωση στο 
γραµµατέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (ή το βούλευµα) ή στο 
γραµµατέα του ειρηνοδικείου ή στον προϊστάµενο της προξενικής αρχής που 
βρίσκεται στο εξωτερικό και στην περιφέρεια των οποίων κατοικεί ή διαµένει 
προσωρινά ο δικαιούµενος. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι όταν η αίτηση 
αναιρέσεως έχει ασκηθεί κατά τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 473 του ΚΠοιν∆, 
και η παραίτηση από αυτήν µπορεί να γίνει µε τον ίδιο τρόπο, ήτοι µε δήλωση που 
επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, όταν το ένδικο µέσο 
ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωµα ή εναντίον αποφάσεως ή 
βουλεύµατος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπροθέσµως ή χωρίς 
να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόµο για την άσκησή του, καθώς 
και όταν έγινε νόµιµα παραίτηση από το ένδικο µέσο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που 
ο νόµος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο µέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό 
συµβούλιο ή το δικαστήριο (σε συµβούλιο) που είναι αρµόδιο να κρίνει σχετικά, 
ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που 
εµφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και διατάσσει την εκτέλεση της 
αποφάσεως ή του βουλεύµατος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα 
εκείνου που άσκησε το ένδικο µέσο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 473, 474, 475, 476,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 405 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων. 
- 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 κύρος και κατ ' 
ακολουθίαν το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως κατ' αποφάσεως, πρέπει στη 
δήλωση ασκήσεως της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο οι λόγοι, για 
τους οποίους ασκείται. Αν δεν περιέχεται, στη δήλωση ένας τουλάχιστον ορισµένος 
λόγος από τους περιοριστικά αναφερόµενους στη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 
ΚΠοιν∆ λόγους αναιρέσεως, η αίτηση είναι απαράδεκτη και ως τέτοια απορρίπτεται 
κατά το άρθρο 513 του ίδιου κώδικα. Ειδικότερα, για το ορισµένο του λόγου 
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αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆, για έλλειψη της 
επιβαλλόµενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδικής 
και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας της αποφάσεως και δεδοµένου ότι ο λόγος αυτός 
δεν διαφοροποιείται, ως προς το παραδεκτό του, από τους άλλους λόγους 
αναιρέσεως, πρέπει να προσδιορίζεται µε την αναίρεση σε τι συνίσταται η έλλειψη 
αυτή, αν δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου αιτιολογία, ως προς όλα ή ως προς 
συγκεκριµένα κεφάλαια της αποφάσεως, ή αν η υπάρχουσα είναι ελλιπής και. ποιες 
είναι, στη δεύτερη αυτή περίπτωση, οι ελλείψει ς ή οι ασάφειες ή οι αντιφάσεις της 
υπάρχουσας αιτιολογίας. Εξάλλου, η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων από το 
δικαστήριο της ουσίας και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη 
α αξιολόγηση των µαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη αναφοράς και 
αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά, η µη αξιολογική συσχέτιση αυτών 
µεταξύ τους και η µη αναφορά από ποιο αποδεικτικό µέσο προέκυψε η κάθε 
παραδοχή, δεν αποτελούν λόγους αναιρέσεως της αποφάσεως, καθόσον στις 
περιπτώσεις αυτές πλήττεται η περί τα πράγµατα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, 
η οποία είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 148 - 153, 473, 474, 476, 509, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 513, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απάτη - Απάτη επί δικαστηρίω 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 502 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απάτη ενώπιον του ∆ικαστηρίου. Πλαστογραφία. Ηθικός αυτουργός. Έλλειψη 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 του ΠΚ "Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο 
µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά µε γεγονός που µπορεί να 
έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών". Η χρήση 
του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της πλαστογραφίας, απαιτείται, 
αντικειµενικώς µεν, η απαρχής κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, ο οποίος το 
εµφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον ή η νόθευση γνήσιου εγγράφου, δηλαδή η 
αλλοίωση της έννοιας του περιεχοµένου του, υποκειµενικώς δε, δόλος, που 
περιλαµβάνει τη γνώση και θέληση των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία 
απαρτίζουν την πράξη και περαιτέρω, σκοπός του υπαίτιου (υπερχειλής δόλος) να 
παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου άλλον, για γεγονός 
που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, οι οποίες αναφέρονται στην παραγωγή, 
διατήρηση, µεταβολή, µεταβίβαση ή απόσβεση δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης ή 
κατάστασης, δηµόσιας ή ιδιωτικής φύσης.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 ΠΚ, όποιος, µε σκοπό να αποκοµίσει ο 
ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας 
κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών 
γεγονότων ως αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών 
γεγονότων, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και, αν η ζηµία που 
προξενήθηκε είναι ιδιαιτέρως µεγάλη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης 
απαιτούνται α) σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον 
παράνοµο περιουσιακό όφελος, χωρίς να είναι αναγκαία η πραγµάτωση του οφέλους 
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αυτού β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή αθέµιτη απόκρυψη 
ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από την οποία ως παραγωγό αιτία, 
παραπλανήθηκε κάποιος και προέβη στην επιζήµια για τον ίδιο ή άλλον συµπεριφορά 
και γ) βλάβη ξένης, κατά το αστικό δίκαιο, περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη 
σύνδεσµο µε τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του δράστη και η οποία 
υπάρχει και σε περίπτωση µειώσεως ή χειροτερεύσεως της περιουσίας του παθόντος, 
έστω και αν αυτός έχει ενεργό αξίωση προς αποκατάστασή της. Εκείνος που 
εξαπατήθηκε δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζεται µε αυτόν που ζηµιώθηκε. 
Αποτέλεσµα του τελευταίου είναι ότι απάτη µπορεί να τελεσθεί και µε την 
παραπλάνηση του δικαστηρίου σε πολιτική δίκη, όταν υποβάλλεται σ΄ αυτό ψευδής 
ισχυρισµός, υποστηριζόµενος µε προσαγωγή εν γνώσει αναληθών αποδεικτικών 
µέσων, από τα οποία παραπλανάται το δικαστήριο και εκδίδει απόφαση, που 
συνεπάγεται βλάβη στην περιουσία του αντιδίκου του δράστη. Απάτη στο δικαστήριο 
διαπράττεται και όταν η δίκη διεξάγεται κατ΄ ειδική διαδικασία, στην οποία δεν 
δεσµεύεται το δικαστήριο από αποδεικτικούς κανόνες, ως προς τα αποδεικτικά µέσα 
και την αποδεικτική τους δύναµη, όπως συµβαίνει στη διαδικασία των µισθωτικών 
διαφορών. Η απάτη επί δικαστηρίου είναι τελεσµένη όταν, µε τους ψευδείς 
ισχυρισµούς και µε την προσαγωγή αναληθών αποδεικτικών µέσων, εκδίδεται 
απόφαση υπέρ των απόψεων του δράστη της απάτης και σε βάρος του αντιδίκου του. 
Ως περιουσιακή βλάβη νοείται κάθε µείωση της συνολικής αξίας της περιουσίας, 
αλλά και η απειλή µειώσεως της, όταν δηµιουργείται χειροτέρευση της ενεστώσας 
περιουσιακής καταστάσεως, όπως και η απειλή ή ο κίνδυνος της περιουσίας στο 
µέλλον λόγω εµπλοκής σε δαπανηρό δικαστικό αγώνα. Εξάλλου, από τα παραπάνω 
συνάγεται ότι οι πράξεις της πλαστογραφίας µε χρήση και η απάτη συρρέουν αληθώς 
και ουδεµία απορροφά την άλλη, διότι καθεµία είναι αυτοτελής, αφού ειδικότερα η 
επίτευξη της παραπλάνησης και της βλάβης στην περιουσία του παραπλανωµένου ή 
του τρίτου, που αποτελούν στοιχεία της αντικειµενικής υπόστασης της απάτης, δεν 
αποτελούν αντίστοιχα και στοιχεία της υπόστασης ή επιβαρυντική περίπτωση ή 
αναγκαίο µέσο διάπραξης της πλαστογραφίας. Μόνον η απόπειρα της απάτης και η 
χρήση πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου, όταν τα για την απάτη παρασταθέντα σαν 
αληθινά ψευδή γεγονότα ταυτίζονται προς εκείνα που συνιστούν τη χρήση του 
πλαστού εγγράφου, δεν είναι αυτοτελή εγκλήµατα, αλλά η απόπειρα απάτης 
απορροφάται από τη χρήση πλαστού, υφισταµένης µεταξύ τους φαινοµενικής 
συρροής.(ΑΠ 1017/2011, ΑΠ 83/2010, ΑΠ 573/2009).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 εδ. α΄ ΠΚ, µε την ποινή του αυτουργού 
τιµωρείται όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την 
άδικη πράξη που διέπραξε. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι, για την ύπαρξη 
ηθικής αυτουργίας απαιτείται να συντρέχουν αντικειµενικώς α) πρόκληση στον 
αυτουργό της αποφάσεως να διαπράξει ορισµένη άδικη πράξη, η οποία µπορεί να 
γίνει µε οποιονδήποτε τρόπο, όπως, µε συµβουλή, απειλή, υπόσχεση ή χορήγηση 
αµοιβής ή άλλων ανταλλαγµάτων, µε πρόκληση ή εκµετάλλευση οιασδήποτε πλάνης, 
µε πειθώ ή φορτικότητα κ.λπ., αρκεί το µέσο που χρησιµοποιήθηκε να παρήγαγε στον 
αυτουργό την απόφαση να τελέσει την άδικη πράξη και β) διάπραξη από τον 
αυτουργό της πράξεως αυτής ή επιχείρηση από αυτόν πράξεως που περιέχει 
τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως της, υποκειµενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει α) 
συνείδηση του ηθικού αυτουργού ότι παρήγαγε στον αυτουργό την ειρηµένη 
απόφαση και β) συνείδηση της ορισµένης πράξης, στην οποία παρακινεί ο ηθικός 
αυτουργός.  
- Η καταδικαστική απόφαση στερείται της απαιτούµενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και 
ιδρύεται, έτσι, λόγος αναιρέσεως της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆, 
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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 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. 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 µόνο ορισµένα από αυτά. Για τη 
βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες 
έγγραφα κ.λ.π.) χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε 
χωριστά από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά 
µέσα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη 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 υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρµοσε. 
Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και 
όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο 
πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το 
σκεπτικό αυτής και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου 
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής η µη εφαρµογής του 
νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση (ΟλΑΠ 3/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46, 216, 386,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απάτη - Απάτη σε βάρος Τράπεζας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 963 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ευρωπαϊκή Σύµβαση Εκδόσεως. Απάτη σε βάρος της Εθνικής Τράπεζας. Έγκληµα 
κατ΄ εξακολούθηση. ∆ικαίωµα σε µια δίκαιη δίκη. Αναστολή παραγραφής. 
- Κατά το άρθρο 14 της από 13 ∆εκεµβρίου 1957 Ευρωπαϊκής Συµβάσεως Εκδόσεως, 
που κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το νόµο 4165/1961, ο εκδιδόµενος δεν επιτρέπεται 
να διωχθεί, να δικαστεί ή να κρατηθεί σε εκτέλεση ποινής ούτε να υποβληθεί σε 
οποιοδήποτε άλλο περιορισµό της ατοµικής του ελευθερίας, για οποιαδήποτε πράξη 
προγενέστερη της παράδοσης, άλλη από εκείνη για την οποία έγινε η έκδοση, µε την 
εξαίρεση ορισµένων περιπτώσεων που δεν ενδιαφέρουν στην ένδικη υπόθεση. Όµοια 
ρύθµιση καθιερώνεται και από το άρθρο 440 σε συνδυασµό µε άρθρα 438 εδ. ε και 
445 του ΚΠ∆, αλλά και το άρθρο 34 Ν. 3251/2004 "Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης". 
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Παραβίαση του κανόνα αυτού καθιστά την απόφαση αναιρετέα για υπέρβαση 
εξουσίας. Για να κριθεί όµως αν πρόκειται για έγκληµα προγενέστερο της έκδοσης, 
οπότε και µόνο έχει εφαρµογή ο ως άνω κανόνας, κρίσιµο είναι το ζήτηµα του 
χρόνου τέλεσης. (ΟλΑΠ 462/92). ∆εν αποτελεί διαφορετική πράξη ο διάφορος 
νοµικός χαρακτηρισµός ή οι επιβαρυντικές περιστάσεις. Εξάλλου κατά το άρθρο 1 
παρ. 1 του Ν.1608/1950, περί αυξήσεως των προβλεποµένων για τους καταχραστές 
του ∆ηµοσίου ποινών, όπως ίσχυε µετά το Ν.1738/1987, στον ένοχο των αδικηµάτων 
που προβλέπονται στα αναγραφόµενα εκεί άρθρα του Ποινικού Κώδικα, µεταξύ των 
οποίων και τα των άρθρων 216 και 386 ΠΚ για πλαστογραφία και απάτη, εφόσον 
αυτά στρέφονται κατά του ∆ηµοσίου, ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, ή 
κατά άλλου νοµικού προσώπου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263α Π.Κ. 
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 πέντε εκατοµµυρίων δραχµών (µετά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.2408/1996 
αυξήθηκε σε 50.000.000 δραχµές), επιβάλλεται η προβλεπόµενη στη διάταξη αυτή 
ποινή. Νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 263α Π.Κ. και συνεπώς 
προστατεύονται από την ανωτέρω διάταξη του Ν.1608/1950, υπό την έννοια ότι τα 
κατ` αυτών διαπραττόµενα εγκλήµατα τιµωρούνται, συντρεχόντων και των λοιπών 
όρων του Ν.1608/1950, κατά τις διατάξεις του τελευταίου αυτού νόµου, είναι και "οι 
Τράπεζες που εδρεύουν στην ηµεδαπή, κατά το νόµο ή το καταστατικό τους", χωρίς 
άλλη διάκριση (ΑΠ 294/2009). Τέτοια Τράπεζα είναι και η Εθνική. Εποµένως οι 
ένοχοι των αδικηµάτων που προβλέπονται στο Ν.1608/1950, τα οποία τελούνται σε 
βάρος της Εθνικής Τραπέζης ή κάποιας άλλης από αυτές που εδρεύουν στην 
ηµεδαπή, τιµωρούνται κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού, ο οποίος δεν καθιερώνει 
διαφορετικά εγκλήµατα, αλλά απλώς τιµωρεί αυστηρότερα τον δράστη όταν τα 
εγκλήµατα που παρατίθενται σ αυτόν στρέφονται κατά του ∆ηµοσίου και των λοιπών 
προσώπων του άρθρου 263 Α ΠΚ. Εκ τούτων παρέπεται ότι, όταν ένα άτοµο εκδοθεί 
για να δικασθεί για κάποια από τα εγκλήµατα που αναφέρονται στον νόµο αυτό, τα 
οποία, κατά τις κατηγορίες που το βαρύνουν, όπως περιγράφονται στο οικείο 
Ευρωπαϊκό Ένταλµα, στρέφονται κατά του ∆ηµοσίου ή προσώπου εκ των 
αναφεροµένων στο άρθρο 263 Α ΠΚ, η µη παράθεση στο ένταλµα, µε βάση το οποίο 
και έγινε η έκδοση, και της ανωτέρω διατάξεως του άρθρου 1 Ν. 1608/1950, αλλά 
µόνον των διατάξεων που προβλέπουν και τιµωρούν τα εγκλήµατα για τα οποία 
επιτράπηκε η έκδοση, ως και των πλαισίων της ποινής που προβλέπουν αυτές και όχι 
των επαυξηµένων του νόµου αυτού, η στη συνέχεια καταδίκη του εκδοθέντος για τα 
εγκλήµατα αυτά, κατ εφαρµογή, τόσον των οικείων διατάξεων του ΠΚ, όσον και των 
διατάξεων του νόµου αυτού, δεν προσκρούει στην ανωτέρω αρχή, καθόσον, στην 
περίπτωση αυτή, δεν συντρέχουν οι προς τούτο, κατά τα ανωτέρω, προϋποθέσεις, 
ούτε βέβαια µε τον τρόπο αυτό παραβιάζεται το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α (Ν∆ 
53/1974) ή το άρθρο 14 του ∆ιεθνούς Συµφώνου για τα δικαιώµατα του ανθρώπου 
(Ν. 2462/1997). 
- Κατά τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 98 ΠΚ, που προστέθηκε µε το 
άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2721/1999, η αξία του αντικειµένου της πράξεως και η 
περιουσιακή βλάβη ή το περιουσιακό όφελος που προκύπτουν από την κατ` 
εξακολούθηση τέλεση του εγκλήµατος λαµβάνονται συνολικά υπόψη αν ο δράστης 
απέβλεπε µε τις µερικότερες πράξεις του στο αποτέλεσµα αυτό, στις περιπτώσεις δε 
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. Εξάλλου, κατά το άρθρο 16 
παρ. 2 του Ν∆ 2576/1953, "οσάκις εις τας περιπτώσεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 
1608/1950 το έγκληµα επράχθη κατ` εξακολούθησιν δια πολλών µερικοτέρων 
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πράξεων, δια τον κατά το αυτό άρθρον προσδιορισµόν του επιτευχθέντος ή 
επιδιωχθέντος οφέλους του πράξαντος ή της προσγενοµένης ή της οπωσδήποτε 
απειληθείσης ζηµίας, ως επίσης δια τον προσδιορισµόν του αντικειµένου του 
εγκλήµατος ως ιδιαιτέρως µεγάλης αξίας, λαµβάνεται υπ` όψιν το όλον περιεχόµενον 
των µερικωτέρων πράξεων", ενώ κατά το άρθρο 52 παρ. 4 του Ν. 2721/1999, "από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική 
διάταξη κατά το µέρος που αντίκειται στις διατάξεις του νόµου αυτού ή κατά το 
µέρος που ρυθµίζει θέµατα που διέπονται από αυτόν". Από το συνδυασµό των πιο 
πάνω διατάξεων σαφώς προκύπτει ότι, και µετά το Ν. 2721/1999, που περιέλαβε τις 
προαναφερόµενες ρυθµίσεις (άρθρο 52 παρ. 4 αυτού, άρθρο 98 παρ. 2 ΠΚ), 
εξακολουθεί να ισχύει η ανωτέρω ρύθµιση του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν∆ 2576/1953 
και έτσι, για την εφαρµογή του Ν. 1608/1950, αρκεί, όπως και προηγουµένως, επί 
εγκλήµατος που τελέστηκε κατ' εξακολούθηση, το όφελος που πέτυχε η επιδίωξε ο 
δράστης, ή η ζηµία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο ∆ηµόσιο κλπ., 
να υπερβαίνει συνολικώς το ποσό των 50.000.000 δρχ. και δεν απαιτείται το 
αντικείµενο της καθεµιάς µερικότερης πράξης να υπερβαίνει το εν λόγω ποσό, όπως 
επί κακουργηµατικής κατ εξακολούθηση πλαστογραφίας (ΟλΑΠ 5/2002), και τούτο 
διότι οι διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 2 του ΠΚ και του Ν∆ 2576/1953 είναι µεν ίσης 
τυπικής ισχύος, αλλά διαφέρουν µεταξύ τους, αφού, κατά το άρθρο 98 παρ. 2 ΠΚ, 
πρέπει ο δράστης να αποβλέπει στο συνολικό όφελος ή στη συνολική βλάβη, ενώ 
κατά το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν∆ 2576/1953 τούτο δεν απαιτείται, η δε τελευταία 
διάταξη, ως ειδική ειδικού νοµοθετήµατος, διότι αφορά µόνο τα εγκλήµατα που 
προβλέπονται από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950 και τιµωρούνται υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο αυτό, κατισχύει της πιο πάνω, γενικής και 
νεότερης, διάταξης του άρθρου 98 παρ. 2 του ΠΚ (ΑΠ 1110/2005). Στην κρινόµενη 
περίπτωση, εφόσον το 5µελες Εφετείο εφάρµοσε ορθώς, όπως λέχθηκε, το Ν. 
1608/1950, κατ ορθή ερµηνεία και εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων, για τον 
υπολογισµό του σκοπηθέντος παρανόµου περιουσιακού οφέλους του αναιρεσείοντος 
και των συνεργών του και της βλάβης της περιουσίας της ΕΤΕ, που πρέπει να 
υπερβαίνει στην περίπτωση αυτή το ποσό των 50.000.000 δραχµών ή 150.000 Ευρώ, 
έλαβε υπόψη το συνολικό ποσό των µερικοτέρων πράξεων των ως άνω εγκληµάτων 
και όχι της κάθε µίας απ αυτές. ∆εν γεννάται, όπως αβάσιµα υποστηρίζει ο 
αναιρεσείων, ζήτηµα εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 98, όπως είχε πριν την 
κατά τα άνω προσθήκη της παραγ. 2 µε το άρθρο 14 παρ. 1 Ν 2721/1999, οπότε για 
να προσλάβουν τα εγκλήµατα αυτά κακουργηµατικό χαρακτήρα, το ποσό κάθε 
µερικότερης πράξης πρέπει να υπερβαίνει, προκειµένου για την πλαστογραφία τα 
25.000.000 δραχµές ή 73.000 Ευρώ και για την απάτη τα 5.000.000 δραχµές ή 15.000 
Ευρώ, πράγµα το οποίο δεν συντρέχει εν προκειµένω, µε αποτέλεσµα οι πράξεις για 
τις οποίες κηρύχθηκε ένοχος να φέρουν χαρακτήρα πληµµελήµατος και, ενόψει του 
ότι από τότε που φέρονται τελεσθείσες παρήλθε 8ετία, το αξιόποινο εξαλείφθηκε δια 
παραγραφής. Ειδικότερα όµως, για την απάτη και για πράξεις προγενέστερες της 
ισχύος του Ν. 2721/1999, λαµβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό 
των µερικοτέρων πράξεων, που πρέπει να υπερβαίνει τα 5.000.000 δραχµές ή 15.000 
Ευρώ, αφού η διάταξη του άρθρου 386 παρ. 3 α ΠΚ, όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 14 Ν. 2721/1999, είναι επιεικέστερη της προϊσχυσάσης (ΑΠ 487/2007, ΑΠ 
176/2006 κ.α.). Συνεπώς ο από το άρθρο 510 παρ. 1 Ε ΚΠ∆ δεύτερος λόγος του 
δικογράφου των προσθέτων της αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµος.  
- Κατά την πάγια νοµολογία του παρόντος ∆ικαστηρίου, το δικαίωµα σε µια δίκαιη 
δίκη, που διασφαλίζει το άρθρο 6 της ΕΣ∆Α, δεν συνιστά αυτοτελή λόγο αναιρέσεως, 
αλλά µπορεί να γίνει επίκληση του προς ενίσχυση ενός αναιρετικού λόγου, εκ των 
περιοριστικώς αναφερόµενων στο άρθρο 510 §1 ΚΠ∆ (βλ. ΟλΑΠ 464/92, ΑΠ 708/02 
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και ΑΠ 304/02, βλ. όµως αντίθετη απόφαση Ε∆∆Α από 22-2-2007 σε υπόθεση 
Perlala κατά Ελλάδος). Επειδή µε τον έβδοµο λόγο, κατά το πρώτο και δεύτερο µέρος 
του, της από 24-9-2009 αιτήσεως, προβάλλεται η αιτίαση της παραβάσεως από το 
5µελές Εφετείο του άρθρου 6 παρ. 3 γ, δ της ΕΣ∆Α και 14 παρ. 3 δ του ∆ιεθνούς 
Συµφώνου για τα δικαιώµατα του ανθρώπου (Ν. 2462/1997) και ζητείται η αναίρεση 
κατ άρθρο 510 παρ. 1 Α ΚΠ∆ για το πρώτο µέρος. Όσα όµως εκτίθενται στα 
ανωτέρω µέρη του λόγου αναιρέσεως αναφέρονται στην αξιολόγηση από το 
∆ικαστήριο των αποδεικτικών στοιχείων και ειδικότερα της 2921/1992 απόφασης του 
Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων Αθηνών και της κατ έφεση εκδοθείσης 
1649/1998 απόφασης του 5µελούς Εφετείου Αθηνών, µε τις οποίες καταδικάσθηκαν 
οι φυσικοί αυτουργοί και η ανωτέρω συναυτουργός του αναιρεσείοντος και των 
λοιπών αναφερόµενων στο δεύτερο τµήµα εγγράφων και στις ανέλεγκτες παραδοχές 
της απόφασης και δεν αναφέρεται κατά ποιο τρόπο παραβιάσθηκαν από το 
∆ικαστήριο της ουσίας οι ανωτέρω διατάξεις, αντιθέτως µάλιστα, από τα εκτιθέµενα 
στο πρώτο µέρος του λόγου αυτού, αναιρείται ο ισχυρισµός περί παραβιάσεως, αφού 
ο ίδιος παραδέχεται ότι από τα πρακτικά της δίκης, τα οποία δεν προσβλήθηκαν για 
πλαστότητα και κατά συνέπεια αποδεικνύουν κατά το άρθρο 141 παρ. 3 ΚΠ∆, όλα 
όσα αναγράφονται σ αυτά, δεν επιβεβαιώνονται αυτά που ισχυρίζεται, ανεξάρτητα 
βέβαια ότι µε τον τρόπο αυτό (αντίφαση µεταξύ των όσων ο ίδιος υποστήριξε 
απολογούµενος και των όσων ζήτησε ο συνήγορός του) δεν παραβιάζονται οι 
διατάξεις αυτές και επιπροσθέτως για ποιο λόγο, όπως γίνεται επίκληση στο πρώτο 
τµήµα του λόγου αυτού, παράγεται ακυρότητα κατ άρθρο 510 παρ. 1 Α ΚΠ∆. ή 
παραβιάζονται τα υπερασπιστικά του δικαιώµατα (171 παρ. 1 δ ΚΠ∆), όπως 
αναφέρεται στο δεύτερο τµήµα του, χωρίς όµως να γίνεται επίκληση του 
προσήκοντος λόγου εκ του άρθρου 510 παρ. 1 ΚΠ∆. Συνεπώς ο λόγος αυτός, κατά τα 
ανωτέρω τµήµατά του, πρέπει να αποορριφθεί ως απαράδεκτος.  
- Κατά το άρθρ. 113 παρ. 1 ΠΚ, η προθεσµία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο 
χρόνο, σύµφωνα µε διάταξη νόµου, δεν µπορεί να αρχίσει ή να εξακολουθήσει η 
ποινική δίωξη. Τέτοια περίπτωση συντρέχει, κατά τα άρθρα 432, 435 ΚΠ∆, όταν ο 
παραπεµφθείς στο ακροατήριο του αρµόδιου δικαστηρίου για κακούργηµα δεν 
συλληφθεί ή δεν εµφανισθεί για να δικασθεί την ορισµένη δικάσιµο ή δεν 
εκπροσωπηθεί από συνήγορο κατά το άρθρο 340 παρ. 2 ΚΠ∆, και ο Εισαγγελέας 
Εφετών µε διάταξή του, ή το δικαστήριο µε απόφαση, κατά περίπτωση, αναστέλλει 
την διαδικασία στο ακροατήριο µέχρι της συλλήψεως ή εµφανίσεως του 
κατηγορουµένου και στη δεύτερη περίπτωση διατάσσει την σύλληψη και προσωρινή 
κράτησή του. Η αναστολή, κατά την παραγ. 3 του αυτού άρθρου, δεν µπορεί και στην 
περίπτωση αυτή, να υπερβεί, προκειµένου για κακουργήµατα τα πέντε (5) έτη. 
Εξάλλου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 111 παρ. 1, 2 και 3 και 112 του ΠΚ, το 
αξιόποινο εξαλείφεται µε παραγραφή, η οποία, για µεν τα κακουργήµατα, που 
τιµωρούνται µε ποινή ηπιότερη της ισόβιας κάθειρξης είναι δεκαπέντε έτη, για δε τα 
πληµµελήµατα πέντε έτη και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την ηµέρα που 
τελέσθηκε η πράξη. Συνεπώς για τα κακουργήµατα ο χρόνος της παραγραφής, 
συνυπολογιζοµένης και της τυχόν επελθούσης αναστολής, ανέρχεται σε είκοσι (20) 
έτη.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 98, 111, 112, 113, 263Α,  
ΚΠ∆: 432, 435, 438, 440, 
Νόµοι: 1608/1950, άρθ. 1,  
Νόµοι: 1738/1987,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1004 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κακουργηµατική απάτη. Συναυτουργία. Σύσταση και συµµορία. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 του ΠΚ, "όποιος, µε σκοπό να αποκοµίσει 
ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας 
κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών 
γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών 
γεγονότων τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν η ζηµία είναι 
ιδιαίτερα µεγάλη µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών". Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης απαιτούνται α) 
σκοπός του δράστη να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος 
χωρίς να προσαπαιτείται και η πραγµατοποίηση του οφέλους, β) εν γνώσει 
παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση 
αληθινών γεγονότων, από την οποία, ως παραγωγό αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος 
και προέβη στην επιζήµια για τον ίδιο ή άλλον πράξη, παράλειψη ή ανοχή και γ) 
βλάβη ξένης, κατά το αστικό δίκαιο, περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη 
σύνδεσµο µε τις παραπλανητικές ενέργειες και τις παραλείψεις του δράστη, χωρίς να 
απαιτείται ταυτότητα παραπλανηθέντος και ζηµιωθέντος. Ως γεγονότα, κατά την 
έννοια της ως άνω διατάξεως, νοούνται τα πραγµατικά περιστατικά που ανάγονται 
στο παρελθόν ή στο παρόν, όχι και εκείνα που πρόκειται να συµβούν στο µέλλον, 
όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συµβατικές υποχρεώσεις. Όταν, όµως, οι τελευταίες 
συνοδεύονται ταυτόχρονα µε ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών 
γεγονότων, που αναφέρονται στο παρόν ή το παρελθόν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 
δηµιουργούν την εντύπωση της µελλοντικής εκπληρώσεως µε βάση την 
εµφανιζόµενη ήδη στο παρόν ψευδή κατάσταση πραγµάτων από τον δράστη, που έχει 
ειληµµένη την απόφαση να µην εκπληρώσει την υποχρέωσή του, τότε θεµελιώνεται 
το έγκληµα της απάτης. Περιουσία νοείται το σύνολο των οικονοµικών αγαθών του 
προσώπου που έχουν χρηµατική αξία, βλάβη της περιουσίας είναι η µείωση αυτής, 
δηλαδή η επί έλαττον διαφορά µεταξύ της χρηµατικής αξίας την οποία είχε προ της 
διαθέσεως που προκλήθηκε µε την απατηλή συµπεριφορά και εκείνης που απέµεινε 
µετά από αυτήν. Βλάβη της περιουσίας υπάρχει έστω και αν ο παθών έχει ενεργό 
αξίωση προς ανόρθωσή της. Χρόνος τελέσεως της απάτης θεωρείται εκείνος κατά τον 
οποίο ο δράστης ενήργησε και ολοκλήρωσε την απατηλή συµπεριφορά του, δηλαδή 
προέβη στις ψευδείς παραστάσεις, εξαιτίας των οποίων παραπλανήθηκε ο παθών ή 
τρίτος. Είναι αδιάφορος τυχόν µεταγενέστερος χρόνος επελεύσεως της ζηµίας του 
παθόντος, µε την οποία ολοκληρώνεται η απάτη, καθώς και ο χρόνος που 
επιχειρήθηκε η ζηµιογόνος ενέργεια ή παράλειψη του παθόντος. Περαιτέρω, κατά τη 
διάταξη της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 
παρ. 4 του Ν.2721/1999, η απάτη προσλαµβάνει κακουργηµατικό χαρακτήρα και 
τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' 
επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν 
το ποσό των 5.000.000 δρχ. ή των 15.000 ευρώ, σύµφωνα µε την καθορισθείσα από 
τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.2943/2001 επίσηµη αντιστοιχία και β) αν το 
περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 
25.000.000 δρχ. ή των 73.000 ευρώ. Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι 
για να είναι η απάτη κακούργηµα πρέπει α) ο υπαίτιος να διαπράττει απάτες κατ' 
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επάγγελµα ή κατά συνήθεια και συγχρόνως το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία 
του παθόντος να υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 δρχ. ή των 15.000 ευρώ ή β) το 
όφελος που επεδίωκε ο δράστης ή η ζηµία που προξενήθηκε να υπερβαίνουν 
συνολικά το ποσό των 25.000.000 δρχ. ή των 73.000 ευρώ. Εξάλλου, κατά τη διάταξη 
του άρθρου 13 εδ. στ' του ΠΚ, όπως το εδάφιο στ' προστέθηκε στο άρθρο αυτό µε το 
άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.2408/1996, κατ' επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει, 
όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης ή από την υποδοµή που έχει 
διαµορφώσει ο δράστης µε πρόθεση επανειληµµένης τέλεσης της πράξης, προκύπτει 
σκοπός του δράστη για πορισµό εισοδήµατος. Κατά συνήθεια δε τέλεση του 
εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης προκύπτει 
σταθερή ροπή του δράστη προς τη διάπραξη του συγκεκριµένου εγκλήµατος ως 
στοιχείο της προσωπικότητας του δράστη. Από την τελευταία αυτή διάταξη 
προκύπτει ότι για τη συνδροµή της επιβαρυντικής περίστασης της τέλεσης του 
συγκεκριµένου εγκλήµατος κατ' επάγγελµα, απαιτείται αντικειµενικώς µεν 
επανειληµµένη τέλεση αυτού, χωρίς απαραιτήτως να έχει προηγηθεί και καταδίκη του 
δράστη, υποκειµενικώς δε σκοπός του δράστη να πορισθεί εισόδηµα από την 
επανειληµµένη τέλεσή του. Επίσης, κατ' επάγγελµα τέλεση συντρέχει και όταν η 
αξιόποινη πράξη τελείται για πρώτη µεν φορά, όχι όµως ευκαιριακά, αλλά βάσει 
σχεδίου, δηλαδή όταν από την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης και την 
οργανωµένη ετοιµότητά του µε πρόθεση επανειληµµένης τέλεσης της πράξης αυτής, 
προκύπτει σκοπός του για πορισµό εισοδήµατος. Για τη συνδροµή, όµως, της 
επιβαρυντικής περίστασης της τέλεσης του εγκλήµατος κατά συνήθεια, απαιτείται 
οπωσδήποτε επανειληµµένη τέλεση αυτού, από την οποία να προκύπτει σταθερή 
ροπή του δράστη προς τη διάπραξη του συγκεκριµένου εγκλήµατος ως στοιχείο της 
προσωπικότητάς του. ∆εν συντρέχει, λοιπόν, κατά συνήθεια τέλεση όταν η αξιόποινη 
πράξη τελείται για πρώτη φορά.  
- Κατά το άρθρο 45 του ΠΚ, αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού την 
αξιόποινη πράξη, καθένας τους τιµωρείται ως αυτουργός. Με τον όρο "από κοινού" 
νοείται αντικειµενικά σύµπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης και υποκειµενικά 
κοινός δόλος, δηλαδή ότι ο κάθε αυτουργός θέλει ή αποδέχεται την πραγµάτωση της 
αντικειµενικής υποστάσεως του διαπραττόµενου 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 εκείνη του άλλου προς πραγµάτωση της 
αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος. Η σύµπραξη στην εκτέλεση της κύριας 
πράξης µπορεί να συνίσταται ή στο ότι καθένας πραγµατώνει την όλη αντικειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος, ή στο ότι το έγκληµα πραγµατώνεται µε συγκλίνουσες επί 
µέρους πράξεις των συµµετόχων, ταυτόχρονες ή διαδοχικές, χωρίς να είναι αναγκαίο 
να αναφέρονται στη δικαστική απόφαση και οι επί µέρους πράξεις καθενός από τους 
συναυτουργούς.  
- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 187 παρ. 3 ΠΚ, συµµορία είναι η ένωση 
µε άλλον (δηλ. συµφωνία δύο τουλάχιστον προσώπων) προς διάπραξη ενός 
τουλάχιστον µη προσδιοριζόµενου κακουργήµατος ή πληµµελήµατος τιµωρουµένου 
µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και µε το οποίο επιδιώκεται οικονοµικό ή άλλο 
υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας 
ελευθερίας. Υποκειµενικά απαιτείται δόλος, ο οποίος ενέχει τη γνώση και τη θέληση 
της συµφωνίας για την τέλεση κακουργήµατος ή πληµµελήµατος, αρκεί δε και 
ενδεχόµενος δόλος.  
- 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 
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πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική 
ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία 
αποτελούν ενιαίο σύνολο, δεν υπάρχει δε έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση 
που αυτή εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο, όµως, 
εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, περιέχει και πραγµατικά 
περιστατικά τόσο αναλυτικά και µε τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η 
διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού της. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι 
κατ' αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, διότι ενυπάρχει στη θέληση 
παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος και εξυπακούεται ότι υπάρχει σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση από την πραγµάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο νόµος αξιώνει 
πρόσθετα στοιχεία για το αξιόποινο, όπως η γνώση ορισµένου περιστατικού ή σκοπός 
επελεύσεως ορισµένου πρόσθετου αποτελέσµατος. Ειδικώς, ως προς τα αποδεικτικά 
µέσα, που ελήφθησαν υπόψη από το δικαστήριο για την καταδικαστική του κρίση, 
για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισµός τους, χωρίς να 
απαιτείται και αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του τι προκύπτει από το καθένα 
χωριστά, πρέπει όµως να προκύπτει, ότι το δικαστήριο τα έλαβε υπόψη και τα 
συνεκτίµησε όλα και όχι µόνο µερικά από αυτά. Ακόµη, δεν είναι απαραίτητη η 
αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των 
µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο 
για το σχηµατισµό της δικανικής κρίσεως. Όταν δε εξαίρονται ορισµένα από τα 
αποδεικτικά µέσα, δεν σηµαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει 
ανάγκη αιτιολογήσεως γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα. ∆εν αποτελεί, όµως, λόγο 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη 
εκτίµηση των µαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη αξιολογήσεως και αναφοράς 
κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη συσχετίσεως των αποδεικτικών 
µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, 
πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοιν∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ` 
αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή 
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρµοσε. 
Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και 
όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο 
πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το 
σκεπτικό αυτής και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου 
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του 
νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση (ΟλΑΠ 3/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 45, 187, 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: 441 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κακουργηµατική απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία του 
παραπεµπτικού βουλεύµατος. Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο 
ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας 
κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών 
γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών 
γεγονότων τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν η ζηµία που 
προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη σε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Από τη 
διάταξη αυτή συνάγεται ότι στοιχεία του εγκλήµατος της απάτης είναι α) σκοπός του 
δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος 
χωρίς να είναι αναγκαία και η πραγµάτωση του οφέλους αυτού β) η εν γνώσει 
παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή η αθέµιτη απόκρυψη ή η 
παρασιώπηση αληθινών γεγονότων από την οποία παραπλανήθηκε κάποιος σε πράξη, 
παράλειψη ή ανοχή γ) βλάβη ξένης περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη 
σύνδεσµο µε την απατηλή συµπεριφορά (παραπλανητική ενέργεια ή παράλειψη του 
δράστη) και την συνεπεία αυτής πλάνη εκείνου που προέβη στην περιουσιακή 
διάθεση. Η διάταξη της παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου αντικαταστάθηκε αρχικά από το 
άρθρο 1 παρ. 11 του ν. 2408/1996 που καθόριζε ότι επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα 
ετών, αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και 
ακολούθως από το άρθρο 14 παρ. 4 του ν.2721/1999 που ορίζει ότι επιβάλλεται 
κάθειρξη µέχρι δέκα ετών α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά 
συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 
15.000 ευρώ ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνουν 
συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ. Ως γεγονότα κατά την έννοια του άνω άρθρου 
νοούνται τα πραγµατικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν και 
όχι εκείνα-που πρόκειται να συµβούν στο µέλλον όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή οι 
συµβατικές υποχρεώσεις. Εξάλλου περιουσιακό όφελος συνιστά η αύξηση της 
περιουσίας του ίδιου του δράστη ή άλλου καθώς και η ευνοϊκότερη διαµόρφωση της 
περιουσιακής κατάστασης οιουδήποτε από αυτούς. Το περιουσιακό αυτό όφελος είναι 
παράνοµο όταν ο δράστης ή το άλλο πρόσωπο δεν έχει νόµιµη αξίωση κατά του 
παθόντος. Περαιτέρω, η περιουσιακή βλάβη που υπάρχει σε περίπτωση µειώσεως ή 
χειροτερεύσεως της περιουσίας του παθόντος, θα πρέπει, ως στοιχείο της 
αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος της απάτης να είναι άµεσο, αναγκαίο και 
αποκλειστικό αποτέλεσµα της περιουσιακής διαθέσεως. ήτοι της πράξεως, 
παραλείψεως ή ανοχής στην οποία προέβη εκείνος που πλανήθηκε από την απατηλή 
συµπεριφορά του δράστη. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ 
της απατηλής συµπεριφοράς και της πλάνης που προκλήθηκε από αυτή ως και µεταξύ 
της πλάνης αυτής και της περιουσιακής βλάβης, η οποία πρέπει αν είναι το άµεσο, 
αναγκαίο και αποκλειστικό αποτέλεσµα της πλάνης και της εξ αυτής πράξεως, 
παραλείψεως ή ανοχής του πλανηθέντος. Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο τελέσεως 
της πράξεως αυτής, από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι το έγκληµα τούτο τελείται 
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 τους τρεις αυτούς υπαλλακτικούς τρόπους 
που διαφέρουν εννοιολογικά µεταξύ τους και συγκεκριµένα οι δύο πρώτοι τρόποι, 
δηλαδή η παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών και η αθέµιτη απόκρυψη των 
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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 σε αυτόν είτε από το νόµο είτε από σύµβαση είτε από 
προηγούµενη ενέργεια του.  
- Το παραπεµπτικό βούλευµα έχει την επιβαλλόµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ.1 στοιχ. δ' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως όταν 
αναφέρονται σε αυτό µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την κυρία ανάκριση ή την προανάκριση, 
τα αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και οι σκέψεις µε τις οποίες το συµβούλιο υπήγαγε τα περιστατικά αυτά 
στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφάρµοσε και έκρινε ότι προέκυψαν επαρκείς 
ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία υπάρχει και όταν το συµβούλιο εφετών αναφέρεται εξ 
ολοκλήρου στην ενσωµατωθείσα στο βούλευµα εισαγγελική πρόταση στην οποία 
εκτίθενται τα ανωτέρω στοιχεία µε τα οποία συντάσσεται και η κρίση του 
συµβουλίου αυτού.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει όταν το συµβούλιο 
δίδει στη διάταξη διαφορετική έννοια από εκείνη που πράγµατι έχει, ενώ εσφαλµένη 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει, όχι µόνο όταν το συµβούλιο δεν 
υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση στις 
διατάξεις που εφάρµοσε, αλλά και όταν οι διατάξεις αυτές παραβιάστηκαν εκ 
πλαγίου, ήτοι όταν έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα του βουλεύµατος, που 
περιλαµβάνεται στο σκεπτικό µε το διατακτικό το οποίο 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 το βούλευµα στερείται νόµιµης βάσεως. Σε αµφότερες τις 
περιπτώσεις αυτές ιδρύεται ο εκ του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. β' ΚΠ∆ λόγος 
αναιρέσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 386, 
ΚΠ∆: 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 33 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κακουργηµατική απάτη. Κατ' εξακολούθηση έγκληµα. Ηθικός αυτουργός. Ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. Αυτοπρόσωπη εµφάνιση κατηγορουµένου στο Συµβούλιο Εφετών. 
- Kατά το άρθρο 386 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα "όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο 
ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας 
κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών 
γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών 
γεγονότων τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν η ζηµία που 
προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών." Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης 
απαιτείται: α) σκοπός του δράστη να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο 
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περιουσιακό όφελος, χωρίς να είναι αναγκαία και η πραγµατοποίηση του οφέλους 
αυτού, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών ή αθέµιτη απόκρυψη 
ή παρασιώπηση αληθών από την οποία παραπλανήθηκε άλλος και προέβη στην 
επιζήµια για τον ίδιο ή άλλον συµπεριφορά και γ) βλάβη ξένης περιουσίας, που τελεί 
σε αιτιώδη συνάφεια µε τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις. Ως γεγονότα 
θεωρούνται τα πραγµατικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή το παρόν και 
όχι εκείνα που πρόκειται να συµβούν στο µέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή 
συµβατικές υποχρεώσεις. Όταν όµως οι τελευταίες συνοδεύονται ταυτοχρόνως µε 
ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων, που αναφέρονται 
στο παρόν ή το παρελθόν, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δηµιουργούν την εντύπωση 
της µελλοντικής εκπληρώσεως, µε βάση την εµφανιζόµενη ήδη στο παρόν ψευδή 
κατάσταση πραγµάτων από τον δράστη, που έχει ειληµµένη την πρόθεση να µην 
εκπληρώσει την υποχρέωση του, τότε θεµελιώνεται το έγκληµα της απάτης. Το 
πρόσωπο που παραπλανήθηκε δεν απαιτείται να είναι το ίδιο µε εκείνο που βλάπτεται 
περιουσιακούς, αρκεί να µπορεί από τον νόµο ή από τα πράγµατα να επιχειρήσει την 
επιζήµια για τον βλαπτόµενο πράξη, παράλειψη ή ανοχή, το δε περιουσιακό όφελος 
που επιδίωξε ο δράστης, πρέπει να προέρχεται από την περιουσία του βλαπτόµενου, 
στη διάθεση της οποίας προέβη ο παραπλανηθείς, έτσι ώστε αυτό να αποτελεί την 
ανάστροφη όψη της περιουσιακής βλάβης. Πρέπει δηλαδή, ανάµεσα στη βλάβη της 
ξένης περιουσίας και στο όφελος που επιδιώκει ο δράστης, να υπάρχει υλική 
αντιστοιχία ή υλική ταυτότητα, από την οποία (υλική αντιστοιχία) προκύπτει και ο 
χαρακτήρας της απάτης, ως εγκλήµατος περιουσιακής µεταθέσεως.  
- Κατά την παράγραφο 3 εδάφ. α' και β' του ίδιου ως άνω άρθρου, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 2721/1999 "επιβάλλεται κάθειρξη 
µέχρι δέκα ετών: α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια 
και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ ή 
β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνει συνολικά το ποσό 
των 73.000 ευρώ". Χρόνος τελέσεως της απάτης, η απάτη προσλαµβάνει 
κακουργηµατικό χαρακτήρα, εάν το περιουσιακό όφελος ή η ζηµία που προξενήθηκε 
υπερβαίνει συνολικώς το ποσό των 73.000 ευρώ. Χρόνος τελέσεως της απάτης 
θεωρείται εκείνος κατά τον οποίο ο δράστης ενήργησε και ολοκλήρωσε την απατηλή 
συµπεριφορά του και είναι αδιάφορος ο τυχόν µεταγενέστερος χρόνος κατά τον οποίο 
επήλθε το αποτέλεσµα της περιουσιακής βλάβης του παθόντος.  
- Από το άρθρο 98 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα προκύπτει ότι κατ' εξακολούθηση 
έγκληµα είναι εκείνο το οποίο τελείται από το ίδιο πρόσωπο και απαρτίζεται από 
περισσότερες οµοειδείς πράξεις, διακρινόµενες χρονικά µεταξύ τους, που 
προσβάλλουν το ίδιο αγαθό και κάθε µία περιέχει πλήρη τα στοιχεία ενός και του 
αυτού εγκλήµατος, συνδέονται δε µεταξύ τους µε την ταυτότητα της προς εκτέλεση 
αποφάσεως. Από τη διάταξη του άρθρου 98 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα, όπως 
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 1 του Νόµου 2721/1999 και ισχύει από 3 Ιουνίου 
1999, προκύπτει ακόµη ότι η αξία του αντικειµένου της πράξεως και η περιουσιακή 
βλάβη ή το περιουσιακό όφελος που προκύπτουν από την εξακολουθητική τέλεση 
του εγκλήµατος λαµβάνονται συνολικά υπόψη, αν ο δράστης απέβλεπε µε τις 
µερικότερες πράξεις του στο αποτέλεσµα αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ποινικός 
χαρακτήρας της πράξεως προσδιορίζεται µε βάση τη συνολική αξία του αντικειµένου 
και τη συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος που ανάλογα 
µε το έγκληµα επήλθε ή σκοπήθηκε. Έτσι, επί απάτης κατά το άρθρο 386 του 
Ποινικού Κώδικα, τότε µόνο θα υπάρχουν περισσότερες πράξεις, που αν συνδέονται 
και µε την ταυτότητα της αποφάσεως προς τέλεση τους, θα αποτελούν κατ' 
εξακολούθηση τέλεση αυτής, αν κάθε επιζήµια για τον παθόντα πράξη είναι 
αποτέλεσµα χωριστής πλάνης εκείνου που εξαπατήθηκε, η οποία προκλήθηκε από 
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χωριστή απατηλή συµπεριφορά του κατηγορουµένου, ενώ για τον χαρακτηρισµό 
αυτής ως κακουργήµατος µε βάση το ως άνω ποσό του οφέλους ή της βλάβης 
λαµβάνεται υπόψη το συνολικό όφελος αυτού ή η συνολική ζηµία των παθόντων, αν 
ο δράστης µε τις µερικότερες πράξεις απέβλεπε στο αποτέλεσµα αυτό. Αντίθετα 
τελείται µία πράξη απάτης, όταν γίνονται ψευδείς παραστάσεις που 
επαναλαµβάνονται µέχρις ότου καλλιεργηθεί στο πρόσωπο που εξαπατήθηκε η 
επιδιωκόµενη πλάνη, εξαιτίας δε της πλάνης που επήλθε µία φορά, ο εξαπατώµενος 
προβαίνει σε περισσότερες και σε διαφορετικούς χρόνους (διαδοχικές) επιζήµιες 
πράξεις.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 εδ. α' του Ποινικού Κώδικα, κατά την οποία 
µε την ποινή του αυτουργού τιµωρείται επίσης εκείνος που µε πρόθεση προκάλεσε σε 
άλλον την απόφαση για την εκτέλεση της άδικης πράξεως που τέλεσε εκείνος, 
προκύπτει ότι για την ύπαρξη αξιόποινης ηθικής αυτουργίας απαιτείται 
αντικειµενικώς, η πρόκληση από τον ηθικό αυτουργό σε άλλον της αποφάσεως για 
τέλεση ορισµένης αδικοπραγίας, η οποία συγκροτεί την αντικειµενική υπόσταση 
ορισµένου εγκλήµατος ή τουλάχιστον συνιστά αρχή εκτελέσεως αυτής, την οποία και 
τέλεσε. Η πρόκληση της αποφάσεως αυτής µπορεί να γίνει µε οποιονδήποτε τρόπο ή 
µέσο, όπως µε συµβουλές, απειλή ή µε εκµετάλλευση οποιασδήποτε πλάνης, 
πραγµατικής ή νοµικής ή περί τα παραγωγικά αίτια της βουλήσεως ή µε τη διέγερση 
µίσους κατά του θύµατος, µε πειθώ ή φορτικότητα ή µε την επιβολή ή την επιρροή 
προσώπου, λόγω της ιδιότητας και της θέσεως του ή και της σχέσεως του µε τον 
φυσικό αυτουργό. Υποκειµενικώς δε απαιτείται δόλος, ο οποίος συνίσταται στη 
συνείδηση του ηθικού αυτουργού ότι παράγει σε άλλον την απόφαση για την τέλεση 
άδικης πράξεως στην οποία παρακινεί τον φυσικό αυτουργό, χωρίς να είναι 
αναγκαίος ο καθορισµός της πράξεως αυτής µέχρι λεπτοµερειών, αρκεί δε και 
ενδεχόµενος, εκτός εάν για την υποκειµενική θεµελίωση του οικείου εγκλήµατος 
απαιτείται άµεσος ή υπερχειλής δόλος, οπότε ο δόλος αυτός πρέπει να συντρέχει και 
στο πρόσωπο του ηθικού αυτουργού. Εξάλλου, από τον συνδυασµό των διατάξεων 
των άρθρων 46, 47 και 48 του Ποινικού Κώδικα, µε την τρίτη των οποίων 
καθιερώνεται το ανεξάρτητο του αξιοποίνου του ηθικού αυτουργού και των λοιπών 
συνεργών από το αξιόποινο του εκτελέσαντος την πράξη, προκύπτει ότι για την 
ύπαρξη ηθικής αυτουργίας αρκεί να στοιχειοθετείται η αντικειµενική υπόσταση 
ορισµένου εγκλήµατος, δηλαδή πράξεως για την οποία δεν συντρέχει κάποιος λόγος 
που να αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα αυτής, χωρίς να εξετάζεται αν ο αυτουργός 
είναι ικανός προς καταλογισµό. Από τα ανωτέρω παρέπεται ότι δεν αποκλείεται η 
ύπαρξη ηθικής αυτουργίας για τον λόγο ότι απαλλάχθηκε ο φυσικός αυτουργός για 
έλλειψη δόλου ή της ικανότητας προς καταλογισµό ή για το ότι βρισκόταν σε 
πραγµατική ή συγγνωστή νοµική πλάνη.  
- Το παραπεµπτικό βούλευµα έχει την απαιτούµενη κατά τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του Κώδικα Ποινικής δικονοµίας, ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ. 
1 στοιχ. δ' του ίδιου Κώδικα προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως, όταν εκτίθεται σ' αυτό 
µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση ή την προανάκριση, για τα 
αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, για το οποίο έχει ασκηθεί η 
ποινική δίωξη, τα αποδεικτικά µέσα που τα θεµελιώνουν, καθώς και οι σκέψεις και οι 
συλλογισµοί µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή αυτών στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφαρµόσθηκε και κρίθηκε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, ικανές να 
στηρίξουν την κατηγορία και την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. 
Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας, είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να 
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αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικά, κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι 
προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική 
συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών 
καταθέσεων µεταξύ τους, ούτε απαιτείται να προσδιορίζεται ποιο βαρύνει 
περισσότερο για τον σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως. Απαιτείται µόνο να 
προκύπτει ότι το συµβούλιο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για τον σχηµατισµό της 
δικανικής του πεποιθήσεως όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι µόνο µερικά απ’ 
αυτά κατ' επιλογή, όπως αυτό επιβάλλεται από τις συνδυασµένες διατάξεις των 
άρθρων 177 παρ. 1 και 178 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας (ΟλΑΠ 1/1205). ∆εν 
αποτελούν όµως λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των εγγράφων, η 
εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και 
αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της 
αξιολογικής συσχετίσεως µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις 
περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του Συµβουλίου σχετικά 
µε τη συνδροµή επαρκών ενδείξεων ενοχής του κατηγορουµένου. Η επιβαλλόµενη 
από τις παραπάνω διατάξεις του Συντάγµατος και του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας 
αιτιολογία υπάρχει και όταν το Συµβούλιο αναφέρεται εξ ολοκλήρου ή 
συµπληρωµατικά στην ενσωµατωµένη στο βούλευµα εισαγγελική πρόταση, αφού η 
τελευταία αποτελεί τµήµα του ίδιου βουλεύµατος και το Συµβούλιο αποδέχεται όσα 
διαλαµβάνονται σ' αυτή, µε την προϋπόθεση ότι εκτίθενται στην πρόταση µε 
σαφήνεια και πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
ανάκριση ή την προανάκριση, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν αυτά 
και οι σκέψεις που στηρίζουν την παραπεµπτική πρόταση, ώστε θα ήταν άσκοπη η 
τυπολατρική επανάληψη από το Συµβούλιο των ίδιων περιστατικών, αποδείξεων και 
συλλογισµών (ΟλΑΠ 1227/1979).  
- Λόγο αναιρέσεως από τη διάταξη του άρθρου 484 παρ, 1 στοιχ. β' του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας, συνιστά η εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως, η οποία υπάρχει, όταν το συµβούλιο αποδίδει στον νόµο έννοια 
διαφορετική από εκείνη που πράγµατι έχει, ενώ εσφαλµένη είναι η εφαρµογή της 
όταν το συµβούλιο δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι 
προέκυψαν, στη διάταξη που εφαρµόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή 
παραβιάστηκε εκ πλαγίου, λόγω εµφιλοχωρήσεως στο πόρισµα του βουλεύµατος, που 
περιλαµβάνεται στο σκεπτικό η στον συνδυασµό του διατακτικού προς το σκεπτικό 
και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασαφειών, αντιφάσεων 
ή λογικών κενών, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της 
ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε το βούλευµα στερείται νόµιµης βάσεως.  
- Κατά το άρθρο 309 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, το οποίο, σύµφωνα µε 
το άρθρο 316 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα εφαρµόζεται και κατά τη διαδικασία ενώπιον 
του συµβουλίου εφετών "Το συµβούλιο, µε αίτηση ενός από τους διαδίκους, είναι 
υποχρεωµένο να διατάσσει την εµφάνιση τους ενώπιον του, µε την παρουσία και του 
εισαγγελέα, για να δώσουν κάθε διευκρίνιση... Τότε µόνο είναι δυνατόν να απορρίψει 
την αίτηση για εµφάνιση, όταν συντρέχουν ορισµένοι λόγοι, που αναφέρονται ειδικά 
στο βούλευµα". Εξάλλου, η απαιτούµενη κατά το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος 
και 139 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία του 
παραπεµπτικού βουλεύµατος, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ. 
1 περ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας λόγο αναιρέσεως, εκτείνεται και στη 
διάταξη του παραπεµπτικού βουλεύµατος µε την οποία απορρίπτεται η αίτηση του 
κατηγορουµένου για την εµφάνιση του ενώπιον του Συµβουλίου, η οποία (διάταξη) 
πρέπει να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Έτσι, αν µεν το Συµβούλιο δεν απαντήσει σε ένα 
τέτοιο αίτηµα του κατηγορουµένου που υποβάλλεται νοµίµως, επέρχεται απόλυτη 
ακυρότητα σύµφωνα µε το άρθρο 171 παρ. 1 δ' του ίδιου Κώδικα και ιδρύεται λόγο 
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αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. α του Κώδικα αυτού, εάν δε απορρίψει το 
αίτηµα, χωρίς ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
του Συντάγµατος και του Κώδικα Ποινικής δικονοµίας, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' του ίδιου Κώδικα για ελλιπή αιτιολογία.  
  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46, 98, 386, 
ΚΠ∆: 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 736 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 386 παρ. 1 ΠΚ, το έγκληµα της απάτης θεµελιώνεται αντικειµενικώς 
και υποκειµενικώς µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή 
την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών, συνεπεία των οποίων 
παραπλανάται άλλος και προβαίνει µε πράξη, παράλειψη, ανοχή, σε περιουσιακή 
διάθεση, η οποία έχει ως άµεσο και αναγκαίο αποτέλεσµα περιουσιακή βλάβη στον 
πλανηθέντα ή άλλον, προς τον σκοπό να αποκοµίσει ο δράστης ή άλλος αντίστοιχο 
παράνοµο όφελος, είναι δε αδιάφορο αν πραγµατοποιήθηκε ή όχι ο σκοπός αυτός. Για 
την κακουργηµατική µορφή της απάτης απαιτείτο, επιπλέον, κατά την παρ. 3 του 
ίδιου άρθρου, όπως είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 1 παρ. 11 του Ν. 2408/1996, ο 
υπαίτιος να διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια. Μετά όµως την 
αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 386 του ΠΚ µε το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 
2721/1999, για την κακουργηµατική µορφή της απάτης δεν αρκεί πλέον ο υπαίτιος να 
διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια, αλλά απαιτείται και το πρόσθετο 
στοιχείο ότι το παράνοµο περιουσιακό συνολικό όφελος που επεδίωξε αυτός, ή 
αντίστοιχη συνολική ζηµία που προκλήθηκε, να υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 
δρχ. Η διάταξη, δηλαδή, του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 2721/1999, κατά το µέρος 
αυτής, µε το οποίο θεσπίζεται πρόσθετη προϋπόθεση για την κακουργηµατική µορφή 
της απάτης, δηλαδή, εκτός από την κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια τέλεση της 
πράξεως και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία να είναι µεγαλύτερη των 
5.000.000 δρχ. (ήδη 15.000 ευρώ), είναι ευνοϊκότερη των προηγούµενων ρυθµίσεων 
και εφαρµόζεται και για τις πράξεις που τελέστηκαν πριν από την έναρξη εφαρµογής 
της. Τούτο δε, διότι ο νέος νόµος είναι επιεικέστερος στο σύνολό του για τον 
κατηγορούµενο, δεδοµένου ότι στην παλαιότερη ρύθµιση δεν προβλέπονταν 
ποσοτικά όρια.  
Συνεπώς, πράξεις απάτης που τελέστηκαν εξακολουθητικώς προ της ισχύος του ν. 
2721/1999 και έχουν συνολικό όφελος ανώτερο των 5.000.000 δρχ. διατηρούν και 
υπό τον νέο νοµοθετικό καθεστώς τον κακουργηµατικό τους χαρακτήρα, έστω και αν 
τα αντικείµενα των µερικότερων πράξεων υπολείπονται του ανωτέρω ορίου, µε την 
προϋπόθεση βεβαίως ότι στοιχειοθετούνται οι επιβαρυντικές περιστάσεις της κατ' 
επάγγελµα και κατά συνήθεια τελέσεώς τους (ΟλΑΠ 5/8 ). Ως γεγονότα νοούνται 
πραγµατικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα που 
πρόκειται να συµβούν στο µέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συµβατικές 
υποχρεώσεις. Όταν, όµως, οι τελευταίες συνοδεύονται ταυτόχρονα µε ψευδείς 
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διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων, που αναφέρονται στο 
παρόν ή το παρελθόν, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δηµιουργούν την εντύπωση της 
µελλοντικής εκπλήρωσης µε βάση την εµφανιζόµενη ήδη στο παρόν ψευδή 
κατάσταση πραγµάτων από το δράστη που έχει ειληµµένη την πρόθεση να µην 
εκπληρώσει την υποχρέωσή του, ούτε θεµελιώνεται το έγκληµα της απάτης (ΟλΑΠ 
1420/1986). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 εδ. στ' ΠΚ, που προστέθηκε 
στο άρθρο αυτό µε το άρθρο 1 § 1 του Ν. 2408/1996, κατ' επάγγελµα τέλεση του 
εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης ή από την 
υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης µε πρόθεση επανειληµµένης τέλεσης της 
πράξης, προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισµό εισοδήµατος. Κατά συνήθεια δε 
τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης 
προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς τη διάπραξη του συγκεκριµένου 
εγκλήµατος, ως στοιχείο της προσωπικότητας του δράστη. Από την τελευταία αυτή 
διάταξη του άρθρου 13 εδ. στ' του ΠΚ προκύπτει ότι, για τη συνδροµή της 
επιβαρυντικής περιστάσεως της τέλεσης του συγκεκριµένου εγκλήµατος κατ' 
επάγγελµα, απαιτείται αντικειµενικά µεν επανειληµµένη τέλεση αυτού χωρίς 
απαραιτήτως να έχει προηγηθεί και καταδίκη του δράστη, υποκειµενικά δε σκοπός 
του δράστη να πορισθεί εισόδηµα από την επανειληµµένη τέλεσή του. Επίσης, κατ' 
επάγγελµα τέλεση συντρέχει και όταν η αξιόποινη πράξη τελείται για πρώτη φορά, 
όχι όµως ευκαιριακά, αλλά βάσει σχεδίου, δηλαδή όταν από την υποδοµή που έχει 
διαµορφώσει ο δράστης και την οργανωµένη ετοιµότητά του µε πρόθεση 
επανειληµµένης τελέσεως, προκύπτει σκοπός του για πορισµό εισοδήµατος.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την επιβαλλόµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
§ 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει των εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική 
διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ποινική 
διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοιν∆, λόγο αναίρεσης της αποφάσεως 
συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
υφίσταται, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρµοσθείσα διάταξη, αλλά και όταν η διάταξη 
αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα 
της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού προς το 
σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος, από 
τον Άρειο Πάγο, της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νοµίµου βάσεως.  
- Υπέρβαση εξουσίας, η οποία ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Η του 
ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν το δικαστήριο άσκησε δικαιοδοσία που δεν 
έχει εκ του νόµου, τούτο δε συντρέχει, πέραν των περιπτώσεων που ενδεικτικώς 
αναφέρονται στην ως άνω διάταξη, και όταν το δικαστήριο, ενώ το αξιόποινο της 
πράξεως εξαλείφθηκε λόγω παραγραφής, δεν παύει οριστικά την ασκηθείσα ποινική 
δίωξη, αλλά επιβάλλει για την παραγραφείσα πράξη, ποινή.  
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∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 386, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1628 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινική.  
- Κατά το άρθρο 386 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα "όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο 
ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας 
κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών 
γεγονότων ως αληθινών ή µε την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών 
γεγονότων τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν η ζηµία που 
προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών". Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης 
απαιτούνται: α) σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλο ν 
παράνοµο περιουσιακό όφελος, χωρίς να είναι αναγκαία και η πραγµάτωση του 
οφέλους αυτού, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών ή αθέµιτη 
απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από την οποία, ως παραγωγό αιτία, 
παραπλανήθηκε κάποιος και προέβη στην επιζήµια για τον ίδιο ή άλλον συµπεριφορά 
και γ) βλάβη ξένης περιουσίας, η οποί να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια µε τις 
παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις, χωρίς να απαιτείται και ταυτότητα 
παραπλανηθέντος και ζηµιωθέντος προσώπου. Ως γεγονότα νοούνται τα πραγµατικά 
περιστατικά, που ανάγονται στο παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να 
συµβούν στο µέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή οι συµβατικές υποχρεώσεις. 
Όταν όµως οι τελευταίες συνοδεύονται ταυτόχρονα και µε ψευδείς διαβεβαιώσεις ή 
παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων, που ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν, 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δηµιουργούν την εντύπωση της µελλοντικής 
εκπληρώσεως µε βάση την ψευδή κατάσταση που εµφανίζει ο δράστης, ου έχει ήδη 
λάβει την απόφαση να µη εκπληρώσει την υποχρέωση του, τότε θεµελιώνεται το 
έγκληµα της απάτης. Επίσης, έχει κριθεί ότι η φερεγγυότητα αποτελεί γεγονός στα 
πλαίσια του εγκλήµατος της απάτης. Για την κακουργηµατική µορφή της απάτης 
απαιτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 2721/1999, ο υπαίτιος είτε να 
διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος του ή η 
ζηµία του παθόντος να υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 δραχµών, ήδη δε 15.000 
ευρώ, είτε, χωρίς τη συνδροµή των επιβαρυντικών περιστάσεων της κατ' επάγγελµα ή 
κατά συνήθεια τελέσεως, το όφελος που επιδιώκει ο δράστης ή η ζηµία που 
προξενήθηκε στον παθόντα να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 25.000.000 
δραχµών (ήδη 73.000 ευρώ).  
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 στοιχ. ς' του Ποινικού Κώδικα, όπως 
προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Νόµου 2408/1996 "κατ' επάγγελµα τέλεση του 
εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης ή από την 
υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης µε πρόθεση επανειληµµένης τέλεσης της 
πράξης, προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισµό εισοδήµατος". Από την τελευταία 
αυτή διάταξη προκύπτει ότι για τη συνδροµή της επιβαρυντικής περιστάσεως της 
τελέσεως του συγκεκριµένου εγκλήµατος κατ' επάγγελµα, απαιτείται αντικειµενικά 
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µεν επανειληµµένη τέλεση αυτού, χωρίς απαραιτήτως να έχει προηγηθεί και καταδίκη 
του δράστη, υποκειµενικά δε σκοπός του δράστη να πορισθεί εισόδηµα από την 
επανειληµµένη τέλεση του. Επίσης, κατ' επάγγελµα τέλεση συντρέχει και όταν η 
αξιόποινη πράξη τελείται για πρώτη φορά, όχι όµως ευκαιριακά, αλλά βάσει σχεδίου, 
δηλαδή όταν από την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης και την οργανωµένη 
ετοιµότητα του, µε πρόθεση επανειληµµένης τελέσεως, προκύπτει σκοπός του για 
πορισµό εισοδήµατος. Τέλος, το έγκληµα αυτό τελείται κατ' εξακολούθηση, αν οι 
περισσότερες πράξεις εξαπατήσεως οδηγήσουν σε περισσότερες περιπτώσεις πλάνης 
εκείνου που εξαπατήθηκε, µε συνέπεια αυτός να προβεί σε διαφορετικές κάθε φορά 
πράξεις διαθέσεως.  
- Το παραπεµπτικό βούλευµα έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' του 
ίδιου Κώδικα προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως, όταν εκτίθενται σ' αυτό, µε 
πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση ή την προανάκριση, για τα 
αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, για το οποίο έχει ασκηθεί η 
ποινική δίωξη, τα αποδεικτικά µέσα τα οποία τα θεµελιώνουν, καθώς και οι σκέψεις 
και οι συλλογισµοί µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή αυτών στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφαρµόστηκε και κρίθηκε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, ικανές να 
στηρίξουν την κατηγορία και την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. 
Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας, είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να 
αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικά, κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι 
προέκυψε χωριστά από το καθένα απ' αυτά. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική 
συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών 
καταθέσεων µεταξύ τους, ούτε απαιτείται να προσδιορίζεται ποιο βαρύνει 
περισσότερο για τον σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως. Απαιτείται µόνο να 
προκύπτει ότι το συµβούλιο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για τον σχηµατισµό της 
δικανικής του πεποιθήσεως όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι µόνο µερικά απ' 
αυτά. ∆εν αποτελούν όµως λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των 
αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων και η εσφαλµένη 
αξιολόγηση των µαρτυρικών καταθέσεων, αφού στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η 
αναιρετικά ανέλεγκτη για τη συνδροµή επαρκών ενδείξεων ενοχής του 
κατηγορουµένου κρίση του συµβουλίου. Η σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες 
διατάξεις του Συντάγµατος και του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία υπάρχει και όταν το Συµβούλιο Εφετών αναφέρεται 
εξολοκλήρου ή συµπληρωµατικά στην ενσωµατωµένη στο βούλευµα πρόταση του 
Εισαγγελέως Εφετών, στην οποία εκτίθενται µε σαφήνεια και πληρότητα τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση ή την προανάκριση, τα 
αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν αυτά και η σκέψεις που στηρίζουν την 
παραπεµπτική πρόταση, µε την οποία συντάσσεται και η κρίση του Συµβουλίου, ώστε 
θα ήταν άσκοπη και τυπολατρική η επανάληψη από το Συµβούλιο των ίδιων 
περιστατικών, αποδείξεων και συλλογισµών.  
- Λόγο αναιρέσεως του παραπεµπτικού βουλεύµατος από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. 
β' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας συνιστά και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει 
όταν το συµβούλιο αποδίδει σ' αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά 
έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το συµβούλιο δεν υπήγαγε σωστά τα 
περιστατικά που δέχτηκε στη διάταξη που εφαρµόστηκε. Περίπτωση εσφαλµένης 
εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η παραβίαση αυτής 
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γίνεται εκ πλαγίου, διότι στο πόρισµα, που περιλαµβάνεται στον συνδυασµό του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό του βουλεύµατος και αναφέρεται στα στοιχεία του 
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, ώστε να µην 
είναι εφικτός ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής της 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που εφαρµόστηκε, οπότε το βούλευµα στερείται 
νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 386, 
ΚΠ∆: 484, 485, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 841 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απάτη. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ.1 ΠΚ "όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος 
ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας κάποιον 
σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν 
αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, τιµωρείται 
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν η ζηµία που προξενήθηκε είναι 
ιδιαίτερα µεγάλη µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών". Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης απαιτούνται: α) 
σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό 
όφελος, χωρίς να είναι αναγκαία και η πραγµάτωση του οφέλους αυτού, β) η εν 
γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή η αθέµιτη απόκρυψη ή 
παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από την οποία, ως παραγωγό αιτία, 
παραπλανήθηκε κάποιος και προέβη στην επιζήµια για τον ίδιο ή άλλον 
συµπεριφορά, και γ) βλάβη ξένης, κατά το αστικό δίκαιο, περιουσίας, η οποία να 
τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του 
δράστη, χωρίς να απαιτείται ταυτότητα παραπλανηθέντος και ζηµιωθέντος, και η 
οποία (βλάβη) υπάρχει και σε περίπτωση µείωσης ή χειροτέρευσης της περιουσίας 
του παθόντος, έστω και αν αυτός έχει ενεργό αξίωση προς αποκατάστασή της. Ως 
γεγονότα, κατά την έννοια της πιο πάνω διάταξης, νοούνται τα πραγµατικά 
περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να 
συµβούν στο µέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συµβατικές υποχρεώσεις. 
Όταν, όµως, οι τελευταίες συνοδεύονται ταυτόχρονα µε ψευδείς διαβεβαιώσεις και 
παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων, που αναφέρονται στο παρόν ή το παρελθόν 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δηµιουργούν την εντύπωση της µελλοντικής 
εκπλήρωσης, µε βάση την εµφανιζόµενη ήδη στο παρόν ψευδή κατάσταση 
πραγµάτων από το δράστη, που έχει ειληµµένη την πρόθεση να µην εκπληρώσει την 
υποχρέωσή του, τότε θεµελιώνεται το έγκληµα της απάτης.  
Κατά την παράγραφο δε 3 εδ. α' του ίδιου πιο πάνω άρθρου 386 ΠΚ, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 2721/1999, η απάτη προσλαµβάνει 
κακουργηµατικό χαρακτήρα και επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, αν ο υπαίτιος 
διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η 
συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 5.000.000 δραχµών (ήδη 15.000 ευρώ). 
Προς τούτοις, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 εδ. στ' ΠΚ, που προστέθηκε στο άρθρο 
αυτό µε το άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 2408/1996, κατ' επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος 
συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης ή από την υποδοµή που 
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έχει διαµορφώσει ο δράστης, µε πρόθεση επανειληµµένης τέλεσης της πράξης, 
προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισµό εισοδήµατος, ενώ κατά συνήθεια τέλεση 
του εγκλήµατος υπάρχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης προκύπτει 
σταθερή ροπή του δράστη προς τη διάπραξη του συγκεκριµένου εγκλήµατος, ως 
στοιχείο της προσωπικότητάς του. Επανειληµµένη τέλεση συντρέχει και στην 
περίπτωση διάπραξης του εγκλήµατος κατ' εξακολούθηση, αφού πρόκειται για µορφή 
πραγµατικής οµοειδούς συρροής, δεν είναι δε απαραίτητο να έχει προηγηθεί και 
καταδίκη του δράστη. Επίσης, κατ' επάγγελµα τέλεση συντρέχει και όταν η αξιόποινη 
πράξη τελείται για πρώτη φορά, όχι όµως ευκαιριακά, αλλά βάσει σχεδίου, δηλαδή, 
όταν από την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης και την οργανωµένη 
ετοιµότητά του, µε πρόθεση επανειληµµένης τέλεσης, προκύπτει σκοπός αυτού για 
πορισµό εισοδήµατος.  
- Έλλειψη της, κατά τα άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος παρ. 3 και 139 του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας, ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, που ιδρύει λόγο 
αναίρεσης της καταδικαστικής απόφασης, κατά το άρθρο 510 περ. 1 στοιχ. ∆' του 
ίδιου Κώδικα, υπάρχει στην καταδικαστική απόφαση, όταν δεν εκτίθενται σ' αυτήν µε 
πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι 
νοµικοί συλλογισµοί, µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών, που 
αποδείχθηκαν, στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε, αλλά και όταν η 
έκθεση των περιστατικών αυτών είναι ελλιπής ή ασαφής ή αντιφατική, ώστε να 
δηµιουργείται αµφιβολία ως προς την τέλεση από τον κατηγορούµενο της πράξης για 
την οποία κηρύχθηκε ένοχος. Ειδικότερα ως προς την έκθεση των αποδείξεων αρκεί η 
γενική, κατά το είδος τους, αναφορά τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να 
διευκρινίζεται από ποιο ή ποια αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε κάθε παραδοχή. Για 
την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. ∆εν αποτελούν όµως 
λόγο αναίρεσης η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη 
εκτίµηση των εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η 
παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η 
παράλειψη της αξιολογικής συσχέτισης µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον 
στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας. Η επιβαλλόµενη από τις παραπάνω διατάξεις ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία της δικαστικής απόφασης πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς 
ισχυρισµούς του κατηγορουµένου, δηλαδή εκείνους που προβάλλονται στο 
δικαστήριο της ουσίας από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορό του και τείνουν στην 
άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης ή της ικανότητας προς καταλογισµό ή στη 
µείωση αυτής ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή στη µείωση της ποινής. Η απόρριψη 
ενός τέτοιου ισχυρισµού πρέπει να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, εκτός αν ο ισχυρισµός 
αυτός δεν προβάλλεται κατά τρόπο πλήρη και ορισµένο ή ο φερόµενος ως αυτοτελής 
ισχυρισµός δεν είναι στην πραγµατικότητα αυτοτελής, κατά την έννοια που 
προαναφέρθηκε, αλλά αρνητικός της κατηγορίας, οπότε το δικαστήριο δεν έχει 
υποχρέωση να απαντήσει ιδιαίτερα και αιτιολογηµένα σε απαράδεκτο ή αρνητικό της 
κατηγορίας ισχυρισµό.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 386, 
ΚΠ∆: 510 περ. 1 στοιχ. ∆ 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 828 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Μη χειροτέρευση 
της θέσης του κατηγορουµένου. 
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 του ΠΚ, "όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο 
µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον, σχετικά µε γεγονός που µπορεί 
να έχει έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Η 
χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση". Από τις 
διατάξεις αυτές, που αποβλέπουν στην προστασία της ασφάλειας και 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) να παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου 
άλλον για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, οι οποίες αναφέρονται στην 
παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή, µεταβίβαση ή κατάργηση δικαιώµατος ή έννοµης 
σχέσης δηµόσιας ή ιδιωτικής φύσης, αδιαφόρου όντος αν ο σκοπός αυτός 
επιτεύχθηκε. Το ότι δεν απαιτείται το επιδιωκόµενο περιουσιακό όφελος ή η 
σκοπούµενη περιουσιακή βλάβη να είναι άµεσα συνδεδεµένα µε το πλαστό έγγραφο, 
είναι έκδηλο, όταν η χρήση του πλαστού εγγράφου δεν γίνεται εναντίον του 
φερόµενου ως εκδότη αυτού επί καταρτίσεως πλαστού εγγράφου ή του πραγµατικού 
εκδότη αυτού επί νοθεύσεως (στις περιπτώσεις αυτές είναι αυτονόητο, ότι το 
επιδιωκόµενο περιουσιακό όφελος ή η σκοπούµενη περιουσιακή βλάβη συνδέονται 
αµέσως µε το πλαστό ή νοθευµένο έγγραφο), αλλ' εναντίον του τρίτου, τον οποίο 
επιδιώκει να παραπλανήσει ο δράστης, ως προς τη γνησιότητά τους, µε σκοπό να 
προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος δια βλάβης του τρίτου ή 
να βλάψει τον τρίτο, οπότε το επιδιωκόµενο περιουσιακό όφελος ή η σκοπούµενη 
περιουσιακή βλάβη είναι δυνατό να µη συνδέονται άµεσα µε το περιεχόµενο του 
πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου, αλλά έµµεσα, όπως στην περίπτωση που ο δράστης 
της πλαστογραφίας επιδιώκει µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου να 
προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον δια βλάβης του τρίτου περιουσιακό όφελος 
υπέρτερο του ποσού που εµφανίζεται στο εν λόγω έγγραφο ή να επιφέρει στον τρίτο 
ζηµία µεγαλύτερη του ποσού αυτού.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 του ΠΚ," όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο 
ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας 
κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών 
γεγονότων ως αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών 
γεγονότων, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και, αν η ζηµία που 
προξένησε είναι ιδιαίτερα µεγάλη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δυο ετών." Από τη 
διάταξη αυτή, προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης, 
απαιτούνται : α) σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον 
παράνοµο περιουσιακό όφελος, χωρίς να απαιτείται και η πραγµατοποίηση του 
οφέλους, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή αθέµιτη 



 

[124] 
 

απόκρυψη ή αποσιώπηση αληθινών, από την οποία, σαν παραγωγό αιτία, 
παραπλανήθηκε κάποιος και προέβη σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή. Γεγονότα δε, 
κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως, είναι πραγµατικά περιστατικά, αναφερόµενα 
στο παρελθόν ή το παρόν, ήτοι, πράξεις, συµβάντα, πρόσωπα, ιδιότητες, καταστάσεις 
ή οιαδήποτε άλλα αντικείµενα, υποπίπτοντα αµέσως ή µη στις αισθήσεις (έχουν, 
δηλαδή, εξωτερική υπόσταση) και γ) βλάβη ξένης περιουσίας, η οποία να τελεί σε 
αιτιώδη σύνδεσµο µε τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του δράστη και η 
οποία υπάρχει σε περίπτωση µειώσεως ή χειροτερεύσεως της περιουσίας του 
παθόντος, έστω και αν αυτός έχει ενεργό αξίωση προς αποκατάστασή της. Επίσης, 
από τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1 και 98 παρ. 2 ΠΚ, προκύπτει ότι για τον 
υπολογισµό της περιουσιακής βλάβης ή του περιουσιακού οφέλους που προκύπτουν 
από το κατ' εξακολούθηση έγκληµα, λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της αξίας των 
αντικειµένων των µερικωτέρων πράξεων και όχι το µεµονωµένο αντικείµενο κάθε 
µιας από αυτές, υπό την πρόσθετη όµως υποκειµενική προϋπόθεση ότι ο δράστης 
απέβλεπε µε τις µερικώτερες πράξεις σ' αυτό το συνολικό αποτέλεσµα. Έτσι, ο εν 
λόγω "συνολικός σχεδιασµός" διαφέρει από τον απαιτούµενο για την στοιχειοθέτηση 
του κατ' εξακολούθηση εγκλήµατος "δόλο εξακολούθησης" κατά το ότι για την 
εφαρµογή του άρθρου 98 παρ. 2 ΠΚ δεν αρκεί να διαπιστώνεται ότι η απόφαση για 
την τέλεση κάθε µεταγενέστερης πράξης εµφανίζεται ως συνέχεια των προηγούµενων 
αποφάσεων, αλλά απαιτείται επί πλέον να αποδεικνύεται ότι ο δράστης ήδη κατά την 
τέλεση της πρώτης επί µέρους πράξης απέβλεπε να αποκοµίσει συνολικό περιουσιακό 
όφελος ανώτερο του ελαχίστου ορίου, που καθορίζεται κάθε φορά στον νόµο.  
- 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 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 δε λήφθηκαν υπόψη τα άλλα.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 470 εδ. α' του ΚΠοιν∆, επί ενδίκου µέσου που ασκήθηκε 
εναντίον καταδικαστικής αποφάσεως από εκείνον που καταδικάστηκε ή υπέρ αυτού, 
δεν επιτρέπεται να γίνει χειρότερη η θέση του, ούτε να ανακληθούν τα ευεργετήµατα 
που δόθηκαν µε την προσβαλλόµενη απόφαση. Με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται η 
αρχή της µη χειροτερεύσεως της θέσεως του κατηγορουµένου, µε οποιονδήποτε 
τρόπο, αµέσως ή εµµέσως, και δη είτε µε την επαύξηση των ποινικών κυρώσεων σε 
βάρος του καταδικασθέντος (πραγµατική χειροτέρευση), είτε µε την επιβάρυνση της 
νοµικής µεταχειρίσεως αυτού, δηλαδή κυρίως εάν αναγνωρίζεται βαρύτερη ενοχή του 
από το δευτεροβάθµιο δικαστήριο ή αν καταδικάζεται για πράξη για την οποία δεν 
είχε ασκηθεί ποινική δίωξη, ούτε είχε καταδικασθεί στον πρώτο βαθµό (νοµική 
χειροτέρευση), διαπιστούµενη µε τη σύγκριση του περιεχοµένου των διατακτικών, 
αφενός της αποφάσεως που προσβάλλεται µε το ένδικο µέσο και αφετέρου αυτής που 
εκδίδεται από το δικαστήριο του ένδικου µέσου. Η παράβαση της ανωτέρω 
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απαγορεύσεως αποτελεί υπέρβαση εξουσίας που ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του ΚΠοιν∆ (ΑΠ 346/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 98, 216, 386, 
ΚΠ∆: 470, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Η', 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 397 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Κατά το άρθρο 136 στ. ε του ΚΠοιν∆, 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 
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 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 Πληµµελειοδι-κείο ή ∆ικαστήριο ανηλίκων σε άλλο 
όµοιο και σε κάθε άλλη περίπτωση ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συµβούλιο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 136, 137,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 358 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Kατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, 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, 



 

[126] 
 

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 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 122 - 125, 132, 134, 135, 137, 138,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 823 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε του ΚΠοιν∆ όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο 
κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του Προέδρου σε 
Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο σύµφωνα µε τα άρθρα 
122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή του σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές 
δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση 
της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισµός 
κάθε υπόνοιας για µεροληψία του, οφειλοµένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο 
αδικηθείς ή ο κατηγορούµενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, 
προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραποµπής όχι µόνο κατά το στάδιο της 
κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, στο οποίο περιλαµβάνεται 
και η άσκηση της ποινικής δίωξης. Εξάλλου, 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 περιφερείας 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 ΚΠοιν∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 - 125, 132, 134, 135, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 890 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. ε' ΚΠολ∆, όταν ο εγκαλών, ή ο ζηµιωθείς ή ο 
κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του παρέδρου σε 
πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο σύµφωνα µε τα άρθρα 
122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή του σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές 
δικαστήριο, προκειµένου να διασφαλιστεί το ανεπηρέαστο της δικαστικής κρίσης και 
ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας µεροληψίας, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο εγκαλών, ή ο 
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αδικηθείς ή ο κατηγορούµενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. 
Στην έννοια του κατηγορουµένου περιλαµβάνεται και ο εγκαλούµενος, όταν η 
υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί κατ' αυτού 
ποινική δίωξη. Εξάλλου, κατά το άρθρο 137 του ίδιου Κώδικα, την παραποµπή στην 
προαναφερόµενη απόφαση µπορούν να ζητήσουν ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούµενος 
ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι'αυτή το Συµβούλιο Εφετών, αν ζητείται η 
παραποµπή από ένα µονοµελές ή τριµελές πληµµελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων 
σε άλλο όµοιο και σε κάθε άλλη περίπτωση ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε 
συµβούλιο. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 22 -125, 136, 136, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 586 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 136ΚΠοιν∆ στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις της 
αρµοδιότητας κατά παραποµπή, ζήτηµα κανονισµού αρµοδιότητας κατά παραποµπή 
µιας υποθέσεως από τα κατά τα άρθρα 122 έως 125 του ίδιου Κώδικα αρµόδιο 
δικαστήριο σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές, υφίσταται µεταξύ άλλων περιπτώσεων 
και "περ. γ'" όταν επιβάλλουν την παραποµπή σοβαροί λόγοι σχετικοί µε τη δηµόσια 
ασφάλεια και τάξη. Τέτοιοι σοβαροί λόγοι σχετικοί µε τη δηµόσια ασφάλεια και τάξη 
θεωρείται ότι υπάρχουν όταν επίκειται πρόκληση σοβαρών επεισοδίων λόγω 
εχθρότητας µίσους ή άλλων αιτίων για αντεκδίκηση κατά του κατηγορουµένου µε 
απρόβλεπτες προεκτάσεις ή σε περίπτωση πρόκλησης τέτοιων επεισοδίων στην 
περιοχή του αρµόδιου για την εκδίκαση δικαστηρίου λόγω της φύσεως της 
υποθέσεως και της συγκέντρωσης µεγάλου πλήθους και για το λόγο αυτό εξάψεως 
των πνευµάτων. Οι λόγοι αυτοί προβάλλονται από τους κατά τόπους εισαγγελείς και 
δεν είναι ανάγκη να προκύπτουν µε βεβαιότητα, αλλά αρκεί η πιθανολόγησή τους. Εξ 
άλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ. 1 περιπτ. γ' ΚΠοιν∆ σε περίπτωση που η 
παραποµπή ζητείται για τους παραπάνω λόγους δηµόσιας ασφάλειας και τάξης 
αρµόδιο να αποφασίσει την παραποµπή δικαστηρίου είναι αυτό του Αρείου Πάγου, 
στο οποίο σε συµβούλιο εισάγεται η υπόθεση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
εφόσον αυτός είναι σύµφωνος µε την παραποµπή για την αιτία αυτή.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 - 125. 136, 137, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κατά παραποµπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 439 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρµοδιότητα κατά παραποµπή. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 135 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 του βαθµού του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και 
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υπηρετεί στο αρµόδιο, κατά τα άρθρα 122-124 του ΚΠ∆, δικαστήριο. Στην έννοια 
του κατηγορουµένου περιλαµβάνεται και ο εγκαλούµενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται 
στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί ακόµη ποινική δίωξη, για την 
ταυτότητα του νοµικού λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της 
δικαστικής κρίσεως και τον αποκλεισµό υπονοιών µεροληψίας, λόγω της 
συνυπηρετήσεως στο ίδιο δικαστήριο. Εξ άλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 137 
παρ.1 εδ. γ' του ίδιου ΚΠ∆ αρµόδιο να αποφασίσει την παραποµπή είναι το 
δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υπάρχει αρµοδιότητα του Συµβουλίου 
Πληµµελειοδικών ή Εφετών, όπως επί παραποµπής από ένα Εφετείο σε άλλο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 - 125, 136, 137, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆εδικασµένο - Παραβίαση δεδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 372 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Παραβίαση δεδικασµένου. Ψευδής καταµήνυση ή συκοφαντική δυσφήµηση. Ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ΣΤ' του ΚΠ∆, ως λόγος αναίρεσης της απόφασης 
µπορεί να προταθεί η παραβίαση του δεδικασµένου, η οποία, κατά το άρθρο 57 του 
ίδιου Κώδικα, υφίσταται όταν υποβληθεί κάποιος εκ νέου σε δίωξη για την αυτή 
πράξη, για την οποία αµετάκλητα καταδικάσθηκε ή αθωώθηκε ή έπαυσε η εναντίον 
του ασκηθείσα ποινική δίωξη. Τέτοιο δεδικασµένο δεν παράγεται όταν µε την 
αµετάκλητη αθωωτική απόφαση έγινε δεκτό ότι η µήνυση δεν ήταν εντελώς ψευδής 
και δεν έγινε από δόλο ή βαριά αµέλεια, ώστε εκ τούτου να αποκλείεται η δίωξη του 
εγκαλούντος για ψευδή καταµήνυση ή συκοφαντική δυσφήµηση.  
- H 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, 1 ∆ 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 εκηρύχθη 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 τον καθένα, αρκεί να συνάγεται ότι το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε όλα ανεξαιρέτως και όχι µόνο µερικά από αυτά.  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η οποία ιδρύει τον εκ του 
άρθρου 510 παρ. 1 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 
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ανέφικτος από τον 'Αρειο Πάγο ο έλεγχος της ορθής ή όχι υπαγωγής αυτών στο νόµο 
και να στερείται έτσι η απόφαση νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 26, 27, 46, 94, 98, 224, 225, 229, 362, 363,  
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 510 παρ.1 στοιχ. ΣΤ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
∆υσφήµηση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1653 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- ∆υσφήµηση. ∆ικαιολογηµένο ενδιαφέρον. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 362 ΠΚ, το οποίο ορίζει ότι, όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον 
τρίτου ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που µπορεί να βλάψει την 
τιµή ή την υπόληψη του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών ή µε χρηµατική 
ποινή, συνάγεται ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απλής δυσφήµησης 
απαιτείται ισχυρισµός ενώπιον τρίτου ή διάδοση γεγονότος πρόσφορου να βλάψει την 
τιµή ή την υπόληψη άλλου, υποκειµενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει τη γνώση 
του υπαιτίου ότι το ισχυριζόµενο ή διαδιδόµενο γεγονός είναι πρόσφορο να βλάψει 
την τιµή ή την υπόληψη άλλου και τη θέληση αυτού να ισχυριστεί ή διαδώσει τέτοιο 
γεγονός. Κατά το άρθρο δε 366 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, αν το γεγονός του άρθρου 
362 είναι αληθινό, η πράξη µένει ατιµώρητη. Η απόδειξη όµως της αλήθειας του 
γεγονότος απαγορεύεται όταν αυτό αφορά αποκλειστικά σχέσεις του οικογενειακού ή 
του ιδιωτικού βίου που δεν θίγουν το δηµόσιο συµφέρον και ο ισχυρισµός ή η 
διάδοση έγιναν κακόβουλα. Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ότι, αν το 
δυσφηµιστικό γεγονός είναι αληθές, η πράξη της απλής δυσφήµησης µένει 
ατιµώρητη, εκτός αν συντρέχουν σωρευτικώς οι δύο προϋποθέσεις που τίθενται από 
αυτήν, δηλαδή το δυσφηµιστικό γεγονός να αφορά αποκλειστικά σχέσεις του 
οικογενειακού ή ιδιωτικού βίου που δεν θίγουν το ∆ηµόσιο συµφέρον και ο 
ισχυρισµός ή η διάδοση να έγιναν κακόβουλα, ενώ αν υπάρχουν αµφιβολίες περί της 
αληθείας του δυσφηµιστικού γεγονότος, συντρεχόντων και των λοιπών όρων, 
στοιχειοθετείται το έγκληµα αυτό. Περαιτέρω, από το συνδυασµό των διατάξεων των 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 367 Π Κ προκύπτει ότι κατ' αρχάς αίρεται ο άδικος 
χαρακτήρας της κατά το άρθρο 361 εξυβριστικής ή της κατά το άρθρο 362 ΠΚ 
δυσφηµιστικής εκδήλωσης και όταν αυτές, εκτός άλλων, γίνονται για τη διαφύλαξη 
(προστασία) δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο ενδιαφέρον, υπό την 
προϋπόθεση ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση αποτελούν το επιβαλλόµενο και 
αντικειµενικώς αναγκαίο µέσο για τη διαφύλαξη του δικαιώµατος ή την ικανοποίηση 
του δικαιολογηµένου ενδιαφέροντος και ο σκοπός του δράστη - ως εκ του τρόπου της 
εν λόγω εκδηλώσεως σηµατοδοτούµενος - δεν κατευθύνεται στην προσβολή της 
τιµής του άλλου. Τέτοια περίπτωση εκδήλωσης δικαιολογηµένου ενδιαφέροντος 
συντρέχει όταν η εκδήλωση αυτή, αποτελώντας περιεχόµενο οφειλόµενης ή 
επιθυµητής φροντίδας του δράστη για την εξυπηρέτηση σκοπού του, δεν είναι 
αντίθετη µε το δίκαιο και τα χρηστά ήθη και ισοσταθµίζεται, ή δεν είναι φανερά 
δυσανάλογη, µε την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου σκοπού, ο οποίος δεν µπορεί να 
επιτευχθεί µε άλλο τρόπο.  
- 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 
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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.  
- 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 µή 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 362, 366, 367,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
∆υσφήµηση - ∆ια του τύπου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1018 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εγκλήµατα τελούµενα δια του τύπου. ∆υσφήµηση. Προθεσµία αναίρεσης. 
- Από το συνδυασµό των άρθρων 462 και 473 παρ. 1 ΚΠ∆, προκύπτει ότι η 
προθεσµία ασκήσεως του ενδίκου µέσου της αναιρέσεως κατ' αποφάσεως είναι 
10ήµερη, αρχόµενη από της εκδόσεως της αποφάσεως παρόντος του δικαιούχου 
άλλως από της νοµίµου επιδόσεως της στον δικαιούµενο σε αναίρεση και έχοντα 
γνωστή διαµονή στην ηµεδαπή. Περαιτέρω κατά την παράγραφο "2" του άρθρου 473 
Κ.Π.∆., "Η αναίρεση κατά της καταδικαστικής απόφασης µπορεί να ασκηθεί από 
εκείνον που καταδικάσθηκε και µε δήλωση που περιέχει όσα ορίζονται στην 
παράγραφο 2 του επόµενου άρθρου και επιδίδεται στον εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου µέσα σε προθεσµία είκοσι ηµερών, η οποία αρχίζει σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1. Η δήλωση αυτή µπορεί να συµπληρώνει και την αίτηση αναίρεσης που 
τυχόν ασκήθηκε σύµφωνα µε το επόµενο άρθρο και που δεν περιέχει ορισµένους 
λόγους". Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου µόνου του Ν. 2243/1994, καταργήθηκαν 
οι ουσιαστικές και δικονοµικές διατάξεις του Ν. 5060/1931 "περί τύπου, προσβολών 
της τιµής εν γένει και άλλων σχετικών αδικηµάτων", µεταξύ των οποίων και αυτές 
του άρθρου 65 παρ. 1 και 2 του τελευταίου αυτού νόµου, οι οποίες όριζαν ειδική 
βραχεία προθεσµία για την άσκηση αναιρέσεως από τον καταδικασµένο. Κατά δε την 
παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου του Ν. 2243/1994, στα εγκλήµατα που διαπράττονται 
δια του τύπου, οι προβλεπόµενες στον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, µε ποινή 
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ακυρότητας ή απαραδέκτου, προθεσµίες που υπερβαίνουν τις πέντε ηµέρες 
συντέµνονται στο ήµισυ και το κλάσµα που τυχόν προκύπτει συµπληρώνεται ως την 
επόµενη ακέραιη µονάδα. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι και επί αναιρέσεως 
κατά καταδικαστικής αποφάσεως, για εγκλήµατα τελούµενα δια του τύπου, η οποία 
ασκείται µε δήλωση προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η χορηγούµενη προς 
τούτο, κατά το άρθρο 473§2 Κ.Π.∆., προθεσµία των είκοσι ηµερών, συντέµνεται στο 
ήµισυ. Είναι δηλαδή δέκα ηµέρες και αρχίζει, εφόσον η προσβαλλόµενη απόφαση 
απαγγέλθηκε παρόντος του καταδικασθέντος κατηγορουµένου, από την καταχώριση 
της αποφάσεως, καθαρογραµµένης, στο τηρούµενο από τη γραµµατεία του ποινικού 
δικαστηρίου ειδικό βιβλίο, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του αυτού άρθρου 473 
Κ.Π.∆. (ΑΠ 123/2008 ΠοινΧρ ΝΗ/887). Ενώ τυχόν εκπρόθεσµη άσκηση του ενδίκου 
αυτού µέσου τότε µόνον συγχωρείται, όταν στην κατά το άρθρο 474 Κ.Π.∆. 
συντασσόµενη έκθεση ασκήσεως του ενδίκου µέσου γίνεται επίκληση των 
περιστατικών τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία ή το ανυπέρβλητο κώλυµα που 
κατέστησε αδύνατη την εµπρόθεσµη άσκηση καθώς και των αποδεικνυόντων τα 
περιστατικά αυτά αποδεικτικών µέσων, άλλως η αναίρεση απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Στην προκειµένη περίπτωση ο αναιρεσείων άσκησε την από 9-3-2012 
αίτηση αναίρεσης κατά της υπ' αριθ. 1353/23-9-2011 αποφάσεως του Τριµελούς 
Εφετείου Θράκης, µε την οποία καταδικάσθηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 
δεκατεσσάρων (14) µηνών, η οποία ανεστάλη επί τριετία, για την αξιόποινη πράξη 
της συκοφαντικής διαφήµισης δια του τύπου, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση 
(άρθρα 94§1, 98, 362 και 363 Π.Κ.), παρών. Η απόφαση αυτή καταχωρήθηκε στο 
ειδικό βιβλίο καθαρογραµµένων αποφάσεων στις 22-2-2012, µε αύξοντα αριθµό 129 
και η κρινόµενη αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου στις 9-3-2012, ήτοι µετά την πάροδο της δεκαήµερης κατά τα παραπάνω 
προθεσµίας. Έτσι η κρινόµενη αίτηση αναίρεσης είναι εκπρόθεσµη και δεν γίνεται σ' 
αυτή επίκληση ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύµατος που να δικαιολογεί την 
εκπρόθεσµη άσκηση της.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 94, 98, 362, 363, 
ΚΠ∆: 462, 473, 474, 
Νόµοι: 2243/1994,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1889 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Συκοφαντική δυσφήµηση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά το άρθρο 362 ΠΚ όποιος µε οποιοδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή 
διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός, που µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψή 
του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών ή µε χρηµατική ποινή. Κατά δε το άρθρο 
363 ΠΚ, εάν στην περίπτωση του άρθρου 362 το γεγονός είναι ψευδές τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Από τις ως άνω διατάξεις, προκύπτει, ότι για 
την αντικειµενική υπόσταση του αδικήµατος της συκοφαντικής δυσφήµησης 
απαιτείται: α) ισχυρισµός ή διάδοση γεγονότος ενώπιον τρίτου σε βάρος ορισµένου 
προσώπου, β) το γεγονός να είναι δυνατόν να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη, γ) να 
είναι ψευδές και ο υπαίτιος να γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές. Ως ισχυρισµός 
θεωρείται η ανακοίνωση, η οποία προέρχεται ή από ίδια πεποίθηση ή γνώµη ή από 
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µετάδοση από τρίτο πρόσωπο. Αντίθετα, διάδοση υφίσταται όταν λαµβάνει χώρα 
µετάδοση της ανακοίνωσης που γίνεται από άλλον. Ο ισχυρισµός ή η διάδοση 
επιβάλλεται να γίνεται ενώπιον τρίτου. Αυτό το οποίο αξιολογείται είναι το γεγονός, 
δηλαδή οποιοδήποτε συµβάν του εξωτερικού κόσµου που ανάγεται στο παρόν ή 
παρελθόν, το οποίο υποπίπτει στις αισθήσεις και δύναται να αποδειχθεί, αντίκειται δε 
στην ηθική και την ευπρέπεια. Αντικείµενο προσβολής είναι η τιµή ή η υπόληψη του 
φυσικού προσώπου, η οποία θεµελιώνεται επί της ηθικής αξίας, που πηγή έχει την 
ατοµικότητα και εκδηλώνεται µε πράξεις ή παραλείψεις. ∆εν αποκλείεται στην έννοια 
του γεγονότος να υπαχθούν η έκφραση γνώµης ή αξιολογικής κρίσης και 
χαρακτηρισµοί οσάκις αµέσως ή εµµέσως υποκρύπτονται συµβάντα και 
αντικειµενικά εκδηλωτικά στοιχεία, τα οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας. Έτσι, για τη θεµελίωση και αυτού του 
εγκλήµατος απαιτείται, εκτός των ως άνω στοιχείων που συγκροτούν την 
αντικειµενική του υπόσταση και άµεσος δόλος, που περιλαµβάνει αναγκαία την 
ηθεληµένη ενέργεια της διάδοσης και τη γνώση ότι η τέτοια διάδοση δύναται να 
βλάψει την τιµή και υπόληψη εκείνου στον οποίο αποδίδεται, ακόµη δε τη γνώση ότι 
το διαδοθέν γεγονός είναι ψευδές. Η ύπαρξη τέτοιου άµεσου δόλου πρέπει να 
αιτιολογείται ειδικώς στην καταδικαστική απόφαση µε παράθεση των περιστατικών 
που δικαιολογούν τη γνώση αυτή, αλλιώς η απόφαση στερείται της επιβαλλόµενης 
από το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και είναι αναιρετέα, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. 
∆' του ΚΠ∆. 
Η, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του Κ.Π.∆, απαιτούµενη ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον κατ' άρθρο 510 
παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναίρεσης, υπάρχει, όταν, προκειµένου για 
καταδικαστική απόφαση, εκτίθενται σε αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική 
διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, για το οποίο 
καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία αποδείχθηκαν 
τα περιστατικά αυτά και οι νοµικοί συλλογισµοί µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή 
των δεκτών γενόµενων πραγµατικών περιστατικών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση. Ειδικά, όµως, για τη θεµελίωση της 
υποκειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως, 
απαιτείται, για την ύπαρξη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας αναφορικώς µε 
το δόλο, να εκτίθεται στην καταδικαστική απόφαση τα πραγµατικά περιστατικά, από 
τα οποία προκύπτει ότι ο κατηγορούµενος γνώριζε το ψευδές του γεγονότος που 
ισχυρίστηκε ή διέδωσε. Ως προς τις αποδείξεις δε, αρκεί αυτές να αναφέρονται στην 
απόφαση κατ' είδος, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποιο ή ποια 
αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε η κάθε παραδοχή. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας 
είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, 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 αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού µέσου 
χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών µέσων, 
καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, 
πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγµατα κρίση του ∆ικαστηρίου της 
ουσίας.  
- Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που ιδρύει λόγο 
αναίρεσης, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κ.Π.∆, υπάρχει όταν το 
δικαστήριο της ουσίας, αποδίδει σε τέτοια διάταξη έννοια διαφορετική από εκείνη, 
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που έχει πράγµατι αυτή ή δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε 
στη διάταξη που εφαρµόστηκε, καθώς και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ 
πλαγίου, για το λόγο ότι στο πόρισµα της απόφασης (αναγόµενο στα στοιχεία και την 
ταυτότητα του οικείου εγκλήµατος), που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του 
διατακτικού µε το σκεπτικό, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο, για την 
ορθή ή µη εφαρµογή του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 362, 363, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 381 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Συκοφαντική δυσφήµηση. Άµεσος συνεργός. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 362 ΠΚ όποιος µε οποιοδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή 
διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που µπορεί αν βλάψει την τιµή ή την υπόληψή 
του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών ή µε χρηµατική ποινή. Κατά δε το άρθρο 
363 ΠΚ εάν στην περίπτωση του άρθρου 362 το γεγονός είναι ψευδές τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Από τις ως άνω διατάξεις, προκύπτει, ότι για 
την αντικειµενική υπόσταση του αδικήµατος της συκοφαντικής δυσφήµησης 
απαιτείται: α) ισχυρισµός η διάδοση γεγονότος ενώπιον τρίτου σε βάρος ορισµένου 
προσώπου, β) το γεγονός να είναι δυνατόν να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη, γ) να 
είναι ψευδές και ο υπαίτιος να εγνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές.  
- Κατά το άρθρο 46 παρ. 1 περιπτ. Β' του ΠΚ µε την ποινή του αυτουργού τιµωρείται 
όποιος µε πρόθεση παρέσχε άµεση συνδροµή στο δράστη κατά τη διάρκεια της 
άδικης πράξης και στην εκτέλεση της πράξης αυτής (κύριας πράξης). Από τη διάταξη 
αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση της άµεσης συνέργειας απαιτείται α) δόλος 
του άµεσου συνεργού, δηλαδή ηθεληµένη παροχή συνδροµής στον πράττοντα εν 
γνώσει ότι αυτή παρέχεται κατά την εκτέλεση της άδικης πράξης και β) παροχή 
άµεσης συνδροµής κατά την τέλεση και κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της κυρίας 
πράξεως.  
- Η απαιτούµενη από 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. ∆' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, προκειµένου για 
καταδικαστική απόφαση, όταν περιέχονται σ' αυτή µε σαφήνεια, 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 που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των 
περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Ως προς τα 
αποδεικτικά µέσα, αρκεί αυτά να αναφέρονται στην απόφαση κατ' είδος, χωρίς να 
είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποίο ή ποία αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε η 
κάθε παραδοχή.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46, 362, 363,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
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∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 251 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή των διατάξεων αυτών. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή των διατάξεων 
αυτών. 
- Κατά το άρθρο 362 εδ α' ΠΚ, όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου 
ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που µπορεί να βλάψει την τιµή ή 
την υπόληψή του, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών ή µε χρηµατική ποινή. Από 
τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απλής 
δυσφήµησης απαιτούνται, αντικειµενικά ισχυρισµός ενώπιον τρίτου ή διάδοση για 
κάποιον άλλον γεγονότος, το οποίο είναι πρόσφορο (κατάλληλο, επιτήδειο) κατ' 
αντικειµενική κρίση (την κοινή αντίληψη) να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του 
άλλου, υποκειµενικά δε δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει, αφενός µεν τη γνώση, έστω 
και µε την έννοια του ενδεχόµενου δόλου (της αµφιβολίας), ότι το ισχυριζόµενο ή 
διαδιδόµενο γεγονός είναι πρόσφορο να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του άλλου, 
αφετέρου δε τη θέληση ή την αποδοχή του δράστη να προβεί στον τοιούτο βλαπτικό 
της τιµής ή της υπόληψης ισχυρισµό ή διάδοση. ∆εν απαιτείται γνώση της 
αναλήθειας, ενώ η πεποίθηση του δράστη για την αλήθεια ή αναλήθεια του γεγονότος 
δεν αποκλείει το δόλο. Περαιτέρω, από το άρθρο 366 παρ. 1 εδ α' ΠΚ προκύπτει ότι, 
αν αποδεικνύεται ότι το ισχυρισθέν ή διαδοθέν γεγονός που µπορεί να βλάψει την 
τιµή ή την υπόληψη κάποιου άλλου είναι αληθινό, δεν στοιχειοθετείται το έγκληµα 
της δυσφήµησης, ενώ αν υπάρχουν αµφιβολίες για την αλήθεια, εφόσον συντρέχουν 
και οι λοιποί όροι, στοιχειοθετείται το έγκληµα αυτό. Τέλος, από το συνδυασµό των 
διατάξεων των παραγράφων 1δ και 2β του άρθρου 367 ΠΚ, προκύπτει ότι αίρεται 
κατ' αρχήν ο άδικος χαρακτήρας της εξύβρισης και της απλής δυσφήµησης, εκτός 
από άλλες περιπτώσεις, και όταν η προσβλητική της τιµής και της υπόληψης άλλου 
εκδήλωση γίνεται για τη διαφύλαξη δικαιώµατος ή από δικαιολογηµένο ενδιαφέρον, 
υπό τον απαραίτητο όµως όρο ότι η εκδήλωση αυτή, αποτελεί το επιβαλλόµενο και 
αντικειµενικά αναγκαίο για τη διαφύλαξη του δικαιώµατος ή την ικανοποίηση του 
δικαιολογηµένου ενδιαφέροντος µέτρο, χωρίς τη χρήση του οποίου δεν θα ήταν 
δυνατή η προστασία τους µε άλλον τρόπο και ο δράστης να κινήθηκε στην 
προσβλητική εκδήλωση αποκλειστικά προς το σκοπό αυτό.  
- Η κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ απαιτούµενη ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 
παρ. 1 στοιχ ∆' ΚΠοιν∆ λόγο αναίρεσης, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, 
υπάρχει όταν εκτίθενται σε αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια, και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από τη διαδικασία στο 
ακροατήριο σχετικά µε τα αντικειµενικά και αντικειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, 
οι αποδείξεις στις οποίες θεµελιώνονται τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι σκέψεις 
µε τις οποίες το δικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα περιστατικά στην ουσιαστική 
ποινική διάταξη που εφάρµοσε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή 
η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο, αρκεί δε να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς και κατά το είδος 
τους, χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα χωριστά.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή των διατάξεων αυτών, που συνιστούν τον από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Ε' ΚΠοιν∆ λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν ο δικαστής 
προσδίδει σε αυτές διαφορετική έννοια από εκείνη που έχουν πραγµατικά, ή όταν δεν 
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υπήγαγε σωστά τα περιστατικά που δέχθηκε στις διατάξεις που εφαρµόστηκαν. 
Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής τους συντρέχει και όταν η παράβαση των 
διατάξεων αυτών γίνεται εκ πλαγίου, η οποία υπάρχει όταν στο πόρισµα της 
απόφασης, το οποίο περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το 
αιτιολογικό 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.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 84, 362, 363, 366, 367, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ ∆, 510 παρ. 1 στοιχ Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Έγκληση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 176 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έγκληση. Προθεσµία κατάθεσης. Εξάλειψη αξιοποίνου σε περίπτωση εκπρόθεσµης 
έγκλησης. Εσφαλµένη ερµηνεία του άρθρου 117 ΠΚ. Αρνητική υπέρβαση εξουσίας. 
Αναίρεση εισαγγελέα. 
- Κατά το άρθρο 117 παρ. 1 του ΠΚ, όταν ο νόµος απαιτεί έγκληση, για την ποινική 
δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξεως, το αξιόποινο αυτής 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 ένα από τους 
συµµετόχους της. Η τρίµηνη αυτή προθεσµία, για την υποβολή της εγκλήσεως, είναι 
ανεξάρτητη από την, κατά το άρθρο 111 του ΠΚ παραγραφή των εγκληµάτων και, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 242 και 243 εδ. β' του ΑΚ, που έχουν γενική 
εφαρµογή, σε συνδυασµό και µε το άρθρο 168 του ΚΠ∆, λήγει µόλις περάσει η 
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός, που αντιστοιχεί σε αριθµό µε την ηµέρα που 
άρχισε, δηλαδή µε την εποµένη της ηµέρας που ο δικαιούµενος σε υποβολή της 
εγκλήσεως έλαβε γνώση της τελέσεως της πράξεως και του προσώπου που την 
τέλεσε. Αν η τελευταία ηµέρα της προθεσµίας είναι κατά νόµο αργία, τότε, σύµφωνα 
µε την, γενικής εφαρµογής, διάταξη του άρθρου 242 ΑΚ, προς την οποία συνάδει και 
η ειδική διάταξη του άρθρου 168 του ΚΠ∆, περί υπολογισµού των δικονοµικών 
προθεσµιών, η προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της επόµενης 
εργάσιµης ηµέρας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 111, 117, 
ΚΠ∆: 168, 473, 504, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
ΑΚ: 242, 243,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Έγκληση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 901 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μήνυση αξιόποινων πράξεων. Υπέρβαση εξουσίας. 
- Στο άρθρο 42 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ορίζεται µεταξύ άλλων, ότι η 
µήνυση γίνεται απ' ευθείας στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών, αλλά και στους 
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άλλους ανακριτικούς υπαλλήλους, είτε από τον ίδιο τον µηνυτή, είτε από ειδικό 
πληρεξούσιο. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι επί εγκλήσεως δια πληρεξουσίου (ο 
οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι δικηγόρος), στο πληρεξούσιο έγγραφο, το οποίο 
πρέπει να είναι ειδικό (και όχι γενικό) ή στην έγγραφη δήλωση πληρεξουσιότητας, 
πρέπει να αναφέρεται η εντολή υποβολής εγκλήσεως για ορισµένη αξιόποινη πράξη, 
η οποία πρέπει να εξατοµικεύεται και να προσδιορίζεται κατά τα πραγµατικά 
περιστατικά που τη στοιχειοθετούν, µε τρόπο που να µην καταλείπεται αµφιβολία για 
την ταυτότητα της, δεν υπάρχει δε ανάγκη να χρησιµοποιείται νοµική ορολογία ή να 
κατονοµάζεται ο υπαίτιος, ένας ή περισσότεροι. Αν το πληρεξούσιο δεν είναι ειδικό, 
αλλά γενικό ή δεν εξατοµικεύεται σ' αυτό ή στην έγγραφη δήλωση πληρεξουσιότητας 
και δεν προσδιορίζεται η αξιόποινη πράξη, µε τον τρόπο που αναφέρθηκε, δεν 
υπάρχει νόµιµη υποβολή εγκλήσεως και σε περίπτωση που το δικαστήριο χωρήσει, 
παρά την έλλειψη αυτή, στην έκδοση καταδικαστικής αποφάσεως, για έγκληµα που 
διώκεται κατ' έγκληση, υπερβαίνει την εξουσία του και ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
από το άρθρο 510 παρ. 1 περ. Η' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 42, 510 παρ. 1 περ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Έκδοση εγκληµατιών - ∆ιαδικασία έκδοσης αλλοδαπών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 376 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Έκδοση αλλοδαπού. 
- Κατά το άρθρο 436 του ΚΠοιν∆, αν δεν υπάρχει σύµβαση, οι όροι και η διαδικασία 
της εκδόσεως αλλοδαπών εγκληµατιών ρυθµίζονται από τις διατάξεις των επόµενων 
άρθρων (άρθρα 437 - 456 ΚΠοιν∆), οι οποίες εφαρµόζονται ακόµη και αν υπάρχει 
σύµβαση, αν δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτή, καθώς και στα σηµεία που δεν 
προβλέπει η σύµβαση. Περαιτέρω, η από 13-12-1957 Ευρωπαϊκή Σύµβαση 
Εκδόσεως, που υπογράφηκε στο Παρίσι και κυρώθηκε από την Ελλάδα στις 6-5-1961 
µε το νόµο 4165/1961, κυρώθηκε και από την Αλβανία στις 19-5-1998, µε έναρξη 
ισχύος 17-8-1998, από την κύρωσή της διέπει πλέον το δίκαιο της εκδόσεως µεταξύ 
των πιο πάνω κρατών, για όσα ζητήµατα δεν καλύπτονται από την από 17-5-1993 
διµερή σύµβαση Ελλάδας και Αλβανίας περί δικαστικής αγωγής, η οποία κυρώθηκε 
µε το ν 2311/1995 και περιέχει στα άρθρα 31 επόµ. ορισµένες διατάξεις περί 
εκδόσεως. Κατά το άρθρο 31 παρ.2 του τελευταίου νόµου, η έκδοση δεν επιτρέπεται 
παρά µόνο για εγκλήµατα που σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των δύο συµβαλλόµενων 
µερών τιµωρούνται µε ποινή στερητική της ελευθερίας ενός τουλάχιστον έτους ή µε 
βαρύτερη ποινή ή για τα οποία δικαστήριο του αιτούντος µέρους απήγγειλε ποινή 
στερητική της ελευθερίας έξι τουλάχιστον µηνών, ενώ, κατά το άρθρο 34 του ίδιου 
νόµου, η αίτηση εκδόσεως πρέπει να αναφέρει το όνοµα του εκζητουµένου 
προσώπου, την κατοικία ή διαµονή του, τη φύση του εγκλήµατος και τη ζηµιά που 
προκάλεσε και πρέπει να συνοδεύεται: α) αν η έκδοση ζητείται για την εκτέλεση 
ποινή από απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου β) από το κείµενο του ποινικού νόµου του 
αιτούντος µέρους σχετικά µε το νοµικό χαρακτηρισµό του εγκλήµατος για το οποίο 
πρόκειται γ) από την εξωτερική περιγραφή του εκζητούµενου προσώπου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 436, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Ένδικα µέσα - Εκπρόθεσµη έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 394 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Επίδοση. Ακυρότητα επίδοσης. Εκπρόθεσµη έφεση. Τόπος κατοικίας. Έλλειψη 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
- Η απόφαση που απορρίπτει το ένδικο µέσο της εφέσεως ως εκπρόθεσµο, για να έχει 
την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, πρέπει να διαλαµβάνει το χρόνο επιδόσεως της 
προσβαλλοµένης αποφάσεως, αν απαγγέλθηκε απόντος του εκκαλούντος, το χρόνο 
ασκήσεως του ενδίκου µέσου, καθώς και το αποδεικτικό, από το οποίο προκύπτει η 
επίδοση, χωρίς ειδικότερο προσδιορισµό τούτου ή µνεία των κατά τα άρθρα 154 παρ. 
1, 156 και 161 παρ. 1 ΚΠ∆ στοιχείων εγκυρότητας της επιδόσεως, εκτός εάν 
προβάλλεται δια της εφέσεως λόγος ακυρότητας της επιδόσεως ή ανώτερης βίας, εκ 
της οποίας απωλέσθηκε η προθεσµία, οπότε η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και 
στην απορριπτική του λόγου τούτου κρίση του δικαστηρίου. Μεταξύ των λόγων 
ακυρότητας της επιδόσεως, οι οποίοι πρέπει να προβάλλονται υποχρεωτικά µε την 
έφεση, είναι και η επίδοση µε θυροκόλληση σε τόπο, όπου ο εκκαλών - 
κατηγορούµενος δεν είχε την κατοικία του κατά το χρόνο της επιδόσεως, αλλά είχε 
αλλού γνωστή διαµονή. Στην περίπτωση δε, που µε το ένδικο µέσο αµφισβητείται ο 
τόπος κατοικίας εκείνου που ασκεί το ένδικο µέσο, ως και η εντεύθεν αδυναµία 
γνώσης της επιδόσεως, πρέπει επίσης να διαλαµβάνεται στην απόφαση σχετική 
αιτιολογία, άλλως ιδρύεται ο κατ' άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως.  
- Τόπος κατοικίας θεωρείται εκείνος που έχει δηλώσει ο κατηγορούµενος, κατά το 
άρθρο 273 παρ.1 του Κ.Π.∆, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το άρθρο 
14§§2, 3 και 4 του ν. 3160/2003, 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 εµφανιστεί κατ' αυτήν, ως τόπος κατοικίας θεωρείται εκείνος που ο 
κατηγορούµενος έχει καταστήσει γνωστό στο µηνυτή και αναφέρεται στη µήνυση ή 
την έγκληση. Η διάταξη αυτή, ως δικονοµική, εφαρµόζεται, όπως ισχύει, εφόσον η 
εκδίκαση της πράξεως λαµβάνει χώραν µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3160/2003, 
έστω και αν ο κατηγορούµενος έδωσε προανακριτική κατάθεση προηγουµένως. 
Εποµένως, πρέπει αυτός, στην περίπτωση αυτή, µετά την έναρξη ισχύος του 
τροποποιητικού νόµου, να δηλώσει ενδεχόµενη µεταβολή της κατοικίας του που είχε 
δηλώσει ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου υπό το κράτος της παλαιάς διατάξεως του 
άρθρου 273§1 ΚΠ∆, που επέβαλε τέτοια υποχρέωση µόνο αν ο κατηγορούµενος είχε 
εµφανισθεί ενώπιον του ανακριτή ή του εισαγγελέα, καθώς και του πταισµατοδίκη ή 
του ειρηνοδίκη που ενήργησε την προανάκριση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 154, 156, 161, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Εξύβριση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 65 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εξύβριση. ∆υσφήµηση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
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- Κατά τη διάταξη του άρθρου 361 ΠΚ "όποιος εκτός από τις περιπτώσεις της 
δυσφηµήσεως (άρθρα 362 και 363 ΠΚ) προσβάλλει την τιµή άλλου µε λόγο ή µε 
έργο ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους ή µε 
χρηµατική ποινή". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση της 
αξιόποινης πράξεως της εξυβρίσεως απαιτείται να διατυπωθούν από το δράστη 
γραπτώς ή προφορικώς για κάποιον άλλον λέξεις ή φράσεις που κατά κοινή αντίληψη 
περιέχουν είτε αµφισβήτηση της ηθικής και κοινωνικής αξίας του προσώπου του, είτε 
περιφρόνηση γι' αυτόν από το δράστη, ο οποίος γνωρίζει ότι µε µία τέτοια ενέργεια 
προσβάλλει την τιµή του άλλου. ∆ηλαδή στην εξύβριση ο όρος τιµή λαµβάνεται µε 
ευρεία έννοια και σηµαίνει την αξίωση όπως το άτοµο µη τυγχάνει από κάποιον 
άλλον αρνητικής αξιολογικής κρίσεως ή µεταχειρίσεως τέτοιας, που δηλώνει έλλειψη 
εκτιµήσεως του δράστη προς τον παθόντα, σχετικά µε τη συνολική αξία του, ηθική 
και κοινωνική.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 367 ΠΚ προκύπτει 
ότι ο άδικος χαρακτήρας των πράξεων των άρθρων 361 και 362 ΠΚ αίρεται, µεταξύ 
άλλων περιπτώσεων, και όταν η προσβλητική της τιµής ή της υπόληψης εκδήλωση 
του δράστη γίνεται για την εκτέλεση νόµιµου καθήκοντος ή για τη διαφύλαξη 
δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογητικό ενδιαφέρον, υπό τον όρο όµως ότι αποτελεί 
"in concreto" το επιβαλλόµενο, κατ' αντικειµενική κρίση, αναγκαίο µέτρο για την 
εκτέλεση του καθήκοντος, τη διαφύλαξη του δικαιώµατος ή την ικανοποίηση του 
δικαιολογηµένου ενδιαφέροντος, χωρίς τη χρήση του οποίου δεν θα ήταν δυνατή η 
κατ' άλλο τρόπο πραγµατοποίησή τους. Όµως, δεν αίρεται στις περιπτώσεις αυτές ο 
άδικος χαρακτήρας της δυσφηµιστικής ή υβριστικής εκδήλωσης και παραµένει η 
ποινική ευθύνη του δράστη όταν συντρέχει περίπτωση συκοφαντικής δυσφήµησης ή 
όταν από τον τρόπο εκδήλωσης ή από τις περιστάσεις που έγινε προκύπτει σκοπός 
εξύβρισης, δηλαδή σκοπός που κατευθύνεται ειδικά στην προσβολή της τιµής του 
άλλου. Η παραδοχή του ως άνω ισχυρισµού, περί άρσεως του αδίκου των άνω 
πράξεων, που είναι αυτοτελής, µε την έννοια ότι η αποδοχή του άγει στην κατάλυση 
της κατηγορίας και την αθώωση του κατηγορουµένου, επιβάλλει στο δικαστήριο, να 
διαλάβει στην απόφασή του, κατά τα άρθρα 93§3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆, 
ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, µε την αναφορά των πραγµατικών 
περιστατικών από τα οποία κατέληξε στο συµπέρασµα ότι ο τρόπος αυτός δεν 
υπερέβαινε το αναγκαίο µέτρο για τη διαφύλαξη του δικαιώµατος ή την ικανοποίηση 
του δικαιολογηµένου ενδιαφέροντός του.  
- 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 
ΚΠοιν∆, όταν αναφέρονται σ' αυτήν, µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του 
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε τους 
οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που 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.  
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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 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, να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος, από 
τον Άρειο Πάγο, της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 361, 362, 363, 367,  
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1536 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Επανάληψη της διαδικασίας σε όφελος του καταδικασµένου. 
- Κατά το άρθρο 525 παρ. 1 περιπ. 2 ΚΠοιν∆ η ποινική διαδικασία που περατώθηκε 
µε αµετάκλητη απόφαση επαναλαµβάνεται προς το συµφέρον του καταδικασµένου 
για πληµµέληµα ή κακούργηµα, εκτός των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο αυτό περιοριστικά, και όταν, µετά την οριστική καταδίκη του, αποκαλύφθηκαν 
νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν, γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία, 
µόνα τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα που είχαν προσκοµισθεί προηγουµένως, κάνουν 
φανερό ότι αυτός που καταδικάσθηκε είναι αθώος ή καταδικάσθηκε για έγκληµα 
βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά τέλεσε. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής 
"νέα γεγονότα ή αποδείξεις" είναι εκείνες που δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και 
έτσι ήταν άγνωστες στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, 
ανεξαρτήτως αν υπήρχαν πριν από την καταδίκη ή προέκυψαν µεταγενέστερα. 
Τέτοιες αποδείξεις µπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως καταθέσεις νέων µαρτύρων 
αλλά και ήδη εξετασθέντων, συµπληρωµατικές ή τροποποιητικές ή διευκρινιστικές 
εκείνων που είχαν τεθεί υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή άλλα στοιχεία που 
διευκρινίζουν αµφίβολα σηµεία της υποθέσεως, µε την προϋπόθεση, όµως, ότι οι 
αποδείξεις αυτές, εκτιµώµενες είτε µόνες τους, είτε σε συνδυασµό µε εκείνες που 
είχαν προσκοµισθεί στο δικαστήριο, καθιστούν φανερό και όχι απλώς πιθανό ότι ο 
καταδικασµένος είναι αθώος ή ότι καταδικάσθηκε για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο 
που πραγµατικά διέπραξε. Εξάλλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 528 παρ. 1 εδ. α' και 527 
παρ. 3 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, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 585 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Επανάληψη της διαδικασίας προς το συµφέρον του καταδικασµένου. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 525 παρ. 1 ΚΠ∆, η ποινική διαδικασία που 
περατώθηκε µε αµετάκλητη απόφαση επαναλαµβάνεται, προς το συµφέρον του 
καταδικασµένου για πληµµέληµα ή κακούργηµα, αν µετά την οριστική καταδίκη του 
αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν, γεγονότα ή 
αποδείξεις, τα οποία µόνα τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα που είχαν προσκοµισθεί 
προηγουµένως κάνουν φανερό, ότι αυτός που καταδικάστηκε είναι αθώος ή 
καταδικάστηκε για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά διέπραξε. Νέες 
αποδείξεις, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είναι εκείνες που δεν υποβλήθηκαν 
στο δικαστήριο και ως εκ τούτου ήταν άγνωστες στους δικαστές που εξέδωσαν την 
καταδικαστική απόφαση, την κρίση του δε αυτή σχηµατίζει το δικαστήριο, που 
επιλαµβάνεται της αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας, από την έρευνα των 
πρακτικών της προηγούµενης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας. 
Νέες αποδείξεις µπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως καταθέσεις νέων µαρτύρων ή 
νεότερες καταθέσεις, συµπληρωµατικές ή διευκρινιστικές ή και τροποποιητικές 
εκείνων που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή δικαστικές αποφάσεις ή 
πρακτικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που διευκρινίζουν αµφίβολα σηµεία της 
υποθέσεως, µε την προϋπόθεση όµως ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιµώµενες είτε µόνες 
τους, είτε σε συνδυασµό µε εκείνες που είχαν προσκοµισθεί στο δικαστήριο που 
εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό και όχι απλώς πιθανό ότι ο 
καταδικασθείς είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο, 
που πραγµατικά διέπραξε. ∆εν µπορούν, όµως, να αποτελέσουν λόγο επαναλήψεως 
της διαδικασίας γεγονότα τα οποία δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν 
την καταδικαστική απόφαση, αλλά αντιθέτως ερευνήθηκαν αµέσως ή εµµέσως και 
απορρίφθηκαν από αυτούς, έστω και κατ' εσφαλµένη εκτίµηση των τεθέντων υπόψη 
τους αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και εκείνα µε τα οποία επιδιώκεται ο από 
ουσιαστικής ή νοµικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλόµενης αποφάσεως µε βάση το 
αποδεικτικό υλικό που έλαβαν υπόψη τους οι εκδόσαντες αυτήν δικαστές, εφόσον η 
αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας, ως στρεφόµενη κατ' αµετάκλητης αποφάσεως, δεν 
αποτελεί ένδικο µέσο, αλλά έκτακτη διαδικασία.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 401 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επανάληψη της διαδικασίας σε όφελος του κατηγορουµένου. 
- Κατά το άρθρο 525 παρ.1 περιπτ.2 ΚΠοιν∆, η ποινική διαδικασία που περατώθηκε 
µε αµετάκλητη απόφαση επαναλαµβάνεται, προς το συµφέρον του καταδικασµένου 
για πληµµέληµα ή κακούργηµα και όταν, µετά την οριστική καταδίκη του, 
αποκαλύφθηκαν νέα-άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν-γεγονότα ή 
αποδείξεις, τα οποία, µόνα τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα που είχαν προσκοµισθεί 
προηγουµένως κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε είναι αθώος ή 
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καταδικάστηκε για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά τέλεσε. Κατά την 
αληθή έννοια της διατάξεως αυτής νέες αποδείξεις είναι εκείνες, οι οποίες δεν είχαν 
υποβληθεί στο δικαστήριο που καταδίκασε τον κατηγορούµενο και έτσι ήταν 
άγνωστες στους δικαστές που δίκασαν, είτε προϋπήρχαν της καταδίκης είτε 
δηµιουργήθηκαν µεταγενεστέρως. Την κρίση του ότι πρόκειται για νέες αποδείξεις 
σχηµατίζει το δικαστήριο, που επιλαµβάνεται της αιτήσεως για την επανάληψη της 
διαδικασίας, από την έρευνα των πρακτικών της προηγούµενης δίκης και από τα 
έγγραφα. Νέες αποδείξεις µπορεί να είναι οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία, όπως 
καταθέσεις νέων µαρτύρων ή και νεώτερες των ήδη εξετασθέντων, συµπληρωµατικές 
ή διευκρινιστικές των όσων είχαν τεθεί υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή άλλα 
στοιχεία που διευκρινίζουν αµφίβολα σηµεία της υποθέσεως, αρκεί ότι οι αποδείξεις 
αυτές είναι τέτοιες ώστε αν εκτιµηθούν από το δικαστήριο που καταδίκασε τον 
κατηγορούµενο, είτε µόνες τους είτε σε συνδυασµό προς εκείνες που είχαν 
προσκοµισθεί σ' αυτό, να κάνουν φανερό ότι ο καταδικασµένος είναι αθώος ή 
καταδικάσθηκε άδικα για βαρύτερο έγκληµα. Ως γεγονότα εκλαµβάνονται, κατά την 
ίδια διάταξη, περιστατικά, σχέσεις, ιδιότητες, τα οποία είναι δυνατόν να ασκήσουν, 
αµέσως ή εµµέσως, επιρροή στην ελάσσονα πρόταση της αποφάσεως, η οποία 
πλήττεται µε την αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας. Εξάλλου, στην περίπτωση 
απορρίψεως αιτήσεως επαναλήψεως της διαδικασίας επιτρέπεται η υποβολή νέας 
αιτήσεως, εφόσον στηρίζεται σε άλλο λόγο ή και στον ίδιο, όταν προς υποστήριξή της 
προσκοµίζονται νέα αποδεικτικά στοιχεία. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τα άρθρα 528 
παρ.1 εδ.α και 527 παρ.3 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  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη της διαδικασίας σε βάρος του 
κατηγορουµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 438 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επανάληψη της διαδικασίας εναντίον του κατηγορουµένου που αθωώθηκε. 
- Κατά το άρθρο 527 παρ. 2 του ΚΠ∆ την επανάληψη της διαδικασίας εναντίον του 
κατηγορουµένου που αθωώθηκε µπορεί να ζητήσει µόνο ο Εισαγγελέας του 
δικαστηρίου που απήγγειλε την αθώωση. Ο εγκαλών µηνυτής δεν νοµιµοποιείται να 
ζητήσει την επανάληψη σε βάρος του κατηγορουµένου που αθωώθηκε. ∆ικαιούται 
µόνο να ζητήσει από τον αρµόδιο Εισαγγελέα να υποβάλλει αυτός την αίτηση. 
Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 528 παρ.1 του Κ.Π.∆. προκύπτει ότι σε 
περίπτωση απουσίας του νόµιµα κλητευθέντος αιτούντος η αίτηση δεν απορρίπτεται 
ως ανυποστήρικτη, διότι δεν πρόκειται για ένδικο µέσο, αλλά η υπόθεση δικάζεται 
σαν να ήταν και αυτός παρών.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 527, 528, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Επίδοση - Αγνώστου διαµονής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 207 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εκπρόθεσµη άσκηση αίτησης αναίρεσης. Επίδοση ως "αγνώστου διαµονής". Ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 476 παρ.1 και 2 του ΚΠ∆, όπως η πρώτη 
παράγραφος αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 38 του Ν. 3160/2003, το ένδικο µέσο 
απορρίπτεται ως απαράδεκτο, εκτός άλλων περιπτώσεων και λόγω της εκπρόθεσµης 
ασκήσεως του. Κατά της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσµη, είναι 
επιτρεπτή η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως, για όλους τους λόγους που αναφέρονται 
περιοριστικά στη διάταξη του άρθρου 510 του ίδιου κώδικα. Ο έλεγχος του Αρείου 
Πάγου περιορίζεται στην ορθότητα της κρίσεως για την απόρριψη του ενδίκου µέσου 
της έφεσης ως απαραδέκτου.  
- Η απόφαση, µε την οποία απορρίπτεται το ένδικο µέσο της εφέσεως ως 
απαράδεκτο, λόγω εκπρόθεσµης 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, από την έλλειψη της οποίας ιδρύεται ο από το άρθρο 
510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως, πρέπει να διαλαµβάνει, το χρόνο 
της επιδόσεως στον εκκαλούντα της προσβαλλόµενης µε την έφεση αποφάσεως αν 
απαγγέλθηκε απόντος τούτου, και εκείνον της ασκήσεως αυτής, καθώς και το 
αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση, χωρίς ειδικότερο προσδιορισµό των 
στοιχείων εγκυρότητας του αποδεικτικού και της επιδόσεως (ΟλΑΠ 6/94 και 4/95). 
Μεταξύ των λόγων ακυρότητας της επίδοσης, οι οποίοι πρέπει να προβάλλονται 
υποχρεωτικά είναι η επίδοση ως "αγνώστου διαµονής", χωρίς να συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις αυτής, µολονότι δηλαδή ο εκκαλών -κατηγορούµενος είχε "γνωστή 
διαµονή". Επίσης, πρέπει να προβάλλεται υποχρεωτικά µε την έφεση και ο λόγος 
ανωτέρας βίας, εκ της οποίας ο εκκαλών παρακωλύθηκε στην εµπρόθεσµη άσκηση 
της, στην έννοια όµως της οποίας (ανωτέρας βίας), δεν εµπίπτει και ο ισχυρισµός για 
ακυρότητα της επίδοσης ως αγνώστου διαµονής και εντεύθεν µη γνώση από µέρους 
του εκκκαλούντος της εκκαλούµενης απόφασης, γιατί στην περίπτωση αυτή ο 
τελευταίος µάχεται κατά του κύρους της επίδοσης και δεν επικαλείται λόγο ανωτέρας 
βίας, δικαιολογητικό της εκπρόθεσµης ασκήσεως της έφεσης του. Ως άγνωστης 
διαµονής θεωρείται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 156 παρ. 1 και 2 του ίδιου ως 
άνω κώδικα, εκείνος που απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η διαµονή 
του είναι άγνωστη, για τη δικαστική (Εισαγγελική) αρχή που έχει εκδώσει το 
προοριζόµενο για επίδοση έγγραφο ή έχει παραγγείλει την επίδοση του, έστω και αν 
αυτή είναι γνωστή σε τρίτους ή ακόµη και σε άλλη εισαγγελική αρχή ή και στην 
αστυνοµική αρχή. Τόπος δε κατοικίας θεωρείται, εκείνος που έχει δηλώσει ο 
κατηγορούµενος, κατά το άρθρο 273 παρ. 1 του 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 εµφανιστεί κατ' αυτήν, ως τόπος κατοικίας, διαµονής ή 
επαγγελµατικής εγκατάστασης θεωρείται ο αναγραφόµενος στη µήνυση ή στην 
έγκληση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 156, 273, 476, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Εργατικά εγκλήµατα - Μη εµπρόθεσµη καταβολή µισθού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1835 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη εµπρόθεσµη καταβολή µισθού. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου µόνου παρ. 1 του ΑΝ 690/1945, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2336/1995, τιµωρείται µε τις 
αναφερόµενες σ' αυτό ποινές, κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραµµένος ή µε 
οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκµετάλλευσης ή 
εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα στους απασχολούµενος σε αυτόν τις 
οφειλόµενες συνεπεία της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές, 
που καθορίζονται είτε από τη σύµβαση εργασίας, είτε από συλλογικές συµβάσεις 
εργασίας, είτε από αποφάσεις διαιτησίας, είτε από το νόµο ή έθιµο, είτε σύµφωνα µε 
το άρθρο 10 του Ν. 3198/1955, συνεπεία της θέσεως των εργαζοµένων σε κατάσταση 
διαθεσιµότητας. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι το προβλεπόµενο από αυτή ως 
άνω πληµµέληµα τιµωρείται ως γνήσιο έγκληµα παράλειψης, το οποίο συντελείται 
ευθύς ως ο υπόχρεος παραλείψει να καταβάλει στο δικαιούχο µισθωτό τις 
οφειλόµενες σ' αυτόν αποδοχές ή άλλης φύσεως χορηγίες, µέσα στην προθεσµία που 
ορίζεται είτε από τη σύµβαση είτε από το νόµο ή το έθιµο, είτε από τις διοικητικές 
πράξεις.  
- Η 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 το λόγο αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του 
ίδιου Κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που αποδείχθηκαν, από τη 
διαδικασία στο ακροατήριο, σχετικά µε τα αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία 
του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που θεµελίωσαν τα περιστατικά αυτά και οι νοµικοί 
συλλογισµοί µε τους οποίους το δικαστήριο υπήγαγε τα περιστατικά που 
αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη 
τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά 
µέσα γενικώς κατά το είδος τους χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το 
καθένα από αυτά. Ειδικότερα, η καταδικαστική απόφαση για παράβαση της 
παραπάνω διατάξεως του ΑΝ 690/1945, για να έχει ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, πρέπει να εκτίθενται σ' αυτή µε πληρότητα και σαφήνεια, πλην των 
προαναφεροµένων, η ιδιότητα του κατηγορουµένου (εργοδότης, διευθυντής κλπ), ο 
χρόνος κατά τον οποίο διήρκεσε η σύµβαση εργασίας, οι µηνιαίες τακτικές αποδοχές, 
καθώς και οι έκτακτες, το σύνολο αυτών, το ποσό που καταβλήθηκε στον εργαζόµενο 
έναντι αυτών, ώστε µε την αφαίρεση αυτού από το σύνολο των δικαιουµένων να 
προκύπτει το οφειλόµενο υπόλοιπο, ο χρόνος που έπρεπε να καταβληθούν οι 
οφειλόµενες από τον κατηγορούµενο εργοδότη αποδοχές στον εργαζόµενο, αν το 
ύψος των αποδοχών και ο χρόνος καταβολής τους είχε ορισθεί από ατοµική σύµβαση 
εργασίας ή από συλλογική σύµβαση ή διαιτητική απόφαση ή από το νόµο ή από το 
έθιµο, σε περίπτωση δε µερικότερων πράξεων να προσδιορίζονται τα συγκεκριµένα 
ποσά που οφείλονται για κάθε µία από τις µερικότερες πράξεις, εφόσον για µερικές 
από αυτές προκύπτει ζήτηµα παραγραφής.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΑΝ: 690/1945,  
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Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 10, 
Νόµοι: 2236/1995, άρθ. 8, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * Αρµ 2012, σελίδα 443 
 
Εργατικά εγκλήµατα - Μη εµπρόθεσµη καταβολή µισθού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 293 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή αποδοχών. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
Eσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά την παρ. 1 του άρθρου µόνου του ΑΝ 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2336/1995, τιµωρείται µε τις προβλεπόµενες στη διάταξη αυτή 
αθροιστικώς ποινές, κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραµµένος ή µε 
οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχειρήσεως, εκµεταλλεύσεως ή 
εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα στους απασχολούµενους σε αυτόν τις 
οφειλόµενες συνεπεία της συµβάσεως ή της σχέσεως εργασίας πάσης φύσεως 
αποδοχές, που καθορίζονται είτε από τη σύµβαση εργασίας, είτε από τις συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας, είτε από αποφάσεις διαιτησίας, είτε από το νόµο ή έθιµο, είτε, 
σύµφωνα µε το άρθρο 10 του N. 3198/1955, εξ αιτίας της θέσεως των εργαζοµένων 
σε κατάσταση διαθεσιµότητας. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι το προβλεπόµενο 
ως άνω πληµµέληµα τιµωρείται ως γνήσιο έγκληµα παράλειψης, το οποίο συντελείται 
ευθύς ως ο υπόχρεος παραλείψει να καταβάλει στο δικαιούχο µισθωτό τις 
οφειλόµενες σ' αυτόν αποδοχές ή άλλης φύσεως χορηγίες, µέσα στην προθεσµία που 
ορίζεται, είτε από τη σύµβαση, είτε από το νόµο ή το έθιµο, είτε από τις διοικητικές 
πράξεις.  
- H καταδικαστική απόφαση στερείται της επιβαλλόµενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 
του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν δεν εκτίθενται σ' αυτήν, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την 
ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, για το 
οποίο κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούµενος, οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι 
νοµικοί συλλογισµοί, µε βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των πραγµατικών 
περιστατικών που αποδείχθηκαν στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. 
Ειδικότερα, η καταδικαστική απόφαση για παράβαση της ως άνω διατάξεως του ΑΝ 
690/1945, στερείται της ως άνω αιτιολογίας, όταν δεν εκτίθενται σ' αυτήν µε 
πληρότητα και σαφήνεια, πλην των προαναφεροµένων, η ιδιότητα του 
κατηγορουµένου (εργοδότης, διευθυντής κλπ), ο χρόνος κατά τον οποίο διήρκεσε η 
σύµβαση εργασίας, οι µηνιαίες τακτικές αποδοχές και οι έκτακτες, το σύνολο αυτών, 
το ποσό που καταβλήθηκε στον εργαζόµενο έναντι αυτών, ώστε µε την αφαίρεση 
αυτού από το σύνολο των δικαιουµένων, να προκύπτει το οφειλόµενο υπόλοιπο, το 
ύψος και ο χρόνος των αποδοχών που έπρεπε να καταβληθούν οι οφειλόµενες από 
τον κατηγορούµενο αποδοχές στον εργαζόµενο, ώστε να εξαχθεί και ο χρόνος 
τελέσεως της αξιόποινης πράξης. Επί νοµικού προσώπου, φερόµενου ως υπόχρεου 
εργοδότη για καταβολή των αποδοχών των σε αυτό εργαζοµένων, πρέπει στην 
απόφαση να προσδιορίζεται η µορφή του νοµικού προσώπου , καθώς και τα 
πραγµατικά περιστατικά από τα οποία προκύπτει η θέση και η ιδιότητα που είχε ο 
συγκεκριµένος κατηγορούµενος στο νοµικό πρόσωπο αυτό, κατά το κρίσιµο χρόνο, 
ώστε να ανακύπτει η υποχρέωσή του για καταβολή των οφειλόµενων αποδοχών. ∆εν 
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αρκεί, δηλαδή, ο χαρακτηρισµός του κατηγορουµένου ως εργοδότη ή ως νόµιµου 
εκπροσώπου της εταιρικής επιχείρησης (ΑΠ 52/2011). 
- Eσφαλµένη 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 ώστε 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: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΑΝ: 690/1945,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 10, 
Νόµοι: 2336/1995, άρθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικά εγκλήµατα - Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1727 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών. ∆ιαχειριστής ΕΠΕ. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αναστολή εκτέλεσης ποινής. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του ΑΝ 86/1967, όποιος υπέχει νόµιµη 
υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον ίδιο, ασχέτως 
ποσού, προς τους υπαγόµενους στο Υπουργείο Εργασίας οποιασδήποτε φύσεως 
οργανισµούς κοινωνικής πολιτικής ή κοινωνικής ασφαλίσεως ή ειδικούς 
λογαριασµούς και δεν καταβάλει αυτές εντός µηνός, αφότου έχουν καταστεί 
απαιτητές προς τους ως άνω οργανισµούς, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων δραχµών, ενώ, κατά 
την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όποιος παρακρατεί ασφαλιστικές εισφορές των 
εργαζοµένων σε αυτόν, µε σκοπό απόδοσης στους κατά την παρ.1 οργανισµούς και 
δεν καταβάλει ή δεν αποδίδει αυτές προς τους ανωτέρω οργανισµούς εντός µηνός 
αφότου έχουν καταστεί απαιτητές, τιµωρείται για υπεξαίρεση µε φυλάκιση 
τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων δραχµών.  
- Από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 και 5 του ΑΝ 1846/1951, όπως έχουν 
τροποποιηθεί, προκύπτει ότι, για την καταβολή των εισφορών των ασφαλισµένων, επί 
παρεχόντων εξαρτηµένη εργασία, ευθύνεται ο εργοδότης, ο οποίος υποχρεούται, κατά 
την πληρωµή των µισθών, να παρακρατεί τα τµήµατα των εισφορών, που βαρύνουν 
τους ασφαλισµένους. Ως εργοδότης νοείται, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 5 του ΑΝ 
1846/1951, ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για λογαριασµό των 
οποίων, τα υπαγόµενα στην ασφάλιση πρόσωπα, παρέχουν την εργασία τους. Για την 
καταβολή των άνω εισφορών, όταν εργοδότης είναι E.Π.E. υπεύθυνος είναι ο 
διαχειριστής αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 επ. του N. 3190/1955.  
- Κατά το άρθρο 16 του κανονισµού ασφαλίσεως του ΙΚΑ, ως χρόνος καταβολής των 
εισφορών ορίζεται, το ηµερολογιακό τέλος του µηνός εντός του οποίου παρασχέθηκε 
η εργασία ή υπηρεσία, κατά δε το άρθρο 26 παρ. 3 του ΑΝ 1846/1951, ο υπόχρεος 
πρέπει να καταβάλει τις εισφορές στο ΙΚΑ, µέχρι το τέλος του επόµενου µηνός από 
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το χρόνο που έχει ορισθεί. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, για τη 
στοιχειοθέτηση των εγκληµάτων της µη έγκαιρης καταβολής των εργοδοτικών και 
εργατικών εισφορών απαιτείται να προσδιορίζεται η συγκεκριµένη οφειλή του 
εργοδότη που απασχολεί προσωπικό, για ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον 
ίδιο και τους εργαζόµενους σ` αυτόν, καθώς και µη καταβολή των σχετικών ποσών 
εντός µηνός αφότου κατέστησαν απαιτητά στον Ασφαλιστικό Οργανισµό, που είναι 
ασφαλισµένο το απασχολούµενο προσωπικό. Πρόκειται συνεπώς για γνήσια 
εγκλήµατα, παραλείψεως, τα οποία συντελούνται µε την παράλειψη της εµπρόθεσµης 
καταβολής των παραπάνω εισφορών µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από το 
ηµερολογιακό τέλος κάθε µήνα, που παρασχέθηκε η εργασία. ∆εν αποτελεί, όµως, 
στοιχείο προς θεµελίωση τη αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος που 
προβλέπεται και τιµωρείται από τις πιο πάνω διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του 
ΑΝ 86/1967, ο καθορισµός του αριθµού των απασχοληθέντων µισθωτών, ποιοι ήταν 
αυτοί, και πόσο χρόνο εργάστηκε ο καθένας τους στον υπόχρεο, ούτε οι τακτικές 
αποδοχές του καθενός εξ αυτών. Ο χρόνος απασχολήσεως και καταβολής των 
µηνιαίων αποδοχών του προσωπικού, που συµπλέκεται αµέσως µε το χρόνο των δύο 
αξιοποίνων πράξεων είναι κρίσιµος όταν ασκεί επιρροή στην έρευνα της εξαλείψεως 
του αξιοποίνου των πράξεων αυτών λόγω παραγραφής.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, 
όταν αναφέρονται σ` αυτήν, µε πληρότητα σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για 
τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε τους οποίους έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο. Ειδικότερα, για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής, για 
παράβαση του άρθρου 1 του ΑΝ 86/1967 αποφάσεως, για καθυστέρηση δηλαδή 
καταβολής των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ, πρέπει, ενόψει του 
περιεχοµένου των πιο πάνω ουσιαστικών διατάξεων, να περιέχονται σε αυτήν τα πιο 
πάνω κρίσιµα περιστατικά για τη θεµελίωση των δύο προαναφεροµένων εγκληµάτων. 
Συγκεκριµένα πρέπει να εκτίθεται η κατά συγκεκριµένο χρόνο απασχόληση του 
προσωπικού που είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας - εκ 
του οποίου (χρόνου απασχόλησης), προκύπτει και ο χρόνος τελέσεως της πράξεως - 
και τα χρηµατικά ποσά που βάσει των τακτικών αποδοχών του προσωπικού όφειλε ο 
κατηγορούµενος εργοδότης να καταβάλει στο ΙΚΑ, ως εργοδοτικές ή εργατικές 
εισφορές και δεν κατέβαλε ή παρακράτησε, η τυχόν ιδιότητα αυτού ως διαχειριστή σε 
περίπτωση εργοδότριας εταιρείας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) που υποχρεούται 
να καταβάλει τις εργοδοτικές και εργατικές εισφορές και ότι δεν τις κατέβαλε εντός 
µηνός αφότου κατέστησαν απαιτητές στον ασφαλιστικό οργανισµό που είναι 
ασφαλισµένο το απασχολούµενο προσωπικό.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 99 παρ.1 Κ.Π.∆. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
2 του Ν. 3904/21-12-2010, " αν κάποιος που δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για 
κακούργηµα ή πληµµέληµα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή µεγαλύτερη από 
ένα έτος, µε µία µόνη ή µε περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές δεν υπερβαίνουν 
συνολικά το πιο πάνω όριο, καταδικασθεί σε τέτοια ποινή που δεν υπερβαίνει τα τρία 
έτη, το δικαστήριο µε την απόφαση του διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της 
ποινής για ορισµένο διάστηµα, που δεν µπορεί να είναι κατώτερο από ένα και 
ανώτερο από τρία έτη, εκτός αν κρίνει µε βάση ειδικά µνηµονευόµενα στην απόφαση 
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στοιχεία ότι η εκτέλεση της ποινής κατά το άρθρο 82 είναι απολύτως αναγκαία για να 
αποτρέψει τον κατάδικο από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων...." Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ότι το δικαστήριο, στην περίπτωση που επιβάλλει στερητική 
της ελευθερίας ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, υποχρεούται να ελέγξει, 
ακόµη και χωρίς αίτηµα, τη συνδροµή των προϋποθέσεων αναστολής εκτελέσεως της 
ποινής και να δικαιολογήσει ειδικώς την τυχόν αρνητική του κρίση. ∆ιαφορετικά, αν 
δηλαδή το δικαστήριο της ουσίας, στην περίπτωση αυτή, δεν αιτιολογήσει ειδικά τη 
µη αναστολή εκτελέσεως της ποινής ή απορρίψει, χωρίς αιτιολογία, σχετικό αίτηµα 
του καταδικαζοµένου, υποπίπτει στις ελεγχόµενες από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' 
και Η' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας πληµµέλειες της ελλείψεως της 
απαιτούµενης αιτιολογίας και της αρνητικής υπερβάσεως της εξουσίας του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 99, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΑΝ: 1846/1951, άρθ. 8, 26, 
ΑΝ: 86/1967,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Αντιρρήσεις εκζητουµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 814 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης. 
- 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 24 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 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, προκειµένου σε πρόσωπο στο οποίο 
έχει ήδη αποδοθεί η αξιόποινη πράξη να ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή για 
να εκτελεστεί ποινή ή µέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία του και µε 
την επιφύλαξη της µη προσβολής (µε την έκδοσή του) θεµελιωδών δικαιωµάτων και 
αρχών του ισχύοντος Συντάγµατος και του άρθρου 6 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο άρθρο 2 του ίδιου νόµου ορίζεται το περιεχόµενο και ο τύπος 
του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, το οποίο περιέχει ειδικότερα τα ακόλουθα 
στοιχεία : α) την ταυτότητα και ιθαγένεια του εκζητουµένου, β) το όνοµα, διεύθυνση, 
αριθµό τηλεφωνικής και τηλεοµοιοτυπικής σύνδεσης και ηλεκτρονική διεύθυνση της 
δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλµατος, γ) µνεία της εκτελεστής δικαστικής 
απόφασης του εντάλµατος σύλληψης ή της συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής δ) 
φύση και νοµικό χαρακτηρισµό του εγκλήµατος, ε) περιγραφή των περιπτώσεων 
τέλεσης του εγκλήµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται ο χρόνος και τόπος τέλεσης, 
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καθώς και η µορφή συµµετοχής του εκζητουµένου στην αξιόποινη πράξη, στ) την 
επιβληθείσα ποινή, αν πρόκειται για αµετάκλητη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής που 
προβλέπει για την αξιόποινη πράξη η 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. Προϋπόθεση της έκδοσης του Ευρωπαϊκού 
εντάλµατος σύλληψης, κατά το άρθρο 5 του άνω νόµου 3251/2004, είναι οι πράξεις 
για τις οποίες πρόκειται να ασκηθεί η ποινική δίωξη να τιµωρούνται κατά τους 
ελληνικούς ποινικούς νόµους µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή µε στερητικό της 
ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα 
µηνών και αν πρόκειται για εκτέλεση στερητικής της ελευθερίας ποινής ή µέτρου 
ασφαλείας, που έχουν δηλαδή ήδη επιβληθεί, να είναι διαρκείας τουλάχιστον 
τεσσάρων µηνών. Προϋπόθεση δε, της εκτέλεσης αυτού, είναι κατά το άρθρο 10 παρ. 
1 του ίδιου νόµου, προκειµένου για την έκδοση προς άσκηση ποινικής δίωξης, η 
αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί το ένταλµα, να συνιστά και έγκληµα 
σύµφωνα µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους (ανεξαρτήτως του νοµικού 
χαρακτηρισµού) και να τιµωρείται σύµφωνα µε τους νόµους του Κράτους έκδοσης 
του εντάλµατος, µε στερητική της ελευθερίας ποινής ή στερητικό της ελευθερίας 
µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών. 
Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 11 του νόµου αυτού, προκύπτει ότι 
προκειµένης της εκτελέσεως Ευρωπαϊκού Εντάλµατος Σύλληψης για την άσκηση 
ποινικής δίωξης εναντίον του εκζητουµένου, το Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης 
εκτελείται και εφόσον ο εκζητούµενος είναι ηµεδαπός, µε τη µόνη προϋπόθεση, ότι 
αυτός δεν διώκεται στην Ελλάδα για την ίδια αξιόποινη πράξη και µε την επιφύλαξη 
της διασφάλισης της διαµεταγωγής του στην Ελλάδα, για να εκτίσει την ποινή που 
τυχόν θα επιβληθεί σε αυτόν από το Κράτος έκδοσης του Ευρωπαϊκού εντάλµατος 
σύλληψης. Οι παραπάνω ρυθµίσεις δεν είναι αντίθετες µε τις διατάξεις του ισχύοντος 
Συντάγµατος και ειδικότερα των άρθρων 4 εδ. α' και 5 παρ. 2 α' , αφού δεν µπορεί να 
θεωρηθεί ότι αυτές θεσπίζουν τέτοια απαγόρευση, αλλά ούτε και µε το άρθρο 6 της 
ΕΣ∆Α, ακόµη δε, δεν µπορεί να γίνει λόγος για συνταγµατικό έθιµο το οποίο 
απαγορεύει την έκδοση ηµεδαπού (ΑΠ 558/2007, ΑΠ 380/2007). 
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 1, 9, 18, 22, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1140 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3251/2004 "Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης", 
κατά της απόφασης του Συµβουλίου Εφετών, που διέταξε την εκτέλεση ευρωπαϊκού 
εντάλµατος σύλληψης, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον Άρειο Πάγο από τον 
εκζητούµενο ή τον Εισαγγελέα εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη δηµοσίευση της 
απόφασης. Για την έφεση συντάσσεται έκθεση από τον Γραµµατέα Εφετών, στην 
οποία πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Εποµένως, η 
υπό κρίση από 17-5-2011 έφεση της R. G. J. του J. και της Z. κατά της 39/2011 
απόφασης του Συµβουλίου Εφετών Αθηνών, µε την οποία αυτό αποφάσισε την 
εκτέλεση των κατ' αυτής εκδοθέντων υπ' αριθµ. ΙΙ Kop. 2/2006 από 17-1-2006 και ΙΙ 
Kop. 24/2009 από 17-3-2009 ευρωπαϊκών ενταλµάτων σύλληψης του Περιφερειακού 
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∆ικαστηρίου του TARNOW Πολωνίας, εφόσον έχει ασκηθεί νοµίµως και 
εµπροθέσµως, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί κατ' ουσίαν.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 535 
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 
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 



 

[150] 
 

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 
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 
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περίπτωση, υφίστανται µεταξύ του εκζητουµένου και της Ελλάδος 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 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: 
ΚΠ∆: 451, 
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 22,  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1004 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη έφεση κατά Ευρωπαϊκού Εντάλµατος συλλήψεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 451 παρ.1 ΚΠοιν∆, η οποία έχει εφαρµογή, σύµφωνα 
µε το άρθρο 22 του Ν. 3251/2004, και στη διαδικασία εκτελέσεως του Ευρωπαϊκού 
Εντάλµατος συλλήψεως, κατά της οριστικής αποφάσεως του συµβουλίου εφετών (επί 
εκδόσεως αλλοδαπού υπηκόου) επιτρέπεται στον εκζητούµενο και στον εισαγγελέα 
να ασκήσουν έφεση ενώπιον του Αρείου Πάγου µέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη 
δηµοσίευση της αποφάσεως, για την έφεση δε αυτή συντάσσεται έκθεση από το 
γραµµατέα εφετών και επ' αυτής όπως ορίζει η παρ.2 του ίδιου άρθρου αποφαίνεται ο 
Άρειος Πάγος µέσα σε οκτώ ηµέρες. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 475 
παρ.1 του ίδιου Κώδικα, που επίσης εφαρµόζεται και στην ανωτέρω διαδικασία 
ελλείψει ειδικής ρυθµίσεως, ο διάδικος µπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο µέσο που 
έχει ασκήσει, µε δήλωση η οποία υποβάλλεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 474 
παρ.1 ΚΠοιν∆, ήτοι, ειδικώς επί κρατουµένου στη Φυλακή, µε δήλωση σ' εκείνον 
που τη διευθύνει, και για την οποία συντάσσεται έκθεση, που υπογράφεται από 
εκείνον που την υποβάλλει και από εκείνον που τη δέχεται. Στην περίπτωση που έγινε 
τέτοια παραίτηση, το ασκηθέν ένδικο µέσο κηρύσσεται απαράδεκτο, κατά το άρθρο 
476 παρ.1 ΚΠοιν∆ και αυτός που το άσκησε καταδικάζεται στα έξοδα. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 451, 475, 
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1022 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. Έφεση εισαγγελέα. 
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- 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 εκζητουµένου, 
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 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 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 
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, κατά δε το άρθρο 10 παρ. 1 του νόµου 
αυτού, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 έως 13 του παρόντος, 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. 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. Μεταξύ των λόγων υποχρεωτικής αρνήσεως εκτελέσεως του 
Ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως περιλαµβάνεται και εκείνος της περ. η' του ως 
άνω άρθρου 11 του Ν. 3251/2004, σύµφωνα µε την οποία "αν το πρόσωπο εναντίον 
του οποίου έχει εκδοθεί το Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης προς το σκοπό της δίωξης 
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είναι ηµεδαπός και διώκεται στην Ελλάδα για την ίδια πράξη. Αν δεν διώκεται το 
ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκτελείται αν διασφαλιστεί ότι, µετά την ακρόαση του 
θα διαµεταχθεί στο Ελληνικό κράτος, ώστε να εκτίσει σ' αυτό την στερητική της 
ελευθερίας ποινή ή το στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας που θα απαγγελθεί 
εναντίον του στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος". Περαιτέρω, οφείλει να ερευνήσει, 
αν συντρέχει κάποιος από τους προβλεπόµενους στο άρθρο 12 του Ν. 3251/2004, 
λόγους δυνητικής αρνήσεως εκτελέσεως του εντάλµατος, 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. 
Μπορεί δε το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης να αναφέρεται είτε σε αλλοδαπούς είτε 
και σε ηµεδαπούς. Έτσι, µε βάση το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης µπορεί να 
συλλαµβάνεται και να παραδίδεται από ένα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε άλλο µέρος αυτής κάθε υπόδικος ή κατάδικος για τα εγκλήµατα που αναφέρονται 
στις παραπάνω διατάξεις του Ν. 3251/2004, ακόµη και αν αυτός είναι πολίτης του 
κράτους από το οποίο ζητείται η παράδοση του, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι 
προαναφερθείσες θετικές προϋποθέσεις και ελλείπουν οι σχετικές υποχρεωτικές ή 
δυνητικές απαγορεύσεις (αρ. 10, 11 και 12 του Ν. 3251/2004). 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3251/2004 "Ευρωπαϊκό ένταλµα 
σύλληψης... και άλλες διατάξεις", κατά της αποφάσεως του Συµβουλίου Εφετών, που 
διέταξε την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως, δικαιούται να ασκήσει 
έφεση, στον Άρειο Πάγο, ο εκζητούµενος και ο Εισαγγελέας, εντός είκοσι τεσσάρων 
ωρών από τη δηµοσίευση της αποφάσεως, συντασσόµενης εκθέσεως από το 
γραµµατέα εφετών.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταδολίευση δανειστών - Έννοια και χρόνος τελέσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 862 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 397 παρ. 1 και 3 του ΠΚ, ο οφειλέτης που µε πρόθεση 
µαταιώνει ολικά ή εν µέρει την ικανοποίηση του δανειστή του βλάπτοντας, 
καταστρέφοντας η καθιστώντας χωρίς αξία, αποκρύπτοντας ή απαλλοτριώνοντας 
χωρίς ισότιµο και αξιόχρεο αντάλλαγµα οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο, 
κατασκευάζοντας ψεύτικα χρέη ή ψεύτικες δικαιοπραξίες τιµωρείται µε φυλάκιση 
µέχρι δύο ετών ή µε χρηµατική ποινή αν η πράξη δεν υπόκειται σε βαρύτερη µορφή 
σύµφωνα µε άλλη διάταξη. Η ποινική δίωξη ασκείται µόνο ύστερα από έγκληση. Από 
τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι το έγκληµα της καταδολίευσης δανειστών µπορεί να 
τελεστεί µε τέσσερις τρόπους ήτοι α) µε βλάβη, καταστροφή ή εκµηδένιση της αξίας 
οπουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, β) µε απόκρυψη τέτοιου στοιχείου, γ) µε 
απαλλοτρίωση χωρίς ισάξιο και αξιόχρεο αντάλλαγµα και δ) µε δηµιουργία ψευδών 
χρεών ή ψευδών δικαιοπραξιών από τον οφειλέτη. Ψευδής δικαιοπραξία είναι και η 
εικονική, δηλαδή αυτή που δεν γίνεται στα σοβαρά αλλά µόνο φαινοµενικά (άρθρο 
138 παρ. 1 ΑΚ). Οι πιο πάνω τρόποι τελέσεως δεν πρέπει να αντιφάσκουν µεταξύ 
τους. Αντιφάσκουν δε µεταξύ τους η απαλλοτρίωση χωρίς ισότιµο και αξιόχρεο 
αντάλλαγµα ή οποία είναι αληθής δικαιοπραξία και η δηµιουργία ψευδών 
δικαιοπραξιών, όπως είναι η εικονική.  
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- Έλλειψη της απαιτούµενης από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του 
ΚΠ∆ ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας της δικαστικής αποφάσεως, η οποία 
ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως υπάρχει όταν δεν 
αναφέρονται σε αυτή µε πληρότητα και σαφήνεια τα πραγµατικά περιστατικά που 
λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο για το σχηµατισµό της κρίσης του περί της 
συνδροµής των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις µε τις 
οποίες έγινε η υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρµόστηκαν. 
Ειδικότερα, για τα εγκλήµατα που διώκονται κατ' έγκληση, όπως είναι και η 
καταδολίευση δανειστών, εφ' όσον η έγκληση υποβλήθηκε µετά την παρέλευση 
τριµήνου από την τέλεση του πρέπει η καταδικαστική απόφαση να διαλαµβάνει 
ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία και ως προς το χρόνο κατά τον οποίο ο 
δικαιούµενος εις έγκληση έλαβε γνώση για την πράξη που τελέστηκε και για το 
πρόσωπο που την τέλεσε. Αν λείπει τέτοια αιτιολογία, αν δηλαδή στην απόφαση δεν 
εκτίθεται ο χρόνος γνώσεως της πράξεως που τελέστηκε και του προσώπου του 
δράστη από το πρόσωπο που δικαιούται εις έγκληση δηµιουργείται ο από το άρθρο 
510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγος αναίρεσης.  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, η οποία ιδρύει τον από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως υπάρχει όχι µόνο όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε ως 
αποδεδειγµένα στη διάταξη που εφαρµόστηκε αλλά και όταν η διάταξη αυτή 
παραβιάστηκε εκ πλαγίου, όταν δηλαδή στο πόρισµα της απόφασης που 
περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το σκεπτικό και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον 
Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 397, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. ε, 
ΑΚ: 138, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Λαθρεµπορία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1557 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Λαθρεµπορία. Παραγραφή. 
- Κατά το άρθρο 100 παρ.1 του ν. 1165/1918 περί Τελωνειακού Κώδικος, όπως η 
παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Α.Ν. 2081/1939, 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 άλλον, παρά τον ορισµένο απ' αυτήν τόπο ή χρόνο και β) πάσα οιαδήποτε 
ενέργεια, που αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο από τους δασµούς, τέλη 
και δικαιώµατα που εισπράττονται από αυτό, επί των εισαγοµένων από την 
αλλοδαπή, ή εξαγοµένων εµπορευµάτων και αν ακόµη αυτά εισπράχθηκαν σε χρόνο 
διαφορετικό από εκείνο που ορίζεται από το νόµο. Ως λαθρεµπορία, κατά την παρ.2 
περ. θ του ίδιου άρθρου, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2096/1952, θεωρείται 
και η αγορά, πώληση και κατοχή εµπορευµάτων που εισήχθησαν ή τέθηκαν σε 



 

[155] 
 

κατανάλωση κατά τρόπο που συνιστά το αδίκηµα της λαθρεµπορίας. Στην τελευταία 
αυτή µορφή καθιδρύεται αυτοτελής νοµοτυπική µορφή του εγκλήµατος της 
λαθρεµπορίας, του οποίου η αντικειµενική υπόσταση συνίσταται στην αγορά, 
πώληση ή κατοχή από πρόσωπα, εκτός του εισαγωγέα, εµπορευµάτων που υπόκεινται 
σε εισαγωγικό δασµό, τέλος, φόρο δικαίωµα, που έχουν εισαχθεί εντός των συνόρων 
του Ελληνικού Κράτους, χωρίς άδεια της τελωνειακής αρχής, υποκειµενικώς δε για 
τη στοιχειοθέτηση του αδικήµατος αυτού στην περίπτωση αυτή του εγκλήµατος της 
λαθρεµπορίας, απαιτείται δόλος που συνίσταται στη γνώση, έστω και µε την έννοια 
της αµφιβολίας, κατά τον κρίσιµο χρόνο, του υπαιτίου, ότι το εµπόρευµα που 
αγόρασε, πώλησε ή κατέχει είναι προϊόν λαθρεµπορίας, κατά την πιο πάνω έννοια, 
καθώς και τη θέληση ή αποδοχή αυτού, να αποστερήσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο από 
τον οφειλόµενο δασµό, τέλος ή δικαίωµα. Οι περί λαθρεµπορίας ως άνω διατάξεις 
ίσχυσαν µέχρι την 1-1-2002. Έκτοτε, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 155 επ. του 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ο οποίος προβλέπει για τον ένοχο της λαθρεµπορίας 
τις αυτές, µε τις ίδιες διακρίσεις, ποινές φυλάκισης, καθώς και υπό την αυτή 
προϋπόθεση, χρηµατική ποινή, που όµως είναι ίση µε µόνη την αξία CIF, χωρίς 
δηλαδή προσαύξηση µε τις δασµολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στο 
αντικείµενο της λαθρεµπορίας (βλ.άρθρ.102 και 107 του καταργηθέντος νόµου 
1165/1918 και 157και 160 παρ.1-2 του νόµου 2960/2001) και ως επιεικέστερος, 
εφαρµόζεται και για τις πράξεις που τελέστηκαν προηγουµένως, οι οποίες δεν έχουν 
αµετακλήτως εκδικασθεί (άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ). Και κατά το άρθρο 155 παρ. 1 του 
Ν. 2960/2001 λαθρεµπορία είναι α) η εντός του τελωνειακού εδάφους εισαγωγή ή εξ 
αυτού εξαγωγή εµπορευµάτων υποκειµένων σε δασµούς, φόρους και λοιπές 
επιβαρύνσεις που εισπράττονται στα Τελωνεία χωρίς τη γραπτή άδεια της αρµόδιας 
Τελωνειακής αρχής ή σε άλλο από τον ορισµένο παρ' αυτής τόπο και χρόνο και 
β)οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή την 
Ευρωπαϊκή Ένωση των υπ' αυτής εισπρακτέων δασµών, φόρων και λοιπών 
επιβαρύνσεων από τα εισαγόµενα ή εξαγόµενα εµπορεύµατα και αν ακόµη αυτά 
εισπράχτηκαν κατά τρόπο διάφορο εκείνου που ορίζει ο νόµος . Ως λαθρεµπορία 
κατά την παράγραφο 2 περ. ζ του ιδίου άρθρου θεωρείται και η αγορά, πώληση και 
κατοχή εµπορευµάτων που έχουν εισαχθεί ή τεθεί στην κατανάλωση κατά τρόπο που 
συνιστά το αδίκηµα της λαθρεµπορίας.  
- Με το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 1165/1918 ορίζεται ότι "οσάκις οι εις το 
αντικείµενον της λαθρεµπορίας αντιστοιχούντες δασµοί, φόροι και λοιπά δικαιώµατα 
του δηµοσίου δεν υπερβαίνουν εν συνόλω τας 10.000.000 δραχµάς (όπως το ποσό 
αυτό αυξήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 6 εδ. δ' του ν. 2443/1996), δεν ασκείται ποινική 
δίωξις ή η αρξαµένη, εφ' όσον δεν εξεδόθη οριστική απόφασις καταργείται, εάν οι 
υπόχρεοι ήθελαν, παραιτούµενοι των κατά το άρθρο 99 του παρόντος καθοριζοµένων 
ενδίκων µέσων, καταβάλει το καταλογιζόµενον αυτοίς πολλαπλούν τέλος κατά τας 
διατάξεις του άρθρου 97 του παρόντος". Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως αυτής 
η δυνατότητα του υπαιτίου λαθρεµπορίας ελαφριάς µορφής να καταργήσει µε την 
καταβολή του πολλαπλού τέλους την ποινική δίωξη που άρχισε, δεν είναι χρονικά 
απεριόριστη, δηλαδή δεν επεκτείνεται µέχρι την έκδοση αµετάκλητης αποφάσεως, 
αλλά εξικνείται µέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως από το δικαστήριο, που 
επιλαµβάνεται για πρώτη φορά της εκδικάσεως της υποθέσεως, δηλαδή του πρώτου 
βαθµού, αφού µόνο έτσι επιτυγχάνεται ο σκοπός που επιδιώκεται µε τη διάταξη αυτή. 
Αλλιώς, αν δηλαδή η ανωτέρω δυνατότητα υπήρχε και µεταγενεστέρως µέχρι την 
έκδοση αµετάκλητης αποφάσεως, τότε θα παρεχόταν στον ενδιαφερόµενο η ευχέρεια 
να αναµένει την κρίση των δικαστηρίων της ουσίας και σε περίπτωση καταδίκης του 
να επιτυγχάνει την ανατροπή της σχετικής αποφάσεως, µε την άσκηση του ενδίκου 
µέσου της αναιρέσεως και την καταβολή του πολλαπλού τέλους, πράγµα που 



 

[156] 
 

προδήλως δεν περιλαµβανόταν στις προθέσεις του νοµοθέτη. Ο ν. 1165/1918, όπως 
αναφέρθηκε, καταργήθηκε µε το ν. 2960/2001 " Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας", από 
1.1.2002, αφότου άρχισε η ισχύς αυτού (άρθρο 185 ν. 2960/2001). Η αντίστοιχη προς 
εκείνη του άρθρου 103 παρ. 1 του ν. 1165/1918 διάταξη του άρθρου 158 παρ. 1 του ν. 
2960/2001 προβλέπει για τον υπαίτιο της λαθρεµπορίας, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις 
την µη άσκηση ποινικής διώξεως ή την κατάργηση της ήδη ασκηθείσας, µε µόνη τη 
διαφορά οι δασµοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις, που αντιστοιχούν στο αντικείµενο 
της λαθρεµπορίας, να µη υπερβαίνουν στο σύνολο τα εβδοµήντα χιλιάδες (70.000) 
ευρώ. Ειδικότερα ορίζεται ότι "1. όταν οι στο αντικείµενο της λαθρεµπορίας 
αντιστοιχούντες δασµοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις δεν υπερβαίνουν στο σύνολο 
τα εβδοµήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ, δεν ασκείται ποινική δίωξη ή η αρξαµένη, 
εφόσον δεν εξεδόθη οριστική απόφαση καταργείται, εφόσον οι υπόχρεοι, 
παραιτούµενοι των, κατά το άρθρο 152 του παρόντα Κώδικα, καθοριζοµένων 
ενδίκων µέσων, καταβάλλουν άµεσα το καταλογιζόµενο σ' αυτούς, κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 150 του παρόντα Κώδικα, πολλαπλό τέλος, το οποίο καθορίζεται στο 
διπλάσιο των δασµών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, µε την επιφύλαξη των 
ελαχίστων ορίων του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 150 του 
παρόντος Κώδικα".  
- 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 γίνει αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, πάντως όχι πέρα 
από τα τρία έτη για πληµµελήµατα. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 320 του ΚΠ∆ η 
επιφέρουσα την αναστολή της παραγραφής κύρια διαδικασία αρχίζει µε την επίδοση 
στον κατηγορούµενο της κλήσης ή του κλητηρίου θεσπίσµατος. 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 ΚΠ∆, 
προκύπτει ότι η παραγραφή, ως θεσµός δηµόσιας τάξης εξετάζεται αυτεπαγγέλτως 
από το δικαστήριο σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας, ακόµη δε και από τον 
Άρειο Πάγο, ο οποίος, διαπιστώνοντας τη συµπλήρωση της παραγραφής και µετά την 
άσκηση της αναίρεσης, οφείλει να αναιρέσει την προσβαλλόµενη απόφαση και να 
παύσει 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 ΚΠ∆, ο οποίος κρίθηκε και βάσιµος.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 2, 111, 112, 113, 
ΚΠ∆: 310, 320,  
Νόµοι: 1165/1918, άρθ. 99, 100, 103, 157, 160,  
ΑΝ: 2081/1939, άρθ. 1,  
Νόµοι: 2443/1996, άρθ. 1,  
Νόµοι: 2960/2001, 150, 152, 158,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2008  
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Λαθρεµπορία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1832 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Λαθρεµπορία. Αναβολή της δίκης. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. παρ. 1 εδ. α' και β' και 2 εδ. θ' του 
Ν. 1165/1918 λαθρεµπορία είναι η εντός των συνόρων του Κράτους εισαγωγή ή 
εξαγωγή απ' αυτά εµπορευµάτων που υπόκεινται είτε σε εισαγωγικό δασµό είτε σε 
εισπραττόµενο στα Τελωνεία τέλος, φόρο ή δικαίωµα, χωρίς γραπτή άδεια της 
αρµόδιας τελωνειακής αρχής η σε άλλον από τον ορισµένο απ' αυτήν τόπο ή χρόνο 
και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί να στερήσει το ∆ηµόσιο των υπ' αυτού 
εισπρακτέων δασµών, τελών, φόρων και δικαιωµάτων επί των εισαγοµένων από την 
αλλοδαπή ή εξαγοµένων εµπορευµάτων και αν ακόµη αυτά εισπράχθηκαν κατά 
χρόνο και τρόπο διαφορετικό εκείνου που ορίζει ο νόµος, ενώ ταυτόσηµες και 
ουσιαστικά όµοιες είναι οι διατάξεις του άρθ. 155 παρ. παρ. 1 εδ. α' και β' και 2 εδ. ζ' 
του ν. 2960/2001 (Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα) που ισχύει από 1-1-2002 (άρθ. 185 
αυτού). Περαιτέρω σύµφωνα µε το άρθρο 157 παρ. 1 εδ. β' περ. δ' του ως άνω ν. 
2960/2001, ο οποίος περιέχει συνολικά ευµενέστερες διατάξεις ως προς την ποινική 
µεταχείριση του ενόχου λαθρεµπορίας (βλ. και άρθ. 160 παρ. Ι και 2 αυτού) σε σχέση 
µε τον προηγούµενο τελωνειακό κώδικα (το άρθ. 102 παρ. 1 Α και Β περ. δ' του 
οποίου κατά τα λοιπά περιέχει την αυτή ποινική πρόβλεψη) και εφαρµόζεται και σε 
πράξεις που τελέσθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του και δεν έχουν 
εκδικασθεί αµετάκλητα, η λαθρεµπορία τιµωρείται α) µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι 
µηνών και β) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, εκτός των άλλων περιπτώσεων, 
και εάν ο υπαίτιος µεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσµατα.  
- Κατά το άρθρο 349 παρ. 1 ΚΠ∆, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 16 ν. 3346 (2005, το δικαστήριο, µετά από πρόταση του εισαγγελέα ή αίτηση 
κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπάγγελτα, µπορεί να διατάξει την αναβολή της 
δίκης για σηµαντικά αίτια που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση, µπορεί δε 
επίσης να διατάξει την διακοπή της δίκης ή της συνεδρίασης για τον λόγο αυτόν έως 
δεκαπέντε το πολύ ηµέρες και µέχρι δύο φορές. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής 
σηµαντικό αίτιο για την αναβολή της δίκης αποτελεί και η αδυναµία, από 
ανυπέρβλητο κώλυµα, εµφάνισης του συνηγόρου του κατηγορουµένου, τούτο δε 
συµβαίνει και όταν ο συνήγορος του κατηγορουµένου αδυνατεί να εµφανισθεί στο 
δικαστήριο λόγω απασχόλησης του σε άλλη δίκη ενώπιον άλλου, ανωτέρου, 
δικαστηρίου. Περαιτέρω, από την σαφή διατύπωση της ως άνω διάταξης προκύπτει 
ότι σε περίπτωση που το δικαστήριο δέχεται την ύπαρξη "σηµαντικών αιτίων", η 
παραδοχή αυτή δεν συνεπάγεται αναγκαίως και υποχρεωτικώς την αναβολή της 
δίκης, αλλά παρέχεται στο δικαστήριο η εναλλακτική ευχέρεια και δυνατότητα της 
διακοπής της δίκης µέχρι την άρση του σηµαντικού αιτίου, το οποίο δυσχεραίνει ή 
παρεµποδίζει την πρόοδο της δίκης, ύστερ' από στάθµιση του είδους, της φύσης και 
της διάρκειας του σηµαντικού αυτού αιτίου. Η επιλογή της λύσης της διακοπής της 
δίκης, για την οποία δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία, και η απόρριψη του αιτήµατος 
αναβολής δεν σηµαίνει την µη αποδοχή των περιστατικών που προβάλλονται ως 
συνιστώντα το σηµαντικό αίτιο αναβολής, αφού, όπως προαναφέρθηκε, και η 
δυνατότητα της διακοπής της δίκης ή της συνεδρίασης, αντί της αναβολής, 
προβλέπεται ακριβώς σε περίπτωση συνδροµής σηµαντικών αιτίων.  
- Η απαιτουµένη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον προβλεπόµενο από το 
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άρθ. 510 παρ. στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο αναίρεσης, υπάρχει, προκειµένου για 
καταδικαστική απόφαση, όταν εκτίθενται σ' αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση 
του δικαστηρίου για την συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων 
του εγκλήµατος, για το οποίο κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούµενος, οι αποδείξεις από 
τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι σκέψεις και οι συλλογισµοί, 
µε βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή τους στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας, ειδικότερα, αρκεί να 
µνηµονεύονται τα αποδεικτικά µέσα γενικά, κατ' είδος, χωρίς να είναι ανάγκη να 
εκτίθεται τί προέκυψε χωριστά από το καθένα, αρκεί να συνάγεται ότι το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε όλα ανεξαιρέτως τα αποδεικτικά µέσα και όχι 
µόνο µερικά απ' αυτά. ∆εν ιδρύουν, όµως, λόγους αναίρεσης, και δη τον 
προβλεπόµενο ως άνω, η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα 
εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη 
αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη 
της αξιολογικής συσχέτισης τους, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η 
αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου για την ουσία της υπόθεσης.  
- Κατά την διάταξη του στοιχ. Ε' της παρ. 1 του αυτού ως άνω άρθρου 510 ΚΠ∆ λόγο 
αναίρεσης αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διάταξης. Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει, όταν το 
δικαστήριο αποδίδει στην διάταξη διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά 
έχει και εσφαλµένη εφαρµογή όταν δεν υπάγει σωστά τα περιστατικά που δέχθηκε ότι 
προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία 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 διάταξης ή ακόµη 
στην απόφαση υπάρχει έλλειψη κάποιου από τα κατά νόµον αναγκαία περιστατικά ή 
αντίφαση µεταξύ τους ή µε το διατακτικό, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται 
ανέφικτος από τον Άρειο Πάγο ο έλεγχος της ορθής ή όχι υπαγωγής αυτών στο νόµο 
και να στερείται έτσι η απόφαση νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 340, 349, 366, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΠΚ: 45, 46,  
Νόµοι: 1165/1918, άρθ. 100,  
Νόµοι: 2960/2001, άρθ. 155, 157,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Λαθρεµπορία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 820 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Λαθρεµπορία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Eσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 155 παρ.1 περ. β του ν.2960/2001 "Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα, ο οποίος ισχύει από 1-1-2002, λαθρεµπορία είναι, εκτός των λοιπών 
αναφεροµένων στο ως άνω άρθρο περιπτώσεων, "οποιαδήποτε ενέργεια, που 
αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή των Ευρωπαϊκή Ένωση την υπ' 
αυτών εισπρακτέων δασµών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων από τα εισαγόµενα ή 
εξαγόµενα εµπορεύµατα και αν ακόµη αυτά εισπράχθηκαν κατά χρόνο και τρόπο 
διάφορο εκείνου που ορίζει ο νόµος ...". Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 157 παρ.1 
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περ.β' του ιδίου ως άνω Κώδικα "Η κατά το άρθρο 155 του παρόντα Κώδικα 
λαθρεµπορία τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους εάν οι δασµοί, 
φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το ∆ηµόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και άνω. 
Τέλος, κατά το άρθρο 158 παρ.1 του ιδίου Κώδικα "όταν οι στο αντικείµενο της 
λαθρεµπορίας αντιστοιχούντες δασµοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις δεν 
υπερβαίνουν στο σύνολο τα εβδοµήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ δεν ασκείται ποινική 
δίωξη ή η αρξαµένη, εφόσον δεν εξεδόθη οριστική απόφαση, καταργείται, εφόσον οι 
υπόχρεοι καταβάλλουν άµεσα το καταλογιζόµενο σ' αυτούς, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 150 του παρόντος Κώδικα, πολλαπλό τέλος, το οποίο καθορίζεται στο 
διπλάσιο των δασµών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων ...". Από την τελευταία των 
ως άνω διατάξεων σαφώς προκύπτει ότι αν έχει αρχίσει η ποινική δίωξη σε βάρος 
κάποιου για λαθρεµπορία δεν χωρεί εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 158 παρ. 1 
του ν. 2960/2001 για πρώτη φορά στην κατ' έφεση ή στην αναιρετική δίκη, ακόµη και 
αν οι δασµοί, φόροι κ.τ.λ. που αντιστοιχούν στο αντικείµενο της λαθρεµπορίας, 
εµπίπτουν ήδη στο προβλεπόµενο από την παραπάνω διάταξη όριο του ποσού 
τούτων, γιατί η ρητή πρόβλεψη του ως άνω χρονικού περιορισµού στην σκοπούµενη 
περίπτωση, αποκλείει την επ' αυτής αναδροµική εφαρµογή (κατά το άρθρο 2 παρ.1 
του ΠΚ), µολονότι είναι επιεικέστερη (ΑΠ 70/2005).  
- 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 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.  
- Kατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠοιν∆, 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∆: 26, 27,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. E, 
Νόµοι: 2960/2001, 118, 142, 150, 152, 155, 157, 158, 



 

[160] 
 

∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Περιβάλλον - ∆άση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 697 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έλλειψη άδειας υλοτοµίας. ∆ήµευση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναιρείται 
µερικώς η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 85 § 1 εδ. α του Ν. 86/1969 "∆ασικός Κώδικας", 
"ουδείς υλοτόµος δύναται να υλοτοµήση, κατασκευάση ή συλλέξη δασικά προϊόντα 
εκ δηµοσίων ή µη δασών, προς εµπορίαν ή ατοµικάς ανάγκας εάν δεν εφοδιασθή 
προηγουµένως δι' αδείας υλοτοµίας". Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 268§§1 και 2 
του ίδιου νόµου: "1. Ο οπωσδήποτε βλάπτων δάσος ή δασικήν έκτασιν ή προξένων 
οιανδήποτε φθοράν, ο άνευ αδείας υλοτοµίας ή προκειµένου περί ατελών υλοτοµιών, 
ο άνευ εγκρίσεως ή εγκαταστάσεως ή παρά τας υποδείξεις των αρµοδίων δασικών 
οργάνων, όπου απαιτούνται τοιούτοι, ή, προκειµένου περί µη δηµοσίων δασών, ο 
άνευ αδείας και του ιδιοκτήτου ή του διακατόχου του δάσους, υλοτόµων, 
κατασκευάζων ή συλλέγων δασικά προϊόντα, εφ' όσον ειδικαί διατάξεις του παρόντος 
κωδικός δεν ορίζουν άλλως τιµωρούνται δια προστίµου ή κρατήσεως ή και δι' 
αµφοτέρων των ποινών τούτων, εάν ουδεµία εκ της παραβάσεως επήλθε ζηµία, ή η 
προξενηθείσα τοιαύτη δεν υπερβαίνη τας χιλίας δραχµάς (ήδη 2,90 ευρώ). 2. Εάν η 
ζηµία υπερβαίνη τας χιλίας δραχµάς (2,90 ευρώ), ο παραβάτης τιµωρείται κατά τας 
διατάξεις των άρθρων 381 και 382 του ποινικού κωδικός (που απειλούν ποινή 
φυλακίσεως µέχρι δύο ετών το πρώτο και τουλάχιστον τριών ή έξι µηνών το δεύτερο, 
κατά τις διακρίσεις που αναφέρονται σ αυτό). Ως επιβαρυντική περίπτωσις θεωρείται, 
εάν το δάσος είναι δηµόσιον". Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 270 του 
ίδιου Κώδικα, όπως ισχύουν: "1. Η υλοτοµία, µεταφορά και διακίνηση δενδρυλλίων ή 
κορυφών ελάτης ... και άλλων δασοπονικών ειδών από δηµόσια και ιδιωτικά δάση 
και δασικές εν γένει εκτάσεις απαγορεύεται. 2. Η υλοτοµία, µεταφορά και διακίνηση 
κλάδων όλων των δασοπονικών ειδών για χρήση και διακόσµηση κατά την περίοδο 
των Χριστουγέννων, από δηµόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις, 
επιτρέπεται ύστερα από άδεια της αρµόδιας δασικής αρχής. 3. Η υλοτοµία, µεταφορά 
και διακίνηση δενδρυλλίων και κλάδων όλων των δασοπονικών ειδών από ιδιόκτητα 
καστανοπερίβολα, καστανοτεµάχια ή άλλα αγροκτήµατα που υφίστανται 
δενδροκοµική περιποίηση, από ιδιόκτητους δασωµένους ... επιτρέπεται, µετά από 
άδεια, που εκδίδεται ατελώς από την οικεία δασική αρχή, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 του άρθρου 176. 4. Για τον έλεγχο της νόµιµης προέλευσης και 
διακίνησης των εν λόγω δενδρυλλίων και κλάδων, η αρµόδια δασική υπηρεσία µετά 
την έκδοση της άδειας προβαίνει στην κατάλληλη σήµανση των διατιθέµενων στο 
εµπόριο δενδρυλλίων και κλάδων. 5. Όσοι υλοτοµούν, µεταφέρουν ή διακινούν 
δενδρύλλια ή άλλα δασικά είδη που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 χωρίς την 
κατά τα ανωτέρω άδεια ή σήµανση, τιµωρούνται µε τις ποινές του άρθρου 268. Τα 
δενδρύλλια και οι κλάδοι κατάσχονται και καταστρέφονται από το αρµόδιο δασικό 
όργανο, που συντάσσει έκθεση κατάσχεσης και πρωτόκολλο καταστροφής τους. Τα 
αντικείµενα που χρησιµοποίησαν οι παραβάτες για την τέλεση των ανωτέρω 
αξιόποινων πράξεων κατάσχονται και δηµεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
παραγράφων 3 έως και 8 του άρθρου 271". Τέλος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 
του Κανονιστικού ∆ιατάγµατος της 15/30 Σεπτ.1941 "περί µεταφοράς δασικών 
προϊόντων" όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του β. δ. 697/1968, το οποίο 
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διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 316 του ν. 86/1969: "1. ... 5. ∆ασικά προϊόντα 
µεταφερόµενα προ της ενεργείας της εξελέγξεως ή µετά ταύτην από του τόπου της 
εξελέγξεως εις τον τόπον της πρώτης αποθηκεύσεως ή από τούτου αλλαχού, άνευ της 
κατά τα ανωτέρω καθορισθέντα, θεωρήσεως ή εξοφλήσεως του πρωτοκόλλου 
εξελέγξεως, του δελτίου µεταφοράς δασικών προϊόντων ή αδείας υλοτοµίας, εις ας 
περιπτώσεις δεν συντάσσεται πρωτόκολλον εξελέγξεως, δια το µεταφερόµενον 
ποσόν, θεωρούνται ως παρανόµως µεταφερόµενα και υπόκεινται εις κατάσχεσιν και 
δήµευσιν, του κατόχου των προϊόντων και του ενεργούντος την µεταφοράν 
διωκοµένου κατά τας διατάξεις ...". Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών, σαφώς 
συνάγεται ότι η παράνοµη µεταφορά δασικών προϊόντων, η οποία τιµωρείται µε τις 
ποινές που προβλέπονται για την υλοτοµία χωρίς άδεια, προϋποθέτει νόµιµη 
υλοτοµία, δηλαδή αυτή που έχει ενεργηθεί µετά από προηγούµενη άδεια, αφού 
στοιχείο του αδικήµατος της παράνοµης µεταφοράς είναι η ενέργεια αυτής πριν από 
την, µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου, πιστοποιούµενη εξέλεγξη της υλοτοµίας ή µετά 
από αυτήν, αλλά χωρίς δελτίο µεταφοράς, το οποίο εκδίδεται από το αρµόδιο δασικό 
όργανο, µετά από έλεγχο του αν τα προς µεταφοράν δασικά προϊόντα δεν 
υπερβαίνουν την ποσότητα που είχε επιτραπεί να υλοτοµηθεί, η οποία αναγράφεται 
στο πρωτόκολλο εξελέγξεως ή την άδεια υλοτοµίας. Εποµένως, επί παράνοµης 
υλοτοµίας, η µεταφορά δεν τιµωρείται ως ίδιο αυτοτελές έγκληµα, αλλά, στην 
περίπτωση αυτή, επιβάλλεται µία και µόνο ποινή για την παράνοµη υλοτοµία.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 76 § 1 εδ. α του ΠΚ, "αντικείµενα που είναι προϊόντα 
κακουργήµατος ή πληµµελήµατος το οποίο πηγάζει από δόλο, καθώς και το τίµηµά 
τους, και όσα αποκτήθηκαν µε αυτά, επίσης και αντικείµενα που χρησίµευσαν ή 
προορίζονταν για την εκτέλεση τέτοιας πράξης µπορούν να δηµευθούν αν αυτά 
ανήκουν στον αυτουργό ή σε κάποιον από τους συµµέτοχους". Κατά δε τη διάταξη 
του άρθρου 271§3 εδ. α του ν. 86/1969, "κατάσχονται και δηµεύονται τα παντός 
είδους εργαλεία, όργανα και σκεύη, των οποίων ο παραβάτης ποιείται χρήσιν προς 
εκτέλεσιν του αδικήµατος, καθώς και τα µεταφορικά µέσα, τα οποία 
χρησιµοποιούνται κατά την παράνοµον υλοτοµίαν ή µεταφοράν". Κατά την έννοια 
της τελευταίας αυτής ειδικής περί δηµεύσεως διατάξεως, η οποία διατηρήθηκε σε 
ισχύ µε το άρθρο 466 του ΠΚ και υπερισχύει της ως άνω γενικής διατάξεως της παρ. 
1 του άρθρου 76 ΠΚ, τα µεταφορικά µέσα, τα οποία ο δράστης χρησιµοποίησε κατά 
την παράνοµη υλοτοµία ή την παράνοµη µεταφορά δασικών προϊόντων κατάσχονται 
και δηµεύονται υποχρεωτικώς και µάλιστα ανεξαρτήτως αν αυτά ανήκουν ή όχι στον 
αυτουργό ή σε κάποιον από τους συµµέτοχους και µόνο αν τα εν λόγω µέσα έλαβε 
στην κατοχή του ο δράστης µέσω αδικήµατος, αποδίδονται αυτά στον δικαιούχο και 
επιβάλλεται στον ένοχο αντί της δηµεύσεως χρηµατική ποινή ίση προς την αξία των 
αποδιδόµενων. Αν, όµως, ο δράστης της παράνοµης υλοτοµίας κηρύσσεται αθώος για 
τη µεταφορά των δασικών προϊόντων που υλοτόµησε, γιατί δεν στοιχειοθετείται το 
αδίκηµα της µεταφοράς, δεν µπορεί να δηµευθεί το όχηµα που χρησιµοποίησε αυτός 
µόνο για τη µεταφορά, όχι και για την υλοτοµία.  
- 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. ∆' 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 
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αποτελούν ενιαίο σύνολο, δεν υπάρχει δε έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση 
που αυτή εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο, όµως 
εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, περιέχει και πραγµατικά 
περιστατικά τόσο αναλυτικά και µε τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η 
διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού της. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα, 
που ελήφθησαν υπόψη από το δικαστήριο για την καταδικαστική του κρίση, για την 
πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισµός τους, χωρίς να 
απαιτείται και αναλυτική παράθεση τους και µνεία του τι προκύπτει από το καθένα 
χωριστά, πρέπει όµως να προκύπτει, ότι το δικαστήριο τα έλαβε υπόψη και τα 
συνεκτίµησε όλα και όχι µόνο µερικά από αυτά. Ακόµη, δεν είναι απαραίτητη η 
αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των 
µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο 
για το σχηµατισµό της δικανικής κρίσεως. Όταν δε εξαίρονται ορισµένα από τα 
αποδεικτικά µέσα, δεν σηµαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει 
ανάγκη αιτιολογήσεως γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα.  
- 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).  
- Το Τριµελές Πληµµελειοδικείο, µε την προσβαλλόµενη απόφαση του, διέταξε τη 
δήµευση του ως άνω γερανοφόρου οχήµατος, το οποίο είχε κατασχεθεί. Κατά δε τις 
παραδοχές του, οι οποίες περιέχονται στο σκεπτικό και στο διατακτικό, τα οποία 
αποτελούν ενιαίο σύνολο, το εν λόγω όχηµα χρησίµευσε για τη φόρτωση των 
δασικών προϊόντων και τη µεταφορά αυτών µε το υπ' αριθ. κυκλ. ΧΧΧ φορτηγό 
αυτοκίνητο, όχι, όµως και για την παράνοµη υλοτοµία. Αφού, λοιπόν, κατά τα 
προεκτεθέντα, ο αναιρεσείων έπρεπε να κηρυχθεί αθώος για τη µεταφορά, γιατί δεν 
στοιχειοθετείτο η αντικειµενική υπόσταση αυτής, έπρεπε το ∆ικαστήριο της ουσίας 
να µη διατάξει τη δήµευση του γερανοφόρου οχήµατος, αλλά να το αποδώσει στον 
ιδιοκτήµονα αναιρεσείοντα, ο οποίος, όπως προκύπτει από την επισκόπηση της από 
15.3.2008 εκθέσεως κατασχέσεως και αποδείξεως παραλαβής και παραδόσεως, το 
έχει παραλάβει για φύλαξη ως µεσεγγυούχος. Εποµένως κατά παραδοχήν του τρίτου 
λόγου αναιρέσεως, µε τον οποίο παραδεκτά (άρθρο 504§3 σε συνδυασµό µε 492 
ΚΠοιν∆) πλήττει ο αναιρεσείων τη διάταξη της προσβαλλόµενης αποφάσεως για τη 
δήµευση του γερανοφόρου οχήµατος (χωρίς να ασκεί επιρροή το ότι τον στηρίζει στο 
άρθρο 510§1 στοιχ. ∆ του ΚΠοιν∆), πρέπει να αναιρεθεί και ως προς το σηµείο αυτό 
η προσβαλλόµενη απόφαση, να απαλειφθεί και η διάταξη για τη δήµευση του 
γερανοφόρου οχήµατος και να διαταχθεί η απόδοσή του στον ιδιοκτήµονα 
αναιρεσείοντα.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 76, 381,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 86/1969, άρθ. 85, 176, 268, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Περιβάλλον - Ρύπανση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 825 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ρύπανση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ, 1α, 4 και 5 του ν. 1650/1986 "προστασία του 
περιβάλλοντος", µε φυλάκιση τριών µηνών έως δύο έτη και χρηµατική ποινή 
τιµωρείται όποιος προκαλεί ρύπανση ή υποβαθµίζει το περιβάλλον µε πράξη ή 
παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόµου αυτού ή των κατ' εξουσιοδότησή 
του εκδιδοµένων διαταγµάτων και υπουργικών ή νοµαρχιακών αποφάσεων. Αν η 
ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος προέρχεται από τη δραστηριότητα 
νοµικού προσώπου, το δικαστήριο κηρύσσει αστικώς υπεύθυνο εις ολόκληρον για 
την καταβολή της χρηµατικής ποινής και το νοµικό πρόσωπο. Οι πρόεδροι 
διοικητικών συµβουλίων, οι εντεταλµένοι ή διευθύνοντες σύµβουλοι ανώνυµων 
εταιρειών, οι διαχειριστές εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, ο πρόεδρος του 
διοικητικού και του εποπτικού συµβουλίου συνεταιρισµών, καθώς και τα πρόσωπα 
που ασκούν την διοίκηση ή τη διαχείριση άλλων νοµικών προσώπων του δηµόσιου ή 
του ιδιωτικού τοµέα έχουν ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να µεριµνούν για την τήρηση 
των διατάξεων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Για κάθε πράξη ή 
παράλειψη του νοµικού προσώπου που εµπίπτει στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, τα 
πρόσωπα αυτά τιµωρούνται ως αυτουργοί ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική ευθύνη 
άλλου φυσικού προσώπου και την αστική ευθύνη του νοµικού προσώπου, εφόσον 
από πρόθεση ή από αµέλεια δεν τήρησαν την ιδιαίτερη νοµική τους υποχρέωση να 
µεριµνούν για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού του νόµου. Σύµφωνα δε µε το 
άρθρο 1 παρ. 2 του ίδιου νόµου, οι βασικοί στόχοι αυτού είναι, µεταξύ άλλων, και η 
αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος, η λήψη 
όλων των αναγκαίων, για το σκοπό αυτό, προληπτικών µέτρων και η διασφάλιση της 
ανθρώπινης υποβάθµισης του περιβάλλοντος και ειδικότερα από τη ρύπανση και τις 
οχλήσεις. Κατά δε το άρθρο 2 του ίδιου νόµου, ως περιβάλλον νοείται το σύνολο των 
φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε 
αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, 
την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές 
αξίες. Ρύπανση δε είναι η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους 
ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων µορφών ενέργειας, σε ποσότητα, 
συγκέντρωση ή διάρκεια που µπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην 
υγεία, στους ζωντανούς οργανισµούς και στα οικοσυστήµατα, ή υλικές ζηµιές και 
γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυµητές χρήσεις του.  
Τέλος, ως υποβάθµιση νοείται η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες 
ρύπανσης ή οποιασδήποτε άλλης µεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι πιθανό να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην 
υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά και στις αισθητικές 
αξίες.  
- 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 ίδιου Κώδικα λόγο 
αναίρεσης, 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 
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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. Όσον αφορά το δόλο, που απαιτείται 
κατά το άρθρο 26 παρ. 1 του Π.Κ. για τη θεµελίωση της υποκειµενικής υπόστασης 
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 πράξης, δεν υπάρχει ανάγκη, κατά τούτο, ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, διότι αυτός ενυπάρχει στην παραγωγή των 
περιστατικών και προκύπτει απ' αυτή, όταν ο νόµος στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν 
αξιώνει πρόσθετα στοιχεία για την ύπαρξη του δόλου, λ.χ. αµέσου, οπότε απαιτείται 
αιτιολόγησή του, πράγµα που δεν συµβαίνει στην παρούσα περίπτωση, στην οποία, 
για την υποκειµενική θεµελίωση της ανωτέρω πράξης, αρκεί και ενδεχόµενος δόλος. 
Ως προς το 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 η αξιολογική συσχέτιση µεταξύ τους, ή να προσδιορίζεται ποιο βάρυνε 
περισσότερο για το σχηµατισµό της δικαστικής κρίσης, εκ του ότι δε εξαίρονται 
ορισµένα δεν σηµαίνει ότι το ∆ικαστήριο δεν έλαβε υπόψη ούτε εκτίµησε τα άλλα. 
Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη και εκτιµήθηκαν όλα και όχι 
µερικά από αυτά κατ' επιλογή για το σχηµατισµό της δικανικής πεποίθησης. ∆εν 
αποτελούν όµως λόγους αναίρεσης η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και 
ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε 
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής 
συσχέτισης των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται 
η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 27,  
ΚΠ∆: 224, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 1650/1986, άρθ. 28, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1029 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία πιστοποιητικού. Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως.  
- Από το άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος 
της πλαστογραφίας απαιτείται αντικειµενικώς µεν η από την αρχή κατάρτιση 
εγγράφου από τον υπαίτιο που το εµφανίζει ότι κατηρτίσθη από άλλον ή η νόθευση 
γνησίου εγγράφου, δηλαδή αλλοίωση της εννοίας του περιεχοµένου του εγγράφου, η 
οποία µπορεί να γίνει µε την προσθήκη ή εξάλειψη λέξεων, αριθµών ή σηµείων, 
υποκειµενικώς δε δόλος, που περιλαµβάνει την γνώση και την θέληση πραγµατώσεως 
των περιστατικών που απαρτίζουν την αντικειµενική υπόσταση και σκοπός του 
δράστου να παραπλανήσει µε την χρήση του πλαστού εγγράφου άλλον για γεγονός 
που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, όπως είναι εκείνο το γεγονός το οποίο είναι 
πρόσφορο για την παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή ή απόσβεση δικαιώµατος ή 
εννόµου σχέσεως. Η χρήση του εγγράφου από τον υπαίτιο της καταρτίσεως ή της 
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νοθεύσεως θεωρείται επιβαρυντική περίσταση. Στοιχειοθετείται δε αντικειµενικώς, 
όταν αυτός καταστήσει προσιτό το έγγραφο αυτό στον µέλλοντα να παραπλανηθεί 
από το περιεχόµενο αυτού τρίτον και δώσει σ' αυτόν την δυνατότητα να λάβει γνώση 
του περιεχοµένου του, χωρίς να απαιτείται και να λάβει γνώση πράγµατι ή να 
παραπλανηθεί ο τρίτος.  
- Από το άρθρο 217 παρ. 1, 2 ΠΚ προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της πλαστογραφίας πιστοποιητικού απαιτείται αντικειµενικώς µεν η 
κατάρτιση πλαστού ή η νόθευση πιστοποιητικού ή µαρτυρικού ή άλλου εγγράφου ή η 
χρήση τοιούτου (πλαστού ή νοθευµένου δηλαδή) εγγράφου ή η χρήση γνησίου 
πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί για άλλον, και που µπορεί συνήθως να χρησιµεύσει, 
για να διευκολύνει την άµεση συντήρηση, την κίνηση ή την κοινωνική πρόοδο αυτού 
του ιδίου, που ενεργεί τα ανωτέρω, ή άλλου, υποκειµενικώς δε δόλος που συνίσταται 
στη γνώση ότι το πιστοποιητικό είναι πλαστό ή νοθευµένο ή ότι έχει εκδοθεί για άλλο 
πρόσωπο, ως προς τα οποία στοιχεία αρκεί και ενδεχόµενος δόλος. Επί πλέον 
απαιτείται µε την έννοια της "υπερχειλούς υποκειµενικής υποστάσεως" στο σηµείο 
αυτό και σκοπός διευκολύνσεως της αµέσου συντηρήσεως της κινήσεως ή της 
κοινωνικής προόδου του ιδίου ή άλλου. ∆ηλαδή, ο δράστης πρέπει να περιορίζει την 
ωφέλειά του στην διευκόλυνση της αµέσου συντηρήσεώς του κ.τ.λ., χωρίς να 
ενδιαφέρουν τα κίνητρα αυτού, ενώ δεν πρέπει να βλάπτεται ευθέως άλλος στις 
έννοµες σχέσεις ή να υπάρχει και άλλος σκοπός, εκτός από τους ανωτέρω, διότι, 
άλλως, πρόκειται για το αδίκηµα του άρθρου 216 ΠΚ.  
- Εάν η πλαστογραφία γίνεται για άλλο σκοπό, εκτός του υπό του άρθρου 217 ΠΚ 
διαγραφοµένου, τότε, και αν ακόµη χρησιµοποιούνται έγγραφα προβλεπόµενα υπό 
του άρθρου τούτου (µαρτυρικά και πιστοποιητικά), εφαρµογή έχει η γενική διάταξη 
του άρθρου 216 και όχι η εξαιρετική του άρθρου 217 ΠΚ. Το βασικό διακριτικό 
γνώρισµα µεταξύ πλαστογραφίας της βασικής διατάξεως του άρθρου 216 ΠΚ και της 
εξαιρετικής διατάξεως του άρθρου 217 ΠΚ συνίσταται εις το ότι, αφενός µεν στην 
τελευταία διάταξη δεν εµπίπτουν όλα τα, κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. γ ΠΚ 
έγγραφα, αλλά εξ αυτών µόνο πιστοποιητικά, τα µαρτυρικά ή και κάθε άλλο έγγραφο, 
το οποίο δύναται συνήθως να χρησιµεύσει ως τοιούτον, και αφετέρου ως προς τον 
σκοπό για τον οποίο τελείται τούτο. ∆ηλαδή ο σκοπός, για τον οποίον τελείται η ως 
άνω αξιόποινη πράξη, πρέπει να αποβλέπει µόνο για την άµεση συντήρηση, την 
κίνηση ή τέλος την κοινωνική πρόοδο του δράστου ή κάποιου άλλου, χωρίς η 
ωφέλεια ή η ζηµία, η προερχοµένη από την πράξη αυτή, να έχουν την σηµασία την 
οποία έχουν για την θεµελίωση της παραβάσεως της βασικής διατάξεως του άρθρου 
216 ΠΚ' και τούτο γιατί η ζηµία και η ωφέλεια από την πράξη του άρθρου 217 ΠΚ 
έχουν δευτερεύουσα, στην περίπτωση αυτή, σηµασία και γι' αυτό δεν ανήχθησαν 
αυτά από το νόµο σε συστατικά στοιχεία της πράξεως αυτής.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει, όταν ο δικαστής 
αποδίδει σ' αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ 
εσφαλµένη εφαρµογή υφίσταται όταν ο δικαστής δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε στη διάταξη που εφαρµόσθη. Περίπτωση δε εσφαλµένης 
εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που αποτελεί λόγον αναιρέσεως κατά το 
άρθρο 510 παρ. 1 στ Ε' του ΚΠ∆, υπάρχει και όταν η παράβαση γίνεται εκ πλαγίου, 
γιατί στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στον συνδυασµό του 
αιτιολογικού και του διατακτικού και αναφέρεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα 
του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει 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 η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 216, 217,  
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ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1055 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία εγγράφου. Έλλειψη απαιτουµένης ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ, "όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο µε 
σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά µε γεγονός που µπορεί να 
έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Η χρήση 
του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση". Από τις διατάξεις 
αυτές προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της πλαστογραφίας 
απαιτείται αντικειµενικώς µεν η κατάρτιση από την αρχή εγγράφου (κατά την έννοια 
του άρθρου 13 στοιχ. γ' του ΠΚ) από τον υπαίτιο, ήτοι η εξ υπαρχής σύνθεση αυτού, 
είτε µε αποµίµηση του γραφικού χαρακτήρος είτε µε την θέση της υπογραφής του 
φεροµένου ως συντάκτου, που να το εµφανίζει ότι κατηρτίσθη από άλλον ή νόθευση 
του γνησίου εγγράφου, εγκειµένη στην αλλοίωση της εννοίας περιεχοµένου του, 
υποκειµενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει την γνώση και την θέληση των 
πραγµατικών περιστατικών που απαρτίζουν την πράξη αυτή, επιπροσθέτως δε και τον 
σκοπό του δράστου να παραπλανήσει µε την χρήση του πλαστού ή νοθευµένου 
εγγράφου άλλον για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, όπως είναι εκείνο 
το γεγονός , το οποίο είναι σηµαντικό για την παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή ή 
απόσβεση δικαιώµατος ή εννόµου σχέσεως δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Κατά δε 
την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, όπως ετροποποιήθη µε το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 
2721/1999 και ισχύει από 3/6/1999, η πλαστογραφία προσλαµβάνει κακουργηµατικό 
χαρακτήρα και ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών : α) αν ο δράστης 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, αν το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία 
υπερβαίνουν το ποσό των 25.000.000 δραχµών (ή το ποσό των 73.000 ευρώ, 
σύµφωνα µε την επίσηµη αντιστοιχία, καθορισθείσα µε το άρθρο 5 του Ν. 
2943/2001) και β) αν ο υπαίτιος διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελµα ή κατά 
συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνει το ποσό των 
5.000.000 δραχµών (ή των 15.000 ευρώ, κατά την αυτή ως άνω αντιστοιχία), είναι δε 
αδιάφορο εάν ο ως άνω εγκληµατικός σκοπός του δράστου επετεύχθη ή όχι. Ως 
περιουσιακό όφελος νοείται κάθε βελτίωση της περιουσιακής καταστάσεως του 
δράστου ή άλλου υπέρ του οποίου ενεργεί, επερχόµενη µε την αύξηση της 
οικονοµικής αξίας στα περιουσιακά αγαθά του ωφελουµένου ή την προσπόριση 
άλλων ωφεληµάτων οικονοµικού χαρακτήρος ή µε αποσόβηση µειώσεως της 
περιουσίας του µε βλάβη άλλου, η οποία και µόνη αρκεί για την θεµελίωση της 
πλαστογραφίας σε βαθµό κακουργήµατος, εάν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το 
ποσό των 73.000 ευρώ ή των 15.000 ευρώ και στην τελευταία περίπτωση ο δράστης 
να διαπράττει πλαστογραφίες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια. Ως χρήση δε του 
πλαστού εγγράφου από τον τρίτο, νοείται κάθε ενέργεια, η οποία καθιστά το πλαστό 
ή νοθευµένο έγγραφο προσιτό σε εκείνον, του οποίου επιδιώκεται η παραπλάνηση, 
παρέχουσα την δυνατότητα σε αυτόν να λάβει γνώση του περιεχοµένου του 
εγγράφου, χωρίς να απαιτείται και η πραγµατική γνώση αυτού.  
- 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 
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Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ 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 
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. Η αιτιολογία αυτή πρέπει να επεκτείνεται και στους 
αυτοτελείς ισχυρισµούς, δηλαδή στους ισχυρισµούς που προβάλλονται στο 
δικαστήριο της ουσίας , σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 παρ.2 του ΚΠ∆, 
από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορό του και τείνουν στην άρση του αδίκου 
χαρακτήρος της πράξεως ή της ικανότητος προς καταλογισµό ή της µειώσεως αυτής, 
καθώς και στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή την µείωση της ποινής, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτοί έχουν προβληθεί κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, ήτοι µε όλα 
τα πραγµατικά περιστατικά πού είναι αναγκαία για την θεµελίωση τους, γιατί το 
δικαστήριο δεν είναι υποχρεωµένο να απαντά σε αορίστους ή µη νοµίµους 
ισχυρισµούς. ∆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 αναιρετικούς ανέλεγκτη περί των πραγµάτων 
κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη δε ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο 
αποδίδει στο νόµο έννοια διαφορετική από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ 
εσφαλµένη εφαρµογή τοιαύτης διατάξεως συντρέχει όχι µόνο όταν το δικαστήριο της 
ουσίας δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά που εδέχθη ως αληθή στην 
διάταξη που εφαρµόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, 
διότι το πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στον συνδυασµό του 
αιτιολογικού προς το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του 
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο υπό του Αρείου Πάγου ακυρωτικός έλεγχος 
της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 216, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1186 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
Παραγραφή. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 
ή λογικά κενά, τα προκύψαντα από την ακροαµατική διαδικασία πραγµατικά 
περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην 
ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν ο δικαστής 
αποδίδει διαφορετική έννοια σ' αυτή από εκείνη που πράγµατι έχει, εσφαλµένη δε 
εφαρµογή υφίσταται όταν ο δικαστής δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά 
που δέχθηκε στη διάταξη που εφαρµόστηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που ιδρύει, όπως και οι παραπάνω πληµµέλειες, τον 
από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει και όταν η 
παραβίαση εκείνη λαµβάνει χώρα εκ πλαγίου, γιατί δεν αναφέρονται στην απόφαση 
µε σαφήνεια, πληρότητα και συγκεκριµένο τρόπο τα πραγµατικά περιστατικά που 
προέκυψαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου από την ακροαµατική διαδικασία ή 
κατά την έκθεση αυτών υπάρχει αντίφαση, είτε στην ίδια την αιτιολογία, είτε µεταξύ 
της αιτιολογίας και του διατακτικού της απόφασης, ώστε να µην είναι εφικτός ο 
έλεγχος από τον Άρειο Πάγο για την ορθή ή µη εφαρµογή του νόµου, οπότε η 
απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
- Η αιτιολογία της προσβαλλόµενης απόφασης δεν είναι η επιβαλλόµενη από τις 
διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και 
εµπεριστατωµένη, αλλά ελλιπής, ασαφής και αντιφατική και ως εκ τούτου στερείται 
νόµιµης βάσης. Ειδικότερα, στο σκεπτικό της η πληττόµενη απόφαση δέχεται: α) ότι 
η εγκαλούσα Κ. Ά. Ζ. που είχε την εκµετάλλευση, ως µισθώτρια του ξενοδοχείου 
"ΧΧΧ ΗΟΤΕL" και ο σύζυγος της Κ. Γ., ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας µε την 
επωνυµία "Τουριστικές επιχειρήσεις Π. Α.Ε.", στην οποία ανήκε το ως άνω 
ξενοδοχείο, ανέθεσαν στον κατηγορούµενο, ο οποίος γνώριζε τις σχετικές 
διαδικασίες, να τακτοποιήσει τις εκκρεµότητες µε διάφορες δηµόσιες αρχές (έκδοση 
ειδικού σήµατος από τον ΕΟΤ στο όνοµα της εγκαλούσας, περαίωση των 
εκκρεµοτήτων µε το ΙΚΑ- ρύθµιση χρεών, χορήγηση άδειας λειτουργίας από την 
πυροσβεστική υπηρεσία και έκδοση δανείου από την τοπική Τράπεζα), και β) ότι για 
το σκοπό αυτό του παρέδωσαν τις από 29/4/2003 εξουσιοδοτήσεις, προκειµένου 
αυτός να ενεργεί για λογαριασµό της επιχειρήσεως τους σε όλες τις δηµόσιες 
υπηρεσίες, από τις οποίες συνάγεται ότι αυτός είχε τη συναίνεση τους να υπογράφει 
τα απαιτούµενα έγγραφα προς τις εν λόγω υπηρεσίες. Στη συνέχεια όµως η 
προσβαλλόµενη απόφαση δέχεται ότι ο αναιρεσείων έθεσε κατ' αποµίµηση την 
υπογραφή της Κ. Ά. Ζ., υπό τη σφραγίδα µε το ονοµατεπώνυµο της και µε τα 
στοιχεία της επιχείρησης της, χωρίς τη συναίνεση της, στα έγγραφα που κατάρτισε 
από την αρχή ο ίδιος (ήτοι τα από 21/5/2003, 29/5/2003, 31/5/2003, 1/6/2003 και 
12/1/2005 λεπτοµερώς αναφερόµενα στην προσβαλλόµενη έγγραφα που 
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απευθύνονταν στις διαλαµβανόµενες σ' αυτή δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες και που 
προσκόµισε στη συνέχεια ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου κατά τη 
συζήτηση της από 2/8/2004 εργατικής αγωγής του κατά της ως άνω Κ. Α. Ζ. και 
λοιπών εναγοµένων, µε την οποία ζητούσε την επιδίκαση 40.200 ευρώ από την 
εργασία του ως διευθυντής του ξενοδοχείου "ΡΑLΜ ΒΕΑCΗ ΗΟΤΕL"), χωρίς όµως 
να παραθέτει πραγµατικά περιστατικά που να θεµελιώνουν την κρίση ότι για τα εν 
λόγω έξι έγγραφα, τα οποία επίσης απευθύνονταν σε δηµόσιες υπηρεσίες προς 
περαίωση διαφόρων εκκρεµοτήτων του ξενοδοχείου, δεν είχε δώσει τη συναίνεση της 
η εγκαλούσα. ∆ηλαδή η προσβαλλόµενη απόφαση δεν διευκρινίζει και δεν αιτιολογεί 
γιατί αυτά τα συγκεκριµένα έξι έγγραφα εξαιρέθηκαν από τις µε ηµεροµηνία 
29/4/2003 εξουσιοδοτήσεις της εγκαλούσας και για ποιό λόγο. Με τις παραπάνω 
ασαφείς και ελλιπείς αιτιολογίες της προσβαλλόµενης απόφασης καθίσταται 
ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής των ουσιαστικών 
ποινικών διατάξεων που εφαρµόστηκαν. Εποµένως, είναι βάσιµοι οι σχετικοί λόγοι 
από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ και Ε του ΚΠ∆ λόγοι της κρινόµενης αίτησης 
αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και έλλειψη 
νόµιµης βάσης και πρέπει να γίνουν δεκτοί και να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη 
απόφαση στο σύνολο της. Περαιτέρω, εφόσον οι χαρακτηριζόµενες στο νόµο ως 
πληµµελήµατα µερικότερες πράξεις της πλαστογραφίας κατ' εξακολούθηση (άρθρο 
216 παρ. 1, 98 του ΠΚ), φέρονται ότι τελέστηκαν στις 21/5/2003, 29/5/2003 και 
31/5/2003, έκτοτε δε και µέχρι την ηµέρα της διασκέψεως (8/6/2001), παρήλθε 
χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει την οκταετία, το αξιόποινο των µερικότερων αυτών 
πράξεων που διατηρούν την αυτοτέλεια τους ως προς την παραγραφή, εξαλείφθηκε 
µε την παραγραφή ( άρθρα 111 παρ. 1 και 3, 112 και 113 παρ. 1,2 και 3 του ΠΚ). 
∆εδοµένου δε ότι ο Άρειος Πάγος λαµβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη την παραγραφή, 
αν κριθεί και ένας λόγος αναιρέσεως βάσιµος( άρθρο 511 εδ. γ του ΚΠ∆), πρέπει να 
παύσει οριστικά η ποινική δίωξη, που ασκήθηκε σε βάρος του αναιρεσείοντος για τις 
µερικότερες αυτές πράξεις, κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 370 περ. β του ίδιου 
κώδικα. Για τις λοιπές, όµως, πράξεις που δεν έχουν παραγραφεί, πρέπει να 
παραπεµφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο που θα συγκροτηθεί 
από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουµένως (άρθρο 519 του 
ΚΠ∆). 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 111, 112, 113, 216, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 817 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Λαθρεµπορία. 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 περίσταση. Από τη 
διάταξη αυτή, η οποία αποβλέπει στην προστασία της ασφάλειας και της 
ακεραιότητας των εγγράφων συναλλαγών, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της πλαστογραφίας απαιτείται, αντικειµενικώς µεν η απαρχής κατάρτιση 
από τον υπαίτιο εγγράφου, που το εµφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλον ή η 
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νόθευση γνησίου εγγράφου, υποκειµενικώς δε δόλος, που περιλαµβάνει τη γνώση και 
τη θέληση των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία απαρτίζουν την πράξη αυτή και 
επιπλέον σκοπός του υπαιτίου να παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού ή 
νοθευµένου εγγράφου άλλον σχετικά µε γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες 
συνέπειες, οι οποίες αναφέρονται στην παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή, µεταβίβαση 
ή απόσβεση δικαιώµατος ή έννοµης σχέσεως ή καταστάσεως, δηµοσίας ή ιδιωτικής 
φύσεως, αδιάφορου όντος αν ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε. Η πλαστογραφία, 
σύµφωνα, µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου 216 του ΠΚ, όπως 
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 7 α' Ν. 2408/1996 και στη συνέχεια 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 2 Ν. 2721/1999, προσλαµβάνει τον χαρακτήρα 
του κακουργήµατος και ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, εάν ως 
άµεσο αποτέλεσµα της πράξεως του, σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε 
άλλον, περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτο ή σκόπευε να βλάψει άλλον και το 
όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ, ή διαπράττει 
πλαστογραφία κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική 
ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ, έστω και αν δεν επιτεύχθηκε τελικώς, ο 
σκοπός του οφέλους ή της βλάβης τρίτου. Για τη στοιχειοθέτηση της 
κακουργηµατικής πλαστογραφίας δεν είναι αναγκαίο η περιουσιακή µετακίνηση να 
είναι άµεσα συνδεδεµένη µε αυτήν, µε την έννοια ότι θα πρέπει να επέρχεται ευθέως 
και αµέσως µε µόνη την υλική πράξη της καταρτίσεως ή της νοθεύσεως εγγράφου. 
Αρκεί ότι το όφελος ή η περιουσιακή ζηµία έχουν ενταχθεί στον επιδιωκόµενο σκοπό 
και στο εν γένει µε την πλαστογραφία παραπλανητικό σχέδιο του δράστη και µε την 
κατάρτιση του πλαστού εγγράφου διαµορφώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για 
να υπάρξει στη συνέχεια η δυνατότητα, έστω και µε την παρεµβολή άλλων ενεργειών 
του δράστη, χρονικώς εποµένων της καταρτίσεως του πλαστού εγγράφου, να επέλθει 
το σκοπηθέν όφελος ή η περιουσιακή ζηµία. Οι τυχόν επιπρόσθετες και επόµενες 
ενέργειες του δράστη δεν αναιρούν το πρόσφορο της πλαστογραφίας να επιφέρει το 
περιουσιακό όφελος ή την περιουσιακή ζηµία, την οποία επιδιώκει ο δράστης, αφού, 
κατά την έννοια της ερµηνευοµένης διατάξεως, για τη θεµελίωση του αξιοποίνου ο 
νόµος απέβλεπε όχι στην αµεσότητα της ενέργειας του δράστη σε σχέση µε το 
αποτέλεσµα της περιουσιακής βλάβης ή του οφέλους, αλλά στην αµεσότητα του 
κινδύνου, τον οποίο έχει αυτή καθ' εαυτή η υλική πράξη της πλαστογραφίας, έστω 
και αν πρέπει να ακολουθήσει ενδεχοµένως και περαιτέρω ενέργεια αυτού, η οποία 
ουσιαστικώς ενεργοποιεί τον κίνδυνο της επελεύσεως του οφέλους ή της βλάβης. 
Περί των ανωτέρω, τέλος, συνηγορεί και το γεγονός ότι στην πλαστογραφία υπό 
οποιαδήποτε µορφή (κατάρτιση πλαστού ή νόθευση γνησίου εγγράφου) η διαβάθµιση 
του αξιοποίνου της διαπλάσσεται στο νόµο ως έγκληµα σκοπού και µε αυτήν, δια της 
συστηµατικής εντάξεως της στο περί τα υποµνήµατα κεφάλαιο του ΠΚ, σκοπείται η 
ασφάλεια και η ακεραιότητα των εγγράφων συναλλαγών και όχι των περιουσιακών 
δικαίων (ΟλΑΠ 3/2008, ΑΠ 2041/2009). Στην περίπτωση τελέσεως της 
πλαστογραφίας κατ' εξακολούθηση, για την κρίση σχετικά µε το ύψος του οφέλους 
της ζηµίας και για τον ποινικό χαρακτήρα της πράξεως ως κακουργήµατος ή 
πληµµελήµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 98 ΠΚ. η οποία 
προστέθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 11 εδάφιο πρώτο Ν. 2721/1999, λαµβάνεται υπόψη 
η συνολική αξία του αντικειµένου της πράξεως, αν ο δράστης απέβλεπε µε τις 
µερικότερες πράξεις του στο αποτέλεσµα αυτό. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του 
άρθρου 13 εδ. στ' ΠΚ, κατ' επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει όταν από 
την επανειληµµένη τέλεση της πράξεως ή από την υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο 
δράστης, µε πρόθεση επανειληµµένης τελέσεως της πράξεως, προκύπτει σκοπός του 
δράστη για πορισµό εισοδήµατος. Κατά συνήθεια δε όταν από την επανειληµµένη 
τέλεση της πράξεως προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς διάπραξη του 
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συγκεκριµένου εγκλήµατος ως στοιχείο της προσωπικότητας του. Στο κατ' 
εξακολούθηση έγκληµα (άρθρο 98 ΠΚ), το οποίο συγκροτείται όταν συντρέχουν στο 
ίδιο πρόσωπο περισσότερες αυτοτελείς µερικότερες πράξεις του ίδιου εγκλήµατος, 
ενυπάρχει οπωσδήποτε και το στοιχείο της επανειληµµένης τελέσεως ενός και του 
αυτού εγκλήµατος (ΑΠ 1409/2009, 1979/2009).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 155 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 "Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας" "Λαθρεµπορία είναι α)η εντός του τελωνειακού εδάφους εισαγωγή ή εξ 
αυτού εξαγωγή εµπορευµάτων υποκειµένων σε δασµούς, φόρους και λοιπές 
επιβαρύνσεις που εισπράττονται στα Τελωνεία, χωρίς τη γραπτή άδεια της αρµόδιας 
Τελωνειακής Αρχής ή σε άλλο από τον ορισµένο παρ' αυτής τόπο ή χρόνο και β 
οποιαδήποτε ενέργεια, που αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή την 
Ευρωπαϊκή Ένωση των υπ’ αυτών εισπρακτέων δασµών, φόρων και λοιπών 
επιβαρύνσεων από τα εισαγόµενα ή εξαγόµενα εµπορεύµατα και αν ακόµη αυτά 
εισπράχθηκαν κατά χρόνο και τρόπο διάφορο εκείνου που ορίζει ο νόµος". Κατά δε 
το άρθρο 157 παρ. 1 στοιχ. β' του ίδιου νόµου, η λαθρεµπορία τιµωρείται µε 
φυλάκιση ενός (1) έτους. Περαιτέρω, το άρθρο 137 του ίδιου νόµου, πριν από την 
αντικατάσταση του µε το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 3453/2006, όριζε ότι: "Α. Κοινοτικά 
Οχήµατα. Η κατοχή ή η κυκλοφορία κοινοτικών οχηµάτων από πρόσωπα 
εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, χωρίς να έχει τηρηθεί καµία από τις διατυπώσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 129 και 130 του παρόντα Κώδικα, αποτελεί απλή 
τελωνειακή παράβαση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 142 του 
παρόντα Κώδικα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιβάλλεται πρόστιµο, το οποίο 
καθορίζεται στο ύψος των αναλογουσών στο όχηµα φορολογικών επιβαρύνσεων... Β. 
Οχήµατα Τρίτων Χωρών 1. Οι διατάξεις περί τελωνειακών παραβάσεων και 
λαθρεµπορίας των άρθρων 142 και επόµενα του παρόντα Κώδικα, που ισχύουν για 
τον εισαγωγικό δασµό και το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των οχηµάτων, 
εφαρµόζονται και για το τέλος ταξινόµησης. 2. Η κατοχή ή κυκλοφορία οχήµατος 
που έχει τεθεί σε ανάλωση, χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόµενου τέλους 
ταξινόµησης, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών από την 
ηµεροµηνία που το τέλος κατέστη απαιτητό, χωρίς ο υπόχρεος να προσέλθει στην 
Τελωνειακή Αρχή για τη νόµιµη τακτοποίηση του οχήµατος, αποτελεί λαθρεµπορία 
και εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 142 και επόµενα του παρόντα 
Κώδικα..". Το ανωτέρω άρθρο 137 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 
3453/2006, στο οποίο ουσιαστικά επαναλαµβάνονται οι προµνησθείσες βασικές 
διατάξεις που αφορούν την κατοχή και κυκλοφορία οχηµάτων κοινοτικών και τρίτων 
Χωρών, χωρίς την καταβολή του τέλους ταξινόµησης, και ορίζονται τα εξής: Α. 
Κοινοτικά Οχήµατα. 1. Η κατοχή ή η κυκλοφορία Κοινοτικών Οχηµάτων από 
πρόσωπα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, για τα οποία δεν πληρούνται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 133 του παρόντα Κώδικα, χωρίς να έχει 
τηρηθεί καµία από τις διατυπώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 129 και 130 αυτού, 
αποτελεί απλή τελωνειακή παράβαση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 
142 του παρόντα κώδικα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιβάλλεται εφάπαξ πρόστιµο, 
το οποίο καθορίζεται ως κατωτέρω ... Β. Οχήµατα τρίτων Χωρών. 1. Οι διατάξεις 
περί Τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεµπορίας των άρθρων 142 και επόµενα του 
παρόντα Κώδικα, που ισχύουν για τον εισαγωγικό δασµό και το Φόρο Προστιθέµενης 
Αξίας (Φ.Π.Α.) των οχηµάτων, εφαρµόζονται και για το τέλος ταξινόµησης. 2. Η 
κατοχή ή κυκλοφορία οχήµατος που έχει τεθεί σε ανάλωση, χωρίς ταυτόχρονη 
καταβολή του οφειλόµενου τέλους ταξινόµησης, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 
των τριών µηνών (από την ηµεροµηνία που το τέλος κατέστη απαιτητό, χωρίς ο 
υπόχρεος να προσέλθει στην Τελωνειακή Αρχή για τη νόµιµη τακτοποίηση του 
οχήµατος, καθώς και η κατοχή ή κυκλοφορία οχηµάτων Τρίτων Χωρών από 
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πρόσωπα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, για τα οποία δεν πληρούνται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Τελωνειακού Καθεστώτος της 
προσωρινής εισαγωγής, αποτελεί λαθρεµπορία και εφαρµόζονται οι σχετικές 
διατάξεις των άρθρων 142 και επόµενων του παρόντα Κώδικα ...". Από τις διατάξεις 
αυτές, προκύπτει ότι η κατοχή ή κυκλοφορία οχηµάτων προελεύσεως Χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Κοινοτικών), για τα οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 129 και 130 του Τελωνειακού Κώδικα (καταβολή του τέλους 
ταξινόµησης κλπ) αποτελεί απλή τελωνειακή παράβαση, ενώ η κατοχή ή κυκλοφορία 
Οχηµάτων προελεύσεως Τρίτων Χωρών (µη κοινοτικών) εκτός από τελωνειακή 
παράβαση, αποτελεί και λαθρεµπορία, για την οποία εφαρµόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 142 επ. του ν. 2960/2001. Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 320 του Κανονισµού 
ΕΟΚ 2454/1993, εφόσον πρέπει να αποδειχθεί ο κοινοτικός χαρακτήρας Οδικού 
οχήµατος µε κινητήρα, ταξινοµηµένου σε Κράτος - Μέλος της Κοινότητας, το εν 
λόγω όχηµα θεωρείται ως κοινοτικό, εφόσον συνοδεύεται από την πινακίδα 
κυκλοφορίας και το έγγραφο ταξινόµησης του και εφόσον τα χαρακτηριστικά 
ταξινόµησης του, όπως αυτά προκύπτουν από το έγγραφο ταξινόµησης και, 
ενδεχοµένως, από την πινακίδα κυκλοφορίας, πιστοποιούν κατά τρόπο ασφαλή τον 
Κοινοτικό χαρακτήρα. Έτσι, ο κοινοτικός χαρακτήρας του οχήµατος αποδεικνύεται 
κατά τον ως άνω αποκλειστικό τρόπο (ΑΠ 1956/2010). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 45 
ΠΚ, αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη πράξη, καθένας τους 
τιµωρείται ως αυτουργός της πράξης. Με τον όρο "από κοινού" νοείται αντικειµενικά 
σύµπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξεως και υποκειµενικά κοινός δόλος, δηλαδή 
ότι ο κάθε συµµέτοχος θέλει ή αποδέχεται την πραγµάτωση της αντικειµενικής 
υποστάσεως του διαπραττόµενου εγκλήµατος γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί 
συµµέτοχοι πράττουν µε δόλο τελέσεως του ίδιου εγκλήµατος. Είναι δε αδιάφορο αν 
η πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος τελείται από όλους 
κατά τον αυτό τρόπο και µε την αυτή ενέργεια. Αρκεί ότι όλοι τελούν εν γνώσει της 
προθέσεως µεταξύ τους για την τέλεση του ίδιου εγκλήµατος (ΟλΑΠ 50/1990). 
Καθένας δε των συµµετοχών τιµωρείται ως αυτουργός της αξιόποινης πράξης που 
τέλεσαν.  
- 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, 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. Σε 
σχέση δε µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη 
βεβαιότητα αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, 
έγγραφα κ.λ.π.), χωρίς να απαιτείται να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από καθένα 
από αυτά ούτε η αξιολογική συσχέτισή τους. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι κατ' 
αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, διότι ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής 
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των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του 
εγκλήµατος και εξυπακούεται ότι υπάρχει σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση από την 
πραγµάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο νόµος αξιώνει πρόσθετα στοιχεία 
για το αξιόποινο, όπως η γνώση ορισµένου περιστατικού ή σκοπός επελεύσεως 
ορισµένου πρόσθετου αποτελέσµατος. Η κατά τα προαναφερθέντα ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία των αποφάσεων πρέπει να επεκτείνεται και στους 
αυτοτελείς ισχυρισµούς, εκείνους δηλαδή που προβάλλονται στο δικαστήριο της 
ουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠ∆, από τον 
κατηγορούµενο ή το συνήγορό του και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της 
πράξης ή της ικανότητας για καταλογισµό ή στη µείωση αυτής ή στην εξάλειψη του 
αξιοποίνου της πράξης ή τη µείωση της ποινής, εφόσον, όµως, αυτοί προβάλλονται 
κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, µε όλα δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία 
είναι αναγκαία κατά την οικεία διάταξη για τη θεµελίωση τους. ∆ιαφορετικά, το 
δικαστήριο της ουσίας δεν υπέχει υποχρέωση να απαντήσει αιτιολογηµένα στην 
απόρριψή τους. Τέτοιος ισχυρισµός είναι και το ότι το προερχόµενο από Χώρα του 
Εξωτερικού αυτοκίνητο είναι κοινοτικό, αφού η παραδοχή του οδηγεί στην απαλλαγή 
του κατηγορουµένου, καθόσον, στην περίπτωση αυτή, όπως προαναφέρθηκε, 
πρόκειται όχι για λαθρεµπορία, αλλά για απλή τελωνειακή παράβαση, η οποία είναι 
ανέγκλητη. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 45, 84, 98, 216, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,  
Νόµοι: 2960/2001, άρθ. 129, 130, 142, 155, 157,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 749 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ.1 και 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. 
Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος για τον παραπάνω σκοπό εν γνώσει 
χρησιµοποιεί πλαστό ή νοθευµένο έγγραφο. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι 
για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της πλαστογραφίας απαιτείται αντικειµενικώς 
µεν η απαρχής κατάρτιση εγγράφου, κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. γ' του ΠΚ 
από τον υπαίτιο που το εκδίδει στο όνοµα άλλου ως εάν είχε καταρτισθεί και εκδοθεί 
από τον άλλον ή µε την κατ' αποµίµηση θέση της υπογραφής άλλου σε υπάρχον 
έγγραφο ή µε την κατάχρηση της εν λευκώ υπογραφής άλλου είτε η νόθευση 
εγγράφου µε αλλοίωση της εννοίας του περιεχοµένου του µε προσθήκη ή εξάλειψη 
λέξεων αριθµών ή σηµείων. Υποκειµενικώς απαιτείται δόλος του δράστη, που 
περιλαµβάνει, έστω και µε την έννοια της αµφιβολίας, τη γνώση των πραγµατικών 
περιστατικών της αντικειµενικής υποστάσεως της και τη θέληση ή αποδοχή να 
συντελέσει µε την ενέργεια του στην πραγµάτωση των περιστατικών αυτών και 
επιπροσθέτως το σκοπό του δράστη να παραπλανήσει άλλον µε τη χρήση του 
πλαστού ή του νοθευµένου εγγράφου για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες 
συνέπειες, οι οποίες αναφέρονται στην παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή, µεταβίβαση 
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(ή κατάργηση) δικαιώµατος ή εννόµου σχέσεως, δηµόσιας ή ιδιωτικής φύσεως, όντος 
αδιαφόρου εάν ο σκοπός αυτός επιτευχθεί. 
- Η χρήση του πλαστού εγγράφου από τον δράστη της πλαστογραφίας δεν αποτελεί 
στοιχείο του αξιοποίνου της πράξεως αυτής, αλλά λαµβάνεται υπόψη ως 
επιβαρυντική περίπτωση για την επιµέτρηση της ποινής και µπορεί να γίνει µε 
οποιοδήποτε τρόπο χρησιµοποιείται το έγγραφο είτε αµέσως είτε εµµέσως εποµένως 
και µε την υποβολή του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου σε υπηρεσία του ∆ηµοσίου 
ή άλλης Αρχής προς παραπλάνηση του επιλαµβανοµένου υπαλλήλου ή λειτουργού 
αυτής ώστε να προβεί σε ενέργεια της αρµοδιότητάς του. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει την από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, όταν 
αναφέρονται σ' αυτήν, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, 
τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική 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 
νοµικοί συλλογισµοί µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή 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 και, σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα, αρκεί να 
αναφέρονται κατ' είδος γενικώς χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται τι προέκυψε 
χωριστά από καθένα από αυτά, και να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και 
συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µόνο ορισµένα από αυτά. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 216, 
ΚΠ∆: 170, 178, 183, 333, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Πλαστογραφία - Πλαστογραφία σε βάρος του ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1515 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. 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 ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, 
όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε 
αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα, 
κλπ.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά 
από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν 
υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. ∆εν αποτελούν όµως λόγους 
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αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε 
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής 
συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται 
η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν ο ∆ικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη 
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο της 
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν 
στη διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η 
οποία υπάρχει, όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο 
συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την 
ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.  
- Με βάση τις παραδοχές του το ∆ικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλόµενη 
απόφαση του την απαιτούµενη από τις αναφερόµενες διατάξεις του Συντάγµατος και 
του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτή 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 το άνω εγκλήµατος για το οποίο καταδικάστηκε ο 
αναιρεσείων, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους 
συλλογισµούς, µε βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές 
ποινικές διατάξεις των άρθρων 18 εδ.β' , 26 παρ.1α, 27 παρ.1, 83, 84παρ. 2α, 98 και 
216 παρ. 1, 3 ΠΚ και άρθρ. 1 παρ. 1 Ν.1608/1950, όπως ισχύει µετά την αντικ/σή του 
µε το άρθρ. 36 παρ. 1 του Ν. 2172/1993 και την τροπ/σή του µε το άρθρ. 4 παρ. 3 του 
Ν.2408/1996, τις οποίες ορθά ερµήνευσε και εφάρµοσε, χωρίς να τις παραβιάσει ούτε 
ευθέως, ούτε εκ πλαγίου και χωρίς να στερήσει έτσι την απόφαση από νόµιµη βάση. 
Ειδικότερα, αναφέρονται στην αιτιολογία της αποφάσεως 794-795/2009 του 
Πενταµελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, τα αποδεικτικά µέσα κατά το είδος τους 
(µάρτυρες, έγγραφα, απολογία κατηγορουµένου), από τα οποία το ∆ικαστήριο 
συνήγαγε τα περιστατικά που εκτέθηκαν και οδηγήθηκε στην καταδικαστική του 
κρίση, ενώ δεν υπήρχε κατά νόµο, ανάγκη να τα παραθέσει αναλυτικά και να εκθέσει 
τί προκύπτει χωριστά από το καθένα από αυτά. Και συγκεκριµένα έλαβε υπόψη του 
το ∆ικαστήριο της ουσίας και συνεκτίµησε µαζί µε τα υπόλοιπα αποδεικτικά µέσα και 
τις ένορκες καταθέσεις των µαρτύρων κατηγορίας: 1) Σ5, 2) Σ3, 3) Σ4, 4) Σ, 5) Σ1 και 
6) Σ2. Σύµφωνα µε τα άνω λεχθέντα, το ∆ικαστήριο της ουσίας προκειµένου να 
καταλήξει στην καταδικαστική κρίση του, οδηγήθηκε στις προαναφερόµενες 
παραδοχές, που αποτελούν την απαιτούµενη από τις πιο πάνω διατάξεις ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Συγκεκριµένα, κατά τρόπο σαφή και πλήρη, 
αναφέρονται όλα τα στοιχεία που συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος για το οποίο αυτός καταδικάστηκε, οι αποδείξεις από τις 
οποίες προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις µε τις οποίες έγινε η υπαγωγή των 
περιστατικών που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική διάταξη που εφαρµόστηκε, χωρίς 
να εµφιλοχωρήσουν ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά. Για την πληρότητα δε της 
αιτιολογίας, είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού και 
διατακτικού, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Είναι αβάσιµες και πρέπει να 
απορριφθούν, οι επιµέρους αντίθετες αιτιάσεις του αναιρεσείοντος και συγκεκριµένα, 
ότι:1) Οι επίδικες φωτοτυπίες διασαφήσεων δεν είναι κατά νόµο έγγραφα µε την 
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παραπάνω έννοια, διότι κατά κανένα τρόπο δεν ήταν κατά νόµο πρόσφορες ή δεν 
προορίζονταν να αποδείξουν γεγονός που έχει έννοµη συνέπεια. Εποµένως ο 
εκτελωνισµός µε χρήση και κατάθεση απλής φωτοτυπίας της διασάφησης είναι και 
αντίθετος µε τον νόµο και δεν νοείται πρακτική ∆ηµοσίας υπηρεσίας αντίθετη µε 
συγκεκριµένες νοµικές διατάξεις. Λανθασµένα εποµένως το εκδόν την 
προσβαλλόµενη απόφαση ∆ικαστήρο ερµήνευσε και εφήρµοσε τις σχετικές νοµικές 
διατάξεις των άρθρων 13 περ. γ' εδ. α' ΠΚ και 216 ΠΚ. Αβάσιµα όµως, διότι στην 
έννοια του εγγράφου κατά τα άρθρα 13γ' και 216 ΠΚ, περιλαµβάνεται και το 
φωτοτυπικό αντίγραφο εγγράφου, στο οποίο απεικονίζεται το πρωτότυπο εγγράφου, 
µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλης συσκευής (ΟλΑΠ 2/2000). Κατά συνέπεια, το 
γεγονός µε έννοµη σηµασία, που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει το 
πρωτότυπο εγγράφου, εµφανίζεται και στο πιστό αντίγραφο, έστω και αν δεν είναι 
επικυρωµένο και, εποµένως, µπορεί να αποδειχθεί µε αυτό (ΑΠ 2/2004 ΠοινΧρ Ν∆' 
394), 2) Μεταξύ αιτιολογιών και διατακτικού υφίσταται σηµαντική αντίφαση, αφού 
στο µεν διατακτικό γίνεται δεκτό ότι "τα παραποιηµένα φωτοαντίγραφα 
διασαφήσεων εισαγωγής ή µεταφόρτωσης τα οποία αν και ανεπιβεβαίωτα ή 
ανεπικύρωτα ήταν προορισµένα και πρόσφορα κατά τη συναλλακτική πρακτική να 
αποδείξουν την ύπαρξη αντιστοίχων πρωτοτύπων εγγράφων, µε το ίδιο 
περιεχόµενο.." ενώ κατά τις αιτιολογίες η παραπλάνηση του Τελωνείου, 
επετυγχάνετο δια µόνης της καταθέσεως φωτοτυπιών διασαφήσεων. Πρόκειται περί 
δύο όλως διαφορετικών θέσεων ως προς την µεθόδευση και λειτουργία του στοιχείου 
"σκοπός παραπλάνησης", η δε ασάφεια και αντίφαση των δύο αυτών θέσεων, καθιστά 
ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο ως προς το τι δέχεται τελικά η απόφαση και ως προς 
την ορθή ή όχι εφαρµογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης του άρθρου 216 παρ. 3 
του ΠΚ. Παραβιάσθηκε εποµένως και εκ πλαγίου η παραπάνω ουσιαστική διάταξη, 
αλλά και αυτή του άρθρου 13 περ. γ'εδ. α' ΠΚ, η δε πληµµέλεια αυτή καθιστά 
αναιρετέα την απόφαση, για τον λόγο του άρθρου 510 παρ. 1 περ. Ε του ΚΠ∆. Είναι 
αβάσιµη επίσης και η αιτίαση αυτή, καθόσον, κατά τα άνω λεχθέντα, καµιά αντίφαση 
µεταξύ σκεπτικού και διατακτικού στην προσβαλλόµενη απόφαση υπάρχει, είναι δε 
επιτρεπτή η αναφορά του σκεπτικού για την αιτιολογία, στο διατακτικό, µε το οποίο 
αποτελεί ενιαίο σύνολο, αφού το τελευταίο περιέχει λεπτοµερώς τα πραγµατικά 
περιστατικά που στηρίζουν την ενοχή, ούτε εξάλλου ευθέως ή εκ πλαγίου 
παραβιάστηκαν οι άνω διατάξεις του ΠΚ. Και 3) ότι η απόφαση στερείται της ειδικής 
και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας την οποία επιτάσσει το άρθρο 93 του Συντ. και 
139 του ΚΠ∆, αφού δεν εξηγεί το δικάσαν ∆ικαστήριο µε την αναιρεσειόµενη 
απόφασή του από ποιά στοιχεία η αποδείξεις προέκυψε, ότι παρά τις αυστηρές 
νοµοθετικές προβλέψεις και προδιαγραφές, τις Υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιες 
διαταγές και άλλες οδηγίες, οι οποίες καθιστούσαν εντελώς απαγορευτική τη χρήση 
φωτοτυπιών, αντί των προβλεποµένων επισήµων πρωτοτύπων εντύπων διασαφήσεων, 
συµπληρωµένων πρωτοτύπως µε γραφοµηχανή ή χειρογράφως µε µελάνη, ώστε να 
διασφαλίζονται τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου, ειδικά στο Τελωνείο ΧΧΧ, του Νοµού 
ΧΧΧ επιτρεπόταν η χρήση φωτοτυπιών από διασαφήσεις. Αβάσιµα όµως, διότι, όπως 
προαναφέρθηκε, το γεγονός µε έννοµη σηµασία, που προοριζόταν να αποδείξει το 
πρωτότυπο του εγγράφου, αποδείκνυαν και οι φωτοτυπίες από τις εν λόγω 
διασαφήσεις.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 18, 26, 27, 83, 98, 216,  
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Υπεξαίρεση - Υπεξαίρεση αντικειµένων ιδιαίτερα µεγάλης αξίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 438 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Κακουργηµατική υπεξαίρεση. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας της αποφάσεως. 
Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά το άρθρ. 375 παρ. 1 ΠΚ, όποιος ιδιοποιείται παρανόµως ξένο (ολικά ή εν 
µέρει) κινητό πράγµα που περιήλθε στην κατοχή του µε οποιονδήποτε τρόπο 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών και αν το αντικείµενο της υπεξαίρεσης είναι 
ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση τουλάχιστο ενός έτους. Από την διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της υπεξαίρεσης απαιτείται το 
ξένο κινητό πράγµα να περιέλθει µε οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή του δράστη, ο 
τελευταίος να ιδιοποιηθεί αυτό παράνοµα καθ' όν χρόνον βρίσκεται στην κατοχή του 
και να έχει δολία προαίρεση προς τούτο, η οποία καταδηλώνεται µε οποιαδήποτε 
ενέργεια του που εµφανίζει εξωτερίκευση της θέλησης του να το ενσωµατώσει στην 
περιουσία του. Κατά δε το άρθρ. 375 παρ. 2 ΠΚ αν πρόκειται για αντικείµενο (της 
υπεξαίρεσης) ιδιαίτερα µεγάλης αξίας που το έχουν εµπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω 
ανάγκης, ή λόγω της ιδιότητός του ως εντολοδόχου, επιτρόπου, ή κηδεµόνα του 
παθόντος ή ως µεσεγγυούχου ή διαχειριστού ξένης περιουσίας, ο υπαίτιος τιµωρείται 
µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών. Από την τελευταία αυτή διάταξη, προκύπτει ότι η 
κακουργηµατική µορφή της υπεξαίρεσης προϋποθέτει πάντοτε ότι το αντικείµενο της 
είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας και επί πλέον ότι συντρέχει µία από τις ειδικά και 
περιοριστικά πλέον προβλεπόµενες περιπτώσεις εµπιστοσύνης, όπως είναι του 
εντολοδόχου ή του διαχειριστού ξένης περιουσίας. Κατά την έννοια της διάταξης 
αυτής για να έχει ο υπαίτιος της υπεξαίρεσης την ιδιότητα του διαχειριστού ξένης 
περιουσίας, πρέπει να ενεργεί διαχείριση, δηλαδή να ενεργεί όχι µόνον υλικές 
πράξεις, αλλά νοµικές πράξεις µε εξουσία αντιπροσώπευσης του εντολέα. Την 
εξουσία αυτή µπορεί να έχει είτε από τον νόµο είτε από σύµβαση. Περαιτέρω, κατά 
τη διάταξη του άρθρου 379 παρ. 2 του Π.Κ. ο υπαίτιος της πράξης της υπεξαίρεσης, 
εφόσον η πράξη αυτή δεν τιµωρείται σε βαθµό κακουργήµατος, απαλλάσσεται από 
κάθε ποινή αν ικανοποίησε εντελώς τον ζηµιωθέντα µε τη θέλησή του, µέχρι την 
έκδοση οριστικής αποφάσεως του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου µε την καταβολή του 
κεφαλαίου, των τόκων υπερηµερίας και των δικαστικών εξόδων που έχουν 
εκκαθαρισθεί και δηλώσει τούτο ο παθών και οι κληρονόµοι του. Από τη διάταξη 
αυτή, η οποία εφαρµόζεται µόνο επί πληµµεληµατικής υπεξαίρεσης, σαφώς 
προκύπτει ότι η από της ποινής απαλλαγή του κατηγορουµένου για υπεξαίρεση 
προϋποθέτει α) την πλήρη κατά κεφάλαιο, τόκους και λοιπά έξοδα ικανοποίηση του 
ζηµιωθέντος εφόσον αυτή χρονικά πραγµατοποιείται µέχρι την έκδοση της οριστικής 
αποφάσεως του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου και β) εκούσια καταβολή του 
υπεξαιρεθέντος χρηµατικού ποσού η οποία όµως δεν υπάρχει, όταν κατά το στάδιο 
της προδικασίας και κατά τη διενέργεια ερευνών, ανευρίσκεται, έστω και καθ' 
υπόδειξη του δράστη, το ποσό το οποίο ιδιοποιήθηκε αυτός, κατάσχεται και 
ακολούθως αποδίδεται τούτο στον ζηµιωθέντα.  
- Έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ 
απαιτούµενης ειδικής αιτιολογίας της αποφάσεως, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 
510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν σ' αυτήν δεν εκτίθενται µε 
πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά 
που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, σχετικά µε την αποδιδόµενη στον 
κατηγορούµενο αξιόποινη πράξη, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία συνήγαγε το 
δικαστήριο τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση 
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τους οποίους οδηγήθηκε στην περί της ενοχής κρίση του. Για την πληρότητα της 
αιτιολογίας αρκεί η µνεία του είδους των αποδεικτικών µέσων, στην αξιολόγηση των 
οποίων στήριξε την κρίση του, χωρίς να απαιτείται να εκτίθεται τι προέκυψε από 
καθένα από αυτά ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των 
διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους ή να 
προσδιορίζεται ποιο βαρύνει περισσότερο για το σχηµατισµό της δικανικής κρίσης. 
Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το ∆ικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε όλα 
τα αποδεικτικά στοιχεία, για το σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης και όχι 
µόνο µερικά από αυτά.  
- Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που ιδρύει λόγο 
αναίρεσης κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, συντρέχει όχι µόνον όταν το 
δικαστήριο δεν υπαγάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία δέχεται στη 
διάταξη που εφαρµόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, 
για το λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της αποφάσεως που 
περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, αντιφάσεις, ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 375, 379, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Υπεξαίρεση - Υπεξαίρεση αντικειµένων ιδιαίτερα µεγάλης αξίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1027 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κακουργηµατική υπεξαίρεση. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας 
του παραπεµπτικού βουλεύµατος. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διάταξης. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 375 παρ. 1 και 2 του ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 1 παρ. 9 του Ν. 2408/1996 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 3 β' εδ. 
τελευταίο του Ν. 2721/1999 "1. Όποιος ιδιοποιείται παρανόµως ξένο (εν όλω 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 
ιδιαιτέρως µεγάλης αξίας µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν η συνολική αξία 
υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) δραχµών, ήδη των 
(73.000) ευρώ, ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών. 2. Αν πρόκειται 
για αντικείµενο ιδιαιτέρως µεγάλης αξίας που το έχουν εµπιστευθεί στον υπαίτιο 
λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεµόνα του παθόντος ή 
µεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας, ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη 
µέχρι δέκα ετών". Από τις διατάξεις αυτές σαφώς συνάγεται ότι για τη 
στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος της υπεξαίρεσης σε 
βαθµό κακουργήµατος απαιτείται: α) το υλικό αντικείµενο του εγκλήµατος, που είναι 
κινητό πράγµα, να είναι εν όλω ή εν µέρει ξένο, υπό την έννοια ότι η κυριότητα 
αυτού ανήκει, κατά το αστικό δίκαιο, σε άλλον και όχι στο δράστη, β) η κατοχή του 
πράγµατος αυτού, κατά το χρόνο τέλεσης της αξιόποινης πράξης, να έχει περιέλθει µε 
οποιονδήποτε τρόπο στο δράστη, γ) παράνοµη ιδιοποίηση του πράγµατος από το 
δράστη, που υπάρχει όταν αυτή γίνεται χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή χωρίς να 
συντρέχει άλλο νόµιµο δικαίωµα του δράστη, δ) συνδροµή µιας τουλάχιστον 
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περίπτωσης από τις αναφερόµενες περιοριστικά στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 
αυτού, µεταξύ των οποίων εκείνη που ο ιδιοκτήτης έχει εµπιστευθεί το πράγµα στο 
δράστη, λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου και ε) το πράγµα κατά το χρόνο 
τέλεσης της πράξης να έχει ιδιαιτέρως µεγάλη αξία. Υποκειµενικά για την 
στοιχειοθέτηση της πράξης, απαιτείται δολία προαίρεση του δράστη, που 
εκδηλώνεται µε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία εµφανίζει εξωτερίκευση της θέλησής 
του να ενσωµατώσει το πράγµα, χωρίς νόµιµο δικαιολογητικό λόγο, στη δική του 
περιουσία. Εποµένως, σύµφωνα µε τα παραπάνω, και ο εντολοδόχος διαπράττει 
υπεξαίρεση όταν αρνείται να αποδώσει στον εντολέα, κατ' άρθρο 719 του ΑΚ, παν 
ό,τι έλαβε, καθώς και ό,τι κατ' άρθρο 721 του ίδιου Κώδικα προκαταβλήθηκε σ' 
αυτόν από τον εντολέα προς εκτέλεση της εντολής και δεν διατέθηκε προς τούτο, 
καθόσον δεν καθίσταται κύριος των προς εκτέλεση της εντολής δοθέντων σ' αυτόν.  
- Έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ 
απαιτούµενης ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας του παραπεµπτικού 
βουλεύµατος, η οποία ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' 
ΚΠ∆, υπάρχει, όταν δεν εκτίθενται 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 σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα αρκεί να αναφέρονται γενικώς και κατά 
το είδος τους χωρίς να γίνεται αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του τι προκύπτει 
από το καθένα, ούτε η αξιολογική συσχέτιση µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο 
βάρυνε 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∆. ∆εν αποτελούν, όµως, λόγους αναίρεσης στο µέτρο που µε 
αυτούς πλήττεται η ανέλεγκτη δικαστική κρίση του Συµβουλίου, αφού αυτοί δε 
διαλαµβάνονται µεταξύ των λόγων αναίρεσης κατά βουλευµάτων, που αναφέρονται 
περιοριστικά στο άρθρο 484 παρ. 1 ΚΠ∆.  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης που ιδρύει τον λόγο 
αναίρεσης του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. 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 διάταξης 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.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 375, 
ΚΠ∆: 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Υπέρβαση εξουσίας - Θετική και αρνητική υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 569 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αρνητική υπέρβαση εξουσίας. 
- Σύµφωνα µε τη γενική αρχή, που καθιερώνει το άρθρο 474 παρ. 2 ΚΠ∆, στην 
έκθεση πρέπει να αναφέρονται µε σαφήνεια και πληρότητα οι λόγοι για τους οποίους 
ασκείται το ένδικο µέσο. Οι λόγοι αυτοί, προκειµένου για έφεση κατ' αποφάσεως ή 
βουλεύµατος, για τα οποία δεν ορίζονται στον ΚΠ∆ περιοριστικά οι λόγοι εφέσεως, 
µπορεί να συνιστάται σε κάθε προσαπτόµενη στην απόφαση ή στο βούλευµα 
πραγµατική ή νοµική πληµµέλεια, µε την έννοια δε αυτή ως λόγος εφέσεως κατά της 
πρωτόδικης απόφασης µπορεί να προταθεί και η εσφαλµένη εκτίµηση των 
αποδείξεων από αυτήν, χωρίς να χρειάζεται στο δικόγραφο της έφεσης για το 
ορισµένο του λόγου αυτού, να γίνει ανάλυση του αποδεικτικού υλικού και ειδική 
αναφορά στα στοιχεία που τον θεµελιώνουν. Εξάλλου, αρνητική υπέρβαση εξουσίας 
υπάρχει όταν το δικαστήριο αρνείται να ασκήσει την δικαιοδοσία την οποία έχει από 
το νόµο, µολονότι συντρέχουν οι όροι άσκησής της. Τέτοια περίπτωση αρνητικής 
υπέρβασης εξουσίας υπάρχει και όταν το δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί ενδίκου 
µέσου, αλλά απορρίπτει αυτό ως απαράδεκτο, χωρίς να συντρέχει τέτοια περίπτωση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 474, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Φοροδιαφυγή - Εικονικά φορολογικά στοιχεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1552 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Παραγραφή. Υπέρβαση 
εξουσίας. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 19 παρ. 1 και 4 του Ν. 2523/1997, υπό την ισχύ του οποίου φέρεται 
τελεσθείσα η εν προκειµένω φοροδιαφυγή, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του 
µε το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 3220/2004, όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά 
φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή 
νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή µη την πληρωµή του 
φόρου, τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών µηνών. Εικονικό είναι το 
στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για µέρος αυτής 
ή για συναλλαγή που πραγµατοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που 
αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, 
µε την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύµατός του ούτε έχει 
θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την αναγραφόµενη στο 
στοιχείο διεύθυνση, δηµόσια οικονοµική υπηρεσία. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 21 
παρ. 10 του ίδιου ως άνω Ν. 2523/1997 "η παραγραφή των αδικηµάτων του παρόντος 
νόµου αρχίζει από την τελεσιδικία της αποφάσεως επί της προσφυγής που ασκήθηκε 
ή, σε περίπτωση µη ασκήσεως προσφυγής, από την οριστικοποίηση της φορολογικής 
εγγραφής λόγω παρόδου της προθεσµίας προς άσκησή της". Η τελευταία αυτή 
διάταξη για το χρόνο ενάρξεως της παραγραφής, εφόσον δεν κάνει διάκριση, 
κατελάµβανε και τα εγκλήµατα του ως άνω άρθρου 19, µολονότι η ποινική δίωξη γι' 
αυτά ασκούταν άµεσα, µε βάση τα πορίσµατα του φορολογικού ελέγχου και τη 
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µηνυτήρια αναφορά, (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 2 εδ. 3 του Ν. 2523/1997, όπως 
το εν λόγω εδάφιο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 πα. 3 του Ν. 2753/1999) και δεν 
είχε ως προϋπόθεση την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου επί της 
ασκηθείσης προσφυγής και επί µη ασκήσεως προσφυγής την οριστικοποίηση της 
φορολογικής εγγραφής µε την πάροδο της προς τούτο νόµιµης προθεσµίας, όπως επί 
των εγκληµάτων των άρθρων 17 και 18 του ίδιου νόµου. Από το γεγονός ότι στην 
περί παραγραφής ως άνω διάταξη του άρθρου 21 παρ. 10 τίθεται ως αφετηρία της 
παραγραφής η τελεσιδικία της αποφάσεως επί της ασκηθείσης προσφυγής κ.λ.π., δεν 
προκύπτει ότι για το έγκληµα του άρθρου 19, για το οποίο τίθεται διαφορετική 
προϋπόθεση για την άσκηση ποινικής διώξεως, ο νόµος άφησε ηθεληµένα 
αρρύθµιστο το θέµα της παραγραφής του εγκλήµατος αυτού, ώστε να ισχύσουν επ' 
αυτού οι διατάξεις του γενικού µέρους του ποινικού κώδικα των άρθρων 17, 111 και 
112 κατά τις οποίες η παραγραφή επί πληµµεληµάτων είναι πενταετής και αρχίζει 
από την ηµέρα τελέσεώς τους, δηλαδή από την ηµέρα που ο δράστης ενήργησε ή 
όφειλε να ενεργήσει. Εξάλλου µε το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 2954/2001 προστέθηκε 
στην ως άνω παραγ. 10 του άρθρου 21 του Ν. 2523/1997 δεύτερο εδάφιο, σύµφωνα 
µε το οποίο "στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος νόµου η παραγραφή 
αρχίζει από το χρόνο διαπιστώσεως του αδικήµατος, ο οποίος προσδιορίζεται από την 
ηµεροµηνία θεωρήσεως του οικείου πορίσµατος του φορολογικού ελέγχου από τον 
προϊστάµενο της αρχής που ενήργησε τον έλεγχο". Η τελευταία αυτή ρύθµιση είναι 
ευµενέστερη για το δράστη της αξιόποινης πράξεως του άρθρου 19 από εκείνη που, 
κατά τα ανωτέρω, ίσχυε προηγουµένως, σύµφωνα µε την οποία η παραγραφή άρχιζε 
από την τελεσιδικία της αποφάσεως επί της προσφυγής που ασκήθηκε και επί µη 
ασκήσεως προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, αφού 
καθορίζει προγενέστερο χρόνο ενάρξεως αυτής και εποµένως εφαρµόζεται κατά το 
άρθρο 2 παρ. 1 ΠΚ και για τα εγκλήµατα που τελέσθηκαν πριν από την ισχύ του, την 
2.11.2001.  
- Η παραγραφή της πράξεως, η οποία είναι, όπως αναφέρθηκε, θεσµός ουσιαστικού 
ποινικού δικαίου και η χρονική διάρκεια της οποίας ορίζεται για τα πληµµελήµατα, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 111 του ΠΚ, πενταετής, αρχίζει κατά τη διάταξη 
του άρθρου 112 του ίδιου Κώδικα, από την ηµέρα που τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη, 
εκτός αν ορίζεται άλλως (όπως στα εγκλήµατα του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997) και 
αναστέλλεται κατά τη διάταξη του άρθρου 113 του Κώδικα, κατά τη διάρκεια της 
κύριας διαδικασίας, που αρχίζει µε την επίδοση του κλητήριου θεσπίσµατος, όχι όµως 
περισσότερο από τρία έτη προκειµένου για πληµµελήµατα, λαµβάνεται υποχρεωτικά 
υπόψη από το ∆ικαστήριο, αυτεπαγγέλτως.  
- Υπέρβαση εξουσίας, η οποία ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠοιν∆ 
λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν το δικαστήριο άσκησε δικαιοδοσία που δεν έχει εκ 
του νόµου, τούτο δε συντρέχει, πέραν των περιπτώσεων που ενδεικτικώς 
αναφέρονται στην ως άνω διάταξη, και όταν το δικαστήριο, ενώ το αξιόποινο της 
πράξεως εξαλείφθηκε µε παραγραφή, δεν παύει την ασκηθείσα ποινική δίωξη, αλλά 
επιβάλλει για την παραγραφείσα πράξη ποινή. 
- Ο Ν. 2523/1997 "∆ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νοµοθεσία και 
άλλες διατάξεις", τυποποιεί ως εγκλήµατα τρεις βασικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής: 
α) τη µη υποβολή ή τη υποβολή ανακριβούς δήλωσης εισοδήµατος (άρθρο 17), β) τη 
µη απόδοση ΦΠΑ και άλλων παρακρατουµένων φόρων ή εισφορών (άρθρο 18), και 
γ) την έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, την αποδοχή εικονικών 
και τη νόθευση τέτοιων στοιχείων (άρθρο 19). Ειδικότερα το άρθρο 19 παρ.1 του πιο 
πάνω νόµου (όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή της µε το άρθρο 40 παρ.1 του Ν. 
3220/2004), ορίζει ότι. "1. Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία ή 
νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή µη την πληρωµή φόρου, 
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τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών µηνών. ...2. Το αδίκηµα του 
άρθρου αυτού είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από τα αδικήµατα που προβλέπονται 
και τιµωρούνται µε τις λοιπές ποινικές διατάξεις του παρόντος νόµου. 3 ... 4. 
Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή 
για µέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγµατοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά 
από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο 
φορολογικώς πρόσωπο, µε την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του 
επιτηδεύµατός του, ούτε έχει δηλώσει στοιχεία στην κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε 
την αναγραφόµενη στο στοιχείο διεύθυνση, δηµόσια οικονοµική υπηρεσία....". Κατά 
δε τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 εδ. γ του ίδιου νόµου, όπως το τρίτο εδάφιο 
αντικαταστάθηκε µε την παρ.3 άρθρ.12 Ν.2753/1999 "...Κατ' εξαίρεση, στις 
περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος νόµου η ποινική δίωξη ασκείται άµεσα µε 
βάση τα πορίσµατα του φορολογικού ελέγχου και τη µηνυτήρια αναφορά του 
προϊσταµένου της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) ή του 
προϊσταµένου της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, σε περίπτωση που ο 
έλεγχος διενεργήθηκε από όργανα του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος 
(Σ.∆.Ο.Ε.) ή των Ελεγκτικών Κέντρων του άρθρου 3 του Ν. 2343/1995. Στις 
περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου η µηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται µέσα σε 
ένα (1) µήνα από την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας διοικητικής επίλυσης της 
διαφοράς επί της οικείας απόφασης επιβολής προστίµου (Α.Ε.Π.) του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), ανεξάρτητα αν κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε 
προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού πρωτοδικείου". Από τις διατάξεις αυτές 
προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του ανωτέρω εγκλήµατος, της φοροδιαφυγής, 
απαιτείται αντικειµενικώς έκδοση από το δράστη πλαστών ή εικονικών φορολογικών 
στοιχείων ή αποδοχή εικονικών, κατά την ανωτέρω έννοια, φορολογικών στοιχείων ή 
νόθευση γνήσιων φορολογικών στοιχείων, υποκειµενικώς δε δόλος, ο οποίος 
περιλαµβάνει τη γνώση, έστω και µε την έννοια της αµφιβολίας, της πλαστότητας ή 
της εικονικότητας των φορολογικών στοιχείων και επί νοθεύσεως της γνησιότητας 
αυτών και περαιτέρω τη θέληση η αποδοχή του δράστη να προβεί στην έκδοση των 
πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή αποδοχή εικονικών φορολογικών 
στοιχείων ή στη νόθευση γνήσιων στοιχείων. Σκοπός του δράστη για την απόκρυψη 
φορολογητέας ύλης δεν απαιτείται πλέον, ως πρόσθετο στοιχείο, για τη θεµελίωση 
της υποκειµενικής υποστάσεως του εν λόγω εγκλήµατος σε αντίθεση προς το άρθρο 
31 παρ.1 περ. η' του Ν.1591/1986, που απαιτούσε για την υποκειµενική θεµελίωση 
του, πλην του βασικού δόλου, αναφορικά µε τα στοιχεία της αντικειµενικής του 
υποστάσεως και σκοπό του δράστη να αποκρύψει τη φορολογητέα ύλη. Από τις αυτές 
διατάξεις προκύπτει περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις που το αδίκηµα της 
φοροδιαφυγής τελείται µε τους ανωτέρω τρόπους (έκδοση πλαστών ή εικονικών 
φορολογικών στοιχείων, αποδοχή εικονικών ή νόθευση), η ποινική δίωξη ασκείται 
άµεσα µε βάση τα πορίσµατα του φορολογικού ελέγχου και τη µηνυτήρια αναφορά 
και δεν έχει ως προϋπόθεση την έκδοση τελεσίδικης απόφασης του διοικητικού 
δικαστηρίου επί της προσφυγής που ασκήθηκε και σε περίπτωση µη άσκησης 
προσφυγής, την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, µε την παρέλευση της 
νόµιµης προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής κατά της εγγραφής αυτής, όπως 
ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της αυτής διατάξεως, για τις λοιπές περιπτώσεις 
φοροδιαφυγής. ∆ιάταξη, η οποία να καθιστά υποχρεωτική την αναστολή της ποινικής 
δίωξης για τις ανωτέρω πράξεις της φοροδιαφυγής, που προβλέπονται και 
τιµωρούνται από τις πιο πάνω διατάξεις των άρθρων 19 παρ.1 του Ν. 2523/1997, 
µέχρις ότου να αποφανθούν αµετακλήτως τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια επί σχετικής 
προσφυγής του κατηγορουµένου για την πράξη αυτή, όχι µόνο δεν υφίσταται, αλλά η 
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άποψη αυτή βρίσκεται σε αντίθεση µε την προαναφερόµενη διάταξη του εδ. γ' 
άρθρου 19 παρ.2γ του Ν. 2523/1997.  
- 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 ∆' 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. Περαιτέρω, η επιβαλλόµενη κατά τα ανωτέρω ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία της αποφάσεως, πρέπει να υπάρχει, όχι µόνο ως προς 
την κατηγορία, αλλά να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς που 
προβάλλονται από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορό του. Τέτοιοι ισχυρισµοί είναι 
εκείνοι που προβάλλονται στο ∆ικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠοιν∆, και τείνουν στην άρση του άδικου 
χαρακτήρα της πράξεως ή την άρση ή µείωση της ικανότητας καταλογισµού ή την 
εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξεως ή τη µείωση της ποινής, υπό την προϋπόθεση 
ότι οι ισχυρισµοί αυτοί έχουν προβληθεί κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, δηλαδή 
περιλαµβάνουν τα στοιχεία που κατά την οικεία διάταξη νόµου τους απαρτίζουν. Ως 
προς 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, ούτε εκ του ότι το δικαστήριο 
εξαίρει κάποιο απ αυτά σηµαίνει ότι δεν έλαβε υπόψη τα υπόλοιπα. Πρέπει, όµως, να 
προκύπτει, είτε από το σκεπτικό είτε από το σύνολο της αποφάσεως, ότι το 
δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε όλα τα εν λόγω αποδεικτικά µέσα 
προκειµένου να κρίνει για τη συνδροµή των πραγµατικών περιστατικών που 
θεµελιώνουν την ενοχή του κατηγορουµένου. ∆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.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠοιν∆, λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν ο ∆ικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη 
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο της 
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν 
στη διάταξη που 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 βάσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 2, 17, 111, 112, 113,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 12, 17, 18, 19, 21, 
Νόµοι: 3220/2004, άρθ. 40, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Περίληψη:  
- Φοροδιαφυγή. Εικονικά φορολογικά στοιχεία. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 εδ. α' του Ν. 2523/1997, όποιος εκδίδει 
πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά 
φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή µη 
την πληρωµή φόρου, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών, 
κατά δε τη διάταξη της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, εικονικό είναι το στοιχείο που 
εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολο της ή για µέρος αυτής ή για 
συναλλαγή που πραγµατοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που 
αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, 
µε την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύµατος του, ούτε έχει 
θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την αναγραφόµενη στο 
στοιχείο διεύθυνση, δηµόσια οικονοµική υπηρεσία. Από την διάταξη αυτή προκύπτει 
ότι για τη στοιχειοθέτηση του ανωτέρω εγκλήµατος, της φοροδιαφυγής, απαιτείται, 
αντικειµενικώς, η έκδοση από το δράστη πλαστών ή εικονικών φορολογικών 
στοιχείων ή η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, υποκειµενικώς δε δόλος, ο 
οποίος περιλαµβάνει τη γνώση, έστω και µε την έννοια της αµφιβολίας, της 
πλαστότητας ή της εικονικότητας των φορολογικών στοιχείων και επί αποδοχής της 
εικονικότητας αυτών και περαιτέρω τη θέληση ή αποδοχή του δράστη να προβεί στην 
έκδοση των πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή να αποδεχθεί εικονικά 
φορολογικά στοιχεία. Σκοπός του δράστη για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης, δεν 
απαιτείται πλέον, ως πρόσθετο στοιχείο για τη θεµελίωση της υποκειµενικής 
υποστάσεως του εν λόγω εγκλήµατος, σε αντίθεση προς το άρθρο 31 παρ. 1 περ. η' 
του Ν. 1591/1986, που απαιτούσε για την υποκειµενική θεµελίωση του, πλην του 
βασικού δόλου, αναφορικά µε τα στοιχεία της αντικειµενικής του υποστάσεως, και 
σκοπό του δράστη να αποκρύψει τη φορολογητέα ύλη.  
- Η, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, απαιτούµενη ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον κατ' άρθρο 510 
παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν, προκειµένου για 
καταδικαστική απόφαση, εκτίθενται σε αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις 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, για το οποίο 
καταδικάστηκε ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα, από τα οποία αποδείχθηκαν 
τα περιστατικά αυτά, και οι νοµικοί συλλογισµοί µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή 
των δεκτών γενόµενων πραγµατικών περιστατικών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
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που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση. Ως προς τις αποδείξεις δε, αρκεί 
αυτές να αναφέρονται στην απόφαση κατ' είδος, χωρίς να είναι απαραίτητο να 
διευκρινίζεται από ποιο ή ποια αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε η κάθε παραδοχή. Για 
την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό, 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 
αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής 
συσχετίσεως των αποδεικτικών µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την 
επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα 
πράγµατα κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας. 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 µάλιστα ο νόµος στη συγκεκριµένη 
περίπτωση δεν αξιώνει πρόσθετα στοιχεία για την ύπαρξη του δόλου, είτε αµέσου 
είτε ως ενδεχοµένου, όπως συµβαίνει και στην περίπτωση του εγκλήµατος της 
παραβάσεως του άρθρου 19 παρ.1, 4 του Ν. 2523/1997, για το οποίο η περί τούτου 
(δόλου) κρίση περιέχεται στην παραδοχή της εκδόσεως ή αποδοχής των εικονικών 
τιµολογίων.  
- Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που ιδρύει λόγο 
αναίρεσης, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' Κ.Π.∆, υπάρχει όταν το δικαστήριο 
της ουσίας, δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε στη διάταξη 
που εφαρµόστηκε, καθώς και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου για το 
λόγο ότι στο πόρισµα της απόφασης (αναγόµενο στα στοιχεία και την ταυτότητα του 
οικείου εγκλήµατος) που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το 
σκεπτικό, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα 
να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο 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: 2523/1997, άρθ. 19,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Φοροδιαφυγή - Εικονικά φορολογικά στοιχεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1003 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Φοροδιαφυγή. Έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 2523/1997, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή 
του µε το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 3220/2004, όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά 
φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή µη 
την πληρωµή φόρου, τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών 
µηνών....Κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόµου 
το αδίκηµα του άρθρου αυτού είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από τα αδικήµατα που 
προβλέπονται και τιµωρούνται µε τις λοιπές ποινικές διατάξεις του παρόντος νόµου. 
Κατά τη διάταξη της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου εικονικό είναι το στοιχείο που 
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εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για µέρος αυτής ή για 
συναλλαγή που πραγµατοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που 
αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, 
µε την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξή του επιτηδεύµατός του ούτε έχει 
θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την αναγραφόµενη στο 
στοιχείο δηµόσια οικονοµική υπηρεσία. Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που 
φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από οποιασδήποτε µορφής επιχείρηση ή από 
φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αµέτοχο µε τη 
συγκεκριµένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική 
διοικητική κύρωση επιβάλλεται καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται κατά του 
πραγµατικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά στοιχεία στα οποία 
αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγµατικής, θεωρούνται ως ανακριβή, 
ενώ τα φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία µεγαλύτερη της 
πραγµατικής, θεωρούνται ως εικονικά, κατά το µέρος της µεγαλύτερης αυτής αξίας. 
Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο α' και της παρ. 6 του άρθρου 
20 του ίδιου Ν. 2523/1997, στα νοµικά πρόσωπα ως αυτουργοί του αδικήµατος της 
φοροδιαφυγής θεωρούνται: α) στις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, οι πρόεδροι των 
∆.Σ., οι διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές, ή 
διευθυντές, ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε άµεσα από το νόµο είτε 
από ιδιωτική βούληση είτε µε δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών. 
Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα µέλη των 
διοικητικών συµβουλίων των εταιριών αυτών, εφόσον ασκούν πράγµατι προσωρινά ή 
διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω...Οι ανωτέρω αυτουργοί 
και συνεργοί τιµωρούνται εφόσον κατά το χρόνο διαπράξεως του αδικήµατος είχαν 
την ιδιότητα αυτή και εφόσον γνώριζαν για τις πράξεις ή παραλείψεις, µε τις οποίες 
εκπληρώθηκαν οι όροι των αδικηµάτων του παρόντος. Από τις πιο πάνω διατάξεις 
προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του ανωτέρω εγκλήµατος της φοροδιαφυγής 
απαιτείται, αντικειµενικώς η έκδοση από το δράστη πλαστών ή εικονικών 
φορολογικών στοιχείων ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, υποκειµενικώς 
δε, δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει τη γνώση, έστω και µε την έννοια της αµφιβολίας, 
της πλαστότητας ή της εικονικότητας των φορολογικών στοιχείων και, επί αποδοχής, 
της εικονικότητας αυτών και, περαιτέρω, τη θέληση ή αποδοχή του δράστη να προβεί 
στην έκδοση των πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή να αποδεχθεί 
εικονικά φορολογικά στοιχεία. Σκοπός του δράστη για την απόκρυψη φορολογητέας 
ύλης, δεν απαιτείται πλέον, ως πρόσθετο στοιχείο για τη θεµελίωση της 
υποκειµενικής υποστάσεως του εν λόγω εγκλήµατος, σε αντίθεση προς το άρθρο 31 
παρ. 1 περ. η' του Ν.1591/1986, που απαιτούσε για την υποκειµενική θεµελίωσή του, 
πλην του βασικού δόλου και σκοπό του δράστη να αποκρύψει τη φορολογητέα ύλη. 
Περαιτέρω, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 Ν. 2523/1997 η 
ποινική δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα και στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του νόµου 
αυτού η ποινική δίωξη ασκείται µε βάση τα πορίσµατα του φορολογικού ελέγχου και 
τη µηνυτήρια αναφορά του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆ΟΥ ή του προϊσταµένου της 
υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο εάν ο έλεγχος διενεργήθηκε από όργανα του 
Σ∆ΟΕ ή των Ελεγκτικών Κέντρων ενώ κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 10 εδαφ. 
β' του άνω άρθρου 21, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 8 του ν.2954/2001, στις 
περιπτώσεις του άρθρου 19 του νόµου 2523/1997 η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο 
διαπιστώσεως του αδικήµατος, ο οποίος προσδιορίζεται από την ηµεροµηνία 
θεωρήσεως του οικείου πορίσµατος του φορολογικού ελέγχου από τον προϊστάµενο 
της Αρχής που διενήργησε τον έλεγχο.  
- 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 
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έλλειψη της οποίας, ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆., 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 αξιολόγησή τους 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, 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 τα 
πραγµατικά περιστατικά αναλυτικά και µε πληρότητα τέτοια ώστε να καθίσταται 
περιττή η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού. Ως προς τις αποδείξεις 
αρκεί αυτές να αναφέρονται στην απόφαση γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να 
είναι ανάγκη να διευκρινίζεται από ποιο αποδεικτικό µέσο αποδείχθηκε η κάθε 
παραδοχή αλλά πρέπει να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε 
όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µόνον ορισµένα από αυτά. Η κατά τα ανωτέρω 
ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της αποφάσεως πρέπει να υπάρχει όχι µόνο 
ως προς την κατηγορία, αλλά να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς που 
προβάλλονται από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορό του. Τέτοιοι ισχυρισµοί είναι 
εκείνοι που προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠ∆ και τείνουν στην άρση του αδίκου 
χαρακτήρα της πράξεως ή την άρση ή µείωση της ικανότητας καταλογισµού ή την 
εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξεως ή τη µείωση της ποινής. Η απόρριψη ενός 
τέτοιου ισχυρισµού, πρέπει να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Όταν, όµως, ο αυτοτελής 
ισχυρισµός δεν προβάλλεται παραδεκτά και κατά τρόπο πλήρη και ορισµένο ή ο 
φερόµενος ως αυτοτελής ισχυρισµός δεν είναι στην πραγµατικότητα αυτοτελής, κατά 
την έννοια που προαναφέρθηκε, αλλά αρνητικός της κατηγορίας, το ∆ικαστήριο δεν 
υποχρεούται να απαντήσει και µάλιστα ιδιαίτερα και αιτιολογηµένα, αφού δεν 
υπάρχει υποχρέωση ιδιαίτερης απαντήσεως σε απαράδεκτο ισχυρισµό ή σε ισχυρισµό 
αρνητικό της κατηγορίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 19, 20, 21,  
Νόµοι: 3220/2004, άρθ. 40, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Φοροδιαφυγή - Εικονικά φορολογικά στοιχεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1028 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Παραγραφή. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 19 παρ.1 εδ. α του Ν. 2523/1997 "διοικητικές - 
ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νοµοθεσία άλλες διατάξεις", υπό την ισχύ του 
οποίου φέρεται τελεσθείσα η εν προκειµένω φοροδιαφυγή, "όποιος εκδίδει πλαστά ή 
εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά 
στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή µη την 
πληρωµή φόρου, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών". 
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Κατά δε την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, "εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για 
συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για µέρος αυτής ή για συναλλαγή που 
πραγµατοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο 
στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, µε την έννοια ότι 
δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύµατός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην 
κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα µε την αναγραφόµενη στο στοιχείο διεύθυνση, δηµόσια 
οικονοµική υπηρεσία. Εικονικό είναι επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή 
έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε 
µορφής επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι 
παντελώς αµέτοχο µε τη συγκεκριµένη συναλλαγή, οπότε στην τελευταία αυτή 
περίπτωση η σχετική διοικητική κύρωση επιβάλλεται, καθώς και η ποινική δίωξη 
ασκείται κατά του πραγµατικού υπευθύνου που υποκρύπτεται. Τα φορολογικά 
στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία συναλλαγής κατώτερη της πραγµατικής 
θεωρούνται πάντοτε για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ως ανακριβή, ενώ τα 
φορολογικά στοιχεία στα οποία αναγράφεται αξία µεγαλύτερη της πραγµατικής 
θεωρούνται ως εικονικά κατά το µέρος της µεγαλύτερης αυτής αξίας". Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του ανωτέρω εγκλήµατος της 
φοροδιαφυγής, απαιτείται, αντικειµενικώς, η έκδοση από το δράστη πλαστών ή 
εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων 
(και µάλιστα ανεξαρτήτως αν τα τελευταία είναι και πλαστά, αφού ο νόµος δεν 
θεωρεί ως εικονικά µόνο τα γνήσια), υποκειµενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει 
τη γνώση, έστω και µε την έννοια της αµφιβολίας, της πλαστότητας ή της 
εικονικότητας των φορολογικών στοιχείων και, επί αποδοχής της εικονικότητας 
αυτών, τη θέληση ή αποδοχή του δράστη να προβεί στην έκδοση των πλαστών ή 
εικονικών φορολογικών στοιχείων ή να αποδεχθεί εικονικά φορολογικά στοιχεία. 
Σκοπός του δράστη για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης δεν απαιτείται πλέον, ως 
πρόσθετο στοιχείο για τη θεµελίωση της υποκειµενικής υποστάσεως του εν λόγω 
εγκλήµατος, σε αντίθεση προς το άρθρο 31 παρ. 1 περ. η' του ν. 1591/1986, που 
απαιτούσε για την υποκειµενική θεµελίωσή του, πλην του βασικού δόλου, αναφορικά 
µε τα στοιχεία της αντικειµενικής του υποστάσεως, και σκοπό του δράστη να 
αποκρύψει τη φορολογητέα ύλη. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 21 παρ. 10 του ίδιου ως 
άνω Ν. 2523/1997 "η παραγραφή των αδικηµάτων του παρόντος νόµου αρχίζει από 
την τελεσιδικία της αποφάσεως επί της προσφυγής που ασκήθηκε ή, σε περίπτωση µη 
ασκήσεως προσφυγής, από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής λόγω 
παρόδου της προθεσµίας προς άσκησή της". Η τελευταία αυτή διάταξη για το χρόνο 
ενάρξεως της παραγραφής, εφόσον δεν κάνει διάκριση, κατελάµβανε και τα 
εγκλήµατα του ως άνω άρθρου 19, µολονότι η ποινική δίωξη γι' αυτά ασκείτο άµεσα, 
µε βάση τα πορίσµατα του φορολογικού ελέγχου και τη µηνυτήρια αναφορά, 
(σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 2 εδ. 3 του Ν. 2523/1997, όπως το εν λόγω εδάφιο 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 2753/1999) και δεν είχε ως 
προϋπόθεση, την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου επί της ασκηθείσης 
προσφυγής και επί µη ασκήσεως προσφυγής, την οριστικοποίηση της φορολογικής 
εγγραφής µε την πάροδο της προς τούτο νόµιµης προθεσµίας, όπως επί των 
εγκληµάτων των άρθρων 17 και 18 του ίδιου νόµου. Από το γεγονός ότι στην περί 
παραγραφής ως άνω διάταξη του άρθρου 21 παρ. 10 τίθεται ως αφετηρία της 
παραγραφής η τελεσιδικία της αποφάσεως επί της ασκηθείσης προσφυγής κ.λ.π, δεν 
προκύπτει ότι για το έγκληµα του άρθρου 19, για το οποίο τίθεται διαφορετική 
προϋπόθεση για την άσκηση ποινικής διώξεως, ο νόµος άφησε ηθεληµένα 
αρρύθµιστο το θέµα της παραγραφής του εγκλήµατος αυτού, ώστε να ισχύσουν επ' 
αυτού οι διατάξεις του γενικού µέρους του ποινικού κώδικα των άρθρων 17, 111 και 
112 κατά τις οποίες η παραγραφή επί πληµµεληµάτων είναι πενταετής και αρχίζει 
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από την ηµέρα τελέσεώς τους, δηλαδή από την ηµέρα που ο δράστης ενήργησε ή 
όφειλε να ενεργήσει. Εξάλλου µε το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 2954/2001 προστέθηκε 
στην ως άνω παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν. 2523/1997 δεύτερο εδάφιο, σύµφωνα µε 
το οποίο "στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος νόµου η παραγραφή αρχίζει 
από το χρόνο διαπιστώσεως του αδικήµατος, ο οποίος προσδιορίζεται από την 
ηµεροµηνία θεωρήσεως του οικείου πορίσµατος του φορολογικού ελέγχου από τον 
προϊστάµενο της αρχής που ενήργησε τον έλεγχο". Η τελευταία αυτή ρύθµιση, που 
δεν ήλθε να καλύψει νοµοθετικό κενό, είναι ευµενέστερη για το δράστη της 
αξιόποινης πράξεως του άρθρου 19, από εκείνη που, κατά τα ανωτέρω, ίσχυε 
προηγουµένως, σύµφωνα µε την οποία η παραγραφή άρχιζε από την τελεσιδικία της 
αποφάσεως επί της προσφυγής που ασκήθηκε και επί µη ασκήσεως προσφυγής από 
την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, αφού καθορίζει προγενέστερο χρόνο 
ενάρξεως αυτής και εποµένως, εφαρµόζεται, κατά το άρθρο 2 παρ. 1 Π.Κ. και για τα 
εγκλήµατα που τελέσθηκαν πριν από την ισχύ του, την 2-11-2001.  
- Παραγραφή της πράξεως, η οποία είναι, όπως αναφέρθηκε, θεσµός ουσιαστικού 
ποινικού δικαίου και η χρονική διάρκεια της οποίας ορίζεται για τα πληµµελήµατα, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 111 του Π.Κ, πενταετής, αρχίζει κατά τη διάταξη 
του άρθρου 112 του ίδιου Κώδικα, από την ηµέρα που τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη, 
εκτός αν ορίζεται άλλως (όπως εν προκειµένω, στα προαναφερθέντα εγκλήµατα του 
άρθρου 19, του ν. 2523/1997) και αναστέλλεται κατά τη διάταξη του άρθρου 113 του 
ΠΚ, κατά τη διάρκεια της κύριας διαδικασίας, που αρχίζει µε την επίδοση του 
κλητήριου θεσπίσµατος, λαµβάνεται δε υποχρεωτικά υπόψη από το ∆ικαστήριο 
αυτεπαγγέλτως.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών 
αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα 
πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολό τους και 
όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται 
όλα, έστω κατά το είδος τους, χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας 
του τί προέκυψε χωριστά από καθένα, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα 
αποδεικτικά µέσα, δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. 
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' Κ.Π.∆. 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 στερείται νοµίµου βάσεως.  
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∆ιατάξεις: 
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Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1008 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή χρεών προς το ∆ηµόσιο. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, όπως ίσχυε πριν από την 
αντικατάστασή του µε το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2523/1997, η παραβίαση της 
προθεσµίας καταβολής, κατά τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, των χρεών προς 
το ∆ηµόσιο, που είναι βεβαιωµένα στις αρµόδιες υπηρεσίες, εφόσον αυτή, 
αναφέρεται στη µη καταβολή τριών συνεχών δόσεων ή προκειµένου για χρέη που 
καταβάλλονται εφάπαξ, σε καθυστέρηση πέραν των δύο µηνών από τη λήξη του 
χρόνου καταβολής τους, διώκεται, ύστερα από αίτηση του προϊσταµένου των 
ανωτέρω υπηρεσιών προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους, και 
τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης, κατά τις διακρίσεις των επόµενων εδαφίων της ίδιας 
παραγράφου του άρθρου αυτού, ανάλογα µε το είδος του οφειλοµένου χρέους και το 
ποσό της ληξιπρόθεσµης οφειλής. Με τη διάταξη αυτή προβλέπονται δύο χωριστές 
περιπτώσεις ενάρξεως της ποινικής ευθύνης από τη µη καταβολή χρεών προς το 
∆ηµόσιο, ήτοι αυτή της µη καταβολής του χρέους που η εξόφληση του έχει ρυθµισθεί 
σε δόσεις, οπότε απαιτείται να παρέλθει η προθεσµία καταβολής της τρίτης δόσεως 
και εκείνη της µη καταβολής του εφάπαξ καταβλητέου χρέους, οπότε απαιτείται να 
παρέλθει δίµηνο από το τέλος της προθεσµίας κατά την οποία έπρεπε να καταβληθεί 
το χρέος. Έτσι για την καθεµία από τις περιπτώσεις αυτές απαιτούνται διαφορετικά 
στοιχεία για τη συγκρότηση της αντίστοιχης αξιόποινης πράξεως. Περαιτέρω, µε το 
άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2523/11-9-1997 αντικαταστάθηκε το ως άνω άρθρο 25 του Ν. 
1882/1990 και, αφενός µεν ποινικοποιήθηκε η µη καταβολή χρεών και προς τρίτους 
(πλην ιδιωτών), που εισπράττονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες ή τα τελωνεία, 
αφετέρου δε αυξήθηκε το ύψος του ποσού, το οποίο, όταν οφείλεται, καθιστά 
αξιόποινη την καθυστέρηση της καταβολής του και έτσι οι πράξεις που 
προηγουµένως ήταν αξιόποινες καθίστανται πλέον ανέγκλητες, αν το ύψος της 
ληξιπρόθεσµης οφειλής δεν υπερβαίνει το όριο του 1.000.000 δρχ. προκειµένου για 
δάνεια και παρακρατούµενους ή επιρριπτόµενους φόρους και τα 2.000.000 δρχ. όταν 
πρόκειται για τους λοιπούς φόρους και χρέη γενικά. Εποµένως, κρίσιµα στοιχεία για 
τη θεµελίωση του προβλεπόµενου από τη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 
2523/1997 εγκλήµατος της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο, που πρέπει να 
προσδιορίζονται στην καταδικαστική απόφαση, είναι: 1) η αρχή που προέβη στη 
βεβαίωση του χρέους, 2) το ύψος τούτου, 3) ο τρόπος πληρωµής του (εφάπαξ ή σε 
δόσεις), 4) ο ακριβής χρόνος καταβολής του, όταν αυτό καταβάλλεται εφάπαξ, ή της 
κάθε δόσης, όταν καταβάλλεται σε δόσεις, ο οποίος (χρόνος καταβολής) δεν 
συµπίπτει αναγκαστικά µε το χρόνο που βεβαιώθηκε το χρέος, διότι ο νόµος ως 
βεβαίωση χρεών εννοεί εκείνη που γίνεται από την αρµόδια οικονοµική αρχή και έχει 
ως περιεχόµενο τον προσδιορισµό του υπόχρεου προσώπου, καθώς και του είδους και 
του ποσού της οφειλής, ενώ το ληξιπρόθεσµο του χρέους συνάπτεται µε τη λεγόµενη 
ταµειακή βεβαίωση, οπότε και µπορεί το χρέος αυτό να εισπραχθεί και 5) η µη 
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πληρωµή τριών συνεχών δόσεων του χρέους ή ολόκληρου του ποσού του, όταν αυτό 
είναι καταβλητέο εφάπαξ, πέραν των δύο µηνών από τη λήξη του χρόνου καταβολής 
του. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να εξειδικεύεται στην καταδικαστική απόφαση, 
πέραν των όσων προαναφέρθηκαν, αν πρόκειται για παρακρατούµενους ή 
επιρριπτόµενους φόρους ή αν πρόκειται για λοιπούς φόρους και χρέη γενικά, αφού 
για την καθεµία από τις ως άνω δύο κατηγορίες, αφενός µεν προβλέπεται διαφορετικό 
ύψος ποσού που καθιστά αξιόποινη την καθυστέρηση καταβολής του χρέους, 
αφετέρου δε απειλείται διαφορετικό πλαίσιο ποινής. Τέλος, µε το άρθρο 34 παρ.1 του 
Ν. 3220/2004, του οποίου η ισχύς άρχισε από την 1-1-2004, αντικαταστάθηκε εκ νέου 
το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990 και ορίζεται πλέον µε αυτό ότι "Η 
καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωµένων στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες 
(∆ΟΥ) και τα τελωνεία χρεών προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, για 
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών, διώκεται ύστερα από αίτηση 
του προϊσταµένου της ∆ΟΥ ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της 
έδρας τους και τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης: α) τεσσάρων τουλάχιστον µηνών, 
εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε αιτία, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους 
τόκων ή προσαυξήσεων µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών, ο οποίος 
συνοδεύει υποχρεωτικά την ως άνω αίτηση, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ, β) έξι τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ανωτέρω περίπτωση α' , υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων 
(50.000) ευρώ, γ) ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον το συνολικό χρέος, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ανωτέρω περίπτωση α' , υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι 
χιλιάδων (120.000) ευρώ. Με το ανωτέρω άρθρο 34 του Ν. 3220/2004, όπως 
αναφέρεται στην Εισηγητική Έκθεση του τελευταίου, επέρχονται ορισµένες 
τροποποιήσεις και βελτιώσεις, όσον αφορά την ποινική δίωξη των οφειλετών. 
Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού: 1) Το ποινικό αδίκηµα της µη 
καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο και λοιπών βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων 
εσόδων στις ∆ΟΥ και τα Τελωνεία αντιµετωπίζεται πλέον ενιαία ως προς τον χρόνο 
διαπράξεως του, ανεξαρτήτως του ποσού καταβολής των χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ, 
2) στο κατώτερο ληξιπρόθεσµο ποσό οφειλής, για την οποία ζητείται η ποινική 
δίωξη, υπολογίζονται µαζί µε τη βασική οφειλή και οι λοιπές επιβαρύνσεις, όπως οι 
τόκοι και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, 3) οι ποινές καθορίζονται βάσει 
του κατώτερου ποσού συνολικής κατά οφειλέτη ληξιπρόθεσµης οφειλής ανεξαρτήτως 
του είδους χρέους (παρακρατούµενοι ή επιρριπτόµενοι φόροι, δάνεια µε εγγύηση του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου κ.λπ.) και 4) αυξάνονται τα όρια του χρέους για τη µη 
καταβολή του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του οφειλέτη. Σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω, κατά το µέρος που οι νέες αυτές διατάξεις δεν απαιτούν την καθυστέρηση 
εξοφλήσεως ορισµένων δόσεων. Όταν το χρέος είναι καταβλητέο σε δόσεις για δε τις 
καθυστερήσεις περισσοτέρων χρεών από οποιαδήποτε αιτία λαµβάνουν υπόψη, ως 
όριο για τη θεµελίωση του αξιοποίνου το συνολικό ποσό του χρέους και όχι το ύψος 
κάθε επιµέρους χρέους, είναι δυσµενέστερες για τους οφειλέτες του ∆ηµοσίου και, 
συνεπώς, για τις πράξεις που τελέσθηκαν πριν από την έναρξη της εφαρµογής τους, 
ως προς τις προϋποθέσεις ενάρξεως και θεµελιώσεως της ποινικής ευθύνης, πρέπει να 
εφαρµοσθούν, ως ευµενέστερες γι ' αυτούς, οι προγενέστερες διατάξεις που ίσχυαν 
κατά το χρόνο τελέσεως τους. Αντιθέτως, όταν το χρέος ή τα περισσότερα χρέη είναι 
καταβλητέα εφάπαξ και αφορούν πράξεις που τελέσθηκαν πριν από την έναρξη 
εφαρµογής του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 3220/2004,. υπερβαίνει δε το καθένα από 
αυτά το τασσόµενο µε τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως αυτή αντικ. 
µε το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2.523/1997, κατώτερο όριο ποινικής ευθύνης του 
οφειλέτη (1.000.000 δρχ. προκειµένου περί παρακρατούµενων ή επιρριπτόµενων 
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φόρων και 2.000.000 δρχ. προκειµένου περί λοιπών φόρων και χρεών γενικά), ενώ 
συγχρόνως υπερβαίνουν τα ίδια χρέη συνολικά το ποσό των 10.000 ευρώ, είναι οι 
διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 3220/2004 ευµενέστερες για τους οφειλέτες 
του ∆ηµοσίου και τυγχάνουν εφαρµογής, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ, 
καθόσον αυξάνεται µε αυτές το όριο της ποινικής ευθύνης του οφειλέτη στο ποσό 
των 10.000 ευρώ και ορίζεται ως χρόνος ενάρξεως της ποινικής ευθύνης του η 
παρέλευση τετραµήνου και όχι διµήνου από το τέλος της προθεσµίας κατά την οποία 
πρέπει να καταβληθεί το χρέος, ενώ συγχρόνως αυξάνονται και τα όρια του χρέους 
για τη µη καταβολή του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του οφειλέτη και 
διαφοροποιείται η ποινική µεταχείριση, ανάλογα του ύψους του χρέους.  
- 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 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 δε λήφθηκαν υπόψη τα άλλα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 25, 
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 23,  
Νόµοι: 3220/2004, άρθ. 34,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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