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ΜΕΛΕΤΕΣ – ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
 
∆ιονυσοπούλου Αθανασία: Προγνωστικές αποφάσεις στο ποινικό δικονοµικό 
δίκαιο. Το παράδειγµα της προσωρινής κράτησης λόγω κινδύνου τέλεσης νέων 
αξιόποινων πράξεων. 
∆ηµοσίευση: Ποινικά Χρονικά, 2013, σελίδα 14 
 
Κονταξής Αθανάσιος: Υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου στα 
αυτόφωρα; 
∆ηµοσίευση: Ποινικά Χρονικά, 2013, σελίδα 72 
 
Μιχαλοππούλου Ελένη: Η «ετικέτα» στην «ανώτερη» τάξη 
∆ηµοσίευση: Πειραϊκή Νοµολογία, 2012, σελίδα 198 
 
Σπινέλλης ∆ιονύσιος: Η εγκληµατικότητα των πολιτικών στην εξουσία (ή 
εγκληµατικότητα του «ψηλού καπέλου») 
∆ηµοσίευση: Ποινικά Χρονικά, 2013, σελίδα 4 
 
Τσάκωνα Στυλιανή: Η άσκηση έφεσης κατά καταδικαστικής απόφασης από τον 
αποβληθέντα πολιτικώς ενάγοντα και οι συνέπειές της 
∆ηµοσίευση: Πειραϊκή Νοµολογία, 2012, σελίδα 145 
 
 
 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 

Αδικήµατα - Αθλητισµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1218 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Βιαιοπραγία σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Σωµατική βλάβη. Αναστολή εκτέλεσης 
της ποινής. 
- Κατά το άρθρο 41 ΣΤ' παρ. 1 εδ. Β' του Ν. 2725/ 1999 µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών 
και χρηµατική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα σύµφωνα µε άλλη 
διάταξη, τιµωρείται όποιος εκ προθέσεως µέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή στον 
αµέσως περιβάλλοντα χώρο τους...κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης α)...β) 
βιαιοπραγεί κατ' άλλου, ανεξάρτητα εάν από τη βιαιοπραγία επήλθε σωµατική 
βλάβη... Κατά δε την παρ. 4 του ιδίου άρθρου η τέλεση των εγκληµάτων ... της 
απλής, απρόκλητης και επικίνδυνης σωµατικής βλάβης υπό τις προϋποθέσεις των 
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική 
περίσταση και η επιβαλλόµενη ποινή µπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που 
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προβλέπεται γι' αυτά στον Ποινικό Κώδικα και να φτάσει στο ανώτατο όριο του 
είδους της ποινής.  
- Κατά το άρθρο 308 παρ. 1 ΠΚ όποιος µε πρόθεση προξενεί σε άλλον σωµατική 
κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών...Κατά δε 
το άρθρο 167 παρ. 1 και 2 του ΠΚ, όποιος µεταχειρίζεται βία ή απειλή βίας για να 
εξαναγκάσει κάποια αρχή ή υπάλληλο να ενεργήσουν πράξη που ανάγεται στα 
καθήκοντα τους ή να παραλείψουν νόµιµη πράξη, καθώς και όποιος βιαιοπραγεί κατά 
υπαλλήλου ή προσώπου που έχει προσληφθεί ή άλλου υπαλλήλου που έχει 
προστρέξει για να τον υποστηρίξει ενώ διαρκεί η νόµιµη ενέργεια του τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η µετατροπή ή η 
αναστολή της ποινής. Αν οι πράξεις που προβλέπει η προηγούµενη παράγραφος 
έγιναν από πρόσωπο που οπλοφορεί ή φέρει αντικείµενα µε τα οποία µπορεί να 
προκληθεί σωµατική βλάβη ή έχει καλυµµένα ή αλλοιωµένα τα χαρακτηριστικά του 
ή έγιναν από περισσότερους, καθώς και αν το πρόσωπο κατά του οποίου στράφηκε η 
πράξη διέτρεξε σοβαρό προσωπικό κίνδυνο, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο 
ετών, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη. Από το συνδυασµό 
των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 του άνω άρθρου 41 ΣΤ' του πιο πάνω νόµου 
συνάγεται ότι η βιαιοπραγία που τελέστηκε µέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή στον 
αµέσως περιβάλλοντα χώρο αυτών έχει έναντι της απλής σωµατικής βλάβης 
επικουρικό χαρακτήρα αφού στην άνω παρ. 1 διαλαµβάνεται ρήτρα η οποία δεν 
τιµωρεί την βιαιοπραγία όταν η πράξη κατ' άλλη διάταξη τιµωρείται βαρύτερα όπως 
στην άνω παρ. 4. Ήτοι, βάσει της αρχή της επικουρικότητας η άνω βιαιοπραγία 
απορροφάται από την απλή σωµατική βλάβη η οποία τελέστηκε στους χώρους 
αυτούς.  
- Κατά την παρ. 6 του άνω άρθρου 41 ΣΤ' του Ν. 2725/ 1999 όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 3773/2009 για την αναστολή 
εκτέλεσης της ποινής για τα αδικήµατα των παρ. 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου 
εφαρµόζονται τα άρθρα 99 επ. ΠΚ. Ήδη όµως, µετά την έκδοση της προσβαλλόµενης 
µε την άνω παράγραφο αναστέλλεται η εκτέλεση της ποινής εφρµοζοµένων των 
άρθρων 99 εποµ. του ΠΚ. Η διάταξη αυτή ως επιεικέστερη είναι εφαρµοστέα 
αυτεπαγγέλτως κατά τις διατάξεις των άρθρων 511, 514 και 2 του ΠΚ. Συνεπώς η 
προσβαλλόµενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί και ως προς την ποινή.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 99, 308, 
Νόµοι: 2725/1999, άρθ. 41ΣΤ, 
Νόµοι: 3773/2009, άρθ. 34,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Αδικήµατα - Αθλητισµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 630 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράβαση διατάξεων σχετικά µε το ντόπινγκ. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 128 παρ. 1 του Ν. 2725/1999, που προστέθηκε µε το άρθρο 54 Ν. 
3057/2002 και ίσχυε κατά το κρίσιµο στην προκείµενη υπόθεση χρόνο απαγορευµένα 
µέσα κατά την έννοια του νόµου για καταπολέµηση του "ντόπινγκ" είναι: α) 
Απαγορευµένες ουσίες ήτοι αυτές που απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση 
(διεγερτικά, ναρκωτικά, αναβολικά, διουρητικά, πεπτιδικές ορµόνες, µιµητικά και 
συναφείς µε αυτές ουσίες).Β) Κατηγορίες ουσιών που απαγορεύονται ανάλογα µε το 
άθληµα ή την ποσοτική συγκέντρωση (αλκοόλη, κανναβιδοειδή, τοπικά αναισθητικά, 
κορτικοστεροειδή, β- αναστολείς, β) απαγορευµένες µέθοδοι.....γ) όσες άλλες ουσίες 
ή µέθοδοι περιλαµβάνονται κάθε φορά στην κοινή απόφαση της επόµενης 
παραγράφου. Κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισµού που εκδίδεται 
τουλάχιστον µία φορά κατ' έτος, καθορίζονται οι απαγορευµένες ουσίες ή µέθοδοι 
κατά την έννοια του άρθρου 128Β του ιδίου νόµου ύστερα από γνώµη του Εθνικού 
Συµβουλίου Καταπολέµησης του Ντόπινγκ του άρθρου 128 ΣΤ του παρόντος. Η 
απόφαση αυτή εναρµονίζεται υποχρεωτικά µε τους καταλόγους απαγορευµένων 
µέσων που εκδίδει κάθε φορά η ∆.Ο.Ε., ο Παγκόσµιος Οργανισµός Αντιντόπινγκ 
(Π.Ο.Α.) και η αρµόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης κατά του Ντόπινγκ 
(Ν.2371/1995) ...  
Κατά το άρθρο 128Θ παρ.1 και 4 του Ν. 2725/1999 "Ερασιτεχνικός- επαγγελµατικός 
αθλητισµός κ.λ.π ", όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 60 του ν. 
3057/2002" I. Όποιος χορηγεί σε αθλητή φυσική ή χηµική ουσία ή βιολογικό ή 
βιοτεχνολογικό υλικό ή εφαρµόζει σ' αυτόν µέθοδο που απαγορεύονται από την κοινή 
απόφαση του άρθρου 128 Γ' του παρόντος, µε σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής 
του διάθεσης ικανότητας και απόδοσης του, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή 
εν όψει της συµµετοχής του σε αυτούς, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών, 
αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα σύµφωνα µε άλλη διάταξη..." " 4 Όποιος 
κατασκευάζει, εκχυλίζει, τροποποιεί, παρασκευάζει, αποθηκεύει, διεκπεραιώνει, 
µεταφέρει, εισάγει, εξάγει, διακινεί, εµπορεύεται πωλεί, προµηθεύεται κατέχει 
προσφέρει ή χρηµατοδοτεί την προµήθεια των ουσιών και των µεθόδων της 
παραγράφου 1 µε σύνολο τη βελτίωση της αγωνιστικής διάθεσης, ικανότητας και 
απόδοσης αθλητών κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων ή εν όψει της συµµετοχής 
τους σε αυτούς τιµωρείται µε τις ποινές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αν η 
πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα σύµφωνα µε άλλη διάταξη....".Περαιτέρω µε την υπ' 
αριθµό 33081/2004 απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Πολιτισµού που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
τ.Β'1229/11.8.2004) καθορίστηκαν οι απαγορευµένες ουσίες και µέθοδοι ντόπινγκ, 
κατά την έννοια των άρθρων 128 Β και 128 Γ του Ν.2275/1999 και όσον αφορά τις 
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απαγορευµένες ουσίες εντός αγώνα που είναι διεγερτικά, ναρκωτικά, κανναβινοειδή, 
αναβολικοί παράγοντες, πεπτιδικές ορµόνες, β αναστολείς κ.λ.π.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά 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 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 αποφάσεως εξαντλείται 
στην επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, όταν αυτό περιέχει, εκτός από τα 
τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου και πραγµατικά περιστατικά τόσο αναλυτικά και 
µε τόση πληρότητα ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της διατυπώσεως 
του σκεπτικού. Όσον αφορά το δόλο που απαιτείται κατά το άρθρο 26 παρ. 1 Π.Κ για 
τη θεµελίωση της υποκειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος και συνίσταται, 
σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα, στη θέληση παραγωγής των 
περιστατικών που κατά το νόµο απαρτίζουν την έννοια της αξιοποίνου πράξεως, δεν 
υπάρχει ανάγκη, ειδικής κατά τούτο αιτιολογίας, διότι αυτός ενυπάρχει στην 
παραγωγή των περιστατικών και προκύπτει από αυτή εκτός αν ο νόµος αξιώνει 
πρόσθετα στοιχεία για την ύπαρξη του δόλου ως αµέσου ή να έχει τελεσθεί η πράξη 
µε πρόσθετο σκοπό ως υποκειµενικό στοιχείο του αδίκου.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, ως λόγος αναιρέσεως, κατά 
το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει σ' αυτή 
διαφορετική έννοια από εκείνη που έχει στην πραγµατικότητα, ενώ εσφαλµένη 
εφαρµογή υπάρχει, όταν δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε στη διάταξη που εφάρµοσε. Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής, που 
εµπίπτει στον ίδιο αναιρετικό λόγο, υπάρχει και όταν η παραβίαση γίνεται εκ 
πλαγίου, δηλαδή όταν στο πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο 
συνδυασµό αιτιολογικού και διατακτικού και ανάγεται στα στοιχεία και στην 
ταυτότητα του εγκλήµατος έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες αντιφάσεις ή λογικά κενά, 
µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρµογής της 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 27, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 2725/1999, άρθ. 128, 
Νόµοι: 3057/2002, άρθ. 54, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 18 
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Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία από πρόθεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1791 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρ. 299 παρ. 1 του ΠΚ., όποιος µε πρόθεση σκότωσε άλλον, 
τιµωρείται µε ισόβια κάθειρξη. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απαιτείται 
αντικειµενικώς µεν η αφαίρεση της ζωής άλλου ανθρώπου, υποκειµενικώς δε δόλος 
που περιλαµβάνει τη γνώση, έστω και µε την έννοια της αµφιβολίας (έτσι ΑΠ 
540/2006 ΠοινΧρ NET' , 932), των αντικειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος και τη 
θέληση ή αποδοχή καταστροφής της ζωής του άλλου ανθρώπου. Σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρ. 27 παρ. 1 του ΠΚ, µε δόλο (πρόθεση) πράττει όποιος θέλει την 
παραγωγή των περιστατικών που κατά το νόµο απαρτίζουν την έννοια κάποιας 
αξιόποινης πράξης, καθώς και όποιος γνωρίζει ότι από την πράξη του ενδέχεται να 
παραχθούν αυτά τα περιστατικά και το αποδέχεται. Από τη διατύπωση της δεύτερης 
παραγράφου του άρ. 229 του ΠΚ (κατά την οποία, αν η πράξη αποφασίστηκε και 
εκτελέστηκε σε βρασµό ψυχικής ορµής επιβάλλεται η ποινή της πρόσκαιρης 
κάθειρξης προκύπτει ότι για την ποινική µεταχείριση του δράστη της 
ανθρωποκτονίας από πρόθεση, γίνεται διάκριση του δόλου σε προµελετηµένο και 
απροµελέτητο. Στην πρώτη περίπτωση κατά την έννοια της διάταξης, απαιτείται 
ψυχική ηρεµία του δράστη είτε κατά την απόφαση είτε κατά την εκτέλεση της 
πράξης. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται ο δράστης να βρίσκεται σε βρασµό 
ψυχικής ορµής και κατά την λήψη της απόφασης και κατά την εκτέλεση της πράξης, 
γιατί αν λείπει ο βρασµός ψυχικής ορµής σε ένα από τα στάδια αυτά δεν συντρέχουν 
οι όροι εφαρµογής της παρ. 2 του άρ. 299 για την επιεικέστερη µεταχείριση του 
δράστη, δηλ. για την επιβολή της πρόσκαιρης, αντί της ισόβιας κάθειρξης. Για την 
ύπαρξη δε του στοιχείου του βρασµού ψυχικής ορµής, δεν αρκεί οποιαδήποτε 
αιφνίδια και απότοµη υπερδιέγερση κάποιου συναισθήµατος, αλλ' απαιτείται η 
υπερδιέγερση αυτή να φτάνει σε ψυχική κατάσταση τέτοια, που να αποκλείει την 
σκέψη, δηλ. τη δυνατότητα στάθµισης των αιτίων που κινούν στην πράξη ή απωθούν 
απ' αυτήν.  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρ. 42 παρ. 1 του ΠΚ όποιος έχοντας αποφασίσει να 
εκτελέσει κακούργηµα ή πληµµέληµα, επιχειρεί πράξη που αποτελεί αρχή εκτέλεσης, 
τιµωρείται, αν το κακούργηµα ή πληµµέληµα δεν ολοκληρώθηκε, µε ποινή 
ελαττωµένη (άρ. 83). Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται ότι για την ύπαρξη 
απόπειρας, απαιτείται πράξη την οποία επιχειρεί ο δράστης µε το δόλο τελέσεως 
ορισµένου εγκλήµατος και περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτελέσεως. Ως τέτοια δε 
πρέπει να θεωρηθεί κάθε ενέργεια του δράστη µε την οποία αρχίζει να 
πραγµατώνεται η αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και η οποία αν δεν 
αποκοπεί από οποιονδήποτε λόγο οδηγεί αναµφισβήτητα στην πραγµάτωση αυτού ή 



 

[8] 
 

τελεί σε τέτοια αναγκαία και άµεση σχέση συνάφειας, ώστε κατά την κοινή αντίληψη 
να θεωρείται ως τµήµα αυτής.  
- 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. Εξάλλου, η 
επιβαλλόµενη κατά τα ανωτέρω ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της 
αποφάσεως πρέπει να υπάρχει όχι µόνο ως προς την κατηγορία, αλλά να επεκτείνεται 
και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς που προβάλλονται από τον κατηγορούµενο ή το 
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. Η απόρριψη ενός τέτοιου ισχυρισµού, όπως είναι και οι ισχυρισµοί για 
τέλεση της πράξεως της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βρασµό ψυχικής ορµής ή 
για ανυπαρξία καταλογισµού ή ελαττωµένη ικανότητα προς καταλογισµό ή για 
αναγνώριση στο πρόσωπο του κατηγορουµένου ελαφρυντικών περιστάσεων, πρέπει 
να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Όταν, όµως, ο αυτοτελής ισχυρισµός δεν προβάλλεται 
παραδεκτά και κατά τρόπο πλήρη και ορισµένο ή ο φερόµενος ως αυτοτελής 
ισχυρισµός δεν είναι στην πραγµατικότητα αυτοτελής, κατά την έννοια που 
προαναφέρθηκε, αλλά αρνητικός της κατηγορίας, το ∆ικαστήριο δεν υποχρεούται να 
απαντήσει, και µάλιστα ιδιαίτερα και αιτιολογηµένα, αφού δεν υπάρχει υποχρέωση 
ιδιαίτερης απαντήσεως σε απαράδεκτο ισχυρισµό ή σε ισχυρισµό αρνητικό της 
κατηγορίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν ο ∆ικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη 



 

[9] 
 

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: 27, 42, 299,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία από πρόθεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1061 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Επανάληψη διαδικασίας προς όφελος του 
καταδικασµένου. 
- Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 299 του ΠΚ, όποιος µε πρόθεση θανατώσει 
άλλον, τιµωρείται µε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, κατά δε την παράγραφο 2 του 
ίδιου άρθρου, αν η πράξη αποφασίσθηκε και εκτελέσθηκε σε βρασµό ψυχικής ορµής, 
επιβάλλεται η ποινή της πρόσκαιρης κάθειρξης. Από τις τελευταίες αυτές διατάξεις 
προκύπτει, ότι δεν θεσπίζονται µε αυτές και δεν πρόκειται για δύο διαφορετικά 
εγκλήµατα, αλλά απλώς µε την παράγραφο 2, χωρίς να µεταβάλλεται το είδος της 
πράξεως της παραγράφου 1, γίνεται απλώς διάκριση της µορφής του δόλου. Και στις 
δύο περιπτώσεις πρόκειται για την ίδια πράξη, κατά τα πραγµατικά περιστατικά που 
την απαρτίζουν, η οποία όµως τιµωρείται επιεικέστερα στην περίπτωση της 
παραγράφου "2". Έτσι εκείνος που καταδικάσθηκε για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, 
δεν µπορεί να ζητήσει επανάληψη της διαδικασίας, επικαλούµενος ότι σύµφωνα µε 
τα νέα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και προσκοµίζει, έπρεπε να γίνει δεκτό ότι 
η ανθρωποκτονία τελέσθηκε σε βρασµό ψυχικής ορµής.  
- Κατά το άρθρο 525§1 ΚΠ∆ η ποινική διαδικασία που περατώθηκε µε αµετάκλητη 
απόφαση, επαναλαµβάνεται προς το συµφέρον εκείνου που καταδικάσθηκε για 
πληµµέληµα ή κακούργηµα, µόνο στις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 
αυτό. Μεταξύ τούτων είναι και η περίπτωση κατά την οποία, µετά την καταδίκη, 
αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές γεγονότα ή αποδείξεις, οι οποίες µόνες 
ή σε συνδυασµό µε τις προσκοµισθείσες προηγουµένως, καθιστούν πρόδηλο (και όχι 
απλώς πιθανό) ότι ο καταδικασθείς είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα, για έγκληµα 
βαρύτερο από εκείνο που είχε διαπράξει. Υπάρχει δε βαρύτερο έγκληµα, κατά την 
έννοια της διατάξεως αυτής, όταν τροποποιείται ουσιωδώς ο χαρακτήρας της 
πράξεως και µεταβάλλεται το είδος αυτής, όχι δε όταν παρέχεται η δυνατότητα 
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επιεικέστερης µεταχειρίσεως του υπαιτίου, λόγω συνδροµής ελαφρυντικών 
περιστάσεων ή άλλου λόγου µειώσεως της ποινής.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 299, 
ΚΠ∆: 525, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 48 
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1498 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από το συνδυασµό της διατάξεως 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 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 µην καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόµενη κατ' αντικειµενική κρίση 
προσοχή, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει κάτω 
από τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις να καταβάλει, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, 
τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, κατά τη συνήθη πορεία 
των πραγµάτων, πείρα και λογική, β) να µπορούσε αυτός, µε βάση τις προσωπικές 
του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες και κυρίως εξαιτίας της υπηρεσίας 
του ή του επαγγέλµατος του, να προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα 
και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ενέργειας ή παράλειψης του 
δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε. Η παράλειψη, ως έννοια, ενυπάρχει σε 
κάθε είδος αµέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται στη µη καταβολή 
της προσήκουσας προσοχής, δηλαδή σε 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 αποτροπή του 
τιµωρείται όπως η πρόκληση του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε 
ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος. Από 
τη 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 
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καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη θέση του υπόχρεου, γ) από ειδική 
σχέση που θεµελιώθηκε, είτε συνεπεία συµβάσεως, είτε απλώς από προηγούµενη 
ενέργεια, από την οποία ο υπαίτιος της παραλείψεως αναδέχθηκε εκουσίως την 
αποτροπή κινδύνων στο µέλλον, δ) από προηγούµενη πράξη του υπαιτίου (ενέργεια ή 
παράλειψη), συνεπεία της οποίας δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επελεύσεως του 
εγκληµατικού αποτελέσµατος.  
- 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 από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του 
ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα 
και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από 
την ακροαµατική διαδικασία στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικέ σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών 
αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Στα εγκλήµατα που 
τελούνται µε παράλειψη (αρθρ. 15 ΠΚ), πρέπει στην αιτιολογία, για την πληρότητα 
αυτής, να αναφέρεται η συνδροµή της ανωτέρω ιδιαίτερης νοµικής υποχρέωσης και 
να προσδιορίζεται ο επιτακτικός κανόνας δικαίου ή η ειδική σχέση, απ' όπου η εν 
λόγω ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση πηγάζει. Τέλος, εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως υφίσταται, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχτηκε, στη διάταξη που εφαρµόστηκε.  
- Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που αποτελεί 
λόγο αναιρέσεως, 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 σαφή, πλήρη και χωρίς λογικά κενά, τα προκύψαντα πραγµατικά 
περιστατικά ή κατά την έκθεση αυτών υπάρχει αντίφαση, είτε στην ίδια την 
αιτιολογία, είτε µεταξύ αυτής και του διατακτικού, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
ανέφικτος από τον Άρειο Πάγο ο έλεγχος για την ορθή ή µη εφαρµογή της 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εφαρµόστηκε, οπότε η απόφαση στερείται 
vόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 302, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1473 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσµατος. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένης εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. 
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- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 302 και 28 του ΠΚ προκύπτει ότι 
για τη στοιχειοθέτηση της αξιόποινης πράξεως της εξ αµελείας ανθρωποκτονίας 
απαιτείται το αποτέλεσµα, που επήλθε, να οφείλεται σε αµέλεια του υπαιτίου, η 
οποία, σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 28 ΠΚ, εµφανίζεται είτε ως 
συνειδητή αµέλεια, που υφίσταται, όταν ο δράστης προβλέπει µεν ότι από τη 
συµπεριφορά του είναι δυνατόν να επέλθει το αξιόποινο αποτέλεσµα, δεν απέχει 
όµως από αυτή, γιατί πιστεύει, ότι δεν θα επέλθει τέτοιο αποτέλεσµα, είτε µε τη 
µορφή της µη συνειδητής αµέλειας, η οποία υπάρχει, όταν λείπει από τον υπαίτιο 
κάθε πρόβλεψη για ενδεχοµένη παραγωγή του αξιοποίνου αποτελέσµατος, που 
προκλήθηκε από την πράξη του. Έτσι το δικαστήριο της ουσίας, όταν απαγγέλλει 
καταδίκη για έγκληµα εξ αµελείας, πρέπει, ενόψει της προαναφερθείσας διακρίσεως, 
να εκθέτει στην απόφασή του µε σαφήνεια ποιο από τα δύο είδη αµελείας συνέτρεξε 
στη συγκεκριµένη περίπτωση, ώστε η απόφαση αυτή να έχει την απαιτουµένη ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 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` αυτό τον τρόπο τελούµενη 
ανθρωποκτονία από αµέλεια, που συντελείται µε παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή 
όχι µόνον των όρων του άρθρου 28 Π.Κ., αλλά και εκείνων του άρθρου 15 Π.Κ., 
κατά το οποίο "όπου ο νόµος για την ύπαρξη της αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει 
επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του τιµωρείται, όπως η πρόκλησή του 
µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης έχει ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να 
παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος". Από την τελευταία αυτή διάταξη 
συνάγεται, ότι αναγκαία προϋπόθεση της εφαρµογής της είναι η ύπαρξη νοµικής 
υποχρεώσεως του υπαιτίου προς ενέργεια, που τείνει στην 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 υπόχρεου, 
είτε από σύµβαση, είτε από προηγουµένη συµπεριφορά του υπαιτίου εκ της οποίας 
δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος του εγκληµατικού αποτελέσµατος και πρέπει να 
αναφέρεται και να αιτιολογείται στην απόφαση, επιπροσθέτως δε και να 
προσδιορίζεται ο επιτακτικός κανόνας δικαίου από τον οποίο πηγάζει. Έτσι, τα 
καθήκοντα που αποτελούν περιεχόµενο σύµβασης εργασίας και επιβάλλουν στον 
εργαζόµενο να λαµβάνει ορισµένα µέτρα προστασίας άλλων εργαζοµένων, ιδρύουν 
την απαιτούµενη από τα άρθρο 15 ΠΚ ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση (βλ. ΑΠ 
120/2009, ΑΠ 1799/1987). Όταν το έγκληµα της ανθρωποκτονίας από αµέλεια είναι 
απότοκο συνδροµής αµέλειας πολλών προσώπων, το καθένα από αυτά κρίνεται και 
ευθύνεται αυτοτελώς και ανεξαρτήτως των άλλων κατά το λόγο της αµέλειας που 
επιδείχθηκε από αυτό και εφόσον πάντως το επελθόν αποτέλεσµα τελεί σε αιτιώδη 
σύνδεσµο προς αυτή.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 173, 174 και 321 του ΚΠ∆ προκύπτει ότι η 
ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσµατος είναι σχετική και πρέπει να προτείνεται στο 
πρωτοβάθµιο δικαστήριο, αν δε απορριφθεί πρέπει να επαναφερθεί στο Εφετείο µε 
λόγο έφεσης, άλλως η τυχόν ακυρότητα καλύπτεται.  
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- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
Κ.Π.∆. ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆` του ίδιου 
κώδικα, υπάρχει, όταν, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, περιέχονται σ` 
αυτή τα πραγµατικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία, 
στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών 
και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις, οι οποίες τα θεµελίωσαν 
και οι σκέψεις µε τις οποίες έχουν υπαχθεί τα περιστατικά, που αποδείχθηκαν, στην 
ουσιαστική ποινική διάταξη, που στη συγκεκριµένη περίπτωση εφαρµόσθηκε. Ως 
προς τις αποδείξεις, αρκεί αυτές να αναφέρονται στην απόφαση κατ` είδος, χωρίς να 
είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποίο ή ποία αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκε η 
κάθε παραδοχή. ∆εν αποτελεί επίσης έλλειψη αιτιολογίας η ενδεικτική µνεία 
ορισµένου ή ορισµένων αποδεικτικών µέσων από αυτά που έλαβε υπόψη το 
δικαστήριο για να σχηµατίσει την κρίση του. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας 
είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο. ∆εν αποτελούν όµως λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη 
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η 
εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και 
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. Η 
επιβαλλοµένη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία των αποφάσεων πρέπει να 
υπάρχει, όχι µόνο ως προς την κατηγορία, αλλά να επεκτείνεται και στους 
προβαλλόµενους από τον κατηγορούµενο ή από τον συνήγορό του, κατά τρόπο σαφή 
και ορισµένο, αυτοτελείς ισχυρισµούς. Αυτοί δε είναι εκείνοι, οι οποίοι προβάλλονται 
στο δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 Κ.Π.∆. 
και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή της ικανότητας για 
καταλογισµό ή στη µείωση αυτής ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξεως ή στη 
µείωση της ποινής. Όµως ο αρνητικός της κατηγορίας ισχυρισµός δεν είναι 
αυτοτελής, γι` αυτό και το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει υποχρέωση να 
αιτιολογήσει την απόρριψη του ειδικώς και εµπεριστατωµένως. Περαιτέρω, 
εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει, όταν ο δικαστής 
αποδίδει σ` αυτές διαφορετική έννοια από εκείνη, που πραγµατικά έχει, ενώ 
εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει, όταν ο δικαστής δεν υπήγαγε ορθά τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε στη διάταξη που εφαρµόσθηκε.  
- Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που αποτελεί 
λόγο αναιρέσεως, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε` του Κ.Π.∆., υπάρχει και όταν η 
παράβαση γίνεται εκ πλαγίου, για τον 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 µην είναι εφικτός από τον Άρειο Πάγο ο έλεγχος 
για την ορθή ή µη εφαρµογή του νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 302, 
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ΚΠ∆: 173, 174, 321, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1222 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε 
ναυπηγικές εργασίες. Ηλεκτροπληξία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 302 παρ. 1 του Π Κ, όποιος επιφέρει από αµέλεια το 
θάνατο άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Κατά δε τη 
διάταξη του αρθρ. 28 του ιδίου Κώδικα, από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της 
προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε 
δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το 
πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν. Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών προκύπτει ότι για τη θεµελίωση της αξιόποινης πράξεως της 
ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται η διαπίστωση, αφ' ενός µεν ότι ο δράστης 
δεν κατέβαλε την απαιτούµενη κατ' αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποίαν οφείλει 
να καταβάλει κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος κάτω από τις ίδιες 
πραγµατικές καταστάσεις, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που 
επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή πείρα, τη λογική και τη συνηθισµένη πορεία 
των πραγµάτων και αφ' ετέρου ότι είχε τη δυνατότητα να προβλέψει και αποφύγει το 
αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο 
µε την πράξη ή την παράλειψη. Ακόµη απαιτείται αντικειµενικός αιτιώδης σύνδεσµος 
µεταξύ της πράξης ή παράλειψης του δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε ως 
επακόλουθο της αµέλειας του. Κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 28 
του ΠΚ, η αµέλεια διακρίνεται σε άνευ συνειδήσεως, κατά την οποία ο δράστης από 
έλλειψη της προσήκουσας προσοχής δεν προβλέπει το αξιόποινο αποτέλεσµα που 
προκάλεσε η πράξη του και σε ενσυνείδητη, κατά την οποία προβλέπει ότι από τη 
συµπεριφορά του µπορεί να επέλθει το αξιόποινο αποτέλεσµα, πιστεύει όµως ότι θα 
το αποφύγει. Περαιτέρω η παράλειψη ως έννοια ενυπάρχει σε κάθε είδους αµέλεια, 
εφόσον το ένα είδος της ευθύνης συνίσταται στη µη καταβολή της προσοχής, δηλαδή 
σε µία παράλειψη. Όταν όµως η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη, 
αλλά σε σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε, για τη 
θεµελίωση της ανθρωποκτονίας (ή κατά περίπτωση της σωµατικής βλάβης) από 
αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, απαιτείται και η συνδροµή των 
όρων του άρθρου 15 του ΠΚ, κατά το οποίο, όπου κατά το νόµο, για την ύπαρξη 
αξιόποινης πράξης απαιτείται να έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η µη αποτροπή 
του τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε 
ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος. Από 
την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι αναγκαία προϋπόθεση της εφαρµογής της 
είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης (δηλαδή ειδικής και όχι γενικής) υποχρέωσης του υπαιτίου 
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προς ενέργεια, που τείνει στην παρεµπόδιση του 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 µε ορισµένη έννοµη θέση του υπόχρεου, γ) από ειδική σχέση που 
θεµελιώθηκε, είτε συνεπεία συµβάσεως, είτε απλώς από προηγούµενη ενέργεια, από 
την οποία ο υπαίτιος της παραλείψεως αναδέχθηκε εκουσίως την αποτροπή κινδύνων 
στο µέλλον, δ) από προηγούµενη πράξη του υπαιτίου (ενέργεια ή παράλειψη), 
συνεπεία της οποίας δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επελεύσεως του εγκληµατικού 
αποτελέσµατος. Όταν το έγκληµα είναι απότοκο της συγκλίνουσας αµέλειας 
περισσοτέρων προσώπων, το καθένα από αυτά ευθύνεται αυτοτελώς και ανεξαρτήτως 
των άλλων, µέσα στα πλαίσια της αµέλειας που επέδειξε και εφόσον το επελθόν 
αποτέλεσµα τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο προς αυτήν. Κατά την επικρατούσα δε 
απόλυτα στο ποινικό δίκαιο αρχή του ισοδύναµου των όρων (conditio sine qua non), 
κάθε όρος του αποτελέσµατος είναι χαρακτηριστέος ως αιτία.  
Συνεπώς, αν µεταξύ των παραγωγικών όρων του αποτελέσµατος στη συγκεκριµένη 
περίπτωση περιλαµβάνεται και η ανθρώπινη ενέργεια ή αποχή από συγκεκριµένη 
ενέργεια, τότε υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ ενέργειας η παράλειψης και 
αποτελέσµατος, έστω και αν σύγχρονα η µεταγενέστερα συνέτρεξε προς παραγωγή 
του αποτελέσµατος και άλλη, ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη. Έτσι και εκεί που 
υπάρχει συντρέχουσα αµέλεια του παρεµβαλλόµενου που συχνά µάλιστα είναι, και το 
θύµα, το γεγονός αυτό δεν εµποδίζει τον καταλογισµό ευθύνης στον πράττοντα.  
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 περ. Β' στοιχ. α' και γ' του Ν. 1568/1985, "η 
επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) ή ο αντιπρόσωπος είναι 
όργανο συµβουλευτικό και έχει τις εξής αρµοδιότητες: α) µελετά τις συνθήκες 
εργασίας στην επιχείρηση, προτείνει µέτρα για τη βελτίωσή τους και του 
περιβάλλοντος εργασίας, παρακολουθεί την τήρηση των µέτρων υγιεινής και 
ασφάλειας και συµβάλλει στην εφαρµογή τους από τους εργαζοµένους ... γ) 
επισηµαίνει τον επαγγελµατικό κίνδυνο στους χώρους ή θέσεις εργασίας και 
προτείνει µέτρα για την αντιµετώπισή του, συµµετέχοντας έτσι στη διαµόρφωση της 
πολιτικής της επιχείρησης, για την πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου". Επίσης, 
κατά το άρθρο 7 παρ. 1 περ. α' και β' , και 2 περ. α' του ίδιου νόµου, "1. Για την 
επίβλεψη των συνθηκών εργασίας, ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση: α) να 
επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των µέτρων υγιεινής 
και ασφάλειας, να προτείνει µέτρα αντιµετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρµογή 
τους, β) να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας ... . 2. Για τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός ασφάλειας έχει 
υποχρέωση: α) να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους 
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενηµερώνει και καθοδηγεί 
για την αποτροπή του επαγγελµατικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους ...". 
Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 34 στοιχ. ε' του Π.∆. 70/1990 "Υγιεινή και 
Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες" "δεν επιτρέπεται να 
εγκαταλείπονται ηµιτελείς ηλεκτρικές εργασίες, οι οποίες είναι επισφαλείς. Για την 
εκτέλεση εργασιών έστω και χωρίς ηλεκτρική τάση, σε ηλεκτρικά κυκλώµατα, πρέπει 
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να αφαιρούνται προηγουµένως οι ασφάλειες, να κλειδώνονται οι διακόπτες σε θέση 
"εκτός" και να αναρτάται σχετική προειδοποιητική πινακίδα. Ανάλογες ενέργειες 
πρέπει να γίνονται ακόµη και για την πραγµατοποίηση εργασιών καθαρισµού ή 
µηχανολογικής συντήρησης ηλεκτροκίνητων µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων".  
- 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 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 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, τα δε αποδεικτικά µέσα αρκεί να αναφέρονται γενικώς 
κατά το είδος τους και δεν απαιτείται αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του τι 
προκύπτει από το καθένα, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και 
σύγκριση µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται η αποδεικτική βαρύτητα εκάστου. Σε 
περίπτωση που δέχεται το δικαστήριο συνδροµή των όρων του άρθρου 15 πρέπει να 
αιτιολογείται η νοµική υποχρέωση του υπαιτίου προς ενέργεια µε την οποία θα 
αποτρεπόταν το αξιόποινο αποτέλεσµα και να αναφέρεται από πού απορρέει η 
υποχρέωση αυτή και αν είναι ο νόµος να παρατίθεται ο επιτακτικός κανόνας δικαίου 
από τον οποίο πηγάζει. Η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων, όµως, από το 
δικαστήριο της ουσίας και ειδικότερα η εσφαλµένη αξιολόγηση των µαρτυρικών 
καταθέσεων, δεν αποτελεί λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως, καθόσον στην 
περίπτωση αυτή, υπό την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η περί τα 
πράγµατα κρίση του δικαστηρίου, η οποία είναι αναιρετικώς ανέλεγκτη.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, ως λόγος αναιρέσεως, κατά το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆, υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει σ' αυτή 
διαφορετική έννοια από εκείνη που έχει στην πραγµατικότητα, ενώ εσφαλµένη 
εφαρµογή υπάρχει, όταν δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που δέχτηκε 
στη διάταξη που εφάρµοσε. Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής που εµπίπτει στον 
ίδιο αναιρετικό λόγο, υπάρχει και όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, δηλαδή όταν 
στο πόρισµα της απόφασης, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό αιτιολογικού και 
διατακτικού και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν 
εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να µην είναι 
εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρµογής της ουσιαστικής ποινικής 
διάταξης, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 302, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 1568/1985, άρθ. 2,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1304 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 302 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος επιφέρει από αµέλεια το θάνατο άλλου 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Από το συνδυασµό της διατάξεως 
αυτής προς εκείνη του άρθρου 28 του ίδιου Κώδικος, κατά την οποία, από αµέλεια 
πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και 
µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα που 
προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα 
επέρχονταν, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του προβλεποµένου από τις 
ανωτέρω διατάξεις εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται: α) µη 
καταβολή από το δράστη της επιβαλλοµένης, κατ' αντικειµενική κρίση προσοχής, την 
οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει υπό τις ίδιες 
πραγµατικές καταστάσεις να καταβάλει, βάσει των νοµικών κανόνων, των συνηθειών 
που επικρατούν στις συναλλαγές, της κοινής πείρας και λογικής και της συνήθους 
πορείας των πραγµάτων, β) δυνατότητα αυτού βάσει των πραγµατικών του 
καταστάσεων, γνώσεων και ικανοτήτων και κυρίως εξαιτίας της υπηρεσίας του ή του 
επαγγέλµατος του να προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο 
από έλλειψη της προαναφεροµένης προσοχής, είτε δεν προέβλεψε (µη συνειδητή 
αµέλεια), είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όµως ότι δεν θα επέρχονταν 
(συνειδητή αµέλεια) και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος, µεταξύ της πράξεως ή 
της παραλείψεως του δράστη και του επελθόντος αποτελέσµατος. Η παράλειψη, ως 
έννοια ενυπάρχει σε κάθε είδους αµέλεια, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης 
συνίσταται στη µη καταβολή της προσοχής, δηλαδή σε µία παράλειψη. Όταν όµως η 
αµέλεια δεν συνίσταται απλώς σε ορισµένη παράλειψη, αλλά σε σύνολο 
συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος τότε, για τη θεµελίωση της 
ανθρωποκτονίας από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, απαιτείται 
η συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 του Π.Κ., κατά το οποίο ,όπου ο νόµος, για 
την ύπαρξη αξιόποινης πράξεως απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η µη 
αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκληση µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της 
παραλείψεως είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του 
αποτελέσµατος. Αναγκαία προϋπόθεση της εφαρµογής της διατάξεως αυτής είναι η 
ύπαρξη ιδιαίτερης(δηλαδή ειδικής και όχι γενικής) νοµικής (και όχι ηθικής) 
υποχρεώσεως του υπαιτίου προς ενέργεια που τείνει στην παρεµπόδιση του 
αποτελέσµατος για την επέλευση του οποίου ο νόµος απειλεί ορισµένη ποινή. Η 
ιδιαίτερη αυτή νοµική υποχρέωση (προς ενέργεια που τείνει σε παρεµπόδιση του 
αποτελέσµατος), η οποία δηµιουργείται µόνο για τον εµφανιζόµενο ενώπιον της 
έννοµης τάξης ως έχοντα θέση εγγυητή της ασφάλειας του έννοµου αγαθού το οποίο 
προσβάλλεται µε την επέλευση του αποτελέσµατος που πρέπει να αποτραπεί, συνιστά 
πρόσθετο στοιχείο του εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, πηγάζει δε είτε από 
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ρητή διάταξη του νόµου ή από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, που συνδέονται µε 
ορισµένη έννοµη σχέση του υπόχρεου ή από σύµβαση ή από ορισµένη προηγούµενη 
συµπεριφορά του υπαιτίου (ενέργεια ή παράλειψη) από την οποία δηµιουργήθηκε ο 
κίνδυνος επέλευσης του εγκληµατικού αποτελέσµατος, είτε άλλως από προηγούµενη 
ενέργεια, από την οποία ο υπαίτιος της παράλειψης αναδέχθηκε εκουσίως την 
αποτροπή κινδύνου στο µέλλον, πρέπει δε να αναφέρεται και να αιτιολογείται στην 
απόφαση, επιπροσθέτως δε και να προσδιορίζεται ο επιτακτικός κανόνας δικαίου από 
τον οποίο πηγάζει.  
- Εν όψει της διακρίσεως του άρθρου 28 του ΠΚ, το δικαστήριο της ουσίας όταν 
απαγγέλει καταδίκη για έγκληµα από αµέλεια, πρέπει να εκθέτει στην απόφαση µε 
σαφήνεια ποιο από τα δύο είδη της αµέλειας αυτής συνέτρεξε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, διότι αν δεν εκτίθεται αυτό µε σαφήνεια ή δέχεται και τα δύο, 
δηµιουργείται ασάφεια και αντίφαση, η οποία καθιστά ανέφικτο τον αναιρετικό 
έλεγχο για την ορθή ή µη εφαρµογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και ιδρύεται 
ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης βάσης, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' 
του ΚΠ∆.  
- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. του Συντάγµατος και 139 του 
ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως, υπάρχει όταν περιέχονται σ' αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι σκέψεις και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση 
τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική 
ποινική διάταξη που στη συγκεκριµένη περίπτωση εφαρµόσθηκε Η αιτιολογία της 
αποφάσεως παραδεκτά συµπληρώνεται µε το διατακτικό, µε το οποίο αποτελεί ενιαίο 
σύνολο. Σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα, πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι 
έχουν ληφθεί όλα υπόψη και όχι ορισµένα από αυτά κατ' επιλογή, όπως αυτό 
επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 177 παρ.1 και 178 του ΚΠ∆. Για τη 
βεβαιότητα αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, κατά το είδος τους (µάρτυρες, 
έγγραφα, κ.λ.π.) χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφορά τους και µνεία από ποιο 
αποδεικτικό µέσο προέκυψε η κάθε παραδοχή, ούτε να αιτιολογείται ειδικά ποιο 
βαρύνει περισσότερο για το σχηµατισµό της κρίσης του δικαστηρίου και για ποιο 
λόγο έγινε πιστευτό ή περισσότερο πιστευτό ένα συγκεκριµένο αποδεικτικό µέσο και 
γιατί δεν έγινε ένα άλλο, αφού αυτά ανάγονται σε εκτίµηση πραγµάτων.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 302, 
ΚΠολ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1010 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 302 παρ.1 και 28 του ΠΚ προκύπτει 
ότι για τη στοιχειοθέτηση του προβλεπόµενου από αυτές εγκλήµατος της 
ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται αντικειµενικά µεν πρόκληση θανάτωσης 
άλλου, υποκειµενικά δε α) µη καταβολή από το δράστη της επιβαλλόµενης, κατ' 
αντικειµενική κρίση, προσοχής, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος 
άνθρωπος οφείλει υπό τις ίδιες περιστάσεις να καταβάλει, βάσει των νοµικών 
κανόνων, των συνηθειών που επικρατούν στις συναλλαγές και της κοινής πείρας και 
λογικής και β) δυνατότητα αυτού-, βάσει των προσωπικών περιστάσεων, γνώσεων 
και ικανοτήτων, να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο από 
έλλειψη της προαναφερόµενης προσοχής, είτε δεν προέβλεψε (άνευ συνειδήσεως 
αµέλεια), είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν 
(συνειδητή αµέλεια) και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της πράξης ή 
παράλειψης του δράστη και του επελθόντος αποτελέσµατος.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από το άρθρο 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως της από το άρθρο 510 παρ.1 στ. ∆' του ίδιου Κώδικα, 
όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά 
κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, 
στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών 
και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και 
οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφαρµόσθηκε. Απαιτείται να διαλαµβάνεται στην απόφαση η κατ' είδος 
µνεία των αποδεικτικών µέσων και δεν είναι αναγκαία η αναφορά περί του τι 
προέκυψε από καθένα από αυτά, ούτε να γίνεται συγκριτική στάθµιση και 
αξιολόγηση αυτών, ώστε η παράλειψη της να καθιστά την απόφαση ελλιπή κατά την 
αιτιολογία της. Περαιτέρω, η κατά το άρθρο 178 ΚΠ∆ απαρίθµηση των αποδεικτικών 
µέσων κατά την ποινική διαδικασία, είναι ενδεικτική και αφορά τα κυριότερα από 
αυτά,1 χωρίς να αποκλείει τα άλλα. Ειδικά η αυτοψία η οποία διατάσσεται κατά τα 
άρθρα 180 επ. και 183 επ. ΚΠ∆ µε τη συνδροµή των εις τις οικείες διατάξεις 
προϋποθέσεων, από Ανακριτικό υπάλληλο, το ∆ικαστικό Συµβούλιο ή το ∆ικαστήριο 
αποτελεί ιδιαίτερο και αυτοτελές είδος αποδεικτικού µέσου, διακρινόµενο των 
εγγράφων, πρέπει δε για τη δηµιουργία βεβαιότητας ότι έλαβε και αυτήν υπόψη του 
το ∆ικαστήριο, να αναφέρεται ειδικά στην αιτιολογία, µεταξύ των αποδεικτικών 
µέσων που λήφθηκαν υπόψη του. ∆ιαφορετικά, αν δηλαδή δεν αναφέρεται στο 
προοίµιο του σκεπτικού της αποφάσεως µεταξύ των αποδεικτικών µέσων ή δεν 
διαφαίνεται ότι το ουσιαστικό περιεχόµενο αυτής εµπεριέχεται στις παραδοχές της 
αποφάσεως, δεν προκύπτει βεβαιότητα, ότι το ∆ικαστήριο έλαβε υπόψη του και το 
ιδιαίτερο αυτό αποδεικτικό µέσο, µη αρκούσης της αναφοράς στα έγγραφα.  
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∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 302, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1011 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 302 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος επιφέρει από αµέλεια το θάνατο άλλου 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Κατά τη διάταξη δε του άρθρου 
28 του ίδιου Κώδικα, από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την 
οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το 
αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, 
πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών 
προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από 
αµέλεια, απαιτείται η διαπίστωση αφενός ότι ο δράστης δεν κατέβαλε κατ' 
αντικειµενική κρίση την προσοχή που κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος 
άνθρωπος όφειλε, υπό τις ίδιες περιστάσεις, να καταβάλει µε βάση τους νοµικούς 
κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και κατά τη συνηθισµένη 
πορεία των πραγµάτων, την πείρα και τη λογική και αφετέρου ότι αυτός µπορούσε µε 
βάση τις προσωπικές ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες του να προβλέψει και να 
αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα που επήλθε από την πράξη ή παράλειψη του. 
Ακόµη απαιτείται αντικειµενικός αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της πράξεως ή 
παραλείψεως του δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε ως επακόλουθο της 
αµέλειας του. Κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως του άρθρου 28 του ΠΚ, η 
αµέλεια διακρίνεται σε άνευ συνειδήσεως, κατά την οποία ο δράστης από έλλειψη της 
προσήκουσας προσοχής δεν προβλέπει το αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η 
πράξη του και σε ενσυνείδητη, κατά την οποία προβλέπει ότι από τη συµπεριφορά 
του µπορεί να επέλθει το αξιόποινο αποτέλεσµα, πιστεύει όµως ότι θα το αποφύγει. 
Περαιτέρω η παράλειψη ως έννοια ενυπάρχει σε κάθε είδους αµέλεια, εφόσον το ένα 
είδος της ευθύνης συνίσταται στη µη καταβολή της προσοχής, δηλαδή σε µία 
παράλειψη. Όταν όµως η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη, αλλά σε 
σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε, για τη θεµελίωση 
της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, 
απαιτείται και η συνδροµή των όρων του άρθρου 15 του ΠΚ, κατά το οποίο, όπου 
κατά το νόµο, για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτείται να έχει επέλθει ορισµένο 
αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκληση του µε ενέργεια, αν ο 
υπαίτιος της παραλείψεως είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την 
επέλευση του αποτελέσµατος. Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι 
αναγκαία προϋπόθεση της εφαρµογής της είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης (δηλαδή ειδικής 
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και όχι γενικής) υποχρεώσεως του υπαιτίου προς ενέργεια, που τείνει στην 
παρεµπόδιση του αποτελέσµατος, για την επέλευση του οποίου ο νόµος απειλεί 
ορισµένη ποινή. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να πηγάζει κυρίως: α) από ρητή διάταξη 
νόµου, β) από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη 
θέση του υπόχρεου, γ) από ειδική σχέση που θεµελιώθηκε, είτε συνεπεία συµβάσεως, 
είτε απλώς από προηγούµενη ενέργεια, από την οποία ο υπαίτιος της παραλείψεως 
αναδέχθηκε εκουσίως την αποτροπή κινδύνων στο µέλλον, δ) από προηγούµενη 
πράξη του υπαιτίου (ενέργεια ή παράλειψη), συνεπεία της οποίας δηµιουργήθηκε ο 
κίνδυνος επελεύσεως του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Όταν το έγκληµα είναι 
απότοκο της συγκλίνουσας αµέλειας περισσοτέρων προσώπων, το καθένα από αυτά 
ευθύνεται αυτοτελώς και ανεξαρτήτως των άλλων, µέσα στα πλαίσια της αµέλειας 
που επέδειξε και εφόσον το επελθόν αποτέλεσµα τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο προς 
αυτήν. Κατά την επικρατούσα δε απόλυτα στο ποινικό δίκαιο αρχή του ισοδύναµου 
των όρων (condito sine qua nοn), κάθε όρος του αποτελέσµατος είναι χαρακτηριστέος 
ως αιτία.  
Συνεπώς, αν µεταξύ των παραγωγικών όρων του αποτελέσµατος στη συγκεκριµένη 
περίπτωση περιλαµβάνεται και η ανθρώπινη ενέργεια ή αποχή από συγκεκριµένη 
ενέργεια, τότε υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ ενέργειας η παράλειψης και 
αποτελέσµατος, έστω και αν σύγχρονα η µεταγενέστερα συνέτρεξε προς παραγωγή 
του αποτελέσµατος και άλλη, ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη. Έτσι και εκεί που 
υπάρχει συντρέχουσα αµέλεια του παρεµβαλλόµενου που συχνά µάλιστα είναι, και το 
θύµα, το γεγονός αυτό δεν εµποδίζει τον καταλογισµό ευθύνης στον πράττοντα (ΑΠ 
1222/2011, 536/2010, 144/2010, ΑΠ 2059/2010).  
- 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 
σ' 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 τον 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 ότι έχουν ληφθεί 
υπόψη και εκτιµηθεί όλα στο σύνολο τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά, αρκεί δε 
να µνηµονεύονται όλα κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π.) χωρίς ανάγκη 
ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά από το καθένα από 
αυτά. ∆εν αποτελεί λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και 
ειδικότερα η εσφαλµένη αξιολόγηση των µαρτυρικών καταθέσεων, καθόσον στην 
περίπτωση αυτή, υπό την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η 
αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγµατα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
- Λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως αποτελεί, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του 
ΚΠ∆ και η εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
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Εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθά τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στη διάταξη που εφαρµόσθηκε, ενώ 
εσφαλµένη ερµηνεία, όταν το δικαστήριο αποδίδει στη διάταξη διαφορετική έννοια, 
από εκείνη που πραγµατικά έχει. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως, συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η 
οποία υπάρχει όταν στο πόρισµα της απόφασης που προκύπτει από την 
αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού και του διατακτικού της και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, που καθιστούν ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο, σε σχέση 
µε την ορθή εφαρµογή του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης 
βάσεως.(ΟλΑΠ 1/2005).  
∆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: 1038 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία σχετικά µε 
την απόρριψη θέσης κατηγορουµένου. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διάταξης. Μη χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουµένου. Υπέρβαση εξουσίας. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά µεν το άρθρο 302 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος επιφέρει από αµέλεια τον θάνατο 
άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Κατά δε το άρθρο 28 του 
ιδίου Κώδικα, από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία 
όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει είτε δεν προέβλεψε το 
αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, 
πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν. Από το συνδυασµό των διατάξεων αυτών 
προκύπτει ότι, για τη θεµελίωση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, 
απαιτείται να διαπιστωθεί ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούµενη, κατά 
αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποία όφειλε να καταβάλει κάθε µετρίως συνετός 
και ευσυνείδητος άνθρωπος που βρίσκεται υπό τις ίδιες πραγµατικές καταστάσεις, µε 
βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές, την 
κοινή πείρα, τη συνήθη πορεία των πραγµάτων και τη λογική και 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. Η αµέλεια κατά την έννοια της 
διάταξης του άρθρου 28 ΠΚ 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 ευσυνείδητη, κατά την οποίαν προέβλεψε µεν, ότι 
από τη συµπεριφορά του µπορεί να επέλθει το αποτέλεσµα αυτό, πίστευε όµως ότι θα 
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το απέφευγε. Ενόψει της διάκρισης αυτής το δικαστήριο της ουσίας, όταν απαγγέλει 
καταδίκη για έγκληµα από αµέλεια, πρέπει να εκθέτει στην απόφασή του µε 
σαφήνεια ποιο από τα δύο είδη της αµέλειας αυτής συνέτρεξε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση.  
- Η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 ∆ ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, όταν σ' αυτήν 
περιέχονται µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά 
περιστατικά που προέκυψαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο, σχετικά µε τα 
αντικειµενικά και υποκειµενικά 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. Σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε 
βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνον 
από αυτά. Η αιτιολογία της αποφάσεως παραδεκτά συµπληρώνεται από το διατακτικό 
της, µαζί µε τα οποία αποτελεί ενιαίο σύνολο, ενώ δεν αποτελεί λόγο αναιρέσεως η 
εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση των 
εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη 
αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη 
αξιολογικής συσχετίσεως µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις 
περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της 
ουσίας. Τα αποδεικτικά όµως µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί υπόψη στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνον από αυτά. Για τη βεβαιότητα 
δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω και κατά το είδος τους, χωρίς ανάγκη 
ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε από το καθένα. Η κατά το 
άρθρο 178 ΚΠ∆ απαρίθµηση των αποδεικτικών µέσων είναι ενδεικτική και αφορά τα 
κυριότερα από αυτά, χωρίς να αποκλείει άλλα, περιλαµβάνει δε, ως ιδιαίτερο 
αποδεικτικό µέσο, την πραγµατογνωµοσύνη, η οποία διατάσσεται κατά το άρθρο 183 
ΚΠ∆ υπό προϋποθέσεις, από τον ανακριτικό υπάλληλο ή από το ∆ικαστήριο 
αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση των διαδίκων ή του Εισαγγελέα. Ως ιδιαίτερο δε 
είδος αποδεικτικού µέσου η κατά το άρθρο 178 ΚΠ∆ πραγµατογνωµοσύνη πρέπει να 
µνηµονεύεται ειδικώς στην αιτιολογία µεταξύ των αποδεικτικών µέσων, προκειµένου 
να υπάρχει βεβαιότητα ότι λήφθηκε υπόψη. Για την πληρότητα, όµως, της 
αιτιολογίας δεν είναι απαραίτητη ειδική µνεία και ιδιαίτερη αξιολόγηση της 
πραγµατογνωµοσύνης, όταν το συµπέρασµά της δεν αντιτίθεται στο αποδεικτικό 
συµπέρασµα της προσβαλλόµενης απόφασης.  
- 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 
∆ικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως 
αποδεδειγµένα στη διάταξη που εφαρµόστηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή 
παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι στο πόρισµα της απόφασης που 
περιλαµβάνεται σε συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό 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 
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Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νόµιµης βάσης.  
- Κατά το άρθρο 470 ΚΠ∆ στην περίπτωση που ασκήθηκε ένδικο µέσο εναντίον 
καταδικαστικής απόφασης από εκείνον που καταδικάστηκε ή υπέρ αυτού, δεν µπορεί 
να γίνει χειρότερη η θέση του, ούτε να ανακληθούν τα ευεργετήµατα που δόθηκαν µε 
την απόφαση που προσβάλλεται". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι επί ασκήσεως 
ενδίκου µέσου από τον καταδικασθέντα, το δικάζον Εφετείο δεν έχει εξουσία να 
καταστήσει χειρότερη τη θέση του κατηγορουµένου. Στην προκειµένη περίπτωση µε 
τον έκτο λόγο αναίρεσης προβάλλεται η αιτίαση ότι το δικάσαν δικαστήριο µε το να 
δεχθεί µε την προσβαλλόµενη απόφαση ότι θα ήταν ορθή η παραποµπή του 
κατηγορουµένου για ανθρωποκτονία µε ενδεχόµενο δόλο υπερέβη την εξουσία του, 
γιατί χειροτέρευσε τη θέση του κατηγορουµένου, αφού ο νοµικός αυτός 
χαρακτηρισµός της πράξης, δεν είχε δοθεί πρωτοδίκως. Όµως από την αντιπαραβολή 
του σκεπτικού και του διατακτικού του πρωτοβαθµίου ∆ικαστηρίου και εκείνων του 
δευτεροβαθµίου προκύπτει ότι ο κατηγορούµενος καταδικάστηκε για την ίδια 
ακριβώς πράξη τόσο πρωτοδίκως όσο και κατ' έφεση. Το γεγονός ότι το δικάσαν κατ' 
έφεση ∆ικαστήριο µε την προσβαλλόµενη απόφαση υποθετικά αναφέρεται σε 
ενδεχόµενο δόλο, δεν καθιστά βαρύτερη την πράξη για την οποία καταδικάστηκε ο 
κατηγορούµενος, ούτε στήριξε, το δευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο την περί ενοχής του 
κατηγορουµένου κρίση του στην πιο πάνω υποθετική αιτιολογία. Κατά συνέπεια ο 
από το άρθρο 510 παρ.1 περ.Η' του ΚΠ∆ λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως για 
υπέρβαση εξουσίας του ∆ικαστηρίου µε τις πιο πάνω αιτιάσεις είναι αβάσιµος και 
πρέπει να απορριφθεί.  
- Η επιβαλλόµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, µε την έννοια που 
προαναφέρθηκε, πρέπει να υπάρχει όχι µόνον ως προς την κατηγορία, αλλά να 
εκτείνεται και στους προβαλλόµενους από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορό του 
αυτοτελείς ισχυρισµούς. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός, η απόρριψη του οποίου 
πρέπει να αιτιολογείται ιδιαίτερα, είναι και ο ισχυρισµός του κατηγορουµένου περί 
συνδροµής στο πρόσωπό του ελαφρυντικής περιστάσεως από τις αναφερόµενες στο 
άρθρο 84 παρ.2 ΠΚ, αφού η παραδοχή της οδηγεί στην επιβολή µειωµένης, κατά το 
άρθρο 83 του ίδιου Κώδικα ποινής εφόσον βεβαίως, αυτός προβλήθηκε κατά τρόπο 
σαφή και ορισµένο, δηλαδή µε όλα τα πραγµατικά περιστατικά που απαιτούνται κατά 
νόµο για τη θεµελίωσή του, έτσι ώστε να µπορούν να αξιολογούνται και, σε 
περίπτωση αποδοχής τους, να οδηγούν στο ειδικότερο ευνοϊκό, για τον 
κατηγορούµενο συµπέρασµα. Ως ελαφρυντική περίσταση θεωρείται, µεταξύ άλλων, η 
προβλεπόµενη από την παρ.2 του άρθρου 84 του ΠΚ, µε στοιχείο α, ήτοι το ότι ο 
υπαίτιος έζησε ως το χρόνο που έγινε το έγκληµα έντιµη ατοµική, οικογενειακή, 
επαγγελµατική και γενικά κοινωνική ζωή. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 302, 
ΚΠ∆: 178, 183, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 44 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 
55 
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Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 584 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Αναίρεση εισαγγελέα. Έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Υπέρβαση εξουσίας. Παράσταση πολιτικής αγωγής. 
Αποβολή. Απόλυτη ακυρότητα. Παραπέµπει στην Ολοµέλεια. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 302 παρ. 1 και 28 του ΠΚ προκύπτει 
ότι για τη στοιχειοθέτηση του προβλεπόµενου από αυτές εγκλήµατος της 
ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται αντικειµενικά µεν πρόκληση θανάτωσης 
άλλου, υποκειµενικά δε α) µη καταβολή από το δράστη της επιβαλλόµενης, κατ' 
αντικειµενική κρίση, προσοχής, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος 
άνθρωπος οφείλει υπό τις ίδιες περιστάσεις να καταβάλει, βάσει των νοµικών 
κανόνων, των συνηθειών που επικρατούν στις συναλλαγές και της κοινής πείρας και 
λογικής και β) δυνατότητα αυτού, βάσει των προσωπικών περιστάσεων, γνώσεων και 
ικανοτήτων, να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο από 
έλλειψη της προαναφερόµενης προσοχής, είτε δεν προέβλεψε (άνευ συνειδήσεως 
αµέλεια), είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν 
(συνειδητή αµέλεια) και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της πράξης ή 
παράλειψης του δράστη και του επελθόντος αποτελέσµατος.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 505 παρ. 2 εδ. α' του ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι ο 
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε 
καταδικαστικής ή αθωωτικής αποφάσεως οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου και για 
όλους τους λόγους που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 του ίδιου 
Κώδικα, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και αυτός της ελλείψεως της 
απαιτούµενης από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
ΚΠοιν∆ ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και της υπερβάσεως εξουσίας. 
Ειδικά προκειµένου για αθωωτική απόφαση, ενόψει του τεκµηρίου της αθωότητας, 
που θεσπίζεται και από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης 
των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ν.δ. 73/1974), τέτοια έλλειψη αιτιολογίας, που 
ιδρύει τον από τη διάταξη του άρθρου 510 στοιχ. ∆ ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως, 
υπάρχει είτε όταν δεν εκτίθενται καθόλου στην απόφαση πραγµατικά περιστατικά 
είτε όταν δεν αιτιολογεί το δικαστήριο µε σαφήνεια και πληρότητα γιατί δεν πείστηκε 
για την ενοχή του κατηγορουµένου από τα αποδεικτικά µέσα που προσδιορίζονται 
στα πρακτικά και τα οποία έλαβε υπόψη για τον σχηµατισµό της κρίσεως του. ∆εν 
απαιτείται, όµως, για την ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της αθωωτικής 
απόφασης να εκθέτει το δικαστήριο σ' αυτή περιστατικά από τα οποία πείστηκε για 
την αθωότητα του κατηγορουµένου, δεδοµένου ότι αντικείµενο απόδειξης στην 
ποινική δίκη αποτελεί η ενοχή και όχι η αθωότητα του κατηγορουµένου. Περαιτέρω, 
ως προς την έκθεση των αποδείξεων, για να είναι η δικαστική απόφαση 
αιτιολογηµένη πρέπει να προκύπτει από αυτήν ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του 
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και συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µόνο µερικά από αυτά προκειµένου 
να διαµορφώσει την κρίση του.  
- Κατά το άρθρο 66 παρ. 1 ΚΠ∆, η πολιτική αγωγή, που έχει ασκηθεί σε πολιτικό 
δικαστήριο, µπορεί να εισαχθεί στο ποινικό δικαστήριο, αν δεν εκδόθηκε οριστική 
απόφαση µε την πολιτική διαδικασία. Από την διάταξη αυτή σε συνδυασµό προς 
εκείνες των άρθρων 63, 64, 65 και 68 του ίδιου Κώδικα, καθώς και των άρθρων 914 
και 932 ΑΚ, συνάγεται, ότι στην περίπτωση, κατά την οποία ο δικαιούχος από 
αδικοπραξία χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ψυχικής οδύνης άσκησε ενώπιον του 
πολιτικού δικαστηρίου αγωγή, µε την οποία ζήτησε να του επιδικασθεί το µεγαλύτερο 
µέρος της απαίτησης αυτής, επιφυλαχθείς να εισαγάγει και ένα µέρος της στο ποινικό 
δικαστήριο, είναι παραδεκτή η εις το τελευταίο παράσταση του δικαιούχου, ως 
πολιτικώς ενάγοντος, για το µέρος της απαίτησης του, το οποίο δεν εισήχθη στο 
πολιτικό δικαστήριο, έστω και αν, πριν ή µετά την δήλωση ως πολιτικώς ενάγοντος 
παράστασης του στο ποινικό δικαστήριο, εκδόθηκε οριστική ή και τελεσίδικη 
απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου, µε την οποία τούτο, κρίνοντας επί του 
καταχθέντος ενώπιον του µέρους της απαίτησης αυτής και τελώντας εν γνώσει, ότι 
µέρος της αξίωσης αυτής θα εισαγόταν στο ποινικό δικαστήριο, επιδίκασε, είτε 
ολόκληρο το αιτηθέν ποσό, είτε µικρότερο του αιτηθέντος ή απέρριψε την αγωγή, 
αφού, για το µέρος της απαίτησης του δικαιούχου αυτής, το οποίο, εξαιτίας της 
γενοµένης επιφυλάξεως, δεν εισήχθη στο πολιτικό δικαστήριο, δεν έχει εκδοθεί 
απόφαση του τελευταίου. Αν η αγωγή ασκήθηκε χωρίς να γίνει η κατά τα άνω 
επιφύλαξη, και επ αυτής είχε εκδοθεί απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου και παρά 
ταύτα ο δικαιούχος χρηµατικής ικανοποιήσεως, λόγω ψυχικής οδύνης, παραστάθηκε 
ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, δηµιουργείται απόλυτη ακυρότητα (171 παρ. 2 
ΚΠ∆), που ιδρύει το λόγο αναιρέσεως του άρθρου 510 παρ. 1 Α ΚΠ∆, µόνον αν 
προβληθεί αντίρρηση ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου για το λόγο αυτό ή αν από 
τα τεθέντα υπόψη του δικαστηρίου περιστατικά προκύπτει ότι η παράσταση δεν ήταν 
νόµιµη, αφού άλλως το ∆ικαστήριο δεν έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει και να λάβει 
υπόψη στοιχεία που καθιστούν παράνοµη την παράσταση εφόσον αυτά δεν 
προκύπτουν από τη διαδικασία (ΑΠΟλ 1282/1992). Αν δεν υποβληθεί από την αιτία 
αυτή, το ∆ικαστήριο δεν υπερβαίνει την εξουσία του, ούτε ιδρύεται λόγος 
αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α του ίδιου Κώδικα.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 302,  
ΚΠ∆: 66, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
ΑΚ: 914, 932,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 26 
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 603 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
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- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 302 παρ. 1 και 28 ΠΚ προκύπτει ότι 
για τη στοιχειοθέτηση του προβλεπόµενου από αυτές εγκλήµατος της 
ανθρωποκτονίας από αµέλεια απαιτείται αντικειµενικά µεν πρόκληση θανάτωσης 
άλλου, υποκειµενικά δε α) µη καταβολή από το δράστη της επιβαλλόµενης, κατ' 
αντικειµενική κρίση, προσοχής, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος 
άνθρωπος οφείλει υπό τις ίδιες περιστάσεις να καταβάλει, βάσει των νοµικών 
κανόνων, των συνηθειών που επικρατούν στις συναλλαγές και της κοινής πείρας και 
λογικής και β) δυνατότητα αυτού, βάσει των προσωπικών περιστάσεων, γνώσεων και 
ικανοτήτων, να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, το οποίο από 
έλλειψη της προαναφερόµενης προσοχής, είτε δεν προέβλεψε (άνευ συνειδήσεως 
αµέλεια), είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν 
(συνειδητή αµέλεια) και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της πράξης ή 
παράλειψης του δράστη και του επελθόντος αποτελέσµατος. Η παράλειψη, ως έννοια, 
ενυπάρχει σε κάθε είδος αµέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται στη 
µη καταβολή της προσοχής, δηλαδή σε παράλειψη. Όταν όµως η αµέλεια δε 
συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη, αλλά σε σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε 
του αποτελέσµατος, τότε, για τη θεµελίωση της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, ως 
εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, απαιτείται και η συνδροµή των όρων του 
άρθρου 15 του ΠΚ, κατά το οποίο "όπου ο νόµος, για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης 
απαιτείται να έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του τιµωρείται όπως 
η πρόκληση του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική 
υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος". Από την τελευταία 
αυτή διάταξη προκύπτει ότι αναγκαία προϋπόθεση της εφαρµογής της είναι η ύπαρξη 
ιδιαίτερης (δηλαδή ειδικής και όχι γενικής) υποχρέωσης του υπαιτίου προς ενέργεια, 
που τείνει στην παρεµπόδιση του αποτελέσµατος, για την επέλευση του οποίου ο 
νόµος απειλεί ορισµένη ποινή. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να πηγάζει από ρητή 
διάταξη νόµου ή από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη 
έννοµη σχέση του υπόχρεου ή από σύµβαση ή από ορισµένη συµπεριφορά του 
υπαιτίου από την οποία δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επέλευσης του εγκληµατικού 
αποτελέσµατος, Σ' αυτή την περίπτωση, πρέπει στην αιτιολογία να αναφέρεται και η 
συνδροµή αυτής της υποχρέωσης, και να προσδιορίζεται ο επιτακτικός κανόνας 
δικαίου από τον οποίο πηγάζει.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139-ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' - ίδιου κώδικα λόγο αναίρεσης, 
όταν εκτίθενται ο' 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.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 84, 302, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 30 
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1058 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ 1 ΠΚ "όποιος επιφέρει από αµέλεια το 
θάνατο άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών" και 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 πρόβλεψε 
τα αξιόποινο αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, 
πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν". Από τον συνδυασµό των διατάξεων αυτών 
προκύπτει ότι για την θεµελίωση της αξιοποίνου πράξεως της ανθρωποκτονίας από 
αµέλεια, απαιτείτο, η διαπίστωση αφενός µεν ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την 
απαιτουµένη κατ' αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποίαν όφειλε να καταβάλει 
κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος που βρίσκεται υπό τις ίδιες 
πραγµατικές συνθήκες, µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που 
επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή πείρα, την συνήθη πορεία των πραγµάτων και 
την λογική και αφετέρου ότι είχε την 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 παράλειψή 
του. Η παράλειψη ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αµέλειας, εφόσον το ένα 
σκέλος της ευθύνης συνίσταται στη µη καταβολή της προσοχής, δηλαδή σε 
παράλειψη. Όταν όµως η αµέλεια συνίσταται σε σύνολο συµπεριφοράς που 
προηγήθηκε του αποτελέσµατος, για την θεµελίωση της ανθρωποκτονίας από 
αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή και των 
όρων του άρθρου 15 ΠΚ. Κατά την διάταξη αυτή, "όπου ο νόµος, για την ύπαρξη 
ορισµένης 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". Η ιδιαίτερη αυτή νοµική υποχρέωση δηλαδή ειδική και όχι γενική 
(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 προηγουµένη 
συµπεριφορά του, από την οποία 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 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 
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υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και σε σχέση. µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί όλα στο σύνολο τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε 
αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα, 
κλπ,), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά 
από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν 
υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. ∆εν αποτελούν όµως λόγους 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε 
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής 
συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται 
η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 302, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ανθρωποκτονία εξ αµελείας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 11 
Έτος: 2013 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ.1 ΠΚ όποιος επιφέρει από αµέλεια το θάνατο 
άλλου, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και κατά τη διάταξη του 
άρθρου 28 Π.Κ. από αµέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής, την οποία 
όφειλε κατά τις περιστάσεις και µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν 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 την θεµελίωση του εγκλήµατος της ανθρωποκτονίας από αµέλεια 
απαιτείται α) να µην καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόµενη κατ' αντικειµενκή 
κρίση προσοχή, την οποία κάθε µέτριος συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει 
να καταβάλει υπό τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις µε βάση τους νοµικούς κανόνες, 
τις συνήθεις 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 εξ αιτίας 
της υπηρεσίας ή του επαγγέλµατός του, να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο 
αποτέλεσµα που προκάλεσε η πράξη του, το οποίο από έλλειψη της 
προαναφεροµένης προσοχής, είτε δεν προέβλεψε ως δυνατό, είτε το προέβλεψε ως 
δυνατό, πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος 
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µεταξύ της ενέργειας ή παραλείψεως του δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε. 
Η παράλειψη ως έννοια ενυπάρχει σε κάθε είδος αµέλειας, αφού το ένα σκέλος της 
ευθύνης από αµέλεια συνίσταται στη µη καταβολή της προσοχής δηλαδή σε 
παράλειψη. Όταν, όµως, η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη, αλλά σε 
σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για τη θεµελίωση 
της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη 
απαιτείται η συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 Π.Κ., κατά το οποίο, όπου ο 
νόµος για την ύπαρξη αξιοποίνου πράξεως, απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο 
αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκλησή του µε ενέργεια, αν ο 
υπαίτιος της παραλείψεως έχει ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την 
επέλευση του αποτελέσµατος. Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ότι 
αναγκαία προϋπόθεση της εφαρµογής της είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης (δηλαδή ειδικής 
και όχι γενικής) υποχρεώσεως του υπαιτίου προς ενέργεια που τείνει στην 
παρεµπόδιση του αποτελέσµατος για την επέλευση του οποίου ο νόµος απειλή 
ορισµένη ποινή. H ιδιαίτερη αυτή υποχρέωση του υπαιτίου να παρεµποδίσει την 
επέλευση του αποτελέσµατος µπορεί να πηγάζει είτε από ρητή διάταξη νόµου είτε 
από σύµβαση ή από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων που συνδέονται µε ορισµένη 
έννοµη σχέση του υπαιτίου ή από ορισµένη προηγούµενη συµπεριφορά, από την 
οποία δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος του εγκληµατικού αποτελέσµατος και πρέπει να 
αναφέρεται και να αιτιολογείται στην απόφαση, επιπροσθέτως δε, αν πηγάζει από 
επιτακτικό κανόνα δικαίου, να προσδιορίζεται και ο κανόνας αυτός. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο 
αναιρέσεως όταν αναφέρονται σ'αυτήν, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις, τα προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία πραγµατικά περιστατικά, 
στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών 
και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και 
οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα 
ουσιαστική ποινική διάταξη. 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 χωρίς να είναι 
αναγκαίο να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά, ούτε να 
απαιτείται αξιολογική συσχέτιση µεταξύ των άλλων πρέπει να προκύπτει µε 
βεβαιότητα ότι για το σχηµατισµό του αποδεικτικού πορίσµατος για την ενοχή του 
κατηγορουµένου το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη και εξετίµησε όλα τα 
αποδεικτικά µέσα και όχι µόνο επιλεκτικώς µερικά από αυτά. 
- Λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε ΚΠ∆ 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 ορθά τα πραγµατικά περιστατικά που 
δέχθηκε στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη, αλλά και όταν η παραβίαση 
γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο πόρισµα της αποφάσεως σχετικά 
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µε τα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος για το οποίο πρόκειται έχουν 
εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται 
ανέφικτος από τον Άρειο Πάγο ο έλεγχος για την ορθή ή µη εφαρµογή του νόµου, 
οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 302, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Αδικήµατα - Απιστία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1019 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απιστία. Στοιχεία εγκλήµατος. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. ∆όλος. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 390 του ΠΚ, όπως αυτό ίσχυε πριν την αντικατάσταση του µε το 
άρθρο 15 του Ν. 3242/2004, "όποιος µε γνώση ζηµιώνει την περιουσία άλλου, της 
οποίας βάσει του νόµου ή της δικαιοπραξίας έχει την επιµέλεια ή διαχείριση (ολική ή 
µόνο για ορισµένη πράξη), τιµωρείται µε φυλάκιση." Από τη διάταξη αυτή, 
προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απιστίας απαιτείται ο 
δράστης, χωρίς να έχει σκοπό ιδιοποίησης, κατά τη διαχείριση ή επιµέλεια της 
περιουσίας άλλου, που έχει από το νόµο ή από δικαιοπραξία, να τη ζηµιώσει, µε 
πράξη ή παράλειψη. Περαιτέρω, κατά την κρατούσα στη νοµολογία και την επιστήµη 
άποψη, η ενέργεια αυτή πρέπει να έχει εξωτερική φύση, καθώς εάν η ζηµία προέλθει 
από εσωτερική ενέργεια, όπως είναι η ιδιοποίηση, θα πρόκειται για υπεξαίρεση. Θα 
πρέπει, δηλαδή, η ζηµία να επέλθει από διαχειριστική πράξη ή παράλειψη του 
δράστη, κατά κατάχρηση της έναντι τρίτων αντιπροσωπευτικής εξουσίας του. Για να 
έχει ο δράστης την ιδιότητα του διαχειριστή ξένης περιουσίας δεν θα πρέπει να 
ενεργεί απλώς υλικές, αλλά νοµικές πράξεις, µε εξουσία αντιπροσώπευσης του 
εντολέα, µε δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας και λήψεως αποφάσεων µε κίνδυνο 
και ευθύνη αυτού.  
Συνεπώς, πράξεις εσωτερικές και δη είτε µε υλικό είτε µε δικαιοπρακτικό χαρακτήρα, 
και εξωτερικές που έχουν είτε υλικό είτε δικαιοπρακτικό χαρακτήρα, αλλά δεν 
αποτελούν ενάσκηση της αντιπροσωπευτικής εξουσίας, δεν συνιστούν απιστία. Κατ' 
ακολουθία, τέσσερα είναι τα βασικά στοιχεία της απιστίας: α) νοµίµως θεµελιωµένη 
εξουσία αντιπροσωπεύσεως, β)εξωτερική και δικαιοπρακτική ενέργεια του 
αντιπροσώπου, γ) κατάχρηση της (αντιπροσωπευτικής) εξουσίας διαθέσεως, 
συνιστάµενη στην υπέρβαση των ορίων της επιτρεπτής δράσεως του αντιπροσώπου 
επί τη βάσει της εσωτερικής σχέσεως στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του να προκαλεί 
την παραγωγή εννόµων συνεπειών και δ) επαγωγή ζηµίας στην αλλότρια περιουσία. 
Ως περιουσία νοείται το σύνολο των εχόντων χρηµατική αξία οικονοµικών αγαθών 
του προσώπου που µπορεί να διατίθενται νοµίµως, δηλαδή αγαθών κάθε είδους, 
κινητών (µεταξύ των οποίων και το χρήµα), ακινήτων, απαιτήσεων, δικαιωµάτων, 
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εµπραγµάτων ή ενοχικών, καθώς επίσης η νοµή, η σταθερή πελατεία, η µε 
σταθερότητα περιβαλλόµενη προσδοκία κτήσης τέτοιων γενικώς οικονοµικών 
αγαθών και οι ελπίδες ακόµη, όχι οι γενικές, απλές και ακαθάριστες, αλλά οι 
στηριζόµενες σε ορισµένες πιθανότητες γι' αυτό και όταν πρόκειται περί περιουσίας 
νοµικού προσώπου, η περιουσία είναι ξένη για τον διαχειριστή, η δε ζηµία µπορεί να 
είναι θετική ή αποθετική. Βλάβη δε της περιουσίας είναι η µείωση της που επέρχεται 
µε τη µεταβίβαση πράγµατος ή παροχής ή µε την πληρωµή σε χρήµα, δηλαδή η επί 
έλαττον διαφορά µεταξύ της χρηµατικής αξίας του συνόλου της περιουσίας προ της 
διαθέσεως αυτής και της αξίας της περιουσίας που αποµένει µετά τη διάθεση της από 
το δράστη. Συνιστά ζηµία και η διακινδύνευση και πρέπει να προκαλείται µε την 
κατάχρηση της άνω εξουσίας του δράστου και δεν αίρεται η ζηµία εκ του ότι ο 
ζηµιωθείς έχει αξίωση αποζηµιώσεως. Υποκειµενικά δεν αρκεί ο ενδεχόµενος δόλος, 
αφού πλέον η διατύπωση του άρθρου, µετά τον ν. 2172/1993, είναι "µε γνώση", δηλ. 
απαιτείται "υπερχειλής υποκειµενική υπόσταση", άµεσος δόλος, ο οποίος 
περιλαµβάνει τη γνώση του δράστη ότι η πράξη είναι επιζήµια για την περιουσία που 
διαχειρίζεται ή επιµελείται και τη θέληση του να επιφέρει τη ζηµία αυτή (ΑΠ 
973/2010, 1288/2010,532/2011), ενώ αρκεί και πιθανότητα ως προς την επέλευση του 
κινδύνου. Τα κίνητρα και ο σκοπός περαιτέρω είναι αδιάφορα, ενώ δεν απαιτείται και 
σκοπός οφέλους.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ίδιου 
Κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία απεδείχθησαν από την 
ακροαµατική διαδικασία και από τα οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε συνήγαγε 
την ύπαρξη των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος για το 
οποίο κατεδικάσθη ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν 
τα περιστατικά αυτά και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση τους οποίους έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την 
ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού µε 
το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία 
έλαβεν υπ' όψη του το δικαστήριο, αρκεί η κατά το είδος τους αναφορά γενικώς, 
χωρίς να απαιτείται η έκθεση ειδικότερων στοιχείων, όπως ονόµατα εξετασθέντων 
µαρτύρων και αναφορά περιστατικών που προέκυψαν από την κατάθεση καθενός, 
αρκεί µόνο και απαιτείται να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι το δικαστήριο, έλαβεν υπ' 
όψη του και συνεξετίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα, χωρίς να εξαιρέσει κάποιο κατ' 
επιλογήν, όπως αυτό επιβάλλεται από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 177 
παρ. 1 και 178 Κ.Π.∆. (ΟλΑΠ 1/2005) και λαµβανοµένου υπ' όψη ότι η κατά το 
άρθρο 178 Κ.Π.∆. απαρίθµηση των αποδεικτικών µέσων της ποινικής διαδικασίας 
είναι ενδεικτική, και αφορά τα κυριότερα µόνον από αυτά, χωρίς να αποκλείει άλλα. 
∆εν αποτελούν, όµως, λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και 
ειδικότερα, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη 
αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη της 
αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, 
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µε την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα 
πράγµατα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
- Η ύπαρξη του δόλου που απαιτείται κατά το άρθρο 26 παρ. 1 Π.Κ. για την 
θεµελίωση της υποκειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος δεν είναι κατ' αρχήν 
ανάγκη να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, αφού ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής 
των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και 
εξυπακούεται ότι προκύπτει από την πραγµάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός 
εάν ο νόµος απαιτεί πρόσθετα στοιχεία, όπως την "εν γνώσει" ορισµένου 
περιστατικού τέλεση της πράξεως, άµεσο, δηλαδή, δόλο, όπως στο άρθρο 390 ΠΚ, 
οπότε η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση αυτή.(ΑΠ 1288/2010).  
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Ε' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' 
αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή 
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν έκανε σωστή υπαγωγή των πραγµατικών 
περιστατικών που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφήρµοσε, αλλά και 
όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο πόρισµα της 
αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό αιτιολογικού και διατακτικού και 
ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος για το οποίο πρόκειται, 
έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να 
καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρµογής του νόµου, οπότε 
η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 390, 
ΚΠ∆: 177, 178, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Αποδοχή προϊόντων εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1062 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αποδοχή προϊόντος εγκλήµατος. 
- Από τη διάταξη του αρ. 394 παρ. 1 ΠΚ προκύπτει, ότι στοιχείο του εγκλήµατος της 
αποδοχής προϊόντος εγκλήµατος, που είναι υπαλλακτικώς µικτό, ως δυνάµενο να 
συντελεσθεί µε ένα από τους αναφερόµενους σ' αυτήν τρόπους και προϋποθέτει 
προηγούµενη τέλεση αξιόποινης πράξεως, από την οποία προήλθε το πράγµα που 
µεταβιβάστηκε σε τρίτο, είναι εκτός άλλων, ο δόλος του αποδεχόµενου το προϊόν του 
εγκλήµατος, δηλαδή η γνώση αυτού ότι το πράγµα προέρχεται από αξιόποινη πράξη 
και η θέληση αποδοχής αυτού. 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 
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να γνωρίζει την παράνοµη προέλευση του. Από τα παραπάνω παρέπεται ότι για να 
είναι κατά τα προεκτεθέντα, ειδική και εµπεριστατωµένη η αιτιολογία της 
καταδικαστικής αποφάσεως 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 αξιόποινης 
προέλευση του πράγµατος.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 394, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Βιασµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 924 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Βιασµός. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Εσφαλµένη 
εφαρµογή ή ερµηνεία της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εφαρµόσθηκε στο 
βούλευµα. Άσκηση έφεσης από πολιτικώς ενάγοντα. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 336 παρ. 1 και 2 του ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 9 του Ν. 1414/1984, "'Οποιος µε σωµατική βία ή µε απειλή σπουδαίου και 
αµέσου κινδύνου εξαναγκάζει άλλον σε συνουσία εξώγαµη ή σε επιχείρηση ασελγούς 
πράξης τιµωρείται µε κάθειρξη. Αν η πράξη της προηγούµενης παραγράφου έγινε µε 
δύο ή µε περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από κοινού επιβάλλεται κάθειρξη 
τουλάχιστον δέκα ετών". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για την συγκρότηση 
του εγκλήµατος του βιασµού απαιτούνται: α) εξαναγκασµός κάποιου, ανεξαρτήτως 
φύλου, σε ακούσια εξώγαµη συνουσία ή επιχείρηση ασελγούς πράξεως, που 
συντρέχει όταν το πρόσωπο χωρίς την θέλησή του υποβάλλεται σε εξώγαµη συνουσία 
ή σε ανοχή ή σε επιχείρηση ασελγούς πράξεως, β) ο εξαναγκασµός του προσώπου 
αυτού να γίνεται µε απειλή σπουδαίου και αµέσου κινδύνου ή µε σωµατική βία που 
είναι η φυσική δύναµη η οποία δεν µπορεί να αποκρουσθεί και που αναγκάζει έτσι 
κάποιον να υποστεί χωρίς την θέλησή του εξώγαµη συνουσία ή να υποστεί ή 
επιχειρήσει ασελγή πράξη. Ο εξαναγκασµός µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους , δηλαδή 
της απειλής και της σωµατικής βίας. Ως ασελγής πράξη νοείται η αντικειµενικώς 
προσβάλλουσα το κοινό αίσθηµα της αιδούς και των ηθών, υποκειµενικώς δε 
κατευθυνοµένη στην ικανοποίηση ή διέγερση της γενετησίας επιθυµίας, διακρινοµένη 
από την συνουσία που είναι η συνένωση των γεννητικών µορίων. Υποκειµενικώς 
απαιτείται δόλος εγκείµενος στην θέληση του δράστου, όπως µε σωµατική βία ή µε 
απειλή ή και µε τις δύο µαζί εξαναγκάσει άλλον σε εξώγαµη συνουσία ή ανοχή ή 
επιχείρηση ασελγούς πράξεως και περιλαµβάνει την γνώση ότι ο "άλλος" δεν 
συναινεί στην συνουσία ή σε ασελγή πράξη.  
- Έλλειψη της απαιτουµένης από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας του παραπεµπτικού βουλεύµατος, η οποία 
ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ.1 εδαφ. δ' ΚΠ∆ προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως, 
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υπάρχει, όταν στο βούλευµα του Συµβουλίου δεν εκτίθενται µε πληρότητα, σαφήνεια 
και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν 
από την ανάκριση ή προανάκριση, θεµελιούντα αντικειµενικώς και υποκειµενικώς 
την αποδιδοµένη στον κατηγορούµενο αξιόποινη πράξη, τα αποδεικτικά µέσα, από τα 
οποία τούτο συνήγαγε τα περιστατικά αυτά, οι σκέψεις και οι νοµικοί συλλογισµοί, 
µε τις οποίες τα υπήγαγε στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη και έκρινε 
ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο 
ακροατήριο. Ειδικότερα, ως προς την έκθεση των αποδεικτικών µέσων αρκεί η 
γενική, κατά το είδος, αναφορά τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να εκτίθεται τι 
προέκυψε κεχωρισµένως από το καθένα από αυτά, ούτε να απαιτείται αξιολογική 
συσχέτιση και σύγκριση µεταξύ τους, ή να προσδιορίζεται ποιο βαρύνει περισσότερο 
για το σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως, αρκεί να προκύπτει µε βεβαιότητα από το 
βούλευµα ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µόνον, 
επιλεκτικώς, ορισµένα από αυτά.  
- Κατά το άρθρο 484 παρ.1 εδ.β' ΚΠ∆, συνιστούν λόγο αναιρέσεως του βουλεύµατος 
η εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε στο βούλευµα. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν το Συµβούλιο αποδίδει στο νόµο έννοια διαφορετική από 
εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη είναι η εφαρµογή αυτού, όταν το 
Συµβούλιο χωρίς να παρερµηνεύει το νόµο, δεν υπάγει στην αληθινή έννοιά του τα 
πραγµατικά περιστατικά που εδέχθη, καθώς και όταν η σχετική διάταξη παρεβιάσθη 
εκ πλαγίου, γιατί δεν αναφέρονται στο βούλευµα, κατά τρόπο σαφή, πλήρη, ορισµένο 
και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα περιστατικά που εδέχθη, ως προκύψαντα εκ 
των αποδείξεων, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο για την ορθή ή 
µη εφαρµογή του νόµου, οπότε το βούλευµα στερείται νοµίµου βάσεως. ∆εν 
αποτελούν όµως λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδεικτικών µέσων 
και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση του περιεχοµένου των εγγράφων, η εσφαλµένη 
αξιολόγηση των µαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως 
κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά, καθώς και η παράλειψη της αξιολογικής 
συσχετίσεως µεταξύ των αποδεικτικών µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές 
πλήσσεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη περί των πραγµάτων κρίση του Συµβουλίου. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 463 και 480 ΚΠ∆ προκύπτει, ότι ο κατά το άρθρο 63 
του ιδίου Κώδικος νοµιµοποιούµενος να παραστεί στην ποινική διαδικασία ως 
πολιτικώς ενάγων δικαιούται να ασκήσει έφεση κατά του βουλεύµατος του 
Συµβουλίου Πληµµελειοδικών που αποφάνθηκε ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία, 
εφόσον πριν από την έκδοση του βουλεύµατος αυτού δήλωσε νοµότυπα, τηρώντας τις 
διατυπώσεις των άρθρων 83 και 84 του ΚΠ∆, ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων 
και δεν έχει αποβληθεί. Το Συµβούλιο Εφετών, το οποίο ερευνά αυτεπαγγέλτως το 
παραδεκτό της εφέσεως, ερευνά, αυτεπαγγέλτως, κατά το άρθρο 87 ΚΠ∆, τα στοιχεία 
νοµιµοποιήσεως του πολιτικώς ενάγοντος (εκκαλούντος) και την κατά τρόπο 
νοµότυπο γενοµένη εκ µέρους του δήλωση πολιτικής αγωγής. Σε σχέση µε τις 
διατυπώσεις και το περιεχόµενο της δηλώσεως πολιτικής αγωγής ισχύουν τα 
οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του ΚΠ∆. Ειδικότερα, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις αυτές η δήλωση πολιτικής αγωγής, η οποία, επί ποινή απαραδέκτου, 
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πρέπει να περιέχει συνοπτική έκθεση της υποθέσεως για την οποία γίνεται η 
παράσταση πολιτικής αγωγής, τους λόγους στους οποίους στηρίζεται το δικαίωµα της 
παραστάσεως, καθώς και τον διορισµό αντικλήτου στην έδρα του δικαστηρίου αν 
αυτός που κάνει την δήλωση δεν διαµένει µόνιµα εκεί, γίνεται είτε µε την έγκληση, 
είτε µε άλλο έγγραφο, έως την περάτωση της ανακρίσεως, προς τον αρµόδιο 
Εισαγγελέα αυτοπροσώπως, είτε από πληρεξούσιο που έχει έγγραφη 
πληρεξουσιότητα, η οποία έχει δοθεί κατά το άρθρο 42 παρ. 2 εδάφ. β' και γ' ΚΠ∆. Η 
δήλωση αυτή µπορεί να γίνει και σ' αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, ακόµη και κατά 
τον χρόνο που εξετάζεται ως µάρτυρας αυτός που δικαιούται να προβεί σε αυτήν. 
Από τις ίδιες ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι από την έκθεση που συντάχθηκε για την 
άσκηση του ενδίκου µέσου της εφέσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 474 παρ. 1 του ΚΠ∆, 
πρέπει να προκύπτει η ιδιότητα, η οποία νοµιµοποιεί τον εκκαλούντα για την άσκησή 
του. Εξάλλου, από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 68 παρ. 2 και 82 παρ. 
2 του ΚΠ∆, προκύπτει ότι οι ανήλικοι παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες στην 
προδικασία για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστησαν από 
αδικοπραξία, µε βάση το άρθρο 932 ΑΚ, εκπροσωπούµενοι από τους νοµίµους 
αντιπροσώπους τους, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού δικαίου. Κατά 
δε το άρθρο 1510 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 του ν. 1329/1983 
"Κύρωση ως Κώδικα του Σχεδίου Νόµου". Εφαρµογή της συνταγµατικής αρχής της 
ισότητος ανδρών και γυναικών στον Αστικό Κώδικα, τον Εισαγωγικό νόµο, την 
Εµπορική Νοµοθεσία και τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, καθώς και µερικός 
εκσυγχρονισµός των διατάξεων του Αστικού κώδικα που αφορούν το Οικογενειακό 
∆ίκαιο, οι ανήλικοι εκπροσωπούνται στη διοίκηση της περιουσίας των και σε κάθε 
δίκη που τους αφορά από κοινού από τους γονείς τους , οι οποίοι ασκούν την γονική 
µέριµνα. Μόνον σε περίπτωση θανάτου, κηρύξεως σε αφάνεια, εκπτώσεως, 
πραγµατικής αδυναµίας ή ανικανότητας ολικής ή µερικής του ενός γονέα, η γονική 
µέριµνα ανήκει αποκλειστικά στον άλλο. Περαιτέρω, από την διάταξη του άρθρου 
465 παρ. 1 του ΚΠ∆, ορίζουσα ότι "ο διάδικος µπορεί να ασκήσει το ένδικο µέσο που 
του ανήκει, είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους 
όρους του άρθρου 96 παρ. 1", συνάγεται ότι ο διάδικος αυτοπροσώπως είτε δι' 
αντιπροσώπου µπορεί να ασκήσει το παρεχόµενο σ' αυτόν από τον νόµο ένδικο µέσο, 
έστω και αν είναι ανήλικος. Τέλος, από την διάταξη του άρθρου 474 παρ. 2 του ΚΠ∆, 
θεσπίζουσα γενική αρχή διέπουσα την άσκηση όλων των ενδίκων µέσων, ορίζουσα 
ότι "στην έκθεση πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται το 
ένδικο µέσο, και δη κατά τρόπο σαφή και ορισµένο", συνάγεται ότι επί εφέσεως κατά 
βουλεύµατος, διά της οποίας προβάλλεται η πληµµελής εκτίµηση των αποδεικτικών 
µέσων από το πρωτοβάθµιο συµβούλιο, για να είναι ορισµένος και άρα παραδεκτός ο 
λόγος αυτός της εφέσεως, δεν είναι αναγκαία και η περαιτέρω εξειδίκευση του 
ουσιαστικού σφάλµατος υπό την έννοια της αναλύσεως του αποδεικτικού υλικού και 
της ειδικής αναφοράς στα στοιχεία που εκτιµήθηκαν ως εσφαλµένα.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 336,  
ΚΠ∆: 42, 63, 82, 83, 84, 87, 96, 463, 474, 480, 484,  
ΑΚ: 932, 1510,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικήµατα - Εγκληµατική οργάνωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1040 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εγκληµατική οργάνωση. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. Έλλειψη ακροάσεως. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
Αυτοτελής ισχυρισµός. Ελαφρυντικά. 
- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 187 του ΠΚ, µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών 
τιµωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως µέλος σε δοµηµένη και µε διαρκή 
δράση οµάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση) και επιδιώκει τη 
διάπραξη περισσότερων κακουργηµάτων που προβλέπονται στα άρθρα ... 385 
(εκβίαση) ... του ΠΚ. Κατά δε τη διάταξη της παρ. 3 του ιδίου άρθρου, όποιος, εκτός 
από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1, ενώνεται µε άλλον για να διαπράξει 
κακούργηµα (συµµορία) τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 6 µηνών. Με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών τιµωρείται ο υπαίτιος αν η κατά το προηγούµενο εδάφιο 
ένωση έγινε για τη διάπραξη πληµµελήµατος, το οποίο τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός έτους και µε το οποίο επιδιώκεται οικονοµικό ή άλλο υλικό όφελος 
ή προσβολή της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας. 
Από τις διατάξεις αυτές, όπως ισχύουν από τις 27.6.2001 µετά την αντικατάστασή 
τους µε το Ν. 2928/2001 και από την Αιτ. Έκθ. του τελευταίου, προκύπτει, ότι, η 
εγκληµατική οµάδα της παρ. 1 διαστέλλεται από αυτή της παρ. 3 µε βάση τρία 
κριτήρια, ένα ποιοτικό (δοµηµένη οµάδα), ένα ποσοτικό (τρία ή περισσότερα 
πρόσωπα) και ένα χρονικό (διάρκεια δράσης). Συγκρότηση της εγκληµατικής 
οργάνωσης είναι η καθοδηγητική και κατευθυντήρια συµβολή στη δηµιουργία της. 
Μέλος της οργάνωσης αυτής είναι εκείνος, που υποτάσσει τη βούλησή του στην 
οργάνωση χωρίς να είναι αναγκαία και η προσωπική συµµετοχή του στις κατ' ιδίαν 
πράξεις της οργάνωσης. ∆οµηµένη οµάδα είναι εκείνη που δεν σχηµατίζεται 
περιστασιακά για τη διάπραξη ενός εγκλήµατος, αλλά συγκροτείται για να έχει 
διαρκή δράση, ενώ υποκειµενικώς απαιτείται δόλος κάθε µέλους να θέλει την ένταξή 
του στην εγκληµατική οργάνωση, ήτοι απαιτείται κάθε µέλος να έχει ως σκοπό τη 
διάπραξη περισσοτέρων από ένα κακουργηµάτων, που αναφέρονται στη διάταξη της 
παρ. 1 (έγκληµα υπερχειλούς υποκειµενικής υποστάσεως), ο ειδικός δε αυτός δόλος 
νοείται συνολικός (ενιαίος), δηλ. τα µέλη να έχουν προαποφασίσει ήδη κατά την 
ίδρυση της οργάνωσης ότι η δράση τους θα εκδηλωθεί σε βάθος χρόνου µε την 
τέλεση περισσοτέρων κακουργηµάτων και χωρίς να έχουν καταστρωθεί οι 
λεπτοµέρειες κ.λπ. των εγκληµάτων τούτων. Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση 
έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ 
ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς 
της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠοιν∆, όταν αναφέρονται σ' αυτή, µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά περιστατικά που 
προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του 
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
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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).  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β' του ΚΠοιν∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί η έλλειψη ακροάσεως κατά το άρθρο 170 παρ. 2, η οποία επιφέρει 
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ακυρότητα της διαδικασίας. Η ακυρότητα αυτή επέρχεται, κατά τη διάταξη του 
άρθρου 170 παρ. 2 στοιχ. α' του ΚΠοιν∆, στην περίπτωση που ο κατηγορούµενος ή ο 
συνήγορός του ζήτησαν να ασκήσουν δικαίωµα που ρητά τους παρέχεται από το νόµο 
και το ∆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 364 παρ. 1 του ΚΠοιν∆, υποβάλλει αίτηµα αναγνώσεως εγγράφου που 
υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας. Το ∆ικαστήριο της 
ουσίας οφείλει να απαντήσει στο αίτηµα αυτό, αιτιολογώντας την απόφασή του, 
άλλως, αν αρνηθεί ή παραλείψει να αποφανθεί, δηµιουργείται έλλειψη ακροάσεως. 
Για να επέλθει, όµως, από την τελευταία, κατά το άρθρο 170 παρ. 2 ΚΠοιν∆, 
ακυρότητα της διαδικασίας, 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 τους σε ολόκληρο το 
∆ικαστήριο και απόρριψη παρά το νόµο από αυτό της προσφυγής ή παράλειψή του να 
αποφανθεί. 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 
του ΚΠοιν∆.  
- Η ειδική, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆, και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, από την έλλειψη της οποίας ιδρύεται λόγος αναιρέσεως 
κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆, απαιτείται όχι µόνο για την απόφαση 
περί της ενοχής, δηλαδή την καταδικαστική ή απαλλακτική για την κατηγορία 
απόφαση του δικαστηρίου, αλλά για όλες τις αποφάσεις, ανεξαρτήτως αν αυτές είναι 
οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή 
ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε. Έτσι, η παρεµπίπτουσα απόφαση που 
απορρίπτει αίτηση του κατηγορουµένου περί αναβολής της δίκης για κρείσσονες 
αποδείξεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα αιτιολογηµένη, υπό την προϋπόθεση ότι 
υποβάλλεται παραδεκτώς και είναι ορισµένη. ∆ιαφορετικά, ιδρύεται ο ανωτέρω 
λόγος αναιρέσεως, για ελλιπή αιτιολογία. Αν δε, παρά το ότι το σχετικό αίτηµα 
υποβλήθηκε παραδεκτώς, το δικαστήριο δεν αποφάνθηκε επ΄ αυτού, ιδρύεται και ο 
από άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β' του ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως για έλλειψη 
ακροάσεως κατά το άρθρο 170 παρ. 2, η οποία επιφέρει ακυρότητα της διαδικασίας.  
- Η επιβαλλόµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία πρέπει να υπάρχει όχι µόνον ως 
προς την κατηγορία, αλλά να εκτείνεται και στους προβαλλόµενους από τον 
κατηγορούµενο ή τον συνήγορό του αυτοτελείς ισχυρισµούς. Τέτοιος αυτοτελής 
ισχυρισµός, η απόρριψη του οποίου πρέπει να αιτιολογείται ιδιαίτερα, είναι και ο 
ισχυρισµός του κατηγορουµένου περί συνδροµής στο πρόσωπό του ελαφρυντικής 
περιστάσεως από τις αναφερόµενες στο άρθρο 84 παρ. 2 του ΠΚ, αφού η παραδοχή 
της οδηγεί στην επιβολή µειωµένης, κατά το άρθρο 83 του ίδιου Κώδικα, ποινής. 
Όταν δε συντρέχουν περισσότερες τέτοιες ελαφρυντικές περιστάσεις, ναι µεν η 
µείωση της ποινής γίνεται µία φορά, το δικαστήριο, όµως, κατά την επιµέτρησή της, 
λαµβάνει υπόψη του, µέσα στα όρια της ελαττωµένης ποινής, και το γεγονός της 
συνδροµής των περισσοτέρων ελαφρυντικών περιστάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 85 
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του ΠΚ. Προϋποτίθεται, όµως, η προβολή των αυτοτελών ισχυρισµών κατά τρόπο 
σαφή και ορισµένο, καθώς και η προφορική τους ανάπτυξη, δηλαδή µε όλα τα 
πραγµατικά περιστατικά που απαιτούνται κατά νόµον για τη θεµελίωσή τους, έτσι 
ώστε να µπορούν να αξιολογούνται και, σε περίπτωση αποδοχής τους, να οδηγούν 
στο ειδικότερα ευνοϊκό για τον κατηγορούµενο συµπέρασµα και δεν αρκεί µόνη η 
επίκληση της νοµικής διατάξεως που τους προβλέπει. ∆ιαφορετικά, δεν υπάρχει 
υποχρέωση του δικαστηρίου της ουσίας να απαντήσει επί των ισχυρισµών αυτών, 
συνεπώς δε ούτε και να αιτιολογήσει ειδικώς την απόρριψή τους. Ως ελαφρυντικές 
περιστάσεις θεωρούνται, µεταξύ άλλων, οι προβλεπόµενες από την §2 του άρθρου 84 
του ΠΚ, µε στοιχεία α' και ε' , ήτοι το ότι ο υπαίτιος α) έζησε ως το χρόνο που έγινε 
το έγκληµα έντιµη ατοµική, οικογενειακή, επαγγελµατική και γενικά κοινωνική ζωή 
και ε) συµπεριφέρθηκε καλά για σχετικά µεγάλο διάστηµα µετά την πράξη του. Για 
να στοιχειοθετηθεί η ελαφρυντική περίσταση του προτέρου εντίµου βίου δεν αρκεί 
ούτε το λευκό ποινικό µητρώο, ούτε η απουσία επίµεµπτης δραστηριότητας µέχρι την 
τέλεση της πράξεως, ούτε η µέχρι τότε συνήθης ανθρώπινη συµπεριφορά, µε τη 
δηµιουργία οικογένειας και την άσκηση επαγγέλµατος προς βιοπορισµό, αλλ' 
απαιτείται θετική και επωφελής για την κοινωνία δράση και συµπεριφορά. Για να 
αναγνωρισθεί δε η ελαφρυντική περίσταση της καλής συµπεριφοράς µετά την πράξη, 
πρέπει η συµπεριφορά αυτή να εκτείνεται σε µεγάλο σχετικά χρονικό διάστηµα και 
υπό καθεστώς ελευθερίας του υπαιτίου, διότι τότε µόνον η επιλογή του αντανακλά 
στην γνήσια ψυχική του στάση και παρέχει αυθεντική µαρτυρία ως προς την ποιότητα 
του ήθους του και της κοινωνικής προδιαθέσεώς του, ήτοι απαιτείται, εκτός από το 
µεγάλο σχετικά χρονικό διάστηµα, η συνδροµή και άλλων περιστατικών δηλωτικών 
της αρµονικής συµβίωσης του δράστη µετά την πράξη. Στην προκειµένη περίπτωση, 
όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης κατά την οποία εκδόθηκε η 
προσβαλλόµενη απόφαση, ο αναιρεσείων, µετά την έκδοση της αποφάσεως επί της 
ενοχής, ζήτησε, δια του συνηγόρου του, να αναγνωρισθούν στο πρόσωπό του "τα 
ελαφρυντικά του άρθρου 84§2 περ. α' και ε' του ΠΚ". Έτσι, όµως, όπως διατυπώθηκε 
ο αυτοτελής αυτός ισχυρισµός ήταν εντελώς αόριστος, αφού ο αναιρεσείων δεν 
επικαλείται καθόλου στοιχεία προς θεµελίωσή τους.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 84, 85, 187, 385, 
ΚΠ∆: 141, 145, 364, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Εµπρησµός 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1497 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εµπρησµός Έγκληµα από αµέλεια. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση.  
- Από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 265 και 266 ΠΚ προκύπτει ότι για τη 
θεµελίωση του εγκλήµατος του εµπρησµού δάσους ή δασικής εκτάσεως από αµέλεια 
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απαιτείται, εκτός άλλων, το αποτέλεσµα της πυρκαϊάς που επήλθε να οφείλεται σε 
αµέλεια του υπαιτίου, η οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ιδίου Κώδικα, 
εµφανίζεται είτε ως συνειδητή, κατά την οποία ο δράστης προβλέπει µεν ότι από τη 
συµπεριφορά του είναι δυνατό να επέλθει το αξιόποινο αποτέλεσµα, δεν απέχει όµως 
από αυτή διότι πιστεύει ότι δεν θα επέλθει τέτοιο αποτέλεσµα, είτε µε τη µορφή της 
µη συνειδητής αµέλειας, κατά την οποία λείπει από τον υπαίτιο κάθε πρόβλεψη για 
ενδεχόµενη παραγωγή αξιόποινου αποτελέσµατος που προκλήθηκε από τη πράξη 
του. Ενόψει της διακρίσεως αυτής το δικαστήριο της ουσίας, όταν απαγγέλλει 
καταδίκη για έγκληµα από αµέλεια, πρέπει να εκθέτει στην απόφαση του µε 
σαφήνεια ποιο από τα δυο είδη της αµέλειας αυτής συνέτρεξε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, διότι αν δεν εκθέτει αυτό ή δέχεται και τα δυο είδη δηµιουργείται 
ασάφεια και αντίφαση, η οποία καθιστά ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο για την ορθή 
ή µη εφαρµογή της σχετικής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και ιδρύεται λόγος 
αναιρέσεως για έλλειψη νόµιµης βάσεως, κατ' άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 265, 266, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Κλοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1261 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ζωοκλοπή. Ειδική και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας του παραπεµπτικού 
βουλεύµατος. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1300/1982 "Μέτρα για την πρόληψη 
και την καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας" µε φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών 
και χρηµατική ποινή 20.000 έως 1.000.000 δραχµών τιµωρείται η κλοπή ίππων, όνων, 
ηµιόνων, βοοειδών, βουβαλοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και κυψελών µελισσών ή 
του περιεχοµένου τους. Από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασµό µε εκείνη του 
άρθρου 372 παρ. 1 του Ποιν. Κώδικα, συνάγεται σαφώς, ότι για τη στοιχειοθέτηση 
της αξιοποίνου πράξεως της ζωοκλοπής, η οποία είναι ιδιώνυµο έγκληµα και έχει 
νοµική αυτοτέλεια σε σχέση προς το βασικό έγκληµα της κλοπής, λαµβάνει δε 
κακουργηµατικό χαρακτήρα όταν τελείται από δύο ή περισσότερα άτοµα κατά 
συναυτουργία (αρθρ. 45 ΠΚ), απαιτείται η αφαίρεση ζώου από τα παραπάνω 
αναφερόµενα ή κυψέλης µελισσών ή του περιεχοµένου της από τη φυσική κατοχή 
άλλου χωρίς τη συγκατάθεση εκείνου που έχει το δικαίωµα κυριότητας τους µε 
σκοπό παρανόµου ιδιοποιήσεως από το δράστη. Υποκειµενικά, δόλος που περιέχει τη 
γνώση ότι το ζώο είναι ξένο, ότι κατέχεται από άλλον και ότι δεν υπάρχει συναίνεση 
του δικαιούχου, προσέτι δε και τη θέληση να αφαιρέσει αυτό από την κατοχή άλλου 
και να το υπαγάγει στην ιδίαν ή τρίτου κατοχήν. Ως πρόσθετο υποκειµενικό στοιχείο, 
απαιτείται σκοπός του δράστη να ιδιοποιηθεί παρανόµως το ζώο, ήτοι. να έχει τούτο 
ως ιδιοκτησία του ή την ενσωµάτωση της αξίας αυτού ως ιδίαν περιουσίαν. 
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Περαιτέρω κατ' άρθρο 2 του ιδίου νοµοθετήµατος, αν η πράξη δεν τιµωρείται 
βαρύτερα σύµφωνα µε τον Ποινικό Κώδικα, η ζωοκλοπή ή η ζωοκτονία τιµωρούνται 
µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών και χρηµατική ποινή 50.000 έως 1.000.000 στις ακόλουθες 
περιπτώσεις : α) αν έγινε από δύο ή περισσότερα άτοµα από κοινού, β) αν κατά την 
τέλεση της πράξης χρησιµοποιήθηκε βία ή απειλή βίας ή άλλης παράνοµης πράξης ή 
έγινε χρήση των µέσων αυτών για τη διατήρηση της κατοχής των κλεµµένων ή 
θανατωµένων ζώων, γ) αν ο δράστης οπλοφορούσε, δ) αν ο δράστης είναι 
κρεοπώλης, εστιάτορας, διευθυντής ξενοδοχείου και δηµόσιων γενικά κέντρων ή 
άλλος επαγγελµατίας συναφών µε τα παραπάνω επαγγελµάτων. Από την άνω διάταξη 
προκύπτει ότι, η ζωοκλοπή καθίσταται κακούργηµα όχι µόνο στις αναφερόµενες σε 
αυτήν περιπτώσεις, αλλά και όταν η πράξη τιµωρείται βαρύτερα, σύµφωνα µε τον 
Ποινικό Κώδικα, συνεπώς δε και όταν τελέστηκε από ένα πρόσωπο που όµως έδρασε 
κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια σύµφωνα µε το άρθρο 374 περ.ε ΠΚ. 
Κατ'επάγγελµα δε 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 για πορισµό 
εισοδήµατος. Κατά συνήθεια δε τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει όταν από την 
επανειληµµένη τέλεση της πράξης, προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς 
διάπραξη του συγκεκριµένου εγκλήµατος ως στοιχείου της προσωπικότητάς του.  
- Έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος κατ 139 του ΚΠ∆ 
απαιτούµενης ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας του παραπεµπτικού 
βουλεύµατος, η οποία ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 484 παρ. 1 εδ. ε ΚΠ∆, 
υπάρχει, όταν δεν εκτίθεται σ' αυτό, µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγµατικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ανάκριση ή προανάκριση, σχετικά 
µε την αποδιδόµενη στον κατηγορούµενο αξιόποινη πράξη, τα αποδεικτικά µέσα από 
τα οποία συνήγαγε το συµβούλιο τα περιστατικά αυτά και οι Σκέψεις µε τις οποίες 
έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο 
ακροατήριο. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικά κατά το είδος τους χωρίς να 
εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά. Ούτε είναι απαραίτητη η 
αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των 
µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους, ούτε απαιτείται να προσδιορίζεται ποιο 
βαρύνει περισσότερο για το σχηµατισµό της δικαστικής κρίσης. Απαιτείται µόνο να 
προκύπτει ότι το συµβούλιο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για το σχηµατισµό της 
δικανικής του πεποίθησης όλα τα αποδεικτικά στοιχεία - και όχι µόνο µερικά απ' 
αυτά κατ' επιλογή - όπως αυτό επιβάλλεται από τις συνδυασµένες διατάξεις των 
άρθρων 177 παρ. 1 και 178 ΚΠ∆.  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που ιδρύει τον λόγο 
αναιρέσεως του άρθρου 484 παρ. 1 εδ. β' ΚΠ∆ υπάρχει όταν το συµβούλιο δεν 
υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι προέκυψαν από τη 
διεξαχθείσα ανάκριση ή προανάκριση, στη διάταξη που εφάρµοσε. Περίπτωση 
εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η διάταξη 
αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, δηλαδή όταν το πόρισµα του συµβουλίου που 
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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: 45, 372, 374,  
ΚΠ∆: 484, 
Νόµοι: 1300/1982, άρθ. 1,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Κλοπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1223 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κλοπή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 372 ΠΚ, όποιος αφαιρεί ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα από 
την κατοχή άλλου µε σκοπό να το ιδιοποιηθεί παράνοµα, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών και αν το αντικείµενο της κλοπής είναι ιδιαίτερα µεγάλης 
αξίας µε φυλάκιση τουλάχιστον δυο ετών.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
του οποίου 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. Ως προς τις αποδείξεις, αρκεί αυτές 
να αναφέρονται στην απόφαση γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να είναι ανάγκη να 
διευκρινίζεται από ποιο ή ποια αποδεικτικά µέσα αποδείχτηκε η κάθε παραδοχή. Για 
την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίες είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. ∆εν αποτελεί 
όµως λόγο αναίρεσης η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η 
εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και 
αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής 
συσχέτισης των αποδεικτικών µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την 
επίφαση της έλλειψης αιτιολογίας πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα 
πράγµατα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 372, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αδικήµατα - Μη συµµόρφωση σε διάταξη δικαστικής απόφασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1056 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη συµµόρφωση µε προσωρινή διαταγή. Έλλειψη νόµιµης βάσης. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 232Α του ΠΚ "Όποιος µε πρόθεση δεν 
συµµορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη δικαστικής 
αποφάσεως, µε την οποία υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή σε ανοχή ή σε πράξη που δεν 
µπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρηση της εξαρτάται αποκλειστικά από 
τη βούληση του ή σε διάταξη εισαγγελέα σχετικά µε την προσωρινή ρύθµιση της 
νοµής µεταξύ ιδιώτη και δηµοσίου ή ΟΤΑ ή άλλου ΝΠ∆∆ τιµωρείται µε φυλάκιση 
µέχρι ενός έτους, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη".  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως της δικαστικής 
αποφάσεως συνιστά και η έλλειψη της υπό των διατάξεων των άρθρων 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του 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. ∆εν αποτελούν όµως λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη 
εκτίµηση των αποδεικτικών µέσων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση του 
περιεχοµένου των εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των µαρτυρικών καταθέσεων, 
η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά, καθώς 
και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως µεταξύ των αποδεικτικών µέσων, 
καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήσσεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη περί των 
πραγµάτων κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 232Α, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αδικήµατα - Μη συµµόρφωση σε διάταξη δικαστικής απόφασης 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1058 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μη συµµόρφωση σε διάταξη δικαστικής απόφασης. Έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως. 
- Κατά την διάταξη του άρθρου 232 Α του ΠΚ " Όποιος µε πρόθεση δεν 
συµµορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή ή δικαστηρίου ή σε διάταξη δικαστικής 
αποφάσεως, µε την οποία υποχρεώθηκε σε παράλειψη ή σε ανοχή ή σε πράξη που δεν 
µπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο και η επιχείρηση της εξαρτάται αποκλειστικά από 
τη βούληση του ή σε διάταξη εισαγγελέα σχετικά µε την προσωρινή ρύθµιση της 
νοµής µεταξύ ιδιώτη και δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.∆.∆. τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι ενός έτους, αν η πράξη δεν τιµωρείται βαρύτερα µε άλλη διάταξη".  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως της δικαστικής 
αποφάσεως συνιστά και η έλλειψη της υπό των διατάξεων των άρθρων 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του Κ.Π.∆. απαιτουµένης ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Τοιαύτη δε έλλειψη, προκειµένου περί καταδικαστικής αποφάσεως, 
υπάρχει όταν δεν περιέχονται σ'αυτή µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά επί των οποίων στηρίχθηκε η κρίση του 
δικαστηρίου της ουσίας περί της συνδροµής των αντικειµενικών και υποκειµενικών 
στοιχείων του εγκλήµατος, για το οποίο κατεδικάσθη ο κατηγορούµενος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν, οι σκέψεις και οι νοµικοί συλλογισµοί, διά των 
οποίων έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που απεδείχθησαν στην εφαρµοσθείσα 
ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο, και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα κατά το είδος, χωρίς να είναι 
αναγκαίο να εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα από αυτά, ούτε να απαιτείται 
αξιολογική συσχέτιση µεταξύ των, αρκεί να προκύπτει ανενδοιάστως ότι για τον 
σχηµατισµό του αποδεικτικού πορίσµατος περί της ενοχής του κατηγορουµένου το 
δικαστήριο της ουσίας συνεξετίµησε όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µόνο, 
επιλεκτικώς, ορισµένα από αυτά. ∆εν αποτελούν όµως λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη 
εκτίµηση των αποδεικτικών µέσων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση του 
περιεχοµένου των εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των µαρτυρικών καταθέσεων, 
η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά, καθώς 
και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως µεταξύ των αποδεικτικών µέσων, 
καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήσσεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη περί των 
πραγµάτων κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.  
- 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 
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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: 232Α, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ναρκωτικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1235 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση των διατάξεων του Νόµου περί Ναρκωτικών. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Έλλειψη ακροάσεως. 
- 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.  
- 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 σ1 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 
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αποδείξεων και ειδικότερα 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 αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας. Μεταξύ των αποδεικτικών µέσων, περιλαµβάνεται, κατά το άρθρο 178 περ. 
γ1 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, και η πραγµατογνωµοσύνη, η οποία 
διατάσσεται κατά το άρθρο 183 του ίδιου Κώδικα, υπό προϋποθέσεις, από τον 
ανακριτικό υπάλληλο ή από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση των 
διαδίκων ή του εισαγγελέως. Ως ιδιαίτερο δε είδος αποδεικτικού µέσου η 
πραγµατογνωµοσύνη πρέπει να προκύπτει από την αιτιολογία της αποφάσεως ότι 
λήφθηκε και αυτή υπόψη, όπως αυτό συµβαίνει, όχι µόνο όταν αυτή µνηµονεύεται 
ειδικώς µεταξύ των αποδεικτικών µέσων, αλλά και όταν προκύπτει αναµφίβολα από 
τις παραδοχές της αποφάσεως ότι τα πορίσµατα της πραγµατογνωµοσύνης έγιναν 
δεκτά από το δικαστήριο και σε κάθε περίπτωση δεν είναι αντίθετα µε αυτά. Η 
επιβαλλόµενη από τις παραπάνω διατάξεις του Συντάγµατος και του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία των αποφάσεων, 
πρέπει, επί καταδικαστικών αποφάσεων, να υπάρχει, όχι µόνον ως προς την 
κατηγορία, αλλά να επεκτείνεται και στους προβαλλόµενους από τον κατηγορούµενο 
ή τον συνήγορο του, κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, αυτοτελείς ισχυρισµούς. Αυτοί 
δε είναι εκείνοι, οι οποίοι προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας και τείνουν στην 
άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή της ικανότητας για καταλογισµό ή στη 
µείωση αυτής ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή στη µείωση της ποινής. 
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, λόγο 
αναιρέσεως της αποφάσεως αποτελεί η έλλειψη ακροάσεως κατά το άρθρο 170 παρ. 
2 του ως άνω Κώδικα, η οποία επιφέρει ακυρότητα της διαδικασίας. Η ακυρότητα 
αυτή επέρχεται κατά τη διάταξη του παραπάνω άρθρου 170 παρ. 2 στοιχ. α' στην 
περίπτωση κατά την οποία ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορος του ζήτησαν να 
ασκήσουν δικαίωµα που ρητά τους παρέχεται από τον νόµο και το δικαστήριο τους το 
αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί για τη σχετική αίτηση. Τέτοιο δικαίωµα είναι 
και αυτό του κατηγορουµένου, ο οποίος, σύµφωνα µε το άρθρο 364 παρ. 1 του 
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, υποβάλλει αίτηµα αναγνώσεως εγγράφου που 
υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας. Το δικαστήριο της 
ουσίας οφείλει να απαντήσει στο αίτηµα αυτό, αιτιολογώντας την απόφαση του, 
άλλως, αν αρνηθεί ή παραλείψει να αποφανθεί, δηµιουργείται έλλειψη ακροάσεως. 
Για να επέλθει όµως από την έλλειψη αυτή, κατά την ως άνω διάταξη, ακυρότητα της 
διαδικασίας, απαιτείται να υποβληθεί σαφές και ορισµένο αίτηµα από τον 
κατηγορούµενο ή το συνήγορο του και να προκύπτει η υποβολή του αιτήµατος από 
τα πρακτικά της συνεδριάσεως. Επιπλέον σε περίπτωση µη αποδοχής του σχετικού 
αιτήµατος αναγνώσεως προσκοµισθέντων εγγράφων από τον διευθύνοντα τη 
συζήτηση πρέπει να γίνει άµεση προσφυγή σύµφωνα µε το άρθρο 335 παρ. 2 του 
ίδιου Κώδικα σε ολόκληρο το δικαστήριο και απόρριψη παρά το νόµο από αυτό της 
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προσφυγής ή παράλειψη του να αποφανθεί για να υπάρχει έλλειψη ακροάσεως και η 
ακυρότητα που προκύπτει από τη παράλειψη αναγνώσεως των.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 178, 183, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΠΚ: 84,  
Νόµοι: 1729/1987, άρθ. 5,  
Νόµοι: 2161/1993, άρθ. 10, 13,  
Νόµοι: 2408/1996, άρθ. 1,  
Νόµοι: 2976/1999, άρθ. 46, 
Νόµοι: 3459/2006, άρθ. 27, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Νόθευση εγγράφου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1237 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Νόθευση εγγράφου. Ηθική αυτουργία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ποινικής διατάξεως. Έλλειψη ακροάσεως. Παραβίαση 
δικαιωµάτων κατηγορουµένου. Ακυρότητα. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 του ΠΚ τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών (3) µηνών, όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο µε σκοπό 
να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά µε γεγονός που µπορεί να έχει 
έννοµες συνέπειες. Κατά τη διάταξη δε του άρθρου 217 παρ.1 τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι ενός (1) έτους όποιος µε σκοπό να διευκολύνει την άµεση 
συντήρηση, την κίνηση ή την κοινωνική πρόοδο αυτού του ίδιου ή άλλου καταρτίζει 
πλαστό ή νοθεύει πιστοποιητικό ή µαρτυρικό ή άλλο έγγραφο που µπορεί να 
χρησιµεύσει συνήθως για τέτοιους σκοπούς. Από τις διατάξεις αυτές σαφώς 
συνάγεται ότι ο σκοπός του δράστη της πλαστογραφίας πιστοποιητικού πρέπει να 
στοχεύει στην διευκόλυνση της άµεσης συντήρησης, της κίνησης ή της κοινωνικής 
προόδου αυτού του ίδιου ή άλλου και όχι στο να παραπλανήσει µε τη χρήση του 
άλλον για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, οπότε στην τελευταία αυτή 
περίπτωση έχει εφαρµογή η γενική διάταξη του άρθρου 216 ΠΚ.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 εδ. α' του ΚΠ, κατά την οποία "µε ποινή του 
αυτουργού τιµωρείται επίσης: α) όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την 
απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε", προκύπτει ότι για την ύπαρξη 
αξιόποινης ηθικής αυτουργίας απαιτείται, αντικειµενικώς, η πρόκληση από τον ηθικό 
αυτουργό σε κάποιον άλλον της αποφάσεως να τελέσει ορισµένη πράξη, η οποία 
συγκροτεί την αντικειµενική υπόσταση ορισµένου εγκλήµατος ή τουλάχιστον 
συνιστά αρχή εκτελέσεως αυτής, την οποία και τέλεσε. Η πρόκληση της αποφάσεως 
αυτή µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο, όπως, µε συµβουλές, απειλή ή µε 
εκµετάλλευση οποιασδήποτε πλάνης, πραγµατικής ή νοµικής ή περί τα παραγωγικά 
της βουλήσεως αίτια ή µε τη διέγερση µίσους κατά του θύµατος, µε πειθώ ή 
φορτικότητα ή µε την επιβολή ή την επιρροή προσώπου, λόγω της ιδιότητας και της 
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θέσεως του ή και της σχέσεώς του µε τον φυσικό αυτουργό. Υποκειµενικώς 
απαιτείται δόλος, ο οποίος συνίσταται στη συνείδηση της ορισµένης πράξεως στην 
οποία παρακινεί τον φυσικό αυτουργό, χωρίς να είναι αναγκαίος ο καθορισµός της 
πράξεως αυτής µέχρι λεπτοµερειών, αρκεί δε και ενδεχόµενος, εκτός αν για την 
αντικειµενική θεµελίωση του οικείου εγκλήµατος απαιτείται άµεσος ή υπερχειλής 
δόλος, οπότε ο δόλος αυτός πρέπει να συντρέχει και στο πρόσωπο του ηθικού 
αυτουργού.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, όταν περιέχονται σ' αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις 
ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική 
διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην 
ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας 
είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς, 
κατά το είδος τους, χωρίς να απαιτείται να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από καθένα 
από αυτά ούτε η αξιολογική συσχέτισή τους. Ενώ, το γεγονός ότι εξαιρούνται 
ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα.  
Στην περίπτωση δε της ηθικής αυτουργίας, για να έχει η καταδικαστική απόφαση την 
κατά τις παραπάνω διατάξεις ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, πρέπει να 
αναφέρονται σ' αυτήν ο τρόπος και τα µέσα, µε τα οποία ο ηθικός αυτουργός 
προκάλεσε στο φυσικό αυτουργό την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που 
διέπραξε, καθώς και τα πραγµατικά περιστατικά, από τα οποία το δικαστήριο 
συνήγαγε ότι ο ηθικός αυτουργός παρήγαγε µε τον τρόπο και τα µέσα αυτά στο 
φυσικό αυτουργό την απόφαση, να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε. 
Περαιτέρω, η κατά τις παραπάνω διατάξεις ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία 
πρέπει να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς, εκείνους δηλαδή που 
προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 
παρ. 2 ΚΠ∆ από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορο του και τείνουν στην άρση του 
άδικου χαρακτήρα της πράξης ή της ικανότητας για καταλογισµό ή στη µείωση αυτής 
ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξης ή την επιβολή µειωµένης ποινής, 
εφόσον, όµως, αυτοί προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο µε όλα δηλαδή τα 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία είναι αναγκαία κατά την οικεία διάταξη για τη 
θεµελίωση τους. ∆ιαφορετικά, το δικαστήριο της ουσίας δεν υπέχει υποχρέωση να 
απαντήσει αιτιολογηµένα στην απόρριψή τους. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός είναι 
και εκείνος περί αναγνωρίσεως στον κατηγορούµενο κάποιας των κατά το άρθρο 84 
παρ. 2 του ΠΚ ελαφρυντικών περιστάσεων.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική 
έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εκ πλαγίου εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν έχει εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της 
αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό 
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και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος ασάφειες, αντιφάσεις ή 
λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος από τον Άρειο Πάγο ο έλεγχος 
της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης. 
- Έλλειψη ακροάσεως, η οποία δηµιουργεί σχετική ακυρότητα της διαδικασίας στο 
ακροατήριο και θεµελιώνει, εφόσον δεν καλυφθεί, τον από το άρθρο 510 παρ. 1 
στοιχ. Β' του ΚΠ∆ αναιρετικό λόγο υπάρχει όταν, κατά παράβαση των ορισµών του 
άρθρου 170 παρ. 2 ΚΠ∆, το ∆ικαστήριο της ουσίας παραλείπει να αποφανθεί σε 
υποβληθείσα αίτηση του κατηγορουµένου ή του συνηγόρου, η οποία αναφέρεται 
στην άσκηση δικαιωµάτων παρεχοµένων σε αυτόν από το νόµο.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333, 364 παρ. 1 και 369 
ΚΠ∆ προκύπτει ότι η λήψη υπόψη και η συνεκτίµηση από το ∆ικαστήριο της ουσίας 
ως αποδεικτικού στοιχείου, εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε κατά τη συζήτηση στο 
ακροατήριο, επάγεται απόλυτη ακυρότητα και ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 
στοιχ. Α' του Κώδικα λόγο αναιρέσεως, διότι έτσι παραβιάζεται η άσκηση του κατά 
το άρθρο 358 ΚΠ∆ δικαιώµατος του κατηγορουµένου να προβαίνει σε δηλώσεις, 
παρατηρήσεις και εξηγήσεις σχετικά µε το αποδεικτικό αυτό µέσο. Στα πρακτικά της 
δηµόσιας συζήτησης που συντάσσονται, αρκεί να αναφέρονται τα στοιχεία που 
προσδιορίζουν την ταυτότητα του εγγράφου, σε τρόπο που να µπορεί να διαγνωσθεί 
ότι αναγνώσθηκε το συγκεκριµένο έγγραφο και ο κατηγορούµενος, γνωρίζοντας 
πλήρως την ταυτότητα του, να έχει την ευχέρεια να ασκήσει τα από το άρθρο 358 
ΚΠ∆ ως άνω δικαιώµατά του, ως προς το περιεχόµενο του. Η αναγραφή όµως στα 
πρακτικά των αναγνωσθέντων στο ακροατήριο του ∆ικαστηρίου εγγράφων όχι µε 
όλα τα στοιχεία της ταυτότητας και του περιεχοµένου τους αλλά µόνον µε τα στοιχεία 
εκείνα που είναι αρκετά για τον προσδιορισµό τους δεν δηµιουργεί ακυρότητα και, 
συνεπώς, δεν ιδρύει τον άνω λόγο αναιρέσεως, διότι εφόσον στην πραγµατικότητα 
συντελέσθηκε η ανάγνωση των εγγράφων παρασχέθηκε στον κατηγορούµενο η 
δυνατότητα να προβεί σε δηλώσεις, παρατηρήσεις ή εξηγήσεις σχετικές µε το 
αποδεικτικό αυτό µέσο, δεδοµένου µάλιστα ότι η δυνατότητα του αυτή δεν εξαρτάται 
µόνο από τον τρόπο, µε τον οποίο παρατίθενται στα πρακτικά τα αναγνωσθέντα 
έγγραφα, αλλά από το εάν ανεγνώσθησαν πράγµατι ή όχι.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46, 84, 216, 217, 
ΚΠ∆: 170, 333, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Παίγνια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1466 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Παίγνια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 1 περ. δ' του Ν. 3037/2002, "απαγόρευση παιγνίων" ηλεκτρονικά 
διεξαγόµενο παίγνιο είναι εκείνο για τη λειτουργία του οποίου, εκτός των 
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υποστηρικτικών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και άλλων µηχανισµών, απαιτείται η 
ύπαρξη και εκτέλεση λογισµικού (προγράµµατος), κατά δε το άρθρο 2 § 1 του αυτού 
νόµου απαγορεύεται η διεξαγωγή, εκτός άλλων, και των ανωτέρω ηλεκτρονικά 
διεξαγοµένων παιγνίων, καθώς και η εγκατάσταση των παιγνίων αυτών, σε δηµόσια 
γενικά κέντρα, (όπως ξενοδοχεία, καφενεία, αίθουσες αναγνωρισµένων σωµατείων 
κάθε φύσεως), και σε κάθε άλλο δηµόσιο ή ιδιωτικό χώρο, ενώ µε το άρθρο 4 § 1 του 
ίδιου νόµου τιµωρούνται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και µε χρηµατική 
ποινή τουλάχιστον 5.000 ευρώ όσοι εκµεταλλεύονται ή διευθύνουν κέντρα ή άλλους 
χώρους της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του νόµου αυτού, στα οποία διενεργούνται ή 
εγκαθίστανται παίγνια απαγορευµένα κατά τις διατάξεις των προηγουµένων άρθρων.  
- 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' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις, τα προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία πραγµατικά περιστατικά, 
στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών 
και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και 
οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα 
ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού της αποφάσεως µε το διατακτικό της, που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο, δεν υπάρχει δε, ειδικότερα, έλλειψη αιτιολογίας και στην 
περίπτωση που αυτή εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το 
οποίο, όµως, περιέχει, εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, και 
πραγµατικά περιστατικά τόσο αναλυτικά και µε τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται 
περιττή η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού της.  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υφίσταται, όταν το 
δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε, στη διάταξη 
που εφαρµόστηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως, που αποτελεί λόγο αναιρέσεως, 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 σαφή, πλήρη και χωρίς λογικά κενά, τα 
προκύψαντα πραγµατικά περιστατικά ή κατά την έκθεση αυτών υπάρχει αντίφαση, 
είτε στην ίδια την αιτιολογία, είτε µεταξύ αυτής και του διατακτικού, µε αποτέλεσµα 
να καθίσταται ανέφικτος από τον 'Αρειο Πάγο ο έλεγχος για την ορθή ή µη εφαρµογή 
της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εφαρµόστηκε, οπότε η απόφαση στερείται 
νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΑΝ: 3037/2002, άρθ. 1, 2, 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
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Αδικήµατα - Παίγνια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1745 
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 
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.δ. 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. 
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Έτσι, η διενέργεια ψυχαγωγικών παιγνίων δεν απαγορεύεται και αν ακόµη 
διεξάγονται σε καταστήµατα διαδικτύου, µέσω του διαδικτύου, εφόσον δεν προκύπτει 
οικονοµικό όφελος οποιασδήποτε µορφής υπέρ των παικτών, οιουδήποτε τρίτου, ή 
της επιχειρήσεως προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, εκ της διενεργείας και µόνο των 
παιγνίων αυτών. Αντιθέτως, απαγορεύεται και τιµωρείται η διενέργεια τυχερών 
παιγνίων, και τέτοια θεωρούνται τα παίγνια των οποίων το αποτέλεσµα εξαρτάται 
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τύχη, όπως και τα ψυχαγωγικά τεχνικά που 
παραλλάσσονται σε τυχερά ή για το αποτέλεσµά τους συνοµολογείται στοίχηµα 
µεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή το αποτέλεσµά τους µπορεί να αποδώσει 
οποιασδήποτε µορφής οικονοµικό όφελος στον παίκτη ή στον εκµεταλλευόµενο την 
επιχείρηση στην οποία διενεργούνται τέτοια παίγνια. Ειδικότερα, όπως προκύπτει 
από το όλο περιεχόµενο του νόµου, σκοπός του είναι ο αποτελεσµατικός 
αποκλεισµός της παράνοµης διενέργειας τυχερών παιγνιδιών, του κοινώς λεγόµενου 
''τζόγου'' , και των παράνοµων εσόδων που αυτή αποφέρει και, συνακόλουθα, η 
επίλυση των µεγάλων κοινωνικών προβληµάτων που δηµιουργεί. Εκείνο που κολάζει 
ο νόµος, απειλώντας ποινικές (άρθρο 4) και διοικητικές (άρθρο 5) κυρώσεις, είναι η 
διενέργεια, µέσω των ανωτέρω µηχανηµάτων ή µηχανισµών ή Η/Υ, που ενδιαφέρει 
εν προκειµένω, παιγνίων τυχερών, κατά την ανωτέρω έννοια, στα οποία παίζονται 
χρηµατικά ποσά και από τα οποία αποκοµίζουν µεγάλα κέρδη οι επιτρέποντες στις 
οικείες επιχειρήσεις τους, όπως η της αναιρεσείουσας, τη διενέργεια τέτοιων 
παιγνίων. Οι ποινικές κυρώσεις που απειλούνται στρέφονται µόνον εναντίον όσων 
επιτρέπουν στα ως άνω µηχανήµατα, µηχανισµούς και Η/Υ τη διενέργεια τυχερών 
παιγνίων, στα οποία διακυβεύονται χρηµατικά ποσά και όχι τη διενέργεια των 
ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, εκείνων δηλ. των οποίων το αποτέλεσµα εξαρτάται 
αποκλειστικά από την τεχνική και πνευµατική ικανότητα του παίκτη και η διενέργειά 
τους έχει αποκλειστικό και µόνον ψυχαγωγικό σκοπό και δεν απαγορεύεται και στα 
δηµόσια κέντρα (καφενεία κ.λπ.) και όταν ακόµη διεξάγονται µε ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, τους οποίους µπορούν να εγκαταστήσουν οι ιδιοκτήτες τους, µε την 
προϋπόθεση βέβαια ότι δεν συνοµολογούνται στοιχήµατα µεταξύ των οποιωνδήποτε 
προσώπων και δεν γίνονται τα παίγνια αυτά µε τέτοιο τρόπο και µε σκοπό αποδόσεως 
οποιουδήποτε οικονοµικού οφέλους του καταστηµατάρχη ή του παίκτη. Η 
ερµηνευτική αυτή εκδοχή είναι σύµφωνη και µε τον ανωτέρω σκοπό του Νοµοθέτη 
που, όπως λέχθηκε, στη 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, 
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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.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆, 
όταν αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική 
ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία 
αποτελούν ενιαίο σύνολο, δεν υπάρχει δε έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση 
που αυτή εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο, όµως, 
εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, περιέχει και πραγµατικά 
περιστατικά τόσο αναλυτικά και µε τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η 
διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού της. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι 
κατ' αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, διότι ενυπάρχει στη θέληση 
παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος και εξυπακούεται ότι υπάρχει σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση από την πραγµάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο νόµος αξιώνει 
πρόσθετα στοιχεία για το αξιόποινο, όπως η γνώση ορισµένου περιστατικού ή σκοπός 
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επελεύσεως ορισµένου πρόσθετου αποτελέσµατος. ∆εν αποτελεί, όµως, λόγο 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη 
εκτίµηση των µαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη αξιολογήσεως και αναφοράς 
κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη συσχετίσεως των αποδεικτικών 
µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, 
πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠοιν∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ` 
αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή 
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρµοσε. 
Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και 
όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο 
πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το 
σκεπτικό αυτής και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου 
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του 
νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση (ΟλΑΠ 3/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 3037/2002, άρθ. 1, 2, 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1226 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράβαση καθήκοντος. ∆ικαστικοί επιµελητές. Προσωποκράτηση οφειλέτη. 
Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 259 ΠΚ, υπάλληλος που µε πρόθεση παραβαίνει τα 
καθήκοντα της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον 
παράνοµο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι δυο έτη, αν η πράξη αυτή δεν τιµωρείται µε άλλη ποινική διάταξη. 
Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 25 του ν. 2318/ 1995 περί "Κώδικα ∆ικαστικών 
Επιµελητών", ο δικαστικός επιµελητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 
ενεργεί ως όργανο της πολιτείας σύµφωνα µε τις επιταγές του νόµου και στην 
περίπτωση αυτή είναι υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13 του ΠΚ.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 49 του άνω νόµου ο δικαστικός επιµελητής δικαιούται 
για κάθε ενέργεια να λάβει από τον εντολέα του τη νόµιµη αµοιβή, καθώς και κάθε 
δαπάνη που απαιτείται για την πραγµατοποίηση της εντολής. Περισσότεροι του ενός 
εντολείς ευθύνονται εις ολόκληρο. Ο δικαστικός επιµελητής δικαιούται να αξιώσει 
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πριν από κάθε ενέργεια προκαταβολή ολόκληρης ή µέρους της αµοιβής του, την 
απαιτούµενη δαπάνη και την αναγκαία κατά περίπτωση τεχνική συνδροµή για κάθε 
πράξη.  
Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 932 ΚΠολ∆, τα έξοδα της αναγκαστικής 
εκτελέσεως βαρύνοταν εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και 
προκαταβάλονται από εκείνον που την επισπεύδει.  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει όταν ο δικαστής δεν 
έκανε σωστή υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών, που δέχτηκε ότι προέκυψαν, 
στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφάρµοσε, περίπτωση δε τέτοιας εφαρµογής, 
που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. Ι στοιχ. Ε' λόγο αναιρέσεως, υπάρχει και όταν 
η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου. Η παραβίαση αυτή υπάρχει όταν στο πόρισµα της 
αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό αιτιολογικού και διατακτικού και 
ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος έχουν εµφιλοχωρήσει 
ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά µε αποτέλεσµα να µην είναι εφικτός ο 
αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής της ουσιαστικής ποινικής διάταξης 
οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 259,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Παράβαση καθήκοντος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 28 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράβαση καθήκοντος. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 259 ΠΚ "υπάλληλος που µε πρόθεση παραβαίνει τα 
καθήκοντα της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον 
παράνοµο περιουσιακό όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον, 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δυο 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 13 εδάφ. α' του ΠΚ απαιτούνται: α)παραβίαση υπηρεσιακού 
καθήκοντος το οποίο καθορίζεται µε νόµο ή διοικητική πράξη ή µε ιδιαίτερες οδηγίες 
της προϊσταµένης αρχής ή ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας, β)πρόθεση του δράστη 
δηλαδή δόλος που περιέχει τη θέληση παραβάσεως του καθήκοντος της υπηρεσίας 
και γ)σκοπός του δράστη να προσπορίσει στον ίδιο ή σε άλλον παράνοµη υλική ή 
ηθική ωφέλεια ή να επέλθει βλάβη στο κράτος ή σε κάποιον άλλον, χωρίς να 
απαιτείται και η επίτευξη του εν λόγω σκοπού. Για να συντρέχει δε ο σκοπός αυτός 
πρέπει όχι µόνον η βούληση του δράστη να κατατείνει προς αυτόν αλλά και η 
συµπεριφορά του, όπως αναπτύσσεται να µπορεί αντικειµενικά να οδηγήσει στην 
επίτευξή του. ο όρος µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο 
όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον, λογικά σηµαίνει ότι η πράξη 
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όπως επιχειρείται από τον δράστη δύναται να οδηγήσει στην απαίτηση παράνοµο 
οφέλους ή στην πρόκληση βλάβης τρίτων και επί πλέον ότι η βούληση του δράστη 
κατευθύνεται στην απόκτηση του οφέλους ή στην πρόκληση της βλάβης. Έτσι µεταξύ 
της πράξεως και του σκοπού οφέλους ή βλάβης πρέπει να υπάρχει µία τέτοια 
αιτιώδης σχέση ώστε η πράξη της παραβάσεως καθήκοντος, αν δεν είναι 
αποκλειστικός τρόπος, πάντως πρέπει να είναι πρόσφορος περιποιήσεως της 
σκοπουµένης βλάβης ή του σκοπουµένου οφέλους, πράγµα που συµβαίνει όταν το 
σκοπούµενο όφελος ή η σκοπούµενη βλάβη δεν µπορεί να επιτευχθεί παρά µόνον µε 
την παράβαση του συγκεκριµένου καθήκοντος. Όταν δε ο σκοπός συνίσταται σε 
βλάβη του κράτους πρέπει να προσδιορίζεται και σε τι συνίσταται η βλάβη αυτή. 
Υπάλληλοι θεωρούνται και οι κρατικοί λειτουργοί που είναι κατά κανόνα άµεσα 
όργανα του κράτους επί των οποίων δεν νοείται διάκριση µεταξύ απλού υπαλληλικού 
και υπηρεσιακού καθήκοντος µεταξύ δε αυτών περιλαµβάνονται και οι δικαστικοί 
λειτουργού που υπάγονται σε αυτούς που θεωρούνται υπάλληλοι για την εφαρµογή 
των διατάξεων των άρθρων 259 και 13 στοιχ. α' ΠΚ. 
- Κατά το άρθρο 215 παρ.1 ΠΚ όποιος καλείται κατά το νόµο να εκτελέσει δικαστικά 
καθήκοντα και γνωστοποιεί σε άλλον απόρρητα της διασκέψεως ή την ψηφοφορία 
στην οποίο πήρε µέρος τιµωρείται µε φυλάκιση δυο ετών. Με τη διάταξη του άρθρου 
251 ΠΚ προστατεύεται ως ειδικότερη έκφανση του υπηρεσιακού απορρήτου το 
απόρρητο των δικαστικών διασκέψεων και της ψηφοφορίας υπό την έννοια της 
εξασφαλίσεως της ελευθερίας εκφράσεως της γνώµης των προσώπων που καλούνται 
κατά το νόµο να εκτελέσουν δικαστικά καθήκοντα και κατά συνέπεια η ορθή 
λειτουργία και η απονοµή της δικαιοσύνης άνευ επηρεασµού της κρίσεως των 
προσώπων που καλούνται να εκτελέσουν δικαστικά καθήκοντα κατά την διαδικασία 
εκφοράς της δικαιοδοτικής τους κρίσεως που πρέπει να γίνεται µυστικά, εν όψει της 
αρχής που καθιερώνεται τόσο από τα άρθρα 20 και 93 του Συντάγµατος 1975 όσο και 
από το άρθρο 6 της ΕΣ∆Α και επιβάλλει την υποχρέωση της αµεροληψίας στο 
δικαστήριο ως δικαιοδοτικό όργανο και στα µέλη που το συγκροτούν. Απόρρητα της 
διασκέψεως ή της ψηφοφορίας η γνωστοποίηση των οποίων συνιστά την 
εγκληµατική συµπεριφορά για την οποία προβλέπει η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 
251 ΠΚ είναι όλα εκείνα τα στοιχεία που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της 
διασκέψεως και της ψηφοφορίας και θεωρούνται κατά το νόµο µυστικά και τα οποία 
δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούνται σε τρίτους, πλην εκείνων που κατά το νόµο 
εκτελούν δικαστικά καθήκοντα και λαµβάνουν µέρος στη διάσκεψη ή ψηφοφορία 
όπως και εκείνων που λόγω των καθηκόντων τους παρευρίσκονται σε τέτοια 
διάσκεψη ή ψηφοφορία. Τέτοια απόρρητα στοιχεία τα διαδραµατισθέντα κατά τη 
διάρκεια της διασκέψεως ή της ψηφοφορίας που πρέπει να µείνουν γνωστά και 
αποκλειστικά µόνον στα πρόσωπα που συµµετείχαν στη διάσκεψη και την 
ψηφοφορία και να µην εξέλθουν από τον κύκλο αυτών περιερχόµενα σε γνώση κατά 
οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε µέσο σε τρίτον που δεν συµµετείχε στη 
διάσκεψη ή ψηφοφορία, όπως το περιεχόµενο της διαλογικής συζητήσεως κατά την 
µη δηµόσια διάσκεψη ιδίως µετά το Σύνταγµα του 1975 κατά το άρθρο 93 παρ.3 
εδάφ. γ' και δ' του οποίου "Η γνώµη της µειοψηφίας δηµοσιεύεται υποχρεωτικά" και 
"Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την καταχώριση στα πρακτικά ενδεχόµενης µειοψηφίας 
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καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις της δηµοσιότητάς της" και το άρθρο 40 
του Ν. 2172/1993 "Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 1756/1988" 
Κώδικας Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Καταστάσεως ∆ικαστικών Λειτουργών κ.λ.π. 
κατά το οποίο στις δικαστικές αποφάσεις και στα βουλεύµατα καταχωρίζονται 
υποχρεωτικά η γνώµη της µειοψηφίας και τα ονόµατα των δικαστών που 
µειοψηφούν. 
- Κατ' ακολουθίαν αυτών δεν συνιστούν απόρρητα της διασκέψεως και της 
ψηφοφορίας τα στοιχεία που υποχρεωτικά δηµοσιοποιούνται µε την απόφαση, η 
δηµοσίευση της οποίας σε δηµόσια συνεδρίαση όπως ορίζεται και στο άρθρο 304 
παρ. 2 ΚΠολ∆, αποτελεί αναγκαίο στάδιο αυτής που επιφέρει την τελείωσή της µε 
την επίσηµη έναντι πάντων γνωστοποίησή της. 
Όσον αφορά την υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος του άρθρου 25 παρ. 1 ΠΚ 
απαιτείται δόλος κάθε βαθµού ο οποίος συνίσταται στη γνώση του δράστη ότι έχει 
κληθεί να εκτελέσει δικαστικά καθήκοντα και στη γνώση ότι γνωστοποιεί σε τρίτο 
πρόσωπο απόρρητα στοιχεία της διασκέψεως ή της ψηφοφορίας στην οποία 
συµµετέχει. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1α 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 οποιοδήποτε τρόπο ή 
µέσο, όπως µε προτροπές (παρακίνηση, παρόρµηση, ενθάρρυνση) µε παραινέσεις 
(συµβουλές κλπ), µε πειθώ, φορτικότητα ή µε εκµετάλλευση της επιβολής στον 
φυσικό αυτουργό, λόγω υπηρεσιακής ή άλλης εξαρτήσεως υποκειµενικώς δε 
απαιτείται δόλος του ηθικού αυτουργού που περιλαµβάνει α)συνείδηση του ηθικού 
αυτουργού ότι παρήγαγε στον φυσικό αυτουργό την απόφαση για τη διάπραξη από 
αυτόν της αντικειµενικής υποστάσεως ορισµένου εγκλήµατος, β)συνείδηση της 
συγκεκριµένης πράξεως στην οποία παρακινεί ο ηθικός αυτουργός. 
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η οποία ιδρύει λόγο αναιρέσεως της 
αποφάσεως κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆ υπάρχει προκειµένου για 
καταδικαστική απόφαση όταν δεν αναφέρονται σ' αυτήν µε σαφήνεια και πληρότητα 
και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του 
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι 
σκέψεις µε τις οποίες έγινε η υπαγωγή τους στις εφαρµοσθείσες ουσιαστικές ποινικές 
διατάξεις. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας επιτρέπεται η αλληλοσυµπλήρωση του 
σκεπτικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο ενώ ως προς τις αποδείξεις 
αρκεί να αναφέρονται κατά το είδος των χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται 
από ποιο αποδεικτικό µέσο αποδείχθηκε κάθε παραδοχή. Ο δόλος δεν είναι κατ' 
αρχήν αναγκαίο, να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, διότι ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής 
των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση της 
συγκεκριµένης αξιοποίνου πράξεως και εξυπακούεται ότι υπάρχει σε κάθε ειδικότερη 
τελέσεως εγκλήµατος από την πραγµάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο 
νόµος αξιώνει πρόσθετα στοιχεία για το αξιόποινο, όπως είναι να έχει τελεσθεί η 
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πράξη εν γνώσει ορισµένου περιστατικού ή µε πρόσθετο σκοπό ως υποκειµενικό 
στοιχείο του αδίκου ή να τελέσθηκε µε δόλο ενδεχόµενο. Επί πλέον κατά τη διάταξη 
του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως της καταδικαστικής 
αποφάσεως ιδρύει και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει στο νόµο 
διαφορετική έννοια από εκείνη την οποία αυτός πράγµατι έχει ενώ εσφαλµένη 
εφαρµογή υπάρχει όταν το δικαστήριο προβαίνει σε εσφαλµένη υπαγωγή των 
πραγµατικών περιστατικών που δέχεται ότι αποδείχθηκαν στην εφαρµοσθείσα 
ουσιαστική ποινική διάταξη. Εσφαλµένη εφαρµογή του νόµου συντρέχει και στην 
περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο της ουσίας παραβίασε ουσιαστική ποινική 
διάταξη εκ πλαγίου για το λόγο ότι στο πόρισµα της αποφάσεώς του, που 
περιλαµβάνεται στο σκεπτικό σε συνδυασµό µε το διατακτικό αυτής και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, 
αντιφάσεις και λογικά κενά µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από 
τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νοµίµου βάσεως. Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 27 επ., 43, 49 σε 
συνδυασµό προς αυτές των άρθρων 57 επ., 246, 250, 321 του ΚΠ∆ συνάγεται ότι το 
δικαστήριο µπορεί να αποφαίνεται µόνο για την πράξη για την οποία ασκήθηκε από 
τον Εισαγγελέα ποινική δίωξη και όχι για κάποια άλλη συναφή αλλιώς παράγεται 
απόλυτη ακυρότητα κατά το άρθρο 171 παρ.1 περ.β' ΚΠ∆ λόγω ανεπίτρεπτης 
µεταβολής της κατηγορίας που υπάρχει και όταν η πράξη για την οποία διώχθηκε και 
παραπέµφθηκε στο ακροατήριο ο κατηγορούµενος είναι διαφορετική κατά τόπο, 
χρόνο και λοιπές ιστορικές περιστάσεις τελέσεως από εκείνη για την οποία 
καταδικάσθηκε αυτός. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας κατά το άρθρο 171 παρ.1 
εδάφ. β' και δ' ΚΠ∆ επιφέρει και η παραδοχή από το δευτεροβάθµιο δικαστήριο που 
επιλαµβάνεται εφέσεως του κατηγορουµένου κατά της καταδικαστικής αποφάσεως 
του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου προσθέτων πραγµατικών περιστατικών, προκειµένου 
να θεµελιώσει το βάσιµο κατά το νόµο της κατηγορίας για την αξιόποινη πράξη για 
την οποία κηρύσσει και αυτό ένοχο τον κατηγορούµενο, παρά το ότι τα περιστατικά 
αυτά δεν περιέχονται στην κατηγορία για την οποία ασκήθηκε εναντίον του η ποινική 
δίωξη και για την οποία απολογήθηκε και καταδικάσθηκε πρωτοδίκως ο 
κατηγορούµενος ή αφορούσαν στη θεµελίωση άλλης πράξεως για την οποία 
κηρύχθηκε πρωτοδίκως αθώος ο εκκαλών κατηγορούµενος διότι αυτή η 
διαφοροποίηση αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1α και παρ. 3α'-β' της 
από 4/5/1950 ∆ιεθνούς Συµβάσεως της Ρώµης (ΕΣ∆Α) που κυρώθηκε µε το Ν∆ 
53/1974 µε το οποίο καθιερώνεται η αρχή της δίκαιης δίκης και της µη προσβολής 
των υπερασπιστικών δικαιωµάτων του κατηγορουµένου ήτοι της παροχής σ' αυτόν 
πληροφοριών για το είδος και το λόγος της εναντίον του κατηγορίας και της παροχής 
σ' αυτόν του χρόνου και των αναγκαίων ευκολιών για προετοιµασία της υπεράσπισής 
του. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 46, 215, 259,  
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
ΚΠολ∆: 304, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠειρΝοµ 2012, σελίδα 28 
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Αδικήµατα - Παράβαση του νόµου περί αρχαιοτήτων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 916 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράβαση του νόµου περί αρχαιοτήτων. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 1 περίπτωση α' του Ν. 2830/2000, Κώδικας Συµβολαιογράφων, "ο 
συµβολαιογράφος είναι άµισθος δηµόσιος λειτουργός µε καθήκοντα, να συντάσσει 
και να φυλάσσει έγγραφα συστατικά ή αποδεικτικά δικαιοπραξιών και δηλώσεων των 
ενδιαφεροµένων όταν η σύνταξη των εγγράφων αυτών είναι υποχρεωτική σύµφωνα 
µε το νόµο ή όταν οι ενδιαφερόµενοι επιθυµούν να προσδώσουν σε αυτό κύρος 
δηµοσίου εγγράφου". Σύµφωνα δε µε το άρθρο 5 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα ο 
συµβολαιογράφος οφείλει να απέχει από σύνταξη πράξης που αντίκειται στο νόµο ή 
στα χρηστά ήθη. Περαιτέρω, στην παράγραφο 1 του άρθρου 42 του ίδιου Κώδικα 
καθορίζεται η έννοια του πειθαρχικού αδικήµατος, και σύµφωνα µε αυτή "κάθε 
υπαίτια και καταλογιστή πράξη ή συµπεριφορά εν γένει του συµβολαιογράφου, που 
αντίκειται στις διατάξεις αυτού του Κώδικα ή που είναι ασυµβίβαστη προς το 
λειτούργηµά του, συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα και τιµωρείται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος". Εξάλλου, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3028/2002, 
"Προστασία Αρχαιοτήτων-Πολιτιστικής Κληρονοµιάς", "στην προστασία που 
παρέχεται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγεται η πολιτιστική κληρονοµιά 
της Χώρας από τους αρχαιοτάτους χρόνους µέχρι σήµερα. Η προστασία αυτή έχει ως 
σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής µνήµης χάριν της παρούσας και των µελλοντικών 
γενεών και την αναβάθµιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος". Στο άρθρο 2 
καθορίζεται η έννοια των όρων για την εφαρµογή των διατάξεων του ανωτέρω νόµου 
και ειδικότερα "α) ως πολιτιστικά αγαθά νοούνται οι µαρτυρίες της ύπαρξης και της 
ατοµικής και συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου. β) ως µνηµεία νοούνται τα 
πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές µαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική 
κληρονοµιά της Χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία βάσει 
των εξής διακρίσεων: αα) ως αρχαία µνηµεία ή αρχαία νοούνται όλα τα πολιτιστικά 
αγαθά που ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και 
µεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως και το 1830, µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 20. Στα αρχαία µνηµεία συµπεριλαµβάνονται σπήλαια και 
παλαιοντολογικά κατάλοιπα για το οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται µε την 
ανθρώπινη ύπαρξη. ... γ) ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται εκτάσεις στην ξηρά ή στη 
θάλασσα ή στις λίµνες ή στους ποταµούς, οι οποίες περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν 
ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία µνηµεία ή αποτέλεσαν ή υπάρχουν ενδείξεις ότι 
αποτέλεσαν από τους αρχαιοτάτους χρόνους έως και το 1830 µνηµειακά, οικιστικά ή 
ταφικά σύνολα. Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαµβάνουν και το απαραίτητο ελεύθερο 
περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόµενα µνηµεία να συντίθενται σε ιστορική, 
αισθητική και λειτουργική ενότητα". Κατά το άρθρο 6 παρ. 1 δε του ίδιου νόµου "στα 
ακίνητα µνηµεία περιλαµβάνονται: α) τα αρχαία που χρονολογούνται έως και το 
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1830", ενώ κατά το άρθρο 7 παρ. 1 αυτού "τα αρχαία ακίνητα µνηµεία που 
χρονολογούνται έως και το 1453 ανήκουν στο ∆ηµόσιο κατά κυριότητα και νοµή και 
είναι πράγµατα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας". Σύµφωνα µε το 
άρθρο 12 παρ. 1 του ίδιου νόµου για την προστασία των αρχαιοτήτων και της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, "οι αρχαιολογικοί χώροι κηρύσσονται και οριοθετούνται ή 
αναοριοθετούνται µε βάση τα δεδοµένα αρχαιολογικής έρευνας πεδίου και απόφαση 
του Υπουργού Πολιτισµού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου, 
συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα και δηµοσιεύεται µαζί µε αυτά στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως". Περαιτέρω, κατά την παράγραφο 10 του άρθρου 73 
του ίδιου ανωτέρω νόµου "πολιτιστικά αγαθά που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
προστατευόµενα σύµφωνα µε τις διατάξεις της προϊσχύουσας νοµοθεσίας 
προστατεύονται στο εξής κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Πολιτιστικά αγαθά 
που έχουν ήδη χαρακτηρισθεί κατά κατηγορίες χαρακτηρίζονται εκ νέου σύµφωνα µε 
τη διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
παρόντος νόµου. Έως τότε προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου που εφαρµόζονται αναλόγως".  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Ε' ΚΠοιν∆ λόγο αναίρεσης αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εσφαλµένη δε 
ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
τέτοιας διάταξης συντρέχει όχι µόνο όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αληθινά στη διάταξη που εφαρµόστηκε, 
αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου για το λόγο ότι στο πόρισµα 
της απόφασης που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό 
και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει 
ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο 
έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση 
στερείται νόµιµης βάσης.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από το άρθρου 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ ∆' ΚΠοιν∆, όταν 
αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να 
εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα από αυτά. ∆εν αποτελούν όµως λόγους 
αναίρεσης η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη 
εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η 
παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η 
παράλειψη της αξιολογικής συσχέτισης µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον 
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στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΑΚ: 966, 968, 
Νόµοι: 2830/2000, άρθ. 1, 2, 5, 
Νόµοι: 3028/2002, άρθ. 13, 17, 19, 73, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Παράνοµη µεταφορά λαθροµεταναστών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 942 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Παράνοµη µεταφορά λαθροµεταναστών. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αυτοτελείς ισχυρισµοί. Ελαφρυντικές περιστάσεις. 
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση αναστολής σε ποινή µεγαλύτερη των τριων ετών. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- 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, που αποβλέπουν στην προστασία της ασφάλειας και ακεραιότητας των 
εγγράφων συναλλαγών, προκύπτει ότι, για τη συγκρότηση της αντικειµενικής 
υπόστασης του εγκλήµατος της πλαστογραφίας, απαιτείται η εξ υπαρχής κατάρτιση 
εγγράφου (κατασκευή) από τον αυτουργό, που το εµφανίζει ότι καταρτίστηκε από 
άλλον, η οποία υπάρχει, όχι µόνον όταν τίθεται η υπογραφή του άλλου επί του 
εγγράφου ως εκδότη αυτού µε αποµίµηση της υπογραφής του, χωρίς τη ρητή ή 
σιωπηρή εντολή ή συναίνεσή του, αλλά και όταν τίθεται η υπογραφή του δράστη, ως 
εκδότη του εγγράφου, εφόσον από το περιεχόµενο του εγγράφου ή µε τη βοήθεια 
περαιτέρω περιστάσεων ή αναφορών του εγγράφου, η υπογραφή αυτού (του δράστη) 
φέρεται ότι προέρχεται από άλλο πρόσωπο 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, 
αδιάφορου όντος, αν ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε.  
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 55 παρ. 1 του Ν. 2910/2001, "πλοίαρχοι ή κυβερνήτες 
πλοίου, πλωτού µέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους µεταφορικού µέσου, 
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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 προώθησή τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυµα 
για απόκρυψη τιµωρούνται: α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική 
ποινή πέντε χιλιάδων (5000) έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε 
µεταφερόµενο πρόσωπο".  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από το άρθρο 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ ∆' ΚΠοιν∆, όταν 
αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να 
εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα από αυτά. ∆εν αποτελούν όµως λόγους 
αναίρεσης η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη 
εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η 
παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η 
παράλειψη της αξιολογικής συσχέτισης µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον 
στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας.  
- Η επιβαλλόµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της απόφασης πρέπει να επεκτείνεται 
και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς, εκείνους δηλαδή που προβάλλονται στο 
δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 ΚΠοιν∆, 
από τον κατηγορούµενο ή το συνήγορό του και τείνουν στην άρση του άδικου 
χαρακτήρα της πράξης ή της ικανότητας για καταλογισµό ή στη µείωση αυτής ή στην 
εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξης ή τη µείωση της ποινής, εφόσον, όµως, αυτοί 
προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, µε όλα δηλαδή τα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία είναι αναγκαία κατά την οικεία διάταξη για τη θεµελίωσή τους. 
∆ιαφορετικά, το δικαστήριο της ουσίας δεν υπέχει υποχρέωση να απαντήσει 
αιτιολογηµένα στην απόρριψή τους. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός, η απόρριψη του 
οποίου πρέπει να αιτιολογείται ιδιαίτερα, είναι και ο ισχυρισµός του κατηγορουµένου 
περί συνδροµής στο πρόσωπό του ελαφρυντικής περιστάσεως από τις αναφερόµενες 
στο άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ, αφού η παραδοχή της οδηγεί στην επιβολή µειωµένης, κατά 
το άρθρο 83 του ίδιου Κώδικα ποινής, εφόσον, βεβαίως, αυτός προβλήθηκε κατά 
τρόπο σαφή και ορισµένο, δηλαδή µε όλα τα πραγµατικά περιστατικά που 
απαιτούνται κατά νόµο για τη θεµελίωσή 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 
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άλλων, οι προβλεπόµενες από την παράγραφο 2 του άρθρου 84 ΠΚ µε τα στοιχεία β' 
και ε' , ήτοι το ότι β) "το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από όχι ταπεινά αίτια ή από 
µεγάλη ένδεια ή διατελώντας υπό την επίδραση σοβαρής απειλή ή υπό την επιβολή 
προσώπου στο οποίο αυτός οφείλει υπακοή ή µε το οποίο βρίσκεται σε σχέση 
εξάρτησης" και ε) το ότι "ο υπαίτιος συµπεριφέρθηκε καλά για σχετικά µεγάλο 
διάστηµα µετά την πράξη του", αφού οι παραδοχές αυτές οδηγούν στην επιβολή 
µειωµένης ποινής, κατά το µέτρο του άρθρο 83 του ίδιου Κώδικα. Για τη 
στοιχειοθέτηση της ελαφρυντικής περίστασης του στοιχείου β' της παραγράφου 2 του 
άρθρου 84 ΠΚ, πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα περιστατικά που συγκροτούν 
κάποια από τις περιγραφόµενες στην περίπτωση αυτή περιστάσεις, ενώ για τη 
στοιχειοθέτηση του ελαφρυντικού της καλής συµπεριφοράς µετά την πράξη πρέπει να 
αναφέρονται τα πραγµατικά περιστατικά, δηλωτικά της αρµονικής συµβίωσης του 
υπαιτίου επί µακρό χρόνο µετά την τέλεση της πράξης. Στην προκείµενη περίσταση, 
όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόµενης απόφασης, ο συνήγορος του 
αναιρεσείοντος-κατηγορουµένου ζήτησε να αναγνωριστούν στο πρόσωπο του 
κατηγορουµένου οι ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 παρ. 2 β' και ε' ΠΚ. Το 
δικαστήριο απέρριψε τον ανωτέρω αυτοτελή ισχυρισµό του αναιρεσείοντος µα την 
ακόλουθη αιτιολογία: "το αίτηµα του κατηγορουµένου για αναγνώριση της 
συνδροµής στο πρόσωπό του των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 2 β' και 
ε' ΠΚ πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιµο, διότι δεν αποδεικνύονται 
συγκεκριµένα περιστατικά ότι ωθήθηκε στις ως άνω πράξεις του όχι από ταπεινά 
αίτια, ούτε εξάλλου αποδεικνύονται συγκεκριµένα περιστατικά που να 
στοιχειοθετούν καλή συµπεριφορά του για σχετικό µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά 
την πράξη του". Όπως, όµως, διατυπώθηκαν οι σχετικοί αυτοί ισχυρισµοί, είναι 
προεχόντως απορριπτέοι ως αόριστοι, δεδοµένου ότι, όσον αφορά τον πρώτο, δεν 
τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου συγκεκριµένα περιστατικά ούτε για τον πρώτο ούτε 
για τον δεύτερο ισχυρισµό. Εποµένως, το Τριµελές Εφετείο Αθηνών που απέρριψε 
τους εν λόγω ισχυρισµούς του, δεν ήταν υποχρεωµένο να απαντήσει σ' αυτούς, πολύ 
δε περισσότερο να αιτιολογήσει την απόρριψή τους µε την προσβαλλόµενη απόφαση. 
Συνεπώς, και ο δεύτερος στοιχείο α' λόγος της αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας της 
προσβαλλόµενης απόφασης κατά την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισµών για την 
αναγνώριση των δύο ελαφρυντικών περιστάσεων, είναι αβάσιµος. ΙΙΙ. Κατά τη 
διάταξη του άρθρου 99 παρ. 1 εδ α' ΠΚ, όπως ισχύει και ίσχυε και κατά την εκδίκαση 
της υπόθεσης από το δικαστήριο της ουσίας, "αν κάποιος που δεν έχει καταδικασθεί 
αµετάκλητα για κακούργηµα ή πληµµέληµα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή 
µεγαλύτερη από ένα έτος, µε µία µόνη ή µε περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές 
δεν υπερβαίνουν συνολικά το πιο πάνω όριο, καταδικασθεί σε τέτοια ποινή που δεν 
υπερβαίνει τα τρία έτη, το δικαστήριο µε την απόφασή του διατάσσει την αναστολή 
εκτέλεσης της ποινής για ορισµένο διάστηµα, που δεν µπορεί να είναι κατώτερο από 
ένα και ανώτερο από τρία έτη, εκτός αν κρίνει µε βάση ειδικά µνηµονευόµενα στην 
αιτιολογία της αποφάσεως στοιχεία ότι η εκτέλεση της ποινής κατά το άρθρο 82 είναι 
απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον κατάδικο από την τέλεση νέων αξιόποινων 
πράξεων".  
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- Κατά το άρθρο 100 παρ. 1 ΠΚ, "αν κάποιος καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 
µεγαλύτερη από τρία έτη και µέχρι πέντε έτη και συντρέχει στο πρόσωπό του η 
προϋπόθεση του άρθρου 99 παρ. 1, το δικαστήριο διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης 
της ποινής του υπό όρους και υπό την επιµέλεια και επιτήρηση επιµελητή κοινωνικής 
αγωγής, για ορισµένο διάστηµα, που δεν µπορεί να είναι κατώτερο από τρία και 
ανώτερο από πέντε έτη, εκτός αν κρίνει µε βάση ειδικά µνηµονευόµενα στην 
αιτιολογία της αποφάσεως στοιχεία ότι η εκτέλεση της ποινής είναι απολύτως 
αναγκαία για να αποτρέψει τον κατάδικο από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων". 
Από τη διατύπωση των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι ως ποινή, της οποίας µπορεί 
να ανασταλεί η εκτέλεση, νοείται επί συρρεόντων εγκληµάτων η συνολική, διότι η 
ποινή αυτή, µέσω της οποίας εκτελούνται και οι προσµετρούµενες ποινές, οι οποίες 
παρά τη διατήρηση της αυτοτέλειάς τους, δεν είναι δεκτικές αυτοτελούς εκτελέσεως, 
είναι εκείνη που επιβάλλεται τελικά και αυτής µόνο την αναστολή µπορεί να 
αποφασίσει το δικαστήριο, αν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆ λόγο αναίρεσης αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εσφαλµένη δε 
ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
τέτοιας διάταξης συντρέχει όχι µόνο όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αληθινά στη διάταξη που εφαρµόστηκε, 
αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου για το λόγο ότι στο πόρισµα 
της απόφασης που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό 
και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει 
ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο 
έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση 
στερείται νόµιµης βάσης. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 83, 84, 99, 100, 216, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε,  
Νόµοι: 2910/2001, άρθ. 55, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Πρόκληση ναυαγίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1235 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Πρόκληση ναυαγίου. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Παραγραφή. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
ΚΠοιν∆, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 2408/1996, 
ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ ∆. ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως, 
εκτείνεται όχι µόνο στην κρίση για την ενοχή, αλλά περιλαµβάνει και την αναφορά 
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των αποδεικτικών µέσων, από τα οποία το ∆ικαστήριο οδηγήθηκε στην 
καταδικαστική του κρίση. Τα αποδεικτικά µέσα δηλαδή πρέπει να προκύπτει µε 
βεβαιότητα, ότι είχαν ληφθεί υπόψη από το ∆ικαστήριο, όλα στο σύνολό τους και όχι 
ορισµένα απ' αυτά. Για την βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω 
κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς 
τους και µνείας του τι προέκυψε από καθένα. Όταν δε εξαίρονται ορισµένα από αυτά 
δεν προκύπτει ότι δε λήφθηκαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει ανάγκη αιτιολόγησης 
γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα. Η κατά το άρθρο 178 ΚΠοιν∆ απαρίθµηση των 
αποδεικτικών µέσων κατά την ποινική διαδικασία, είναι ενδεικτική και αφορά τα 
κυριότερα από αυτά, χωρίς να αποκλείει άλλα. Ειδικά η πραγµατογνωµοσύνη, η 
οποία διατάσσεται κατά το άρθρο 183 ΚΠοιν∆, µε τη συνδροµή ορισµένων 
προϋποθέσεων, από ανακριτικό υπάλληλο, από το ∆ικαστικό Συµβούλιο ή το 
∆ικαστήριο, αποτελεί ιδιαίτερο και αυτοτελές είδος αποδεικτικού µέσου, 
διακρινόµενο των εγγράφων, το οποίο µάλιστα µνηµονεύεται και στην αναφεροµένη 
διάταξη του άρθρου 178 ΚΠοιν∆, πρέπει δε για τη δηµιουργία βεβαιότητας ότι έλαβε 
και αυτή υπόψη του το ∆ικαστήριο, να αναφέρεται ειδικά στην αιτιολογία, µεταξύ 
των αποδεικτικών µέσων που λήφθηκαν υπόψη. ∆ιαφορετικά, αν δηλαδή δεν 
αναφέρεται µεταξύ των αποδεικτικών µέσων, δεν προκύπτει βεβαιότητα ότι το 
∆ικαστήριο έλαβε υπόψη του και το ιδιαίτερο αυτό αποδεικτικό µέσο, µη αρκούσας 
της αναφοράς στα έγγραφα και ιδρύεται ο αναφερόµενος ανωτέρω λόγος αναιρέσεως.  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 111, 112 και 113 παρ. 2 του ΠΚ, το 
αξιόποινο της πράξεως εξαλείφεται µε την παραγραφή, της οποίας ο χρόνος για τα 
πληµµελήµατα είναι πέντε έτη και αρχίζει από την ηµέρα που τελέσθηκε η αξιόποινη 
πράξη, αναστέλλεται δε για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία και µέχρι να γίνει 
αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, όχι όµως πέρα από τρία έτη. Η κύρια 
διαδικασία, όπως συνάγεται από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 307 επ., 
314, 320, 321, 339, 340 και 343 του ΚΠοιν∆, αρχίζει είτε µε την έναρξη της 
προπαρασκευαστικής διαδικασίας, δηλαδή µε την επίδοση στον κατηγορούµενο της 
κλήσεως ή του κλητηρίου θεσπίσµατος, µε τα οποία καλείται στο ακροατήριο, είτε µε 
την εµφάνιση του κατηγορουµένου και τη µη εναντίωσή του στη συζήτηση της 
υποθέσεως. Από τις παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 310 
παρ. 1 εδ. β' , 370 εδ. β' , 484 παρ. 3, 511 και 512 του ΚΠοιν∆, προκύπτει ότι η 
παραγραφή ως θεσµός δηµόσιας τάξης, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της 
ποινικής διαδικασίας και από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος αν διαπιστώσει τη 
συµπλήρωση του χρόνου παραγραφής, πρέπει να αναιρέσει την προσβαλλόµενη 
απόφαση και να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη, αρκεί να κριθεί ένας βάσιµος 
λόγος και η παραγραφή να επήλθε µετά τη δηµοσίευση της προσβαλλόµενης 
αποφάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 111, 112, 113,  
ΚΠ∆: 178, 183, 307, 314, 320, 321, 339, 340, 343, 370, 510 παρ. 1 στοιχ ∆, 511, 512,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
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Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1401 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Επικίνδυνη 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. Η σωµατική κάκωση 
προκαλείται είτε µε άµεση σωµατική επίδραση είτε µε έµµεση µε τη χρήση 
µηχανήµατος ή µε τη χρησιµοποίηση άγριου ζώου. 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 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,  
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ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1070 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της καταδικαστικής 
απόφασης. Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 308 παρ. 1 α του ΠΚ "όποιος µε πρόθεση προξενεί σε 
άλλον σωµατική κάκωση ή βλάβη της υγείας του, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι 
τριών ετών", και κατά την όµοια του άρθρου 309 του ίδιου κώδικα "αν η πράξη του 
άρθρου τελέστηκε µε τρόπο που µπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για 
τη ζωή του ή βαριά σωµατική του βλάβη (άρθρο 310 παρ. 2 του ΠΚ), επιβάλλεται 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών". Από τη διάταξη αυτή του 309 συνάγεται ότι η 
επικίνδυνη σωµατική βλάβη αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση της σωµατικής 
βλάβης του άρθρου 308 και για τη στοιχειοθέτησή της απαιτούνται τα εξής στοιχεία: 
1) Σωµατική βλάβη, κατά την έννοια του άρθρου 308, ακόµη και όλως ελαφρά ή και 
ασήµαντη, 2) η πράξη να τελέστηκε κατά τρόπο που να µπορεί να προκαλέσει στον 
παθόντα κίνδυνο της ζωής του ή βαριά σωµατική βλάβη. Αρκεί αντικειµενικά (και 
όχι κατά την υποκειµενική αντίληψη των µερών) να προκύπτει κίνδυνος της ζωής ή 
βαριά σωµατική βλάβη, δεν αξιολογείται δηλαδή το επελθόν αποτέλεσµα, αλλά η 
δυνατότητα επέλευσης αυτού, που έγκειται κυρίως στον τρόπο ενέργειας, το ευπαθές 
ή µη του πληγέντος τµήµατος του ανθρώπινου σώµατος, την προσφορότητα του 
µέσου κτλ. Υποκειµενικά απαιτείται δόλος που περιλαµβάνει τη γνώση και τη θέληση 
πρόκλησης σωµατικής κάκωσης ή βλάβης της υγείας και των περιστάσεων, από τις 
οποίες αντικειµενικά προκύπτει κίνδυνος της ζωής ή βαριά σωµατική βλάβη. Ενόψει 
δε της διαζευκτικής διατύπωσης του άρθρου 309 του ΠΚ, είναι απαραίτητο στη 
καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωµατική βλάβη να καθορίζεται ποια από τις 
ως άνω δύο διακινδυνεύσεις δέχεται το δικαστήριο ότι συνέτρεξε στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, δηλαδή διακινδύνευση για τη ζωή ή για βαριά σωµατική βλάβη. 
- 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 
αναιρέσεως, υπάρχει όταν περιέχονται σ' αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για την 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι σκέψεις και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση 
τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική 
ποινική διάταξη που στη συγκεκριµένη περίπτωση εφαρµόστηκε. Η αιτιολογία πρέπει 
να εκτείνεται και στους προβαλλόµενους από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορό 
του κατά τρόπο σαφή και ορισµένο αυτοτελείς ισχυρισµούς, δηλαδή αυτούς που 
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προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ. 2 και 333 
παρ. 2 του ΚΠ∆, και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης ή της 
ικανότητας προς καταλογισµό ή στη µείωση ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή στη 
µείωση της ποινής. Η αιτιολογία της απόφασης παραδεκτά συµπληρώνεται µε το 
διατακτικό, µαζί µε το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο. Σε σχέση µε τα αποδεικτικά 
µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα έχουν ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολό τους 
και όχι ορισµένα µόνο από αυτά, κατ' επιλογή, όπως επιβάλλεται από το συνδυασµό 
των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 του ΚΠ∆. Για τη βεβαιότητα αυτή αρκεί να 
µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κτλ), χωρίς ανάγκη 
ειδικότερης αναφοράς τους και µνεία του τι προέκυψε από καθένα.  
- Υπάρχει εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που ιδρύει τον 
προβλεπόµενο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως της 
απόφασης, όταν το δικαστήριο αποδίδει στο νόµο έννοια διαφορετική από εκείνη που 
έχει πραγµατικά, ενώ εσφαλµένη είναι η εφαρµογή της όταν η απόφαση δεν υπάγει 
σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι προέκυψαν, στη διάταξη που 
εφαρµόστηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου, για το λόγο 
ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της απόφασης, που περιλαµβάνεται στο 
σκεπτικό ή στο συνδυασµό του διατακτικού προς το σκεπτικό του και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε δεν έχει η απόφαση νόµιµη βάση. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 308, 309,  
ΚΠολ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1242 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ελαφρά σωµατική βλάβη. Φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως. 
- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της 
καταδικαστικής αποφάσεως, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 
1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν περιέχονται σ' αυτήν µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά 
που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του 
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι σκέψεις και οι νοµικοί 
συλλογισµοί µε βάση τους οποίους υπήχθησαν τα περιστατικά που αποδείχτηκαν 
στην ουσιαστική ποινική διάταξη που στη συγκεκριµένη περίπτωση εφαρµόσθηκε. 
Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
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αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Εξάλλου δεν είναι 
ελλιπής η αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης όταν στο διατακτικό της απόφασης 
στο οποίο παραπέµπει το σκεπτικό εκτίθενται τόσο λεπτοµερειακά τα θεµελιούντα 
την κρίση του δικαστηρίου περιστατικά ώστε η στο σκεπτικό αναφορά τους συνιστά 
περιττή επανάληψη και δεν προσφέρεται στο αποδεικτικό υλικό για να 
διαλαµβάνονται ιδιαίτεροι συλλογισµοί για την κρίση του αυτή, ενώ αρκεί να 
αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς κατά το είδος χωρίς να εκτίθεται 
προέκυψε από το καθένα από αυτά ούτε να αξιολογείται το καθένα σε σχέση µε τα 
λοιπά.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 83, 84, 308, 381,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1033 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
 - Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Από το συνδυασµό της διατάξεως του άρθρου 314 παρ. 1 εδάφιο α' του Ποινικού 
Κώδικα, στην οποία ορίζεται ότι, "όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική κάκωση ή 
βλάβη της υγείας άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών" προς τη διάταξη 
του άρθρου 28 του ιδίου Κώδικα, στην οποία ορίζεται ότι "από αµέλεια πράττει, 
όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και 
µπορούσε να καταβάλει, είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσµα, που προκάλεσε 
η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όµως ότι δεν θα επερχόταν", 
συνάγεται ότι προς θεµελίωση του εγκλήµατος της σωµατικής βλάβης από αµέλεια, 
απαιτείται: α) να µην καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόµενη, κατ' 
αντικειµενική κρίση, προσοχή, την οποία κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος 
άνθρωπος οφείλει κάτω από τις ίδιες πραγµατικές περιστάσεις να καταβάλει, µε βάση 
τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, 
κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, πείρα και λογική, β) να µπορούσε αυτός, µε 
βάση τις προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες και κυρίως 
εξαιτίας της υπηρεσίας του ή του επαγγέλµατος του, να προβλέψει και να αποφύγει 
το αξιόποινο αποτέλεσµα και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της ενέργειας 
ή παράλειψης του δράστη και του αποτελέσµατος που επήλθε. Η παράλειψη, ως 
έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αµέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης 
συνίσταται στη µη καταβολή της προσήκουσας προσοχής, δηλαδή σε παράλειψη. 
Όταν, όµως, η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη, αλλά αποτελεί 
σύνολο συµπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για τη θεµελίωση 
της σωµατικής βλάβης από αµέλεια, ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, 
απαιτείται η συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 ΠΚ, στο οποίο ορίζεται ότι, όπου 
ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο 
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αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η πρόκληση του µε ενέργεια, αν ο 
υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να παρεµποδίσει την 
επέλευση του αποτελέσµατος. Από την τελευταία αυτή διάταξη συνάγεται ότι 
αναγκαία προϋπόθεση εφαρµογής της, είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης (δηλαδή ειδικής και 
όχι γενικής) νοµικής υποχρέωσης του υπαιτίου προς παρεµπόδιση του εγκληµατικού 
αποτελέσµατος. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να πηγάζει κυρίως: α) από ρητή διάταξη 
νόµου, β) από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη 
σχέση του υπαιτίου, γ) από ειδική σχέση που θεµελιώθηκε, είτε συνεπεία συµβάσεως, 
είτε απλώς από προηγούµενη ενέργεια, από την οποία ο υπαίτιος της παραλείψεως 
αναδέχθηκε εκουσίως την αποτροπή κινδύνων στο µέλλον, δ) από προηγούµενη 
πράξη του υπαιτίου (ενέργεια ή παράλειψη), συνεπεία της οποίας δηµιουργήθηκε ο 
κίνδυνος επελεύσεως του εγκληµατικού αποτελέσµατος.  
- 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 ή αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού µε 
το διατακτικό της αποφάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 15, 28, 314, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 682 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Βία στα γήπεδα. Εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατ' άρθρο 41ΣΤ Ν. 2725/1999 (το οποίο προσετέθη µε το άρθρο 7 Ν. 3057/2002), 
παρ.1 "Με φυλάκιση µέχρι δύο έτη και χρηµατική ποινή, εκτός εάν η πράξη 
τιµωρείται βαρύτερα σύµφωνα µε άλλη διάταξη, τιµωρείται όποιος εκ προθέσεως 
µέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή στον αµέσως περιβάλλοντα χώρο τους ή στις 
βοηθητικές εγκαταστάσεις ... κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης: α) ρίχνει προς 
τον αγωνιστικό χώρο ή εναντίον άλλου οποιοδήποτε αντικείµενο που µπορεί να 
προκαλέσει έστω και ελαφρά σωµατική βλάβη, β) βιαιοπραγεί κατ' άλλου, 
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ανεξάρτητα εάν από την βιαιοπραγία επήλθε σωµατική βλάβη ... γ) κατέχει ή 
χρησιµοποιεί αντικείµενα που µπορούν να προκαλέσουν σωµατικές βλάβες ...". Κατά 
δε την παρ. 4 του ιδίου άρθρου "Η τέλεση των εγκληµάτων ... της απλής απρόκλητης 
και επικίνδυνης σωµατικής βλάβης υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 
του παρόντος άρθρου, θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση και η 
επιβαλλόµενη ποινή µπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που προβλέπεται γι' αυτά 
στον Ποινικό Κώδικα και να φτάσει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής". Από 
τον συνδυασµό των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 του άνω άρθρου 41ΣΤ του 
άνω Νόµου συνάγεται ότι η ρίψη προς τον αγωνιστικό χώρο ή εναντίον άλλου 
αντικειµένου που µπορεί να προκαλέσει έστω και ελαφρά σωµατική βλάβη, ή η 
βιαιοπραγία µέσα στις αθλητικές εγκαταστάσεις ή στον αµέσως περιβάλλοντα χώρο 
τους ή η κατοχή αντικειµένων που µπορούν να προκαλέσουν σωµατικές βλάβες, 
έχουν έναντι της επικινδύνου σωµατικής βλάβης επικουρικό χαρακτήρα, αφού στην 
άνω παράγραφο 1 διαλαµβάνεται ρήτρα, η οποία δεν τιµωρεί τις ανωτέρω πράξεις, 
όταν αυτές κατ' άλλη διάταξη τιµωρούνται βαρύτερα όπως στην άνω παράγραφο 4. 
Ήτοι βάσει της αρχής της επικουρικότητος η άνω ρίψη βιοπραγία ή κατοχή 
απορροφάται από την επικίνδυνη σωµατική βλάβη, η οποία ετελέσθη στους χώρους 
αυτούς.  
- Κατά το άρθρο 308 παρ. 1 ΠΚ "Όποιος µε πρόθεση προξενεί σε άλλον σωµατική 
κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών ... " και 
κατ' άρθρο 309 ιδίου Κώδικος "Αν η πράξη του άρθρου 308 τελέστηκε µε τρόπο που 
µπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωµατική 
βλάβη (άρθρο 310 παρ.2) επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών". Εν όψει 
της διαξενητικής διατυπώσεως της τελευταίας ως άνω διατάξεως είναι απαραίτητο 
στην καταδικαστική για επικίνδυνη σωµατική βλάβη απόφαση να καθορίζεται ποία 
εκ των δύο ως άνω διακινδυνεύσεων εδέχθη το δικαστήριο ότι συνέτρεξε στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, δηλαδή διακινδύνευση για τη ζωή ή για βαριά σωµατική 
βλάβη. Τούτο διότι η παραδοχή της µιάς ή της άλλης περιπτώσεως καίτοι η πράξη 
τιµωρείται και στις δύο περιπτώσεις µε την ίδια ποινή, πρακτικώς άγει εις 
διαφοροποίηση της ποινικής µεταχειρίσεως του δράστου, αφού στην πρώτη 
περίπτωση προσβάλλεται πλήττεται έννοµο αγαθό υπέρτερο από την σωµατική υγεία 
και ακεραιότητα και η ποινή θα καθορισθεί βάσει των κατ' άρθρο 79 ΠΚ κριτηρίων. 
Αν υπάρχει ασάφεια αναφορικά µε το είδος της διακινδυνεύσεως, τότε υπάρχει εκ 
πλαγίου παραβίαση της ανωτέρω διατάξεως του άρθρου 309 ΠΚ και ιδρύεται ο εκ 
του µνηµονευθέντος άρθρου 510§1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως, διότι ο ’ρειος 
Πάγος αδυνατεί να ελέγξει ακυρωτικώς την απόφαση για το αν το δικαστήριο της 
ουσίας, εφήρµοσε ορθώς ή όχι το νόµο, µε αποτέλεσµα η απόφαση να στερείται 
νοµίµου βάσεως.  
- Λόγον αναιρέσεως της αποφάσεως κατ' άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' Κ.Π.∆. αποτελεί 
και η εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Και 
εσφαλµένη ερµηνεία υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια 
από εκείνη που πραγµατικά έχει ενώ εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως συντρέχει όταν το δικαστήριο της ουσίας, χωρίς να παρερµηνεύει το νόµο 
δεν υπάγει στην αληθινή έννοιά του τα πραγµατικά περιστατικά που εδέχθη ότι 
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προέκυψαν από τη διάταξη που εφηρµόσθη, αλλά και όταν η διάταξη αυτού 
παρεβιάσθη εκ πλαγίου για τον 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 
’ρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νοµίµου βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 79, 308, 310,  
ΚΠ∆: 510 παρ. στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 2725/1999, άρθ. 41 ΣΤ,  
Νόµοι: 3057/2002,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 20 
 
Αδικήµατα - Σωµατική βλάβη  
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 684 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σωµατική βλάβη από αµέλεια. Εργατικό ατύχηµα. Μέτρα ασφαλείας.Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 28 και 314 ΠΚ προκύπτει, ότι για τη 
θεµελίωση του εγκλήµατος της σωµατικής βλάβης από αµέλεια απαιτείται να 
διαπιστωθεί αφενός ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούµενη κατ' αντικειµενική 
κρίση προσοχή, την οποία όφειλε να καταβάλει κάθε µετρίως συνετός και 
ευσυνείδητος άνθρωπος που βρίσκεται υπό τις ίδιες πραγµατικές καταστάσεις µε 
βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές, την 
κοινή πείρα, τη συνήθη πορεία των πραγµάτων και τη λογική και αφετέρου ότι είχε 
τη δυνατότητα, µε βάση τις προσωπικές του ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες, να 
προβλέψει και να αποφύγει το αξιόποινo αποτέλεσµα, το οποίο πρέπει να τελεί σε 
αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο µε την πράξη του. Όταν δε η αµέλεια δεν συνίσταται 
σε ορισµένη ενέργεια ή παράλειψη, αλλά αποτελεί σύνολο συµπεριφοράς του 
δράστη, που προηγήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για την διαπραττόµενη µε τον 
τρόπο αυτό σωµατική βλάβη από αµέλεια, η οποία τελείται µε παράλειψη, απαιτείται 
η συνδροµή όχι µόνο των όρων του ως άνω άρθρου 28 ΠΚ, αλλά και εκείνων του 
άρθρου 15 αυτού, κατά το οποίο, όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης 
απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η 
προκλησή του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική 
υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος. Η ύπαρξη τέτοιας 
υποχρέωσης σε έγκληµα που τελείται µε παράλειψη, µπορεί να πηγάζει είτε από ρητή 
διάταξη του νόµου ή σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη 
έννοµη σχέση του υπόχρεου, είτε από σύµβαση, είτε από ορισµένη συµπεριφορά του 
υπαιτίου από την οποία δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος του εγκληµατικού αποτελέσµατος 
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και πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στην απόφαση, επιπρόσθετα δε να 
προσδιορίζεται και ο επιτακτικός κανόνας δικαίου από τον οποίο πηγάζει.  
- Με τις διατάξεις των άρθρων 78 εδ. α, β, γ, δ και 79 του Π∆ 1073/1981 "Περί 
µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και κάθε 
φύσεως έργων αρµοδιότητας πολιτικού µηχανικού" καθορίζονται λεπτοµερώς τα 
µέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχηµάτων από άµεση ή έµµεση επαφή ή 
προσέγγιση σε δίκτυα ή λοιπά στοιχεία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υπό τάση. 
Ειδικότερα, κατά τις ως άνω διατάξεις πρέπει να λαµβάνονται από τους εκτελούντες 
το έργο και τον επιβλέποντα τούτο µηχανικό όλα τα επιβαλλόµενα µέτρα, ώστε να 
αποκλείεται η προσέγγιση εργαζοµένων σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή στοιχεία, 
ασχέτως τάσης τους. Οι µεταφορές, χειρονακτικές ή µη, σιδηροπλισµού, σωλήνων, 
κιγκλιδωµάτων κ.α και οι εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, τροχιών, αναβατήρων, 
πυραύλων κ.α ως και οι προσεγγίσεις αντλιών σκυροδέµατος πραγµατοποιούνται 
µακρυά από ηλεκτροφόρους αγωγούς ασχέτως τάσης. Σε περιοχές που υπάρχουν 
εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα ή γερανοί, εκσκαφείς κ.λ.π λαµβάνονται πέραν των ως άνω 
και µετά από έγγραφη έγκριση της ∆ΕΗ, πρόσθετα ειδικά µέτρα ασφαλείας. 
Αντιπροσωπευτικά των σχετικών µέτρων αναφέρονται, η καταβίβαση του ιστού 
(µπούµας), η κατασκευή ξύλινων προστατευτικών πλαισίων σε σηµεία συνήθων 
διελεύσεων κάτωθεν γραµµών κ.α. Οποιαδήποτε απαιτούµενη επέµβαση στα δίκτυα 
της ∆ΕΗ όπως ανύψωση, διακοπή ρεύµατος κ.λ.π πραγµατοποιείται µόνο από αυτή, 
µετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφεροµένου. Αν πλησίον εργοταξίου διέρχονται 
αγωγοί ηλεκτρικού ρεύµατος, ειδοποιείται εγγράφως από τον εκτελούντα το έργο, 
πριν την έναρξη των εργασιών, η αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα µέτρα ασφαλείας 
τα οποία πρέπει να ληφθούν, εξετάζονται από κοινού από τη ∆ΕΗ, τον εκτελούντα το 
έργο και τον επιβλέποντα τούτο µηχανικό. Μετά δε την έγγραφη έγκριση της 
αρµόδιας υπηρεσίας της ∆ΕΗ λαµβάνονται όλα τα κατά περίπτωση ενδεικνυόµενα 
περαιτέρω προστατευτικά µέτρα και ιδίως κατασκευή προστατευτικών σανιδωµάτων.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσής της από το άρθρο 510 παρ. στοιχ. ∆'του 
ίδιου κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε, η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις, που τα θεµελιώνουν και οι σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών 
στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας: α) είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό της προσβαλλόµενης απόφασης και β) αρκεί να αναφέρονται τα 
αποδεικτικά µέσα γενικώς, κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε 
χωριστά από καθένα από αυτά. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 314,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Π∆: 1073/1981, άρθ. 78, 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αδικήµατα - Υπεξαγωγή εγγράφου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1498 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Υπεξαγωγή εγγράφων. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από τη διάταξη του αρ. 222 ΠΚ προκύπτει ότι στοιχεία του υπαλλακτικώς µικτού 
εγκλήµατος της υπεξαγωγής εγγράφων είναι έγγραφο, δηµόσιο ή ιδιωτικό, του οποίου 
ο δράστης δεν είναι κύριος ή δεν είναι αποκλειστικός κύριος ή που κάποιος άλλος 
έχει το δικαίωµα κατά τις διατάξεις του αστικού δικαίου να ζητήσει την παράδοση ή 
την επίδειξη και απόκρυψη, βλάβη ή καταστροφή αυτού. Υποκείµενο του εγκλήµατος 
µπορεί να είναι ιδιώτης ή και υπάλληλος για τα έγγραφα που ήσαν εµπιστευµένα ή 
προσιτά, λόγω της υπηρεσίας του και απαιτείται δόλος που ενέχει την γνώση ότι ο 
δράστης δεν είναι κύριος ή αποκλειστικός κύριος του εγγράφου και τη θέληση 
απόκρυψης, βλάβης ή καταστροφής αυτού. Παθών εκ του άνω εγκλήµατος είναι 
εκείνος που αποστερήθηκε το υπεξαχθέν έγγραφο και σε βλάβη του οποίου απέβλεπε 
ο δράστης.  
- 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.  
- 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 
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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: 222, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1233 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Παραγραφή. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 220 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα "όποιος πετυχαίνει µε εξαπάτηση 
να βεβαιωθεί σε δηµόσιο έγγραφο αναληθές περιστατικό που µπορεί να έχει έννοµες 
συνέπειες, καθώς και όποιος χρησιµοποιεί τέτοια ψευδή βεβαίωση για να εξαπατήσει 
άλλον σχετικά µε το περιστατικό αυτό, τιµωρείται µε φυλάκιση τριών µηνών µέχρι 
δύο ετών, αν δεν τιµωρείται βαρύτερα κατά τις διατάξεις για την ηθική αυτουργία". 
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι στοιχεία του εγκλήµατος της υφαρπαγής ψευδούς 
βεβαιώσεως είναι α) δηµόσιο έγγραφο εκδιδόµενο από τον αρµόδιο για την 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 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, που έχει εφαρµογή και στην περιοχή 
του ποινικού δικαίου, γιατί το άρθρο 13 περ. γ' του Ποινικού Κώδικα δεν 
προσδιορίζει την έννοια 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 Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ειδική και 
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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 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, 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.  
- Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 του Ποινικού Κώδικα, όπως το τελευταίο ισχύει, 
µετά την αντικατάσταση του µε το άρθρο 1 παρ. 6 Ν. 2408/1996 και η παράγραφος 3 
έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 25 του Ν. 3346/2005, 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 
κυρία διαδικασία και έως ότου γίνει αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, πάντως 
όχι πέραν των τριών ετών για πληµµελήµατα. Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό 
µε εκείνες των άρθρων 310 παρ. 1 εδ. β' , 370 στοιχ. β' και 511, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ.5 του Ν. 3160/2003 του Κώδικα Ποινικής 
∆ικονοµίας, προκύπτει ότι η παραγραφή ως θεσµός δηµοσίας τάξεως 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 αναιρέσεως οφείλει µετά την αναίρεση της αποφάσεως που 
προσβάλλεται να παύσει οριστικώς την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής, εφόσον η 
αίτηση αναιρέσεως είναι τυπικά δεκτή ως νοµοτύπως και εµπροθέσµως ασκηθείσα 
και περιέχεται σ' αυτήν, σύµφωνα µε τα άρθρα 474 παρ. 2, και 509 του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας, ένας τουλάχιστον παραδεκτός λόγος αναιρέσεως από αυτούς 
που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 510 του ίδιου Κώδικα, ο οποίος κρίθηκε 
βάσιµος.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 111, 112, 113, 220, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΚΠολ∆: 438, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αδικήµατα - Ψευδής βεβαίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1415 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
-  Ψευδής βεβαίωση. Ψευδής ιατρική πιστοποίηση. Έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διάταξης. Παραβίαση των διατάξεων που καθορίζουν την υπεράσπιση του 
κατηγορουµένου και την άσκηση των δικαιωµάτων που του παρέχει ο νόµος. 
Απόλυτη ακυρότητα. 
- Κατά το άρθρο 242 παρ. 1 του ΠΚ, υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η 
έκδοση ή η σύνταξη δηµόσιων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει µε 
πρόθεση ψευδώς περιστατικό που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Κατά την έννοια της άνω διατάξεως, για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδούς βεβαιώσεως, που είναι έγκληµα περί 
την υπηρεσία, απαιτείται: α) ο δράστης να είναι υπάλληλος, κατά την έννοια των 
άρθρων 13α' και 263Α του ΠΚ, αρµόδιος καθ' ύλη και κατά τόπο για τη σύνταξη ή 
έκδοση του εγγράφου και να ενεργεί µέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας η οποία του 
έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά ή προς αναπλήρωση άλλου, είναι δε υπάλληλοι 
υπό την ανωτέρω έννοια και οι ιατροί που υπηρετούν σε νοσηλευτικά ιδρύµατα τα 
οποία έχουν την νοµική µορφή του ν.π.δ.δ. 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 αρµόδιο δηµόσιο υπάλληλο ή 
λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δηµόσια υπηρεσία ή λειτουργία και έχει πλήρη 
αποδεικτική δύναµη, έναντι πάντων, για τα βεβαιούµενα σ' αυτό γεγονότα, γ) 
βεβαίωση στο έγγραφο αυτό ψευδών πραγµατικών περιστατικών, δηλαδή 
περιστατικών που δεν έλαβαν χώρα, 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.  
- Ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 242 παρ. 2 του ΠΚ ότι µε την ίδια ποινή (της 
παραγράφου 1) τιµωρείται ο υπάλληλος ο οποίος µε πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει, 
βλάπτει ή υπεξάγει έγγραφο το οποίο του εµπιστεύθηκαν ή είναι προσιτό λόγω της 
υπηρεσίας του, στη δε παράγραφο 4 ότι µε την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος εν γνώσει 
του χρησιµοποιεί το έγγραφο που είναι πλαστό ή νοθευµένο. Από το συνδυασµό των 
παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι προς στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
νοθεύσεως εγγράφου από υπάλληλο, προϋπόθεση είναι η εκ προθέσεως µεταβολή της 
εννοίας του εγγράφου κατά τρόπο που επηρεάζει ή µαταιώνει το περιεχόµενο της 
αποδεικτικής ισχύος του, το οποίο στην περίπτωση αυτή, του νόµου µη διακρίνοντος, 
δύναται να είναι δηµόσιο ή ιδιωτικό. Έγγραφα υπό την προεκτεθείσα έννοια είναι και 
τα τηρούµενα βιβλία στα εξωτερικά ιατρεία των Κρατικών Νοσοκοµείων, τα οποία 
συντάσσονται από τους αρµόδιους υπαλλήλους ιατρούς και είναι προορισµένα και 
πρόσφορα να αποδείξουν τις καταχωρούµενες σ' αυτά εγγραφές αναφορικά µε τα 
στοιχεία της ταυτότητας των εισερχοµένων στο νοσοκοµείο ασθενών, την αιτία της 
εισαγωγής, τη διάγνωση της ασθενείας αυτών και την νοσηλεία στην οποία 
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υποβλήθηκαν. Η µεταβολή αυτή δύναται να συντελεσθεί είτε µε την προσθήκη στο 
κείµενο του εγγράφου ψηφίων, αριθµών, φράσεων και λοιπών εγγραφών που δεν 
υπήρχαν κατά την αρχική του σύνταξη, είτε και µε την απόσβεση ή ξέση τέτοιων 
στοιχείων καθ' οιονδήποτε τρόπο και µε την αναγραφή αντί αυτών άλλων. 
Ενεργητικό υποκείµενο του εγκλήµατος της νοθεύσεως εγγράφου, κατά την παρ. 2 
του άρθρου 242 ΠΚ, δύναται να είναι και ο εκδότης του, εφόσον η µεταβολή του 
περιεχοµένου του προκλήθηκε από αυτόν χωρίς δικαίωµα σε χρόνο κατά τον οποίο 
τούτο έλαβε την θέση έναντι εννόµου σχέσεως σύµφωνα µε τον προορισµό του ή 
κάποιος άλλος απέκτησε δικαίωµα στη διατήρηση του αρχικού του περιεχοµένου.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 221 παρ.1 και 2 του Π.Κ προκύπτει ότι αναγκαίος όρος 
της εννοίας του εγκλήµατος της ψευδούς ιατρικής πιστοποιήσεως είναι η από τους 
αναφερόµενους στο άρθρο αυτούς ιατρούς και λοιπά πρόσωπα (φαρµακοποιοί, 
χηµικοί, µαίες) έκδοση πιστοποιήσεως εν γνώσει του ψευδώς βεβαιουµένου σ' αυτήν, 
που προορίζεται να παράσχει πίστη στις αναφερόµενες δηµόσιες και λοιπές αρχές. 
Από τον συσχετισµό της διατάξεως του άρθρου 221 προς εκείνη του άρθρου 242 του 
Π.Κ σαφώς προκύπτει ότι όταν ενεργητικό υποκείµενο της ψευδούς πιστοποιήσεως 
είναι ιατρός ο οποίος υπό την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου υπηρετεί σε 
νοσηλευτικό ίδρυµα το οποίο έχει την µορφή του ν.π.δ.δ. και συντάσσει ψευδές κατά 
περιεχόµενο δηµόσιο έγγραφο, εφαρµογή έχει η περί ψευδούς βεβαιώσεως διάταξη 
του άρθρου 242 και όχι εκείνη της ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης η οποία 
συντάσσεται από ιδιώτη ιατρό και τα λοιπά αναφερόµενα στο άρθρο 221 Π.Κ 
πρόσωπα.  
-  Έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ 
απαιτούµενης ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας της αποφάσεως, η οποία 
ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ.∆' του Κ.Π.∆, υπάρχει, όταν 
δεν εκτίθεται σ' αυτήν, µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά 
περιστατικά, που προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία σχετικά µε την 
αποδιδόµενη στον κατηγορούµενο αξιόποινη πράξη, τα αποδεικτικά µέσα από τα 
οποία συνήγαγε το δικαστήριο τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις µε τις οποίες 
έκρινε ότι υπάρχουν αποδείξεις για την ενοχή του κατηγορουµένου. Για την ύπαρξη 
τέτοιας αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά 
µέσα γενικά κατά το είδος τους χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το 
καθένα από αυτά. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των 
διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους, ούτε 
απαιτείται να προσδιορίζεται ποιο βαρύνει περισσότερο για το σχηµατισµό της 
δικαστικής κρίσης. Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο 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∆ (Ολ.ΑΠ 1/2005). Η 
απαιτούµενη κατά τα άνω αιτιολογία εκτείνεται όχι µόνον στην απόφαση για την 
ενοχή, την καταδικαστική δηλαδή ή απαλλακτική απόφαση του δικαστηρίου, αλλά σε 
όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, ανεξάρτητα του αν αυτές είναι οριστικές ή 
παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη 
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κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε. Έτσι, η απορριπτική της αιτήσεως του 
κατηγορούµενου για αναβολή της δίκης, λόγω κωλύµατος του συνηγόρου του, 
παρεµπίπτουσα απόφαση του δικαστηρίου, πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογηµένη, 
έστω και αν η παραδοχή ή απόρριψη µιας τέτοιας αίτησης, έχει αφεθεί στην 
ανέλεγκτη του δικαστηρίου κρίση.  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει όταν ο δικαστής δεν 
έκανε σωστή υπαγωγή των πραγµατικών περιστατικών που δέχτηκε ότι προέκυψαν 
στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφάρµοσε, περίπτωση δε τέτοιας εφαρµογής, 
που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' λόγο αναιρέσεως υπάρχει και όταν 
η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου. Η παραβίαση αυτή υπάρχει 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 µην 
είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρµογής της ουσιαστικής ποινικής 
διάταξης, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 1δ' του ΚΠ∆, η παραβίαση των διατάξεων 
που καθορίζουν την υπεράσπιση του κατηγορουµένου και την άσκηση των 
δικαιωµάτων που του παρέχει ο νόµος, στα οποία περιλαµβάνεται και το δικαίωµά 
του να υπερασπιστεί τον εαυτό του µε συνήγορο της επιλογής του (άρθρα 6 παρ. 3 γ' 
της ΕΣ∆Α και 14 παρ. 3δ' του κυρωθέντος µε το Ν. 2462/1997 ∆ιεθνούς Συµφώνου 
για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα), επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της 
διαδικασίας στο ακροατήριο που δηµιουργεί τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' 
του Κ.Π.∆ προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 221, 242, 263Α, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2008  
 
Αδικήµατα - Ψευδής βεβαίωση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 827 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδής βεβαίωση. Ηθικός αυτουργός. Ιδιαίτερες ιδιότητες. Έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας του βουλεύµατος. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 242 παρ. 1 και 2 του ΠΚ, ορίζονται τα εξής: "1. Υπάλληλος, που 
στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δηµόσιων εγγράφων, αν σε 
τέτοια έγγραφα βεβαιώνει ψευδώς περιστατικό, που µπορεί να έχει έννοµες 
συνέπειες, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. 2. Με την ίδια ποινή 
τιµωρείται ο υπάλληλος ο οποίος µε πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει, βλάπτει ή 
υπεξάγει έγγραφο που του εµπιστεύτηκαν ή του είναι προσιτό, λόγω της υπηρεσίας 
του". Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 περ. α' του ίδιου Κώδικα, "υπάλληλος είναι 
εκείνος στον οποίο νόµιµα έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας 
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δηµοσίας, δηµοτικής ή κοινοτικής ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου". 
Έγγραφο δε είναι, κατά την περίπτωση γ' εδ. α' του ίδιου άρθρου "κάθε γραπτό που 
προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός, που έχει έννοµη σηµασία, όπως 
και κάθε σηµείο που προορίζεται να αποδείξει ένα τέτοιο γεγονός". Από τον 
συνδυασµό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του ως άνω 
εγκλήµατος της νοθεύσεως, καταστροφής κ.λ.π. εγγράφου, απαιτείται η µε πρόθεση 
εξαφάνιση ή βλάβη ή µεταβολή της έννοιας του εγγράφου, η οποία επηρεάζει ή 
µαταιώνει το περιεχόµενο της αρχικής αποδεικτικής του ισχύος, και η οποία µπορεί 
να τελεσθεί ή µε προσθήκη στο κείµενο του εγγράφου ψηφίων, αριθµών ή φράσεων 
κ.λ.π. ή και µε σβήσιµο ή ξύσιµο µε οποιονδήποτε τρόπο τέτοιων στοιχείων και 
αναγραφής αντί αυτών άλλων και να γίνει αφενός µεν από υπάλληλο, κατά την 
παραπάνω έννοια του άρθρου 13 α του ΠΚ, αφετέρου δε σε έγγραφο δηµόσιο ή 
ιδιωτικό που του το εµπιστεύθηκαν ή που του είναι προσιτό, λόγω της υπηρεσίας του 
και να µπορεί να επηρεάσει ή εκµηδενίσει πραγµατικά την αποδεικτική του ισχύ. Ο 
υπαίτιος της νόθευσης υπάλληλος, αν είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε 
άλλον αθέµιτο όφελος, ή να βλάψει παράνοµα άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη, κατά 
την παρ.3 του ιδίου άρθρου 242 ΠΚ, εφόσον το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη 
υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ. Επί τέλεσης κατ' εξακολούθηση του 
εγκλήµατος τούτου, οι επί µέρους πράξεις του κατηγορουµένου πρέπει να 
αποβλέπουν στο συνολικό αυτό αποτέλεσµα, στο οποίο αυτός και αποσκοπούσε.  
- 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 προκύπτει ότι για την ύπαρξη 
ηθικής αυτουργίας απαιτούνται: α) πρόκληση από τον ηθικό αυτουργό σε κάποιον 
άλλον της αποφάσεως να διαπράξει ορισµένη άδικη πράξη, η πρόκληση δε αυτή 
µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο, όπως υπόσχεση ή χορήγηση αµοιβής, 
πειθώ, απειλή κ.λ.π., β) διάπραξη από άλλον της πράξεως αυτής και γ) δόλος του 
ηθικού αυτουργού, δηλαδή ηθεληµένη πρόκληση της αποφάσεως για την διάπραξη 
από τον άλλο της αντικειµενικής υποστάσεως ορισµένου εγκλήµατος µε γνώση, 
θέληση ή αποδοχή της συγκεκριµένης εγκληµατικής πράξεως.  
- Κατά το άρθρο 49 παρ. 2 ΠΚ. σε συνδ. µε άρθρ. 242 παρ.3 ΠΚ συνάγεται, ότι ο 
σκοπός πορισµού αθέµιτου οφέλους εαυτού ή άλλου ή παράνοµης βλάβης άλλου, 
πρέπει να συντρέχει ιδιαιτέρως και αυτοτελώς και στο πρόσωπο του ηθικού 
αυτουργού, για να έχει και γι' αυτόν η πράξη της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή 
βεβαίωση κακουργηµατικό χαρακτήρα, άλλως ο ηθικός αυτουργός τιµωρείται µε την 
ποινή του βασικού εγκλήµατος, έστω ακόµη και αν γνώριζε ότι ο δράστης (φυσικός 
αυτουργός) της νόθευσης δρα κακουργηµατικά.  
- Το βούλευµα του Συµβουλίου Εφετών, που παραπέµπει τον κατηγορούµενο στο 
ακροατήριο, στερείται της επιβαλλόµενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος 
και 139 του ΚΠοιν∆ ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, η έλλειψη της οποίας 
ιδρύει λόγο αναιρέσεως εκ του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. δ' ΚΠοιν∆, όταν δεν 
αναφέρονται σ' αυτό, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, 
τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την κυρία ανάκριση ή την 
προανάκριση, ως προς τα στοιχεία που συγκροτούν την αντικειµενική και 
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υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, που αποδίδεται στον κατηγορούµενο, τα 
αποδεικτικά µέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι συλλογισµοί, 
µε βάση τους οποίους το Συµβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την 
παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο του αρµοδίου δικαστηρίου. Η 
αιτιολογία δεν δύναται να είναι επιλεκτική, να στηρίζεται δηλαδή σε ορισµένα 
πραγµατικά δεδοµένα της προδικασίας ή της ακροαµατικής διαδικασίας, χωρίς να 
συνεκτιµώνται άλλα που εισφέρθηκαν σε αυτή, µε υπόµνηµα ή µε εξέταση µαρτύρων 
υπερασπίσεως, γιατί τότε δηµιουργούνται λογικά κενά και δεν µπορεί να κρίνεται µια 
τέτοια αιτιολογία ως εµπεριστατωµένη. Απαιτείται δηλαδή να προκύπτει, ότι το 
Συµβούλιο, για το σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεώς του, έλαβε υπόψη και 
συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που εισφέρθηκαν και όχι µόνο µερικά από 
αυτά κατ'επιλογή, όπως επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 177 παρ.1 και 178 
του ΚΠοιν∆. (ΟλΑΠ 1/2005). Επί ηθικής αυτουργίας, για να έχει το παραπεµπτικό 
βούλευµα την απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, πρέπει να 
αναφέρονται στο αιτιολογικό του ο τρόπος και τα µέσα µε τα οποία ο ηθικός 
αυτουργός προκάλεσε στον φυσικό αυτουργό την απόφαση να εκτελέσει την άδικη 
πράξη που διέπραξε. Για τον δόλο δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία, διότι αυτός 
ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν 
την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος στο οποίο παρακινεί ο 
ηθικός αυτουργός τον φυσικό αυτουργό και εξυπακούεται ότι υπάρχει στην 
πραγµάτωση των περιστατικών αυτών.  
- Λόγο αναιρέσεως του βουλεύµατος αποτελεί, κατά το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. β' 
ΚΠοιν∆, και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε στο βούλευµα. Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν 
το Συµβούλιο αποδίδει σ' αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, 
εσφαλµένη δε εφαρµογή συντρέχει όταν το Συµβούλιο δεν υπήγαγε σωστά τα 
πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι προέκυψαν, στη διάταξη που εφήρµοσε, 
αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν 
στο πόρισµα του βουλεύµατος, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό αιτιολογικού και 
διατακτικού του και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος για το 
οποίο πρόκειται, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να µην είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής 
της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εφαρµόσθηκε, οπότε το βούλευµα δεν έχει 
νόµιµη βάση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 46, 242,  
ΚΠ∆: 177, 178, 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1073 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 ΠΚ, όποιος εν γνώσει καταµηνύει άλλον 
ψευδώς ή αναφέρει γι αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή 
πειθαρχική παράβαση µε σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξή του γι' αυτή 
τιµωρείται µε φυλάκιση. Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι, για την 
στοιχειοθέτηση του πληµµελήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως, απαιτείται η πράξη 
που αποδίδεται σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα να είναι αξιόποινη ή πειθαρχικώς 
κολάσιµη και ψευδής, ο υπαίτιος να γνώριζε την αναλήθειά της και να έγινε από 
αυτόν µε σκοπό να ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εκείνου κατά του οποίου 
στρέφεται η καταγγελία του ψευδοµηνυτού. Έτσι, εκτός από τα λοιπά στοιχεία που 
συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος αυτού, απαιτείται και 
άµεσος δόλος δηλαδή δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει αναγκαίως την γνώση ότι η 
γενοµένη καταµήνυση είναι ψευδής.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ιδίου Κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις (αποδεικτικά µέσα) που τα θεµελίωσαν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής 
των περιστατικών αυτών, στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για 
την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Έλλειψη αιτιολογίας 
δεν υπάρχει ακόµη και στην περίπτωση που η αιτιολογία εξαντλείται στην 
επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, όταν αυτό περιέχει, εκτός από τα τυπικά 
στοιχεία του κατηγορητηρίου και πραγµατικά περιστατικά τόσο αναλυτικά και µε 
τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του 
σκεπτικού. Όσον αφορά το δόλο, που απαιτείται κατά το άρθρο 26 παρ. 1 του ΠΚ για 
τη θεµελίωση της υποκειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος και συνίσταται, 
σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, στη θέληση παραγωγής των 
περιστατικών που κατά το νόµο απαρτίζουν την έννοια της αξιόποινης πράξεως, η 
ύπαρξή του δεν είναι κατ αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαίτερα, γιατί ενυπάρχει 
στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος και προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες τελέσεώς του. 
Όταν όµως, για το αξιόποινο της πράξεως, απαιτούνται, όπως και στο έγκληµα της 
ψευδούς καταµηνύσεως, εκτός από τα περιστατικά που απαρτίζουν κατά νόµο την 
αντικειµενική υπόσταση αυτής, και ορισµένα πρόσθετα στοιχεία, όπως η τέλεση της 
πράξεως εν γνώσει ορισµένων περιστατικών, άµεσος δηλαδή δόλος από µέρους του 
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υπαιτίου ή σκοπός επελεύσεως ορισµένου προσθέτου αποτελέσµατος, η αιτιολογία 
πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση αυτή, µε παράθεση των περιστατικών που 
δικαιολογούν την διαληφθείσα γνώση ως και τον σκοπό. Συνεπώς επί του ανωτέρω 
εγκλήµατος, για τη θεµελίωση της υποκειµενικής υποστάσεώς του, απαιτείται, για 
την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας, να εκτίθενται στην καταδικαστική απόφαση τα 
πραγµατικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει η γνώση του κατηγορουµένου 
περί του ψευδούς περιεχοµένου της µηνύσεως του και ο σκοπός του να επιτύχει την 
δίωξη του µηνυθέντος για την καταµηνυθείσα αξιόποινη πράξη.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 27, 229, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1360 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. Ψευδορκία. Συκοφαντική δυσφήµηση. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Στο άρθρο 229 παρ.1 ΠΚ ορίζεται ότι "όποιος εν γνώσει καταµηνύει άλλον ψευδώς 
ή αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη... µε σκοπό να 
προκαλέσει την καταδίωξή του γι' αυτήν τιµωρείται µε φυλάκιση".  
- Ακόµη, στο άρθρο 224 παρ. 2 ΠΚ, σε συνδυασµό µε την παρ.1 του ίδιου άρθρου, 
ορίζεται ότι "µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών τιµωρείται όποιος, ενώ 
εξετάζεται ενόρκως ως µάρτυρας ενώπιον αρχής αρµοδίας να ενεργεί ένορκη εξέταση 
..., καταθέτει εν γνώσει του ψέµατα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια".  
- Στο άρθρο 363 ΠΚ ορίζεται ότι "αν στην περίπτωση του άρθρου 362 το γεγονός 
είναι ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών" κλπ. Από τις εν λόγω διατάξεις συνάγεται ότι για τη 
στοιχειοθέτηση των εγκληµάτων της ψευδούς καταµηνύσεως, της ψευδορκίας 
µάρτυρα και της συκοφαντικής δυσφηµήσεως, που προβλέπονται και τιµωρούνται 
από αυτές, απαιτείται υποκειµενικώς άµεσος δόλος, ο οποίος συνίσταται στην, εκ 
µέρους του φεροµένου ως υπαιτίου, γνώση της αναλήθειας του γεγονότος, το οποίο, 
κατά περίπτωση, είτε καταµηνύεται µε σκοπό την ποινική δίωξη του φεροµένου ως 
παθόντος, είτε κατατίθεται και επιβεβαιώνεται ενόρκως, είτε διαδίδεται µε 
δυνατότητα βλάβης της τιµής ή της υπόληψης αυτού.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ 
συνάγεται ότι, για να έχει η καταδικαστική απόφαση την απαιτούµενη ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως κατά το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆, πρέπει να αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, 
πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά α) τα πραγµατικά περιστατικά που 
αποδείχθηκαν από την ακροαµατική διαδικασία και στηρίζουν την κρίση του 
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
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εγκλήµατος, για το οποίο καταδικάσθηκε ο κατηγορούµενος, β) τα κατ' είδος 
αποδεικτικά µέσα, από τα οποία προέκυψαν τα εν λόγω περιστατικά και γ) οι 
συλλογισµοί, µε βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των αποδειχθέντων στις 
ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρµόσθηκαν. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού µε το διατακτικό 
της απόφασης, που για το σκοπό αυτό θεωρείται ότι αποτελούν ενιαίο σύνολο. 
Ειδικότερα, η ύπαρξη του άµεσου δόλου στις προαναφερόµενες πράξεις πρέπει να 
αιτιολογείται µε την παράθεση των αναγκαίων πραγµατικών περιστατικών, από τα 
οποία συνάγεται η γνώση της αναλήθειας εκ µέρους του κατηγορουµένου, 
παράλληλα προς τις λοιπές περιστάσεις που συγκροτούν την εγκληµατική υπόσταση 
της καθεµιάς από αυτές.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 224, 229, 362, 363, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1286 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. Ψευδορκία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Παραβίαση των διατάξεων για τη δηµοσιότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. 
Αλλαγή σειράς της εκδικάσεως των υποθέσεων. Υπέρβαση εξουσίας. Επιδίκαση στον 
κατηγορούµενο χρηµατικής ικανοποίησης, µεγαλύτερης από εκείνη που του 
επιδίκασε το πρωτοβάθµιο. Αναιρείται εν µέρει η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, όποιος εν γνώσει 
καταµηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε 
αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση µε σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξη του 
γι' αυτήν τιµωρείται µε φυλάκιση. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι υπαίτιος της 
αξιόποινης πράξεως της ψευδούς καταµηνύσεως καθίσταται εκείνος που εν γνώσει 
καταµηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε 
αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση µε σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξη του 
γι' αυτή. Έτσι για τη θεµελίωση αυτού του εγκλήµατος απαιτείται, εκτός από τα λοιπά 
στοιχεία, που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του και άµεσος δόλος που 
περιλαµβάνει αναγκαίους τη γνώση ότι η καταµήνυση είναι ψευδής.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 224 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα, µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών τιµωρείται όποιος, ενώ εξετάζεται ενόρκως ως µάρτυρας 
ενώπιον αρχής αρµόδιας να ενεργεί ένορκη εξέταση ή αναφέρεται στον όρκο που έχει 
δώσει, καταθέτει εν γνώσει του ψέµατα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια. Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδορκίας 
µάρτυρος απαιτείται: α) ο µάρτυς να καταθέτει ενόρκως ενώπιον αρχής, η οποία είναι 
αρµόδια για την εξέταση του, β) τα πραγµατικά περιστατικά τα οποία κατέθεσε να 
είναι ψευδή και γ) να υφίσταται άµεσος δόλος του, που συνίσταται στη γνώση αυτού 
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ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή ή ότι έχει γνώση των αληθινών αλλά σκοπίµως τα 
αποκρύπτει ή αρνείται να τα καταθέτει. Η ένορκη κατάθεση του δράστη αυτού του 
εγκλήµατος πρέπει να αναφέρεται σε γεγονότα αντικειµενικώς αναληθή και όχι σε 
κρίσεις, γνώµες ή πεποιθήσεις, εκτός αν αυτές είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένες προς 
τα γεγονότα που κατέθεσε. Θεωρείται δε αντικειµενικώς ψευδές το περιστατικό που 
κατατίθεται, όχι µόνον όταν αυτό είναι αντίθετο προς την αντικειµενική 
πραγµατικότητα, αλλά και προς εκείνα που ο µάρτυς αντιλήφθηκε ή από διηγήσεις 
τρίτων πληροφορήθηκε και ως εκ τούτου γνώριζε.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το ως άνω 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 σύνολο 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 
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 αναιρετικούς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της 
ουσίας. Ειδικότερα, για την πληρότητα της αιτιολογίας καταδικαστικής για ψευδή 
καταµήνυση ή ψευδορκία αποφάσεως, δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται σ' αυτήν, 
εκτός από τα ανωτέρω, αλλά περαιτέρω στοιχεία. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι κατ' 
αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, διότι ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής 
των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του 
εγκλήµατος και εξυπακούεται ότι υπάρχει σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση από την 
πραγµάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο νόµος αξιώνει πρόσθετα στοιχεία 
για το αξιόποινο, όπως η γνώση ορισµένου περιστατικού ή σκοπός επελεύσεως 
ορισµένου πρόσθετου αποτελέσµατος. Το τελευταίο συµβαίνει και στα εγκλήµατα 
της ψευδούς καταµηνύσεως και της ψευδορκίας που προβλέπονται από τις ως άνω 
διατάξεις, για τη θεµελίωση της υποκειµενικής υποστάσεως των οποίων απαιτείται 
άµεσος δόλος. Η ύπαρξη τέτοιου δόλου πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς στην 
καταδικαστική απόφαση, µε παράθεση των περιστατικών που δικαιολογούν τόσον τη 
γνώση, όσον και το σκοπό, διαφορετικά η απόφαση στερείται της ειδικής και 
εµπεριστατωµένης, κατά την ανωτέρω έννοια, αιτιολογίας. Υπάρχει, όµως, και στην 
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περίπτωση αυτή η εν λόγω αιτιολογία, όταν, σύµφωνα µε τις παραδοχές της 
αποφάσεως, ο σχετικός µε το ψευδές γεγονός ισχυρισµός του δράστη, θεµελιώνεται 
σε προσωπική πεποίθηση ή αντίληψη του ίδιου ή σε δική του πράξη ή παράλειψη, 
οπότε είναι αυτονόητη η σχετική γνώση του, χωρίς να απαιτείται παράθεση άλλων, 
σχετικών µε τη γνώση αυτή, περιστατικών.  
- Επειδή, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Γ' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας λόγο 
αναιρέσεως αποτελεί και η παραβίαση των διατάξεων για τη δηµοσιότητα της 
διαδικασίας στο ακροατήριο. Για να είναι ορισµένος ο παρών λόγος, πρέπει να 
αναφέρεται ότι η συνεδρίαση δεν έγινε δηµόσια, υπό την έννοια ότι δεν είναι δυνατή 
η ελεύθερη είσοδος στην αίθουσα συνεδριάσεως του δικαστηρίου και η κατά τρόπο 
ανεµπόδιστο παρακολούθηση της διαδικασίας στο ακροατήριο στον καθένα που θα 
επιθυµούσε αυτό. Περαιτέρω πρέπει να διασαφηνίζεται σε τι αφορά η παραβίαση και 
ειδικότερα αν αφορά τη συζήτηση στο ακροατήριο ή τη δηµοσίευση της αποφάσεως. 
Τέλος, η έλλειψη δηµοσιότητας πρέπει να αποδεικνύεται από τα πρακτικά.  
- Κατά το άρθρο 374 παρ.3 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας "τρεις τουλάχιστον 
εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση, ο γραµµατέας της εισαγγελίας αναρτά 
αντίγραφο της σειράς των υποθέσεων στον προς τούτο πίνακα της εισαγγελίας, 
σύµφωνα µε το έκθεµα, σηµειώνοντας και το χρόνο που θα εκδικαστούν. Η σειρά του 
εκθέµατος δεν µπορεί να αλλάξει, παρά µόνο µε απόφαση του δικαστηρίου, που 
δηµοσιεύεται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και αφορά υπόθεση στην οποία 
όλοι οι διάδικοι είναι παρόντες. Μπορεί όµως το δικαστήριο µε απόφαση του και 
κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως, να µεταθέσει τη συζήτηση για ορισµένη 
υπόθεση σε επόµενο αριθµό της σειράς, ύστερα από αίτηση κάποιου από τους 
διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως, για εξαιρετικούς λόγους". Από την παραπάνω 
διάταξη συνάγεται ότι µπορεί να αλλάξει η σειρά της εκδικάσεως των υποθέσεων, 
µόνο µε απόφαση του δικαστηρίου και αφορά υπόθεση, στην οποία όλοι οι διάδικοι 
είναι παρόντες και για εξαιρετικούς λόγους όπως είναι τα αιφνίδια κωλύµατα των 
συνηγόρων ή η βραδύτητα προσελεύσεως ουσιωδών µαρτύρων. Η αλλαγή της σειράς 
της εκδικάσεως επιφέρει απόλυτη ακυρότητα σύµφωνα µε το άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. 
δ' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, αν το δικαστήριο µε απόφαση του αλλάξει τη 
σειρά εκδικάσεως της υποθέσεως εκδικάζοντας αυτή σε προηγούµενη τάξη, ενώ ο 
κατηγορούµενος ήταν απών.  
- Εάν το δευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο επιδικάσει στον κατηγορούµενο χρηµατική 
ικανοποίηση, µεγαλύτερη από εκείνη που του επιδίκασε το πρωτοβάθµιο, υποπίπτει 
στην από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµία 
προβλεπόµενη πληµµέλεια της υπερβάσεως εξουσίας, που επιφέρει την αναίρεση της 
προσβαλλόµενης αποφάσεως του µόνο ως προς τη διάταξη της επιδικάσεως της 
χρηµατικής ικανοποιήσεως, χωρίς να υφίσταται ανάγκη, µετά την αναίρεση της 
αποφάσεως, η παραποµπή της υποθέσεως στο δίκασαν δικαστήριο, αφού δεν 
συντρέχει περίπτωση προς τούτο (άρθρο 519 Κ.Π.∆.). Εποµένως το Τριµελές Εφετείο 
Ναυπλίου, που µε την προσβαλλόµενη απόφασή του υποχρέωσε τον κατηγορούµενο 
να καταβάλει στην πολιτικώς ενάγουσα το ποσό των 44 ευρώ για χρηµατική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ενώ το πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο (Τριµελές 
Πληµµελειοδικείο Κορίνθου) επιδίκασε σ' αυτήν το ποσό των 15 ευρώ, σύµφωνα µε 



 

[88] 
 

το αίτηµά της, υπέπεσε στην από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του Κώδικα Ποινικής 
∆ικονοµίας προβλεπόµενη πληµµέλεια υπερβάσεως εξουσίας. Συνεπώς κατά 
παραδοχή ως βάσιµου του πρώτου πρόσθετου λόγου αναιρέσεως πρέπει να αναιρεθεί 
εν µέρει η προσβαλλόµενη απόφαση και, αφού δεν συντρέχει λόγος να παραπεµφθεί 
η υπόθεση για νέα συζήτηση στο δικαστήριο που την εξέδωσε, πρέπει να απαλειφθεί 
απλώς η παραπάνω καταψηφιστική διάταξη αυτής, ως προς το υπερβάλλον ποσό των 
(44-19=) 44 ευρώ και να απορριφθεί αυτή κατά τα λοιπά.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 224, 229,  
ΚΠ∆: 374, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. Γ, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 
στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1306 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδής Καταµήνυση. Ψευδορκία. Eιδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 του ΠΚ, µε την προβλεπόµενη σ' αυτή 
ποινή τιµωρείται όποιος εν γνώσει καταµηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν 
ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση µε σκοπό να 
προκαλέσει την καταδίωξη του γι' αυτήν. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη 
θεµελίωση του υπ' αυτής προβλεποµένου εγκλήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως 
απαιτείται να έγινε µήνυση ή ανακοίνωση µε οποιονδήποτε τρόπο σε αρχή ότι 
τελέσθηκε από άλλον αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση, το περιεχόµενο της 
µηνύσεως ή ανακοινώσεως να είναι αντικειµενικώς ψευδές και ο µηνύσας ή 
ανακοινώσας να είχε γνώση ότι είναι ψευδές και να έκανε µήνυση ή ανακοίνωση µε 
σκοπό να προκληθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη σε βάρος εκείνου που καταµηνύεται, 
χωρίς να απαιτείται και πραγµάτωση του σκοπού αυτού. Το έγκληµα δε της ψευδούς 
καταµηνύσεως είναι τετελεσµένο µόλις περιέλθει η µήνυση στην αρχή ή γίνει 
ανακοίνωση σ' αυτήν, ανεξάρτητα αν στη συνέχεια ασκήθηκε ή όχι ποινική δίωξη 
κατά του µηνυοµένου.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 224 παρ. 2 του ΠΚ, προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του 
εγκλήµατος της ψευδορκίας µάρτυρα απαιτείται ένορκη κατάθεση του µάρτυρα 
ενώπιον αρµόδιας αρχής, τα πραγµατικά περιστατικά που αυτός κατέθεσε να είναι 
ψευδή και να υπάρχει άµεσος δόλος, ο οποίος συνίσταται στη γνώση του µάρτυρα, µε 
την έννοια της βεβαιότητας - επίγνωσης ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή.  
- H 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 το λόγο αναιρέσεως 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 
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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.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 224, 229, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1248 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Ανάγνωση 
εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Κατά το αρθρ. 229 παρ. 1 ΠΚ "όποιος εν γνώσει καταµηνύει άλλον ψευδώς ή 
αναφέρει γι` αυτόν ενώπιον αρχής, ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική 
παράβαση µε σκοπό να προκαλέσει την καταδίκη του γι` αυτήν τιµωρείται µε 
φυλάκιση". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως, απαιτείται η πράξη που αποδίδεται σε ένα ή 
περισσότερα συγκεκριµένα πρόσωπα να είναι αξιόποινη ή πειθαρχικά κολάσιµη και 
ψευδής, ο υπαίτιος να γνώριζε την αναλήθειά της και να έγινε απ` αυτόν µε σκοπό να 
ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον εκείνου, κατά του οποίου στρέφεται η 
καταγγελία του καταµηνύσαντος ψευδώς. Έτσι, για τη θεµελίωση του εγκλήµατος 
αυτού απαιτείται, εκτός από τα λοιπά στοιχεία, που συγκροτούν την αντικειµενική 
του υπόσταση, και άµεσος δόλος, που περιλαµβάνει αναγκαίως τη γνώση πως η 
καταµήνυση είναι ψευδής.  
- Η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσής της, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, όταν 
αναφέρονται σ` αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά 
περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε 
η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών 
στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις 
υπαγωγής των περιστατικών αυτόν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόσθηκε. Για την πληρότητα, εποµένως, της αιτιολογίας καταδικαστικής, για 
ψευδή καταµήνυση 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 
και σκοπός επελεύσεως ορισµένου πρόσθετου αποτελέσµατος, όπως στην περίπτωση 
της ψευδούς καταµηνύσεως, η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση αυτή 
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και στον πρόσθετο σκοπό, µε παράθεση των περιστατικών που δικαιολογούν τόσο 
την γνώση, όσο και το σκοπό, διαφορετικά η απόφαση στερείται ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333, 358, 364 παρ.2 και 
369 του ΚΠ∆, προκύπτει ότι η λήψη υπόψη και η συνεκτίµηση από το δικαστήριο της 
ουσίας, ως αποδεικτικού στοιχείου, εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε κατά τη 
συζήτηση στο ακροατήριο, συνιστά απόλυτη ακυρότητα και ιδρύει τον από το άρθρο 
510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠ∆, σε συνδυασµό µε το άρθρο 171 παρ.1 περίπτωση δ' του 
ίδιου Κώδικα, λόγο αναιρέσεως, διότι έτσι, παραβιάζεται η άσκηση του, κατά το 
άρθρο 358 του ίδιου Κώδικα, δικαιώµατος του κατηγορουµένου, να προβαίνει σε 
δηλώσεις, παρατηρήσεις και εξηγήσεις σχετικά µε το αποδεικτικό µέσο. Στα 
πρακτικά της δηµόσιας συζήτησης, που συντάσσονται, δεν είναι απαραίτητο να 
αναφέρεται σε ποιο αποδεικτικό θέµα αφορά το έγγραφο, ούτε να καταχωρίζεται το 
περιεχόµενο του εγγράφου που αναγνώσθηκε. Αρκεί να αναφέρονται στα πρακτικά, 
τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητά του, σε τρόπο που µπορεί να 
διαγνωσθεί ότι αναγνώσθηκε όλο το περιεχόµενό του και ο κατηγορούµενος, 
γνωρίζοντας πλήρως την ταυτότητά του, να έχει κάθε ευχέρεια να ασκήσει τα από τα 
άρθρο 358 ΚΠ∆, πιο πάνω δικαιώµατά του, δεδοµένου µάλιστα ότι, εφόσον 
συντελείται η ανάγνωση των εγγράφων αυτών, παρέχεται η δυνατότητα στον 
κατηγορούµενο να προβεί σε δηλώσεις και εξηγήσεις που είναι σχετικές µε το 
περιεχόµενό του, αφού η δυνατότητα αυτή λογικώς δεν εξαρτάται µόνο από τον 
τρόπο µε τον οποίο αναφέρονται στα πρακτικά τα αναγνωσθέντα έγγραφα.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 229, 
ΚΠολ∆: 329, 331, 333, 358, 364, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1240 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. Ψευδορκία µάρτυρα. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας.  Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Υπαίτιος των πράξεων που προβλέπονται από τα άρθρα 229 παρ. 1 και 224 παρ. 2 
του ΠΚ, δηλαδή της ψευδούς καταµήνυσης και της ψευδορκίας µάρτυρα, είναι στην 
πρώτη περίπτωση εκείνος που εν γνώσει καταµηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' 
αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση µε 
σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξη του γι' αυτήν, και στη δεύτερη περίπτωση της 
ψευδορκίας µάρτυρα εκείνος που, ενώ εξετάζεται ενόρκως ως µάρτυρας ενώπιον 
αρχής αρµόδιας να ενεργεί ένορκη εξέταση ή αναφέρεται στον όρκο που έχει δώσει, 
καταθέτει εν γνώσει του ψέµατα ή αρνείται η αποκρύπτει την αλήθεια. Έτσι για τη 
θεµελίωση και των δύο αυτών εγκληµάτων απαιτείται, εκτός από τα λοιπά στοιχεία, 
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που συγκροτούν την αντικειµενική τους υπόσταση, και άµεσος δόλος, που 
περιλαµβάνει αναγκαίως τη γνώση ότι η καταµήνυση είναι ψευδής, στην περίπτωση 
του άρθρου 229 παρ. 1, και ότι τα ενόρκως κατατιθέµενα είναι επίσης ψευδή, στην 
περίπτωση του άρθρου 224 παρ. 2. Η ύπαρξη τέτοιου δόλου πρέπει να αιτιολογείται 
ειδικώς στην καταδικαστική απόφαση µε παράθεση των περιστατικών που 
δικαιολογούν τη γνώση αυτή (ΑΠ 441/2008).  
- Έλλειψη της απαιτούµενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας της ποινικής δικαστικής απόφασης, η 
οποία ιδρύει τον κατ' άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγο αναίρεσης, υπάρχει και 
όταν το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, ακόµη και αν µνηµόνευσε στην αρχή 
του σκεπτικού της εντελώς τυπικά τα ληφθέντα υπόψη αποδεικτικά µέσα, χωρήσει 
ακολούθως στην αξιολογική εκτίµηση ορισµένων και µόνον ειδικώς και επιλεκτικώς 
κατονοµαζοµένων αποδεικτικών µέσων, στα οποία στηρίζει αποκλειστικά την κρίση 
του, παραλείποντας έτσι κατά τα λοιπά την επιβαλλόµενη από τα άρθρα 177 παρ. 1 
και 178 ΚΠ∆ συγκριτική στάθµιση και αξιολογική συσχέτιση όλων των 
αποδεικτικών µέσων και πολύ περισσότερο όταν το δικαστήριο αγνόησε εντελώς 
κάποιο αποδεικτικό µέσο (ΑΠ 1897/03).  
- Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η οποία ιδρύει 
λόγο αναίρεσης κατά της απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του 
ΚΠ∆, υπάρχει όχι µόνον όταν το ∆ικαστήριο δεν υπάγει σωστά τα περιστατικά που 
δέχτηκε στη διάταξη που εφαρµόστηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε 
εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της απόφασης, το 
οποίο, αναγόµενο στα στοιχεία και την ταυτότητα του οικείου εγκλήµατος, 
περιλαµβάνει στον συνδυασµό του διατακτικού µε το σκεπτικό, 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: 224, 229,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1823 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συκοφαντική δυσφήµηση. Παραγραφή. Ψευδής καταµήνυση. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. Αναιρείται 
η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 368 παρ. 1 του ΠΚ, στην περίπτωση της συκοφαντικής 
δυσφηµήσεως (άρθρ. 363 του ΠΚ), η ποινική δίωξη ασκείται µόνο ύστερα από 
έγκληση. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 117 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, όταν ο νόµος 
απαιτεί έγκληση για την ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης, το αξιόποινο 
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εξαλείφεται αν ο δικαιούχος δεν υποβάλει την έγκληση µέσα σε τρεις µήνες από την 
ηµέρα που έλαβε γνώση για την πράξη που τελέστηκε και για το πρόσωπο που την 
τέλεσε, ή για έναν από τους συµµέτοχούς της. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασµό 
µε εκείνες των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, συνάγεται 
ότι η απόφαση επί εγκλήµατος διωκόµενου κατ' έγκληση, εφόσον η τελευταία αυτή 
υποβλήθηκε µετά την παρέλευση τριµήνου από την τέλεσή του, πρέπει να 
διαλαµβάνει ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία και ως προς τον χρόνο κατά τον 
οποίο ο δικαιούµενος σε έγκληση έλαβε γνώση για την πράξη που τελέστηκε και για 
το πρόσωπο που την τέλεσε, ή για έναν από τους συµµέτοχους αυτής. Αν λείπει 
τέτοια αιτιολογία, καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του 
νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδρύονται οι από το άρθρο 510 
παρ. 1 στοιχ. ∆' και Ε του ΚΠοιν∆ λόγοι αναιρέσεως.  
- Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 του ΠΚ το αξιόποινο των εγκληµάτων εξαλείφεται 
µε παραγραφή, η οποία, προκειµένου για πληµµελήµατα, είναι πενταετής και αρχίζει 
από τότε που τελέσθηκε η πράξη. Η προθεσµία της παραγραφής αναστέλλεται για 
όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η κύρια διαδικασία και έως ότου γίνει αµετάκλητη η 
καταδικαστική απόφαση, όχι όµως πέραν των τριών ετών για τα πληµµελήµατα. Από 
τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 310 παρ. 1 εδ. β' , 370 εδ. β' 
και 511 ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι η παραγραφή, ως θεσµός δηµόσιας τάξεως, εξετάζεται 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης, ακόµη και από τον Άρειο 
Πάγο, ο οποίος, διαπιστώνοντας τη συµπλήρωση αυτής, υποχρεούται να αναιρέσει 
την προσβαλλόµενη καταδικαστική απόφαση και να παύσει οριστικά την ποινική 
δίωξη, εφόσον η αίτηση αναιρέσεως είναι τυπικά παραδεκτή και περιέχεται σ' αυτήν 
ένας τουλάχιστον παραδεκτός και βάσιµος λόγος από τους περιοριστικά 
αναφερόµενους στο άρθρο 510 ΚΠοιν∆ (Ολ. ΑΠ 7/2005). 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 του ΠΚ, µε την προβλεπόµενη σ' αυτή 
ποινή τιµωρείται όποιος εν γνώσει καταµηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν 
ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση µε σκοπό να 
προκαλέσει την καταδίωξή του γι' αυτήν. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη 
θεµελίωση του υπ' αυτής προβλεπόµενου εγκλήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως 
απαιτείται να έγινε µήνυση ή ανακοίνωση µε οποιονδήποτε τρόπο σε αρχή ότι 
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 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 
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ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία 
αποτελούν ενιαίο σύνολο, δεν υπάρχει δε έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση 
που αυτή εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο, όµως, 
εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, περιέχει και πραγµατικά 
περιστατικά τόσο αναλυτικά και µε τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η 
διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού της. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι 
κατ' αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, διότι ενυπάρχει στη θέληση 
παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος και εξυπακούεται ότι υπάρχει σε κάθε συγκεκριµένη 
περίπτωση από την πραγµάτωση των περιστατικών αυτών, εκτός αν ο νόµος αξιώνει 
πρόσθετα στοιχεία για το αξιόποινο, όπως η γνώση ορισµένου περιστατικού ή σκοπός 
επελεύσεως ορισµένου πρόσθετου αποτελέσµατος. Το τελευταίο συµβαίνει και στο 
έγκληµα της ψευδούς καταµηνύσεως που προβλέπεται από το ως άνω άρθρο 229 του 
ΠΚ, για τη θεµελίωση της υποκειµενικής υποστάσεως του οποίου απαιτείται άµεσος 
δόλος, που περιλαµβάνει τη γνώση ότι η καταµήνυση είναι ψευδής, και σκοπός να 
προκληθεί δίωξη του παθόντος. Η ύπαρξη τέτοιου δόλου, καθώς και του σκοπού, 
πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς στην καταδικαστική απόφαση, µε παράθεση των 
περιστατικών που δικαιολογούν ότι υπήρχε το στοιχείο της γνώσεως και του σκοπού, 
διαφορετικά η απόφαση στερείται της ειδικής και εµπεριστατωµένης, κατά την 
ανωτέρω έννοια, αιτιολογίας. 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.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 329, 331, 333, 364 και 369 του ΚΠοιν∆, σε 
συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 171 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι η λήψη 
υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας προς σχηµατισµό της κρίσης του για την ενοχή 
του κατηγορουµένου εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν, επιφέρει ακυρότητα της 
διαδικασίας γιατί έτσι αποστερείται ο κατηγορούµενος του δικαιώµατος να εκθέσει 
τις απόψεις του και να προβεί στις παρατηρήσεις του σχετικά µε το αποδεικτικό αυτό 
µέσο. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 502 παρ. 1 εδ. β' του ΚΠοιν∆, σε κάθε 
περίπτωση διαβάζονται και λαµβάνονται υπόψη από το δικαστήριο τα πρακτικά της 
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πρωτοβάθµιας δίκης που περιέχουν τις καταθέσεις των µαρτύρων που εξετάσθηκαν 
και κατάλογο των αναγνωσθέντων εγγράφων. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 111, 112, 113, 229, 310, 329, 331, 333, 363, 364, 368, 369, 370, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 511,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1239 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία του παραπεµπτικού 
βουλεύµατος. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 ΠΚ όποιος εν γνώσει καταµηνύει άλλον 
ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή 
πειθαρχική παράβαση µε σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξή του γι' αυτήν 
τιµωρείται µε φυλάκιση. Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση 
του πληµµελήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως απαιτείται η πράξη που αποδίδεται 
σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα να είναι αξιόποινη η πειθαρχικώς κολάσιµη και 
ψευδής, ο υπαίτιος να γνώριζε την αναλήθειά της και να έγινε από αυτόν µε σκοπό να 
ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η 
καταγγελία του ψευδοµηνυτού. Ούτως, εκτός από τα λοιπά στοιχεία που συγκροτούν 
την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος αυτού, απαιτείται και άµεσος δόλος 
(υποκειµενικώς) δηλαδή δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει αναγκαίως την γνώση ότι η 
γενοµένη καταµήνυση, είναι ψευδής. Βέβαια η ύπαρξη του δόλου δεν είναι κατ'αρχήν 
αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαίτερα, γιατί ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής 
των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του 
εγκλήµατος και προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες τελέσεως του, 
διαλαµβάνεται δε περί αυτού (δόλου) αιτιολογία στην κυρία αιτιολογία για την ενοχή. 
Όταν όµως για το αξιόποινο της πράξεως απαιτούνται όπως και στο έγκληµα της 
ψευδούς καταµηνύσεως, εκτός από τα περιστατικά που απαρτίζουν κατά νόµο την 
έννοιαν αυτής, και ορισµένα πρόσθετα στοιχεία, όπως η τέλεση της πράξεως εν 
γνώσει ορισµένων περιστατικών άµεσος δηλαδή δόλος από µέρους του υπαιτίου ή 
σκοπός επελεύσεως ορισµένου προσθέτου αποτελέσµατος, η αιτιολογία πρέπει να 
εκτείνεται και στη γνώση αυτή, µε παράθεση των περιστατικών που δικαιολογούν την 
διαληφθείσα γνώση ως και τον σκοπό.  
- Το παραπεµπτικό βούλευµα έχει την απαιτουµένη από τα άρθρα 93§3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία ή έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 484§1 στοιχ. ε' του ιδίου κώδικος λόγον αναιρέσεως, 
όταν αναφέρονται σ' αυτό µε σαφήνεια και πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση ή την προανάκριση, 
για τα αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν καθώς και οι σκέψεις µε τις οποίες εκρίθη ότι υπάρχουν σοβαρές 
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ενδείξεις για την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Για την ύπαρξη 
τοιαύτης αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά 
µέσα κατ' είδος γενικώς, χωρίς να απαιτείται να αναφέρεται τι προέκυψεν εξ ενός 
εκάστου αυτών, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των 
διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ των, ούτε 
ποίο βαρύνει περισσότερο για τον σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως. Η 
επιβαλλοµένη από τις ανωτέρω διατάξεις του Συντάγµατος και του ΚΠ∆ ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία υπάρχει και όταν το Συµβούλιο (Πληµ/κών) αναφέρεται 
εν µέρει ή εξ ολοκλήρου στην ενσωµατωµένη στο βούλευµα πρόταση του 
Εισαγγελέως Πληµ/κών, στην οποία εκτίθενται µε σαφήνεια και πληρότητα τα 
προκύψαντα από την ανάκριση ή την προανάκριση πραγµατικά περιστατικά και τα 
µέσα, από τα οποία προέκυψαν και στηρίζουν την παραπεµπτική του κρίση εφ' όσον 
δε η εισαγγελική πρόταση αποτελεί τµήµα του ιδίου βουλεύµατος και µε αυτήν 
συντάσσεται και η κρίση του Συµβουλίου, θα ήτο άσκοπη και τυπολατρική η 
επανάληψη από το τελευταίο αυτό των ιδίων περιστατικών αποδείξεων και 
συλλογισµών.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 229, 
ΚΠ∆: 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ψευδής καταµήνυση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 280 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ψευδής καταµήνυση. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογία. Παράνοµη 
παράσταση πολιτικώς ενάγοντος. Απόλυτη ακυρότητα. Έλλειψη πολιτικώς 
ενάγοντος. ∆ήλωση διεύθυνσης. Ακυρότητα κλήσεως. Ανάγνωση εγγράφων. 
Απόλυτη ακυρότητα. 
- Υπαίτιος της πράξεως που προβλέπεται από το άρθρo 229 παρ. 1 του Ποινικού 
Κώδικα, δηλαδή της ψευδούς καταµηνύσεως είναι εκείνος, που εν γνώσει καταµηνύει 
άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή 
πειθαρχική παράβαση, µε σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξή του γι' αυτήν. Έτσι, 
για τη θεµελίωση του εγκλήµατος αυτού απαιτείται, εκτός από τα λοιπά στοιχεία, που 
συγκροτούν την αντικειµενική του υπόσταση και άµεσος δόλος, που περιλαµβάνει 
αναγκαία τη γνώση ότι η καταµήνυση είναι ψευδής. Η ύπαρξη τέτοιου δόλου πρέπει 
να αιτιολογείται ειδικώς στην καταδικαστική απόφαση µε παράθεση των 
περιστατικών που δικαιολογούν τη γνώση αυτή, αλλιώς η απόφαση στερείται της 
επιβαλλόµενης από το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και είναι αναιρετέα 
κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα. Υπάρχει, όµως, και στις 
περιπτώσεις αυτές η εν λόγω αιτιολογία, όταν, σύµφωνα µε τις παραδοχές της 



 

[96] 
 

αποφάσεως, ο σχετικός µε το ψευδές γεγονός ισχυρισµός του δράστη, θεµελιώνεται 
σε προσωπική πεποίθηση ή αντίληψη του ίδιου ή σε δική του πράξη ή παράλειψη, 
οπότε είναι αυτονόητη η σχετική γνώση του δράστη, χωρίς να απαιτείται παράθεση 
άλλων, σχετικών µε τη γνώση, περιστατικών.  
- Η κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του Κώδικα Ποινικής 
∆ικονοµίας απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον κατ' άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, 
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 ψευδούς 
καταµηνύσεως 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 ότι η 
καταµήνυση είναι ψευδής. 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 
αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής 
συσχετίσεως των αποδεικτικών µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την 
επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα 
πράγµατα κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, απόλυτη 
ακυρότητα που δηµιουργεί τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α του ίδιου Κώδικα 
προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως, η οποία λαµβάνεται υπόψη 
αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ακόµη και στον Άρειο Πάγο, 
συνεπάγεται και η παράνοµη παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στη διαδικασία 
του ακροατήριο.  
- Κατά το άρθρο 171 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής δικονοµίας, απόλυτη ακυρότητα, 
κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, η οποία λαµβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως 
από το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης και θεµελιώνει τον από το άρθρο 510 
παρ. 1 στοιχ. Α' του Κώδικα Ποινικής δικονοµίας λόγο αναιρέσεως, προκαλείται αν ο 
πολιτικώς ενάγων παρέστη παράνοµα στη διαδικασία του ακροατηρίου. Παράνοµη δε 
είναι η παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στο ακροατήριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 
63, 64 και 68 του ίδιου Κώδικα, όταν υπάρχει έλλειψη ως προς τον χρόνο και τον 
τρόπο ασκήσεώς της ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, όχι όµως και όταν υφίσταται 
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άλλη έλλειψη ή πληµµέλεια ως προς την παράσταση ή την εκπροσώπηση του 
πολιτικώς ενάγοντος, η οποία δεν θίγει το συµφέρον του κατηγορουµένου ούτε 
πλήττει τη δηµόσια τάξη. Έτσι, δεν είναι παράνοµη η παράσταση του πολιτικώς 
ενάγοντος επί παραβιάσεως από αυτόν των διατάξεων για τη σχετική νοµιµοποίηση 
του πληρεξουσίου δικηγόρου του. 
- Κατά το άρθρο 13 περ. γ' του Ποινικού Κώδικα, όπως διαµορφώθηκε µε το άρθρο 2 
του Ν. 1805/1988 "έγγραφο είναι κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να 
αποδείξει γεγονός που έχει έννοµη σηµασία, όπως και κάθε σηµείο που προορίζεται 
να αποδείξει ένα τέτοιο γεγονός. Έγγραφο είναι και κάθε µέσο, το οποίο 
χρησιµοποιείται από υπολογιστή ή περιφερειακή µνήµη υπολογιστή, µε ηλεκτρονικό, 
µαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή 
στοιχείων, που δεν µπορούν να διαβαστούν άµεσα, όπως επίσης και κάθε µαγνητικό, 
ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, 
σύµβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασµό, εφόσον τα µέσα και τα υλικά αυτά 
προορίζονται ή είναι πρόσφορα να αποδείξουν γεγονότα, που έχουν έννοµη 
σηµασία". Στην έννοια αυτή του εγγράφου περιλαµβάνεται τόσο το τηλεοµοιότυπο 
(fax), που διαβιβάζεται σε σταθµό λήψεως µε πιστή αναπαραγωγή, από απόσταση, 
κειµένων, σχεδίων ή εικόνων, µε τη βοήθεια κατάλληλων τερµατικών διατάξεων, όσο 
και το φωτοτυπικό αντίγραφο εγγράφου, στο οποίο απεικονίζεται (φωτογραφίζεται) 
το πρωτότυπο εγγράφου µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλης συσκευής. Και στις δύο 
περιπτώσεις υπάρχει πιστή αναπαραγωγή του πρωτοτύπου, µε µηχανικό τρόπο, ενώ 
διαφέρουν κατά το ότι το φωτοτυπικό αντίγραφο αναπαράγεται από µία συσκευή 
(φωτοτυπικό µηχάνηµα), ενώ το τηλεοµοιότυπο αναπαράγεται, από απόσταση, αφού 
χρησιµοποιηθούν δύο συσκευές τηλεοµοιοτυπίας, µία για τη µεταβίβαση και µία για 
τη λήψη, σε συνδυασµό µε τηλεφωνική συσκευή. Εποµένως το γεγονός µε έννοµη 
σηµασία, που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει το πρωτότυπο του 
εγγράφου, εµφανίζεται και στο πιστό τηλεοµοιότυπο ή φωτοτυπικό αντίγραφο, έστω 
και αν δεν είναι επικυρωµένο.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 273 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, στην περίπτωση που ο 
κατηγορούµενος είχε προβεί, κατά την προδικασία, στον ανακριτή ή στον εισαγγελέα 
ή στον πταισµατοδίκη, ή σε άλλον γενικό ή ειδικό ανακριτικό υπάλληλο που ενεργεί 
την προανάκριση, σε δήλωση της διεύθυνση της κατοικίας ή διαµονής του οπότε η 
δηλωθείσα αυτή διεύθυνση κατά πλάσµα νόµου, θεωρείται ως η γνωστή διεύθυνση 
του και ωσότου η απόφαση γίνει αµετάκλητη, κάθε έγγραφο της προδικασίας και της 
διαδικασίας στο ακροατήριο, καθώς και κάθε άλλο ποινικό δικόγραφο, επιδίδεται 
εγκύρως στον κατηγορούµενο στην διεύθυνση της κατοικίας ή διαµονής του, που 
δηλώθηκε αρχικά, εκτός αν ο κατηγορούµενος είχε δηλώσει µεταβολή της πριν από 
την επίδοση. Τέτοια δήλωση ως προς τη µεταβολή της κατοικίας ή της διαµονής µαζί 
µε την ακριβή διεύθυνση πρέπει να γίνεται εγγράφως στον εισαγγελέα που άσκησε 
την ποινική δίωξη. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 31 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής 
δικονοµίας, οι διατάξεις του άρθρου 273 παρ. 1 εδ. γ' , δ' και ε' του ίδιου Κώδικα 
εφαρµόζονται αναλόγως στην προκαταρκτική εξέταση και συνεπώς η επίδοση κάθε 
εγγράφου της ποινικής διαδικασίας, καθώς και κάθε άλλου ποινικού δικογράφου, 
ωσότου η καταδικαστική απόφαση γίνει αµετάκλητη και εκτελεστή, γίνεται και στη 
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διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής, την οποία δήλωσε, κατά την προκαταρκτική 
εξέταση, εκείνος που κλήθηκε για παροχή εξηγήσεων.  
- Κατά το άρθρο 155 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, όταν η επίδοση 
προς τον απόντα κατηγορούµενο γίνεται µε θυροκόλληση λόγω του ότι τα πρόσωπα 
που αναφέρονται στα εδάφια β' και γ' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου αρνήθηκαν 
να παραλάβουν το έγγραφο ή απουσίαζαν ή δεν υπήρχαν, αντίγραφο του εγγράφου 
αυτού πρέπει να επιδίδεται και στον τυχόν διορισµένο αντίκλητό του, οπότε τα 
αποτελέσµατα αρχίζουν από τη επίδοση στον αντίκλητο. Αν τέτοιο αντίγραφο δεν 
επιδοθεί στον αντίκλητο του κατηγορουµένου η επίδοση είναι άκυρη, σύµφωνα µε το 
άρθρο 154 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, η ακυρότητα δε αυτή, εφόσον 
δεν καλύφθηκε κατά το άρθρο 174 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, συνεπάγεται την 
ακυρότητα της συζητήσεως στο ακροατήριο, όταν ο κατηγορούµενος δεν εµφανιστεί 
στη δίκη και δικαστεί απών. Τέλος, κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 παρ. 2 του 
Ποινικού Κώδικα, όπως το τελευταίο ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 
1; παρ. 6 του Ν. 2408/1996, το αξιόποινο της πράξεως εξαλείφεται µε την 
παραγραφή, της οποίας ο χρόνος για τα πληµµελήµατα είναι πέντε (5) ετών και 
αρχίζει από την ηµέρα που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, αναστέλλεται δε για όσο 
χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία και µέχρι να γίνει αµετάκλητη η καταδικαστική 
απόφαση, όχι όµως περισσότερο από τρία έτη. Η κυρία διαδικασία όπως συνάγεται 
από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 307 επ., 314, 320 - 323, 339 -340 και 
343 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, αρχίζει είτε µε την έναρξη της 
προπαρασκευαστικής διαδικασίας, δηλαδή µε την επίδοση στον κατηγορούµενο της 
κλήσεως ή του κλητήριου θεσπίσµατος, µε τα οποία καλείται στο ακροατήριο, είτε µε 
την εµφάνιση του κατηγορουµένου στο ακροατήριο και τη µη εναντίωσή του στη 
συζήτηση της υποθέσεως. Κατά το άρθρο 174 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής 
∆ικονοµίας, η ακυρότητα της κλήσεως στο ακροατήριο ή του κλητήριου θεσπίσµατος 
του κατηγορουµένου, καθώς και η ακυρότητα της επιδόσεως ή της κοινοποιήσεως 
αυτών στον κατηγορούµενο καλύπτεται αν αυτός που κλήθηκε στη δίκη εµφανιστεί 
και δεν προβάλει αντιρρήσεις για την πρόοδό της. Από την τελευταία αυτή διάταξη 
προκύπτει ότι σε περίπτωση άκυρης επιδόσεως της κλήσεως ή του κλητήριου 
θεσπίσµατος αρχίζει η κυρία διαδικασία και ως εκ τούτου αναστέλλεται η παραγραφή 
από την ηµέρα της επιδόσεως, εφόσον όµως ο κατηγορούµενος εµφανισθεί στο 
ακροατήριο και δεν προτείνει, κατά την έναρξη της πρωτοβάθµιας δίκης, την 
ακυρότητα αυτής, εναντιούµενος στην πρόοδο της δίκης, οπότε καλύπτεται η 
ακυρότητα, η επίδοση θεωρείται έγκυρη, και απ' αυτήν αρχίζει η κύρια διαδικασία.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 329, 331, 333 παρ. 2, 358, 364 και 369 του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας, σε συνδυασµό µε εκείνη του άρθρου 171 παρ. 1 στοιχ. δ' του 
ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι, η λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας, για το 
σχηµατισµό της κρίσεώς του, σε σχέση µε την ενοχή του κατηγορουµένου, εγγράφων 
που δεν είναι βέβαιο ότι αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο, επιφέρει απόλυτη 
ακυρότητα της διαδικασίας, από την οποία ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως από το 
άρθρο 510 παρ. 1 περ. Α' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, διότι αποστερείται έτσι ο 
κατηγορούµενος της δυνατότητας να εκθέσει τις απόψεις του και να προβεί σε 
παρατηρήσεις σχετικές µε το αποδεικτικό αυτό µέσο. Το περιεχόµενο του εγγράφου 
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δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται στα πρακτικά της αποφάσεως, όπως δεν είναι 
αναγκαίο να αναφέρεται ο συντάκτης του εγγράφου και η χρονολογία του. Είναι, 
όµως, αναγκαίο να αναφέρονται τα στοιχεία από τα οποία προσδιορίζεται µε 
επάρκεια η ταυτότητά του, έτσι ώστε να µην καταλείπεται αµφιβολία για το ποιο 
έγγραφο αναγνώσθηκε. Ο προσδιορισµός, δηλαδή, της ταυτότητας του εγγράφου, 
είναι αναγκαίος µόνο για τη δηµιουργία βεβαιότητας, ότι το έγγραφο αυτό και όχι 
κάποιο άλλο αναγνώσθηκε στη συγκεκριµένη δίκη και έτσι δόθηκε η δυνατότητα 
στον κατηγορούµενο να εκθέσει, κατά το άρθρο 358 ΚΠ∆ τις απόψεις του και να 
κάνει τις παρατηρήσεις του, σε σχέση µε το περιεχόµενο του εγγράφου. ∆ιαφορετικά, 
αν δηλαδή η ταυτότητα του εγγράφου δεν προσδιορίζεται µε επάρκεια, υπάρχει η ίδια 
ακυρότητα. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 63, 64, 68, 154, 155, 174, 273, 307 επ., 314, 320 - 323, 329, 331, 333, 339, 340, 
343, 358, 364, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΠΚ: 14, 26, 27, 111, 112, 113, 229, 232Α, 
Νόµοι: 1805/1988, άρθ. 13, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αδικήµατα - Ψευδορκία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 398 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ψευδορκία µάρτυρα. Ένορκη βεβαίωση. Ηθική αυτουργία. Έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 224 παρ. 1, 2 ΠΚ, όποιος ενώ εξετάζεται ενόρκως ως µάρτυρας 
ενώπιον αρχής αρµοδίας να ενεργεί ένορκη εξέταση...καταθέτει εν γνώσει του 
ψέµατα ή αποκρύπτει την αλήθεια, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους 
(όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 3327/2005. Εκ 
της διατάξεως αυτής προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
ψευδορκίας µάρτυρος απαιτείται: α) ο µάρτυρας να καταθέσει ενώπιον αρχής η οποία 
είναι αρµοδία για την εξέτασή του, β) τα πραγµατικά περιστατικά που κατέθεσε να 
είναι ψευδή γ) να υφίσταται άµεσος δόλος του, ο οποίος συνιστάται στη γνώση αυτού 
ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή (και δεν αρκεί ενδεχόµενος δόλος). Για την 
ύπαρξη τοιούτου αµέσου δόλου πρέπει να υφίστανται όλα εκείνα τα περιστατικά που 
δηµιουργούν την γνώση αυτή. Η αρµοδιότης της αρχής αποτελεί στοιχείο της 
αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος αυτού και συνεπώς πρέπει να 
αναφέρονται στο αιτιολογικό της αποφάσεως τα στοιχεία στα οποία θεµελιώνεται η 
αρµοδιότητα υπό την έννοια ότι µπορεί σύµφωνα µε διάταξη νόµου να γίνει ενώπιον 
της αρχής αυτής ένορκη κατάθεση κάποιου, η κατάθεση δε αυτή µπορεί να ληφθεί υπ' 
όψη από αρχή που είναι και αυτή αρµοδία για τη διάγνωση διαφοράς τινός. Οι 
συµβολαιογράφοι, µη έχοντες από τον οργανισµό των δικαστηρίων αρµοδιότητα προς 
ένορκη εξέταση, κατέστησαν αρχικώς δια του άρθρου 1 Ν. 1544/1944 και µετά ταύτα 
δια του κυρωθέντος µε τον Ν. 670/1977 Κώδικος Συµβολαιογράφων (άρθρ. 1 παρ. 1 
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εδ. δ' αυτού) αρµόδιοι προς λήψη ενόρκων βεβαιώσεων εφ' όσον στην συγκεκριµένη 
περίπτωση επιτρέπεται η χρησιµοποίησή των ως νοµίµων αποδεικτικών µέσων, οπότε 
εάν τα βεβαιούµενα σ' αυτές είναι ψευδή, πραγµατώνεται η αντικειµενική υπόσταση 
του εγκλήµατος, πρέπει όµως για να µπορούν να ληφθούν υπ' όψη, να έχει προηγηθεί 
κατά τα άρθρα 270 παρ.2, 650 παρ. 1 και 671 παρ. 1 ΚΠολ∆, νόµιµη κλήτευση του 
αντιδίκου εκείνου που είχε την επιµέλεια της καταθέσεως, διότι άλλως δεν αποτελούν 
(υποστατό) αποδεικτικό µέσο (βλ. ΑΠ 1433/2011- Πολ.) και δεν ασκούν επιρροή στη 
δίκη που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν, εντεύθεν δε δεν µπορεί να 
στοιχειοθετηθεί το έγκληµα της ψευδορκίας µάρτυρος για όσα περιστατικά 
περιέχονται σ' αυτές (ΑΠ 1301/2008 Ποιν.).  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ απαιτουµένη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ ∆ ΚΠ∆ λόγον 
αναιρέσεως όταν αναφέρονται σ' αυτήν µε πληρότητα και σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, στα οποία εστηρίχθη η κρίση 
του δικαστηρίου για την συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων 
του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικοί συλλογισµοί µε 
τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφηρµόσθη. Για την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο. Η ύπαρξη του δόλου, που απαιτείται κατά το άρθρο 26 παρ. 1 Π.Κ. για τη 
θεµελίωση της αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος δεν είναι κατ' αρχήν 
ανάγκη να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, αφού ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής 
των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και 
εξυπακούεται ότι προκύπτει από την πραγµάτωση των περιστατικών αυτών. Όταν 
όµως αξιώνονται από τον νόµο ορισµένα πρόσθετα στοιχεία για την υποκειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος, όπως η "εν γνώσει" ορισµένου περιστατικού τέλεση της 
πράξεως, δηλαδή άµεσος δόλος, η αιτιολογία πρέπει να εντείνεται και στη γνώση 
αυτή. Εντεύθεν και για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής δια 
ψευδορκία µάρτυρος αποφάσεως, πρέπει, εκτός άλλων, να αναφέρονται το µεν τα 
αληθή περιστατικά τα οποία εγνώριζεν ο εξετασθείς και αντ' αυτών κατέθεσε τα 
ψευδή και τα περιστατικά µε βάση τα οποία το δικαστήριο εδέχθη ότι αυτός είχε 
γνώση ότι αυτά ήσαν ψευδή, αφού η γνώση ως ενδιάθετη βούληση επιβάλλεται να 
εξειδικεύεται και να συνοδεύεται από εκδηλώσεις του δράστου, εις τρόπον ώστε να 
συνάγεται σαφώς ότι τα περιεχόµενο της καταθέσεως ήτο αποτέλεσµα της 
ενσυνειδήτου ενεργείας του, το δε όταν πρόκειται για ένορκη βεβαίωση του υπαιτίου, 
η διαπίστωση από το δικαστήριο της ουσίας ότι η ένορκη βεβαίωση αυτή ελήφθη 
µετά νόµιµη κλήτευση του αντιδίκου εκείνου µε επιµέλεια του οποίου έχει ληφθεί η 
βεβαίωση αυτή.  
- 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. Εξ αυτού προκύπτει ότι για την ύπαρξη ηθικής 
αυτουργίας απαιτούνται α) πρόκληση από τον ηθικό αυτουργό σε κάποιον άλλον της 
αποφάσεως να διαπράξει ορισµένη άδικη πράξη, η πρόκληση δε αυτή µπορεί να γίνει 



 

[101] 
 

µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο, όπως υπόσχεση ή χορήγηση αµοιβής, πειθώ ή 
φορτικότητα, απειλή κ.λ.π. β) διάπραξη από άλλον της πράξεως αυτής και γ) δόλος 
του ηθικού αυτουργού, δηλαδή ηθεληµένη πρόκληση της αποφάσεως για την 
διάπραξη από τον άλλον της αντικειµενικής υποστάσεως ορισµένου εγκλήµατος µε 
γνώση θέληση ή αποδοχή της συγκεκριµένης εγκληµατικής πράξεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 46, 224, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ ∆, 
ΚΠολ∆: 270, 650, 671, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 58 
 
Αίτηµα αναβολής - Αιτιολογηµένη απόρριψη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 922 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηµα αναβολής της δίκης. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Η απαιτουµένη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ (όπως το 
τελευταίο ετροποποιήθη και ισχύει µε το άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 2408/1996) ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία εκτείνεται όχι µόνο στην απόφαση για την ενοχή ή την 
αθώωση αλλά σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, ανεξαρτήτως εάν αυτές είναι 
οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφίεται είς την διακριτική ή 
ανέλεγκτη, κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας που τις εξέδωσε. Ούτω και 
η παραδοχή ή µη του αιτήµατος αναβολής κατ' άρθρο 349 παρ. 1 ΚΠ∆ κατά το οποίο 
" Το δικαστήριο, µετά από πρόταση του εισαγγελέα ή πρόταση κάποιου από τους 
διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως µπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για 
σηµαντικά αίτια, που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση", απόκειται µέν εις την 
ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου, όµως οφείλει τούτο να απαντήσει στο αίτηµα αυτό 
και σε περίπτωση απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικώς και εµπεριστατωµένως 
την απόφασή του, άλλως ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγος 
αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 349, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηµα αναβολής - Αιτιολογηµένη απόρριψη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 921 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηµα αναβολής Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Η απαιτουµένη κατά τ'άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ (όπως το 
τελευταίο ετροποποιήθη και ισχύει µε το άρθρο 2 παρ.5 Ν. 2408/1996) ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία εκτείνεται όχι µόνο στην απόφαση για την ενοχή ή την 
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αθώωση αλλά σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, ανεξαρτήτως εάν αυτές είναι 
οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφίεται εις την διακριτική ή 
ανέλεγκτη, κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας που τις εξέδωσε. Ούτω και 
η παραδοχή ή µη του αιτήµατος αναβολής κατ' άρθρο 349 παρ.1 ΚΠ∆ κατά το οποίο 
"Το δικαστήριο, µετά από πρόταση του Εισαγγελέα ή πρόταση κάποιου από τους 
διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως µπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για 
σηµαντικά αίτια, που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση", απόκειται µεν εις την 
ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου, όµως οφείλει τούτο να απαντήσει στο αίτηµα αυτό 
και σε περίπτωση απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικώς και εµπεριστατωµένως 
την απόφασή του, άλλως ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγος 
αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 349, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αίτηµα αναβολής - Αιτιολογηµένη απόρριψη 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 919 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηµα αναβολή της δίκης. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία.  
- Η απαιτουµένη κατά τ' άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ (όπως το 
τελευταίο ετροποποιήθη και ισχύει µε το άρθρο 2 παρ.5 Ν. 2408/1996) ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία εκτείνεται όχι µόνο στην απόφαση για την ενοχή ή την 
αθώωση αλλά σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, ανεξαρτήτως εάν αυτές είναι 
οριστικές ή παρεµπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφίεται εις την διακριτική ή 
ανέλεγκτη, κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας που τις εξέδωσε. Ούτω και 
η παραδοχή ή µη του αιτήµατος αναβολής κατ' άρθρο 349 παρ.1 ΚΠ∆ κατά το οποίο 
"Το δικαστήριο, µετά από πρόταση του Εισαγγελέα ή πρόταση κάποιου από τους 
διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως µπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για 
σηµαντικά αίτια, που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση", απόκειται µεν εις την 
ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου, όµως οφείλει τούτο να απαντήσει στο αίτηµα αυτό 
και σε περίπτωση απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικώς και εµπεριστατωµένως 
την απόφασή του, άλλως ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ.∆' ΚΠ∆ λόγος 
αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 349, 510 παρ. 1 στοιχ.∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1679 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής" (κατά την 
αρχική του διατύπωση και προ της αντικαταστάσεώς του µε το άρθρο 1 του Ν∆ 
1325/1972), ορίζετο, "εκείνος που εκδίδει εν γνώσει επιταγή µη πληρωθείσα, επί 
πληρωτή παρά τω οποίω δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια, κατά το χρόνο της 
έκδοσης και της πληρωµής, τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή ή µε 
εκατέρα των ποινών αυτών". Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν∆ 
1325/1972 και ορίσθηκε ότι, "εκείνος που εκδίδει επιταγή 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". Κατά το 
ίδιο άρθρο 79 παρ. 1 του άνω ν. 5960/1933, περί επιταγής, όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 1 του Ν∆ 1325/72, µετά και την προσθήκη παραγράφου 5 σε αυτό µε το 
άρθρο 4 παρ.1 περ. α του Ν.2408/1996, ορίζεται πλέον ότι "εκείνος ο οποίος εκδίδει 
επιταγή που δεν πληρώθηκε από πληρωτή γιατί δεν είχε διαθέσιµα κεφάλαια κατά το 
χρόνο εκδόσεως της επιταγής ή της πληρωµής της, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών". Από τη διάταξη αυτή, από την οποία απαλείφθηκε το "εν 
γνώσει" της προηγούµενης ρυθµίσεως, προκύπτει ότι, το έγκληµα της εκδόσεως 
ακάλυπτης επιταγής είναι τυπικό και για τη στοιχειοθέτησή του απαιτείται 
αντικειµενικά 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 
και εταιρίας που εκπροσωπείται από αυτόν και σύρεται επί λογαριασµού του άλλου ή 
της εταιρίας, γ) εµπρόθεσµη εµφάνιση της επιταγής προς πληρωµή και δ) έλλειψη 
αντίστοιχων διαθεσίµων κεφαλαίων στον πληρωτή, τόσο κατά το χρόνο έκδοσης, όσο 
και κατά το χρόνο εµφάνισης της επιταγής προς πληρωµή, υποκειµενικά δε, δόλος, η 
ύπαρξη του οποίου δεν απαιτείται να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, για δε την ύπαρξή του 
αρκεί η γνώση του εκδότη για την έλλειψη διαθεσίµων κεφαλαίων. Με την νέα 
δηλαδή ρύθµιση, αρκεί ο απλός (ή ενδεχόµενος) δόλος και δεν απαιτείται άµεσος 
δόλος, µε την έννοια της εν γνώσει ορισµένου περιστατικού τέλεσης της πράξεως. 
Άρα, για να είναι, δηλαδή, αξιόποινη η πράξη της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, 
αρκεί ο εκδότης αυτής σε επίπεδο γνωστικό να γνωρίζει ακόµη και ως ενδεχόµενο και 
σε επίπεδο βουλητικό να επιδιώκει ή απλά να αποδέχεται όλα τα απαιτούµενα 
στοιχεία για την πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως του εν λόγω 
εγκλήµατος, µεταξύ των οποίων είναι και η έλλειψη διαθέσιµων κεφαλαίων. Όταν, 
συνεπώς, στην καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής 
διαλαµβάνεται ότι ο δράστης ενήργησε εκ προθέσεως (εκ δόλου), σηµαίνει ότι αυτός 
γνωρίζει και αποδέχεται όλα τα στοιχεία που κατά νόµο απαρτίζουν την έννοια της 
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αξιόποινης πράξεως του άρθρου 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933, µεταξύ των οποίων 
είναι και η έλλειψη διαθέσιµων κεφαλαίων στην πληρώτρια Τράπεζα. Ήτοι, για την 
πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής αποφάσεως για το παραπάνω έγκληµα 
δεν είναι απαραίτητο να γίνεται σ' αυτή και ειδική αναφορά σε "γνώση" του εκδότη 
της επιταγής για την ανυπαρξία διαθέσιµων κεφαλαίων στην πληρώτρια Τράπεζα, 
όπως απαιτούσε η προαναφερόµενη διάταξη πριν από την τροποποίησή της από το 
άρθρο 1 του Ν∆ 1325/1972.  
- Η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτούµενη κατά το άρθρο 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 περ. ∆' του ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως, όταν σ' αυτή περιέχονται µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, 
τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την διαδικασία στο ακροατήριο, 
σχετικά µε τα υποκειµενικά και τα αντικειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις επί των οποίων θεµελιώνονται τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι σκέψεις 
µε τις οποίες το δικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα περιστατικά, στην ουσιαστική 
ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Η ύπαρξη του δόλου, δεν είναι αναγκαίο κατ' 
αρχή, να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, αφού ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής 
των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και 
προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες τελέσεώς του, διαλαµβάνεται δε περί αυτού 
αιτιολογία, στην κύρια αιτιολογία για την ενοχή και προκύπτει από τα περιστατικά 
που αναφέρονται σ' αυτή, εκτός αν αξιώνονται από το νόµο πρόσθετα στοιχεία, για 
την υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, όπως την εν γνώσει ορισµένου 
περιστατικού τέλεση της πράξεως (άµεσος δόλος) ή την επιδίωξη ορισµένου 
περαιτέρω σκοπού (εγκλήµατα µε υπερχειλή υποκειµενική υπόσταση). Τέτοια 
πρόσθετα στοιχεία, δεν αξιώνονται πλέον από το νόµο, στην περίπτωση του 
εγκλήµατος της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής. Σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα, 
δεν υπάρχει ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους, ούτε αναφοράς των όσων 
προέκυψαν από καθένα, πρέπει όµως να υπάρχει βεβαιότητα, για την οποία αρκεί η 
µνεία όλων, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π.), ότι το δικαστήριο 
έλαβε υπόψη του το σύνολο τούτων και όχι ορισµένα µόνον από αυτά, το γεγονός δε 
ότι εξαίρονται ορισµένα, δεν υποδηλώνει, ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Η 
αιτιολογία τέλος της καταδικαστικής απόφασης, παραδεκτά συµπληρώνεται από το 
διατακτικό της, µαζί µε το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1051 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία για την εγκυρότητα της επιταγής. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 
του Ν. 1325/1972, όποιος εκδίδει επιταγή που δεν πληρώθηκε από τον πληρωτή, γιατί 
δεν είχε σ' αυτόν αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια κατά τον χρόνο της εκδόσεως της 
επιταγής ή της πληρωµής της, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και 
χρηµατική ποινή τουλάχιστον 10.000 δραχµών. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι 
το έγκληµα της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής είναι τυπικό και γι' αυτό απαιτείται για 
τη στοιχειοθέτησή του, αντικειµενικώς, αφενός µεν έκδοση έγκυρης επιταγής, που 
συντελείται µε τη συµπλήρωση των απαιτουµένων από το νόµο στοιχείων και τη 
θέση της υπογραφής του εκδότη επί του εντύπου και αφετέρου έλλειψη αντίστοιχων 
διαθέσιµων κεφαλαίων στον πληρωτή κατά τον χρόνο της εκδόσεως ή της πληρωµής, 
υποκειµενικώς δε γνώση του εκδότη, έστω και µε την έννοια του ενδεχόµενου δόλου 
(της αµφιβολίας), της ελλείψεως αυτής (ανυπαρξίας διαθεσίµων κεφαλαίων) και τη 
θέληση ή την αποδοχή πραγµατώσεως της αντικειµενικής υποστάσεως του εν λόγω 
εγκλήµατος.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ως άνω Ν. 5960/1933, 
σαφώς προκύπτει ότι η επιταγή είναι έγκυρη όταν περιέχει : 1) την ονοµασία 
"επιταγή" µέσα στο κείµενο, 2) την εντολή περί πληρωµής ορισµένου ποσού, 3) το 
όνοµα εκείνου που πρέπει να πληρώσει (πληρωτής), 4) τη σηµείωση του τόπου 
πληρωµής, 5) τη σηµείωση της χρονολογίας και του τόπου εκδόσεως της επιταγής και 
6) την υπογραφή αυτού που την εκδίδει (εκδότης). Η επιταγή είναι αυστηρά τυπικό 
αξιόγραφο και, γι' αυτό, αν λείπει ένα από τα ως άνω τυπικά στοιχεία, το οποίο δεν 
είναι ένα από εκείνα που ο νόµος (άρθρο 2 του Ν. 5960/1933) καθορίζει ότι µπορούν 
να λείπουν (τόπος πληρωµής, περισσότεροι τόποι πληρωµής, τόπος εκδόσεως), δεν 
ισχύει ως επιταγή, δηλαδή η επιταγή είναι άκυρη. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά την 
υπογραφή του εκδότη, αυτή είναι απαραίτητο τυπικό στοιχείο για το κύρος της 
επιταγής, γιατί ολοκληρώνει τη δήλωση βουλήσεως του εκδότη και προσδιορίζει την 
επιταγή ως ιδιωτικό έγγραφο (άρθρα 160 παρ. 1 του ΑΚ και 433 του ΚΠολ∆), που 
είναι απαραίτητο στοιχείο της έννοιας του αξιόγραφου, πρέπει δε να είναι χειρόγραφη 
και συνήθως να είναι ιδιόγραφη, το τελευταίο όµως δεν είναι απαραίτητο, γιατί η 
ανάληψη υποχρεώσεως µπορεί να γίνει και µε εκπρόσωπο ( άρθρο 11 του Ν. 
5960/1933), ο οποίος µπορεί να υπογράψει, είτε µε το δικό του όνοµα, για 
λογαριασµό όµως του αντιπροσωπευοµένου (εκδότη), οπότε πρόκειται για έµµεση 
αντιπροσώπευση (άρθρο 6 εδ. β του Ν. 5960/1933), επί της οποίας υποκείµενο της 
δηµιουργούµενης σχέσεως είναι αυτός ο ίδιος ο αντιπρόσωπος, είτε να υπογράψει και 
µε το όνοµα του αντιπροσωπευοµένου µόνο ή µε το δικό του όνοµα και τη δήλωση 
ότι ενεργεί στο όνοµα του αντιπροσωπευοµένου (εκδότη), οπότε πρόκειται για άµεση 
αντιπροσώπευση (άρθρο 10 και 11 του Ν. 5960/1933), επί της οποίας υποκείµενο της 
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ιδρυόµενης σχέσεως δεν είναι ο δικαιοπρακτών αντιπρόσωπος, αλλά ο 
αντιπροσωπευόµενος. Η σχέση αυτή της άµεσης αντιπροσωπεύσεως πρέπει, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 και 11 του Ν. 5960/1933, στην 
περίπτωση εκδόσεως επιταγής στο όνοµα άλλου, να προκύπτει από το ίδιο το 
έγγραφο της επιταγής, στο οποίο πρέπει να περιέχεται σχετική ρήτρα, αφού πρόκειται 
για δικαιοπραξία που υποβάλλεται σε έγγραφο συστατικό τύπο (τυπική 
δικαιοπραξία), η δε πληρεξουσιότητα για την αντιπροσώπευση του εκδότη να 
περιβάλλεται τον έγγραφο τύπο, αρκούντος και του ιδιωτικού εγγράφου (ΑΠ 
397/2008).  
- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του 
ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν περιέχονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα 
και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από 
την ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι σκέψεις και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση 
τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική 
ποινική διάταξη που στη συγκεκριµένη περίπτωση εφαρµόστηκε. 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 κατ' επιλογή, όπως επιβάλλεται από 
το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 του ΚΠ∆. Για τη 
βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, 
έγγραφα, κτλ.) χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνεία του τι προέκυψε 
από καθένα χωριστά. Ιδιαίτερη αιτιολογία για την ύπαρξη του 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 τελέσεώς του, διαλαµβάνεται δε περί αυτού (δόλου) αιτιολογία, 
στην κύρια 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). Η αιτιολογία αυτή µπορεί 
να συµπληρώνεται από το διατακτικό της αποφάσεως, µε το οποίο το σκεπτικό 
αποτελεί ενιαίο σύνολο.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η οποία ιδρύει τον 
προβλεπόµενο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Ε του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, 
όταν το δικαστήριο της ουσίας αποδίδει στο νόµο έννοια διαφορετική από εκείνη που 
έχει πραγµατικά, ενώ εσφαλµένη είναι η εφαρµογή της όταν η απόφαση χωρίς να 
παρερµηνεύει το νόµο, τα πραγµατικά περιστατικά που δέχεται ότι προέκυψαν, 
υπάγει σε διάταξη που δεν αρµόζει στη συγκεκριµένη περίπτωση, παραβιάζοντας έτσι 
ευθέως το νόµο, καθώς και όταν η παραβίαση της διατάξεως αυτής γίνεται εκ 
πλαγίου, πράγµα το οποίο συµβαίνει όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που 
περιλαµβάνεται στο συνδυασµό αιτιολογικού και διατακτικού και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, 
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αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος από τον Άρειο 
Πάγο ο έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 177, 178, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΑΚ: 160, 
ΚΠολ∆: 433,  
Νόµοι: 5960/2011, άρθ. 1, 2, 6, 10, 11, 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 398 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εκ πλαγίου 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν∆ 1325/1972, το έγκληµα της έκδοσης 
ακάλυπτης επιταγής είναι τυπικό και για τη στοιχειοθέτησή του απαιτείται 
αντικειµενικά µεν 1) έκδοση τυπικά έγκυρης επιταγής, δηλαδή συµπλήρωση επί του 
εντύπου της επιταγής των στοιχείων που προβλέπονται στο νόµο, 2) υπογραφή του 
εκδότη, στη θέση υπογραφής του εκδότη, αδιάφορα αν η επιταγή εκδίδεται για 
ατοµικό του χρέος και σύρεται επί προσωπικού του λογαριασµού ή για χρέος άλλου 
και εταιρίας που εκπροσωπείται από αυτόν και σύρεται επί λογαριασµού του άλλου ή 
της εταιρίας, 3) εµπρόθεσµη εµφάνιση της επιταγής προς πληρωµή και 4) έλλειψη 
αντιστοίχων διαθεσίµων κεφαλαίων στον πληρωτή, τόσο κατά το χρόνο έκδοσης, όσο 
και κατά το χρόνο εµφάνισης της επιταγής προς πληρωµή, υποκειµενικά δε, γνώση 
και θέληση των στοιχείων της πράξεως, της έκδοσης δηλαδή επιταγής, που είναι 
ακάλυπτη.  
- 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 αναφέρονται 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.  
- Εσφαλµένη εκ πλαγίου εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν 
έχει εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο 
συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την 
ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να 
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καθίσταται ανέφικτος από τον Άρειο Πάγο ο έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του 
νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 45, 98, 
ΚΠ∆: 329, 333, 358, 364, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 
στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 766 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Στοιχεία εγκλήµατος ακάλυπτης επιταγής. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν∆ 1325/1972, το έγκληµα της έκδοσης 
ακάλυπτης επιταγής είναι τυπικό και για τη στοιχειοθέτησή του απαιτείται 
αντικειµενικά µεν 1) έκδοση τυπικά έγκυρης επιταγής, δηλαδή συµπλήρωση επί του 
εντύπου της επιταγής των στοιχείων που προβλέπονται στο νόµο, 2) υπογραφή του 
εκδότη, στη θέση υπογραφής του εκδότη, αδιάφορα αν η επιταγή εκδίδεται για 
ατοµικό του χρέος και σύρεται επί προσωπικού του λογαριασµού ή για χρέος άλλου 
και εταιρίας που εκπροσωπείται από αυτόν και σύρεται επί λογαριασµού του άλλου ή 
της εταιρίας, 3) εµπρόθεσµη εµφάνιση της επιταγής προς πληρωµή και 4) έλλειψη 
αντιστοίχων διαθεσίµων κεφαλαίων στον πληρωτή, τόσο κατά το χρόνο έκδοσης, όσο 
και κατά το χρόνο εµφάνισης της επιταγής προς πληρωµή, υποκειµενικά δε, γνώση 
και θέληση των στοιχείων της πράξεως, της έκδοσης δηλαδή επιταγής, που είναι 
ακάλυπτη.  
- 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 αναφέρονται 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 συσχέτισή τους. Ενώ, το γεγονός 
ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη 
τα άλλα.  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1155 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία εγκλήµατος. ∆ικαιούχος αποζηµιώσεως και υποβολής 
έγκλησης. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 1 Ν. 5960/1933 "περί επιταγής" (κατά την 
αρχική του διατύπωση και προ της αντικαταστάσεως του µε το άρθρο 1 του ν.δ. 
1325/1972) "εκείνος που εκδίδει εν γνώσει επιταγή µη πληρωθείσα, επί πληρωτή 
παρά τω οποίω, δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια, κατά το χρόνο της έκδοσης 
και της πληρωµής, τιµωρείται µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή ή µε εκατέρα των 
ποινών αυτών". Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 ν.δ. 1325/1972 και 
ορίσθηκε ότι "εκείνος που εκδίδει επιταγή µη πληρωθείσα επί πληρωτή παρά τω 
οποίω δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια κατά τον χρόνο της έκδοσης της 
επιταγής ή της πληρωµής αυτής, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών 
και χρηµατική ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων δραχµών". Από τη διάταξη αυτή, 
από την οποία απαλείφθηκε το "εν γνώσει" της προηγούµενης ρύθµισης, προκύπτει 
ότι το έγκληµα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής είναι τυπικό και για τη 
στοιχειοθέτηση του απαιτείται αντικειµενικά µεν 1) έκδοση τυπικά έγκυρης επιταγής, 
δηλαδή συµπλήρωση επί του εντύπου της επιταγής των στοιχείων που προβλέπονται 
στο νόµο, 2) υπογραφή του εκδότη, στη θέση υπογραφής του εκδότη αδιάφορα αν η 
επιταγή εκδίδεται για ατοµικό του χρέος και σύρεται επί προσωπικού του 
λογαριασµού ή για χρέος άλλου και εταιρείας που εκπροσωπείται από αυτόν και 
σύρεται επί λογαριασµού του άλλου ή της εταιρείας, 3) εµπρόθεσµη εµφάνιση της 
επιταγής προς πληρωµή και 4) έλλειψη αντίστοιχων διαθέσιµων κεφαλαίων στον 
πληρωτή, τόσο κατά το χρόνο έκδοσης όσο και κατά το χρόνο εµφάνισης της 
επιταγής προς πληρωµή, υποκειµενικά δε, γνώση και θέληση των στοιχείων της 
πράξης, της έκδοσης δηλαδή επιταγής, που είναι ακάλυπτη. Με τη νέα δηλαδή 
ρύθµιση, αρκεί ο απλός (ή ενδεχόµενος) και δεν απαιτείται άµεσος δόλος, µε την 
έννοια της εν γνώσει ορισµένου περιστατικού τελέσεως της πράξεως.  
- Από την διάταξη του άνω άρθρου 79§1 Ν. 5960/1933, η οποία θεσπίσθηκε για την 
προστασία όχι µόνο του δηµοσίου, αλλά και του ιδιωτικού συµφέροντος, σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 914 επ. ΑΚ προκύπτει ότι 
εκείνος που εκδίδει ακάλυπτη επιταγή, ζηµιώνοντας έτσι παράνοµα και υπαίτια 
άλλον, υποχρεούται να τον αποζηµιώσει. ∆ικαιούχος της αποζηµιώσεως είναι όχι 
µόνο ο κοµιστής της επιταγής κατά το χρόνο της εµφανίσεως της (τελευταίος 
κοµιστής), αλλά και κάθε υπογραφέας που πλήρωσε την επιταγή, ως εξ αναγωγής 
υπόχρεος, και έγινε κοµιστής, αφού αυτός υφίσταται τελικά τη ζηµία από τη µη 
πληρωµή της επιταγής, η δε ζηµία αυτού είναι απότοκος της παράνοµης 
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συµπεριφοράς του εκδότη και τελεί σε πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια µε αυτήν. 
Σηµειώνεται, ότι το δικαίωµα αναγωγής του (τελευταίου) κοµιστή κατά του εκδότη 
και των προγενέστερων υπογραφέων της επιταγής, παρέχεται από τις διατάξεις του Ν. 
5960/1933 (άρθρο 44), σε οποιοδήποτε υπογραφέα της επιταγής, ο οποίος την 
πλήρωσε. Αντίθετη άποψη, ότι δηλ. δικαιούχος της αποζηµιώσεως από τη µη 
πληρωµή της επιταγής είναι µόνο ο τελευταίος κοµιστής αυτής, δεν συνάγεται ούτε 
από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933, που είχε προστεθεί µε το 
άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2408/1996, και κατά την οποία η ποινική δίωξη (για την πράξη 
της παρ. 1) ασκείται µόνο ύστερα από έγκληση του κοµιστή της επιταγής που δεν 
πληρώθηκε. Τούτο δε διότι από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι ο όρος "κοµιστής" 
της επιταγής χρησιµοποιείται στην παραπάνω διάταξη µόνο υπό την έννοια του 
τελευταίου κοµιστή. Κατά συνέπεια, ως "κοµιστής" θεωρείται κατά τη διάταξη αυτή 
και ο εξ αναγωγής υπόχρεος, ο οποίος πλήρωσε την επιταγή και έγινε κοµιστής της. 
Εκ των άνω διατάξεων προκύπτει ότι δικαίωµα εγκλήσεως κατά του εκδότη 
ακάλυπτης επιταγής έχει και ο εξ αναγωγής υπόχρεος που πλήρωσε την επιταγή και 
έγινε κοµιστής αυτής (ΑΠ 943/ 2009, 1402/ 2010 βλ. και Ολ.ΑΠ Πολιτική 23/ 2007). 
Εποµένως, ο δεύτερος λόγος αναίρεσης µε τον οποίο αποδίδεται στην 
προσβαλλόµενη 91159/ 2010 απόφαση του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών, 
µε την οποία ο αναιρεσείων καταδικάστηκε για έκδοση της αναφεροµένης ακάλυπτης 
επιταγής, η πληµµέλεια της υπέρβασης εξουσίας µε το να µην κηρύξει απαράδεκτη 
την κατ' αυτού ποινική δίωξη αφού τη σχετική έγκληση την υπέβαλε ο Κ. Κ. ως εξ 
αναγωγής υπόχρεος της επιταγής αυτής και εντεύθεν, κατά το λόγο αυτό, µη 
δικαιούµενος στην άσκηση της εγκλήσεως αυτής, είναι αβάσιµος.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 117 παρ.1 ΠΚ, όταν ο νόµος απαιτεί έγκληση για την 
ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης, το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο δικαιούχος 
δεν υποβάλει την έγκληση µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα που έλαβε γνώση για 
την πράξη που τελέστηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για ένα από τους 
συµµετόχους της. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 46 του ΚΠ∆, αν ο παθών 
θέλει να ζητήσει τη δίωξη αξιόποινης πράξης υποβάλλει την έγκληση σύµφωνα µε 
όσα ορίζονται στο άρθρο 42 παρ.2 και 3, δηλαδή µε εγχείριση της εγκλήσεως στον 
Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών ή σε άλλον ανακριτικό υπάλληλο από τον ίδιο τον 
παθόντα ή από ειδικό πληρεξούσιο, το έγγραφο δε της πληρεξουσιότητας, 
προσαρτάται στη συντασσόµενη σχετικώς έκθεση και πρέπει µε αυτό να παρέχεται η 
ειδική εντολή στον πληρεξούσιο, για την υποβολή µηνύσεως για το συγκεκριµένο 
έγκληµα. Η πληρεξουσιότητα δε αυτή µπορεί να δοθεί και µε απλή έγγραφη δήλωση, 
και η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα πρέπει να βεβαιώνεται από 
οποιαδήποτε δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική Αρχή ή δικηγόρο.  
∆ιατάξεις: 
ΑΚ: 297, 298, 914,  
ΠΚ: 117,  
ΚΠ∆: 42, 46,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 44, 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1742 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Τόπος τελέσεως της αξιόποινης πράξεως της εκδόσεως 
ακάλυπτης επιταγής. Προθεσµία εµφάνισης. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 16 του ΠΚ τόπος 
τελέσεως της αξιόποινης πράξεως της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής είναι ο τόπος 
εκδόσεως αυτής, οπότε επί επιταγής που εκδόθηκε στην Ελλάδα εφαρµοστέος 
τυγχάνει ο Ελληνικός Ποινικός νόµος. Κατά δε τη διάταξη 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 παρ. 5 σε αυτό µε το άρθρο 4 παρ. 1 περ. α' 
του Ν. 2408/1996 "εκείνος ο οποίος εκδίδει επιταγή που δεν πληρώθηκε από 
πληρωτή γιατί δεν είχε διαθέσιµα κεφάλαια κατά το χρόνο εκδόσεως της επιταγής ή 
της πληρωµής της τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική 
ποινή τουλάχιστον δέκα χιλιάδων δραχµών". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι το 
έγκληµα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής είναι τυπικό και για τη στοιχειοθέτησή του 
απαιτείται αντικειµενικά :1) έκδοση τυπικά έγκυρης επιταγής 2) υπογραφή του 
εκδότη εµπρόθεσµη εµφάνιση της επιταγής προς πληρωµή και 4) έλλειψη 
αντίστοιχων διαθεσίµων κεφαλαίων στον πληρωτή, τόσο κατά το χρόνο έκδοσης, όσο 
και κατά το χρόνο εµφάνισης της επιταγής προς πληρωµή, υποκειµενικά δε γνώση 
και θέληση των στοιχείων της πράξης της έκδοσης δηλαδή της επιταγής, που είναι 
ακάλυπτη.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του άνω Ν. 5960/1993, το οποίο περιέχει κανόνα 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ο νόµος της χώρας, όπου θα πληρωθεί η επιταγή, ορίζει 
την προθεσµία εµφανίσεως της επιταγής προς πληρωµή και τη δυνατότητα του 
εκδότη να ανακαλέσει την επιταγή ή να προβεί σε αντίσταση κατά της πληρωµής.  
Προκειµένου δε περί επιταγής που είναι πληρωτέα στην Ελλάδα η προθεσµία 
εµφανίσεώς της για πληρωµή ρυθµίζεται από τη διάταξη του άρθρου 29 του Ν. 
5960/1933 και είναι οκταήµερη.  
- Από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη δε 
εφαρµογή τέτοιας διατάξεως 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 το 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. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 5, 16,  
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ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 29, 75, 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 468 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Εγκλήµατα ηµεδαπών που τελέστηκαν στην αλλοδαπή. Έκδοση ακάλυπτης 
επιταγής. Στοιχεία εγκλήµατος. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Υπέρβαση 
εξουσίας. 
- Κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του ΠΚ "Οι ελληνικοί ποινικοί νόµοι εφαρµόζονται και για 
πράξη που χαρακτηρίζεται απ' αυτούς ως κακούργηµα ή πληµµέληµα και που 
τελέστηκε στην αλλοδαπή από ηµεδαπό, αν η πράξη αυτή είναι αξιόποινη και κατά 
τους νόµους της χώρας στην οποία τελέστηκε ή αν διαπράχθηκε σε πολιτειακά 
ασύντακτη χώρα". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι για την εφαρµογή των 
ελληνικών ποινικών νόµων για πράξη που χαρακτηρίζεται απ' αυτούς ως πληµµέληµα 
και που διαπράχθηκε στην αλλοδαπή από ηµεδαπό, απαιτείται ως εξωτερικός µεν 
όρος του αξιοποίνου να είναι η πράξη αυτή αξιόποινη και κατά τους νόµους της 
χώρας στην οποία ετελέσθη, ως δικονοµική δε προϋπόθεση, έγκληση του παθόντος ή 
αίτηση της κυβερνήσεως της χώρας, που τελέστηκε το πληµµέληµα. Η έγκληση αυτή 
ασκεί επιρροή µόνο στην άσκηση της ποινικής διώξεως και δεν αποτελεί συστατικό 
στοιχείο του εγκλήµατος. Γι' αυτό πρέπει να µνηµονεύεται και να αιτιολογείται στη 
δικαστική απόφαση, µόνο αν προκύπτει θέµα σχετικό µε την έγκληση, ως δικονοµική 
προϋπόθεση για την άσκηση της ποινικής διώξεως.  
- Από τη διάταξη δε του άρθρου 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1993 "περί επιταγής" που 
ορίζει, ότι "εκείνος που εκδίδει επιταγή που δεν πληρώθηκε από πληρωτή γιατί δεν 
είχε διαθέσιµα κεφάλαια κατά το χρόνο εκδόσεως της επιταγής ή της πληρωµής της 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική ποινή τουλάχιστον 
δέκα χιλιάδων δραχµών", προκύπτει ότι το έγκληµα, της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής 
είναι τυπικό και για τη στοιχειοθέτησή του απαιτείται: 1) εµπρόθεσµη εµφάνιση της 
επιταγής προς πληρωµή 2) έλλειψη αντίστοιχων διαθεσίµων κεφαλαίων στον 
πληρωτή, τόσο κατά το χρόνο, της έκδοσης όσο και κατά το χρόνο εµφάνισης της 
επιταγής προς πληρωµή και 3) δόλος για την ύπαρξη του οποίου αρκεί η γνώση του 
εκδότη για την έλλειψη διαθεσίµων κατά τους ανωτέρω χρόνους.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του άνω Ν. 5960/1993, το οποίο περιέχει κανόνα 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ο νόµος της χώρας, όπου θα πληρωθεί η επιταγή, ορίζει 
την προθεσµία εµφανίσεως της επιταγής προς πληρωµή και τη δυνατότητα του 
εκδότη να ανακαλέσει την επιταγή ή να προβεί σε αντικατάσταση κατά της 
πληρωµής.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 193 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ιδίου κώδικα λόγο 
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αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 
τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα 
οποία στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόσθηκε.  
- Υπέρβαση εξουσίας, ως λόγος αναίρεσης κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η ΚΠ∆, 
υπάρχει όταν το δικαστήριο ασκεί δικαιοδοσία που δεν του παρέχει ο νόµος ή χωρίς 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται κατά το νόµο για την άσκησή της ή 
όταν παραλείπει να ασκήσει τη δικαιοδοσία που του παρέχει ο νόµος, αν και 
συντρέχουν οι απαιτούµενες προϋποθέσεις.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 6, 
ΚΠολ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
Νόµοι: 5960/1993, άρθ. 75, 79,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Ελλ∆νη 2012, σελίδα 1480 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 
42 
 
Ακάλυπτη επιταγή - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1043 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ακάλυπτη επιταγή. Στοιχεία εγκλήµατος. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. αυτοτελείς ισχυρισµοί. Πραγµατογνωµοσύνη. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 79 παρ.1 Ν. 5960/1933 "περί επιταγής", όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.∆. 1325/1972, τιµωρείται µε τις οριζόµενες σε 
αυτό ποινές εκείνος που εκδίδει επιταγή, η οποία δεν πληρώθηκε από τον πληρωτή, 
γιατί δεν είχε σε αυτόν αντίστοιχα διαθέσιµα κεφάλαια κατά τον χρόνο της εκδόσεως 
της επιταγής ή της πληρωµής της. Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι για την 
στοιχειοθέτηση του προβλεποµένου από αυτή εγκλήµατος της εκδόσεως ακαλύπτου 
επιταγής, απαιτείται, πλην των άλλων, έκδοση ακαλύπτου επιταγής, µη πληρωθείσα 
κατά τον χρόνο της εµφανίσεως της από την πληρώτρια τράπεζα, λόγω ελλείψεως 
αντιστοίχων διαθεσίµων κεφαλαίων σε αυτή κατά τον χρόνο της εκδόσεως ή της 
πληρωµής και γνώση του εκδότου περί της ελλείψεως αυτής.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του Κ.Π.∆. λόγο αναιρέσεως της δικαστικής 
αποφάσεως συνιστά και η έλλειψη της απαιτουµένης από τις διατάξεις των άρθρων 
93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας, καθώς και η εσφαλµένη εφαρµογή και ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. Τέτοια 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 ταυ 
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εγκλήµατος, για το οποίο κατεδικάσθη ο κατηγορούµενος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελίωσαν, οι σκέψεις και οι νοµικοί συλλογισµοί, δια των οποίων έγινε η υπαγωγή 
των περιστατικών που απεδείχθησαν στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική 
διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση 
του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που 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 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 συνήγορο του και τείνουν στην άρση του αδίκου χαρακτήρα 
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. 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 ΠΚ, αφού η 
παραδοχή της οδηγεί στην επιβολή µειωµένης, κατά το άρθρο 83 του ίδιου Κώδικα, 
ποινής, εφόσον, βεβαίως, αυτός προβλήθηκε κατά τον προεκτεθέντα σαφή και 
ορισµένο τρόπο (ΑΠ 589/2011, 729/2011).  
- 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. 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 λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο και, σε 
κάθε περίπτωση, δεν είναι αντίθετα µε αυτές. ∆ιαφορετικά, δεν προκύπτει µε 
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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 δικαστικό συµβούλιο ή από το δικαστήριο και 
συνεκτιµάται µαζί µε τις άλλες αποδείξεις για τη διαµόρφωση της κρίσεως του ως 
απλό έγγραφο, οπότε δεν είναι αναγκαίο να µνηµονεύεται ως ιδιαίτερο αποδεικτικό 
µέσο (ΑΠ 1289/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 170, 178, 183, 333, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΠΚ: 83, 84,  
Νόµοι: 5960/1933, άρθ. 79, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακυρότητα - Ανάγνωση εγγράφων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1249 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Μη ανάγνωση εγγράφου. Ακυρότητα. Παραγραφή. Αναιρείται η προσβαλλόµενη 
απόφαση. Παύει η ποινική δίωξη. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 364 παρ. 1 ΚΠ∆ προκύπτει ότι η µη ανάγνωση 
εγγράφου που υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας συνιστά 
κατά το άρθρο 170 παρ. 2 του ιδίου Κώδικα έλλειψη ακροάσεως, η οποία ιδρύει το 
από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως εφόσον από τα πρακτικά 
της δίκης προκύπτει ότι ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορος του ζήτησαν την ανάγνωση 
του και το δικαστήριο δεν την επέτρεψε ή παρέλειψε να αποφανθεί επί του σχετικού 
αιτήµατος.  
- Από την επισκόπηση των πρακτικών της προσβαλλόµενης απόφασης προκύπτει ότι 
δια του από 17-09-2009 δικογράφου αυτοτελών ισχυρισµών του αναιρεσείοντος, που 
ενσωµατώθηκε στην προσβαλλόµενη απόφαση, ο αναιρεσείων ζήτησε την ανάγνωση 
των άνω εγγράφων πλην από τα ίδια πρακτικά και το σκεπτικό της προσβαλλόµενης 
προκύπτει ότι τα έγγραφα αυτά δεν αναγνώστηκαν ούτε το ∆ικαστήριο απάντησε επί 
του αιτήµατος του τούτου. Συνεπώς ιδρύθηκε ο προβαλλόµενος δέκατος πρόσθετος 
λόγος αναίρεσης και πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση. Ενόψει δε του 
ότι η πράξη αυτή τελέστηκε, κατά την προσβαλλόµενη απόφαση, την 31-01-2002 
(χρόνος έκδοσης αλλά και εµφάνισης της ακάλυπτης επιταγής ΑΠ 9667 2006) και 
µέχρι την παρούσα συζήτηση παρήλθε χρονικό διάστηµα πλέον των 8 ετών εχώρησε 
παραγραφή της πληµµεληµατικής αυτής πράξεως και κατ' εφαρµογή των διατάξεων 
των άρθρων 111 παρ. 3. 112, 113 ΠΚ και 370 ΚΠ∆ πρέπει να παύσει οριστικά η κατά 
του αναιρεσείοντος ποινική δίωξη για την πράξη αυτή.  
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∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 111, 112, 113, 
ΚΠ∆: 364, 510 παρ. 1 στοιχ. Β, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Ακυρότητα - Ανάγνωση εγγράφων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 632 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απόλυτη ακυρότητα. Λήψη υπόψη µη αναγνωσθέντος εγγράφου. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 502 παρ 1 εδ γ' και δ' ΚΠοιν∆ σε κάθε περίπτωση διαβάζονται και 
λαµβάνονται υπόψη από το δικαστήριο τα πρακτικά της πρωτοβάθµιας δίκης που 
περιέχουν τις καταθέσεις των µαρτύρων που εξετάστηκαν, οι ένορκες καταθέσεις που 
δόθηκαν στην προδικασία στις περιπτώσεις του άρθρου 365 και τα έγγραφα που 
αναφέρονται στο άρθρο 364. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα άρθρα 329-338, 340, 
344, 347, 348, 349, 352, 357-363, 366-373. Περαιτέρω, από το συνδυασµό των 
διατάξεων των άρθρων 329, 331, 358, 364 παρ. 1 ΚΠοιν∆, προκύπτει ότι 
δηµιουργείται απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, σύµφωνα µε 
το άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ δ' ΚΠοιν∆ και ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ 
Α' ΚΠοιν∆ λόγος αναίρεσης, και όταν το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του έγγραφο 
για τη στήριξη της καταδικαστικής για τον κατηγορούµενο κρίσης του χωρίς αυτό να 
έχει αναγνωστεί κατά την ακροαµατική διαδικασία, διότι έτσι παραβιάζεται το 
δικαίωµα του κατηγορουµένου που απορρέει από το άρθρο 358 του ίδιου κώδικα, να 
προβαίνει σε δηλώσεις, παρατηρήσεις και εξηγήσεις σχετικά µε το αποδεικτικό µέσο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 329, 331, 358, 364, 502, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 25 
 
Ακυρότητα - Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1659 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Μαρτυρία συγκατηγορουµένου. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο 
ακροατήριο. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά το άρθρο 211Α του ΚΠ∆, που προστέθηκε µε το άρθρο 2 §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 §1 εδαφ. δ του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι 



 

[117] 
 

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 πληροφόρησής τους έχουν τον συγκατηγορούµενο. ∆εν παραβιάζεται, όµως, 
η ανωτέρω διάταξη, όταν το δικαστήριο για το σχηµατισµό της κρίσεώς του για την 
ενοχή του κατηγορουµένου δεν στηρίζεται αποκλειστικώς στη µαρτυρική κατάθεση ή 
στην οµολογία του συγκατηγορουµένου, αλλά συνδυαστικά, τόσο στη µαρτυρική 
κατάθεσή ή στην απολογία του συγκατηγορουµένου, όσο και σε καταθέσεις των 
µαρτύρων και τα αναγνωσθέντα έγγραφα. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 Κ.Π.∆, 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. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 480, 
ΚΠ∆: 211Α, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Ακυρότητα - Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1247 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο αποτελεί λόγο 
αναιρέσεως. Μεταβιβαστικό αποτέλεσµα της έφεσης. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Κατ' άρθρον 171 παρ.1 Κ.Π.∆. "Ακυρότητα που λαµβάνεται και αυτεπαγγέλτως υπ' 
όψη από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και στον Άρειο Πάγο 
προκαλείται:1) Αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν: α)... δ) την εµφάνιση 
την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουµένου και την άσκηση των 
δικαιωµάτων που του παρέχονται από το νόµο...", κατά δε το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. 
Α' ιδίου Κώδικα η απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο 
ακροατήριο αποτελεί λόγο αναιρέσεως. Περαιτέρω, η κυρία διαδικασία, όπως 
συνάγεται από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 307 επ. 314, 320, 321, 
339, 340 και 343 ΚΠ∆, αρχίζει είτε µε την έναρξη της προπαρασκευαστικής 
διαδικασίας, δηλαδή µε την επίδοση στον κατηγορούµενο της κλήσεως ή του 
κλητηρίου θεσπίσµατος, µε τα οποία καλείται στο ακροατήριο, είτε µε την εµφάνιση 
του κατηγορουµένου στο ακροατήριο και την µη εναντίωσή του στη συζήτηση της 
υποθέσεως, ενώ κατά το άρθρο 174 § 2 ΚΠ∆ "Η ακυρότητα της κλήσης στο 
ακροατήριο ή του κλητηρίου θεσπίσµατος του κατηγορουµένου ... η ακυρότητα της 
επίδοσης ή της κοινοποίησής τους ... καλύπτονται αν εκείνος που κλητεύθηκε στη 
δίκη εµφανιστεί και δεν προβάλλει αντιρρήσεις για την πρόοδό της ...." Από την 
τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι, αν ο κατηγορούµενος δεν εµφανισθεί κατά 
την πρωτοβάθµιο δίκη και δικασθεί ερήµην, η ως άνω ακυρότητα της επιδόσεως της 
κλήσεως ή του κλητηρίου θεσπίσµατος ως διαδικαστικής πράξεως που κατ΄ ανάγκην 
επιδρά στο κύρος της διαδικασίας στο ακροατήριο και στην καταδικαστική απόφαση 
που θα εκδοθεί, δεν καλύπτεται και µπορεί να προταθεί στο δευτεροβάθµιο 
δικαστήριο µε λόγο εφέσεως κατά της εκκλητής αποφάσεως.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 502 παρ. 2 του ΚΠ∆, κατά την οποία "σε κάθε 
περίπτωση το δευτεροβάθµιο δικαστήριο έχει την εξουσία να κρίνει µόνο για εκείνα 
τα µέρη της πρωτόδικης απόφασης, στα οποία αναφέρονται οι προβαλλόµενοι στην 
έφεση λόγοι", συνάγεται µε σαφήνεια, ότι το µεταβιβαστικό αποτέλεσµα της εφέσεως 
προσδιορίζεται από την έκταση αυτής και των λόγων εφέσεως και µπορεί να είναι 
είτε καθολικό, όταν προσβάλλεται ολόκληρη η απόφαση, δηλαδή όλα τα κεφάλαια 
αυτής, είτε µερικό, όταν προσβάλλονται ορισµένα µόνο από τα κεφάλαιά της.  
- Η επιβαλλόµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, η έλλειψη της οποίας 
ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ιδίου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, 
υπάρχει, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, όταν περιέχονται σε αυτή µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά που 
αποδείχθηκαν από την ακροαµατική 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 τις οποίες έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόστηκε. Η επιβαλλόµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της απόφασης, 
πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 174, 307 επ., 314, 320, 321, 339, 340, 343, 502, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 
1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ακυρότητα - Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1057 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απόλυτη ακυρότητα που λαµβάνεται και αυτεπαγγέλτως υπόψη από το ∆ικαστήριο 
σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και στον Άρειο Πάγο. Υπαγωγή στρατιωτικά ποινικά 
∆ικαστήρια. Εξαιρέσεις. 
- Κατά το άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ' ΚΠοιν∆, απόλυτη ακυρότητα που λαµβάνεται 
και αυτεπαγγέλτως υπόψη από το ∆ικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και 
στον Άρειο Πάγο ακόµη προκαλείται αν δεν τηρηθούν οι διατάξεις που καθορίζουν 
την εµφάνιση, την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση του κατηγορουµένου και την 
άσκηση των δικαιωµάτων που του παρέχονται, στις περιπτώσεις και µε τις 
διατυπώσεις που επιβάλλει ο νόµος. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 173 παρ. 2 του ίδιου 
Κώδικα από τις απόλυτες ακυρότητες που µνηµονεύονται στο άρθρο 171, όσες 
αναφέρονται σε πράξεις της προδικασίας µπορούν να προτείνονται ωσότου γίνεται 
αµετάκλητη η παραποµπή στο ακροατήριο και κατά το επόµενο άρθρο 174 παρ.1 
ακυρότητα που δεν προτάθηκε σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο καλύπτεται, κατά 
δε το άρθρο 176 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα αρµόδιο να κηρύξει την ακυρότητα των 
πράξεων της προδικασίας είναι το ∆ικαστικό Συµβούλιο, ενώ των πράξεων της 
διαδικασίας στο ακροατήριο, και της κύριας και της προπαρασκευαστικής, το 
∆ικαστήριο που αναλαµβάνει την εκδίκαση της κατηγορίας. Από το συνδυασµό των 
διατάξεων αυτών συνάγεται ότι η πρόταση της απόλυτης ακυρότητας για πράξεις της 
προδικασίας πρέπει να γίνεται µέχρι την αµετάκλητη παραποµπή του 
κατηγορουµένου στο ακροατήριο, διαφορετικά καλύπτεται µε αποτέλεσµα να µη 
µπορεί να ληφθεί υπόψη ούτε αυτεπαγγέλτως, αρµόδιο δε για την κήρυξη ή µη της 
ακυρότητας αυτής είναι το ∆ικαστικό Συµβούλιο µέχρι την αµετάκλητη παραποµπή 
του κατηγορουµένου στο ακροατήριο, οπότε αυτό απεκδύεται από κάθε δικαιοδοσία 
επί της υποθέσεως. Περαιτέρω, δεν αποτελούν 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 
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περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας.  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 193 του ΣΠΚ (Ν. 2287/96), οι στρατιωτικοί 
(δηλ. όσοι υπάγονται στο στρατό ξηράς, θάλασσας, αέρα και το λιµενικό σώµα κατά 
το άρθρο 5§1β' ΣΠΚ), υπάγονται στα στρατιωτικά ποινικά ∆ικαστήρια (βλ. 
Μαργαρίτη Ποινικός Κώδικας, Εισ. Σηµ. στο άρθρ.1-2, αρ.3 επ.). Υπάγονται δε κατ' 
εξαίρεση στην αρµοδιότητα των κοινών δικαστηρίων οι στρατιωτικοί: α)εκείνοι οι 
οποίοι τέλεσαν πληµµελήµατα ή κακουργήµατα του κοινού ποινικού δικαίου, δηλ. όχι 
κάποιο από τα στρατιωτικά εγκλήµατα που προβλέπονται από το ΣΠ∆ κατά τη 
διάρκεια της άδειας, αργίας ή διαθεσιµότητάς τους, β)όσοι διαπράττουν 
πληµµελήµατα στο ακροατήριο, γ)όσοι διαπράττουν εκλογικά αδικήµατα, δ)όσοι 
διαπράττουν ναυταπάτη, πειρατεία και µονοµαχία, ε)όσοι διαπράττουν αδικήµατα 
κατά αστυνοµικού οργάνου κατά την εκτέλεση αστυνοµικών καθηκόντων και 
στ)όσων τα πληµµελήµατα ή κακουργήµατα υπάχθηκαν µε ειδικό νόµο στο Εφετείο 
επί συµµετοχής µε ιδιώτη (Μαργαρίτης, ό.π.).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 171, 173, 174, 176,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ακυρότητα - Κακή σύνθεση του δικαστηρίου ή του συµβουλίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 947 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αντικατάσταση Εισαγγελέα. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 1 περ. α του ΚΠ∆ απόλυτη 
ακυρότητα, που ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α του ΚΠ∆, 
επιφέρει η µη τήρηση των διατάξεων που καθορίζουν τη σύνθεση του δικαστηρίου. 
Από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 στοιχ. β και παρ. 4 εδ. β του Κώδικα 
Οργανισµού ∆ικαστηρίων και Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών, που κυρώθηκε 
µε τον Ν. 1756/1988, όπως αυτός ισχύει), προκύπτει ότι το Μονοµελές 
Πληµµελειοδικείο συγκροτείται από Πρόεδρο Πρωτοδικών ή Πληµµελειοδίκη, 
παρίσταται δε και ο αρµόδιος Εισαγγελέας. Εξ άλλου µε τις διατάξεις των 
παραγράφων 1, 4, 5 και 7 στοιχ. Β του άρθρου 17 του ίδιου ως άνω Κώδικα, όπως η 
παράγραφος 4 στοιχ. Β του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε στο σύνολο της µε το 
άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 2172/1993, όπως τα δύο τελευταία εδάφια της ίδιας 
παραγράφου αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3327/2005, και όπως η 
παρ. 7 στοιχ. Β του ίδιου άρθρου αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 
3327/2005, ορίζονται, αντιστοίχως , τα εξής: 1) Άρθρο 17 στοιχ Β' , παρ.1 και 4: " Σε 
όσα Πρωτοδικεία και Εφετεία προβλέπεται οργανικός αριθµός δέκα πέντε (15) 
τουλάχιστον δικαστών και στις αντίστοιχες Εισαγγελίες, οι συνθέσεις των ποινικών 
δικαστηρίων καταρτίζονται µε κλήρωση. Με βάση τους άνω πίνακες ενεργείται η 
κλήρωση έως ότου συγκροτηθούν όλα τα δικαστήρια του µηνός . Αν εξαντληθούν οι 
κλήροι πριν συµπληρωθούν όλες οι συνθέσεις, τοποθετούνται πάλι στην 
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κληρωτίδα...Στο δικαστήριο που ενεργεί την κλήρωση µετέχουν δύο γραµµατείς, οι 
οποίοι τηρούν τα πρόχειρα πρακτικά χωριστά µε χρήση χηµικού χάρτη σε δύο όµοια 
πρωτότυπα ο καθένας, τα οποία υπογράφονται στην έδρα από τα µέλη της σύνθεσης. 
Το ένα από αυτά αναρτάται αµέσως στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου". 2) 
Άρθρο 17 στοιχ.Β παρ. 5: " Με την ίδια διαδικασία ορίζονται οι αναπληρωµατικοί 
δικαστές και εισαγγελείς και οι συµπάρεδροι δικαστές και δεύτεροι εισαγγελείς". Και 
3) Άρθρο 17 στοιχ.Β παρ. 7 : " α) Αντικατάσταση δικαστή που έχει κληρωθεί ως 
µέλος της σύνθεσης του δικαστηρίου, καθώς και του Εισαγγελέα, δεν επιτρέπεται, 
παρά µόνον από τον αναπληρωµατικό δικαστή που ορίζεται κατά τη διαδικασία των 
παρ. 4 και 5 για λόγους ασθενείας ή ανυπέρβλητης υπηρεσιακής ή προσωπικής 
ανάγκης του κληρωθέντος µέλους της σύνθεσης του δικαστηρίου. Ο λόγος της 
αναπλήρωσης αναγράφεται στα πρακτικά του δικαστηρίου, β) Όπου δεν διενεργείται 
κλήρωση, ο δικαστής ή ο εισαγγελέας, που διευθύνει το δικαστήριο ή την εισαγγελία, 
αν εµφανισθεί ανυπέρβλητη δυσχέρεια για την κατάρτιση της σύνθεσης του 
δικαστηρίου, µε αιτιολογηµένη πράξη του, αντικαθιστά ή ορίζει τους δικαστές ή τον 
εισαγγελέα , αντιστοίχως".  
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι σε όσα Πρωτοδικεία οι συνθέσεις των 
ποινικών δικαστηρίων καταρτίζονται µε κλήρωση, προβλέπεται δηλαδή οργανικός 
αριθµός τουλάχιστον δέκα πέντε (15) δικαστών, αντικατάσταση δικαστή που έχει 
κληρωθεί ως µέλος της σύνθεσης του δικαστηρίου καθώς και του εισαγγελέα γίνεται 
µόνο από αναπληρωµατικό δικαστή ή εισαγγελέα που έχει ορισθεί, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία των παρ. 4 και 5 του προαναφερόµενου άρθρου 17, για λόγους ασθενείας 
ή ανυπέρβλητης υπηρεσιακής ή προσωπικής ανάγκης του κληρωθέντος µέλους της 
συνθέσεως, αποκλειόµενης πλέον της αντικατάστασης του µε πράξη του οικείου 
οργάνου.  
- Με την συµµετοχή, ως Εισαγγελέα της έδρας, του Ειρηνοδίκη, αντί των νοµίµως 
κληρωθέντων εισαγγελικών λειτουργών, δηµιουργήθηκε απόλυτη ακυρότητα, λόγω 
κακής συνθέσεως του δικαστηρίου, και πρέπει κατά παραδοχή, ως βάσιµου, του από 
το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α του ΚΠ∆ µοναδικού λόγου της κρινόµενης αιτήσεως 
αναιρέσεως, να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση και να παραπεµφθεί η υπόθεση 
για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 171, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Ακυρότητα - Προσβολή δικαιωµάτων κατηγορουµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1036 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απολογία κατηγορουµένου. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 366 του ΚΠ∆ προκύπτει, ότι εκείνος που διευθύνει τη 
συζήτηση στο ακροατήριο καλεί υποχρεωτικά τον κατηγορούµενο σε απολογία, είτε 
αυτός το ζητήσει είτε όχι. ∆ιαφορετικά δηµιουργείται, κατά το άρθρο 171 παρ.1 περ. 
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δ' του ίδιου Κώδικα, ακυρότητα της διαδικασίας, εκ της οποίας ιδρύεται λόγος 
αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ.1 περ. Α' του ΚΠοιν∆. Αυτό, όµως, προϋποθέτει 
αυτοπρόσωπη του κατηγορούµενου παράσταση στο ακροατήριο. Όταν αυτός δεν 
παρίσταται στο ακροατήριο αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπείται στη δίκη από 
συνήγορο, ο συνήγορος του δεν µπορεί να απολογηθεί για λογαριασµό του 
κατηγορούµενου, ούτε καλείται σε απολογία.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 366, 510 παρ.1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ακυρότητα - Προσβολή δικαιωµάτων κατηγορουµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1218 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση δικαιωµάτων κατηγορουµένου. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 309 παρ. 2 και 318 εδ. α' του 
ΚΠοιν∆ προκύπτει, ότι το Συµβούλιο Εφετών, αν υποβληθεί σ' αυτό σχετική αίτηση 
του κατηγορουµένου, είναι υποχρεωµένο να διατάξει την ενώπιον του εµφάνιση του 
αιτούντος, καθώς και των λοιπών διαδίκων, προς παροχή οποιασδήποτε 
διευκρινίσεως που αφορά την υπόθεση, µπορεί δε να απορρίψει την αίτηση µόνο αν 
συντρέχουν ορισµένοι λόγοι, οι οποίοι πρέπει ειδικώς να αναφέρονται στο βούλευµα. 
Η παραβίαση των διατάξεων αυτών, που αποβλέπουν στην υπεράσπιση του 
κατηγορουµένου και την άσκηση των δικαιωµάτων που ανήκουν σ' αυτόν, επιφέρει 
απόλυτη ακυρότητα, σύµφωνα µε το όρθρο 171 παρ. 1 περ. δ' του ίδιου Κώδικα και 
ιδρύει λόγο αναιρέσεως του βουλεύµατος, κατά το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. α' του 
ΚΠ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 216, 386, 
ΚΠ∆: 309, 318, 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ακυρότητα - Προσβολή δικαιωµάτων κατηγορουµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 399 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Παράλειψη να δοθεί ο 
λόγος στον κατηγορούµενο. 
- Από το άρθρο 369 του ΚΠ∆, προκύπτει ότι όταν τελειώσει η αποδεικτική 
διαδικασία, εκείνος που διευθύνει τη συζήτηση δίνει υποχρεωτικά το λόγο στον 
κατηγορούµενο µετά από τον εισαγγελέα ή τους παριστάµενους πολιτικώς ενάγοντα 
και αστικώς υπεύθυνο, έστω και αν ο κατηγορούµενος δεν το ζητήσει. Η παράβαση 
της διατάξεως αυτής, ως αναφεροµένης στην υπεράσπιση του κατηγορουµένου και 
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στην άσκηση δικαιώµατος που του παρέχεται ρητά από το νόµο, επιφέρει, σύµφωνα 
µε το άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ' ΚΠ∆, απόλυτη ακυρότητα, που συνέβη κατά τη 
διαδικασία στο ακροατήριο, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του 
ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως. Τέτοια ακυρότητα δηµιουργείται και όταν, µετά το 
πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας και την αγόρευση του Εισαγγελέα επί της 
ενοχής, δεν δοθεί ο λόγος στον κατηγορούµενο ή το συνήγορο του, προκειµένου να 
αντιταχθεί και να εκθέσει τις απόψεις του επί της κατηγορίας (ΟλΑΠ 3/2011). 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 25 
 
Αναίρεση - Αναίρεση Εισαγγελέα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1016 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναίρεση εισαγγελέα. Έλλειψη αιτιολογίας. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 505 παρ.2, 473 παρ.3, 479 ΚΠ∆, σε συνδυασµό µε 
τις των άρθρων 504, 506 ιδίου Κώδικος, σαφώς προκύπτει ότι ο εισαγγελεύς του 
Αρείου Πάγου µπορεί να ζητήσει την αναίρεση πάσης αποφάσεως οιουδήποτε 
ποινικού δικαστηρίου ήτοι και της αθωωτικής αποφάσεως δι' οιονδήποτε, εκ των εις 
το άρθρο 510 παρ.1 ΚΠ∆ λόγων, συνεπώς και δι' έλλειψη αιτιολογίας (στοιχ.∆') 
ειδικής, που επιβάλλει το Σύνταγµα, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από την 
καταχώριση της αποφάσεως καθαρογεγραµµένης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από 
τη γραµµατεία του ποινικού δικαστηρίου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 473, 479, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Αναίρεση κατά βουλεύµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1238 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Περιορισµός του δικαιώµατος ασκήσεως αναιρέσεως εναντίον βουλεύµατος από τον 
κατηγορούµενο. 
- Κατά το άρθρο 463 του ΚΠ∆, ένδικο µέσο µπορεί να ασκήσει µόνο εκείνος που ο 
νόµος του δίνει ρητά το δικαίωµα, κατά δε το άρθρο 476 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, το 
ένδικο µέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο, εκτός των άλλων περιπτώσεων, που 
αναφέρονται στη διάταξη αυτή και όταν ασκήθηκε εναντίον βουλεύµατος για το 
οποίο δεν προβλέπεται ή από πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωµα. Περαιτέρω το 
άρθρο 482 του ΚΠ∆, το οποίο καθόριζε τις περιπτώσεις ασκήσεως του ενδίκου µέσου 
της αναιρέσεως κατά βουλευµάτων από τον κατηγορούµενο, καταργήθηκε από το 
άρθρο 34 Ν. 3904/2010. Έτσι µε τη ρύθµιση αυτή από την ηµεροµηνία ενάρξεως της 
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ισχύος του ανωτέρω Ν. 3904/2010 (23-12-2010) απαγορεύεται πλέον στον 
κατηγορούµενο η άσκηση του ενδίκου µέσου της αναιρέσεως εναντίον οποιουδήποτε 
βουλεύµατος Συµβουλίου Εφετών ή Πληµµελειοδικών. Τέτοια αναίρεση µπορεί να 
ασκήσει µόνον ο Εισαγγελέας, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 483 Κ.Π.∆. Πρέπει 
στο σηµείο αυτό να τονισθεί ότι ο περιορισµός του δικαιώµατος ασκήσεως 
αναιρέσεως εναντίον βουλεύµατος από τον κατηγορούµενο, συµπορεύεται µε τα 
άρθρα 4 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Συντάγµατος, αφού ούτε άνιση ρύθµιση περιέχει, 
που να συνεπάγεται δυσµενή µεταχείριση ορισµένων διαδίκων, ούτε στερεί τον 
διάδικο από το δικαίωµα παροχής έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια, δοθέντος 
µάλιστα και του ότι ο κοινός νοµοθέτης δεν υποχρεούται από το Σύνταγµα να 
θεσπίζει ένδικα µέσα κατά των αποφάσεων και ως εκ τούτου ο διάδικος µπορεί και 
οφείλει να υπολογίζει, κατά την εκδίκαση της υποθέσεως του, ότι είναι ενδεχόµενο η 
µέλλουσα να εκδοθεί απόφαση (ή βούλευµα) να µην υπόκειται σε ένδικα µέσα, παρά 
το γεγονός ότι αυτά επιτρέπονταν κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της δίκης (ή 
της ποινικής διώξεως). Όπου κρίθηκε αναγκαία η καθιέρωση ενδίκου µέσου, υπήρξε 
ρητή αποτύπωση της βουλήσεως του συνταγµατικού νοµοθέτη µε τις ειδικές 
προβλέψεις των άρθρων 95 παρ. 1 β' (αναίρεση τελεσιδίκων αποφάσεων των 
διοικητικών δικαστηρίων για υπέρβαση εξουσίας ή παράβαση νόµου) και 96 παρ. 2 
Συντάγµατος (έφεση στο αρµόδιο Τακτικό δικαστήριο κατά των αποφάσεων 
αστυνοµικών αρχών και αρχών αγροτικής ασφάλειας). ∆εν είναι δε αντίθετες οι 
ανωτέρω διατάξεις ούτε και προς το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α, που καθιερώνει την 
αρχή της δίκαιης δίκης, από την οποία δεν συνάγεται υποχρέωση του κοινού 
νοµοθέτη για καθιέρωση ενδίκων µέσων, αλλά ούτε και στο άρθρο 26 του 
Συντάγµατος, το οποίο καθιερώνει την αρχή της διακρίσεως των εξουσιών (ΑΠ 
1486/2005).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 463, 476, 482, 483, 
Σ: 20,  
ΕΣ∆Α: 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Αναίρεση κατά βουλεύµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 907 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναίρεση κατά αθωωτικών αποφάσεων. 
- Κατά το άρθρο 506 του ΚΠ∆ "την αναίρεση των αθωωτικών αποφάσεων µπορούν 
να ζητήσουν: α) ο κατηγορούµενος ... β) ο Εισαγγελέας ..., και 3) ο µηνυτής ή εκείνος 
που άσκησε έγκληση αν καταδικάστηκαν σε αποζηµίωση και τα έξοδα (άρθρο 71). 
Εξάλλου, κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠ∆, όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε, 
µεταξύ άλλων περιπτώσεων και από πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωµα ή εναντίον 
απόφασης ή βουλεύµατος, για τα οποία δεν προβλέπεται, το αρµόδιο να κρίνει επ' 
αυτού Συµβούλιο ή ∆ικαστήριο (σε Συµβούλιο), µετά από πρόταση του Εισαγγελέα 
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και αφού ακούσει τους τυχόν διαδίκους, καλούµενους προς τούτο, κηρύσσει 
απαράδεκτο το ένδικο µέσο και διατάσσει την εκτέλεση του προσβληθέντος 
βουλεύµατος ή αποφάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 506, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Εκπρόθεσµη αναίρεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1160 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προθεσµία για την άσκηση αναίρεσης. Ποιές αποφάσεις προσβάλλονται µε αίτηση 
αναίρεσης. Έννοια των όρων "ανέκκλητη" και "τελεσίδικη" απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 504 παρ. 1 του ΚΠ∆, "όταν ο νόµος δεν ορίζει ειδικά κάτι άλλο, 
αίτηση αναίρεσης επιτρέπεται µόνο κατά της απόφασης που, όπως απαγγέλθηκε, δεν 
προσβάλλεται µε έφεση και κατά της απόφασης του δευτεροβαθµίου δικαστηρίου 
που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση έφεσης, αν µε τις αποφάσεις αυτές το δικαστήριο 
αποφάνθηκε τελειωτικά για την κατηγορία, ή αν έπαυσε οριστικά, ή κήρυξε 
απαράδεκτη την ποινική δίωξη. Αναίρεση κατά των αποφάσεων του 
Πταισµατοδικείου επιτρέπεται µόνο για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 510 
παρ.1 στοιχ. Α' , Γ' , Ε' , ΣΤ' και Η'". Κατά το άρθρο 507 παρ.2 του ΚΠ∆, "Για τις 
ανέκκλητες καταδικαστικές αποφάσεις του Πταισµατοδικείου που επιβάλλουν στον 
απόντα κατηγορούµενο µόνο την ποινή του προστίµου, η προθεσµία για την αναίρεση 
είναι µηνιαία και αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης.  
- Στο άρθρο 473 παρ. 3 του ΚΠ∆, στο οποίο ρητώς παραπέµπει το άρθρο 507 παρ. 1 
του ίδιου Κώδικα, ορίζεται ότι "η προθεσµία για την άσκηση της αναίρεσης αρχίζει 
από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωρισθεί καθαρογραφηµένη στο ειδικό 
βιβλίο που τηρείται από τη γραµµατεία του ποινικού δικαστηρίου ... ". Η τελευταία 
αυτή διάταξη υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να έχει ο ενδιαφερόµενος υπόψη του το 
πλήρες κείµενο του αιτιολογικού της αποφάσεως, για να είναι σε θέση να διατυπώσει 
κατά τρόπο σαφή και ορισµένο, κάποιον από τους προβλεπόµενους στο άρθρο 510 
παρ. 1 ΚΠ∆ λόγους αναιρέσεως και να αποφεύγεται η άσκηση µαταίως αιτήσεως 
αναιρέσεως, όταν δεν προκύπτει νόµιµος λόγος, ώστε να αποτρέπεται η άσκοπη 
ταλαιπωρία και οικονοµική επιβάρυνση του διαδίκου. Εξάλλου, οι αποφάσεις, που 
από την έκδοσή τους δεν υπόκεινται σε έφεση, χαρακτηρίζονται ως "ανέκκλητες", 
θεωρούνται δε ως υποδιαίρεση των υπό ευρεία έννοια τελεσίδικων αποφάσεων. 
Ενόψει των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι στην έννοια του όρου "τελεσίδικη 
απόφαση" του άρθρου 473 παρ, 3 ΚΠ∆, περιλαµβάνονται και οι δύο κατηγορίες 
αποφάσεων κατά των οποίων επιτρέπεται αναίρεση, σύµφωνα µε το άνω άρθρο 504 
παρ. 1 ΚΠ∆, δηλαδή όχι µόνον οι αποφάσεις των δευτεροβαθµίων δικαστηρίων που 
έχουν εκδοθεί ύστερα από άσκηση εφέσεως, αλλά και οι αποφάσεις που όπως 
απαγγέλθηκαν, δεν προσβάλλονται µε έφεση (ανέκκλητες) και δη, είτε από διάδικους 
και εισαγγελείς, είτε µόνον από τον ασκούντα την αναίρεση (βλ. ΟλΑΠ 6/2002). Τη 
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λύση αυτή επιβάλλει, όχι µόνο η γραµµατική ερµηνεία της ανωτέρω διατάξεως του 
άρθρου 473 παρ. 3 του ΚΠ∆, στην οποία ο νοµοθέτης εκφράστηκε στενότερα, 
αναφέροντας µόνο τις τελεσίδικες αποφάσεις γιατί αυτές είναι το συνήθως 
συµβαίνον, αλλά επιβάλλει και η προαναφερόµενη ανάγκη την οποία η ίδια διάταξη 
στοχεύει να ικανοποιήσει και η οποία συντρέχει, τόσο για τις αποφάσεις των 
δευτεροβάθµιων δικαστηρίων, όσο και για τις αποφάσεις των πρωτοβαθµίων 
δικαστηρίων που έχουν απαγγελθεί ανεκκλήτως. Εποµένως, η προθεσµία για την 
άσκηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που έχει απαγγελθεί ανεκκλήτως κατά τα 
εκτεθέντα, αρχίζει, αδιακρίτως για όλους τους ενδιαφεροµένους (διαδίκους και 
εισαγγελείς), κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 473 παρ. 3 ΚΠ∆, από την καταχώριση της 
αποφάσεως καθαρογραφηµένης στο προβλεπόµενο ειδικό βιβλίο. Αντίθετη άποψη, 
σύµφωνα µε την οποία η προθεσµία αναιρέσεως αρχίζει από τη δηµοσίευση και όχι 
από την, µετά την καθαρογραφή, ως άνω καταχώρηση, φαλκιδεύει το δικαίωµα 
πρόσβασης στο δικαστήριο του Αρείου Πάγου του καταδικασθέντος σε µη εφέσιµη 
ποινή και παραβιάζει έτσι το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α, αφού άλλως θα 
υποχρεωνόταν σε προσβολή της προφορικά και αναιτιολόγητα εξενεχθείσας στο 
ακροατήριο κρίσης του δικαστηρίου, µε λόγους αναίρεσης πριν η απόφαση λάβει 
υλική µορφή µε τη συνταγή και την καταχώρηση αυτής καθαρογραµµένης στο ειδικό 
βιβλίο του δικαστηρίου (βλ. την από 11-4-2002 απόφαση του Ε∆∆Α επί της 
υποθέσεως ΑΕΠΙ κατά Ελλάδος). Και ναι µεν κατά την παρ. 2 του ίδιου ως άνω 
άρθρου 507 ΚΠ∆, ορίζεται ειδικά ότι "για τις ανέκκλητες καταδικαστικές αποφάσεις 
του Πταισµατοδικείου που επιβάλλουν στον απόντα κατηγορούµενο µόνο την ποινή 
του προστίµου, η προθεσµία για την αναίρεση είναι µηνιαία και αρχίζει από τη 
δηµοσίευση της απόφασης", ωστόσο θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι η διάταξη του 
άρθρου 473 παρ.3 του ΚΠ∆ έχει γενική εφαρµογή και άρα ως αφετηρία της σχετικής 
ειδικής προθεσµίας λαµβάνεται η καθαρογραφή και καταχώριση και της ως άνω 
ανέκκλητης απόφασης του Πταισµατοδικείου και όχι η απλή δηµοσίευση αυτής.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 473, 504, 507,  
ΕΣ∆Α: 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 34 
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1415 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Απάτη σε βάρος του δηµοσίου. Τεκµήριο αθωότητας. Έλλειψη ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- 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, 



 

[127] 
 

µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και εκείνος της από το άρθρο 93 του 
Συντάγµατος ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Ειδικά, προκειµένου για 
αθωωτική απόφαση, ενόψει του τεκµηρίου αθωότητας, που θεσπίζεται και από τη 
διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 της ΕΣ∆Α (ν.δ. 53/1974) και δεδοµένου, ότι αντικείµενο 
αποδείξεως στην ποινική δίκη αποτελεί η ενοχή και όχι η αθωότητα του 
κατηγορουµένου, τέτοια έλλειψη αιτιολογίας, που θεµελιώνει λόγο αναιρέσεως, 
υπάρχει, όταν στην απόφαση δεν εκτίθενται καθόλου τα πραγµατικά περιστατικά της 
πράξεως, είτε όταν το δικαστήριο δεν αιτιολογεί µε σαφήνεια και πληρότητα, γιατί 
δεν πείστηκε για την ενοχή του κατηγορουµένου από τα αποδεικτικά µέσα που 
προσδιορίζονται στα πρακτικά της αποφάσεως και τα οποία έλαβε υπόψη για το 
σχηµατισµό της κρίσης του. Η αθωωτική απόφαση για να είναι αιτιολογηµένη πρέπει 
το δικαστήριο να αναφέρει ότι έλαβε υπόψη του και συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά 
µέσα που είχε στη διάθεσή του και όχι µόνο µερικά από αυτά προκειµένου να 
διαµορφώσει την κρίση του. Τέτοια έλλειψη αιτιολογίας υπάρχει ακόµη όταν το 
δικαστήριο παραλείπει να εκτιµήσει στο σύνολό της µια ιδιαίτερα σοβαρή και 
κρίσιµη µαρτυρική κατάθεση (ΑΠ 1065, 1066/2008, ΑΠ 1402/2001).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 479, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1034 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή ή ερµηνεία 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουµένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγον αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' 
ΚΠ∆, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία απεδείχθησαν από την 
ακροαµατική διαδικασία και από τα οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε συνήγαγε 
την ύπαρξη των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, για το 
οποίο κατεδικάσθη ο κατηγορούµενος, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα 
περιστατικά αυτά και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή 
των περιστατικών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. ∆ια την ύπαρξη 
τοιαύτης αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ο δόλος, που ως υποκειµενικό στοιχείο 
ενυπάρχει, κατά τα άρθρα 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 ΠΚ, στη θέληση παραγωγής των 
συγκροτούντων την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος πραγµατικών 
περιστατικών και εξυπακούεται ότι υπάρχει αυτός από την πραγµάτωσή τους, δεν 
απαιτείται να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, εκτός εάν ο νόµος απαιτεί πρόσθετα στοιχεία 
για την υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, όπως την τέλεση της πράξεως µε 
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τον "σκοπό" προκλήσεως ορισµένου αποτελέσµατος (υπερχειλής δόλος) ή µε την 
γνώση ορισµένου περιστατικού ή εάν ο δόλος έχει τη µορφή του ενδεχοµένου 
τοιούτου, οπότε η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στα στοιχεία αυτά.  
- Λόγον αναιρέσεως κατ' άρθρον 510 παρ. 1 στοιχ. Ε ΚΠ∆ συνιστά η εσφαλµένη 
εφαρµογή ή ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία υπάρχει 
όταν το δικαστήριο αποδίδει στο νόµο έννοια διαφορετική από εκείνη που 
πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη είναι η εφαρµογή αυτού, όταν το δικαστήριο χωρίς 
να παρερµηνεύει το νόµο, δεν υπάγει στην αληθινή έννοιά του τα πραγµατικά 
περιστατικά που δέχεται ότι προέκυψαν, καθώς και όταν η σχετική διάταξη 
παρεβιάσθη εκ πλαγίου, διότι, δεν αναφέρονται στην απόφαση κατά τρόπο σαφή, 
πλήρη και ορισµένο και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία 
εδέχθη, ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος του Αρείου Πάγου για την ορθή ή µη 
εφαρµογή του Νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 27, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1064 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Παράνοµη λειτουργία τηλεοπτικού 
σταθµού.  
- 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 αναφέρονται 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.  
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, 
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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 είναι απαράδεκτοι και το δικαστήριο της ουσίας δεν 
υπέχει υποχρέωση να απαντήσει αιτιολογηµένα στην απόρριψη τους.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 170, 333, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 5060/1931, άρθ. 29, 30, 
Νόµοι: 1291/1982, άρθ. 3, 
Νόµοι: 1730/1987, άρθ. 2, 16, 16Α, 
Νόµοι: 2328/1995, άρθ. 4,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1179 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απόρριψη αιτήµατος αναβολής. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αναιρείται 
η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Η επιβαλλόµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία , δεν αφορά µόνο την κύρια 
απόφαση, αλλά και την παρεµπίπτουσα απόφαση, µε την οποία το δικαστήριο 
απέρριψε αίτηµα αναβολής της δίκης, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον προβλεπόµενο 
από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως. Συνίσταται δε η κατά 
τις προαναφερόµενες διατάξεις ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της 
παρεµπίπτουσας αυτής απόφασης στην αναφορά των πραγµατικών περιστατικών που 
αποδείχθηκαν κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, των αποδείξεων που τα 
θεµελιώνουν, καθώς και των συλλογισµών µε τους οποίους κατέληξε το δικαστήριο 
στην απορριπτική του αιτήµατος αναβολής κρίση του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1234 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Έλλειψη νόµιµης βάσης. Αναίρεση εισαγγελέα. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 505 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, ο Εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου µπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε αποφάσεως µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται από το άρθρο 479 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα (ενός µηνός). 
Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου µπορεί να 
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ασκεί αναίρεση κατά οποιασδήποτε αποφάσεως, αθωωτικής ή καταδικαστικής, 
οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου και για όλους τους λόγους του άρθρου 510 παρ. 
1 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, µεταξύ των οποίων και για έλλειψη της ειδικής 
και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας που απαιτείται από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ίδιου Κώδικα. Εφόσον πρόκειται για αθωωτική απόφαση, 
εν όψει και του τεκµηρίου αθωότητας του κατηγορουµένου, που θεσπίζεται και από 
το άρθρο 6 παρ. 2 του ΕΣ∆Α (ν.δ. 53/1974) και µε δεδοµένο ότι αντικείµενο 
αποδείξεως στην ποινική δίκη αποτελεί η ενοχή και όχι η αθωότητα του 
κατηγορουµένου, ο οποίος κηρύσσεται ένοχος µόνον αν αποδειχθεί η ενοχή του και 
όχι αν δεν αποδειχθεί η αθωότητα του, η έλλειψη αυτή υπάρχει όταν το δικαστήριο 
της ουσίας δεν αναφέρει σε αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς λογικά κενά τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία και από τα 
οποία αποκλείεται η συνδροµή των αντικειµενικών ή υποκειµενικών όρων του 
εγκλήµατος ή δεν αναφέρει τις αποδείξεις από τις οποίες πείσθηκε για τη µη 
συνδροµή των ως άνω όρων και τους νοµικούς λόγους βάσει των οποίων κατέληξε σε 
αθωωτική κρίση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 479, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1476 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Χρόνος τελέσεως του 
εγκλήµατος. 
- Η έλλειψη της κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντ. και 139 του ΚΠ∆ απαιτούµενης 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας της ποινικής απόφασης ιδρύει τον από το 
αρθρ. 510 παρ.1 του ίδιου Κώδικα λόγο αναίρεσης. Τέτοια αιτιολογία υπάρχει όταν η 
κρινόµενη απόφαση αναφέρει µε πληρότητα σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις: α) τα 
πραγµατικά περιστατικά που αποδείχτηκαν, β) πως αποδείχτηκαν, δηλαδή µε ποιες 
σκέψεις και συλλογισµούς κατέληξε στην κρίση του το δικαστήριο. Στην έννοια των 
πραγµατικών περιστατικών που απαιτούνται να αναφέρονται ως αποδειχθέντα 
περιλαµβάνονται κατά κύριο λόγο τα στοιχεία που θεµελιώνουν την αντικειµενική 
και την υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, όπως και ο τόπος και ο χρόνος 
τελέσεως αυτού. ∆εν υπάρχει, όµως, έλλειψη αιτιολογίας όταν ο χρόνος δεν ασκεί 
έννοµη επιρροή στην ταυτότητα της πράξεως, δεν εµποδίζει τον έλεγχο για το 
εµπρόθεσµο της έγκλησης ή δεν συνδέεται µε την παραγραφή (ΑΠ 850/2001 
Ποιν.Χρ.2002,320).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 719 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραβίαση προσωπικών δεδοµένων µε σκοπό τον προσπορισµό παράνοµου 
περιουσιακού οφέλους µε βλάβη τρίτου. Απόπειρα εκβίασης κατ' εξακολούθηση. 
Συκοφαντική δυσφήµηση κατ' εξακολούθηση. Παραβίαση απορρήτου 
τηλεφωνηµάτων και προφορικής συνοµιλίας. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ 
επιβαλλόµενης ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, που ιδρύει λόγο 
αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ίδιου Κώδικα, συντρέχει όταν 
στην καταδικαστική απόφαση δεν εκτίθενται µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία το δικαστήριο της 
ουσίας στήριξε την κρίση του για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι 
νοµικοί συλλογισµοί µε τους οποίους υπήγαγε τα περιστατικά που αποδείχθηκαν 
στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφάρµοσε. Έλλειψη τέτοιας αιτιολογίας 
υπάρχει και όταν η αιτιολογία είναι εντελώς τυπική, προς την οποία εξοµοιώνεται και 
εκείνη που παραπέµπει στα πραγµατικά περιστατικά του διατακτικού. Και ναι µεν το 
αιτιολογικό µαζί µε το διατακτικό της αποφάσεως, στο οποίο ως λογικό συµπέρασµα 
καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία του εγκλήµατος, αποτελούν ενιαίο όλο και είναι 
παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωσή τους, πλην όµως η συµπλήρωση αυτή δεν µπορεί 
να φθάσει µέχρι σηµείου ολικής αναφοράς στα περιστατικά που αναγράφονται στο 
διατακτικό της αποφάσεως.  
- Με τις παραδοχές αυτές, το Πενταµελές Εφετείο Αθηνών που εξέδωσε την 
προσβαλλόµενη απόφαση, δεν διέλαβε στην απόφασή του, την επιβαλλόµενη ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, αλλά η αιτιολογία είναι ασαφής. Πράγµατι, 
σύµφωνα µε τις παραπάνω παραδοχές του αιτιολογικού της, προκύπτει ότι δεν γίνεται 
σ' αυτό οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά, που 
αφορούν τις συγκεκριµένες πράξεις, για τις οποίες ο αναιρεσείων κηρύχθηκε ένοχος, 
ούτε εκτίθενται οι νοµικές σκέψεις µε τις οποίες υπήχθησαν τα περιστατικά αυτά στις 
διατάξεις που εφαρµόσθηκαν και οι ελλείψεις αυτές δεν µπορούν να αναπληρωθούν 
από όσα περιέχονται στο διατακτικό, στο οποίο παραπέµπει το αιτιολογικό. 
Ειδικότερα, δεν εκτίθενται παντελώς τα συγκεκριµένα εκείνα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία θεµελιώνουν κατά τα αντικειµενικά και υποκειµενικά τους 
στοιχεία τις ανωτέρω πράξεις, για τις οποίες αυτός καταδικάσθηκε και τα οποία να 
στηρίζουν την κρίση του δικαστηρίου για την ενοχή του. Ούτε εκτίθενται αντίστοιχα 
πραγµατικά περιστατικά τα οποία να αιτιολογούν την κρίση του δικαστηρίου, τόσο 
για τον σκοπό επίτευξης από µέρους του αναιρεσείοντος παράνοµου περιουσιακού 
οφέλους, όπως απαιτεί η διάταξη του άρθρου 22 του ν. 2472/1997, όσο και για την 
πρόθεσή του να δυσφηµήσει την εγκαλούσα, καθώς και ανάλογα περιστατικά, τα 
οποία να στηρίζουν την κρίση του δικαστηρίου, ότι όσα αυτός διέδωσε σε βάρος της 
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τυγχάνουν ψευδή και ότι ο ίδιος τελούσε σε γνώση της αναλήθειάς τους, αλλά και τα 
περιστατικά εκείνα που θεµελιώνουν τα λοιπά αδικήµατα. Μόνη δε η παραδοχή και η 
αναφορά στο αιτιολογικό ότι ο κατηγορούµενος τέλεσε τις πράξεις, όπως αυτές 
αναφέρονται στο διατακτικό, και "τις οποίες εν πολλοίς παραδέχθηκε ο 
κατηγορούµενος στο ακροατήριο", δεν είναι ικανή να αναπληρώσει οποιαδήποτε 
έλλειψη της αιτιολογίας, την οποία επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 
του Σ και 139 του Κ.Π.∆. Τούτο γιατί δεν µπορεί να συµπληρωθεί το αιτιολογικό της 
µε την καθολική αναφορά στο διατακτικό της προσβαλλοµένης αποφάσεως (ΑΠ 
83/2008), αφού, όπως προεκτέθηκε, δεν εκτίθενται στο αιτιολογικό της ανάλογα 
πραγµατικά περιστατικά, τα οποία να συνέχονται οπωσδήποτε, είτε µε τον τόπο και 
το χρόνο τέλεσης των πράξεων για τις οποίες κηρύχθηκε ένοχος, είτε ακόµη, µε 
εκείνα τα περιστατικά που συνδέονται µε την επίτευξη από µέρους του 
αναιρεσείοντος παράνοµου περιουσιακού οφέλους, ή µε τη γνώση του για όσα ψευδή 
γεγονότα διέδωσε σε βάρος της εγκαλούσας, ή µε τον τρόπο που προσπάθησε να 
εξαναγκάσει τη εγκαλούσα, να προβεί σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 2472/1977, άρθ. 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1482 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- 'Ελλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. ∆ ως λόγος για να αναιρεθεί η 
απόφαση µπορεί να προταθεί η έλλειψη από την απόφαση της ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας που επιβάλλει το Σύνταγµα .Η καταδικαστική 
απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ 3 του Συντάγµατος και 139 
ΚΠ∆ απαιτουµένη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας 
ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆ 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 εφαρµόσθηκε. 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. Πρέπει όµως να προκύπτει µε βεβαιότητα από την 
απόφαση ότι έχουν ληφθεί υπόψη στο σύνολο τους και όχι µόνο µερικά απ' αυτά. Η 
παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά, η 
παράλειψη αξιολογικής συσχέτισης των διαφόρων αποδεικτικών µέσων µεταξύ τους 
ή ακόµη και η εσφαλµένη εκτίµηση αυτών δεν αποτελούν λόγο αναιρέσεως διότι στις 
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περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας. Εξάλλου, η επιβαλλόµενη κατά τα ανωτέρω ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία της αποφάσεως πρέπει να υπάρχει όχι µόνο ως προς την κατηγορία, αλλά 
να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς που προβάλλονται από τον 
κατηγορούµενο η 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. Η απόρριψη ενός τέτοιου 
ισχυρισµού, πρέπει να αιτιολογείται ιδιαιτέρως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1496 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Eσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης 
- Aπό το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 148 έως 153, 473 παρ. 2, 474 παρ.2, 
476 παρ.1, 509 παρ. 1 και 510 ΚΠ∆ προκύπτει ότι, για το κύρος και κατ' ακολουθίαν 
το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως, πρέπει στη δήλωση 
ασκήσεώς της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισµένο οι λόγοι για τους 
οποίους ασκείται. Αν δεν περιέχεται σ' αυτήν ένας τουλάχιστον ορισµένος λόγος, από 
τους αναφεροµένους περιοριστικά στο άρθρο 510 ΚΠ∆, µε µνεία των περιστατικών 
που θεµελιώνουν την επικαλούµενη πληµµέλεια η αίτηση είναι απαράδεκτη και ως 
τέτοια απορριπτέα (άρθρο 513 ΚΠ∆). Ειδικότερα, για το ορισµένο του εκ του άρθρου 
510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγου αναιρέσεως, για έλλειψη της επιβαλλόµενης από τα 
άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας και δεδοµένου ότι ο λόγος αυτός δεν διαφοροποιείται ως προς το 
παραδεκτό του από τους άλλους λόγους αναιρέσεως, πρέπει να προσδιορίζεται µε την 
αναίρεση σε τί συνίσταται η έλλειψη αυτή, αν δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου 
αιτιολογία, ως προς όλα ή ως προς συγκεκριµένα κεφάλαια της αποφάσεως, ή αν η 
υπάρχουσα είναι ελλιπής και 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).  
- Eσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που συνιστά τον 
από το άρθρο 510 παρ. 1 Ε' ΚΠ∆ λόγο αναίρεσης, υφίσταται, όταν ο δικαστής 
προσδίδει σε αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που έχει πραγµατικά, ή όταν δεν 
υπήγαγε σωστά τα περιστατικά που δέχθηκε στις εφαρµοσθείσες διατάξεις. Για να 
είναι δε ο λόγος αυτός ορισµένος, πρέπει να γίνεται µνεία της ουσιαστικής ποινικής 
διάταξης που φέρεται ότι παραβιάστηκε, καθώς και της αποδιδόµενης σε σχέση µε τη 
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διάταξη αυτή πληµµέλειας, δηλαδή σε τί συνίσταται η εσφαλµένη εφαρµογή ή 
ερµηνεία της διάταξης που εφαρµόστηκε από την προσβαλλόµενη απόφαση. 
Περαιτέρω, απαράδεκτος είναι ο λόγος αναίρεσης στο µέτρο που µε αυτόν πλήττεται 
η ανέλεγκτη ουσιαστική κρίση του ∆ικαστηρίου, αφού αυτός δεν περιλαµβάνεται 
µεταξύ των περιοριστικώς αναφερόµενων στο άρθρο 510 παρ. 1 του ΚΠ∆ λόγων 
αναίρεσης κατά αποφάσεων. Έτσι, η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων από το 
δικαστήριο της ουσίας και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη 
αξιολόγηση των µαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως 
κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά, η µη αξιολογική συσχέτιση αυτών µεταξύ τους 
και η µη αναφορά από ποιο αποδεικτικό µέσο προέκυψε η κάθε παραδοχή, δεν 
αποτελούν λόγους αναιρέσεως της αποφάσεως, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές 
πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγµατα κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 148 - 153, 473, 476, 509, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΠΚ: 372, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1065 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση µε προµελετηµένο δόλο. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των αρθρ. 93 
παρ.3 του Συντ. και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.δ λόγο αναίρεσης 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 καταδικάσθηκε ο 
κατηγορούµενος και αναφέρονται οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν, όπως και οι 
λογικοί συλλογισµοί µε βάση τους οποίους υπήχθησαν τα περιστατικά που 
αποδείχτηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη 
τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ:  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1226 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αυτοτελείς ισχυρισµοί. Ελαφρυντική 
περίσταση. 
- Η επιβαλλόµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 
ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της αποφάσεως πρέπει να εκτείνεται 
και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς του κατηγορουµένου. Είναι δε αυτοτελείς εκείνοι 
οι ισχυρισµοί, οι οποίοι κατατείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή 
αποκλείουν ή µειώνουν την ικανότητα προς καταλογισµό ή οδηγούν στην εξάλειψη 
του αξιοποίνου ή σε µείωση της ποινής. Πρέπει, όµως, οι ισχυρισµοί αυτί να 
προβάλλονται κατά τρόπο ορισµένο, δηλαδή µε όλα τα πραγµατικά περιστατικά που 
κατά νόµο απαιτούνται για τη θεµελίωσή τους, έτσι ώστε να µπορούν να 
αξιολογηθούν και σε περίπτωση αποδοχής να οδηγούν στο ειδικότερο ευνοϊκό για τον 
κατηγορούµενο συµπέρασµα. ∆ιαφορετικά, δεν υπάρχει υποχρέωση του δικαστηρίου 
της ουσίας να αποφανθεί επί των ισχυρισµών αυτών (αορίστων) µε ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισµός είναι και εκείνος που 
προβάλλεται από τον κατηγορούµενο για συνδροµή στο πρόσωπό του ελαφρυντικής 
περιστάσεως από τις αναφερόµενες στο άρθρο 84 παρ.2 ΠΚ, αφού η παραδοχή της 
οδηγεί, κατά την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, στην επιβολή µειωµένης ποινής 
κατά το µέτρο του άρθρου 83 του ίδιου κώδικα. Ως ελαφρυντική περίσταση κατά το 
άρθρο 84 παρ.2 ΠΚ θεωρείται, µεταξύ άλλων και "το ότι στην πράξη του ωθήθηκε 
από όχι ταπεινά αίτια".  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 83, 84, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1027 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
- 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 
αναιρέσεως της καταδικαστικής αποφάσεως, κατά το άρθρο 510 περ. ∆' 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 
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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 πράξεως 
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 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 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 (ΑΠ 1/2010).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1002 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως. Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την επιβαλλόµενη από τις διατάξεις του άρθρου 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆' του 
ίδιου κώδικα, λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα, 
και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά, περιστατικά που αποδείχθηκαν 
από 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 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' εαυτό ότι δεν ελήφθησαν υπόψη 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 
εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη 
αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη της 
µεταξύ τους αξιολογικώς συσχετίσεως, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε το 
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πρόσχηµα της ελλείψεως της αιτιολογίας πλήττεται απαραδέκτως η αναιρετικώς 
ανέλεγκτη περί τα πράγµατα κρίση του ∆ικαστηρίου.  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που ιδρύει τον από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΠΚ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, όχι µόνον όταν το 
δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως 
αποδεδειγµένα, στη διάταξη που εφαρµόσθηκε αλλά και όταν η διάταξη 
παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι στο πόρισµα της απόφασης που 
περιλαµβάνεται σε συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίστανται ανέφικτος ο έλεγχος από 
τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νόµιµης βάσης.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 329, 331, 332 παρ. 2, 358, 364 και 369 του ΚΠοιν∆, 
προκύπτει ότι η συνεκτίµηση από το ∆ικαστήριο, ως αποδεικτικού µέσου, για το 
σχηµατισµό της κρίσεώς του περί ενοχής του κατηγορουµένου, εγγράφου που δεν 
αναγνώσθηκε στο ακροατήριο, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, κατά το 
άρθρο 171 παρ. 1 εδ. δ' του ίδιου κώδικα, η οποία ιδρύει του εκ του άρθρου 510 παρ. 
1 στοιχ. Α' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως, διότι αποστερείται έτσι ο κατηγορούµενος του 
δικαιώµατος να προβεί σε δηλώσεις, παρατηρήσεις και εξηγήσεις σχετικά µε το 
αποδεικτικό αυτό µέσο, επάγεται δε και παραβίαση των περί προφορικότητας της 
συζητήσεως στο ακροατήριο και κατ' αντιµωλίαν διεξαγωγής της δίκης αρχών, οι 
οποίες περιλαµβάνονται στην έννοια της δηµοσιότητας της διαδικασίας από την 
οποία δηµιουργείται ο κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Γ' ΚΠοιν∆ λόγος αναιρέσεως. 
Το περιεχόµενο, εξάλλου, του εγγράφου δεν είναι αναγκαίο να αναφέρεται στα 
πρακτικά της απόφασης, είναι όµως αναγκαίο να αναφέρονται τα στοιχεία εκ των 
οποίων προσδιορίζεται επαρκώς η ταυτότητά του, έτσι ώστε να µην καταλείπεται 
αµφιβολία για το ποιο έγγραφο αναγνώσθηκε. Ο προσδιορισµός, δηλαδή, της 
ταυτότητας του εγγράφου είναι αναγκαίος για τη δηµιουργία βεβαιότητας ότι το 
έγγραφο αυτό και όχι κάποιο άλλο αναγνώσθηκε στη συγκεκριµένη δίκη και έτσι 
δόθηκε η δυνατότητα στον κατηγορούµενο να εκθέσει τις απόψεις του και να κάνει 
τις παρατηρήσεις του ως προς το περιεχόµενό του (κατά το άρθρο 358 ΚΠοιν∆). 
∆ιαφορετικά, αν δηλαδή η ταυτότητα του εγγράφου δεν προσδιορίζεται επαρκώς, 
υπάρχει η ίδια ακυρότητα και παραβίαση της δηµοσιότητας της διαδικασίας στο 
ακροατήριο.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 26, 27, 42, 98, 216, 386,  
ΚΠ∆: 329, 331, 332, 358, 364, 369, 510 παρ.1 στοιχ. Α, 510 παρ.1 στοιχ. Γ, 510 
παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1005 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Eιδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρ. 93 
παρ. 3 του Συντ. και 139 του Κ.Π.∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. δ λόγο αναίρεσης 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 κηρύχτηκε ένοχος ο 
κατηγορούµενος και αναφέρονται οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν, όπως και οι 
λογικοί συλλογισµοί µε βάση τους οποίους υπήχθησαν τα περιστατικά που 
αποδείχτηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη 
τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει 
να προκύπτει από την απόφαση µε βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί υπόψη και εκτιµηθεί 
όλα στο σύνολο τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για την βεβαιότητα αυτή 
πρέπει να µνηµονεύονται όλα έστω και 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. Η αιτιολογία της απόφασης 
παραδεκτά συµπληρώνεται µε το διατακτικό µαζί µε το οποίο αποτελεί ενιαίο 
σύνολο. Απαιτείται να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για 
το σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης όλα τα αποδεικτικά µέσα και όχι µερικά 
µόνο από αυτά κατ επιλογή. Εξάλλου ο ακυρωτικός έλεγχος στα πλαίσια της 
αναιρετικής δίκης γίνεται αποκλειστικά µε βάση τα πραγµατικά περιστατικά που 
διαλαµβάνονται στα πρακτικά της ποινικής δίκης στο σκεπτικό της προσβαλλόµενης 
απόφασης που παραδεκτά συµπληρώνεται από το διατακτικό της. Λόγοι αναγόµενοι 
στην πληµµελή εκτίµηση των αποδείξεων ή ερειδόµενοι επί περιστατικών κειµένων 
εκτός των παραδοχών της προσβαλλόµενης απόφασης τα οποία κατά τις σχετικές 
αιτιάσεις έπρεπε να γίνουν δεκτά στα πλαίσια της αξιολόγησης των κατ' ιδίαν 
αποδεικτικών µέσων είναι απαράδεκτοι.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1225 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
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- Η απόφαση µε την οποία απορρίπτεται το ένδικο µέσο ως απαράδεκτο, λόγω 
εκπρόθεσµης ασκήσεώς του για να έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των 
άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, από την έλλειψη της οποίας ιδρύεται ο από το άρθρο 510§1 στοιχ.∆ του 
ίδιου Κώδικα λόγος αναίρεσης, πρέπει να διαλαµβάνει το χρόνο επίδοσης στον 
εκκαλούντα της προσβαλλόµενης µε την έφεση απόφασης, αν απαγγέλθηκε απόντος 
αυτού, το χρόνο άσκησης της έφεσης, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο 
προκύπτει η επίδοση, χωρίς ειδικότερο προσδιορισµό των στοιχείων της εγκυρότητας 
του αποδεικτικού και της επίδοσης, εκτός εάν προβάλλεται µε την έφεση λόγος 
ακυρότητας της επίδοσης ή ανώτερης βίας, εξαιτίας της οποίας απωλέσθηκε η 
προθεσµία, οπότε η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στα ζητήµατα αυτά (ΟλΑΠ 6 
& 7/1994 και 4/1995).  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 719 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Eιδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Iσχυρισµός περί πραγµατικής ή 
συγγνωστής νοµικής πλάνης. Eσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. Aπόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Λήψη υπόψη ως 
αποδεικτικών στοιχείων εγγράφων, τα οποία δεν αναγνώσθηκαν.  
- Η ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία των αποφάσεων πρέπει να επεκτείνεται 
και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς, εκείνους δηλαδή που προβάλλονται στο 
δικαστήριο της ουσίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 170 παρ. 2 και 33 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 αυτής, εφόσον, όµως αυτοί προβάλλονται κατά 
τρόπο σαφή και ορισµένο, µε όλα δηλαδή τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία είναι 
αναγκαία κατά την οικεία διάταξη για τη θεµελίωσή τους. ∆ιαφορετικά το 
∆ικαστήριο της ουσίας δεν υπέχει υποχρέωση να απαντήσει αιτιολογηµένα στην 
απόρριψή τους. Τέτοιος ισχυρισµός είναι και αυτός περί πραγµατικής ή συγγνωστής 
νοµικής πλάνης, αφού η παραδοχή τον οδηγεί στον µη καταλογισµό της πράξεως στο 
δράστη και κατά συνέπεια στην απαλλαγή του. Από τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 1 
του ΠΚ, η οποία ορίζει ότι η πράξη δεν καταλογίζεται στο δράστη αν αυτός κατά το 
χρόνο τέλεσης αγνοεί τα περιστατικά που τη συνιστούν προκύπτει ότι η πραγµατική 
πλάνη είναι η άγνοια ή η εσφαλµένη αντίληψη του πράττοντος για κάποιο ουσιαστικό 
όρο της αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος. Επί πραγµατικής πλάνης ο 
δράστης αγνοεί ή εσφαλµένα αντιλαµβάνεται τι πράττει, αναφέρεται δε αυτή σε 
περιστατικά της εγκληµατικής πράξεως και δη όχι µόνο σε γεγονότα ή πραγµατικές 
καταστάσεις αλλά και σε νοµικές ιδιότητες ή σχέσεις ή άλλα αξιολογικά στοιχεία της 
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αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος και είναι αδιάφορα ποιά υπήρξε η πηγή 
της πλάνης. Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 2 ΠΚ που ορίζει ότι "η 
πράξη δεν καταλογίζεται στο δράστη αν αυτός πίστεψε λόγω πλάνης ότι είχε 
δικαίωµα να τελέσει την πράξη και η πλάνη αυτή είναι συγγνωστή" προκύπτει ότι 
πλάνη υπάρχει όταν ο δράστης γνωρίζει µεν τι πράττει, αλλά είτε αγνοεί ότι η πράξη 
του είναι κατ' αρχήν άδικη, είτε πιστεύει πεπλανηµένως ότι δικαιούται να προβεί σ' 
αυτήν και η πλάνη συνίσταται σε εσφαλµένη αντίληψη κανόνα δικαίου και υπό τα 
ειδικώς αναφερόµενα περιστατικά συντρέχει περίπτωση που αποκλείει το αξιόποινο. 
Επιβάλλεται, όµως, να είναι συγγνωστή η πλάνη για το καταλογισµό του αξιοποίνου, 
µε την έννοια ότι οποιαδήποτε επιµέλεια και αν κατέβαλε ο αυτουργός δεν µπορούσε 
να διαγνώσει το άδικο της πράξεως. Το αρµόδιο δικαστήριο συνεκτιµά τις ειδικές 
περιστάσεις της συγκεκριµένης περιπτώσεως που αναφέρονται στην ατοµικότητα του 
δράστη. 
- 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 
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 στ σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνον 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 
ορισµέαν 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 αξιολόγησης 
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. Περίπτωση δε 
εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου 
παράβαση 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 νοµικής 
βάσης.  
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- 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 
κατηγορουµένου να προβαίνει σε δηλώσεις και εξηγήσεις, σχετικά µε τα αποδεικτικά 
αυτά στοιχεία. Επιπλέον δε παραβιάζονται οι αρχές της προφορικότητας της 
συζήτησης στο ακροατήριο και της κατ' αντιµωλία διεξαγωγής της δίκης. Η 
ακυρότητα όµως αυτή δεν επέρχεται όταν το περιεχόµενο των µη αναγνωσθέντων 
εγγράφων διαπιστώνεται από άλλα αποδεικτικά 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 τη συνδροµή των περιστατικών που συγκροτούν 
την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος, για το οποίο κήρυξε 
ένοχο τον κατηγορούµενο, καθώς και αν τα έγγραφα αυτά συνιστούν στοιχεία του 
κατηγορητηρίου.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 30, 31,  
ΚΠ∆: 171, 329, 331, 333, 364, 369, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 
παρ. 1 στοιχ Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1224 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έλλειψη νόµιµης βάσης. Βιασµός. Σωµατική βλάβη. 
- Από τα πρακτικά όµως της απόφασης αυτής προκύπτει ότι στο ∆ικαστήριο αυτό 
εξετάσθηκαν τέσσερις (4) µάρτυρες, δύο κατηγορίας και δύο υπεράσπισης, 
αναγνώσθηκαν οκτώ (8) έγγραφα και απολογήθηκαν οι παρόντες κατηγορούµενοι και 
ήδη αναιρεσείοντες. Στα πρακτικά όµως αυτά δεν αναφέρονται καθόλου τα 
αποδεικτικά µέσα από τα οποία το ∆ικαστήριο αυτό οδηγήθηκε στην καταδικαστική 
του κρίση ούτε κατά το είδος τους, λείπει δηλαδή παντελώς η αναφορά των 
αποδεικτικών µέσων (µάρτυρες, έγγραφα, απολογίες κλπ). Η αναφορά στο σκεπτικό 
µερικών µόνο προανακριτικών καταθέσεων, που αναγνώσθηκαν (Μ. Ε., Π. Α. και 
παθούσης Χ. Γ.) χωρίς καµία αναφορά εκείνων των µαρτύρων που εξετάσθηκαν στο 
ακροατήριο, δεν καλύπτει την αυτοπαράλειψη αφού µάλιστα ούτε στο διατακτικό 
γίνεται αναφορά των ληφθέντων υπόψει για την άνω κρίση αποδεικτικών µέσων. 
Εποµένως η αιτιολογία της προσβαλλόµενης απόφασης, αναφορικά µε την έκθεση 
των αποδεικτικών µέσων, δεν είναι η εκ των άρθρων 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 
139 του Κ.Π.∆. επιβαλλόµενη. 'Οθεν, πρέπει να γίνουν δεκτοί οι λόγοι αναίρεσης των 
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αιτήσεων αµφοτέρων των αναιρεσειόντων εκ του άρθρου 510 παρ.1∆'του ΚΠ∆, περί 
ελλείψεως αιτιολογίας ως προς τις αποδείξεις,  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
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 
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κατηγορούµενος, αν και είχε καταβάλλει κάθε δυνατή επιµέλεια, αγνοούσε την 
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 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 34 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 
55 
 
Αναίρεση - Υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1745 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απόρριψη αιτήµατος αναβολής. Έλλειψη αιτιολογίας. Υπέρβαση εξουσίας. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Ο σχετικός λόγος της κρινόµενης αιτήσεως αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 
στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆ µε τον οποίο πλήττεται η προσβαλλόµενη απόφαση για έλλειψη της 
επιβαλλοµένης αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του ανωτέρω αιτήµατος αναβολής 
είναι βάσιµος και γι' αυτό πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη απόφαση και ως 
προς την διάταξη της, µε την οποία εξετάζοντας κατ' ουσία την υπόθεση, ήχθη σε 
καταδίκη του ήδη αναιρεσείοντος διότι, µε το να αποφανθεί κατά τον τρόπο αυτό το 
ως άνω ∆ευτεροβάθµιο δικαστήριο και να απορρίψει αναιτιολόγητα το αίτηµα 
αναβολής, υπερέβη αρνητικώς την εξουσία του και υπέπεσε στην από το άρθρο 510 
παρ.1 στοιχ. Η' πληµµέλεια.  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠ∆: 177, 352, 353, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αναίρεση - Υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 592 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Υπέρβαση εξουσίας. Αίτηµα για αναβολή δίκης. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του ΚΠοιν∆, υπέρβαση εξουσίας 
που ιδρύει τον από τη διάταξη αυτή προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως υπάρχει, όταν το 
δικαστήριο ασκεί δικαιοδοσία, που δεν του δίνει ο νόµος. Στα πλαίσια αυτού του 
ορισµού γίνεται διάκριση της υπέρβασης σε θετική και αρνητική. Στην πρώτη 
περίπτωση το δικαστήριο αποφασίζει κάτι, για το οποίο δεν έχει δικαιοδοσία, ενώ στη 
δεύτερη παραλείπει να αποφασίσει κάτι για το οποίο υποχρεούται στα πλαίσια της 
δικαιοδοσίας του. Αν ακολούθως το δικαστήριο, χωρίς προηγουµένως να απαντήσει ή 
να απορρίψει ορθά και αιτιολογηµένα το αίτηµα της αναβολής, προχωρήσει στην 
εξέταση της ουσίας της υποθέσεως και στην καταδίκη του κατηγορουµένου, 
υποπίπτει στην ανωτέρω πληµµέλεια της αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 170 παρ. 2 και 349 του ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι η 
παραδοχή ή µη του αιτήµατος του κατηγορουµένου για αναβολή της δίκης για 
σηµαντικά αίτια, απόκειται στην κυριαρχική και ανέλεγκτη αναιρετικώς κρίση του 
δικαστηρίου, το οποίο, όµως, αν υποβληθεί τέτοιο αίτηµα, οφείλει να απαντήσει σ' 
αυτό, διότι άλλως δηµιουργείται λόγος αναιρέσεως της αποφάσεως από το άρθρο 510 
παρ. 1 στοιχ. Β' του ίδιου Κώδικα. Για την απόρριψη του αιτήµατος αυτού, κατά το 
άρθρο 139 εδ. γ του ΚΠοιν∆, το δικαστήριο έχει υποχρέωση να διαλάβει στην 
παρεµπίπτουσα αυτή απόφαση του ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, διότι 
διαφορετικά δηµιουργείται λόγος αναιρέσεως της αποφάσεως από το άρθρο 510 παρ. 
1 στοιχ. ∆ του ως άνω Κώδικα.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 170, 349, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΠειρΝοµ 2012, σελίδα 76 
 
Αναίρεση - Υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1014 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναβολή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Υπέρβαση εξουσίας. 
Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατ' άρθρο 349 ΚΠ∆, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 20 
παρ.1 Ν. 3904/2010, παρ.1 "Το δικαστήριο, µετά από πρόταση του εισαγγελέα ... 
µπορεί να διατάξει ... την αναβολή της δίκης, για λόγους ανώτερης βίας, µε αίτηµα δε 
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κάποιου από τους διαδίκους ... για σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγους ανώτερης βίας", 
παρ.2 "Η αναβολή που χορηγείται µε αίτηµα διαδίκου, για λόγο που αφορά αυτόν ... 
διατάσσεται µόνο για σοβαρούς λόγους υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται µε έγγραφο 
νοσηλευτικού ιδρύµατος ή λόγους ανώτερης βίας. Οι λόγοι αυτοί προσδιορίζονται 
στην απόφαση, η οποία πρέπει να είναι ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη." 
Εντεύθεν και η επιβαλλοµένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, δεν αφορά µόνο 
στην απόφαση για την ενοχή, την καταδικαστική δηλαδή ή την απαλλακτική 
απόφαση του δικαστηρίου, αλλά και στην παρεµπίπτουσα απόφαση, επί αιτήµατος 
της αναβολής της δίκης λόγω σηµαντικών αιτίων κατ' άρθρο 349 ΚΠ∆, όπως 
άλλωστε και σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις ανεξαρτήτως του εάν αυτές είναι 
οριστικές ή παρεµπίπτουσες, ή εάν η έκδοσή τους αφίεται εις την διακριτική, 
ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστού που τις εξέδωσε. Ούτως η απορριπτική της 
αιτήσεως του κατηγορουµένου απόφαση του δικαστηρίου, για αναβολή της δίκης κατ' 
άρθρο 349 ΚΠ∆ πρέπει να είναι ειδικώς και εµπεριστατωµένως αιτιολογηµένη, 
συνίσταται δε ή τοιαύτη αιτιολογία της παρεµπιπτούσης αποφάσεως στην αναφορά 
των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία απεδείχθησαν κατά τη διαδικασία στο 
ακροατήριο, των αποδείξεων που τα θεµελιώνουν, καθώς και των συλλογισµών, µε 
τους οποίους το δικαστήριο κατέληξε στην απορριπτική του αιτήµατος κρίση του. 
Άλλως εάν απορρίψει το αίτηµα αναβολής χωρίς την κατά τ' άνω επιβαλλοµένη 
αιτιολογία, ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆ λόγος αναιρέσεως. 
(ΟλΑΠ 7/2005).  
- Η παρεµπίπτουσα αυτή απόφαση δεν είναι ειδικώς και εµπεριστατωµένως 
αιτιολογηµένη, διότι δεν µνηµονεύονται σ' αυτήν σαφώς και συγκεκριµένως τα 
στοιχεία τα οποία προέκυψαν από την διαδικασία στο ακροατήριο, στα οποία το 
δικαστήριο εθεµελίωσε την ουσιαστική αβασιµότητα του αιτήµατος αναβολής, 
(δεδοµένου ότι) δεν αναφέρει ότι εξετίµησε την προσκοµισθείσα ιατρική βεβαίωση 
µε την κατάθεση της ενόρκως εξετασθείσης ως άνω µάρτυρος, ούτε εξηγεί διατί η 
τελευταία αυτή έπρεπε να αναφέρει και εµπύρετη κατάσταση του κατηγορουµένου, 
σε αντίθεση µε την βεβαίωση όπου υπήρχε σύσταση παραµονής του οίκοι, µε 
αποτέλεσµα η κρίση αυτή να είναι αυθαίρετη. Εις πάσα περίπτωση δεν 
διαλαµβάνεται εις την αιτιολογία αντίθετο τι αποδεικτικό µέσο περί της καταστάσεως 
της υγείας του αναιρεσείοντος, και µάλιστα ικανό να ανατρέψει την βεβαίωση του 
Νοσοκοµείου Κατερίνης και, εντεύθεν, τις δυνατότητός του να εµφανισθεί στο 
δικαστήριο, αφού η βεβαίωση αυτή ενέχει αφ' εαυτής το ανέφικτο το εµφανίσεώς του. 
Τέλος καίτοι (φαίνεται ότι) δέχεται ως αληθές (πραγµατικό) το περιεχόµενο αυτής 
(της βεβαιώσεως), αντιφατικώς αιτιολογεί την κρίση του ότι ο κατηγορούµενος 
ηδύνατο να µετακινηθεί, βάσει των διδαγµάτων της κοινής πείρας, σχετικά µε την 
ασθένειά του, ως µη έδει, και εξ αυτού δεν πείθεται για τον προβαλλόµενο λόγο 
αναβολής. Εφόσον λοιπόν η απόφαση στερείται της κατά νόµον απαιτουµένης 
αιτιολογίας, πρέπει, κατά παραδοχή του σχετικού πρώτου λόγου αναιρέσεως, εκ του 
άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. ∆' ΚΠ∆, ως βασίµου, να αναιρεθεί. Αφού όµως αναιρείται η 
απόφαση αυτή, δι' έλλειψη αιτιολογίας, πρέπει στη συνέχεια να αναιρεθεί και η 
καταδικαστική απόφαση του άνω δικαστηρίου, το οποίο προχώρησε στην έκδοση της 
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αποφάσεως αυτής, ενώ δεν είχε προηγουµένως απορρίψει αιτιολογηµένως το αίτηµα 
της αναβολής και ούτως υπερέβη την εξουσία του και συνεπώς υπέπεσε στην 
πληµµέλεια που προβλέπεται υπό του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠ∆ ερευνωµένην 
αυτεπαγγέλτως (άρθρο 511 ΚΠ∆). Εποµένως πρέπει να αναιρεθεί εξ ολοκλήρου η 
προσβαλλοµένη απόφαση και να παραπεµφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο 
δικαστήριο 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 349, 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1223 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έφεση εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης. Όρια παράστασης πολιτικού 
ενάγοντος. Υπέρβαση εξουσίας. Πρακτικά της ποινικής δίκης. Προσβολή ως 
πλαστών. Ακυρότητα διαδικασίας. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της 
δικαστικής απόφασης. Αναιρείται εν µέρει η απόφαση του Τριµελούς Εφετείου 
Πληµµεληµάτων Αθηνών µόνο ως προς τη διάταξη περί επιδίκασης στους πολιτικώς 
ενάγοντες χρηµατικής ικανοποίησης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 500, 502 παρ. 2 και 486 παρ. 1 εδ. γ' του ΚΠ∆, 
προκύπτει ότι, σε περίπτωση αθωώσεως του κατηγορουµένου και ασκήσεως εφέσεως 
από τον Εισαγγελέα, αυτός που νοµίµως παρέστη ως πολιτικώς ενάγων ενώπιον του 
Πληµµελειοδικείου που δίκασε σε πρώτο βαθµό, δικαιούται να παρασταθεί µε την 
αυτήν ιδιότητα και στην κατ' έφεση δίκη, αλλά µόνο προς υποστήριξη της κατηγορίας 
και της ενοχής του κατηγορουµένου, από την οποία απορρέουν οι πολιτικές 
απαιτήσεις του, την επιδίκαση των οποίων όµως δε µπορεί να επιδιώξει στο Εφετείο. 
Τούτο δε διότι, η έφεση του Εισαγγελέως προσβάλλει το ποινικό µέρος της 
υποθέσεως, ως προς το οποίο µόνο µεταβιβάζεται η υπόθεση στο Εφετείο.  
Εάν, παρά ταύτα, το δευτεροβάθµιο δικαστήριο προβεί στην επιδίκαση της 
απαιτήσεως του πολιτικώς ενάγοντος, υπερβαίνει την εξουσία του και η απόφαση του 
καθίσταται αναιρετέα, σύµφωνα µε το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του ΚΠ∆, πλην, η 
παραδοχή του λόγου τούτου δεν επάγεται την αναίρεση της αποφάσεως στο σύνολο 
της, αφού ο πολιτικώς ενάγων νοµίµως µετέσχε στην δίκη µέχρι την κήρυξη της 
ενοχής του κατηγορουµένου και προς υποστήριξη αυτής, αλλά µόνο ως προς τη 
διάταξη της περί επιδικάσεως χρηµατικής ικανοποιήσεως στον πολιτικώς ενάγοντα.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 141 ΚΠ∆ προκύπτει ότι τα πρακτικά της ποινικής δίκης 
αποδεικνύουν µέχρι να προβληθούν ως πλαστά, όλα όσα καταχωρούνται σε αυτά, 
µεταξύ των οποίων και οι δηλώσεις και ισχυρισµοί του κατηγορουµένου ή του 
συνηγόρου του. Ο Εισαγγελέας και οι διάδικοι έχουν το δικαίωµα να ζητούν την 
καταχώρηση κάθε δήλωσης όσων εξετάζονται ή εκείνων που µετέχουν στη δίκη, αν 
έχουν συµφέρον και δεν είναι αντίθετο στο νόµο και να παραδίδουν γραπτώς σε 
αυτόν που διευθύνει τη συζήτηση τις δηλώσεις τους, που αναπτύχθηκαν προφορικά. 
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Εποµένως, δηλώσεις ή ισχυρισµοί διαδίκου που δεν καταχωρήθηκαν στα πρακτικά, 
τα οποία δε διορθώθηκαν ή δε συµπληρώθηκαν κατά τούτο, ούτε προσβλήθηκαν ως 
πλαστά, θεωρούνται ότι δεν έγιναν. Απλά χωρεί, κατά τις προϋποθέσεις και τη 
διαδικασία του άρθρου 145 ΚΠ∆, διόρθωση ή συµπλήρωση αυτών.  
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 369 παρ. 1 και 3 του ΚΠ∆ 
συνάγεται ότι, πριν από την απαγγελία της αποφάσεως του δικαστηρίου για την ενοχή 
(όπως και για την ποινή), ο κατηγορούµενος ή ο συνήγορος αυτού έχουν πάντοτε το 
δικαίωµα να µιλήσουν τελευταίοι. Άρα, εάν ο συνήγορος του κατηγορουµένου έλαβε 
τον λόγο τελευταίος επί της ενοχής (ή και επί της ποινής), όχι δε και ο 
κατηγορούµενος προσωπικά, δε δηµιουργείται ούτε έλλειψη ακροάσεως κατ' άρθρο 
170 παρ. 2 ΚΠ∆, ούτε οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωµάτων της υπερασπίσεως 
κατ' άρθρο 171 παρ. 1 εδ. δ' του ίδιου Κώδικα, εκτός εάν ο ίδιος ο κατηγορούµενος 
ζήτησε να µιλήσει και δεν του επιτράπηκε, όχι µόνο από εκείνον που διευθύνει τη 
συζήτηση αλλά και από το δικαστήριο στο οποίο προσέφυγε µετά την άρνηση του 
πρώτου, σύµφωνα µε το άρθρο 135 παρ. 2 του ΚΠ∆. Από τα πρακτικά της 
προσβαλλόµενης προκύπτει ότι µετά την απολογία του κατηγορουµένου η πρόεδρος 
ρώτησε την Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν χρειάζονται κάποια συµπληρωµατική 
εξέταση ή διασάφηση και όταν απάντησαν αρνητικά η πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της 
αποδεικτικής διαδικασίας και έδωσε το λόγο στην Εισαγγελέα η οποία ανέπτυξε την 
κατηγορία και πρότεινε την ενοχή του κατηγορουµένου µε το ελαφρυντικό του 
άρθρου 84 αρ. 2 α' ΠΚ. Μετά την πρόταση της Εισαγγελέως, οι πληρεξούσιοι της 
πολιτικής αγωγής, αφού έλαβαν το λόγο από την πρόεδρο, ζήτησαν να κηρυχθεί ο 
κατηγορούµενος ένοχος. Ο συνήγορος του κατηγορουµένου, αφού έλαβε το λόγο από 
την πρόεδρο και ανέπτυξε την υπεράσπιση, ζήτησε την απαλλαγή του 
κατηγορουµένου. Ο κατηγορούµενος όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο αν έχει να 
προσθέσει τίποτα για την υπεράσπιση του απάντησε αρνητικά. Από τα ανωτέρω 
προκύπτει ότι ουδεµία ακυρότης στη διαδικασία εχώρησε εκ των προβλεποµένων στο 
άρθρο 369 παρ. 1 και 3 ΚΠ∆, καθόσον, όπως προαναφέρθηκε για την περί της 
επιβλητέας ποινής απόφαση του δικαστηρίου, αρκούσε να λάβει το λόγο ο συνήγορος 
του κατηγορουµένου, όχι δε απαραίτητα και οι δύο, αφού άλλωστε ο αναιρεσείων δε 
ζήτησε ειδικά από το δικαστήριο να λάβει το λόγο. Εποµένως, ο εκ του άρθρου 510 
παρ. 1 Α' ΚΠ∆ τέταρτος λόγος αναίρεσης είναι αβάσιµος.  
- Η επιβαλλόµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, η έλλειψη της οποίας 
ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ιδίου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, 
υπάρχει, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, όταν περιέχονται σε αυτή µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά που 
αποδείχτηκαν από την ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του 
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι σκέψεις µε τις οποίες έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόστηκε. Εξάλλου είναι παραδεχτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε 
το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα 
πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολο τους και 
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όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαίωση δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα 
έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κλπ) χωρίς ανάγκη ειδικότερης 
αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε από το καθένα. ∆εν αποτελούν όµως 
λόγους 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 µέσου 
χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής συσχέτισης καθόσον στις 
περιπτώσεις αυτές µε το πρόσχηµα έλλειψης αιτιολογίας πλήττεται απαράδεκτα η 
αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγµατα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 141, 145, 369, 486, 500, 502, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 800 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαγόρευση αναδροµικής εφαρµογής νόµου. Παραδεκτό ενδίκου µέσου. Υπέρβαση 
εξουσίας. 
- Κατά το άρθρο 589 παρ. 1 ΚΠοιν∆ "οι δίκες που εκκρεµούν σε οιοιδήποτε στάδιο 
της ποινικής διαδικασίας και σε οποιοδήποτε βαθµό συνεχίζονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ΚΠοιν∆. Οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας που τελέστηκαν όταν 
ίσχυαν οι διατάξεις που καταργούνται διατηρούν το κύρος τους. Κατά το άρθρο δε  
601 παρ. 1 εδαφ. β' του ίδιου Κώδικα "Τα ένδικα µέσα που ασκήθηκαν πριν αυτός ο 
Κώδικας αρχίσει να ισχύει εκδικάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ποινικής 
δικονοµίας που καταργείται.  
Από τις διατάξεις αυτές σε συνδυασµό και µε το άρθρο 2 του Π.Κ. κατά το οποίο 
απαγορεύεται η αναδροµική εφαρµογή του αυστηρότερου µεταγενέστερου της 
πράξεως προκύπτει ότι το επιτρεπτό των ενδίκων µέσων και συνεπώς κατά τα 
σφάλµατα της αποφάσεως ή του βουλεύµατος κατά των οποίων επιτρέπεται η 
άσκηση του ενδίκου µέσου, κρίνονται σύµφωνα µε το νόµο που ισχύει κατά το ΚΠ∆ 
όπως ίσχυε µετά την αντικατάστασή του στο σύνολο µε το άρθρο 15 του ν.δ. 
1160/1972 και πριν από την αντικατάσταση των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 2 
µε το άρθρο 34 παρ. 9 του ν.2172/1993 (ΦΕΚ Α'207/16.12.1993) οριζόταν ότι εάν ο 
παραπεµφθείς για κακούργηµα έχει απολυθεί από τις φυλακές λόγω συµπληρώσεως 
του επιτρεποµένου ανωτάτου ορίου προφυλακίσεως και δεν εµφανισθεί για να 
δικασθεί κατά την ορισθείσα δικάσιµο, δικάζεται σαν να ήταν παρών, εφόσον 
εκλητεύθη ως έχων γνωστή διαµονή, η δε εκδοθησοµένη απόφαση εις ουδέν ένδικο 
µέσον υπόκειται. Εάν ο καταδικασθείς συλληφθεί ή υποβάλει εαυτόν εις εκτέλεσιν 
της καταγνωσθείσης ποινής εισάγεται και αύθις η υπόθεση προς συζήτησιν, καθ' ην 
προσάγεται ούτος ίνα δικασθεί κατ' αντιµωλίαν, µέχρι δε της εκδόσεως της κατ' 
αντιµωλίαν αποφάσεως εκτίεται η καταναγνωσθείσα στερητική της ελευθερίας ποινή. 
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Η ερήµην του κατηγορουµένου εκδοθείσα απόφασις ακυρούται αυτοδικαίως άµα τη 
εκδόσει της κατ' αντιµωλία αποφάσεως ...".  
Περαιτέρω µε το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 1941/1991 είχε αντικατασταθεί εκ νέου το 
πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 432 ΚΠ∆ και ορίζετο ότι αν εκείνος που 
παραπέµφθηκε για κακούργηµα είναι ή κατά το άρθρο 273 θεωρείται γνωστής 
διαµονής και δεν εµφανίζεται για δικαστεί στη δικάσιµο που ορίστηκε, δικάζεται σαν 
να ήταν παρών, αν κλητεύθηκε ως γνωστής διαµονής. Η απόφαση που θα εκδοθεί δεν 
µπορεί να προβληθεί µε κανένα ένδικο µέσο. Ακολούθως µε το άρθρο 34 παρ. 10 του 
Ν. 2172/1993 ορίσθηκε ότι σε περίπτωση που ο κατηγορούµενος καταδικάσθηκε σε 
ποινή στερητική της ελευθερίας µε απόφαση δικαστηρίου, κατ' εφαρµογή του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 432 του ΚΠ∆ όπως είχε αντικατασταθεί µε 
άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 1941/1991, µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτελέσεως της 
αποφάσεως αυτής µέχρις ότου εκδοθεί η κατ' αντιµωλία απόφαση κατ' άρθρο 432 
παρ. 2 εδαφ. 3. Η αίτηση απευθύνεται στο δικαστήριο, που εξέδωσε την απόφαση και 
αν πρόκειται για µικτό ορκωτό δικαστήριο ή µικτό ορκωτό εφετείο στο Τριµελές ή 
Πενταµελές Εφετείο αντίστοιχα. Η αναστολή διατάσσεται αν ο κατηγορούµενος δεν 
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος ή υπότροπος και δεν αποδεικνύεται ότι υπάρχει βάσιµος 
φόβος πως θα τελέσει νέες αξιόποινες πράξεις. Τέλος κατά το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠ∆ 
όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωµα ή εναντίον 
απόφασης ή βουλεύµατος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε 
εκπρόθεσµα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόµο για την 
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 που είναι αρµόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα 
από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εµφανισθούν, 
κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και διατάσσει την εκτέλεση της αποφάσεως ή 
του βουλεύµατος που έχει προσληφθεί και καταδικάζει αυτόν που άσκησε το ένδικο 
µέσο στα δικαστικά έξοδα. 
 Κατά τη διάταξη δε της παραγράφου 2 του άρθρου 476 ΚΠ∆ κατά της αποφάσεως 
που απορρίπτει ως απαράδεκτο το ένδικο µέσο επιτρέπεται σ' αυτόν που το άσκησε 
αναίρεση για όλους τους λόγους από το άρθρο 510 παρ. 1 του ίδιου κώδικα εποµένως 
για υπέρβαση εξουσίας που υπάρχει και όταν το ένδικο µέσο απορριφθεί ως 
απαράδεκτο παρόλο που δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 2,  
ΚΠ∆: 432, 476, 589, 601,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 45 
 
Αναίρεση - Υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1248 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  



 

[150] 
 

- Υπέρβαση εξουσίας. Παραγραφή. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠοιν∆ υπέρβαση εξουσίας υπάρχει και όταν 
το ∆ικαστήριο, παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής που δεν 
συµπληρώθηκε όµως ή το αντίστροφο είτε αποφαίνεται επί της κατηγορίας στην 
ουσία της ενώ εστερείτο δικαιοδοσίας προς τούτο.  
Κατά το άρθρο 369 παρ.1 ΚΠοιν∆ "όταν τελειώσει η αποδεικτική διαδικασία, εκείνος 
που διευθύνει τη συζήτηση δίνει το λόγο στον Εισαγγελέα ... έπειτα στον πολιτικώς 
ενάγοντα, ο οποίος πρέπει να αναπτύξει και το θέµα που αφορά στις απαιτήσεις του 
και...τέλος δίνει το λόγο στον κατηγορούµενο". Κατά τα οριζόµενα δε στο άρθρο 371 
εδ.β του ιδίου Κώδικα αφού κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούµενος, γίνεται αµέσως 
κατόπιν συζήτησης για την ποινή που πρέπει να επιβληθεί και ενδεχοµένως για τα 
µέτρα ασφαλείας και για τις απαιτήσεις του πολιτικώς ενάγοντος". Από τις διατάξεις 
αυτές προκύπτει ότι η απόφαση µε την οποία κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούµενος 
είναι ανεξάρτητη και χωριστή από την απόφαση που εκδίδεται για την επιβολή της 
ποινής.  
Από τη διάταξη δε του άρθρου 524 παρ.2 ΚΠοιν∆ προκύπτει ότι σε περίπτωση 
αναιρέσεως της αποφάσεως, εάν η νέα συζήτηση διατάχθηκε συνέπεια αιτήσεως 
αναιρέσεως που έγινε µόνο από τον καταδικασθέντα ή υπέρ αυτού, το δικαστήριο της 
παραποµπής έχει δικαιοδοσία να εξετάσει εξ υπαρχής την υπόθεση µόνον όταν η 
απόφαση αναιρέθηκε εξ ολοκλήρου, εάν όµως η αναίρεση υπήρξε µερική, δεν θίγεται 
η απόφαση κατά τις λοιπές αυτής διατάξεις, για τις οποίες έχει καταστεί πλέον 
αµετάκλητη. Ειδικότερα, αν αναιρεθεί η καταδικαστική απόφαση µόνον για µια από 
τις συρρέουσες αξιόποινες πράξεις για την οποία κηρύχθηκε ο κατηγορούµενος 
αθώος και παραπέµφθηκε η υπόθεση για τον καθορισµό της συνολικής ποινής για τις 
λοιπές επί µέρους πράξεις για τις οποίες αυτός καταδικάσθηκε έχει κριθεί 
αµετάκλητα πλέον η ενοχή του ως προς την τέλεση των άλλων αξιοποίνων πράξεων 
για τις οποίες δεν εχώρησε αναίρεση και συνεπώς δεν τίθεται ζήτηµα παραγραφής 
των. Το δικαστήριο δε, στο οποίο παραπέµπεται η υπόθεση κατά το άρθρο 519 
ΚΠοιν∆, δεν έχει εξουσία να ερευνήσει εκ νέου την ενοχή του κατηγορουµένου ή την 
εξάλειψη του αξιοποίνου δια της παραγραφής όσον αφορά τις λοιπές αξιόποινες 
πράξεις για τις οποίες κηρύχθηκε από το δικαστήριο της ουσίας ένοχος για τις οποίες 
η κρίση του ως άνω δικαστηρίου περί ενοχής και η καταδίκη του κατηγορουµένου 
έχει καταστεί αµετάκλητη και δεν εξαρτάται από το αναιρεθέν µέρος της αποφάσεως 
του δικαστηρίου αυτού. Αν δε προβεί σε τέτοια έρευνα το δικαστήριο της 
παραποµπής ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας (άρθρο 510 παρ.1 
στοιχ.Η' ΚΠοιν∆) (ΑΠ 1772/2011).  
- Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 111, 112, 113 παρ.1 εδ.β' , 114 εδ.γ' , 115 
Π.Κ. σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 310 παρ. 1 εδ.β' , 370 στοιχ.β' και 511 
ΚΠοιν∆ η παραγραφή των εγκληµάτων, που όσον αφορά τα πληµµελήµατα είναι 
οκτώ έτη µαζί µε τον χρόνο της αναστολής και αρχίζει από την ηµέρα τελέσεως του 
εγκλήµατος και τρέχει µέχρι του αµετακλήτου της καταδικαστικής αποφάσεως, 
εξετάζεται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας 
ακόµη και από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος διαπιστώνοντας τη συµπλήρωση της 
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παραγραφής µετά τη δηµοσίευση της αναιρούµενης αποφάσεως, οφείλει να αναιρέσει 
την προσβαλλόµενη απόφαση και να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη, λόγω 
παραγραφής, εφόσον η αίτηση αναιρέσεως είναι τυπικά παραδεκτή και περιέχεται 
σ'αυτή κατά το άρθρο 474 παρ.2 και 509 ΚΠοιν∆ ένας τουλάχιστον παραδεκτός 
λόγος αναιρέσεως, ο οποίος όµως, κρίθηκε βάσιµος και αναιρέθηκε η απόφαση ως 
προς την ενοχή. Ο χρόνος της παραγραφής της ποινής της φυλακίσεως είναι δέκα 
(10) έτη και αρχίζει από την ηµέρα που η απόφαση που την επέβαλε έγινε 
αµετάκλητη.  
- Σύµφωνα µε 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 σε 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 εφάρµοσε, αλλά και 
όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο πόρισµα της 
αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του σκεπτικού προς το διατακτικό 
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.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 111, 112, 113, 114, 115,  
ΚΠ∆: 310, 369, 370, 474, 509, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 510 παρ.1 στοιχ. Η, 511, 524, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αναίρεση - Υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 804 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπέρβαση εξουσίας. Χειροτέρευση της θέσης κατηγορουµένου. Χειροτέρευση 
επέρχεται και όταν, χωρίς να µεταβάλλεται ο ποινικός χαρακτήρας της πράξεως ή το 
πλαίσιο της ποινής που προβλέπεται για το έγκληµα για το οποίο καταδικάσθηκε ο 
κατηγορούµενος, το κατ' έφεση δικάσαν δικαστήριο δέχεται επιβαρυντική περίσταση. 
Επιβαρυντική περίσταση αποτελεί και η χρήση του εγγράφου από το δράστη της 
πλαστογραφίας. Παραγραφή. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Η του ΚΠοιν∆ λόγο αναίρεσης της 
καταδικαστικής απόφασης δηµιουργεί και η υπέρβαση εξουσίας εκ µέρους του 
εκδόσαντος αυτήν δικαστηρίου, η οποία συντρέχει, όταν το δικαστήριο άσκησε 
εξουσία, που δεν παρέχεται από το νόµο. Αυτό συµβαίνει και όταν το επί της έφεσης 
του καταδικασθέντος δικάσαν δικαστήριο χειροτέρευσε, παρά την απαγόρευση του 
άρθρου 470 ΚΠ∆, τη θέση του εκκαλέσαντος καταδικασθέντος. Τέτοια χειροτέρευση 
επέρχεται και όταν, χωρίς να µεταβάλλεται ο ποινικός χαρακτήρας της πράξεως ή το 
πλαίσιο της ποινής που προβλέπεται για το έγκληµα για το οποίο καταδικάσθηκε ο 
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κατηγορούµενος, το κατ' έφεση δικάσαν δικαστήριο δέχεται επιβαρυντική περίσταση, 
καθόσον στην περίπτωση αυτή επηρεάζεται δυσµενώς η κρίση του δικαστηρίου ως 
προς το ύψος της επιβλητέας ποινής, ενόψει της διατάξεως του άρθρου 79 παρ.1 του 
ΠΚ, κατά την οποία, κατά την επιµέτρηση της ποινής στα όρια που διαγράφει ο 
νόµος, το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη τη βαρύτητα του εγκλήµατος.  
- Επιβαρυντική περίσταση που λαµβάνεται υπόψη για την επιµέτρηση της ποινής 
αποτελεί και η χρήση του εγγράφου από το δράστη της πλαστογραφίας.  
- Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 του ΠΚ, το αξιόποινο εξαλείφεται µε την 
παραγραφή, η οποία, προκειµένου περί πληµµεληµάτων, είναι πέντε έτη, αρχόµενη 
από την ηµέρα που τελέστηκε η πράξη. Η προθεσµία αναστέλλεται για όσο χρόνο 
διαρκεί η κύρια διαδικασία και ώσπου να γίνει αµετάκλητη η καταδικαστική 
απόφαση, όχι όµως πέραν από τα τρία έτη για τα πληµµελήµατα. Από τις διατάξεις 
αυτές, σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 310 παρ.1β, 370 εδ. β'και 511 ΚΠ∆ 
προκύπτει ότι η παραγραφή, ως θεσµός δηµόσιας τάξης, εξετάζεται και 
αυτεπαγγέλτως από τα δικαστήρια σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας, 
ειδικότερα δε ο Άρειος Πάγος, διαπιστώνοντας τη συµπλήρωσή της, αν εµφανισθεί ο 
αναιρεσείων και κριθεί και ένας λόγος αναίρεσης βάσιµος, όπως εν προκειµένω, 
οφείλει, αυτεπαγγέλτως, να αναιρέσει την προσβαλλόµενη καταδικαστική απόφαση 
και να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη κατ' ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 37 εδ. 
β'του ΚΠ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 79, 111, 112, 113,  
ΚΠ∆: 310, 370, 510 παρ.1 στοιχ. Η, 511, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 54 
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1476 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Απάτη. Υπεξαγωγή εγγράφων. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Στο άρθρο 386 παρ.1 ΠΚ ορίζεται ότι "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... αν η ζηµιά που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη, µε φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο ετών". 
- Στο άρθρο 222 ΠΚ ορίζεται ότι "Όποιος µε σκοπό να βλάψει άλλον αποκρύπτει, 
βλάπτει ή καταστρέφει έγγραφο του οποίου δεν είναι κύριος... ή που άλλος έχει 
δικαίωµα, κατά τις διατάξεις του αστικού δικαίου, να ζητήσει την παράδοσή του, 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών".  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ 
συνάγεται ότι, για να έχει η καταδικαστική απόφαση την απαιτούµενη ειδική και 
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εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως κατά το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆, πρέπει να αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, 
πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά α) τα πραγµατικά περιστατικά που 
αποδείχθηκαν από την ακροαµατική διαδικασία και στηρίζουν την κρίση του 
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
εγκλήµατος, για το οποίο καταδικάσθηκε ο κατηγορούµενος, β) τα κατ' είδος 
αποδεικτικά µέσα, από τα οποία προέκυψαν τα εν λόγω περιστατικά και γ) οι 
συλλογισµοί, µε βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στις 
ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρµόσθηκαν. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού µε το διατακτικό 
της απόφασης, που για το σκοπό αυτό θεωρείται ότι αποτελούν ενιαίο σύνολο. Κατ' 
άρθρο 211Α ΚΠοιν∆, όµως, για την καταδίκη του κατηγορουµένου δεν είναι αρκετή 
µόνη η µαρτυρική κατάθεση ή η απολογία προσώπου συγκατηγορουµένου για την 
ίδια πράξη.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆, λόγο αναιρέσεως αποτελεί η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο της ουσίας αποδίδει στο νόµο διαφορετική 
έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν αυτό 
δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχεται ότι αποδεικνύονται, στη 
διάταξη που εφαρµόζει. Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση αυτής, η οποία υπάρχει όταν στο 
πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του σκεπτικού µε το 
διατακτικό αυτής 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 νοµίµου βάσεως. ∆εν αποτελεί, όµως, λόγο αναιρέσεως η 
εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων, καθόσον µε τον ισχυρισµό αυτό πλήττεται η 
αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 222, 386,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1241 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κακουργηµατική απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.  
- Κατά το άρθρο 386 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα προκύπτει ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης απαιτείται: α) σκοπός του δράστη να 
αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος, χωρίς να είναι αναγκαία 
και η πραγµατοποίηση του οφέλους αυτού, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών 
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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. Εξάλλου, η απάτη τιµωρείται σε βαθµό κακουργήµατος, αν 
ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελµα ή κατά συνήθεια και το συνολικό 
όφελος ή η ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ, ή και όταν το περιουσιακό 
όφελος ή η προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ. Κατ' 
επάγγελµα τέλεση του εγκλήµατος συντρέχει, σύµφωνα µε το άρθρο 13 στ' του 
Ποινικού Κώδικα, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Νόµου 2408/1996, 
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. Γίνεται δεκτό ότι κατ' 
επάγγελµα τέλεση συντρέχει και όταν η αξιόποινη πράξη τελείται για πρώτη φορά, 
όχι όµως ευκαιριακά, αλλά βάσει σχεδίου, δηλαδή όταν από την υποδοµή που έχει 
διαµορφώσει ο δράστης και την οργανωµένη ετοιµότητά του, µε πρόθεση 
επανειληµµένης τελέσεως, προκύπτει σκοπός του για πορισµό εισοδήµατος. Κατά 
συνήθεια δε όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξεως προκύπτει σταθερή 
ροπή του δράστη για διάπραξη του συγκεκριµένου εγκλήµατος, ως στοιχείο της 
προσωπικότητας του. Κατά την έννοια της τελευταίας αυτής διατάξεως, 
επανειληµµένη τέλεση συντρέχει και επί τελέσεως του εγκλήµατος κατ' 
εξακολούθηση, αφού πρόκειται για µορφή πραγµατικής οµοειδούς συρροής, χωρίς να 
απαιτούνται προηγούµενες καταδίκες. 
- Το παραπεµπτικό βούλευµα έχει την απαιτούµενη κατά τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του Κώδικα Ποινικής δικονοµίας, ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ. 
1 στοιχ. δ' του ίδιου Κώδικα προβλεπόµενο λόγο αναιρέσεως, όταν εκτίθεται σ' αυτό 
µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά 
περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση ή την προανάκριση, για τα 
αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, για το οποίο έχει ασκηθεί η 
ποινική δίωξη, τα αποδεικτικά µέσα που τα θεµελιώνουν, καθώς και οι σκέψεις και οι 
συλλογισµοί µε τους οποίους έγινε η υπαγωγή αυτών στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφαρµόσθηκε και κρίθηκε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, ικανές να 
στηρίξουν την κατηγορία και την παραποµπή του κατηγορουµένου στο ακροατήριο. 
Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας, είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να 
αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικά, κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι 
προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική 
συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών 
καταθέσεων µεταξύ τους, ούτε απαιτείται να προσδιορίζεται ποιο βαρύνει 
περισσότερο για τον σχηµατισµό της δικαστικής κρίσεως. Απαιτείται µόνο να 
προκύπτει ότι το συµβούλιο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε για τον σχηµατισµό της 
δικανικής του πεποιθήσεως όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι µόνο µερικά απ' αυτά 
κατ' επιλογή, όπως αυτό επιβάλλεται από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 
177 παρ. 1 και 178 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας (ΟλΑΠ 1/1205). ∆εν αποτελούν 
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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).  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν ο δικαστής 
αποδίδει σ' αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ 
εσφαλµένη εφαρµογή υφίσταται στην περίπτωση, κατά την οποία το συµβούλιο δεν 
υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε στη διάταξη που 
εφαρµόσθηκε (ευθεία παραβίαση), καθώς και όταν η παραβίαση της ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα το οποίο συµβαίνει όταν στο πόρισµα 
του βουλεύµατος, που περιλαµβάνεται στον συνδυασµό αιτιολογικού και διατακτικού 
και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει 
ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να µεν είναι εφικτός ο έλεγχος 
τη ορθής εφαρµογής της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εφαρµόσθηκε, οπότε το 
βούλευµα στερείται νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 386, 
ΚΠ∆: 177, 178, 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1626 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απάτη. Χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Συναυτουργία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 ΠΚ όποιος, µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος 
ή άλλος παράνοµο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας κάποιον 
σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως 
αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, τιµωρείται 
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και αν η ζηµία που προξενήθηκε είναι 
ιδιαιτέρως µεγάλη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Από τη διάταξη αυτή µε 
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σαφήνεια προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης 
απαιτούνται: α) Σκοπός του δράστη να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο 
περιουσιακό όφελος β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή 
αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από την οποία, ως 
παραγωγό αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος και γ) βλάβη ξένης, κατά το αστικό δίκαιο, 
περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσµο µε τις παραπλανητικές ενέργειες ή 
παραλείψεις του δράστη και η οποία υπάρχει σε περίπτωση µειώσεως ή 
χειροτερεύσεως της περιουσίας του παθόντα, έστω και αν αυτός έχει ενεργό αξίωση 
προς επανόρθωσή της. Ως γεγονότα, κατά την έννοια του άρθρου 386 ΠΚ, νοούνται 
πραγµατικά περιστατικά που αναφέρονται στο παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα 
που πρόκειται να συµβούν στο µέλλον, όπως οι απλές υποσχέσεις ή συµβατικές 
υποχρεώσεις. Όταν όµως οι τελευταίες συνοδεύονται ταυτοχρόνως µε ψευδείς 
διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων, που αναφέρονται στο 
παρελθόν ή στο παρόν, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δηµιουργούν την εντύπωση της 
µελλοντικής εκπληρώσεως, βάσει της εµφανιζοµένης ψευδούς καταστάσεως από το 
δράστη, που έχει ειληµµένη την πρόθεση να µην εκπληρώσει την υποχρέωση, τότε 
θεµελιώνεται το έγκληµα της απάτης.  
Περιουσιακό όφελος συνιστά η αύξηση της περιουσίας του ίδιου του δράστη ή 
άλλου, καθώς και η ευνοϊκότερη διαµόρφωση της περιουσιακής καταστάσεως 
οποιουδήποτε από αυτούς. Το εν λόγω περιουσιακό όφελος είναι παράνοµο όταν ο 
δράστης ή το άλλο πρόσωπο δεν έχει νόµιµη αξίωση κατά του παθόντα. Εξ άλλου η 
περιουσιακή βλάβη, που υπάρχει σε περίπτωση µειώσεως ή χειροτερεύσεως της 
περιουσίας του παθόντα, θα πρέπει, ως στοιχείο της αντικειµενικής υποστάσεως του 
εγκλήµατος της απάτης, να είναι άµεσο, αναγκαίο και αποκλειστικό αποτέλεσµα της 
περιουσιακής διαθέσεως, ήτοι της πράξεως, παραλείψεως ή ανοχής, στην οποία 
προέβη εκείνος που παραπλανήθηκε από την απατηλή συµπεριφορά του δράστη. Θα 
πρέπει να υπάρχει δηλαδή αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ της απατηλής συµπεριφοράς 
και της πλάνης που προκλήθηκε από αυτήν, καθώς και µεταξύ της πλάνης αυτής και 
της περιουσιακής βλάβης, η οποία πρέπει να είναι το άµεσο, αναγκαίο και 
αποκλειστικό αποτέλεσµα της πλάνης και της εξ αυτής πράξεως, παραλείψεως ή 
ανοχής του πλανηθέντος και όχι τυχαίο επακόλουθο αυτών, λόγω γεγονότων που 
συνέβησαν µεταγενεστέρως. Μεταξύ της περιουσιακής βλάβης του παθόντα και του 
σκοπουµένου παρανόµου περιουσιακού οφέλους, θα πρέπει να υπάρχει ταυτότητα. 
Θα πρέπει δηλαδή το σκοπούµενο περιουσιακό όφελος να προέρχεται από την 
περιουσία του ζηµιωθέντα και να είναι αντίστοιχο µε την επελθούσα περιουσιακή 
βλάβη. Χρόνος τελέσεως του εγκλήµατος της απάτης θεωρείται, ενόψει του άρθρου 
17 ΠΚ, ο χρόνος κατά τον οποίο ο δράστης, µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του 
ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, ενήργησε και ολοκλήρωσε την απατηλή 
συµπεριφορά του, προβαίνοντας στην παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή 
στην αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση των αληθινών, που συνιστούν υπαλλακτικώς 
µικτούς τρόπους τελέσεως της απάτης, είναι δε αδιάφορος ο µεταγενέστερος χρόνος 
επελεύσεως της περιουσιακής βλάβης στον παθόντα, µε την οποία ολοκληρώνεται η 
απάτη, καθώς και ο χρόνος, που επιχειρήθηκε η ζηµιογόνος ενέργεια, παράλειψη η 
ανοχή του παραπλανηθέντα. Το επιζήµιο όµως ή µη της πράξεως της περιουσιακής 
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διαθέσεως, στην οποία προέβη ο παραπλανηθείς, θα κριθεί κατά το χρόνο που 
διενεργείται η πράξη αυτή, γιατί τότε η ζηµία θα είναι το άµεσο, αναγκαίο και 
αποκλειστικό αποτέλεσµα της πλάνης και της εξ αυτής, πράξεως της περιουσιακής 
διαθέσεως και όχι σε µεταγενέστερο χρόνο, αφού τότε δεν θα είναι το άµεσο, 
αναγκαίο και αποκλειστικό αποτέλεσµα, που θα είναι επακολούθηµα και θα 
οφείλεται σε άλλα γεγονότα, σε άλλα αίτια και δεν θα µπορεί να θεµελιωθεί 
αντικειµενικά το έγκληµα της απάτης. Από την ίδια διάταξη του άρθρου 386 ΠΚ 
προκύπτει ακόµη ότι είναι δυνατό από µία πράξη απάτης να είναι παθόντες πλείονες. 
Περαιτέρω, κατά την παρ. 3 εδ. β' του ως άνω άρθρου 386 ΠΚ, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρ. 14 παρ. 4 Ν. 2721/1999, η απάτη προσλαµβάνει 
κακουργηµατικό χαρακτήρα αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζηµία 
υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 25.000.000 δραχµών ή 73.000 ευρώ.  
- Κατά το άρθρο 45 ΠΚ αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού την αξιόποινη 
πράξη, καθένας από αυτούς τιµωρείται ως αυτουργός. Με τον όρο "από κοινού" 
νοείται αντικειµενικώς σύµπραξη στην εκτέλεση της κυρίας πράξεως και 
υποκειµενικώς κοινός δόλος, δηλαδή ο κάθε αυτουργός θέλει ή αποδέχεται την 
πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως του διαπραττοµένου εγκλήµατος, 
γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συµµέτοχοι πράττουν µε δόλο τελέσεως του ίδιου 
εγκλήµατος και θέλει ή αποδέχεται να ενώσει τη δική του δράση µε εκείνην του 
άλλου, προς πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως του προαναφεροµένου 
εγκλήµατος. Η σύµπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξεως µπορεί να συνίσταται ή 
στο ότι καθένας πραγµατώνει την όλη αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος ή στο 
ότι το έγκληµα πραγµατώνεται µε συγκλίνουσες επί µέρους πράξεις των συµµετόχων, 
ταυτόχρονες ή διαδοχικές, χωρίς να είναι αναγκαίο να εξειδικεύεται η δράση του 
καθενός συναυτουργού (ΟλΑΠ 50/1990, ΑΠ 284/2010). Με την έννοια αυτή απάτη 
µπορεί να τελεσθεί και κατά συναυτουργία, όταν όλοι οι συναυτουργοί προβαίνουν 
στις ψευδείς παραστάσεις είτε συγχρόνως από κοινού, είτε διαδοχικά, κατόπιν όµως 
κοινής συναποφάσεως, δηλαδή µε κοινό δόλο και µε σκοπό παρανόµου περιουσιακού 
οφέλους.  
- Στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 348/1985 ορίζεται ότι προϋπόθεση εισαγωγής κινητών 
αξιών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών αποτελεί η δηµοσίευση του "ενηµερωτικού 
δελτίου" (προσπέκτους), κατόπιν εγκρίσεώς του από την ∆ιοικούσα Επιτροπή του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Το ενηµερωτικό δελτίο περιέχει τα στοιχεία, τα οποία, 
ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του εκδότη και των κινητών αξιών, των οποίων 
ζητείται η εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο, είναι απαραίτητα, ώστε όσοι προβαίνουν σε 
επενδύσεις και οι σύµβουλοί τους επί των επενδύσεων να δύνανται να εκτιµούν την 
περιουσία, την χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές 
του εκδότη, όπως και τα δικαιώµατα που είναι ενσωµατωµένα σ'αυτές τις κινητές 
αξίες ( άρθρο 5 Π∆ 348/1985). Στο άρθρο 26 του ανωτέρω Π∆ 348/1985 
προσαρτώνται τρία παραρτήµατα (Α,Β,Γ) µε υποδείγµατα του "ενηµερωτικού 
δελτίου" για την εισαγωγή µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και 
συγκεκριµένα: Α) Πληροφορίες σχετικά µε τον εκδότη και το κεφάλαιό του. 
Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα του εκδότη (κύριες δραστηριότητες και 
κατηγορίες των πωλουµένων προϊόντων και των παρεχοµένων υπηρεσιών), ανάλυση 



 

[158] 
 

του καθαρού κύκλου εργασιών που πραγµατοποιήθηκε κατά τις τρεις τελευταίες 
χρήσεις, τοποθεσία, σπουδαιότητα των κυρίων εγκαταστάσεων του εκδότη και 
σύντοµες πληροφορίες, περί της ακίνητης περιουσίας, καθώς και άλλες πληροφορίες, 
που αναλυτικά αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 του παραρτήµατος Α' του άρθρου 26 Π∆ 
348/1985, σχετικά µε τη δραστηριότητα του εκδότη. Β) Πληροφορίες, σχετικά µε την 
περιουσία, την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του εκδότη και Γ) 
Πληροφορίες, σχετικές µε τη διοίκηση , τη διεύθυνση και την εποπτεία και 
πληροφορίες, σχετικές µε την πρόσφατη εξέλιξη και τις προοπτικές του εκδότη. Η 
εταιρεία, της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, 
έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις, κατά το άρθρο 5 Π∆ 350/1985: Σε περίπτωση 
εκδόσεως µε δηµόσια εγγραφή νέων µετοχών της αυτής κατηγορίας µε εκείνες που 
είναι ήδη εισηγµένες, η εταιρεία υποχρεούται να ζητήσει την εισαγωγή τους στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εντός έτους από την έκδοσή τους. Η εταιρεία πρέπει 
να εξασφαλίζει ίση µεταχείριση των µετόχων και να εξασφαλίζει όλες τις αναγκαίες 
διευκολύνσεις και πληροφορίες για να καταστήσει δυνατή στους µετόχους την 
άσκηση των δικαιωµάτων τους. Πληροφορεί τους µετόχους για τη διεξαγωγή γενικών 
συνελεύσεων και τους παρέχει τις προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώµατος 
ψήφου.... Η εταιρεία θέτει στη διάθεση του κοινού, το συντοµότερο δυνατό, τις 
τελευταίες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της και την τελευταία αίτηση 
διαχειρίσεως.  
- Στο Π∆ 360/1985 εξειδικεύεται η υποχρέωση για τη σύνταξη και δηµοσίευση 
οικονοµικών καταστάσεων. Η εταιρεία έχει υποχρέωση να πληροφορεί το 
συντοµότερο δυνατό το κοινό για τα νέα σηµαντικά γεγονότα, που επέρχονται στη 
σφαίρα της δραστηριότητάς της, που δεν είναι προσιτά στο κοινό και τα οποία 
δύνανται, λόγω των επιπτώσεών τους στην περιουσιακή ή οικονοµική της κατάσταση 
ή στη γενική πορεία των υποθέσεών της, να προκαλέσουν σηµαντική διακύµανση 
των τιµών των µετοχών τους.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 45, 386,  
ΚΠ∆: 148 -153, 473, 474, 476, 484, 509, 
Π∆: 348/1985, άρθ. 5,  
Π∆: 360/1985,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 35 
 
Απάτη - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 569 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απάτη. Απάτη δύναται να διαπραχθεί και µε παραπλάνηση, όταν ο δράστης 
παραλείπει να ανακοινώσει σε αυτόν αληθινά γεγονότα, τούτου συνιστώντος αθέµιτη 
παρασιώπηση, αν από το νόµο ή τη σύµβαση τάσσεται αντίθετη υποχρέωση 
ανακοινώσεως αυτών. Χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Παραίτηση απ΄την πολιτική αγωγή. Η δήλωση του πολιτικώς ενάγοντος 
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ότι έχει ικανοποιηθεί στις αξιώσεις του και δεν διατηρεί καµία αξίωση κατά του 
κατηγορουµένου, σηµαίνει παραίτηση από την πολιτική αγωγή. Υπέρβαση εξουσίας. 
αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 386 παρ. 1 ΠΚ, όπως αντικ. µε το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 
2721/1999, όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος παράνοµο περιουσιακό 
όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή µε 
την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέµιτη απόκρυψη 
ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
µηνών και, αν η ζηµία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη, µε φυλάκιση 
τουλάχιστον δύο ετών. Κατά δε την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 2721/1999 που άρχισε να ισχύει από 3-6-1999, 
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. β).. . Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης απαιτούνται α) σκοπός του δράστη να 
περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, αδιάφορα αν 
τελικώς δεν επιτευχθεί το όφελος, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως 
αληθινών ή αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από την οποία 
ως παραγωγό αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος και προέβη στην επιζήµια για τον ίδιο ή 
άλλον συµπεριφορά, πράξη, παράλειψη ή ανοχή. Η παράσταση ψευδών γεγονότων 
µπορεί να συνίσταται σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, δήλωση ή ισχυρισµό στον οποίο 
υπάρχει ανακριβής απεικόνιση της πραγµατικότητας, µπορεί δε να είναι ρητή ή να 
συνάγεται και συµπερασµατικά από τη συµπεριφορά του δράστη και προκαλεί, 
διατηρεί ή ενισχύει την πλάνη. Η απλή έλλειψη της παραστάσεως ενός αληθινού 
γεγονότος δεν αποτελεί πλάνη, ενώ δεν παραπλανάται εκείνος που τελεί σε γνώση της 
αναλήθειας των παραστάσεων ή που διέγνωσε την αναλήθειά τους 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 xειροτερεύσεως της περιουσίας του παθόντος, έστω και αν 
αυτός έχει ενεργό αξίωση κατά του δράστη ή τρίτου προς αποκατάσταση της βλάβης. 
Εντεύθεν έπεται, ότι απάτη δύναται να διαπραχθεί και µε παραπλάνηση, όταν ο 
δράστης παραλείπει να ανακοινώσει σε αυτόν αληθινά γεγονότα, τούτου συνιστώντος 
αθέµιτη παρασιώπηση, αν από το νόµο ή τη σύµβαση τάσσεται αντίθετη υποχρέωση 
ανακοινώσεως αυτών. Τέτοια υποχρέωση ανακοινώσεως µπορεί να θεµελιωθεί και 
στην από τις διατάξεις των άρθρων 197, 288 και 330 ΑΚ επιβαλλόµενη συµπεριφορά 
στον συναλλασσόµενο κατά τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη, η δε 
εξαπάτηση αυτή µπορεί να γίνει µε οποιονδήποτε τρόπο, έγγραφο ή προφορικά, ρητά 
ή σιωπηρά. 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 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 το δράστη, που έχει 
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ειληµµένη την πρόθεση να µην εκπληρώσει την υποχρέωσή του, τότε θεµελιώνεται το 
έγκληµα της απάτης. Τα γεγονότα µπορεί να αναφέρονται στην προσωπική 
κατάσταση, τη φερεγγυότητα, το επάγγελµα, τις έννοµες σχέσεις, τη νοµική 
κατάσταση του πράγµατος, το κύρος ή την ισχύ δικαιοπραξιών κλπ. Τέλος το άρθρο 
13 περ. στ' του ΠΚ, που προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ.1 ν. 2408/1996, ορίζει, ότι 
"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 δράση για πορισµό 
εισοδήµατος".  
- Στην περίπτωση του άρθρου 386 ΠΚ, το αξιόποινο της απάτης, τόσον στην 
πληµµεληµατική, όσον και στην κακουργηµατική της µορφή, εξαλείφεται, εφόσον η 
πλήρης ικανοποίηση του παθόντος επέλθει πριν ο υπαίτιος εξετασθεί µε 
οποιονδήποτε τρόπο από τις αρχές για την πράξη του ή αν µέχρι την άσκηση της 
ποινικής δίωξης για την πράξη αυτή καταβάλει στον παθόντα αποδεδειγµένα το 
κεφάλαιο και τους τόκους υπερηµερίας, οπότε η ποινική δίωξη δεν κινείται και η 
υπόθεση τίθεται στο αρχείο. Ο υπαίτιος δε του πληµµελήµατος της απάτης, 
απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν, µέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο 
πρωτοβάθµιο µόνο δικαστήριο, ικανοποιήσει εντελώς τον ζηµιωθέντα, 
καταβάλλοντας αποδεδειγµένα ή κατά δήλωση του παθόντος ή των κληρονόµων του 
το κεφάλαιο και τους τόκους υπερηµερίας.  
- 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 αναιρέσεως, 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 βάση τους οποίους έγινε η 
υπαγωγή των δεκτών γενόµενων πραγµατικών περιστατικών στην ουσιαστική ποινική 
διάταξη που εφαρµόσθηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να 
µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους, χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς 
τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα, από αυτά, ενώ το γεγονός ότι 
εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα, δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα 
άλλα. Η αιτιολογία αυτή πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισµούς και 
στις επιβαρυντικές περιστάσεις, όπως είναι και οι προαναφερθείσες του άρθρου 13 
στοιχείο στ' του ΠΚ και να περιλαµβάνει, ειδικότερα, έκθεση των πραγµατικών 
περιστατικών που µπορούν να υπαχθούν στην έννοιά τους. Για να έχει όµως η 
καταδικαστική απόφαση την ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία και ως προς την 
συνδροµή της άνω επιβαρυντικής περίστασης, πρέπει να διαλαµβάνει στο αιτιολογικό 
της, σαφή και συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά που συγκροτούν την έννοια της 
κατ' επάγγελµα τέλεσης και τις σκέψεις µε τις οποίες υπήγαγε τα περιστατικά αυτά 
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στον κανόνα που εφάρµοσε και δεν αρκεί η κατά λέξη επανάληψη της διατύπωσης 
και της ορολογίας του κειµένου του νόµου.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 68, 69, 83 και 84 του ΚΠ∆, συνάγονται και τα 
ακόλουθα: Το δευτεροβάθµιο δικαστήριο που εκδικάζει την κατηγορία, συνεπεία 
έφεσης του κατηγορουµένου, σε περίπτωση που στον πρώτο βαθµό έχει γίνει δεκτή η 
ασκηθείσα πολιτική αγωγή για κάποιο ποσό, αν ο πολιτικώς ενάγων είναι απών ή αν 
παρίσταται αυτοπρόσωπα, χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο, χωρίς να παραιτείται, µε 
σχετική δήλωσή του καταχωριζόµενη στα πρακτικά, από την πολιτική αγωγή, 
προχωρεί, εξετάζει τον πολιτικώς ενάγοντα ως µάρτυρα (µε όρκιση αυτού) και στο 
τέλος, µετά από τυχόν καταδίκη του κατηγορουµένου και στις δύο περιπτώσεις, 
επιδικάζει το κατά την κρίση του εύλογο ποσό, ποτέ όµως, µεγαλύτερο του 
πρωτοδίκως επιδικασθέντος, ανεξάρτητα αν ο πολιτικώς ενάγων επανέλαβε ή όχι σε 
αυτό τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής. Η πολιτική αγωγή διατηρεί πάντοτε 
τον ιδιωτικό της χαρακτήρα, γι' αυτό και µπορεί να γίνει παραίτηση από αυτή 
οποτεδήποτε, κατά πάσα στάση της ποινικής δίκης, και προφορικά κατά την εξέταση 
του πολιτικώς ενάγοντος ως µάρτυρος στο ακροατήριο, κατά την εκδίκαση της 
ποινικής υπόθεσης, µε δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Η γενόµενη ενώπιον 
του δικαστηρίου, µετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας και πριν επιδικασθεί 
ποσόν, κατά έγκυρο τρόπο γραπτή ή προφορική δήλωση παραίτησης από την 
πολιτική αγωγή, που πρέπει να είναι ρητή, σαφής, χωρίς αίρεση ή προθεσµία, είναι 
υποχρεωτική για το δικαστήριο και δεν είναι απαραίτητο να επιδοθεί ή να υπάρχει και 
αποδοχή αυτής από τον κατηγορούµενο, για να παράγει τα αποτελέσµατά της. Η 
δήλωση δε του πολιτικώς ενάγοντος ότι έχει ικανοποιηθεί στις αξιώσεις του και δεν 
διατηρεί καµία αξίωση κατά του κατηγορουµένου, σηµαίνει παραίτηση από την 
πολιτική αγωγή. Η µετά την παραίτηση επιδίκαση από το ποινικό δικαστήριο 
αποζηµίωσης ή χρηµατικής ικανοποίησης, συνιστά υπέρβαση εξουσίας.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 386, 
ΚΠ∆: 406, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
ΑΚ: 197, 288, 330, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Απέλαση - Αλλοδαποί 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1049 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απέλαση αλλοδαπού. Αµφιβολίες σχετικά µε το είδος και τη διάρκεια της ποινής. 
- Το άρθρο 74 παρ. 1, 3 του ΠΚ, που ρυθµίζει το µέτρο ασφάλειας της απέλασης 
αλλοδαπού, ορίζει ότι: "το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την απέλαση αλλοδαπού 
που καταδικάσθηκε σε κάθειρξη ή φυλάκιση µε την επιφύλαξη των διατάξεων που 
περιλαµβάνονται στις διεθνείς συµβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη Χώρα. Οι 
αλλοδαποί που απελάθηκαν µε αυτό τον τρόπο µπορούν να επιστρέψουν στη Χώρα 
µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, αφού περάσει µία τριετία από την απέλαση 
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... Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης δεν δεσµεύεται από το χρονικό περιορισµό του 
προηγούµενου εδαφίου, σε περίπτωση αλλοδαπού ο οποίος έχει τελέσει γάµο µε 
Έλληνα υπήκοο για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί ο γάµος, καθώς και σε περίπτωση 
παλινοστούντος ελληνικής καταγωγής". Επίσης, στο άρθρο 99 παρ. 2, 3 και 4 του 
ίδιου κώδικα, ορίζονται, αντιστοίχως, ότι: "Αν αλλοδαπός στον οποίο δεν έχει 
χορηγηθεί πολιτικό άσυλο καταδικασθεί σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή µέχρι 
πέντε ετών και διαταχθεί µε την ίδια απόφαση η απέλασή του από τη Χώρα, το 
δικαστήριο µπορεί να διατάξει την επ' αόριστο αναστολή της εκτέλεσης της ποινής 
κατά παρέκκλιση της προηγούµενης παραγράφου και των άρθρων 100 έως 102 του 
παρόντος Κώδικα, οπότε εκτελείται αµέσως η απέλαση ... Ο απελαθείς αλλοδαπός, 
του οποίου έχει ανασταλεί η ποινή κατά τα ανωτέρω, µπορεί να επιστρέψει στη χώρα 
µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης αφού περάσει πενταετία από την απέλαση 
και για ορισµένο χρονικό διάστηµα, το οποίο δύναται να παρατείνεται. Ο Υπουργός 
∆ικαιοσύνης δεν δεσµεύεται από το χρονικό περιορισµό του προηγούµενου εδαφίου 
σε περίπτωση αλλοδαπού ο οποίος έχει τελέσει γάµο µε Έλληνα υπήκοο, καθώς και 
σε περίπτωση παλινοστούντος ελληνικής καταγωγής ... . Ο αλλοδαπός της 
προηγούµενης παραγράφου, που εισέρχεται ή επιχειρεί να εισέλθει παράνοµα στη 
χώρα, τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών, η οποία δεν 
αναστέλλεται µε κανένα τρόπο και εκτελείται αθροιστικώς µε την ανασταλείσα 
ποινή". Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η απέλαση του αλλοδαπού, που 
διατάχθηκε µε δικαστική απόφαση βάσει των άρθρων 74 παρ. 1 και 99 παρ. 2 του ΠΚ 
είναι µέτρο ασφάλειας και ισχύει δια βίου του απελαθέντος, ο οποίος, όµως, µπορεί 
να επανέλθει στη Χώρα αφού παρέλθει πενταετία από την απέλαση, µετά από 
απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και για ορισµένο µόνο διάστηµα που µπορεί να 
παρατείνεται Η απόφαση του Υπουργού της ∆ικαιοσύνης λαµβάνεται µετά γνώµη 
ειδικού προβλεπόµενου συµβουλίου. Επίσης συνάγεται ότι η δικαστική απόφαση που 
διατάσσει απέλαση αλλοδαπού εξακολουθεί να ισχύει και µετά την σε εκτέλεση 
αυτής γενόµενη απέλαση του αλλοδαπού, διότι διαφορετικά η διαταχθείσα απέλαση 
θα καθίστατο άνευ αντικειµένου, αν δε ο απελαθείς αλλοδαπός επανέλθει στη χώρα 
παρανόµως, τιµωρείται µε την από το άρθρο 99 παρ. 4 προβλεπόµενη ποινή και 
απελαύνεται και πάλι σε εκτέλεση της ίδιας δικαστικής αποφάσεως.  
- Κατά τη διάταξη του όρθρου 565 εδ. α και γ του ΚΠ∆, "κάθε αµφιβολία ή 
αντίρρηση σχετικά µε την εκτελεστότητα της απόφασης και το είδος ή τη διάρκεια 
της ποινής, επιλύονται, από το δικαστήριο των πληµµελειοδικών του τόπου όπου 
εκτίεται η ποινή, κατά δε της σχετικής αποφάσεως επιτρέπεται να ασκηθεί αναίρεση 
από τον εισαγγελέα και από τον καταδικασµένο". Από τη διάταξη αυτή συνάγεται 
ότι: 1) Ο όρος ποινή στο άρθρο αυτό χρησιµοποιείται µε την ευρεία του έννοια και 
περιλαµβάνει και τις παρεπόµενες ποινές ή τα µέτρα ασφάλειας που έχουν στερητικό 
ή περιοριστικό της ελευθερίας χαρακτήρα, όπως είναι και η απέλαση του αλλοδαπού 
καταδικασµένου, 2) οι αντιρρήσεις του καταδικασµένου πρέπει να αναφέρονται 
αποκλειστικά και µόνο στην εκτελεστότητα της αποφάσεως και στο είδος ή τη 
διάρκεια της ποινής, υπό την προαναφερόµενη ευρεία έννοια αυτής, και 3) για να 
είναι οι αντιρρήσεις παραδεκτές και να εξετασθούν από το πληµµελειοδικείο "του 
τόπου έκτισης της ποινής", πρέπει οι αντιρρήσεις αυτές να αφορούν σε ποινή που 
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βρίσκεται σε στάδιο έκτισης, δηλαδή να διαρκεί ακόµη η εκτέλεση της αποφάσεως. 
Έτσι, όταν η εκτέλεση της αποφάσεως έχει συντελεσθεί ολοκληρωτικά, το άρθρο 
αυτό δεν µπορεί να εφαρµοστεί, αφού δεν υπάρχει στάδιο εκτέλεσης. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 74, 99,  
ΚΠ∆: 565, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αποδεικτικά µέσα - Αυτοψία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1227 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αυτοψία. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αναίρεση 
εισαγγελέα. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- 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 εντός µηνός, που αρχίζει 
από την εποµένη της καταχώρησης της τελεσίδικης απόφασης καθαρογραµµένης στο 
κατά το άρθρο 473 παρ.3 του ΚΠ∆ ειδικό βιβλίο. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι 
ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, µπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε 
απόφασης, καταδικαστικής ή αθωωτικής, οποιουδήποτε δικαστηρίου και για όλους 
τους λόγους του άρθρου 510 παρ.1 του ΚΠ∆. Μεταξύ των οποίων και η έλλειψη της 
κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ απαιτούµενης ειδικής 
και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Ειδικά δε, προκειµένου για αθωωτική απόφαση, 
εν όψει του τεκµηρίου της αθωότητας που θεσπίζεται και από τη διάταξη του άρθρου 
6 παρ. 2 της ΕΣ∆Α και δεδοµένου ότι αντικείµενο αποδείξεως στην ποινική δίκη 
αποτελεί η ενοχή και όχι η αθωότητα του κατηγορουµένου, τέτοια έλλειψη 
αιτιολογίας, που ιδρύει λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν δεν εκτίθενται καθόλου ή 
εκτίθενται ελλιπώς ή κατά τρόπο ασαφή στην απόφαση τα πραγµατικά περιστατικά 
της πράξεως και οι λόγοι για τους οποίους το δικαστήριο αδυνατεί να καταλήξει στο 
συµπέρασµα ότι πραγµατώθηκε από τον κατηγορούµενο η αντικειµενική ή 
υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος που του αποδίδεται, είτε όταν δεν 
αιτιολογείται καθόλου ή µε σαφήνεια και πληρότητα γιατί το δικαστήριο δεν 
πείστηκε για την ενοχή του κατηγορουµένου από τα αποδεικτικά µέσα που 
αναφέρονται στα πρακτικά του. Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ.3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της 
καταδικαστικής ή αθωωτικής απόφασης, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του 
άρθρου 510 παρ.1 περ.∆ του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως, εκτείνεται όχι µόνο στην κρίση 
για την ενοχή ή αθωότητα, αλλά περιλαµβάνει και την αναφορά των αποδεικτικών 
µέσων, από τα οποία το δικαστήριο οδηγήθηκε στην καταδικαστική ή αθωωτική του 
κρίση. Τα αποδεικτικά µέσα δηλαδή, πρέπει να προκύπτει 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, 
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έγγραφα κτλ), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνεία του τι προέκυψε 
από καθένα. Όταν δε εξαίρονται ορισµένα από αυτά, δεν προκύπτει ότι δεν λήφθηκαν 
υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει ανάγκη αιτιολόγησης, γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα. 
Η κατά το άρθρο 178 του ΚΠ∆ απαρίθµηση των αποδεικτικών µέσων κατά την 
ποινική διαδικασία, είναι ενδεικτική και αφορά τα κυριότερα από αυτά, χωρίς να 
αποκλείει τα άλλα. Ειδικά η αυτοψία, η οποία διατάσσεται κατά το άρθρο 180 ΚΠ∆ 
από το δικαστήριο ή τους αρµόδιους ανακριτικούς ή προανακριτικούς υπαλλήλους, 
αποτελεί ιδιαίτερο και αυτοτελές είδος αποδεικτικού µέσου, διακρινόµενο των 
εγγράφων, πρέπει δε για τη δηµιουργία βεβαιότητας ότι έλαβε και αυτήν υπόψη του 
δικαστήριο, να αναφέρεται ειδικά στην αιτιολογία, µεταξύ των αποδεικτικών µέσων 
που λήφθηκαν υπόψη του. ∆ιαφορετικά, αν δηλαδή δεν αναφέρεται µεταξύ των 
αποδεικτικών µέσων, δεν προκύπτει βεβαιότητα ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του 
και το ιδιαίτερο αυτό αποδεικτικό µέσο, µη αρκούσης της αναφοράς στα έγγραφα και 
ιδρύεται ο αναφερόµενος λόγος αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 178, 180, 473, 479, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1400 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 στοιχ. γ' 
ΚΠοιν∆ συνάγεται ότι, όταν εγκαλών ή αδικηθείς ή κατηγορούµενος είναι δικαστικός 
λειτουργός, από το βαθµό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω, ο 
οποίος υπηρετεί στο αρµόδιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 122-125 του ίδιου Κώδικα, 
δικαστήριο, διατάσσεται, κατόπιν αιτήσεως του εισαγγελέα ή του κατηγορουµένου ή 
του πολιτικώς ενάγοντα, από τον Άρειο Πάγο σε Συµβούλιο (αν δεν πρόκειται για τις 
εξαιρέσεις που προβλέπονται στα στοιχεία α' και β' του ίδιου άρθρου) η παραποµπή 
της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο, οµοειδές και ισόβαθµο, εφαρµοζοµένων 
αναλόγως και των άρθρων 132, 134 και 135 παρ. 1 ΚΠοιν∆. Η παραποµπή αυτή 
νοείται όχι µόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, 
συµπεριλαµβανοµένου και του σταδίου της ασκήσεως της ποινικής διώξεως, ακόµη 
και της διενέργειας προκαταρκτικής εξετάσεως, διότι και κατ' αυτά συντρέχει ο αυτός 
δικαιολογητικός λόγος, ήτοι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως 
του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας µεροληψίας αυτού, 
εξαιτίας της συνυπηρετήσεώς του στο ίδιο δικαστήριο µε τον εγκαλούντα, παθόντα ή 
κατηγορούµενο δικαστικό λειτουργό.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 132, 134, 135, 136, 137,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Αρµοδιότητα - Κανονισµός Αρµοδιότητας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1475 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Κανονισµός αρµοδιότητας. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 136 περ. ε' του ΚΠ∆ όταν ο εγκαλών ή αδικηθείς ή ο 
κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του παρέδρου σε 
Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 
122-125 ΚΠ∆ δικαστήριο διατάσσεται η παραποµπή της υποθέσεως από το κατά τα 
άρθρα αυτά αρµόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές. Σκοπός της 
διατάξεως είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του 
δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας για µεροληψία του, 
οφειλόµενης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή αδικηθείς ή ο κατηγορούµενος δικαστικός 
λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. Η παραποµπή αυτή σε άλλο δικαστήριο 
γίνεται όχι µόνο στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και σε αυτό της 
προδικασίας που περιλαµβάνει τόσο την προκαταρκτική εξέταση όσο και την άσκηση 
της ποινικής διώξεως.  
- Σύµφωνα δε µε το άρθρο 137 του ιδίου Κώδικα ,την παραποµπή στην πιο πάνω 
περίπτωση, µπορεί να ζητήσει 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 ∆ικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όµοιο 
και σε κάθε περίπτωση ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε Συµβούλιο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 - 125, 136, 137, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Αρµοδιότητα - Κατά παραποµπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1442 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αρµοδιότητα κατά παραποµπή. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' 
Κ.Π.∆., συνάγεται ότι, όταν ο εγκαλών ή ο ζηµιωµένος ή ο κατηγορούµενος είναι 
δικαστικός λειτουργός από το βαθµό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και 
άνω και υπηρετεί στο αρµόδιο κατά τόπο σύµφωνα µε τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, 
διατάσσεται η παραποµπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές δικαστήριο. 
Την παραποµπή αποφασίζει : α) το συµβούλιο πληµµελειοδικών, αν ζητείται η 
παραποµπή από ένα Πταισµατοδικείο σε άλλο, β) το συµβούλιο των εφετών, αν 
ζητείται η παραποµπή από ένα µονοµελές ή τριµελές πληµµελειοδικείο ή δικαστήριο 
ανηλίκων σε άλλο όµοιο και γ) ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συµβούλιο σε 
κάθε άλλη περίπτωση. Από το δικαιολογητικό λόγο των διατάξεων αυτών, που είναι 
η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού 
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και ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας για µεροληψία του, οφειλοµένης στο γεγονός ότι ο 
παθών ή ο ζηµιωµένος ή ο κατηγορούµενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο 
δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραποµπής όχι µόνο κατά 
το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν 
έχει ακόµη ασκηθεί ποινική δίωξη. Εξάλλου, κατά η διάταξη του άρθρου 48 του 
ΚΠ∆, την προσφυγή του εγκαλούντος κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών που απορρίπτει την έγκληση (αρθρ. 47 του ΚΠ∆) εξετάζει και κρίνει ο 
αρµόδιος Εισαγγελέας Εφετών.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 137 παρ. 1 περ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραποµπή στην 
περίπτωση αυτή, µπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούµενος ή ο πολιτικώς 
ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραποµπής από τον αρµόδιο 
Εισαγγελέα Εφετών σε άλλον ισόβαθµο Εισαγγελέα, ο Άρειος Πάγος σε Συµβούλιο 
και εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 του 
ΚΠ∆.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 47, 48, 122 - 125, 136, 137,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Αρµοδιότητα - Κατά παραποµπή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1305 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αρµοδιότητα λόγω παραποµπής. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. ε' ΚΠολ∆ όταν ο εγκαλών, ή ο ζηµιωθείς ή ο 
κατηγορούµενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθµό του Παρέδρου σε 
Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω υπηρετεί στο αρµόδιο σύµφωνα µε τα άρθρα 122-
125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραποµπή του σε άλλο ισόβαθµο και οµοειδές 
δικαστήριο προκειµένου να διασφαλιστεί το ανεπηρέαστο της δικαστικής κρίσης και 
ο αποκλεισµός κάθε υπόνοιας µεροληψίας, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο εγκαλών ή ο 
αδικηθείς ή ο κατηγορούµενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. 
Στην έννοια του κατηγορουµένου περιλαµβάνεται και ο εγκαλούµενος, όταν η 
υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ασκηθεί κατ' αυτού 
ποινική δίωξη.  
- Κατά το άρθρο 137 ΚΠολ∆, την παραποµπή µπορούν να ζητήσουν ο Εισαγγελέας, ο 
κατηγορούµενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι' αυτή το Συµβούλιο Εφετών, 
αν ζητείται η παραποµπή από ένα µονοµελές ή τριµελές πληµµελειοδικείο ή 
δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όµοιο και σε κάθε άλλη περίπτωση ο Άρειος Πάγος 
που συνέρχεται σε συµβούλιο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 122 - 125, 136, 137, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆όλια χρεωκοπία - Απόκρυψη στοιχείων 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1229 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- ∆όλια χρεωκοπία. Στοιχεία εγκλήµατος. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
∆όλος.Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 398 ΠΚ "Mε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιµωρείται ο 
υπαίτιος δόλιας χρεοκοπίας, κατά τους όρους του εµπορικού νόµου και µε φυλάκιση 
το πολύ δύο ετών ο υπαίτιος απλής χρεοκοπίας", κατά δε το άρθρο 685 του Εµπ. 
Νόµου "εν περιπτώσει πτωχεύσεως εταιρίας τινός, καταδιώκονται επί δολία 
χρεωκοπία και τιµωρούνται κατά τους όρους του ποινικού νόµου οι διαχειρισταί 
αυτής: 1) Εάν δολίως παρέλειψαν την κατά τους ορισµούς του νόµου δηµοσίευση του 
καταστατικού, 2) εάν δηλώσωσιν ψευδώς προϋποσχεθέν ή κατατεθέν κεφάλαιον. .... 
5) εάν δώσωσιν αφορµήν εις την πτώχευσιν της εταιρίας εκ δόλου η συνεπεία δολίων 
πράξεων". Εκ των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι το έγκληµα της δολίας χρεωκοπίας 
είναι "ποινικός νόµος εν λευκώ", διότι καθορίζεται µόνον η ποινή του, ο δε 
καθορισµός των ειδικών ουσιαστικών όρων του εγκλήµατος, παραπέµπεται στον 
Εµπορικό Νόµο. Ούτω το έγκληµα της δολίας χρεωκοπίας, είναι υπαλλακτικώς µικτό, 
διότι οι περισσότεροι τρόποι αποτελούν εκφάνσεις της ιδίας εγκληµατικής 
συµπεριφοράς, ώστε αν ο δράστης πραγµατώσει περισσοτέρους τους ενός τρόπους 
τελέσεώς του, συγχρόνως ή διαδοχικώς εν µόνο έγκληµα χρεωκοπίας τελεί. ∆όλιες 
πράξεις είναι αυτές οι οποίες περιέχουν κατάχρηση των δικαιωµάτων και 
καθηκόντων του διαχειριστού και προκαλούν αιτιωδώς την πτώχευση της 
επιχειρήσεως, όπως η απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων της ή η µεταβίβαση υπό 
των διαχειριστών ΑΕ εικονικώς του ενεργητικού της, κατά την διάρκεια της 
πτωχεύσεως, υπό την έννοια της παύσεως των πληρωµών? δεν απαιτείται ως 
εξωτερικός όρος του αξιοποίνου και η κήρυξη της πτωχεύσεως από το πτωχευτικό 
δικαστήριο, αλλ' αρκεί η διαπίστωση από το ποινικό δικαστήριο της καταστάσεως 
αυτής (το οποίο, µάλιστα, δεν δεσµεύεται από την απόφαση του πολιτικού 
δικαστηρίου). Εντεύθεν και χρόνος τελέσεως της πράξεως της δολίας χρεοκοπίας 
είναι κατά κανόνα η παύση των πληρωµών αφ' ότου θεωρείται κατ' αρχήν 
τετελεσµένη αυτή.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουµένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 Κ.Π.∆. ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγον αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ιδίου 
Κώδικος, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία απεδείχθησαν από την 
ακροαµατική διαδικασία και από τα οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε συνήγαγε 
την ύπαρξη των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος για το 
οποίο κατεδικάσθη ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία πρέκυψαν 
τα περιστατικά αυτά και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση τους οποίους έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. ∆ια την 
ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού 
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µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα 
αποδεικτικά µέσα κατ' είδος γενικώς, χωρίς να εκτίθεται τί προέκυψε χωριστά εξ ενός 
εκάστου αυτών. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των 
διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ των, ούτε 
απαιτείται να ορίζεται ποίο βαρύνει περισσότερο για τον σχηµατισµό της δικαστικής 
κρίσεως. Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβεν υπ' όψη του και 
συνεξετίµησε για το σχηµατισµό της δικανικής του πεποιθήσεως όλα τα αποδεικτικά 
στοιχεία και όχι µόνο µερικά εξ αυτών κατ' επιλογήν, όπως αυτό επιβάλλουν οι 
διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 Κ.Π.∆.  
- Ειδικώς ως προς το δόλο, που απαιτείται κατά κανόνα, σύµφωνα µε το άρθρο 26 
παρ. 1 ΠΚ, προς στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υποστάσεως των κακουργηµάτων 
και πληµµεληµάτων, που συνίσταται κατά το άρθρο 27 παρ. 1 ιδίου Κώδικος εδ. α' 
στη θέληση της παραγωγής των περιστατικών που κατά το νόµο απαρτίζουν την 
έννοια της αξιοποίνου πράξεως, αυτός ενυπάρχει στην παραγωγή των περιστατικών 
αυτών και προκύπτουν από αυτή, ούτω δε δεν είναι αναγκαία ειδική αιτιολογία ως 
προς αυτήν, εκτός εάν ο νόµος απαιτεί η πράξη να έχει τελεσθεί "εν γνώσει" 
ορισµένου περιστατικού ή µε τον σκοπό προκλήσεως ορισµένου αποτελέσµατος 
(άρθρο 27 παρ. 2 Π.Κ.) ή αν έχει τη µορφή του ενδεχοµένου δόλου.  
- Περαιτέρω περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η 
οποία ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε Κ.Π.∆. λόγον αναιρέσεως, 
υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας, χωρίς να παρερµηνεύει το νόµο, δεν υπάγει 
σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που εδέχθη στη διάταξη που εφαρµόσθη, καθώς 
και όταν η διάταξη παρεβιάσθη εκ πλαγίου για το λόγο ότι στο πόρισµα της 
αποφάσεως αναγόµενο στην ταυτότητα και τα στοιχεία 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 του Αρείου Πάγου, για την ορθή ή µη εφαρµογή του νόµου, 
οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 398, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΕµπΝ: 685, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 116 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Συκοφαντική δυσφήµηση. 
- 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 
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φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Από τις ως άνω διατάξεις, προκύπτει, ότι για 
την αντικειµενική υπόσταση του αδικήµατος της συκοφαντικής δυσφήµησης 
απαιτείται: α) ισχυρισµός ή διάδοση γεγονότος ενώπιον τρίτου σε βάρος ορισµένου 
προσώπου, β) το γεγονός να είναι δυνατόν να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη, γ) να 
είναι ψευδές και ο υπαίτιος να εγνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές. Ως ισχυρισµός 
θεωρείται η ανακοίνωση, η οποία προέρχεται ή από ίδια πεποίθηση ή γνώµη ή από 
µετάδοση από τρίτο πρόσωπο. Αντίθετα, διάδοση υφίσταται, όταν λαµβάνει χώρα 
µετάδοση της ανακοίνωσης που γίνεται από άλλον. Ο ισχυρισµός ή η διάδοση 
επιβάλλεται να γίνεται ενώπιον τρίτου. Αυτό το οποίο αξιολογείται είναι το γεγονός, 
δηλαδή οποιοδήποτε συµβάν του εξωτερικού κόσµου που ανάγεται στο παρόν ή 
παρελθόν, το οποίο υποπίπτει στις αισθήσεις και δύναται να αποδειχθεί, αντίκειται δε 
στην ηθική και την ευπρέπεια. Αντικείµενο προσβολής είναι η τιµή ή η υπόληψη του 
φυσικού προσώπου, η οποία θεµελιώνεται επί της ηθικής αξίας, που πηγή έχει την 
ατοµικότητα και εκδηλώνεται µε πράξεις ή παραλείψεις. ∆εν αποκλείεται στην έννοια 
του γεγονότος να υπαχθούν η έκφραση γνώµης ή αξιολογικής κρίσης και 
χαρακτηρισµοί οσάκις αµέσως ή εµµέσως υποκρύπτονται συµβάντα και 
αντικειµενικά εκδηλωτικά στοιχεία, τα οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση 
συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας. Έτσι, για τη θεµελίωση αυτού του 
εγκλήµατος απαιτείται, εκτός των ως άνω στοιχείων που συγκροτούν την 
αντικειµενική του υπόσταση και άµεσος δόλος, που περιλαµβάνει αναγκαία την 
ηθεληµένη ενέργεια της διάδοσης και τη γνώση ότι η τέτοια διάδοση δύναται να 
βλάψει την τιµή και υπόληψη εκείνου στον οποίο αποδίδεται, ακόµη δε τη γνώση ότι 
το διαδοθέν γεγονός είναι ψευδές. Η ύπαρξη τέτοιου άµεσου δόλου πρέπει να 
αιτιολογείται ειδικώς στην καταδικαστική απόφαση µε παράθεση των περιστατικών 
που δικαιολογούν τη γνώση αυτή, αλλιώς η απόφαση στερείται της επιβαλλόµενης 
από το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και είναι αναιρετέα κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. 
∆' ΚΠ∆.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ιδίου Κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις (αποδεικτικά µέσα) που τα θεµελίωσαν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής 
των περιστατικών αυτών, στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για 
την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Έλλειψη αιτιολογίας 
δεν υπάρχει ακόµη και στην περίπτωση που η αιτιολογία της απόφασης εξαντλείται 
στην επανάληψη του διατακτικού της, 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. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα αρκεί να αναφέρονται γενικώς κατά το 
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είδος τους και δεν απαιτείται αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του τι προκύπτει 
από το καθένα, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση µεταξύ 
τους ή να προσδιορίζεται η αποδεικτική βαρύτητα εκάστου, αρκεί να προκύπτει µε 
βεβαιότητα ότι η προσβαλλοµένη απόφαση έλαβε υπόψη το σύνολο αυτών, εκ του ότι 
δε δόθηκε διαφορετική αποδεικτική αξία σε ορισµένα από αυτά, δεν συνάγεται ότι 
δεν λήφθηκαν υπόψη ούτε εκτιµήθηκαν τα άλλα. Όσον αφορά το δόλο, που 
απαιτείται κατά το άρθρο 26 παρ. 1 του Π.Κ. για τη θεµελίωση της υποκειµενικής 
υποστάσεως του εγκλήµατος και συνίσταται, σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 1 του 
ίδιου Κώδικα, στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που κατά το νόµο 
απαρτίζουν την έννοια της αξιόποινης πράξεως, δεν υπάρχει ανάγκη, κατά τούτο, 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, διότι αυτός ενυπάρχει στην παραγωγή των 
περιστατικών και προκύπτει απ` αυτή, όταν ο νόµος στη συγκεκριµένη περίπτωση 
δεν αξιώνει πρόσθετα στοιχεία για την ύπαρξη του δόλου, λ.χ. αµέσου, όπως 
συµβαίνει στην ανωτέρω περίπτωση της συκοφαντικής δυσφηµίσεως, οπότε, όπως 
λέχθηκε, απαιτείται αιτιολόγησή του. Υπάρχει, όµως, και στις περιπτώσεις αυτές η εν 
λόγω αιτιολογία, σχετικά µε το έγκληµα της συκοφαντικής δυσφηµίσεως, 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 πράξη ή παράλειψή του, οπότε είναι αυτονόητη η σχετική γνώση του, χωρίς να 
απαιτείται παράθεση άλλων, σχετικών µε τη γνώση, περιστατικών (ΑΠ 2044/2007). 
∆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.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, ως λόγος αναιρέσεως, κατά το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆, υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει σ' αυτή 
διαφορετική έννοια από εκείνη που έχει στην πραγµατικότητα, ενώ εσφαλµένη 
εφαρµογή υπάρχει, όταν δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που δέχτηκε 
στη διάταξη που εφάρµοσε. Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής, που εµπίπτει στον 
ίδιο αναιρετικό λόγο, υπάρχει και όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, δηλαδή όταν 
στο πόρισµα της απόφασης, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό αιτιολογικού και 
διατακτικού και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν 
εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να µην είναι 
εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρµογής της ουσιαστικής ποινικής 
διάταξης, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 362, 363, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1048 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Συκοφαντική δυσφήµηση. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας της 
δικαστικής αποφάσεως. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 362 και 363 ΠΚ προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση 
του εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφήµησης απαιτείται διάδοση ή ισχυρισµός από 
τον υπαίτιο ενώπιον άλλου για τρίτο περί γεγονότος που µπορεί να βλάψει την τιµή 
και υπόληψη του τρίτου, το γεγονός να είναι ψευδές και ο υπαίτιος να είχε γνώση της 
αναληθείας του. Ως γεγονός νοείται κάθε συγκεκριµένο περιστατικό του εξωτερικού 
κόσµου που ανάγεται στο παρελθόν ή το παρόν, το οποίο εµπίπτει στις αισθήσεις και 
είναι δεκτικό αποδείξεως, καθώς και κάθε συγκεκριµένη σχέση ή συµπεριφορά 
αναφεροµένη στο παρόν ή παρελθόν που υποπίπτει στις αισθήσεις και αντίκειται 
στην ηθική ή την ευπρέπεια.  
- 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.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 362, 363, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1230 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συκοφαντική δυσφήµηση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 362 και 363 του ΠΚ συνάγεται ότι 
για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφήµησης απαιτείται ο 
δράστης να ισχυρισθεί ενώπιον τρίτου ή να διαδώσει για κάποιον άλλο γεγονός, το 
οποίο αντικειµενικό εκτιµώµενο µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη αυτού του 
άλλου. Ακόµη, απαιτείται το γεγονός, στο οποίο αναφέρεται ο παραπάνω ισχυρισµός 
ή η διάδοση, να είναι ψευδές και ο δράστης να τελεί εν γνώσει της αναλήθειάς του. 
Ως γεγονός δε, κατά την έννοια των πιο πάνω διατάξεων θεωρείται κάθε 
συγκεκριµένο περιστατικό του εξωτερικού κόσµου, που ανάγεται στο παρελθόν ή το 
παρόν, υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό απόδειξης, καθώς και κάθε 
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συγκεκριµένη σχέση ή συµπεριφορά, αναφερόµενη στο παρελθόν ή το παρόν, που 
υποπίπτει στις αισθήσεις και αντίκειται στην ηθική και την ευπρέπεια. Για την 
υποκειµενική θεµελίωση του εγκλήµατος, απαιτείται άµεσος δόλος, συνιστάµενος 
στην ηθεληµένη ενέργεια του ισχυρισµού ή της διάδοσης ενώπιον τρίτου, του 
ψευδούς γεγονότος, εν γνώσει του δράστη ότι αυτό είναι ψευδές και δύναται να 
βλάψει την τιµή και την υπόληψη του άλλου. ∆εν αρκεί ο απλός ή ο ενδεχόµενος 
δόλος. Η ύπαρξη του δόλου, δεν είναι κατ' αρχή αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαίτερα, 
γιατί ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που συγκροτούν 
την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και προκύπτει από τις ειδικότερες 
συνθήκες τελέσεως του, διαλαµβάνεται δε περί αυτού (δόλου) αιτιολογία, στην κύρια 
αιτιολογία για την ενοχή. Όταν όµως για το αξιόποινο της πράξεως απαιτούνται εκτός 
από τα περιστατικά που απαρτίζουν κατά νόµο την έννοια αυτής και ορισµένα 
πρόσθετα στοιχεία, όπως η τέλεση της πράξης εν γνώσει ορισµένων περιστατικών, 
άµεσος δηλαδή δόλος από µέρους του υπαιτίου, όπως και στο έγκληµα της 
συκοφαντικής δυσφήµησης, η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση αυτή, 
µε παράθεση των περιστατικών που τη δικαιολογούν. Εξ άλλου, κατά τη διάταξη του 
άρθρου 367 παρ. 1 περ. γ' δεν αποτελούν άδικη πράξη οι εκδηλώσεις που γίνονται για 
την εκτέλεση των νόµιµων καθηκόντων, την άσκηση νόµιµης εξουσίας ή για τη 
διαφύλαξη (προστασία) δικαιώµατος ή από άλλο δικαιολογηµένο συµφέρον. Η 
διάταξη όµως αυτή µε την οποία κατ' αρχήν αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της κατ' 
άρθρο 361 Π.Κ. εξυβριστικής είτε της κατ' άρθρο 362 Π.Κ. δυσφηµιστικής 
εκδήλωσης, δεν εφαρµόζεται όταν οι παραπάνω εκδηλώσεις περιέχουν τα συστατικά 
στοιχεία της πράξης του άρθρου 363 δηλαδή της συκοφαντικής δυσφήµησης (αρθρ. 
367 παρ. 2 Π.Κ.). Υφίσταται δε η απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης, εάν ο σχετικός µε το ψευδές αυτό γεγονός 
ισχυρισµός του δράστη θεµελιώνεται σε προσωπική του πεποίθηση ή αντίληψη του 
ίδιου ή σε δική του πράξη ή παράλειψη, οπότε είναι αυτονόητη η σχετική γνώση του, 
χωρίς να απαιτείται παράθεση άλλων σχετικών µε τη γνώση περιστατικών.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από το άρθρο 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 Κ.Π.∆. ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου 
Κώδικα όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 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 αποδεικτικό µέσα γενικώς 
κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα από αυτά.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 361, 362, 363, 367, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1227 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συκοφαντική δυσφήµηση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 362 και 363 του Π Κ, κατά την 
πρώτη από τις οποίες "όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή 
διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψή 
του τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών ή µε χρηµατική ποινή" και κατά τη 
δεύτερη, "αν στην περίπτωση του άρθρου 362 το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος 
γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών", 
προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως 
απαιτείται, αντικειµενικώς µεν ισχυρισµός ή διάδοση από τον δράστη για κάποιο 
άλλο πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ψευδούς γεγονότος το οποίο 
µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του άλλου, υποκειµενικώς δε άµεσος 
δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει, αφενός µεν τη γνώση του δράστη, µε την έννοια της 
βεβαιότητας ότι το γεγονός αυτό είναι ψευδές και µπορεί να βλάψει την τιµή ή την 
υπόληψη του άλλου, και αφετέρου τη θέλησή του να ισχυρισθεί ή διαδώσει ενώπιον 
τρίτου το γεγονός αυτό. Περαιτέρω ως γεγονός, κατά την έννοια των παραπάνω 
διατάξεων, θεωρείται κάθε συγκεκριµένο περιστατικό του εξωτερικού κόσµου καθώς 
και κάθε συγκεκριµένη σχέση ή συµπεριφορά που ανάγονται στο παρόν ή το 
παρελθόν, που υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως και αντίκειται 
στην ηθική και την ευπρέπεια.  
- 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 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 εν σχέσει 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 τι προέκυψε χωριστά από το καθένα, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα 
αποδεικτικά µέσα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Η ύπαρξη του 
δόλου δεν είναι κατ' αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαίτερα, γιατί ο δόλος 
ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που συγκροτούν την 
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αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες 
τελέσεώς του, διαλαµβάνεται δε περί αυτού (δόλου) αιτιολογία στην κύρια αιτιολογία 
για την ενοχή. Όταν, όµως, για το αξιόποινο της πράξεως απαιτούνται, εκτός από τα 
περιστατικά που απαρτίζουν κατά νόµον την έννοιά της, και ορισµένα πρόσθετα 
στοιχεία, όπως η τέλεση της πράξεως εν γνώσει ορισµένων περιστατικών, άµεσος 
δηλαδή δόλος από µέρους του υπαιτίου, όπως συµβαίνει και στο έγκληµα της 
συκοφαντικής δυσφηµήσεως, η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση αυτή, 
µε παράθεση των περιστατικών που τη δικαιολογούν (ΑΠ 1192/2010), εκτός εάν το 
γεγονός συνδέεται αναπόσπαστα µε το πρόσωπο του κατηγορουµένου, οπότε είναι 
αυτονόητη η γνώση του (ΑΠ 1590/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 362, 363, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1047 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συκοφαντική δυσφήµηση. Ψευδορκία. Ηθική αυτουργία. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 362 και 363 του ΠΚ, κατά την 
πρώτη των οποίων, "όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου, ισχυρίζεται ή 
διαδίδει για κάποιον άλλον, γεγονός που µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψή 
του, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών ή µε χρηµατική ποινή" και κατά τη 
δεύτερη, "αν στην περίπτωση του άρθρου 362 (προηγούµενη), το γεγονός είναι 
ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών", προκύπτει ότι για τη θεµελίωση του εγκλήµατος της 
συκοφαντικής δυσφηµήσεως απαιτείται, αντικειµενικώς µεν ισχυρισµός ή διάδοση 
από το δράστη για κάποιο άλλο πρόσωπο, καθ' οιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου, 
ψευδούς γεγονότος το οποίο µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του άλλου, 
υποκειµενικώς δε άµεσος δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει αναγκαία, αφενός µεν τη 
γνώση του δράστη ότι το ισχυρισθέν ή διαδοθέν γεγονός είναι ψευδές και ότι η τέτοια 
διάδοση µπορεί να βλάψει την τιµή ή την υπόληψη του άλλου, αφετέρου δε τη 
θέληση αυτού να ισχυρισθεί ή διαδώσει ενώπιον τρίτου το γεγονός αυτό. ∆εν αρκεί 
δηλαδή ο απλός ή ο ενδεχόµενος δόλος. Ως γεγονός, νοείται κάθε συγκεκριµένο 
περιστατικό του εξωτερικού κόσµου, που ανάγεται στο παρόν ή το παρελθόν, 
υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως, καθώς και κάθε συγκεκριµένη 
σχέση ή συµπεριφορά, αναφερόµενη στο παρόν, ή το παρελθόν, που υποπίπτει στις 
αισθήσεις και ανίκειται αντίκειται στην ηθική και την ευπρέπεια.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 224 παρ.1, 2 του ΠΚ, που ορίζει ότι "όποιος ως 
διάδικος σε πολιτική δίκη δίνει εν γνώση του ψευδή όρκο, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών και µε την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος ενόρκως ως 
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µάρτυρας ενώπιον αρχής αρµόδιας να ενεργεί ένορκη εξέταση ή αναφέρεται στον 
όρκο που έχει δώσει, καταθέτει εν γνώσει του ψέµατα ή αρνείται ή αποκρύπτει την 
αλήθεια", προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδορκίας 
µάρτυρος, απαιτείται αφενός ο µάρτυρας να καταθέσει ενόρκως ενώπιον αρµοδίας 
αρχής ψευδή γεγονότα και όχι κρίσεις και αφετέρου ο µάρτυρας να γνωρίζει την 
αναλήθεια των γεγονότων αυτών, είναι δε αδιάφορος ο σκοπός που επεδίωκε ή αν θα 
µπορούσε να επέλθει βλάβη ή όφελος από την ψευδορκία αυτή. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 46 παρ.1 περ. α του ΠΚ, "µε την ποινή του αυτουργού 
τιµωρείται και όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει 
την άδικη πράξη που διέπραξε". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για την ύπαρξη 
ηθικής αυτουργίας, απαιτείται αντικειµενικώς µεν πρόκληση και παραγωγή στον 
άλλον της αποφάσεως για τη διάπραξη ορισµένου εγκλήµατος που µπορεί να γίνει µε 
οποιοδήποτε τρόπο, όπως µε προτροπές και παρακλήσεις, που έγιναν µε πίεση, πειθώ 
ή φορτικότητα, υποκειµενικώς δε δόλος που συνίσταται στη γνώση και τη θέληση 
των στοιχείων της πράξεως. 
  - 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. Η ύπαρξη του δόλου, δεν είναι κατ' αρχή 
αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαίτερα, γιατί ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής 
των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και 
προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες τελέσεώς του, διαλαµβάνεται δε περί αυτού 
(δόλου) αιτιολογία, στην κύρια αιτιολογία για την ενοχή. Όταν όµως για το αξιόποινο 
της πράξεως απαιτούνται, εκτός από τα περιστατικά που απαρτίζουν κατά νόµο την 
έννοια αυτής και ορισµένα πρόσθετα στοιχεία, όπως η τέλεση της πράξεως εν γνώση 
ορισµένων περιστατικών, άµεσος δηλαδή δόλος από µέρους του υπαιτίου, όπως και 
στο έγκληµα της συκοφαντικής δυσφηµήσεως και της ψευδορκίας, η αιτιολογία 
πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση αυτή, µε παράθεση των περιστατικών που τη 
δικαιολογούν.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46, 224, 362, 363,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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∆υσφήµηση - Συκοφαντική δυσφήµηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1042 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Συκοφαντική δυσφήµηση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 362 και 363 του Π.Κ. προκύπτει, ότι 
για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της συκοφαντικής δυσφηµήσεως, απαιτείται, 
διάδοση ή ισχυρισµός από τον υπαίτιο, ενώπιον τρίτου για άλλον γεγονότος, που 
µπορεί να βλάψει, την τιµήν ή υπόληψη αυτού, το γεγονός να είναι ψευδές και ο 
υπαίτιος να είχε γνώση της αναληθείας του. Ως γεγονός κατά την έννοια του νόµου, 
νοείται κάθε συγκεκριµένο περιστατικό του εξωτερικού κόσµου που ανάγεται στο 
παρελθόν ή το παρόν, υποπίπτει στις αισθήσεις και είναι δεκτικό αποδείξεως καθώς 
και κάθε συγκεκριµένη σχέση ή συµπεριφορά, ή έκφραση γνώµης ή κρίσεως ή 
χαρακτηρισµού που σχετίζεται µε γεγονός και αντίκειται στην ηθική και την 
ευπρέπεια. Για την υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος αυτού απαιτείται άµεσος 
δόλος, συνιστάµενος στην ηθεληµένη ενέργεια του ισχυρισµού ή της διάδοσης 
ενώπιον τρίτου, του ψευδούς γεγονότος, εν γνώσει του δράστη ότι αυτό είναι ψευδές 
και δύναται να βλάψει την τιµή και την υπόληψη του άλλου. Η γνώση δε αυτή στην 
καταδικαστική απόφαση ή στο παραπεµπτικό βούλευµα, πρέπει να αιτιολογείται 
ειδικά, µε την παράθεση των περιστατικών που την δικαιολογούν (ΑΠ 45/2012, 
226/2011, 263/2011).  
- 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 
αναιρέσεως, υπάρχει όταν περιέχονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για την 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι σκέψεις και οι συλλογισµοί µε βάση τους 
οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική 
ποινική διάταξη που στη συγκεκριµένη περίπτωση εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη 
τέτοιας αιτιολογίας 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 
χωριστά, πρέπει όµως να συνάγεται από την απόφαση ότι όλα ανεξαιρέτως τα 
αποδεικτικά µέσα έχουν ληφθεί υπόψη και συνεκτιµηθεί. Ιδιαίτερη αιτιολογία για την 
ύπαρξη του δόλου δεν είναι κατ1 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 κύρια αιτιολογία για την ενοχή. 
Όταν όµως αξιώνονται από το νόµο πρόσθετα στοιχεία για την υποκειµενική 
υπόσταση του εγκλήµατος, οποίος επί του εγκλήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως η 
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"εν γνώσει" ορισµένου περιστατικού τέλεση της πράξεως (άµεσος δόλος), πρέπει η 
ύπαρξη τέτοιου δόλου να αιτιολογείται ειδικώς στην απόφαση µε την παράθεση 
περιστατικών που δικαιολογούν τη γνώση αυτή, για να αποκλεισθεί ότι ο δράστης 
ενήργησε µε ενδεχόµενο δόλο, διότι στην περίπτωση αυτή δεν θα θεµελιωνόταν η 
υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος. 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 
σχετική γνώση του δράστη, χωρίς να απαιτείται η παράθεση άλλων σχετικών µε τη 
γνώση περιστατικών.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠ∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' 
αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή 
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν έκανε σωστή υπαγωγή των πραγµατικών 
περιστατικών που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφάρµοσε, 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 (ΑΠ 45/2012, 422/2012).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 224, 362, 363,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Έκδοση εγκληµατιών - ∆ιαδικασία έκδοσης αλλοδαπών 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1499 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκδοση αλλοδαπού. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 436 του ΚΠ∆, αν δεν υπάρχει σύµβαση, οι όροι και 
η διαδικασία της έκδοσης αλλοδαπών εγκληµατιών, ρυθµίζονται από τις διατάξεις 
των άρθρων 437 έως 456 του ΚΠ∆, οι οποίες εφαρµόζονται ακόµη και αν δεν 
υπάρχει σύµβαση, αν δεν έρχονται σε αντίθεση µε αυτή, καθώς και στα σηµεία, που 
δεν προβλέπει η σύµβαση. Εξάλλου, η από 13.12.1957 Ευρωπαϊκή Σύµβαση 
Έκδοσης, που υπογράφηκε στο Παρίσι και κυρώθηκε από την Ελλάδα στις 6.5.1961 
µε το Ν. 4165/1961 και από τη ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας (Κράτος της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης) στις 31.12.2007, από της κύρωσής της διέπει το δίκαιο της 
έκδοσης µεταξύ των δύο τούτων Κρατών, ορίζει στο άρθρο 2 παρ. 1 αυτής ότι η 
έκδοση, ενεργείται για πράξεις που τιµωρούνται από τους νόµους τόσο του κράτους 
που ζητεί την έκδοση, όσο και του κράτους από το οποίο ζητείται αυτή, µε ποινή 
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στερητική της ελευθερίας ή µε µέτρο ασφαλείας ανωτάτου ορίου ενός (1) 
τουλάχιστον έτους ή µε αυστηρότερη ποινή.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 436, 437, 456, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ένδικα µέσα - Απαράδεκτο ένδικο µέσο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 961 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Το επιτρεπτό του ενδίκου µέσου κατά παραπεµπτικού βουλεύµατος κρίνεται µε 
βάση τον νόµο που ίσχυε κατά τον χρόνο εκδόσεως αυτού και όχι τον νόµο που ίσχυε 
κατά τον χρόνο τελέσεως του εγκλήµατος για το οποίο παραπέµπεται ο 
κατηγορούµενος. 
- Η αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεµπτικού βουλεύµατος για κακούργηµα από τον 
κατηγορούµενο, επιτρεπόταν σύµφωνα µε το άρθρο 482 παρ. 1α του ΚΠ∆ µέχρι τις 
23-12-2010. Το δικαίωµα αυτό του κατηγορουµένου από την ηµεροµηνία αυτή 
καταργήθηκε µε το άρθρο 34 του Ν. 3904/23-12-2010. Το επιτρεπτό του ενδίκου 
µέσου κατά παραπεµπτικού βουλεύµατος κρίνεται µε βάση τον νόµο που ίσχυε κατά 
τον χρόνο εκδόσεως αυτού και όχι τον νόµο που ίσχυε κατά τον χρόνο τελέσεως του 
εγκλήµατος για το οποίο παραπέµπεται ο κατηγορούµενος (ΟλΑΠ 1787/1990). Κατά 
συνέπεια ο κατηγορούµενος δεν έχει το δικαίωµα να ασκήσει αναίρεση κατά 
παραπεµπτικού βουλεύµατος για κακούργηµα που εκδόθηκε µετά τις 23-12-2010.  
- Σύµφωνα µε το άρθρο 476 παρ. 1 του Κ.Π.∆., όπως αντικ. µε το άρθρο 2 παρ. 18 
του Ν.2408/96, όταν το ένδικο µέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το 
δικαίωµα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύµατος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν 
ασκήθηκε εκπρόθεσµα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το 
νόµο για την άσκηση του, καθώς και όταν έγινε νόµιµα παραίτηση από το ένδικο 
µέσο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόµος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο µέσο είναι 
απαράδεκτο, το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο (ως συµβούλιο) που είναι 
αρµόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει 
τους διαδίκους που εµφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο µέσο και διατάσσει 
την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύµατος που έχει προσβληθεί και την 
καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο µέσο.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 476, 482,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Ένδικα µέσα - Απαράδεκτο ένδικο µέσο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 541 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Απαράδεκτη έφεση. Η απόφαση µε την οποία το δικαστήριο διατάσσει τη διόρθωση 
ή συµπλήρωση προηγούµενης απόφασής του, καθώς και η απορρίπτουσα τέτοια 
αίτηση για διόρθωση ή συµπλήρωση προηγούµενης απόφασης, δεν υπόκειται 
αυτοτελώς σε έφεση. 
- Η απόφαση µε την οποία το δικαστήριο διατάσσει είτε αυτεπαγγέλτως είτε µε 
αίτηση του Εισαγγελέα ή ενός από τους διαδίκους, σύµφωνα µε το άρθρο 145 ΚΠ∆, 
τη διόρθωση ή συµπλήρωση προηγούµενης απόφασής του, καθώς και η 
απορρίπτουσα τέτοια αίτηση για διόρθωση ή συµπλήρωση προηγούµενης απόφασης, 
δεν υπόκειται αυτοτελώς σε έφεση γιατί δεν υπάγεται σε καµιά από τις κατηγορίες 
των αποφάσεων κατά των οποίων επιτρέπεται η άσκηση εφέσεως, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 486 επ. ΚΠοιν∆, ούτε υφίσταται ειδική για την περίπτωση 
αυτή ρύθµιση ώστε να παρέχεται το προς τούτο δικαίωµα ασκήσεως του ενδίκου 
αυτού µέσου και κατά της συµπληρωµατικής ή διορθωτικής αποφάσεως αυτοτελώς, 
δεδοµένου ότι η συµπληρωµατική απόφαση ενσωµατώνεται σ'εκείνην που 
συµπληρώνει και αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο µε αυτή, µαζί µε την οποία, µόνο αν 
αυτή υπόκειται σε έφεση, µπορεί να συµπροσβληθεί.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 145, 486 επ.,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 50  
 
Ένδικα µέσα - Άσκηση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1231 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Άσκηση ενδίκου µέσου από τον πληρεξούσιο δικηγόρο. 
- Κατά το άρ, 465 παρ. 1 του ΚΠ∆ ο διάδικος µπορεί να ασκήσει το ένδικο µέσο που 
του ανήκει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους 
όρους του αρ. 96 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα. Κατά την τελευταία αυτή διάταξη, η οποία 
αφορά το διορισµό των συνηγόρων των διαδίκων ο διορισµός µπορεί να γίνει (αρ. 96 
παρ. 2 β ΚΠ∆) κατά τις διατυπώσεις του αρ. 42 παρ. 2 εδ. β και γ, δηλαδή και µε 
απλή έγγραφη δήλωση πληρεξουσιότητας, η γνησιότητα της υπογραφής του εντολέα 
δε, πρέπει να βεβαιώνεται από οποιαδήποτε δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή ή 
δικηγόρο. Το πληρεξούσιο ή επικυρωµένο αντίγραφο προσαρτάται στη σχετική 
έκθεση. Κατά την παρ. 2 του ίδιου αρ. 465 ΚΠ∆, το ένδικο µέσο κατά της 
καταδικαστικής απόφασης το οποίο παρέχεται σ' εκείνο που καταδικάστηκε µπορεί 
να ασκηθεί για λογαριασµό του και από το συνήγορο που είχε παραστεί κατά τη 
συζήτηση. Από τα πιο πάνω συνάγεται, ότι είναι απαράδεκτο το ένδικο µέσο της 
αναίρεσης που ασκήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος δεν είχε παραστεί ως 
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συνήγορος στη συζήτηση, κατά την οποία είχε εκδοθεί η προσβαλλόµενη απόφαση 
και εκείνος που καταδικάστηκε ήταν παρών κατά την απαγγελία της,  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 42, 96, 465,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 23 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επανάληψη της διαδικασίας σε όφελος του κατηγορουµένου. Πλάνη ως προς την 
ταυτότητα του προσώπου του κατηγορουµένου. 
- Κατά το άρθρο 525 παρ. 1 περ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, η ποινική 
διαδικασία, που περατώθηκε µε αµετάκλητη απόφαση επαναλαµβάνεται προς το 
συµφέρον του καταδικασµένου για πληµµέληµα ή κακούργηµα, αν µετά την οριστική 
καταδίκη του, αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν 
γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία µόνα τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα που είχαν 
προσκοµιστεί προηγουµένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε είναι 
αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά 
τέλεσε. Νέες αποδείξεις, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είναι εκείνες που δεν 
υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και ως εκ τούτου, ήταν άγνωστες στους δικαστές που 
εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, την κρίση του δε αυτή σχηµατίζει το 
δικαστήριο που επιλαµβάνεται της αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας, από την 
έρευνα των πρακτικών της προηγούµενης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της 
δικογραφίας. Νέες αποδείξεις µπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως καταθέσεις νέων 
µαρτύρων, ή νεότερες καταθέσεις συµπληρωµατικές, ή διευκρινιστικές ή και 
τροποποιητικές εκείνων που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή 
δικαστικές αποφάσεις ή πρακτικά ή άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αµφίβολα 
σηµεία της υποθέσεως, µε την προϋπόθεση όµως ότι οι αποδείξεις αυτές, 
εκτιµώµενες, είτε µόνες τους είτε σε συνδυασµό µε εκείνες που είχαν προσκοµιστεί 
στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό και όχι 
απλώς πιθανό ότι ο καταδικασµένος είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκληµα 
βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά τέλεσε.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 79 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας "όταν προκύψει 
σαφώς ότι η διαδικασία στρέφεται εναντίον κατηγορουµένου από πλάνη ως προς την 
ταυτότητα του προσώπου του, ο ποινικός δικαστής αποφαίνεται ότι η ποινική δίωξη 
θεωρείται σαν να µην έγινε". Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι αν µε σαφήνεια 
προκύψει ενώπιον του δικαστηρίου ή του συµβουλίου ότι η διαδικασία στρέφεται 
εναντίον κατηγορουµένου από πλάνη ως προς την ταυτότητα του προσώπου του, 
δηλαδή στην περίπτωση που το συγκεκριµένο πρόσωπο κατηγορείται από λάθος αντί 
άλλου προσώπου, έστω και αν έχει επέλθει η παραγραφή, το δικαστήριο αποφαίνεται 
ότι η ποινική δίωξη θεωρείται σαν να µην έγινε.  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠ∆: 79, 525, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 47 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 
50, σχολιασµός Αθηνά Πιτσουλάκη *  
 
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 
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 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 48 
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Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1015 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επανάληψη διαδικασίας προς το συµφέρον του καταδικασµένου. 
- Κατά το άρθρο 525 παρ. 1 περίπτ. 2 ΚΠοιν∆ η ποινική διαδικασία, που περατώθηκε 
µε αµετάκλητη απόφαση, επαναλαµβάνεται προς το συµφέρον του καταδικασµένου 
για πληµµέληµα ή κακούργηµα, αν ύστερα, από την οριστική καταδίκη του, 
αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν, γεγονότα ή 
αποδείξεις, τα οποία, µόνα τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα που είχαν προσκοµισθεί 
προηγουµένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε είναι αθώος ή 
καταδικάστηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά τέλεσε. Νέες 
αποδείξεις, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είναι εκείνες, οι οποίες δεν 
υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και ως εκ τούτου ήταν άγνωστες στους δικαστές που 
εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, την κρίση του δε αυτή σχηµατίζει το 
δικαστήριο, που επιλαµβάνεται της αιτήσεως περί επαναλήψεως της διαδικασίας, από 
την έρευνα των πρακτικών της προηγούµενης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της 
δικογραφίας. Νέες αποδείξεις µπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως καταθέσεις νέων 
µαρτύρων ή και νεότερες καταθέσεις, συµπληρωµατικές ή διευκρινιστικές ή και 
τροποποιητικές εκείνων που τέθηκαν υπόψη του ∆ικαστηρίου ή νέα έγγραφα, ή άλλα 
στοιχεία τα οποία διευκρινίζουν αµφίβολα σηµεία της υποθέσεως, µε την 
προϋπόθεση, όµως, ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιµώµενες, είτε µόνες τους, είτε σε 
συνδυασµό µε εκείνες που είχαν προσκοµισθεί στο δικαστήριο, που εξέδωσε την 
καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό και όχι απλώς πιθανό ότι ο 
καταδικασµένος είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο από 
εκείνο που πραγµατικά τέλεσε. Περαιτέρω, κατά την παράγραφο 1 περίπτ. 3 του ίδιου 
ως άνω άρθρου, η ποινική διαδικασία επαναλαµβάνεται επίσης, αν βεβαιωθεί ότι, 
άσκησαν ουσιώδη επιρροή στην καταδίκη του κατηγορούµενου, µεταξύ άλλων και 
ψευδείς καταθέσεις µαρτύρων, εφόσον όµως στην περίπτωση αυτή, η αξιόποινη 
πράξη της ψευδορκίας αποδεικνύεται µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1041 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επανάληψη διαδικασίας. 
- Κατά τη διάταξη του αρθρ. 525 παρ 1 περ. 5 του ΚΠ∆, που προστέθηκε µε το αρθρ. 
11 του ν. 2865/2000, η ποινική διαδικασία που περατώθηκε µε αµετάκλητη απόφαση, 
επαναλαµβάνεται προς το συµφέρον του καταδικασµένου για πληµµέληµα ή 
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κακούργηµα µόνο στις εξής περιπτώσεις: 5) Αν µε απόφαση του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου διαπιστώνεται παραβίαση δικαιώµατος που αφορά το δίκαιο χαρακτήρα 
της διαδικασίας που τηρήθηκε ή την ουσιαστική διάταξη που εφαρµόστηκε . Από την 
ως άνω διάταξη προκύπτει ότι αίτηση επανάληψης της διαδικασίας χωρεί µόνο κατά 
καταδικαστικής απόφασης όχι δε και κατά απόφασης που απορρίπτει ένδικο µέσο ως 
απαράδεκτο, αφού στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο δεν εισέρχεται στην ουσία 
της υποθέσεως Περαιτέρω η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας για τον ως άνω 
λόγο της περ.5 του άρθρου 525 του ΚΠ∆, αφορά τη διαδικασία κατά την οποία 
εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 375, 
ΚΠ∆: 525, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 49 
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1059 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επανάληψη διαδικασίας. 
- Κατά το άρθρο 525 παρ. 1 περ. 2 του ΚΠ∆, η ποινική διαδικασία που περατώθηκε 
µε αµετάκλητη απόφαση επαναλαµβάνεται προς το συµφέρον του καταδικασµένου 
για πληµµέληµα ή κακούργηµα αν µετά την οριστική καταδίκη του αποκαλύφθηκαν 
νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν, γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία 
µόνα τους ή σε συνδυασµό µε εκείνα που είχαν προσκοµισθεί προηγουµένως κάνουν 
φανερό, ότι αυτός που καταδικάσθηκε είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για 
έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά τέλεσε. Κατά την αληθινή έννοια της 
διάταξης αυτής, νέα γεγονότα ή αποδείξεις, όροι που κατά τη διάταξη αυτή είναι 
ταυτόσηµοι, είναι εκείνα που δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και ως εκ τούτου 
ήταν άγνωστα 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. Τέτοιες αποδείξεις µπορεί να είναι 
οποιεσδήποτε, όπως καταθέσεις νέων µαρτύρων ή νεότερες καταθέσεις, 
συµπληρωµατικές ή διευκρινιστικές ή και τροποποιητικές εκείνων που τέθηκαν 
υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή δικαστικές αποφάσεις ή πρακτικά ή άλλα 
στοιχεία που διευκρινίζουν αµφίβολα, σηµεία της υποθέσεως µε την προϋπόθεση ότι 
οι αποδείξεις αυτές, εκτιµώµενες είτε µάνες τους είτε σε συνδυασµό µε εκείνες που 
είχαν προσκοµίσει στο δικαστήριο, που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, 
καθιστούν φανερό και όχι απλώς πιθανό, ότι ο καταδικασµένος είναι αθώος ή 
καταδικάσθηκε άδικα για έγκληµα βαρύτερο από εκείνο που πραγµατικά τέλεσε. ∆εν 
µπορούν να αποτελέσουν λόγο επανάληψης της διαδικασίας γεγονότα, τα οποία δεν 
ήταν άγνωστα στους δικαστές που Εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, αλλ' 
αντιθέτως ερευνήθηκαν, αµέσως ή εµµέσως, και Απορρίφθηκαν, έστω και λόγω 
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εσφαλµένης εκτίµησης των αποδείξεων, ή δεν άσκησαν επιρροή στο σχηµατισµό της 
δικαστικής κρίσης.  
Τέλος, δεν θεωρούνται άγνωστα γεγονότα, εκείνα µε τα οποία επιδιώκεται ο από 
νοµικής και ουσιαστικής πλευράς έλεγχος της καταδικαστικής απόφασης, µε βάση το 
αποδεικτικό υλικό που έλαβαν υπ' όψη τους οι δικαστές, που εξέδωσαν την απόφαση, 
διότι η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας στρέφεται κατ' αµετάκλητης αποφάσεως 
και δεν αποτελεί ένδικο µέσο, αλλά έκτακτη διαδικασία. Εποµένως, η υπό κρίση 
αίτηση, µε την οποία η αιτούσα επιδιώκει την επανάληψη της ποινικής διαδικασίας, η 
οποία περατώθηκε αµετακλήτως µε την έκδοση της µε αριθµό 450/2006 αποφάσεως 
του Τριµελούς Εφετείου Λάρισας, για το λόγο ότι µετά την καταδίκη της, προέκυψαν 
νέα γεγονότα και νέες αποδείξεις, που ήταν άγνωστες στους δικαστές που την 
καταδίκασαν, από τις οποίες γίνεται φανερό (όπως διατείνεται), ότι καταδικάστηκε 
άδικα, ενώ ήταν αθώα είναι νόµιµη, στηριζόµενη στην αναφερθείσα διάταξη του 
αρθρ. 525 παρ. 1 περ. 2 του ΚΠ∆, αρµοδίως δε εισαγόµενη ενώπιον του ∆ικαστηρίου 
τούτου κατά τα άρθρα 527 παρ. 3 και 528 παρ. 1 ΚΠ∆, πρέπει να εξεταστεί 
περαιτέρω κατ' ουσίαν.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠολ∆: 525, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επανάληψη της διαδικασίας - Επανάληψη σε όφελος του καταδικασµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 958 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επανάληψη της ποινικής διαδικασίας. 
- Κατά το άρθρο 525 ΚΠ∆, αναγκαία προϋπόθεση της επαναλήψεως της ποινικής 
διαδικασίας είναι να έχει αυτή περατωθεί µε αµετάκλητη καταδικαστική, για 
κακούργηµα ή πληµµέληµα, απόφαση. Αµετάκλητη είναι η απόφαση, κατά το άρθρο 
546 § 2 του ίδιου κώδικα, όταν δεν επιτρέπεται κατ' αυτής κανένα ένδικο µέσο ή το 
επιτρεπόµενο δεν ασκήθηκε µέσα στη νόµιµη προθεσµία ή ασκήθηκε εκπρόθεσµα και 
απορρίφθηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 525, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Επίδοση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1071 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Στοιχεία εγκυρότητας της επιδόσεως. 
- Η απόφαση που απορρίπτει το ένδικο µέσο της εφέσεως, ως εκπρόθεσµο, για να έχει 
την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική 
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και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, πρέπει να διαλαµβάνει το χρόνο επιδόσεως της 
προσβαλλόµενης αποφάσεως αν απαγγέλθηκε απόντος του εκκαλούντος, το χρόνο 
της 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 του ΚΠ∆ στοιχείων εγκυρότητας της επιδόσεως εκτός εάν 
προβάλλεται µε την έφεση λόγος ακυρότητας της επιδόσεως ή ανώτερης βίας, από 
την οποία απωλέσθηκε η προθεσµία, οπότε η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και 
στην απορριπτική του λόγου τούτου κρίση του δικαστηρίου (ΟλΑΠ4/1995). Μεταξύ 
των λόγων ακυρότητας της επιδόσεως, οι οποίοι πρέπει να προβάλλονται 
υποχρεωτικά µε την έφεση, είναι και η επίδοση ως άγνωστης διαµονής, χωρίς να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής, µολονότι δηλαδή ο εκκαλών-κατηγορούµενος 
είχε γνωστή διαµονή. Επίσης, πρέπει να προβάλλεται υποχρεωτικά µε την έφεση και 
ο λόγος της ανώτερης βίας, από την οποία ο εκκαλών παρακωλύθηκε στην 
εµπρόθεσµη άσκηση της, στην έννοια όµως της οποίας δεν εµπίπτει ο ισχυρισµός για 
ακυρότητα της επίδοσης ως άγνωστης διαµονής και εντεύθεν µη γνώση από µέρος 
του εκκαλούντος της εκκαλούµενης απόφασης, γιατί στην περίπτωση αυτή ο 
τελευταίος µάχεται κατά του κύρους της επίδοσης και δεν επικαλείται λόγο ανώτερης 
βίας, δικαιολογητικό της εκπρόθεσµης άσκησης της εφέσεως του.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 154, 156, 161, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικά εγκλήµατα - Εργατικό ατύχηµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1238 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Εργατικό ατύχηµα. Ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Aπό τον συνδυασµό των διατάξεων του άρθρου 302 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, 
στην οποία ορίζεται ότι όποιος από αµέλεια προκαλεί το θάνατο άλλου τιµωρείται µε 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και του άρθρου 314 παρ. 1 εδ. α' του ίδιου 
Κώδικα, στην οποία ορίζεται ότι όποιος από αµέλεια προκαλεί σωµατική κάκωση ή 
βλάβη της υγείας άλλου τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών προς τη διάταξη 
του άρθρου 28 του 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 για τη 
θεµελίωση των εγκληµάτων της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, και της σωµατικής 
βλάβης από αµέλεια, απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία: α) να µην καταβλήθηκε από 
το δράστη η επιβαλλόµενη κατ' αντικειµενική κρίση προσοχή, την οποία ο µέσος 
συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει κάτω από τις ίδιες πραγµατικές 
περιστάσεις να καταβάλει µε βάση τους νοµικούς κανόνες, τις συνήθειες που 
επικρατούν στις συναλλαγές και την κοινή, κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων, 
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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 παραλείψεως του δράστη και 
του αποτελέσµατος που επήλθε. Η παράλειψη, ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος 
αµέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της ευθύνης συνίσταται στη µη καταβολή της 
προσήκουσας προσοχής, δηλαδή σε 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 και της σωµατικής βλάβης από αµέλεια ως εγκληµάτων που τελούνται µε 
παράλειψη, απαιτείται η συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 του Ποινικού 
Κώδικα, στο οποίο ορίζεται ότι, όπου ο νόµος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης 
απαιτεί να έχει επέλθει ορισµένο αποτέλεσµα, η µη αποτροπή του τιµωρείται όπως η 
πρόκληση του µε ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νοµική 
υποχρέωση να παρεµποδίσει την επέλευση του αποτελέσµατος. Από την τελευταία 
αυτή διάταξη, συνάγεται ότι αναγκαία προϋπόθεση εφαρµογής της, είναι η ύπαρξη 
ιδιαίτερης (δηλαδή ειδικής και όχι γενικής) νοµικής υποχρεώσεως του υπαιτίου προς 
παρεµπόδιση του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να 
πηγάζει κυρίως: α) από ρητή διάταξη νόµου, β) από σύµπλεγµα νοµικών 
καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη θέση του υπόχρεου, γ) από ειδική 
σχέση που θεµελιώθηκε, είτε συνεπεία συµβάσεως, είτε απλώς από προηγούµενη 
ενέργεια, από την οποία ο υπαίτιος της παραλείψεως 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.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 78 του Π.∆. 1073 της 12/16 Σεπτεµβρίου 1981 "Περί 
µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης 
φύσεως έργων αρµοδιότητος πολιτικού µηχανικού", η οποία περιλαµβάνεται στο 
τµήµα V: Ηλεκτροδότηση Εργοταξίων", και ειδικότερα στο Κεφάλαιο Α αυτού "∆ια 
την πρόλειψιν ατυχηµάτων, από άµεσον ή έµµεσον επαφήν ή προσέγγισιν προς 
δίκτυο ή λοιπά στοιχεία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υπό τάσιν, πρέπει ειδικώτερον... 
β) αι µεταφοραί, χειρωνακτικοί ή µη, σιδηροπλισµού σωλήνων, κιγκλιδωµάτων κ.α. 
και οι εγκαταστάσεις µηχανηµάτων, τροχιών, αναβατορίων, πυραύλων κ.α. ως και αι 
προσεγγίσεις αντλιών σκυροδέµατος, να πραγµατοποιούνται µακράν από 
ηλεκτροφόρους αγωγούς ασχέτως τάσεως". Σε περιοχές που υπάρχουν εναέρια 
ηλεκτρικά δίκτυα ή εγκαταστάσεις, εφόσον εργάζονται ή κινούνται υψηλά οχήµατα, 
γερανοί, εκσκαφείς κλπ. λαµβάνονται πέραν των ως άνω και µετά από έγγραφη 
έγκριση της ∆ΕΗ, πρόσθετα µέτρα ασφαλείας. Οποιαδήποτε απαιτούµενη επέµβαση 
στα δίκτυα της ∆ΕΗ όπως ανύψωση, διακοπή ρεύµατος κλπ. πραγµατοποιείται µόνο 
από αυτή, µετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφεροµένου, Αν πλησίον εργοταξίου 
διέρχονται αγωγοί ηλεκτρικού ρεύµατος, ειδοποιείται εγγράφως από τον εκτελούντα 
το έργο, πριν την έναρξη των εργασιών, η αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα µέτρα 
ασφαλείας τα οποία πρέπει να ληφθούν εξετάζονται από κοινού από τη ∆ΕΗ, 
εκτελούντα το έργο και τον επιβλέποντα τούτο µηχανικό. Μετά δε την έγγραφη 
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έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆ΕΗ λαµβάνονται όλα τα κατά περίπτωση 
ενδεικνυόµενα περαιτέρω προστατευτικά µέτρα. Κατά δε το άρθρο 111 του ίδιου 
Π.∆. "∆ια την διαρκή επίβλεψιν και επιµέλειαν της εφαρµογής του παρόντος ως και 
του Π.∆/τος 778/80 "περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών 
εργασιών" εις τας οικοδοµικός και εν γένει εργοταξιακάς εργασίας, παρίσταται, 
ανελλιπώς καθ' όλην την διάρκειαν της ηµερησίας εργασίας οι νόµω υπόχρεοι 
εργοδόται ή οι εκπρόσωποι τούτων".  
- 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 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 
απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται όχι µόνον 
στην κρίση για την ενοχή, αλλά να περιλαµβάνει και την αναφορά των αποδεικτικών 
µέσων, από τα οποία το ∆ικαστήριο οδηγήθηκε στην καταδικαστική του κρίση. Τα 
αποδεικτικά µέσα, δηλαδή, πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί 
υπόψη από το ∆ικαστήριο, όλα στο σύνολο τους και όχι ορισµένα µόνον 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 από καθένα. 
Μεταξύ των αποδεικτικών µέσων, περιλαµβάνεται, κατά το άρθρο 178 περ. γ' του 
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, και η πραγµατογνωµοσύνη, η οποία διατάσσεται κατά 
το άρθρο 183 του ίδιου Κώδικα, υπό προϋποθέσεις, από τον ανακριτικό υπάλληλο ή 
από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή µετά από αίτηση των διαδίκων ή του 
εισαγγελέως. Ως ιδιαίτερο δε είδος αποδεικτικού µέσου η πραγµατογνωµοσύνη, 
πρέπει προκύπτει από την αιτιολογία της αποφάσεως ότι λήφθηκε και αυτή υπόψη, 
όπως αυτό συµβαίνει, όχι µόνο όταν αυτή µνηµονεύεται ειδικώς µεταξύ των 
αποδεικτικών µέσων, αλλά και όταν προκύπτει αναµφίβολα από τις παραδοχές της 
αποφάσεως ότι τα πορίσµατα της πραγµατογνωµοσύνης έγιναν δεκτά από το 
δικαστήριο και σε κάθε περίπτωση δεν είναι αντίθετα µε αυτά. 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 Ειδικώς προκειµένου περί αντιφάσεως, αυτή µπορεί να υπάρχει είτε στην ίδια 
την αιτιολογία είτε µεταξύ αυτής και του διατακτικού, γιατί προκειµένου να κριθεί η 
ύπαρξη αιτιολογίας, είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και το δεύτερο πρέπει να στηρίζει το πρώτο.  
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- Λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κώδικα Ποινικής 
∆ικονοµίας συνιστά η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο 
αποδίδει σ' αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ 
εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα περιστατικά 
που δέχτηκε, στη διάταξη που εφαρµόστηκε. Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και όταν η παραβίαση αυτής γίνεται εκ 
πλαγίου, γιατί στο πόρισµα που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό αιτιολογικού και 
διατακτικού και αναφέρεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν 
εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, ώστε να µην είναι εφικτός ο 
έλεγχος από τον ’ρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής της ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως που εφαρµόστηκε, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 302, 314, 
ΚΠ∆: 178, 183, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Π∆: 778/1980, άρθ. 111, 
Π∆: 1073/1981, άρθ. 78, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Εργατικά εγκλήµατα - Εργατικό ατύχηµα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 467 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ανθρωποκτονία από αµέλεια. Εργατικό ατύχηµα. Μέτρα ασφαλείας. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά το άρθρο 302 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος επιφέρει από αµέλεια το θάνατο άλλου, 
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Από το συνδυασµό της διάταξης 
αυτής µε εκείνη του άρθρου 28 του ΠΚ, κατά την οποία από αµέλεια πράττει όποιος, 
από έλλειψη της προσοχής, την 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, πίστευε όµως ότι δεν θα επερχόταν, προκύπτει ότι 
για τη θεµελίωση της ανθρωποκτονίας από αµέλεια, απαιτείται να διαπιστωθεί, 
αφενός, ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούµενη κατ' αντικειµενική κρίση 
προσοχή, την οποία οφείλει να καταβάλει κάθε µετρίως συνετός και ευσυνείδητος 
άνθρωπος, κάτω από τις ίδιες πραγµατικές 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 να αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσµα, της ανθρωποκτονίας, το οποίο 
πρέπει να τελεί σε αντικειµενικό αιτιώδη σύνδεσµο µε την πράξη ή την παράλειψη. Η 
παράλειψη ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδους αµέλειας, εφόσον το ένα σκέλος της 
ευθύνης συνίσταται, στην µη καταβολή της προσοχής, δηλαδή σε παράλειψη. Όταν 
όµως η αµέλεια δεν συνίσταται σε ορισµένη παράλειψη, αλλά σε σύνολο 
συµπεριφοράς που προκλήθηκε του αποτελέσµατος, τότε για τη θεµελίωση της 



 

[189] 
 

ανθρωποκτονίας από αµέλεια ως εγκλήµατος που τελείται µε παράλειψη, απαιτείται η 
συνδροµή και των όρων του άρθρου 15 του Π.Κ. Από δε την τελευταία διάταξη 
συνάγεται ότι αναγκαία προϋπόθεση της εφαρµογής της, είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης 
(δηλαδή ειδικής και όχι γενικής) υποχρέωσης του υπαιτίου προς ενέργεια, που τείνει 
στην παρεµπόδιση του αποτελέσµατος, για την διέλευση του οποίου ο νόµος απειλεί 
ορισµένη ποινή. Η υποχρέωση αυτή µπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόµου ή 
από σύµπλεγµα νοµικών καθηκόντων, που συνδέονται µε ορισµένη έννοµη σχέση του 
υπόχρεου ή από σύµβαση ή από ορισµένη συµπεριφορά του υπαιτίου, από την οποία 
δηµιουργήθηκε ο κίνδυνος επέλευσης του εγκληµατικού αποτελέσµατος. Σ' αυτή την 
περίπτωση, πρέπει στην αιτιολογία να αναφέρεται και η συνδροµή αυτής της 
υποχρέωσης και να προσδιορίζεται ο επιτακτικός κανόνας δικαίου, από τον οποίο 
πηγάζει.  
- Κατά το άρθρο 5 του Ν. 1369/1983 "υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων 
ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα" ο εργολάβος και ο 
υπεργολάβος τµήµατος του έργου είναι συνυπεύθυνοι και υποχρεούνται: 1. Να 
λαµβάνουν και να τηρούν µέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τµήµα του έργου που 
ανέλαβαν, ανεξάρτητα εάν αυτό εκτελείτο ολόκληρο ή κατά τµήµατα µε 
υπεργολάβους. Περαιτέρω µε τις διατάξεις των άρθρων 78 εδ. α' , β' , γ' , δ' και 79 του 
Π.∆ 1073/12/16-9-1981 "περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
εργοτάξια οικοδοµών και κάθε φύσεως έργων αρµοδιότητας πολιτικού µηχανικού" 
καθορίζονται λεπτοµερώς τα µέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχηµάτων από 
άµεση ή έµµεση επαφή ή προσέγγιση σε δίκτυα ή λοιπά στοιχεία ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων υπό τάση. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις πρέπει να 
λαµβάνονται από τους εκτελούντες το έργο και τον επιβλέποντα τούτο µηχανικό όλα 
τα επιβαλλόµενα µέτρα ώστε να αποκλείεται η προσέγγιση εργαζοµένων σε 
ηλεκτροφόρους αγωγούς ή στοιχεία ασχέτως τάσης τους. Οι µεταφορές, 
χειρωνακτικές ή µη, σιδηροπλισµού, σωλήνων, κιγκλιδωµάτων, τροχιών ανεβατήρων, 
πυραύλων κ.α ως και οι προσεγγίσεις αντλιών σκυροδέµατος πραγµατοποιούνται 
µακρυά από ηλεκτροφόρους αγωγούς ασχέτως τάσης. Οποιαδήποτε απαιτούµενη 
επέµβαση στα δίκτυα της ∆ΕΗ, όπως ανύψωση διακοπή ρεύµατος κλπ, 
πραγµατοποιείται µόνο από αυτήν, µετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφεροµένου. 
Αν πλησίον εργοταξίου διέρχονται αγωγοί ηλεκτρικού ρεύµατος, ειδοποιείται 
εγγράφως από τον εκτελούντα το έργο, πριν από την έναρξη των εργασιών, η αρµόδια 
υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα µέτρα ασφαλείας τα οποία πρέπει να ληφθούν, εξετάζονται 
από κοινού από τη ∆ΕΗ, τον εκτελούντα το έργο και τον επιβλέποντα τούτο 
µηχανικό. Μετά δε την έγγραφη έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆ΕΗ 
λαµβάνονται όλα τα κατά περίπτωση ενδεικνυόµενα περαιτέρω προστατευτικά µέτρα 
και ιδίως κατασκευή προστατευτικών σανιδωµάτων. Από τις προπαραταθείσες 
διατάξεις των άρθρων 5 του Ν 1396/1983 και 78 και 79 του Π∆ 1073/1981 συνάγεται 
ότι ο εργολάβος που ανέλαβε την εκτέλεση του οικοδοµικού έργου (και ο τυχόν 
υπεργολάβος τµήµατος αυτού) έχει επίσης νοµική υποχρέωση να λαµβάνει τα 
ενδεικνυόµενα µέτρα ασφαλείας προς πρόληψη ατυχήµατος από την προεκτεθείσα 
αιτία, ασχέτως αν του δόθηκαν ή µη, σχετικές οδηγίες από τον επιβλέποντα µηχανικό.  
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- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του 
ίδιου κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη 
συνδροµή των υποκειµενικών και αντικειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών 
στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας 
αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το 
διατακτικό της προσβαλλόµενης απόφασης και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά 
µέσα γενικώς, κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από 
καθένα από αυτά. ∆εν αποτελούν λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε 
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της αξιολόγησης συσχετίσεως 
µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η 
αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ 1 στιχ Ε του ΚΠ∆ λόγο αναίρεσης αποτελεί η εσφαλµένη 
ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, όταν ο δικαστής αποδίδει σ' αυτήν 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που ιδρύει επίσης λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν ο 
δικαστής δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία δέχθηκε, στη 
διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής 
ποινικής διάταξης υπάρχει και όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, γιατί 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 µη καθίσταται 
εφικτός ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο για την ορθή ή όχι εφαρµογή του νόµου, 
οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 28, 302,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 513, 515,  
Π∆: 1073/1981, άρθ. 78, 79,  
Νόµοι: 1369/1983, άρθ. 78, 79,  
Νόµοι: 1369/1983, άρθ. 5,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 32 
 
Εργατικά εγκλήµατα - Μη εµπρόθεσµη καταβολή µισθού 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 506 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή αποδοχών. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία και εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ελαφρυντικές περιστάσεις. 
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- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου µόνου του ΑΝ 690/1945 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2336/1995, τιµωρείται µε τις 
αναφερόµενες σ' αυτό ποινές, κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραµµένος ή µε 
οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκµετάλλευσης ή 
εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα στους απασχολούµενους σε αυτόν τις 
οφειλόµενες συνεπεία της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές, 
που καθορίζονται είτε από τη σύµβαση εργασίας, είτε από τις συλλογικές συµβάσεις 
εργασίας, είτε από αποφάσεις διαιτησίας, είτε από το νόµο ή έθιµο, είτε σύµφωνα µε 
το άρθρο 10 του Ν. 3198/1955, συνεπεία της θέσης των εργαζοµένων σε κατάσταση 
διαθεσιµότητας. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι το προβλεπόµενο πιο πάνω 
αδίκηµα τιµωρείται ως γνήσιο έγκληµα παράλειψης, το οποίο συντελείται ευθύς ως ο 
υπόχρεος παραλείψει να καταβάλει στο δικαιούχο µισθωτό τις οφειλόµενες σ' αυτόν 
αποδοχές ή άλλης φύσεως χορηγίες, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται είτε από τη 
σύµβαση, είτε από το νόµο ή το έθιµο, είτε από τις διοικητικές πράξεις.  
- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 
ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ίδιου Κώδικα, 
υπάρχει, όταν, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, περιέχονται σ' αυτή τα 
πραγµατικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ακροαµατική διαδικασία, στα 
οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις οι οποίες τα θεµελίωσαν και 
οι σκέψεις µε τις οποίες έχουν υπαχθεί τα περιστατικά που αποδείχθηκαν, στην 
ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Η αιτιολογία αυτή µπορεί να 
συµπληρώνεται από το διατακτικό της απόφασης, µε το οποίο το σκεπτικό αποτελεί 
ενιαίο όλο. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι κατ'αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται 
ιδιαιτέρως, διότι ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών 
που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και εξυπακούεται ότι 
υπάρχει σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση από την πραγµάτωση των περιστατικών 
αυτών, εκτός αν ο νόµος αξιώνει πρόσθετα στοιχεία για το αξιόποινο, όπως η γνώση 
ορισµένου περιστατικού ή σκοπός επέλευσης ορισµένου πρόσθετου αποτελέσµατος. 
Σε σχέση δε µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη 
βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, 
έγγραφα κ.λπ.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε 
χωριστά από καθένα απ'αυτά, ενώ δεν είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και 
σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων 
µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο για το σχηµατισµό της 
δικανικής κρίσης. Ειδικότερα, η καταδικαστική απόφαση για παράβαση της 
παραπάνω διάταξης του ΑΝ 690/1945, για να έχει ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία πρέπει να περιλαµβάνει µε πληρότητα και σαφήνεια, πλην των παραπάνω 
και την ιδιότητα του κατηγορουµένου (εργοδότης, διευθυντής, εκπρόσωπος κλπ), το 
χρόνο που διήρκεσε η σύµβαση εργασίας, τις µηνιαίες τακτικές και έκτακτες 
αποδοχές, το σύνολο αυτών, το ποσό που καταβλήθηκε στον εργαζόµενο έναντι 
αυτών, ώστε µετά την αφαίρεση τούτου από το σύνολο των δικαιουµένων να 
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προκύπτει το οφειλόµενο υπόλοιπο, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο καθορίζονται 
οι αποδοχές του εργαζοµένου. ∆εν αποτελούν όµως λόγους αναίρεσης η εσφαλµένη 
εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η 
εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και 
αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους 
αξιολογικής συσχέτισης των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις 
αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
- Εσφαλµένη δε ερµηνεία και εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που ιδρύει 
τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Ε' ίδιου Κώδικα λόγο αναίρεσης, υπάρχει, όταν το 
∆ικαστήριο αποδίδει στον νόµο έννοια διαφορετική από εκείνη που έχει πραγµατικά, 
ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει, όταν το ∆ικαστήριο δεν υπάγει σωστά τα 
πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στη διάταξη που 
εφαρµόστηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου, για τον λόγο 
ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της αποφάσεως που ανάγεται στα στοιχεία και 
την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα 
ν'αποβαίνει ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του 
νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΑΝ: 690/1945,  
Νόµοι: 3198/1955, άρθ. 10, 
Νόµοι: 2336/1995, άρθ. 8,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 22 
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Αντιρρήσεις εκζητουµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 659 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. 
- Από τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του Ν 3251/2004 "Ευρωπαϊκό ένταλµα 
σύλληψης κλπ" προκύπτει ότι, αρµόδια αρχή για την έκδοση της απόφασης 
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, αν ο εκζητούµενος δεν 
συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος, είναι το 
Συµβούλιο Εφετών, στην περιφέρεια του οποίου αυτός διαµένει ή συλλαµβάνεται. 
Από τη διάταξη δε του άρθρου 22 του ίδιου νόµου προκύπτει ότι, κατά της οριστικής 
απόφασης του Συµβουλίου Εφετών, επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον εκζητούµενο 
ή τον εισαγγελέα µέσα σε προθεσµία είκοσι τεσσάρων ωρών από τη δηµοσίευση της 
απόφασης ενώπιον του Αρείου Πάγου, ο οποίος αποφαίνεται σε συµβούλιο µετά από 
κλήτευση του εκζητουµένου.  
- Από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ 1 και 2 του Ν. 3251/2004 προκύπτει ότι, το 
ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους 
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδίδεται µε σκοπό τη σύλληψη και την 
προσαγωγή προσώπου, το οποίο ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους µέλους της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταζητείται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους έκδοσης 
του εντάλµατος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, είτε για να ασκηθεί εις βάρος του 
ποινική δίωξη για πράξη που του αποδίδεται, είτε για να εκτελεστεί στερητική της 
ελευθερίας ποινή ή µέτρο ασφαλείας και µε την επιφύλαξη της µη προσβολής µε την 
έκδοσή του των θεµελιωδών δικαιωµάτων και αρχών, που απορρέουν από το ισχύον 
Σύνταγµα και το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τις διατάξεις 
δε του άρθρου 2 παρ. 1 του ίδιου νόµου προκύπτει ότι το ευρωπαϊκό ένταλµα 
σύλληψης, για το τυπικό κύρος του, πρέπει να περιέχει α) την ταυτότητα και 
ιθαγένεια του εκζητουµένου, β) το όνοµα, διεύθυνση, αριθµό τηλεφωνικής και 
τηλεοµοιοτυπικής σύνδεσης και ηλεκτρονική διεύθυνση της δικαστικής αρχής 
έκδοσης του εντάλµατος, γ) µνεία της εκτελεστής δικαστικής απόφασης του 
εντάλµατος σύλληψης ή της συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής, δ) τη φύση και το 
νοµικό χαρακτηρισµό του εγκλήµατος, ε) περιγραφή των περιστάσεων τέλεσής του 
στις οποίες περιλαµβάνονται ο χρόνος και τόπος τέλεσης, καθώς και η µορφή 
συµµετοχής του εκζητουµένου, στ) την επιβληθείσα ποινή αν πρόκειται για 
αµετάκλητη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται από την αξιόποινη πράξη 
από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους έκδοσης του εντάλµατος και ζ) στο µέτρο του 
δυνατού κάθε άλλη πληροφορία σχετικά µε την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειές 
της. Προϋπόθεση για την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, κατά το άρθρο 
5 του άνω νόµου είναι οι πράξεις για τις οποίες πρόκειται να ασκηθεί η ποινική 
δίωξη, να τιµωρούνται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόµους µε στερητική της 
ελευθερίας ποινή ή µε στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο 
των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών και αν πρόκειται για εκτέλεση 
στερητικής της ελευθερίας ποινής ή µέτρου ασφαλείας, που έχουν δηλαδή ήδη 
επιβληθεί, να είναι διαρκείας τουλάχιστον τεσσάρων µηνών. Προϋπόθεση δε της 
εκτέλεσης του εντάλµατος, κατά το άρθρο 10 παρ. 1 του ίδιου νόµου, είναι, 
προκειµένου περί έκδοσης για την άσκηση δίωξης, η αξιόποινη πράξη για την οποία 
αυτό εκδόθηκε, να συνιστά έγκληµα και κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόµους και 
να τιµωρείται κατά το δίκαιο του κράτους έκδοσής του µε στερητική της ελευθερίας 
ποινή ή µε στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων 
είναι τουλάχιστον δώδεκα µηνών, ενώ κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού η 
εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης επιτρέπεται, χωρίς έλεγχο του 
διττού αξιόποινου, για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 
αυτή, όπως αυτές ορίζονται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης του εντάλµατος, 
εφόσον τιµωρούνται στο κράτος αυτό µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό 
της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον 
τριών ετών. Το ευρωπαϊκό ένταλµα, περαιτέρω, εκτελείται υπό την επιφύλαξη των 
διατάξεων των άρθρων 11 έως και 13 του ανωτέρω νόµου. Στο άρθρο 11 του Ν 
3251/2004 ορίζεται ότι η δικαστική αρχή που αποφασίζει την εκτέλεση του 
Ευρωπαϊκού Εντάλµατος συλλήψεως αρνείται την εκτέλεση αυτού, εκτός από άλλες 
περιπτώσεις, και όταν, ζ) το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης έχει εκδοθεί για αξιόποινη 
πράξη η οποία θεωρείται κατά τον ελληνικό ποινικό νόµο, ότι τελέσθηκε εξ 
ολοκλήρου ή εν µέρει στο έδαφος της Ελλάδας ή σε εξοµοιούµενο προς αυτό τόπο, .. 
και η) το πρόσωπο, εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το ευρωπαϊκό ένταλµα 
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σύλληψης προς το σκοπό της δίωξης είναι ηµεδαπός και διώκεται στην Ελλάδα για 
την ίδια πράξη. Αν δεν διώκεται, το ευρωπαϊκό ένταλµα εκτελείται αν διασφαλιστεί 
ότι, µετά την ακρόασή 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. Από 
το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το ευρωπαϊκό ένταλµα 
σύλληψης εκδίδεται για τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου που βρίσκεται 
στο έδαφος άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό και την 
άσκηση ποινικής δίωξης κατά του δράστη αξιόποινης πράξης για την οποία 
απειλείται από το νόµο ποινή ή µέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας 
τουλάχιστον δώδεκα µηνών κατά το ανώτατο όριο και ότι µπορεί το ευρωπαϊκό 
ένταλµα να αναφέρεται είτε σε αλλοδαπούς είτε σε ηµεδαπούς και έτσι µπορεί µε 
βάση αυτό να συλλαµβάνεται και να παραδίδεται από ένα κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο κράτος µέλος αυτής κάθε υπόδικος ή κατάδικος για τα 
εγκλήµατα που αναφέρονται στις προαναφερόµενες διατάξεις του Ν 3251/2004 
ακόµη, και αν αυτός είναι υπήκοος του κράτους εκτέλεσης του εντάλµατος, εφόσον 
συντρέχουν οι θετικές προϋποθέσεις και ελλείπουν οι υποχρεωτικές ή οι δυνητικές 
απαγορεύσεις.  
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 6,  
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 1, 9, 11, 12, 13, 18,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Αντιρρήσεις εκζητουµένου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1021 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. 
- Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του άνω ν. 3251/2004, το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης 
είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που εκδίδεται µε σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο 
ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το 
πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρµόδιες αρχές του Κράτους έκδοσης του εντάλµατος 
στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας: α) προκειµένου σε πρόσωπο στο οποίο έχει ήδη 
αποδοθεί η αξιόποινη πράξη να ασκηθεί ποινική δίωξη ή β) να εκτελεστεί ποινή ή 
µέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία. Στο άρθρο 2 του ίδιου νόµου 
ορίζεται το περιεχόµενο και ο τύπος του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, που 
περιέχει ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία: α) την υπηκοότητα και ιθαγένεια του 
εκζητουµένου, β) το όνοµα, διεύθυνση, αριθµό τηλεφωνικής και τηλεοµοιοτυπικής 
σύνδεσης και ηλεκτρονική διεύθυνση της δικαστικής αρχής έκδοσης του εντάλµατος, 
γ) µνεία της εκτελεστής δικαστικής απόφασης, του εντάλµατος σύλληψης ή της 
συναφούς διάταξης δικαστικής αρχής, δ) φύση και νοµικό χαρακτηρισµό του 
εγκλήµατος, ε) περιγραφή των περιστάσεων τέλεσης του εγκλήµατος, στις οποίες 
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περιλαµβάνονται ο χρόνος και τόπος τέλεσης, καθώς και η µορφή συµµετοχής του 
εκζητουµένου στην αξιόποινη πράξη, στ) την επιβληθείσα ποινή, αν πρόκειται για 
αµετάκλητη απόφαση ή το πλαίσιο ποινής που προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη 
από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους έκδοσης του εντάλµατος και ζ) στο µέτρο του 
δυνατού, κάθε άλλη πληροφορία σχετικά µε την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειες 
της. Στο άρθρο 9 παρ. 3 του Ίδιου νόµου ορίζεται ότι όταν ο εκζητούµενος δεν 
συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλµατος, αρµόδια 
δικαστική αρχή για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του εντάλµατος είναι το 
Συµβούλιο Εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαµένει ή συλλαµβάνεται ο 
εκζητούµενος, κατά δε το άνω άρθρο 22 παρ. 1 του ίδιου νόµου κατά της παραπάνω 
οριστικής απόφασης του Συµβουλίου Εφετών επιτρέπεται η άσκηση εφέσεως στον 
Άρειο - Πάγο από τον εκζητούµενο ή τον εισαγγελέα, εντός είκοσι τεσσάρων ωρών 
από τη δηµοσίευση της αποφάσεως. Εξάλλου, κατά το άρθρο 5 του ίδιου νόµου, το 
ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκδίδεται για πράξεις, οι οποίες τιµωρούνται κατά 
τους ελληνικούς ποινικούς νόµους µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή µε στερητικό 
της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον 
δώδεκα µηνών ή σε περίπτωση που έχει ήδη επιβληθεί ποινή ή µέτρο ασφαλείας τα 
οποία στερούν την ελευθερία για απαγγελθείσες καταδίκες διάρκειας τουλάχιστον 
τεσσάρων µηνών, κατά δε το άρθρο 10 παρ. 1 στοιχ. α' του νόµου τούτου, υπό την 
επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 έως 13 αυτού, το ευρωπαϊκό ένταλµα 
σύλληψης εκτελείται, εφόσον η αξιόποινη πράξη, για την οποία έχει εκδοθεί τούτο, 
συνιστά έγκληµα σύµφωνα και µε τους ελληνικούς ποινικούς νόµους, ανεξαρτήτως 
του νοµικού χαρακτηρισµού, το οποίο τιµωρείται, σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους 
έκδοσης του εντάλµατος, µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή µε στερητικό της 
ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον δώδεκα 
µηνών. Το ένταλµα αυτό επίσης εκτελείται, κατά το στοιχ. β' της άνω παρ. 1 του 
άρθρου 10, εφόσον τα δικαστήρια του κράτους έκδοσης του εντάλµατος καταδίκασαν 
τον εκζητούµενο σε ποινή ή µέτρο ασφαλείας, στερητικό της ελευθερίας τουλάχιστον 
τεσσάρων µηνών για αξιόποινη πράξη, την οποία και οι ελληνικοί νόµοι 
χαρακτηρίζουν ως πληµµέληµα ή ως κακούργηµα. Περαιτέρω, στο άρθρο 11 του 
ίδιου νόµου ορίζονται οι περιπτώσεις που απαγορεύεται η εκτέλεση του ευρωπαϊκού 
εντάλµατος συλλήψεως και στο άρθρο 12 οι περιπτώσεις που η δικαστική αρχή, η 
οποία αποφασίζει για την εκτέλεση του εν λόγω εντάλµατος, µπορεί να αρνηθεί την 
εκτέλεση του. Ο Έλληνας δικαστής, λοιπόν, ως δικαστική αρχή εκτελέσεως 
ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως, αφού αρχικά ελέγξει τη νοµιµότητα του 
εντάλµατος, δηλαδή την εξωτερική (νοµότυπη έκδοση π.χ. έκδοση του εντάλµατος 
από δικαστική αρχή) και την εσωτερική νοµιµότητα αυτού (π.χ. έκδοση για 
αξιόποινες πράξεις και ποινές που επιτρέπουν την παράδοση του εκζητουµένου), 
οφείλει, στη συνέχεια, να ερευνήσει, αν συντρέχει κάποιος από τους προβλεπόµενους 
στο άρθρο 11 του ν. 3251/2004 λόγους υποχρεωτικής αρνήσεως εκτελέσεως του 
εντάλµατος και, σε καταφατική περίπτωση, να εκδώσει απορριπτική απόφαση και να 
αρνηθεί την παράδοση του εκζητουµένου ή αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους 
δυνητικής αρνήσεως εκτελέσεως του εντάλµατος του άρθρου 12 του ίδιου νόµου, η 
συνδροµή του οποίου παρέχει στο δικαστή τη διακριτική εξουσία, ασκούµενη 



 

[196] 
 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες στο ελληνικό ποινικό σύστηµα αρχές, να αρνηθεί την 
εκτέλεση του εντάλµατος. Μεταξύ των λόγων δυνητικής αρνήσεως εκτελέσεως του 
ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως περιλαµβάνεται και εκείνος της περ. ε του ως 
άνω άρθρου 12 του ν. 3251/2004, σύµφωνα µε την οποία η δικαστική αρχή που 
αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως µπορεί να 
αρνηθεί την εκτέλεση αυτού "αν το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης έχει εκδοθεί προς 
το σκοπό της εκτέλεσης ποινής ή µέτρου ασφαλείας, στερητικών της ελευθερίας, 
εφόσον ο εκζητούµενος κατοικεί ή διαµένει στην Ελλάδα, και η Ελλάδα αναλαµβάνει 
την υποχρέωση να εκτελέσει την ποινή ή το µέτρο ασφαλείας σύµφωνα µε τους 
ποινικούς της νόµους". Κατά την έννοια της τελευταίας διατάξεως, η Ελληνική 
δικαστική Αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλµατος, προκειµένου ν' 
αποφασίσει αν θα κάνει χρήση του ως άνω δυνητικού λόγου αρνήσεως εκτελέσεως 
οφείλει αρχικώς να προσδιορίσει αν ο εκζητούµενος "κατοικεί" ή "διαµένει" στην 
Ελλάδα και εποµένως, εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της εν λόγω διατάξεως και, στη 
συνέχεια και µόνον εφόσον διαπιστώσει ότι το πρόσωπο αυτό ικανοποιεί ένα από τα 
κριτήρια αυτά, να εκτιµήσει αν υπάρχει εύλογο συµφέρον που να δικαιολογεί την 
εκτέλεση της ποινής, που επιβλήθηκε από το κράτος που εξέδωσε το ένταλµα, στην 
Ελλάδα. Στην εισηγητική έκθεση του ν. 3251/2004, αναφορικά µε την παρόµοια 
διάταξη του άρθρου 13 παρ.3 (που αφορά ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης προς το 
σκοπό της διώξεως σε βάρος εκζητούµενου που κατοικεί στην Ελλάδα), 
διευκρινίζεται ότι, πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα, νοούνται εκείνα που η 
διαµονή τους έχει το στοιχείο της µονιµότητας. Ένας εκζητούµενος, λοιπόν, 
"κατοικεί" στην Ελλάδα, αν έχει εδώ την πραγµατική κατοικία του και "διαµένει" σ' 
αυτήν, εφόσον, µετά από σταθερή παραµονή ορισµένης διάρκειας, δηµιούργησε 
δεσµούς παρόµοιους προς εκείνους που δηµιουργεί, ένας κάτοικος. Για να 
διαπιστωθεί αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, υφίστανται µεταξύ του εκζητούµενου 
και της Ελλάδος δεσµοί που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το πρόσωπο αυτό 
"διαµένει" στο Κράτος, η δικαστική αρχή εκτέλεσης απαιτείται να προβεί σε 
συνολική εκτίµηση διαφόρων αντικειµενικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν την 
περίπτωση του προσώπου αυτού, στα οποία καταλέγονται, µεταξύ άλλων, η διάρκεια, 
η φύση και οι συνθήκες παραµονής του εκζητούµενου καθώς και οι οικογενειακοί και 
οικονοµικοί δεσµοί του µε το κράτος- µέλος εκτελέσεως (Ελλάδα). Εφόσον δε κριθεί 
ότι συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις και ο εκζητούµενος έχει εύλογο συµφέρον να 
ζητήσει να εκτελεστεί η ποινή που του έχει επιβληθεί και για την έκτιση της οποίας 
εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης στην Ελλάδα, οι ελληνικές δικαστικές 
αρχές έχουν την ευχέρεια να µην τον παραδώσουν στο κράτος, οι δικαστικές αρχές 
του οποίου εξέδωσαν το ένταλµα, αλλά να διατάξουν την εκτέλεση της ποινής που 
του έχει επιβληθεί, σύµφωνα µε τους Ελληνικούς Ποινικούς νόµους.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 22,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης - Έφεση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
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Αριθµός απόφασης: 1409 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης. Έφεση. 
- Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του άνω Ν. 3251/2004, το Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης 
είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που εκδίδεται µε σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο 
ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το 
πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρµόδιες αρχές του Κράτους έκδοσης του εντάλµατος 
στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας α) προκειµένου σε πρόσωπο στο οποίο έχει ήδη 
αποδοθεί η αξιόποινη πράξη να ασκηθεί ποινική δίωξη ή β) να εκτελεστεί ποινή ή 
µέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία. Εξάλλου, κατά το άρθρο 5 του 
ίδιου νόµου, το Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκδίδεται για πράξεις, οι οποίες 
τιµωρούνται κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόµους µε στερητική της ελευθερίας 
ποινή ή µε στερητικό της ελευθερίας µέτρο ασφαλείας, το ανώτατο όριο των οποίων 
είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών ή σε περίπτωση που έχει ήδη επιβληθεί ποινή ή 
µέτρο ασφαλείας τα οποία στερούν την ελευθερία για απαγγελθείσες καταδίκες 
διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών, κατά δε το άρθρο 10 παρ. 1 στοιχ. α' του 
νόµου τούτου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 έως 13 αυτού, το 
Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκτελείται εφόσον η αξιόποινη πράξη, για την οποία 
έχει εκδοθεί τούτο, συνιστά έγκληµα σύµφωνα 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 (12)µηνών, όπως επίσης εκτελείται, κατά το στοιχ. β' της άνω 
παρ. 1 του άρθρου 10, εφόσον τα δικαστήρια του κράτους έκδοσης του εντάλµατος 
καταδίκασαν τον εκζητούµενο σε ποινή ή µέτρο ασφαλείας, στερητικό της 
ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών για αξιόποινη πράξη, την οποία και οι 
ελληνικοί νόµοι χαρακτηρίζουν ως πληµµέληµα ή κακούργηµα.  
∆ιατάξεις: 
Νόµοι: 3251/2004, άρθ. 1, 5, 10, 11, 13, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Καταδολίευση δανειστών - Στοιχεία εγκλήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1001 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Καταδολίευση δανειστών. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 397 παρ. 1 ΠΚ, ο οφειλέτης που µε πρόθεση µαταιώνει ολικά ή εν 
µέρει την ικανοποίηση του δανειστή του βλάπτοντας, καταστρέφοντας ή καθιστώντας 
χωρίς αξία, αποκρύπτοντας ή απαλλοτριώνοντας χωρίς ισότιµο και αξιόχρεο 
αντάλλαγµα, οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχεί, κατασκευάζοντας ψεύτικα χρέη ή 
ψεύτικες δικαιοπραξίες, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών ή µε χρηµατική 
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ποινή. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
καταδολίευσης δανειστών απαιτείται αντικειµενικώς ολική ή µερική µαταίωση της 
ικανοποίησης της απαιτήσεως του δανειστή µε έναν από τους προαναφερόµενους 
τρόπους, που αποτελούν διαφορετικούς τρόπους τελέσεως του εγκλήµατος και 
υποκειµενικώς δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει τη γνώση, έστω και µε την έννοια του 
ενδεχόµενου δόλου (της αµφιβολίας), της υπάρξεως απαιτήσεως εναντίον του από 
συγκεκριµένη νοµική αιτία και τη θέληση ή την αποδοχή της µαταιώσεως της 
ικανοποιήσεως της απαιτήσεως του δανειστή µε τη γενόµενη απαλλοτρίωση πράγµα 
το οποίο συµβαίνει, όταν το κατά τα άνω απαλλοτριούµενο αποτελεί το µοναδικό 
περιουσιακό στοιχείο ή τα εναποµένοντα µετά τη γενόµενη απαλλοτρίωση 
περιουσιακά στοιχεία, ενόψει της αξίας τους, δεν επαρκούν για την ολοσχερή 
ικανοποίηση της απαιτήσεως του δανειστή. Περαιτέρω, από την αυτήν, ως άνω 
διάταξη προκύπτει ότι δεν απαιτείται να είναι εκκαθαρισµένη ή δικαστικά 
αναγνωρισµένη ή να έχει προηγηθεί η αναγνώριση της απαιτήσεως του δανειστή µε 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή να επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση.  
- Η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως όταν σ'αυτήν 
περιέχονται µε σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγµατικά 
περιστατικά που προέκυψαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο, σχετικά µε τα 
αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, οι αποδείξεις επί των 
οποίων θεµελιώνονται τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι σκέψεις µε τις οποίες το 
δικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα πραγµατικά περιστατικά στην ουσιαστική 
ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 397, 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Παραγραφή - Αναστολή παραγραφής 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1063 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναστολή παραγραφής. Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Εσφαλµένη 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ.1 και 3 ΠΚ, το αξιόποινο εξαλείφεται µε την 
παραγραφή και τα πληµµελήµατα παραγράφονται µετά πέντε έτη. Σύµφωνα µε το 
άρθρο 113 παρ.2 και 3 ΠΚ (όπως ολόκληρο το άρθρο 113 αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 1 και 6 του ν.2408/1996) η προθεσµία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο 
χρονικό διάστηµα διαρκεί η κύρια διαδικασία και έως ότου γίνει αµετάκλητη η 
καταδικαστική απόφαση, η αναστολή όµως δεν µπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 
τρία χρόνια για τα πληµµελήµατα. Περαιτέρω, από τις προαναφερόµενες διατάξεις, 
σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 370 περ.β' και 511 του ΚΠ∆, προκύπτει ότι η 
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παραγραφή, ως δεσµός δηµοσίας τάξεως που εξαλείφει την ποινική αξίωση της 
πολιτείας, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως υπό του δικαστηρίου σε κάθε στάση της 
ποινικής διαδικασίας, ακόµη και από τον Άρειο Πάγο, και οδηγεί, εφόσον αυτή 
διαπιστωθεί, στο τέλος της ποινικής δίκης, µε την οριστική παύση της ποινικής 
δίωξης.  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 320, 321, 340 και 343 ΚΠ∆ 
συνάγεται ότι η κύρια διαδικασία αρχίζει είτε µε την έναρξη της 
προπαρασκευαστικής διαδικασίας, δηλαδή µε την επίδοση στον κατηγορούµενο της 
κλήσης ή του κλητηρίου θεσπίσµατος, µε τα οποία καλείται στο ακροατήριο, είτε µε 
τη χωρίς εναντίωση εµφάνισή του στο ακροατήριο κατά την έναρξη της συζήτησης 
της υπόθεσης στο ακροατήριο. Την έναρξη της αναστολής της παραγραφής επιφέρει, 
όπως γίνεται δεκτό, η επίδοση της κλήσης ή του κλητηρίου θεσπίσµατος, εφόσον σ' 
αυτά προσδιορίζεται το δικαστήριο στο οποίο καλείται ο κατηγορούµενος να 
εµφανισθεί, και το αποτέλεσµα αυτό δεν ανατρέπεται εάν το δικαστήριο αυτό 
κηρυχθεί αναρµόδιο και παραπέµψει την υπόθεση στο αρµόδιο δικαστήριο και 
µάλιστα όχι µόνο στην περίπτωση, που το δικαστήριο ήταν κατά τη στιγµή της 
επίδοσης αρµόδιο, πλην κατά τη συζήτηση της υπόθεσης κατέστη αναρµόδιο, για 
οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση όµως που κηρύσσεται αναρµόδιο να δικάσει την 
υπόθεση που είχε εισαχθεί σ' αυτό το Μονοµελές Πληµµελειοδικείο, οπότε, σύµφωνα 
µε το άρθρο 120 παρ.3 ΚΠ∆, δεν παραπέµπει την υπόθεση στο αρµόδιο δικαστήριο, 
αλλά την παραπέµπει στον αρµόδιο εισαγγελέα, (ο οποίος µπορεί να παραγγείλει 
ανάκριση ή προανάκριση, ή να εισαγάγει την υπόθεση στο δικαστικό συµβούλιο, ή να 
προκαλέσει τον κανονισµό αρµοδιότητας, σύµφωνα µε τα άρθρα 132 επ. ΚΠ∆), 
επανέρχεται η υπόθεση στο στάδιο της προδικασίας και µάλιστα δεν αποκλείεται να 
µην εισαχθεί πλέον στο ακροατήριο του δικαστηρίου, αν εκδοθεί απαλλακτικό 
βούλευµα και συνεπώς η αναστολή της παραγραφής, που είχε επέλθει από την αρχική 
επίδοση του κλητηρίου θεσπίσµατος ή της κλήσης ανατρέπεται. Μετά την επίδοση 
νέου κλητηρίου θεσπίσµατος ή κλήσης προς εµφάνιση στο ακροατήριο του αρµόδιου 
δικαστηρίου, θεωρείται ότι αρχίζει έκτοτε για πρώτη φορά η κύρια διαδικασία, η 
οποία επιφέρει την αναστολή της παραγραφής, αφού η νέα κλήτευση στην περίπτωση 
αυτή δεν είναι απλώς διορθωτική ή συµπληρωµατική της προηγούµενης, αλλά 
υποκαθιστά την προηγούµενη που ανατράπηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 11, 98, 113, 
ΚΠ∆: 120, 320, 321, 340, 343, 370, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 511,  
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 19, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Παραγραφή - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1034 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παραγραφή. Παραβίαση διατάξεων ΚΟΚ. 
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- Κατά τα άρθρα 111, 112 και 113 του ΠΚ, το αξιόποινο των εγκληµάτων 
εξαλείφεται µε παραγραφή, η οποία προκειµένου για πταίσµατα είναι ενός έτους και 
αρχίζει από τότε που τελέσθηκε η πράξη. Η προθεσµία της παραγραφής αναστέλλεται 
για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η κυρία διαδικασία και έως ότου γίνει αµετάκλητη 
η καταδικαστική απόφαση, όχι όµως πέραν από ένα χρόνο για τα πταίσµατα. Από τις 
διατάξεις αυτές σε συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 310 παρ.1 εδ.β' , 370 εδ.β' και 
511 εδ.β' του ΚΠοιν∆, προκύπτει ότι η παραγραφή, ως δηµοσίας τάξεως, εξετάζεται 
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης, ακόµη και από τον Άρειο 
Πάγο, ο οποίος, διαπιστώνοντας τη συµπλήρωση αυτής, υποχρεούται να αναιρέσει 
την προσβαλλόµενη καταδικαστική απόφαση και να παύσει οριστικά την ποινική 
δίωξη, εφόσον η αίτηση αναιρέσεως είναι τυπικά παραδεκτή.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 111, 112, 113,  
Νόµοι: 2696/1999, άρθ. 43,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Περιβάλλον - ∆άση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1815 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆άση. παράνοµη εκχέρσωση. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. 
- Λόγω της πρόδηλης µεταξύ τους συναφείας, πρέπει να συνεκδικασθούν. Κατά το 
άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 998/1979 "περί προστασίας των δασών και των δασικών 
εκτάσεων της χώρας", όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 
2081/1992 "όποιος εκχερσώνει, υλοτοµεί αποψιλωτικά ή καλλιεργεί έκταση δηµόσια 
ή ιδιωτική που κηρύχθηκε αναδασωτέα, τιµωρείται... µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
(1) έτους και χρηµατική ποινή 100.000 µέχρι 1.000.000 δραχµών". Περαιτέρω, κατά 
το άρθρο 41 παρ. 1 του ίδιου νόµου (998/1979), "η κήρυξη εκτάσεων ως 
αναδασωτέων ενεργείται δι' αποφάσεως του οικείου Νοµάρχη, καθοριζούσης σαφώς 
τα όρια της εκτάσεως η οποία κηρύσσεται αναδασωτέα και συνοδευοµένης 
υποχρεωτικώς υπό σχεδιαγράµµατος, το οποίον δηµοσιεύεται εν φωτοσµικρύνσει 
µετά της αποφάσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως". Εποµένως, στην απόφαση 
που καταδικάζει για παράβαση του άρθρου 70 παρ. 1 του Ν. 998/1979, πρέπει να 
αναφέρονται η απόφαση του Νοµάρχη (ήδη Γ.Γ. της Περιφέρειας), το σχετικό 
σχεδιάγραµµα και η δηµοσίευση αυτών στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς 
και αν πρόκειται για δηµόσια ή ιδιωτική έκταση, διαφορετικά η απόφαση στερείται 
της απαιτουµένης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆. 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 παρ. 1∆' 
ΚΠ∆. λόγος αναιρέσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 998/1979, άρθ. 41, 70, 
Νόµοι: 2081/1992, άρθ. 29, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Περιβάλλον - ∆άση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1055 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράνοµη εκχέρσωση δασικής έκτασης. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το αρθ. 71 παρ. 3 του Ν. 998/1979 "περί προστασίας των δασών και των 
δασικών εν γενεί εκτάσεων της χώρας", όπως η παρ. 3 αντικαταστάθηκε µε το αρ. 46 
παρ. 2 Ν. 2145/1993, "όποιος εκχερσώνει παράνοµα δάσος η δασική έκταση, όποιος 
καλλιεργεί έκταση που έχει εκχερσωθεί παράνοµα η παραβλάπτει καθ' οιονδήποτε 
τρόπο την κατά προορισµό χρήση του δάσους ή δασικής εκτάσεως, καθώς και όποιος 
ενεργεί επί εκχερσωθείσης παράνοµα εκτάσεων πράξεις διακατοχής, τιµωρείται µε τις 
ποινές της παρ. 1 του παρόντος άρθρου (φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και 
χρηµατική ποινή οπό 500.000 µέχρι 5.000.000 δραχµές). Κατά το αρθ. 3 παρ. 1 Ν. 
998/1979 "ως δάσος νοείται πάσα έκτασις της επιφάνειας του εδάφους, η οποία 
καλύπτεται εν όλω η σποραδικώς υπό αγρίων ξυλωδών φυτών οιονδήποτε 
διαστάσεων και ηλικίας αποτελούντων ως εκ της µεταξύ των αποστάσεως και 
αλληλεπιδράσεων οργανικήν ενότητα η οποία δύναται να προσφέρει προϊόντα εκ των 
ως άνω φυτών εξαγόµενα ή να συµβάλει εις την διαιτήρησιν της φυσικής και 
βιολογικής ισορροπίας ή να εξυπηρετήσει εις την διαβίωσιν του ανθρώπου εντός του 
φυσικού περιβάλλοντος". Κατά την παράγραφο 2 του άνω άρθρου "ως δασική έκταση 
νοείται πάσα έκτασης καλυπτόµενη υπό αραιάς ή πενιχράς υψηλής βλαστήσεως και 
δυναµένη να εξυπηρετήσει µίαν ή περισσοτέρας των εν τη προηγουµένη παραγράφω 
λειτουργιών". Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι στοιχεία της αντικειµενικής 
υποστάσεως του ανωτέρω εγκλήµατος είναι η παράνοµη εκχέρσωση δάσους ή 
δασικής εκτάσεως όπως οι έννοιες τους προσδιορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 
του αρ.3 του ιδίου νόµου, η καλλιέργεια της έκτασης που εκχερσώθηκε παράνοµα, η 
πρόκληση βλάβης καθ' οιονδήποτε τρόπο της κατά προορισµό χρήσης του δάσους ή 
της δασικής έκτασης και η ενέργεια σε εκχερσωθείσα έκταση πράξεων διακατοχής. 
Στοιχείο της αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατο5 της παράνοµης εκχέρσωσης 
δάσους η δασικής εκτάσεως δεν αποτελεί ο προορισµός του ποσοστού πυκνότητας 
βλάστησης και να χαρακτηρίζεται ανάλογα µε αυτό µια έκταση ως δάσος ή ως 
δασική.  
- 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 
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αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα τι ρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί όλα στο σύνολο τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε 
αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα, 
κλπ.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε χωριστά 
από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισµένα αποδεικτικά µέσα δεν 
υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. ∆εν αποτελούν όµως λόγους 
αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε 
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής 
συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται 
η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Ε' ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν ο ∆ικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη 
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το ∆ικαστήριο της 
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν 
στη διάταξη που εφαρµόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής 
ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η 
οποία υπάρχει, όταν στο πόρισµα της αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στο 
συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την 
ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά 
κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσεως.-  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 998/1979, άρθ. 3, 71, 
Νόµοι: 2145/1993, άρθ. 46,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 40 
 
Περιβάλλον - ∆άση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 721 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράνοµη εκχέρσωση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Μη εξεταζόµενοι µάρτυρες στο 
ακροατήριο. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 71 παρ. 3 του Ν. 998/1979 "περί 
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας" όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 46 παρ. 2 του Ν. 2145/1993, όποιος εκχερσώνει 
παράνοµα δάσος ή δασική έκταση, όποιος καλλιεργεί έκταση που έχει εκχερσωθεί 
παράνοµα ή παραβλάπτει καθ' οιονδήποτε τρόπο την κατά προορισµό χρήση δάσους 
ή δασικής εκτάσεως, καθώς και όποιος ενεργεί επί εκχερσωθείσης παράνοµα 
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εκτάσεως πράξεις διακατοχής τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και µε 
χρηµατική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) µέχρι πέντε εκατοµµύρια 
(5.000.000.) δραχµές. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση 
της αντικειµενικής υποστάσεως του πιο πάνω εγκλήµατος, που είναι υπαλλακτικώς 
µικτό αφού προσδιορίζονται τρόποι πραγµατοποιήσεώς του, απαιτείται η ύπαρξη 
δάσους ή δασικής εκτάσεως, όπως οι έννοιές του προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του 
ως άνω Ν. 998/1979, όπως οι παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 1 
αρθρ. 1 του Ν. 3208/2003 και ισχύουν για το µετά την 23-12-2003 διάστηµα και 
ενέργεια του υπαιτίου επί της εκτάσεως από τις ως άνω αναφερόµενες. Επίσης κατά 
την παρ. 1 του άνω άρθρου του νόµου 998/1979, µε την ίδια ως άνω ποινή 
τιµωρούνται οι εργολάβοι, υπεργολάβοι, κατασκευαστές, οι εντολείς τους και κάθε 
τρίτος που επιχειρεί, άνευ δικαιώµατος ή καθ' υπέρβαση οποιουδήποτε κτίσµατος ή 
κατασκευάσµατος, οριστικής ή προσωρινής µορφής ή πραγµατοποιείται 
οποιασδήποτε φύσεως εγκατάσταση, εκτός δάσους ή δασικής εκτάσεως, δηµόσιας ή 
ιδιωτικής.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 
παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η 
έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ ∆ 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 ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών 
στοιχείων του εγκλήµατος οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις 
υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόσθηκε. Σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα, πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα 
ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολό τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη 
βεβαιότητα δε αυτή, αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους 
(µάρτυρες, έγγραφα κλπ) χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι 
προέκυψε από το καθένα και χωρίς να είναι απαραίτητη η µεταξύ τους αξιολογική 
συσχέτιση. ∆εν αποτελεί όµως λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων και η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε 
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται 
αναιρετικά η ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας. Περαιτέρω για την 
πληρότητα της αιτιολογίας σχετικά µε το έγκληµα της παράνοµης εκχέρσωσης 
δάσους ή δασικής εκτάσεως ή την πρόκληση βλάβης της κατά προορισµό χρήσης του 
δάσους ή της δασικής εκτάσεως, δεν απαιτείται να αναφέρεται στην απόφαση βάσει 
ποιάς πράξεως ή αποφάσεως της ∆ιοικήσεως η έκταση αυτή, επί της οποίας ο 
κατηγορούµενος προέβη στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις έχει χαρακτηρισθεί ως 
δασική, γιατί οποιαδήποτε έκταση της ελληνικής επικράτειας, δηµόσια ή ιδιωτική που 
καλύπτεται από αραιή ή πενιχρή, υψηλή ή θαµνώδη ξυλώδη βλάστηση αποτελεί 
δασική έκταση.  
- Εσφαλµένη εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, η οποία ιδρύει τον από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Ε του ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως υπάρχει, όχι µόνον, όταν το 
δικαστήριο της αναιρέσεως δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που 
δέχθηκε ως αποδεδειγµένα, στη διάταξη που εφαρµόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη 
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παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι το πόρισµα της απόφασης που 
περιλαµβάνεται σε συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, 
αντιφάσεις ή λογικά κενά , µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από 
τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται 
νόµιµης βάσης.  
- Από τη διάταξη του άρθρου 211 Α' του ΚΠ∆, που ορίζει ότι µόνη η µαρτυρική 
κατάθεση ή απολογία του συγκατηγορούµενου για την ίδια πράξη δεν είναι αρκετή 
για την καταδίκη του κατηγορουµένου, συνάγεται ότι η µαρτυρική κατάθεση ή 
απολογία του συγκατηγορούµενου, µπορεί να αξιολογείται αποδεικτικά, όχι όµως και 
να αποτελεί το µόνο αποδεικτικό µέσο. Για την παράβαση της διατάξεως αυτής δεν 
απαγγέλεται ρητώς ακυρότητα, πλην όµως η παράβασή της επιφέρει απόλυτη 
ακυρότητα, της διαδικασίας (άρθρ. 171 παρ. 1δ'ΚΠ∆), διότι έτσι θίγεται η 
υπεράσπιση του κατηγορουµένου, όπως το δικαίωµα υπεράσπισής του 
διαµορφώνεται επιτρεπτώς υπέρ αυτού µε τη διάταξη του άρθρου 211 ΚΠ∆, 
εποµένως ιδρύεται σχετικός λόγος αναιρέσεως (άρθρ. 510 παρ. 1 Α' ΚΠ∆). Όµως η 
απαγόρευση ισχύει µόνον κατά το στάδιο της επ' ακροατηρίου διαδικασίας και δη 
οσάκις το δικαστήριο αχθεί σε καταδικαστική κρίση.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 211, 510 παρ. 1 στοιχ Α, 510 παρ. 1 στοιχ Β, 510 παρ. 1 στοιχ ∆. 510 παρ. 1 
στοιχ Ε, 
Νόµοι: 998/1979, άρθ. 3, 71,  
Νόµοι: 2145/1993, άρθ. 46, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 39  
 
Περιβάλλον - ∆άση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 510 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Προστασία δασών. Παράνοµη εκχέρσωση. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 998/1979 "περί προστασίας των δασών και των 
δασικών εκτάσεων της χώρας", όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 
2081/1992 "όποιος εκχερσώνει, υλοτοµεί αποψιλωτικά ή καλλιεργεί έκταση δηµόσια 
ή ιδιωτική που κηρύχθηκε αναδασωτέα, τιµωρείται...µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
(1) έτους και χρηµατική ποινή 100.000 µέχρι 1.000.000 δραχµών". Περαιτέρω, κατά 
το άρθρο 41 παρ. 1 του ίδιου νόµου (998/1979), "η κήρυξη εκτάσεων ως 
αναδασωτέων ενεργείται δι' αποφάσεως του οικείου Νοµάρχη, καθοριζούσης σαφώς 
τα όρια της εκτάσεως η οποία κηρύσσεται αναδασωτέα και συνοδευοµένης 
υποχρεωτικώς υπό σχεδιαγράµµατος, το οποίον δηµοσιεύεται εν φωτοσµικρύνσει 
µετά της αποφάσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως". Εποµένως, στην απόφαση 
που καταδικάζει για παράβαση του άρθρου 70 παρ. 1 του Ν. 998/1979, πρέπει να 
αναφέρονται η απόφαση του Νοµάρχη (ήδη Γ.Γ. της Περιφερείας), το σχετικό 
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σχεδιάγραµµα και η δηµοσίευση αυτών στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
διαφορετικά η απόφαση στερείται της απαιτούµενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆. ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και 
ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1∆ ΚΠ∆. Λόγος αναίρεσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
Νόµοι: 998/1979, άρθ. 41, 70,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 38 
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1075 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία 
ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 
- Κατά τη διάταξη το άρθρου 216 παρ. 1 ΠΚ, όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει 
έγγραφο µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά µε γεγονός που 
µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. 
Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. Από τις 
διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
πλαστογραφίας, η οποία είναι έγκληµα τυπικό, απαιτείται, αντικειµενικά µεν, η 
κατάρτιση από την αρχή εγγράφου (κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. γ' ΠΚ) από 
τον υπαίτιο, είτε µε αποµίµηση του γραφικού χαρακτήρα, είτε µε τη θέση της 
υπογραφής του φεροµένου ως συντάκτη, είτε µε την κατάχρηση της υπογραφής 
(συµπλήρωση κατά το δοκούν εγγράφου που φέρει µόνον την υπογραφή τρίτου) που 
να το εµφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον, ή νόθευση γνησίου εγγράφου, 
υποκειµενικά δε, δόλος που περιλαµβάνει τη γνώση και τη θέληση των πραγµατικών 
περιστατικών που απαρτίζουν την πράξη αυτή και το σκοπό του δράστη να 
παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου άλλον για γεγονός 
που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, όπως είναι εκείνο το γεγονός, το οποίο είναι 
σηµαντικό για την παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή ή απόσβεση δικαιώµατος ή 
έννοµης σχέσης. Αµέσως ζηµιούµενος από το έγκληµα της πλαστογραφίας δεν είναι 
µόνο εκείνος, του οποίου πλαστογραφήθηκε η υπογραφή ή νοθεύθηκε το έγγραφο 
του οποίου είναι εκδότης, αλλά και όποιος ζηµιώνεται αµέσως από τη χρήση του.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ιδίου Κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σε αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις (αποδεικτικά µέσα) που τα θεµελίωσαν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής 
των περιστατικών αυτών, στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για 



 

[206] 
 

την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο. ∆εν αποτελούν όµως 
λόγους αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η 
εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των 
µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου 
χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως των 
αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς 
ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
- Εσφαλµένη ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, ως λόγος αναιρέσεως, κατά το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆, υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει σ' αυτή 
διαφορετική έννοια από εκείνη που έχει στην πραγµατικότητα, ενώ εσφαλµένη 
εφαρµογή υπάρχει, όταν δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που δέχτηκε 
στη διάταξη που εφάρµοσε. Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής, που εµπίπτει στον 
ίδιο αναιρετικό λόγο, υπάρχει και όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, δηλαδή όταν 
στο πόρισµα της απόφασης, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό αιτιολογικού και 
διατακτικού και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν 
εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να µην είναι 
εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρµογής της ουσιαστικής ποινικής 
διάταξης, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 216, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1234 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ψευδής βεβαίωση. Πλαστογραφία. Ηθική αυτουργία. Μεταβολή της κατηγορίας. 
Ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά την έννοια του άρθρου 242 παρ. 1 και 3 του ΠΚ, όπως η παρ. 3 
τροποποιήθηκε µε άρθρο 1 παρ. 7 β Ν. 2408/1996 και άρθρο 14 παρ. 6 Ν. 2421/1999, 
για την στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδούς βεβαίωσης (διανοητικής 
πλαστογραφίας), που είναι έγκληµα περί την υπηρεσία, απαιτείται: α) ο δράστης να 
είναι υπάλληλος, κατά την έννοια των άρθρων 13α' και 263 Α του Π.Κ., αρµόδιος 
καθ' ύλην και κατά τόπο για την 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 του ΚΠολ∆, 
δηλαδή έγγραφο που συντάσσεται από καθ' ύλη και κατά τόπο αρµόδιο 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 
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αφορούν στη γένεση, αλλοίωση ή απώλεια δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης δηµόσιας 
ή ιδιωτικής φύσης και δ) δόλος του δράστη που συνίσταται στη γνώση και στη 
θέλησή του να βεβαιώσει ψευδή πραγµατικά περιστατικά. Για την κακουργηµατική 
µορφή της πράξης της ψευδούς βεβαίωσης απαιτείται προσέτι η διαπίστωση ότι ο 
δράστης ενήργησε µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέµιτο 
όφελος ή να βλάψει παράνοµα κάποιον άλλο, χωρίς να είναι απαραίτητο να 
πραγµατοποιηθεί ο επιδιωκόµενος σκοπός, εφόσον, το όφελος ή η βλάβη 
υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) δραχµών (73.000 
ευρώ).  
- Κατά τη διάταξη το άρθρου 216 παρ. 1 ΠΚ, όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει 
έγγραφο µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά µε γεγονός που 
µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. 
Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. Κατά δε την 
παρ. 3 εδαφ. α' και β' του ιδίου άρθρου 216 ΠΚ, όπως ισχύει µετά την τροποποίηση 
µε το άρθρο 1 παρ. 7 α του Ν. 2408/4.6.1996 και στη συνέχεια µε το άρθρο 14 παρ. 2 
α Ν. 2721/1999, αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων (παρ. 1-2) σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών, εάν το συνολικό 
όφελος ή η συνολική ζηµία υπερβαίνουν το ποσό των 25.000.000 δραχµών (73.000 
Ευρώ). Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος 
της πλαστογραφίας, η οποία είναι έγκληµα τυπικό, απαιτείται, αντικειµενικά µεν, η 
κατάρτιση από την αρχή εγγράφου (κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. γ' ΠΚ) από 
τον υπαίτιο, είτε µε αποµίµηση του γραφικού χαρακτήρα, είτε µε τη θέση της 
υπογραφής του φεροµένου ως συντάκτη, είτε µε την κατάχρηση της υπογραφής 
(συµπλήρωση κατά το δοκούν εγγράφου που φέρει µόνον την υπογραφή τρίτου) που 
να το εµφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον, ή νόθευση γνησίου εγγράφου, 
υποκειµενικά δε, δόλος που περιλαµβάνει τη γνώση και τη θέληση των πραγµατικών 
περιστατικών που απαρτίζουν την πράξη αυτή και το σκοπό του δράστη να 
παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου άλλον για γεγονός 
που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, όπως είναι εκείνο το γεγονός το οποίο είναι 
σηµαντικό για την παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή ή απόσβεση δικαιώµατος ή 
έννοµης σχέσης. Ως περιουσιακό όφελος νοείται κάθε βελτίωση της περιουσιακής 
κατάστασης του δράστη ή άλλου, υπέρ του οποίου ενεργεί, η οποία επέρχεται µε την 
αύξηση της οικονοµικής αξίας της περιουσίας του ωφελουµένου ή µε την 
προσπόριση άλλων ωφεληµάτων οικονοµικού χαρακτήρα ή µε την αποφυγή της 
µειώσεως της περιουσίας του µε βλάβη άλλου, η οποία και µόνη αρκεί για τη 
θεµελίωση της πλαστογραφίας σε βαθµό κακουργήµατος εάν το όφελος ή η βλάβη 
υπερβαίνουν τα 73.000 Ευρώ. Αµέσως ζηµιούµενος από το έγκληµα της 
πλαστογραφίας δεν είναι µόνο εκείνος, του οποίου πλαστογραφήθηκε η υπογραφή ή 
νοθεύθηκε το έγγραφο του οποίου είναι εκδότης, αλλά και όποιος ζηµιώνεται αµέσως 
από τη χρήση του. Για τη θεµελίωση της βαρύτερης µορφής της πράξης και την 
κατάφαση του κακουργηµατικού χαρακτήρα αυτής, απαιτείται, όπως λέχθηκε, 
πρόσθετος σκοπός του υπαιτίου να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος µε βλάβη τρίτου ή να βλάψει άλλον, εάν το όφελος ή η βλάβη 
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υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 Ευρώ, είναι δε αδιάφορο, αν ο σκοπός αυτός της 
περιουσιακής µεταθέσεως στην οποία απέβλεψε ο δράστης επιτεύχθηκε ή όχι. Για τη 
στοιχειοθέτηση κακουργηµατικής πλαστογραφίας δεν είναι αναγκαίο η περιουσιακή 
µετακίνηση να είναι άµεσα συνδεδεµένη µε αυτήν, µε την έννοια ότι θα πρέπει να 
επέρχεται ευθέως και αµέσως δια µόνης της υλικής πράξης της κατάρτισης ή 
νόθευσης εγγράφου. Αρκεί ότι το όφελος ή η περιουσιακή ζηµία έχουν ενταχθεί στον 
επιδιωκόµενο σκοπό και στο εν γένει µε την πλαστογραφία παραπλανητικό σχέδιο 
του δράστη και µε την κατάρτιση του πλαστού εγγράφου διαµορφώνονται οι όροι και 
προϋποθέσεις για να υπάρξει στη συνέχεια η δυνατότητα έστω και µε την παρεµβολή 
άλλων ενεργειών του δράστη, χρονικώς εποµένων της κατάρτισης του πλαστού 
εγγράφου, να επέλθει το σκοπηθέν όφελος ή η περιουσιακή ζηµία. Οι τυχόν 
επιπρόσθετες και επόµενες ενέργειες του δράστη δεν αναιρούν το πρόσφορο της 
πλαστογραφίας ή της νόθευσης να επιφέρει το περιουσιακό όφελος ή την 
περιουσιακή ζηµία την οποία επιδιώκει ο δράστης, αφού, κατά την έννοια της 
ανωτέρω διατάξεως, για τη θεµελίωση του αξιοποίνου, ο νόµος απέβλεψε, όχι στην 
αµεσότητα της ενεργείας του δράστη σε σχέση µε το αποτέλεσµα της περιουσιακής 
βλάβης ή του οφέλους, αλλά στην αµεσότητα του κινδύνου τον οποίο ενέχει αυτή 
καθ' εαυτή η υλική πράξη της πλαστογραφίας, έστω και αν πρέπει να ακολουθήσει 
ενδεχοµένως και περαιτέρω ενέργεια αυτού, η οποία ουσιαστικώς ενεργοποιεί τον 
κίνδυνο της επέλευσης του οφέλους ή της βλάβης. Περί των ανωτέρω, τέλος, 
συνηγορεί και το γεγονός ότι στην πλαστογραφία υπό οποιαδήποτε µορφή 
(κατάρτιση πλαστού ή νόθευση γνησίου εγγράφου) ή διαβάθµιση του αξιοποίνου της, 
διαπλάσσεται στον νόµο ως έγκληµα σκοπού και µε αυτήν, δια της συστηµατικής 
εντάξεώς της στο περί τα υποµνήµατα κεφάλαιο του Π.Κ, σκοπείται η ασφάλεια και 
ακεραιότητα των εγγράφων συναλλαγών και όχι των περιουσιακών δικαίων 
(ΑΠΟλ3/2008).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 εδ. α' του ΠΚ, κατά την οποία, µε την ποινή 
του αυτουργού τιµωρείται επίσης: α) όποιος µε πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την 
απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε, προκύπτει ότι, για την ύπαρξη 
αξιόποινης ηθικής αυτουργίας, απαιτείται, αντικειµενικώς, η πρόκληση από τον ηθικό 
αυτουργό σε κάποιον άλλον της αποφάσεως να τελέσει ορισµένη πράξη, η οποία 
συγκροτεί την αντικειµενική υπόσταση ορισµένου εγκλήµατος ή τουλάχιστον 
συνιστά αρχή εκτελέσεως αυτής, την οποία και τέλεσε. Η πρόκληση της αποφάσεως 
αυτής µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο, όπως, µε συµβουλές, απειλή ή 
µε εκµετάλλευση οποιασδήποτε πλάνης, πραγµατικής ή νοµικής ή περί τα 
παραγωγικά της βουλήσεως αίτια ή µε τη διέγερση µίσους κατά του θύµατος, µε 
πειθώ ή φορτικότητα ή µε την επιβολή ή την επιρροή προσώπου, λόγω της ιδιότητας 
και της θέσεώς του ή και της σχέσεώς του µε το φυσικό αυτουργό. Υποκειµενικώς 
απαιτείται δόλος, ο οποίος συνίσταται στη συνείδηση του αυτουργού, ότι παράγει σε 
άλλον την απόφαση να εκτελέσει άδικη πράξη και στη συνείδηση της ορισµένης 
πράξεως στην οποία παρακινεί το φυσικό αυτουργό, χωρίς να είναι αναγκαίος ο 
καθορισµός της πράξεως αυτής µέχρι λεπτοµερειών, αρκεί δε και ενδεχόµενος (ΑΠ 
1693/2008). Εξάλλου, από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 46, 47 και 48 
του ΠΚ, µε την τελευταία των οποίων καθιερώνεται το ανεξάρτητο του αξιοποίνου 
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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 πράξη για 
τη οποία δεν συντρέχει κάποιος λόγος που αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα αυτής, 
χωρίς να εξετάζεται αν ο αυτουργός είναι ικανός προς καταλογισµό αν πράττει εκ 
δόλου ή αν συντρέχει ως προς αυτόν λόγος που να αποκλείει τον καταλογισµό. Απ' 
αυτά παρέπεται ότι δεν αποκλείεται η ύπαρξη ηθικής αυτουργίας για το 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 (βλ. 
ΑΠ 1312/2008, ΑΠ 20/2006 και ειδικά για την περίπτωση της ψευδούς βεβαιώσεως 
που τελέσθηκε από συµβολαιογράφο ΑΠ 1611/1994).  
- Από το συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 46 παρ. 1α, 49 παρ.2, 216 παρ. 1 και 
3 και 242 παρ.1 και 3 του ΠΚ προκύπτει, ότι η επιβαρυντική περίσταση της 
πλαστογραφίας και ψευδούς βεβαιώσεως (σκοπός προσπορισµού αθέµιτου 
περιουσιακού οφέλους ύψους άνω των 73.000 ευρώ και αντίστοιχης βλάβης τρίτου), 
πρέπει να συντρέχει ιδιαιτέρως και αυτοτελώς και στο πρόσωπο του ηθικού 
αυτουργού για να έχει και γι' αυτόν η πράξη της ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία 
και ψευδή βεβαίωση κακουργηµατικό χαρακτήρα. Η συνδροµή της επιβαρυντικής 
αυτής περιστάσεως είναι αυτονόητη και δεν απαιτείται να αναφέρεται ιδιαιτέρως στο 
παραπεµπτικό βούλευµα ή την καταδικαστική απόφαση, όταν ο φυσικός αυτουργός 
σκόπευε να προσπορίσει περιουσιακό όφελος στον ηθικό αυτουργό βλάπτοντας τρίτο. 
Από την ρυθµίζουσα όµως το ζήτηµα της επιδράσεως των ιδιαιτέρων ιδιοτήτων ή 
σχέσεων που συντρέχουν στο πρόσωπο κάποιου από τους συµµετόχους, για την 
ποινική ευθύνη των λοιπών, διάταξη του άρθρ. 49 παρ. 1 ΠΚ, σαφώς προκύπτει ότι, 
για την ύπαρξη ηθικής αυτουργίας σε ιδιαίτερο έγκληµα, δεν απαιτείται οι κατά νόµο 
αξιούµενες ιδιαίτερες ιδιότητες, όπως η του "υπαλλήλου" στην υπ` αυτού τελουµένη 
αξιόποινη πράξη της ψευδούς βεβαιώσεως (αρθρ. 242 ΠΚ), να υπάρχουν και στον 
ηθικό αυτουργό, ο οποίος όµως µπορεί να τιµωρηθεί µε ποινή µειωµένη. Από δε τις 
διατάξεις των άρθρων 216 παρ. 1 και 46 παρ. 1 α ΠΚ, προκύπτει ότι µεταξύ των 
πράξεων της ηθικής αυτουργίας και της χρήσης του πλαστού από τον ηθικό αυτουργό 
δεν υφίσταται αληθής συρροή, αφού τέτοια συρροή δεν υπάρχει ούτε µεταξύ 
αυτουργίας σε πλαστογραφία και χρήση του πλαστού από το φυσικό αυτουργό, για 
τον οποίο αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση, ο δε ηθικός αυτουργός δεν είναι 
"τρίτος", ώστε να τύχει εφαρµογής η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 216 ΠΚ. Υπό 
αντίθετη ερµηνευτική εκδοχή θα ετίθετο σε χειρότερη θέση ο ηθικός από το φυσικό 
αυτουργό, χωρίς τη συνδροµή νόµιµου λόγου. Εξάλλου, ούτε για επικουρικότητα της 
χρήσης του πλαστού ή νοθευµένου σε σχέση µε την ηθική αυτουργία στην ίδια 
πράξη, µε την έννοια της µη τιµωρητής υστέρας πράξης, µπορεί να γίνει λόγος, γιατί 
ο νοµοθέτης προέβλεψε ρητώς στο εδάφιο β' της παρ.1 του άρθρου 216 ότι εδώ 
υφίσταται επιβαρυντική περίπτωση. Αν µπορούσε να νοηθεί επικουρικότητα της 
χρήσης του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου, αυτή θα ίσχυε προεχόντως για τον 
αυτουργό, κάτι όµως που αποκρούεται από την ανωτέρω διάταξη (άρθρ. 216 παρ.1 
εδάφ. β' ΠΚ). Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι η χρήση πλαστού ή νοθευµένου 
εγγράφου από τον ηθικό αυτουργό της πράξης αυτής συνιστά επιβαρυντική 
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περίπτωση και τιµωρείται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 216 παρ.1 β ΠΚ (ΑΠ 
435/1999).  
- Μεταβολή της κατηγορίας, που να συνεπάγεται, κατ΄ άρθρο 484 παρ. 1α, σε 
συνδυασµό µε το 171 παρ. 1β ΚΠ∆, την αναίρεση του βουλεύµατος για απόλυτη 
ακυρότητα από τη µη τήρηση των καθοριζουσών την άσκηση της ποινικής διώξεως 
διατάξεων, επέρχεται όταν η πράξη για την οποία παραπέµπεται ο κατηγορούµενος 
είναι διάφορη εκείνης για την οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη, κατά χρόνο, τόπο και 
λοιπές περιστάσεις, ώστε να πρόκειται για αντικειµενικώς διαφορετική πράξη, 
πράγµα που δεν συµβαίνει όταν µεταβάλλεται ο τρόπος συµµετοχής στο έγκληµα ή 
όταν συµπληρώνονται και προσδιορίζονται σαφέστερα τα συγκροτούντα την 
κατηγορία πραγµατικά περιστατικά.  
- Έλλειψη της απαιτούµενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, που ιδρύει λόγο αναίρεσης του 
βουλεύµατος κατά το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ` του ΚΠ∆ υπάρχει όταν δεν 
εκτίθενται σε αυτό µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά 
περιστατικά, στα οποία στηρίχτηκε η κρίση του ∆ικαστικού Συµβουλίου για τη 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι νοµικοί συλλογισµοί, βάσει των οποίων το 
∆ικαστικό Συµβούλιο έκρινε ότι από τα περιστατικά αυτά προκύπτουν επαρκείς 
ενδείξεις, ικανές να στηρίξουν κατηγορία. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας: α) 
Είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο, β) Αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς 
κατά το είδος τους, 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 δικαστικής κρίσης. 
Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το ∆ικαστικό Συµβούλιο έλαβε υπόψη του και 
συνεκτίµησε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για το σχηµατισµό της δικανικής του 
πεποιθήσεως και όχι µερικά από αυτά κατ` επιλογήν, όπως αυτό επιβάλλεται από τις 
συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 ΚΠ∆ και γ) Είναι επιτρεπτή 
η εξ ολοκλήρου ή συµπληρωµατική αναφορά στην ενσωµατωµένη στο βούλευµα 
εισαγγελική πρόταση, στην οποία εκτίθενται µε σαφήνεια και πληρότητα τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την κύρια ανάκριση ή την προανάκριση, 
τα αποδεικτικά µέσα, από τα οποία προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις που στηρίζουν 
την παραπεµπτική πρόταση, µε την οποία συντάσσεται και η κρίση του Συµβουλίου. 
Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, αφού ο δόλος 
ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγµατικών περιστατικών που συγκροτούν 
την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και προκύπτει από τις ειδικότερες 
συνθήκες τελέσεώς του, διαλαµβάνεται δε περί αυτού αιτιολογία, στην κύρια 
αιτιολογία για την ενοχή και προκύπτει από τα περιστατικά που αναφέρονται σ' αυτή, 
εκτός αν αξιώνονται από το νόµο πρόσθετα στοιχεία, για την υποκειµενική υπόσταση 
του εγκλήµατος, όπως την εν γνώσει ορισµένου περιστατικού τέλεση της πράξεως 
(άµεσος δόλος) ή η επιδίωξη ορισµένου σκοπού (εγκλήµατα µε υπερχειλή 
υποκειµενική υπόσταση), όπως στο έγκληµα της πλαστογραφίας µετά χρήσεως και 
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της ψευδούς δηλώσεως σε βαθµό κακουργήµατος. Εξ άλλου, στην περίπτωση της 
ηθικής αυτουργίας, για να έχει η καταδικαστική απόφαση την κατά τα ανωτέρω 
ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, πρέπει να αναφέρονται σ' αυτήν ο τρόπος και 
τα µέσα, µε τα οποία ο ηθικός αυτουργός προκάλεσε στο φυσικό αυτουργό την 
απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε, καθώς και τα πραγµατικά 
περιστατικά, από τα οποία το δικαστήριο συνήγαγε ότι ο ηθικός αυτουργός παρήγαγε 
µε τον τρόπο και τα µέσα αυτά στο φυσικό αυτουργό την απόφαση, να εκτελέσει την 
άδικη πράξη που διέπραξε. Ειδικώς, για το δόλο που απαιτείται για τη θεµελίωση της 
υποκειµενικής υποστάσεως της ηθικής αυτουργίας, δεν απαιτείται ιδιαίτερη 
αιτιολογία, γιατί αυτός ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των πραγµατικών 
περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος 
τετελεσµένου ή σε απόπειρα, στο οποίο παρακινεί ο ηθικός αυτουργός από το φυσικό 
αυτουργό και εξυπακούεται ότι υπάρχει στην πραγµάτωση των περιστατικών αυτών, 
εκτός αν ο νόµος απαιτεί στην συγκεκριµένη περίπτωση, ως πρόσθετο στοιχείο της 
υποκειµενικής υποστάσεως της πράξεως, τον άµεσο δόλο, όπως συµβαίνει στην 
περίπτωση των ανωτέρω εγκληµάτων. ∆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 δικαστικού συµβουλίου.  
- Λόγο αναιρέσεως του βουλεύµατος, κατά το άρθρο 484 παρ. 1β ΚΠοιν∆, συνιστά η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν το συµβούλιο αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από 
εκείνη που έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το Συµβούλιο δεν υπάγει 
σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχτηκαν 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 του συµβουλίου, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του 
σκεπτικού µε το διατακτικό του βουλεύµατος και ανάγεται στα στοιχεία και την 
ταυτότητα του οικείου εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή 
λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της 
ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε το βούλευµα στερείται νόµιµης βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46, 47, 48, 216, 242, 263α,  
ΚΠ∆: 308, 309, 312, 316, 318, 319, 484,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1239 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Απάτη. Άµεση συνέργεια. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία 
του παραπεµπτικού βουλεύµατος. 
- Από το άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ το οποίο ορίζει ότι "όποιος καταρτίζει πλαστό ή 
νοθεύει έγγραφο µε σκοπό να παραπλανήσει άλλον σχετικά µε γεγονός που µπορεί να 
έχει έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών" 
προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της πλαστογραφίας απαιτείται 
αντικειµενικώς η απαρχής κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, ο οποίος το 
εµφανίζει ως καταρτισθέν παρ' ετέρου ή νόθευση γνησίου εγγράφου, δηλαδή 
αλλοίωση της έννοιας του περιεχοµένου του, η οποία µπορεί να γίνει µε την 
προσθήκη ή εξάλειψη λέξεων, αριθµών ή σηµείων. Η ίδια διάταξη ορίζει ότι "η 
χρήση του εγγράφου από αυτόν αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση". Υποκειµενικώς 
απαιτείται δόλος που περιλαµβάνει την γνώση και την θέληση των πραγµατικών 
περιστατικών που απαρτίζουν την πράξη και σκοπός του υπαιτίου να παραπλανήσει 
µε χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου άλλον για γεγονός που µπορεί να έχει 
έννοµες συνέπειες, δηλαδή σχετικό µε την δηµιουργία, κατάργηση ή µεταβίβαση 
δικαιώµατος προστατευοµένου από τον νόµο.  
Κατά την παράγραφο 3 ιδίου άρθρου εδαφ. α' αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων (της 
πλαστογραφίας και χρήσεως πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου) σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 
σκόπευε να βλάψει άλλον τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών "εάν το συνολικό 
όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ.  
- Από την διάταξη της παραγρ. 1 του άρθ. 386 του ΠΚ προκύπτει ότι το έγκληµα της 
απάτης διαπράττει όποιος µε σκοπό να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον 
παράνοµο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένης περιουσία, πείθοντας κάποιον µε την εν 
γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την απόκρυψη των αληθινών 
σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή. Η παράσταση των ψευδών γεγονότων µπορεί να γίνει 
µε οποιονδήποτε τρόπο, προφορικώς ή εγγράφως, αρκεί συνεπεία αυτής να 
προξενήθηκε η πλάνη και εκ της παραπλανήσεως να προέβη ο παραπλανηθείς σε 
πράξη ή παράλειψη ένεκα της οποίας επήλθε περιουσιακή ζηµία στον 
παραπλανηθέντα ή τρίτο. Ως γεγονότα κατά την έννοια του άρθρου 386 ΠΚ, νοούνται 
πραγµατικά περιστατικά που αναφέρονται στο παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα 
που πρόκειται να συµβούν στο µέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συµβατικές 
υποχρεώσεις. Όταν όµως οι τελευταίες συνοδεύονται µε τρόπο ώστε να δηµιουργούν 
την εντύπωση της µελλοντικής εκπληρώσεως βάσει της εµφανιζόµενης ψευδούς 
καταστάσεως από τον δράστη, που έχει ειληµµένη την πρόθεση να µην εκπληρώσει 
την υποχρέωση τότε συγκροτείται το έγκληµα της απάτης Χρόνος Τελέσεως της 
απάτης θεωρείται εκείνος κατά τον οποίο ο δράστης, µε σκοπό παρανόµου 
περιουσιακού οφέλους ενήργησε και ολοκλήρωσε την απατηλή συµπεριφορά του, 
δηλ. προέβη στις ψευδείς παραστάσεις εξαιτίας των οποίων παραπλανήθηκε 
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(πείσθηκε) ο παθών ή τρίτος. Είναι δε αδιάφορος ο τυχόν µεταγενέστερος χρόνος 
επελεύσεως της περιουσιακής ζηµίας του παθόντος, µε την οποία ολοκληρώνεται η 
απάτη, καθώς και ο χρόνος επελεύσεως της περιουσιακής ζηµίας του παθόντος, µε 
την οποία ολοκληρώνεται η απάτη, καθώς και ο χρόνος που επιχειρήθηκε η 
ζηµιογόνος ενέργεια ή παράλειψη του θύµατος. Κατά την παράγραφο 3 εδαφ. β ιδίου 
άρθρου "επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα ετών ... β) εάν το περιουσιακό όφελος ή η 
προξενηθείσα ζηµία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ.  
Υποκειµενικώς απαιτείται δόλος που υπάρχει όταν ο δράστης γνωρίζει τα ουσιαστικά 
περιστατικά της πράξης και θέλει να τα παραγάγει, και πρέπει να περιλαµβάνει όχι 
µόνο όλα τα αντικειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, αλλά και την µεταξύ τους 
αιτιώδη σχέση. Η διατύπωση της διάταξης "εν γνώσει" υποδηλώνει υπερχειλή 
υποκειµενική υπόσταση και δεν επιτρέπει την παραδοχή ενδεχόµενου δόλου ως προς 
το ψευδές της παράστασης, απόκρυψης ή παρασιώπησης, ενώ ως προς τα λοιπά 
στοιχεία της αντικειµενικής υπόστασης αρκεί ενδεχόµενος δόλος. Απάτη µπορεί να 
τελεσθεί και ενώπιον δικαστηρίου, έτσι, στην πολιτική δίκη µπορεί ο δράστης (ο 
διάδικος ή ο δικηγόρος του) να παραπλανήσει τον δικαστή διά της προβολής ψευδούς 
ισχυρισµού, ο οποίος να υποστηρίζεται µε την εν γνώσει προσαγωγή ψευδών 
αποδεικτικών µέσων, ήτοι πλαστών ή νοθευµένων εγγράφων ή γνησίων µεν αλλά 
ψευδών κατά περιεχόµενο από τα οποία ο δικαστής πλανηθείς εξέδωσε οριστική 
απόφαση από την οποία επήλθε βλάβη στον διάδικο. Ακόµη, όπως προκύπτει από τη 
διάταξη του άρθρου 98 παρ.1 του ΠΚ το κατ' εξακολούθηση έγκληµα απαρτίζεται 
από περισσότερες οµοειδείς πράξεις, που κάθε µία περιέχει πλήρη στοιχεία ενός και 
του αυτού εγκλήµατος, αλλά όλες συνδέονται µε την ταυτότητα της αποφάσεως για 
την εκτέλεση τους.  
- Κατά την παράγραφο 2 του άρ. 98 ΠΚ (ως αυτή προσετέθη µε άρ. 14 παρ. 1 Ν. 
2721/99)ορίζεται: "Η αξία του αντικειµένου της πράξεως και η περιουσιακή βλάβη ή 
το περιουσιακό όφελος που προκύπτουν από την κατ' εξακολούθηση 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 την συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό 
όφελος που ανάλογα µε το έγκληµα επήλθε ή σκοπήθηκε" δ) Άµεση συνεργεία είναι, 
όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ.1 περ. β' του Π.Κ. η παροχή µε 
πρόθεση άµεσης συνδροµής στον δράστη κατά την διάρκεια της πράξεως του 
αυτουργού και στην εκτέλεση της κυρίας πράξεως, απαιτεί οποιαδήποτε συνδροµή 
υλικής φύσεως και να είναι µονό κατά την πράξη και όχι πριν ή µετά την τέλεση 
αυτής. Με βάση τον περιορισµένο παρακολουθηµατικό χαρακτήρα της συµµετοχής 
πρέπει η πράξη του αυτουργού να είναι άδικη και να πληροί τα αντικειµενικά 
στοιχεία. ∆ηλ. πρέπει ο αυτουργός να διαπράξει άδικη πράξη ή να αποπειραθεί 
αυτήν. Απαιτείται να υπάρχει δόλος στον αναγκαίο συνεργό εγκείµενος στην 
ηθεληµένη παραδοχή συνδροµής στον πράττοντα, εν γνώσει του ότι αυτή παρέχεται 
κατά την εκτέλεση της άδικης πράξεως, δεν απαιτείται όµως να επιδιώκεται επιπλέον, 
και από τον συµµέτοχο ίδιο περιουσιακό όφελος. Αρκεί ενδεχόµενος δόλος του 
συνεργού, εκτός εάν ο νόµος απαιτεί για την κύρια πράξη ορισµένο δόλο, οπότε 
απαιτείται η ίδια διαβάθµιση και για τον δόλο του άµεσου συνεργού. Η συνέργεια θα 
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πρέπει να παρασχεθεί από τον συνεργό κατά τέτοιο τρόπο, ώστε χωρίς την βοήθεια 
αυτού να µην ήταν δυνατή µε βεβαιότητα η διάπραξη του εγκλήµατος κάτω από τις 
περιστάσεις που διαπράχθηκε.  
- Το παραπεµπτικό βούλευµα έχει την επιβαλλόµενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον προβλεπόµενο από το άρθρο 484 παρ.1 στοιχ.δ' του ίδιου 
Κώδικα λόγο αναίρεσης, όταν αναφέρονται σ' αυτό µε πληρότητα, σαφήνεια και 
χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
κύρια ανάκριση ή την προανάκριση για τα αντικειµενικά και υποκειµενικά στοιχεία 
του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τις θεµελιώνουν και οι σκέψεις µε τις οποίες το 
Συµβούλιο υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική 
διάταξη και έκρινε ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την παραποµπή του 
κατηγορουµένου στο ακροατήριο. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας: α)αρκεί ο κατ' 
είδος προσδιορισµός των αποδεικτικών µέσων που λήφθηκαν υπόψη από το 
Συµβούλιο για την παραπεµπτική του κρίση, χωρίς να προσάπαιτείται αναλυτική 
παράθεση τους και µνεία του τι προκύπτει από το καθένα χωριστά. Πρέπει όµως να 
προκύπτει ότι το Συµβούλιο έλαβε υπόψη και συνεκτίµησε όλα και όχι µερικά από 
αυτά, το γεγονός δε ότι εξείρονται ενδεχοµένως ορισµένα, δεν υποδηλώνει µη λήψη 
υπόψη των άλλων. Υπό την έννοια αυτή δεν αποτελούν λόγους αναίρεσης η 
εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε 
αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη συγκριτικής στάθµισης και 
αξιολογικής συσχέτισης των αποδεικτικών µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, 
µε την επίφαση της έλλειψης αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση 
του δικαστικού συµβουλίου, β)είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Έτσι δεν υπάρχει 
έλλειψη αιτιολογίας ακόµη και στην περίπτωση που η αιτιολογία εξαντλείται στην 
επανάληψη του διατακτικού, όταν το τελευταίο περιέχει, εκτός από τα τυπικά 
στοιχεία του κατηγορητηρίου και πραγµατικά περιστατικά τόσο αναλυτικά και µε 
τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του 
αιτιολογικού και γ)είναι επιτρεπτή η εξ ολοκλήρου ή συµπληρωµατική αναφορά στην 
ενσωµατωµένη στο βούλευµα Εισαγγελική πρόταση στην οποία εκτίθενται µε 
σαφήνεια και πληρότητα τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την κύρια 
ανάκριση ή προανάκριση, τα αποδεικτικά µέσα, από τα οποία προέκυψαν αυτά και οι 
σκέψεις που στηρίζουν την παραπεµπτική πρόταση µε την οποία συντάσσεται και η 
κρίση του Συµβουλίου (ΑΠ 1071/2005 και ΑΠ 1364/2006).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 46, 98, 216, 386, 
ΚΠ∆: 484, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1442 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 ΠΚ, που ορίζει ότι όποιος καταρτίζει 
πλαστό ή νοθεύει έγγραφο µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον 
σχετικά µε γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών µηνών, η δε χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται ως 
επιβαρυντική περίπτωση, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
πλαστογραφίας µε τη µορφή της νοθεύσεως εγγράφου απαιτείται αντικειµενικώς µεν 
η νόθευση εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της έννοιας του µε µεταβολή του 
περιεχοµένου του, η οποία µπορεί να γίνει µε την προσθήκη, εξάλειψη ή 
αντικατάσταση λέξεων, αριθµών ή σηµείων του, υποκειµενικώς δε δόλος, που 
περιλαµβάνει τη γνώση και τη θέληση των περιστατικών που απαρτίζουν την πράξη 
αυτή και το σκοπό του υπαιτίου να παραπλανήσει µε τη χρήση του νοθευµένου 
εγγράφου άλλον για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, οι οποίες είναι 
δυνατόν να αφορούν τον παραπλανώµενο ή τρίτον, ασχέτως αν επιτεύχθηκε ή όχι η 
παραπλάνηση. Υπό τη µορφή αυτή της νοθεύσεως, η πλαστογραφία διαπράττεται και 
από τον ίδιο τον εκδότη του γνησίου εγγράφου, όταν αυτός µεταβάλλει το 
περιεχόµενο του εγγράφου αυτού, χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωµα, σε χρόνο κατά τον 
οποίο το έγγραφο είχε λάβει θέση, σύµφωνα µε τον προορισµό του, σε κάποια έννοµη 
σχέση ή άλλος απέκτησε δικαίωµα στη διατήρηση του αρχικού του κειµένου, υπό την 
προϋπόθεση, όµως, πάντοτε, ότι η νόθευση του εγγράφου έγινε µε σκοπό την 
παραπλάνηση άλλου για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες. Το έγγραφο 
στη διάταξη αυτή αναφέρεται µε την έννοια που προσδιορίζει το άρθρο 13 περ. γ' 
ΠΚ, κατά το οποίο έγγραφο είναι κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να 
αποδείξει γεγονός που έχει έννοµη σηµασία, ως τέτοιο δε γεγονός νοείται εκείνο, το 
οποίο είναι σηµαντικό για την παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή ή απόσβεση 
δικαιώµατος ή έννοµης σχέσεως δηµόσιας ή ιδιωτικής φύσεως.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆, 
όταν αναφέρονται σ' αυτή, µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική 
ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία 
αποτελούν ενιαίο σύνολο, δεν υπάρχει δε έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση 
που αυτή εξαντλείται σε επανάληψη του διατακτικού της αποφάσεως, το οποίο, όµως, 
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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. Ειδικώς, ως προς τα αποδεικτικά 
µέσα, που ελήφθησαν υπόψη από το δικαστήριο για την καταδικαστική του κρίση, 
για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισµός τους, χωρίς να 
απαιτείται και αναλυτική παράθεση τους και µνεία του τι προκύπτει από το καθένα 
χωριστά, πρέπει όµως να προκύπτει, ότι το δικαστήριο τα έλαβε υπόψη και τα 
συνεκτίµησε όλα και όχι µόνο µερικά από αυτά. Ακόµη, δεν είναι απαραίτητη η 
αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των 
µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο 
για το σχηµατισµό της δικανικής κρίσεως. Όταν δε εξαίρονται ορισµένα από τα 
αποδεικτικά µέσα, δεν σηµαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει 
ανάγκη αιτιολογήσεως γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα. ∆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: 216, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1473 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία µε χρήση. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Αναίρεση εισαγγελέα. 
Προθεσµίες. Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ "όποιος καταρτίζει πλαστό έγγραφο µε σκοπό να 
παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά µε γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες 
συνέπειες τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Η χρήση του εγγράφου 
από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση.  
- Κατά το άρθρο 220 παρ. 1 ΠΚ δε "όποιος πετυχαίνει µε εξαπάτηση να βεβαιωθεί σε 
δηµόσιο έγγραφο αναληθώς περιστατικό που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, 
καθώς και όποιος χρησιµοποιεί τέτοια ψευδή βεβαίωση για να εξαπατήσει άλλον 
σχετικά µε τα περιστατικό αυτό, τιµωρείται µε φυλάκιση τριών µηνών µέχρι δύο 
ετών, αν δεν τιµωρείται βαρύτερα κατά τις διατάξεις για την ηθική αυτουργία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 505 παρ. 2 εδ α' ΚΠοιν∆ ο εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου µπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε απόφασης µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται από το άρθρο 479 παρ. 2 (άρθρο 483 παρ. 3). Περαιτέρω, 
κατά το άρθρο 479 εδ α' ΚΠοιν∆, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 24 παρ. 3 του 
Ν. 3904/2010, η προθεσµία για την άσκηση αίτησης αναίρεσης από τον εισαγγελέα 
είναι ενός µήνα και αρχίζει, σύµφωνα µε το άρθρο 473 παρ. 3 εδ. α' του ίδιου Κώδικα 
από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραµµένη στο ειδικό 
βιβλίο που τηρείται από τη γραµµατεία του ποινικού δικαστηρίου.  
- Κατά το άρθρο 168 ΚΠοιν∆, οι προθεσµίες υπολογίζονται σύµφωνα µε το 
καθιερωµένο ηµερολόγιο, οι διατάξεις του άρθρου αυτού όµως είναι ατελείς, αφού 
καθορίζεται µόνο πως γίνεται ο υπολογισµός των προθεσµιών που προσδιορίζονται 
σε ηµέρες, ενώ δεν καθορίζεται πως γίνεται ο υπολογισµός όταν η προθεσµία 
καθορίζεται σε µήνες. Έτσι θα εφαρµοστεί ανάλογα η παράγραφος 2 του άρθρου 145 
ΚΠολ∆, σύµφωνα µε την οποία η προθεσµία που προσδιορίζεται σε µήνες λήγει 
µόλις περάσει η ηµέρα του τελευταίου µήνα που αντιστοιχεί αριθµητικά στην ηµέρα 
έναρξης, και αν δεν υπάρχει τέτοια αντιστοιχία, τότε υπολογίζεται η τελευταία ηµέρα 
του µήνα. Τέλος, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 144 ΚΠολ∆, που επίσης 
εφαρµόζεται ανάλογα, οι προθεσµίες που ορίζονται από το νόµο ή τα δικαστήρια 
αρχίζουν από την επόµενη ηµέρα µετά την επίδοση ή µετά τη συντέλεση του 
γεγονότος που αποτελεί την αφετηρία και λήγουν στις 7 το βράδυ της τελευταίας 
ηµέρας και αν αυτή είναι κατά νόµο εξαιρετέα. την ίδια ώρα της επόµενης µη 
εξαιρετέας ηµέρας. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω η προθεσµία του ενός µήνα που 
ορίζεται από τα προαναφερόµενα άρθρα ΚΠοιν∆ αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
καταχώρισης στο ειδικό βιβλίο.  
- Από την αναφερόµενη παραπάνω διάταξη του άρθρου 505 παρ. 2 ΚΠοιν∆ 
προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µέσα στην προθεσµία του ενός µήνα 
(479 εδ α' ΚΠοιν∆) έχει δικαίωµα να ζητεί την αναίρεση οποιασδήποτε απόφασης, 
αθωοτικής ή καταδικαστικής, οποιουδήποτε δικαστηρίου και για όλους τους λόγους 
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του άρθρου 510 παρ. 1 ΚΠοιν∆, µεταξύ των οποίων και η έλλειψη της από τα άρθρα 
93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ απαιτούµενης ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Περαιτέρω, προκειµένου για αθωωτική απόφαση, 
ενόψει του τεκµηρίου αθωότητας, που θεσπίζεται και από τη διάταξη του άρθρου 6 
παρ. 2 της ΕΣ∆Α (νδ 53/1974) και δεδοµένου ότι αντικείµενο απόδειξης στην ποινική 
δίκη αποτελεί η ενοχή και όχι η αθωότητα του κατηγορουµένου, τέτοια έλλειψη 
αιτιολογίας που ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ΚΠοιν∆. 
υπάρχει είτε όταν δεν εκτίθενται καθόλου στην απόφαση ή εκτίθενται ελλιπώς ή κατά 
τρόπο ασαφή τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική 
διαδικασία, είτε όταν δεν αιτιολογεί το δικαστήριο, γιατί δεν πείσθηκε από την 
εκτίµηση των αποδεικτικών µέσων που αναφέρονται στα πρακτικά της απόφασης, ότι 
πραγµατώθηκε η αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος που του 
αποδίδεται.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 216, 220, 
ΚΠ∆: 144, 145, 168, 473, 479, 505, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1232 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Συναυτουργία. Ψευδής καταµήνυση. Ψευδορκία.Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ "όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο µε 
σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά µε γεγονός που µπορεί να 
έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Η χρήση 
του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση". Από τη διάταξη αυτή, 
που αποβλέπει στην προστασία της ασφάλειας και ακεραιότητας των εγγράφων 
συναλλαγών, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
πλαστογραφίας απαιτείται, αντικειµενικώς µεν η απαρχής κατάρτιση εγγράφου από 
τον υπαίτιο που το εµφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον ή η νόθευση εγγράφου, 
δηλαδή η αλλοίωση της εννοίας του περιεχοµένου του, η οποία µπορεί να γίνει µε την 
προσθήκη ή εξάλειψη λέξεων, αριθµών ή σηµείων, υποκειµενικώς δε δόλος, που 
περιλαµβάνει τη γνώση (έστω και µε την έννοια της αµφιβολίας) των πραγµατικών 
περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και τη 
θέληση ή αποδοχή να συντελέσει µε την ενέργεια του στην πραγµάτωση των 
περιστατικών αυτών και επιπροσθέτως, σκοπός του υπαιτίου (υπερχειλής δόλος) να 
παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου άλλον για γεγονός 
που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, δηλαδή δηµιουργία, κατάργηση ή µεταβίβαση 
δικαιώµατος που προστατεύεται από το νόµο.  
- 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" 
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νοείται αντικειµενικώς, σύµπραξη κατά την εκτέλεση της κύριας πράξης και 
υποκειµενικώς, κοινός δόλος, δηλαδή ότι ο καθένας συµµέτοχος θέλει ή αποδέχεται 
την πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως του διαπραττόµενου εγκλήµατος, 
γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συµµέτοχοι πράττουν µε το δόλο τελέσεως του ίδιου 
εγκλήµατος και να θέλει ή να αποδέχεται να ενώσει τη δική του δράση µε εκείνην του 
άλλου προς πραγµάτωση της αντικειµενικής υποστάσεως του εγκλήµατος. Η 
σύµπραξη κατά την εκτέλεση της κύριας πράξης µπορεί να συνίσταται στο ότι ο 
καθένας πραγµατώνει µε την επί µέρους πράξη του την όλη αντικειµενική υπόσταση 
του εγκλήµατος ή ότι η αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος πραγµατώνεται µε 
τις συγκλίνουσες επί µέρους πράξεις των συµµετοχών, ταυτόχρονες ή διαδοχικές, 
χωρίς να είναι αναγκαίο να αναφέρονται στη δικαστική απόφαση και οι επί µέρους 
πράξεις καθενός από τους συναυτουργούς.  
- Κατά το αρθρ. 229 παρ. 1 ΠΚ "όποιος εν γνώσει καταµηνύει άλλον ψευδώς ή 
αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον αρχής, ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική 
παράβαση µε σκοπό να προκαλέσει την καταδίκη του γι' αυτήν τιµωρείται µε 
φυλάκιση". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της ψευδούς καταµηνύσεως, απαιτείται η πράξη που αποδίδεται σε ένα ή 
περισσότερα συγκεκριµένα πρόσωπα να είναι αξιόποινη ή πειθαρχικά κολάσιµη και 
ψευδής, ο υπαίτιος να γνώριζε την αναλήθειά της και να έγινε απ' αυτόν µε σκοπό να 
ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη εναντίον εκείνου, κατά του οποίου στρέφεται η 
καταγγελία του ψευδοµηνυτή. Έτσι, για τη θεµελίωση του εγκλήµατος αυτού 
απαιτείται, εκτός από τα λοιπά στοιχεία, που συγκροτούν την αντικειµενική του 
υπόσταση, και άµεσος δόλος, που περιλαµβάνει αναγκαίως τη γνώση πως η 
καταµήνυση είναι ψευδής.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 224 παρ. 2 του ΠΚ "µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
µηνών τιµωρείται όποιος, ενώ εξετάζεται ενόρκως ως µάρτυρας ενώπιον αρχής 
αρµόδιας να ενεργεί ένορκη εξέταση ή αναφέρεται στον όρκο που έχει δώσει, 
καταθέτει εν γνώσει του ψέµατα ή αρνείται ή αποκρύπτει την αλήθεια". Από τη 
διάταξη αυτή προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της ψευδορκίας 
µάρτυρα απαιτείται α) ο µάρτυρας να καταθέτει ενόρκως ενώπιον αρχής, η οποία 
είναι αρµόδια για την εξέταση του, β) τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία κατέθεσε 
να είναι ψευδή, και γ) να υφίσταται άµεσος δόλος του, που συνίσταται στη γνώση 
αυτού ότι αυτά που κατέθεσε είναι ψευδή ή ότι έχει γνώση των αληθινών, αλλά 
σκοπίµως τα αποκρύπτει ή αρνείται να τα καταθέσει. Επίσης, από τη παραπάνω 
διάταξη του άρθρου 224 παρ.2 ΠΚ προκύπτει ότι το έγκληµα της ψευδορκίας το 
οποίο είναι διαζευκτικώς (ή υπαλλακτικώς) µικτό πραγµατώνεται µε πλείονες 
τρόπους στην ίδια κατάθεση (θετική ψευδής κατάθεση, απόκρυψη, άρνηση), µπορεί 
δηλαδή να συντελεσθεί είτε µε καθένα ξεχωριστά από τους στην άνω διάταξη 
οριζόµενους τρόπους, είτε και µε όλους µαζί οι οποίοι µπορεί να συντρέχουν, γιατί 
αποτελούν εκφάνσεις της ίδιας εγκληµατικής δράσεως, ήτοι ενός µόνον εγκλήµατος 
και κανένας από τους τρόπους αυτούς δεν αποκλείει τον άλλον.  
- Η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτούµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης της, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ ΚΠ∆, όταν 
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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 αυτόν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο 
σύνολο. Ειδικώς, όταν για τη θεµελίωση της υποκειµενικής υποστάσεως του 
εγκλήµατος ο νόµος απαιτεί να έχει τελεστεί η πράξη εν γνώσει ορισµένου 
περιστατικού (άµεσος δόλος) ή µε σκοπό επελεύσεως ορισµένου εγκληµατικού 
αποτελέσµατος (υπερχειλής δόλος), η ύπαρξη τέτοιου δόλου πρέπει να αιτιολογείται 
ειδικώς µε παράθεση περιστατικών που δικαιολογούν τη γνώση αυτή ή το σκοπό 
επελεύσεως του εγκληµατικού αποτελέσµατος, αλλιώς υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας, 
ως προς την ύπαρξη του στοιχείου αυτού. Έτσι, για το αξιόποινο των πράξεων της 
ψευδούς καταµηνύσεως και της ψευδορκίας µάρτυρος, όπου απαιτούνται, εκτός από 
τα περιστατικά που απαρτίζουν την αντικειµενική τους υπόσταση, και ορισµένα 
πρόσθετα στοιχεία, όπως η γνώση ορισµένου περιστατικού, ή ο σκοπός επελεύσεως 
ορισµένου πρόσθετου αποτελέσµατος (στην περίπτωση της ψευδούς καταµηνύσεως), 
η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στη γνώση αυτή και στον πρόσθετο σκοπό, µε 
παράθεση των περιστατικών που δικαιολογούν τόσο την γνώση, όσο και το σκοπό, 
διαφορετικά η απόφαση στερείται ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, 
Υπάρχει, όµως, και στις περιπτώσεις αυτές η εν λόγω αιτιολογία, όταν, σύµφωνα µε 
τις παραδοχές της αποφάσεως, ο σχετικός µε το ψευδές γεγονός ισχυρισµός του 
δράστη θεµελιώνεται σε προσωπική πεποίθηση ή αντίληψη του ίδιου ή σε δική του 
πράξη ή παράλειψη, οπότε είναι αυτονόητη η σχετική γνώση του χωρίς να απαιτείται 
παράθεση άλλων, σχετικών µε την γνώση, περιστατικών.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 45, 216, 224, 229, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 771 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Απάτη. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 ΠΚ, για τη θεµελίωση της πλαστογραφίας 
απαιτείται αντικειµενικά µεν η κατάρτιση από την αρχή εγγράφου από τον υπαίτιο 
είτε µε αποµίµηση του γραφικού χαρακτήρα είτε µε τη θέση της υπογραφής του 
φεροµένου ως συντάκτη που να το εµφανίζει ότι συντάχθηκε από άλλον, ή νόθευση 
γνησίου εγγράφου, ήτοι η αλλοίωση της έννοιάς του, µε µεταβολή του περιεχοµένου 
του, υποκειµενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει τη γνώση των πραγµατικών 
περιστατικών που απαρτίζουν την πράξη και τη θέληση ή αποδοχή πραγµατώσεως 
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των περιστατικών αυτών και, επιπλέον, τον σκοπό του δράστη να παραπλανήσει µε 
την χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου, άλλον για γεγονός δυνάµενο να έχει 
έννοµες συνέπειες, που µπορεί να αφορούν τον παραπλανώµενο ή τρίτο, οι οποίες 
αναφέρονται στη δηµιουργία, κατάργηση ή µεταβίβαση δικαιώµατος ή έννοµης 
σχέσεως, χωρίς να ασκεί επιρροή αν ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε. Η χρήση του 
πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου στοιχειοθετείται αντικειµενικά όταν ο δράστης 
καταστήσει προσιτό το έγγραφο αυτό στο µέλλοντα να παραπλανηθεί από το 
περιεχόµενο του τρίτον και να του δώσει τη δυνατότητα να λάβει γνώση του 
περιεχοµένου του, χωρίς να απαιτείται και να λάβει πράγµατι γνώση ο τρίτος ή να 
παραπλανηθεί από αυτό. Η χρήση εγγράφου από τον πλαστογράφο δεν αποτελεί 
στοιχείο της πλαστογραφίας, αλλά επιβαρυντική περίσταση, που λαµβάνεται υπόψη 
για την επιµέτρηση της ποινής.  
- Κατά το άρθρο 386 παρ. 1 ΠΚ, όποιος µε σκοπό να αποκοµίσει ο ίδιος ή άλλος 
παράνοµο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη 
παράλειψη ή ανοχή µε την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή 
την αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών (3) µηνών και αν η ζηµία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα 
µεγάλη, µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι 
για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απάτης απαιτούνται : 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 και η οποία υπάρχει και σε 
περίπτωση µειώσεως ή χειροτερεύσεως της περιουσίας του παθόντος, έστω και αν 
αυτός έχει ενεργό αξίωση προς αποκατάστασή της.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ίδιου κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, όταν περιέχονται σ` αυτήν µε πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις 
ή λογικά κενά τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική 
διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των 
αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα 
θεµελιώνουν και οι νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην 
ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας 
είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς, 
κατά το είδος τους, χωρίς να απαιτείται να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από καθένα 
από αυτά ούτε η αξιολογική συσχέτισή τους.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 216, 386, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1075 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ "όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο µε 
σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλου σχετικά µε γεγονός που µπορεί να 
έχει έννοµες συνέπειες τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Η χρήση 
του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση". Από τη διάταξη αυτή, 
που αποβλέπει στην προστασία της ασφάλειας και ακεραιότητας των εγγράφων 
συναλλαγών, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
πλαστογραφίας απαιτείται, αντικειµενικώς µεν η απαρχής κατάρτιση εγγράφου από 
τον υπαίτιο που το εµφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον ή η νόθευση εγγράφου, 
δηλαδή η αλλοίωση της εννοίας του περιεχοµένου του, η οποία µπορεί να γίνει µε την 
προσθήκη ή εξάλειψη λέξεων, αριθµών ή σηµείων, υποκειµενικώς δε δόλος, που 
περιλαµβάνει τη γνώση (έστω και µε την έννοια της αµφιβολίας) των πραγµατικών 
περιστατικών που συγκροτούν την αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και τη 
θέληση ή αποδοχή να συντελέσει µε την ενέργεια του στην πραγµάτωση των 
περιστατικών αυτών και επιπροσθέτως, σκοπός του υπαιτίου (υπερχειλής δόλος) να 
παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου άλλον για γεγονός 
που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, δηλαδή δηµιουργία, κατάργηση ή µεταβίβαση 
δικαιώµατος που προστατεύεται από το νόµο (ΑΠ 705/2009, ΑΠ 922/2008, ΑΠ 
949/2008, ΑΠ 1417/2007, ΑΠ 573/2000).  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 § 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη 
της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ίδιου Κώδικα λόγο 
αναιρέσεως, όταν σ1 αυτή περιέχονται µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις 
τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο, 
σχετικά µε τα υποκειµενικά και τα αντικειµενικά στοιχεία του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις (αποδεικτικά µέσα) επί των οποίων θεµελιώνονται τα περιστατικά αυτά, 
καθώς και οι σκέψεις, µε τις οποίες το ∆ικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα 
περιστατικά στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρµόσθηκε (ΟλΑΠ 1/2005). 
Ιδιαίτερη αιτιολόγηση για την ύπαρξη του δόλου δεν είναι αναγκαία. Όταν, όµως, για 
το αξιόποινο της πράξεως απαιτούνται, εκτός από τα περιστατικά που απαρτίζουν 
κατά νόµο την έννοια αυτής, και ορισµένα πρόσθετα στοιχεία, όπως σκοπός 
επελεύσεως ορισµένου πρόσθετου αποτελέσµατος (εγκλήµατα µε υπερχειλή 
υποκειµενική υπόσταση), όπως και επί του εγκλήµατος της πλαστογραφίας, η 
αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στον πρόσθετο αυτό σκοπό, µε παράθεση των 
περιστατικών που δικαιολογούν την ύπαρξη του. Ως προς τα αποδεικτικά µέσα, δεν 
υπάρχει ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους, ούτε αναφοράς των όσων προέκυψαν 
από καθένα απ' αυτά πρέπει, όµως, να υπάρχει βεβαιότητα, για την οποία αρκεί η 
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µνεία όλων έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π.), ότι το ∆ικαστήριο 
έλαβε υπόψη του το σύνολο τούτων και όχι ορισµένα µόνον από αυτά, το γεγονός δε 
ότι εξαίρονται ορισµένα, δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Τέλος, η 
αιτιολογία της αποφάσεως παραδεκτά συµπληρώνεται από το διατακτικό, µαζί µε το 
οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο. ∆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 (ΑΠ 922/2008, ΑΠ 705/2009, ΑΠ 
949/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 216, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1053 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Έννοια εγγράφου. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Eσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ. 1 του ΠΚ, "όποιος κατάρτιζε, πλαστό ή 
νοθεύει, έγγραφο µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά µε 
γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών µηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση". 
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
πλαστογραφίας, απαιτείται, αντικειµενικώς µεν, η κατάρτιση από τον υπαίτιο 
εγγράφου, το οποίο είναι αντικειµενικά πρόσφορο να παράγει µε τη χρήση του 
έννοµες συνέπειες, που το εµφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλον ή η νόθευση 
γνήσιου εγγράφου, υποκειµενικώς, δε δόλος, που περιλαµβάνει τη γνώση και τη 
θέληση των πραγµατικών περιστατικών, που απαρτίζουν την πράξη αυτή και σκοπός 
του υπαιτίου (υπερχειλής δόλος) να παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού ή 
νοθευµένου εγγράφου άλλον για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, 
δηλαδή, δηµιουργία, κατάργηση ή µεταβίβαση δικαιώµατος, που προστατεύεται από 
τον νόµο, οι οποίες µπορούν να αφορούν τον παραπλανώµενο ή τρίτο, ασχέτως αν 
επιτεύχθηκε ή όχι η παραπλάνηση. Χρήση του πλαστού εγγράφου από τον 
πλαστογράφο αποτελεί και η υποβολή ή παράδοση, ως και η αποστολή του πλαστού 
εγγράφου σε τρίτους, ανεξαρτήτως αν αυτό έγινε µε αµοιβή ή όχι, για να 
παραπλανηθεί άλλος µε τη χρήση του σε γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες 
συνέπειες. Η χρήση του πλαστού εγγράφου όταν τελείται από τον αυτουργό της 
πλαστογραφίας, παύει να είναι αυτοτελές έγκληµα και θεωρείται ως επιβαρυντική 
περίπτωση της πλαστογραφίας, υπό την έννοια ότι λαµβάνεται υπόψη κατά την 
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επιµέτρηση της ποινής και επαυξάνεται το ελάχιστο όριο αυτής, µη υποκειµένου σε 
αυτοτελή κύρωση. Κατά το άρθρο 13 περ. γ' του ΠΚ, "έγγραφο είναι κάθε γραπτό 
που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός που έχει έννοµη σηµασία, 
όπως και κάθε σηµείο που προορίζεται να αποδείξει ένα τέτοιο γεγονός. Έγγραφο 
είναι και κάθε µέσο, το οποίο χρησιµοποιείται από υπολογιστή ή περιφερειακή µνήµη 
υπολογιστή, µε ηλεκτρονικό, µαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, 
παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων, που δεν µπορούν να διαβαστούν άµεσα, όπως 
επίσης και κάθε µαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό στο οποίο εγγράφεται 
οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύµβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασµό, 
εφόσον τα µέσα και τα υλικό αυτά προορίζονται ή είναι πρόσφορα να αποδείξουν 
γεγονότα, που έχουν έννοµη σηµασία". Στην έννοια εποµένως αυτή του εγγράφου 
περιλαµβάνεται και το φωτοτυπικό αντίγραφο εγγράφου, στο οποίο απεικονίζεται 
(φωτογραφίζεται) το πρωτότυπο εγγράφου µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλης 
συσκευής. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει πιστή αναπαραγωγή του πρωτοτύπου, µε 
µηχανικό τρόπο, από µία συσκευή (φωτοτυπικό µηχάνηµα). Εποµένως, το γεγονός µε 
έννοµη σηµασία, που προορίζεται ή είναι Πρόσφορο να αποδείξει το πρωτότυπο του 
εγγράφου, εµφανίζεται και στο πιοτό φωτοτυπικό αντίγραφο, έστω και αν δεν είναι 
επικυρωµένο και εποµένως µπορεί να αποδειχθεί µε αυτό. Έτσι η χρήση 
ανεπικύρωτων ή επικυρωµένων µε πλαστή επίσης επικύρωση φωτοτυπικών 
αντιγράφων εγγράφου, που έχει ήδη πλαστογραφηθεί, συνιστά ειδική µορφή χρήσεως 
πλαστού εγγράφου.  
Από την ίδια διάταξη του άνω άρθρου 13 περ. γ' ΠΚ συνάγεται ότι η αποδεικτική 
δύναµη του εγγράφου, µε την πιο πάνω ευρεία έννοια δεν συµπίπτει κατ' ανάγκη, µε 
την αποδεικτική δύναµη που έχουν τα έγγραφα, ως µέσα αποδείξεως, κατά την 
πολιτική δικονοµία και εποµένως δεν είναι απαραίτητο να ερευνάται, αν είναι 
σύµφωνα µε τους κανόνες της. Κατά συνέπεια στο χώρο του ποινικού δικαίου, το 
φωτοτυπικό αντίγραφο εγγράφου αποτελεί έγγραφο µε την πιο πάνω έννοια, χωρίς να 
απαιτείται η, κατά το όρθρο 449 παρ. 2 ΚΠολ∆, βεβαίωση της ακριβείας του από 
αρµόδιο, κατά το νόµο, πρόσωπο. Επίσης, κατά τη διάταξη του άρθρου 217 παρ. 1 
ΠΚ, "όποιος µε σκοπό να διευκολύνει την άµεση συντήρηση, την κίνηση ή την 
κοινωνική πρόοδο αυτού του ίδιου ή άλλου καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει 
πιστοποιητικό ή µαρτυρικό ή άλλο έγγραφο, που µπορεί να χρησιµεύσει συνήθως για 
τέτοιους σκοπούς ή εν γνώσει του χρησιµοποιεί τέτοιο πλαστό ή νοθευµένο έγγραφο 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρις ενός έτους ή µε χρηµατική ποινή". Κατά την έννοια 
της διατάξεως αυτής, αντικείµενο του εν λόγω εγκλήµατος της πλαστογραφίας 
πιστοποιητικού µπορεί να είναι δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο (άρθρο 13 εδ. γ' ΠΚ), 
που ανήκει στην κατηγορία των πιστοποιητικών ή µαρτυρικών, όπως είναι µεταξύ 
άλλων και βεβαιώσεις σπουδών ή πιστοποιητικά που αναφέρονται στην οικογενειακή 
κατάσταση, τα προσόντα ή τις ιδιότητες προσώπων, πρέπει δε ο σκοπός του δράστη 
να στοχεύει στο να διευκολύνει µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευµένου 
πιστοποιητικού ή µαρτυρικού την άµεση συντήρηση, την κίνηση ή την κοινωνική 
πρόοδο αυτού ή άλλου, δηλαδή να έχει κάποια ωφέλεια αυτός ή άλλος σχετικά µε τις 
συγκεκριµένες βιοτικές ανάγκες, χωρίς, όµως, εντεύθεν να βλάπτεται άλλος ευθέως 
στις έννοµες σχέσεις του, και όχι στο να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον για 
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γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, οπότε έχει εφαρµογή η διάταξη του 
άρθρου 216 ΠΚ. Η διαφορά µεταξύ της διατάξεως του όρθρου 216 ΠΚ και της 
εξαιρετικής του άρθρου 217 ΠΚ, συνίσταται, αφενός µεν στο ότι στην τελευταία 
διάταξη δεν εµπίπτουν όλα τα κατά την έννοια του άρθρου 13 εδάφ. γ' Π.Κ. έγγραφα, 
αλλά µόνο τα σε αυτό αναφερόµενα, αφετέρου δε, στον ειδικό σκοπό, για τον οποίο 
το έγκληµα του όρθρου 217 ΠΚ τελείται. Περαιτέρω, από το συνδυασµό των 
διατάξεων των άρθρων 16 και 5 παρ.1 ΠΚ, προκύπτει ότι και τα κτίρια των ξένων 
πρεσβειών, που βρίσκονται στο Ελληνικό έδαφος, αποτελούν έδαφος της Ελληνικής 
Επικράτειας και αντίστροφα, δεν αποτελούν έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας τα 
κτίρια των Ελληνικών πρεσβειών στην αλλοδαπή.  
- 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.  
- Kατ' 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' αυτή 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή 
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν έκανε σωστή υπαγωγή των πραγµατικών 
περιστατικών που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφήρµοσε, αλλά και 
όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο πόρισµα της 
αποφάσεως, που περιλαµβάνεται στον συνδυασµό αιτιολογικού και διατακτικού 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 βάσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 84, 216, 217, 
ΚΠ∆: 177, 178, 179, 510 παρ. 1 στοιχ. B, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. E, 
ΚΠολ∆: 449, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Πλαστογραφία - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1012 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Πλαστογραφία. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ.1 ΠΚ, που ορίζει ότι αυτός που 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, προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της 
πλαστογραφίας απαιτείται, αντικειµενικώς µεν, η κατάρτιση εγγράφου από το 
δράστη, που να το εµφανίζει ότι καταρτίσθηκε από άλλον, ή η νόθευση γνησίου 
εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της έννοιας αυτού δια µεταβολής του περιεχοµένου 
του, υποκειµενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαµβάνει τη γνώση των πραγµατικών 
περιστατικών που απαρτίζουν την πράξη και τη θέληση ή αποδοχή πραγµατώσεως 
των περιστατικών αυτών, και, επιπλέον, σκοπό του δράστη να παραπλανήσει, µε τη 
χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου, άλλον για γεγονός που µπορεί να έχει 
έννοµες συνέπειες, οι οποίες µπορεί να αφορούν τον παραπλανώµενο ή τρίτο και οι 
οποίες αναφέρονται στη δηµιουργία, κατάργηση ή µεταβίβαση δικαιώµατος ή 
έννοµης σχέσεως, χωρίς να ασκεί επιρροή αν ο σκοπός αυτός επιτεύχθηκε.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆ ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως της δικαστικής 
αποφάσεως συνιστά και η έλλειψη της υπό των διατάξεων των άρθρων 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ απαιτουµένης ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Τέτοια 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 
∆ικαστηρίου της ουσίας περί της συνδροµής των αντικειµενικών και υποκειµενικών 
στοιχείων του εγκλήµατος για το οποίο καταδικάσθηκε ο κατηγορούµενος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν, οι σκέψεις και οι νοµικοί συλλογισµοί, δια των 
οποίων έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που αποδείχθησαν στην εφαρµοσθείσα 
ουσιαστική ποινική διάταξη. Ο δόλος δεν είναι κατ' αρχήν αναγκαίο να αιτιολογείται 
ιδιαιτέρως, διότι ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής τω 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 επί 
πληµµεληµατικής πλαστογραφίας ο σκοπός παραπλανήσεως άλλου, οπότε πρέπει τα 
πρόσθετα αυτά στοιχεία να αιτιολογούνται ειδικώς.  
- 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 τέτοιας διατάξεως συντρέχει όχι µόνο όταν το ∆ικαστήριο της 
ουσίας δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγµατικά περιστατικά που εδέχθη ως αληθή στη 
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διάταξη που εφαρµόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, 
διότι το πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο 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 αναιρετικός έλεγχος 
της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νοµίµου βάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 216, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πλαστογραφία - Πλαστογραφία σε βάρος του ∆ηµοσίου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 2075 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κακουργηµατική πλαστογραφία. ΟΠΑΠ. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Από τις διατάξεις του άρθρου 216 παρ. 1 και 2 ΠΚ προκύπτει, ότι για τη 
στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της πλαστογραφίας απαιτείται αντικειµενικώς µεν η 
από την αρχή κατάρτιση εγγράφου από τον υπαίτιο, που το εµφανίζει ότι 
καταρτίστηκε από άλλον, ή νόθευση γνησίου εγγράφου, δηλαδή αλλοίωση της 
έννοιας του περιεχοµένου του εγγράφου, υποκειµενικώς δε δόλος που περιλαµβάνει 
τη γνώση και τη θέληση πραγµατώσεως των περιστατικών που απαρτίζουν την 
αντικειµενική υπόσταση και σκοπό του δράστη να παραπλανήσει µε τη χρήση του 
πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου άλλον για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες 
συνέπειες, όπως είναι εκείνο το γεγονός το οποίο είναι πρόσφορο για τη δηµιουργία, 
διατήρηση, µεταβολή ή απόσβεση δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης, ασχέτως αν 
επιτεύχθηκε ή όχι η παραπλάνηση. Η χρήση του πλαστού ή νοθευµένου εγγράφου 
από τον πλαστογράφο, δηλαδή κάθε ενέργεια που καθιστά αυτό προσιτό σ' εκείνον 
του οποίου επιδιώκεται η εξαπάτηση και δίνει έτσι σ` αυτόν τη δυνατότητα να λάβει 
γνώση του περιεχοµένου του εγγράφου, αποτελεί επιβαρυντική περίσταση, σύµφωνα 
µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 216. Ως έγγραφο, που αποτελεί το 
υλικό αντικείµενο της πλαστογραφίας, νοείται, κατά το άρθρ. 13 εδ. γ ΠΚ, κάθε 
γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός, που έχει έννοµη 
σηµασία. Στην έννοια αυτή περιλαµβάνεται και το φωτοτυπικό αντίγραφο εγγράφου, 
στο οποίο απεικονίζεται το πρωτότυπο εγγράφου µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλης 
συσκευής. Και στην περίπτωση αυτή υπάρχει πιστή αναπαραγωγή του πρωτοτύπου, 
µε µηχανικό τρόπο, που γίνεται από µία συσκευή (φωτοτυπικό µηχάνηµα). Εποµένως, 
το γεγονός µε έννοµη συνέπεια, που το πρωτότυπο του εγγράφου προορίζεται ή είναι 
πρόσφορο να αποδείξει, εµφανίζεται και στο φωτοτυπικό αντίγραφο, έστω και αν δεν 
είναι επικυρωµένο, και άρα µπορεί να αποδειχθεί µε αυτό. Ενόψει αυτών, και το 
ανεπικύρωτο φωτοτυπικό αντίγραφο, παρότι δεν είναι πρωτότυπο, είναι δυνατόν να 
καταστεί υλικό αντικείµενο πλαστογραφίας (καταρτίσεως πλαστού ή νοθεύσεως). Η 
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δηµιουργία εγγράφου µε τη µέθοδο της φωτοτυπίας και η αλλοίωση, κατά τη 
φωτοτύπηση, στοιχείων του γνησίου εγγράφου, συνιστά κατάρτιση νέου πλαστού 
εγγράφου, ενώ η χρήση ανεπικύρωτων φωτοτυπικών αντιγράφων εγγράφου, που έχει 
νοθευτεί, συνιστά ειδική µορφή χρήσεως πλαστού εγγράφου. Τούτο δε γιατί η 
αποδεικτική δύναµη του εγγράφου, µε την πιο πάνω έννοια του άρθρου 13 περ. γ ΠΚ, 
δεν συµπίπτει κατ' ανάγκην µε την αποδεικτική δύναµη που έχουν τα έγγραφα, ως 
µέσα αποδείξεως, κατά την πολιτική δικονοµία και, εποµένως, δεν είναι απαραίτητο 
να ερευνάται, αν είναι σύµφωνα µε τους κανόνες της. Κατά συνέπειαν, στο χώρο του 
ποινικού δικαίου, το φωτοτυπικό αντίγραφο εγγράφου αποτελεί έγγραφο µε την πιο 
πάνω έννοια, χωρίς να απαιτείται η, κατά το άρθρο 449 παρ. 2 ΚΠολ∆., βεβαίωση της 
ακριβείας του από αρµόδιο, κατά το νόµο, πρόσωπο. Η πλαστογραφία δε 
προσλαµβάνει, κατά το εδάφιο α της παρ. 3 του άρθρου 216, όπως το εδάφιο αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 2α του Ν. 2721/1999, τη µορφή 
κακουργήµατος, εφόσον ο υπαίτιος της πράξεως σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό 
του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον, ή σκόπευε να βλάψει άλλον 
και το παράνοµο περιουσιακό όφελος που επιδίωξε ή η αντίστοιχη συνολική ζηµία 
που προκλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ, είναι δε αδιάφορο αν ο 
σκοπός επιτεύχθηκε ή όχι. Ως περιουσιακό όφελος νοείται η βελτίωση της 
περιουσιακής καταστάσεως του δράστη ή άλλου υπέρ του οποίου ενεργεί, η οποία 
επέρχεται µε την αύξηση της οικονοµικής αξίας της περιουσίας του ωφελούµενου ή 
προσπόριση άλλων ωφεληµάτων οικονοµικού χαρακτήρα ή µε την αποσόβηση της 
µειώσεως της περιουσίας του µε βλάβη άλλου, η οποία από µόνη της αρκεί για τη 
θεµελίωση της πλαστογραφίας, αν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν τα 73.000 ευρώ. 
Αµέσως ζηµιούµενος από το έγκληµα της πλαστογραφίας δεν είναι µόνο εκείνος του 
οποίου πλαστογραφήθηκε η υπογραφή ή νοθεύτηκε το έγγραφο του οποίου είναι 
εκδότης, αλλά και όποιος ζηµιώνεται αµέσως από τη χρήση του. Για τη 
στοιχειοθέτηση κακουργηµατικής πλαστογραφίας δεν είναι αναγκαίο η περιουσιακή 
µετακίνηση να είναι αµέσως συνδεδεµένη µε αυτήν, µε την έννοια ότι θα πρέπει να 
επέρχεται ευθέως και αµέσως δια µόνης της υλικής πράξεως της καταρτίσεως ή 
νοθεύσεως εγγράφου. Αρκεί ότι το όφελος ή η περιουσιακή ζηµία έχουν ενταχθεί 
στον επιδιωκόµενο σκοπό και στο εν γένει, µε την πλαστογραφία, παραπλανητικό 
σχέδιο του δράστη και ότι µε την κατάρτιση του πλαστού ή τη νόθευση γνησίου 
εγγράφου, διαµορφώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για να υπάρξει, στη συνέχεια, 
η δυνατότητα να επέλθει το σκοπηθέν όφελος ή η περιουσιακή ζηµία. Κατά την 
έννοια της ερµηνευοµένης διατάξεως, ο νοµοθέτης απέβλεψε όχι στην αµεσότητα της 
ενεργείας του δράστη σε σχέση µε το αποτέλεσµα της περιουσιακής βλάβης ή του 
οφέλους, αλλά στην αµεσότητα του κινδύνου, τον οποίο ενέχει αυτή καθ` εαυτή η 
υλική πράξη της πλαστογραφίας έστω και αν πρέπει να ακολουθήσει ενδεχοµένως και 
περαιτέρω ενέργεια αυτού, η οποία ουσιαστικώς ενεργοποιεί τον κίνδυνο της 
επελεύσεως του οφέλους ή της βλάβης. Περί των ανωτέρω συνηγορεί και το γεγονός 
ότι η πλαστογραφία υπό οποιαδήποτε µορφή (κατάρτιση πλαστού ή νόθευση γνησίου 
εγγράφου) ή διαβάθµιση του αξιοποίνου της, διαπλάσσεται στον νόµο ως έγκληµα 
σκοπού και µε αυτήν, δια της συστηµατικής εντάξεώς της στο περί τα υποµνήµατα 
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κεφάλαιο του ΠΚ, σκοπείται η ασφάλεια και ακεραιότητα των εγγράφων 
συναλλαγών και όχι των περιουσιακών δικαίων (ΟλΑΠ 3/2008).  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. α' του Ν. 1608/1950 "για τους 
καταχραστές του ∆ηµοσίου κ.λπ.", "στον ένοχο των αδικηµάτων που προβλέπονται 
(µεταξύ άλλων) και στο άρθρο 216 ΠΚ, εφόσον αυτά στρέφονται κατά του ∆ηµοσίου 
ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή κατά άλλου νοµικού προσώπου από 
εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 263Α του ΠΚ, και το όφελος που πέτυχε ή 
επιδίωξε ο δράστης ή η ζηµία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο 
∆ηµόσιο ή στα πιο πάνω νοµικά πρόσωπα, υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ 
(50.000.000 δραχµών), επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης και, αν συντρέχουν 
ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδία δε αν το αντικείµενο του εγκλήµατος 
είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης".  
Στην περίπτωση, δηλαδή, αυτή, που το έγκληµα της πλαστογραφίας στρέφεται, 
µεταξύ άλλων, και κατά νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκαν από το 
∆ηµόσιο, εφόσον το τελευταίο συµµετέχει στη διοίκησή τους ή, αν πρόκειται για 
ανώνυµη εταιρία, στο κεφάλαιό της, ή τα ιδρυµένα αυτά νοµικά πρόσωπα είναι 
επιφορτισµένα µε εκτέλεση κρατικών προγραµµάτων ανασυγκροτήσεως ή 
αναπτύξεως, και το όφελος ή η ζηµία είναι µεγαλύτερη του ποσού των 150.000 ευρώ, 
αρκεί επιδίωξη οφέλους ή απειλή ζηµίας, χωρίς να είναι αναγκαία και η επίτευξή τους 
και ο υπαίτιος τιµωρείται µε (πρόσκαιρη) κάθειρξη, το ανώτατο όριο της οποίας είναι 
είκοσι έτη, µε τη συνδροµή δε επιβαρυντικής περιστάσεως, µε ισόβια κάθειρξη. Στα 
νοµικά αυτά πρόσωπα υπάγεται και ο Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων 
Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ), ο οποίος ιδρύθηκε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά τους 
συστατικούς του νόµους και τα οικεία διατάγµατα, ήταν αρχικά νοµικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου και, στη συνέχεια, µετατράπηκε σε ανώνυµη εταιρία, η οποία τελεί 
υπό την εποπτεία του Υφυπουργού Πολιτισµού, αρµοδίου για θέµατα αθλητισµού, 
ενώ την πλειοψηφία των µετοχών κατέχει το Ελληνικό ∆ηµόσιο, το οποίο µετέχει, µε 
εκπρόσωπό του, στο ∆ιοικητικό της Συµβούλιο (βλ. ιδίως άρθρα 1, 2, 5, 11, 12 ΚΥΑ 
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υφυπουργού Πολιτισµού 
442/2001 "Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ").  
- 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. 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. 
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Ως προς τα αποδεικτικά µέσα, που ελήφθησαν υπόψη από το δικαστήριο για την 
καταδικαστική του κρίση, για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος 
προσδιορισµός τους, χωρίς να απαιτείται και αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του 
τι προκύπτει από το καθένα χωριστά, πρέπει όµως να προκύπτει, ότι το δικαστήριο τα 
έλαβε υπόψη και τα συνεκτίµησε όλα και όχι µόνο µερικά από αυτά. Ακόµη, δεν είναι 
απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών 
µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο 
βάρυνε περισσότερο για το σχηµατισµό της δικανικής κρίσεως. Όταν δε εξαίρονται 
ορισµένα από τα αποδεικτικά µέσα, δεν σηµαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα, 
ούτε ανακύπτει ανάγκη αιτιολογήσεως γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα. ∆εν αποτελεί, 
όµως, λόγο αναιρέσεως η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η 
εσφαλµένη εκτίµηση των µαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη αξιολογήσεως και 
αναφοράς κάθε αποδεικτικού µέσου χωριστά και η παράλειψη συσχετίσεως των 
αποδεικτικών µέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, µε την επίφαση της ελλείψεως 
αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε του ΚΠοιν∆, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως 
αποτελεί και η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
Εσφαλµένη ερµηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ` 
αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, εσφαλµένη δε εφαρµογή 
συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγµατικά περιστατικά, που 
δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στη διάταξη που εφάρµοσε. 
Περίπτωση εσφαλµένης εφαρµογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει και 
όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν στο 
πόρισµα της αποφάσεως που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του διατακτικού µε το 
σκεπτικό αυτής και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου 
εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής του 
νόµου, οπότε η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση (ΟλΑΠ 3/2008).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 13, 216, 263Α, 
ΚΠολ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΚΠ∆: 449,  
Νόµοι: 1608/1950, άρθ. 1, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Πνευµατική ιδιοκτησία - Παράνοµη αναπαραγωγή και εκµετάλλευση έργου 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 427 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση των διατάξεων περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Άσεµνα. Απρόκλητη 
έµπρακτη εξύβριση. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διατάξεως. αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
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- Σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ.1 του Ν. 2121/1993 όπως αντικαταστάθηκε η 
παράγραφος αυτή µε το άρθρο 81 παρ. 9 Ν. 3057/2002 τιµωρείται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή 2900-1500 ευρώ όποιος χωρίς δικαίωµα 
και κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου ή διατάξεων των κυρωµένων 
µε νόµο πολυµερών διεθνών συµβάσεων για την προστασία της πνευµατικής 
ιδιοκτησίας εγγράφει έργα ή αντίτυπα ή αναπαράγει αυτά άµεσα ή έµµεσα, 
προσωρινά ή µόνιµα µε οποιαδήποτε µορφή, εν όλω ή εν µέρει, µεταφράζει 
διασκευάζει, προσαρµόζει ή µετατρέπει αυτά, προβαίνει σε διανοµή αυτών στο κοινό 
µε πώληση ή µε άλλους τρόπους ή κατέχει µε σκοπό διανοµής, εκµισθώνει, εκτελεί 
δηµόσια µεταδίδει ραδιοτηλεοπτικά ή κατά οποιονδήποτε τρόπο, παρουσιάζει στο 
κοινό έργα ή αντίτυπα µε οποιονδήποτε τρόπο...χωρίς τη συναίνεση του δηµιουργού 
και γενικά εκµεταλλεύεται έργα, αντίγραφα ή αντίτυπα που είναι αντικείµενο 
πνευµατικής ιδιοκτησίας ή προσβάλλει το ηθικό δικαίωµα του πνευµατικού 
δηµιουργού να αποφασίζει για τη δηµοσίευση του έργου στο κοινό, καθώς και να 
παρουσιάζει αυτό αναλλοίωτο χωρίς προσθήκες ή περικοπές. Κατά τα οριζόµενα 
στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 81 παρ. 
10 του Ν. 3057/2002 µε την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος κατά παράβαση των 
διατάξεων του νόµου αυτού για την πνευµατική ιδιοκτησία, ή διατάξεων κυρωµένων 
µε νόµο διεθνών συµβάσεων για την προστασία των συγγενικών δικαιωµάτων 
προβαίνει χωρίς την άδεια των ερµηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών στις 
ακόλουθες πράξεις: α) εγγράφει σε υλικό φορέα την ερµηνεία ή εκτέλεση, β) 
αναπαράγει έµµεσα, προσωρινά ή µόνιµα µε οποιοδήποτε µέσο και µορφή εν όλω ή 
εν µέρει, την εγγραφή της ερµηνείας ή εκτέλεσης τους σε υλικό φορέα, γ) ... . Κατά 
τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 εδαφ.β του αυτού ως άνω άρθρου 66 του Ν. 
2121/1993  όπως ισχύει µετά την προσθήκη τελευταίου εδαφίου µε το άρθρο 8 
παρ.14 Ν. 3057/2002 αν ο υπαίτιος τελεί τις παραπάνω πράξεις κατ' επάγγελµα ή αν 
οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε η πράξη µαρτυρούν ότι ο υπαίτιος είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνος για την προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας ή των 
συγγενικών δικαιωµάτων επιβάλλεται κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και χρηµατική ποινή 
5.000.000 έως 20.000.000 δραχµές (15000-59000 �) καθώς και αφαίρεση της αδείας 
λειτουργίας της επιχείρησης στα πλαίσια της οποία τελέσθηκε η πράξη. Θεωρείται ότι 
η πράξη έχει τελεσθεί κατ' επάγγελµα και όταν ο δράστης έχει καταδικασθεί για 
αδικήµατα του παρόντος άρθρου ή για παράβαση των διατάξεων περί πνευµατικής 
ιδιοκτησίας που ίσχυαν πριν απ' αυτό µε αµετάκλητη απόφαση σε ποινή στερητική 
της ελευθερίας.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 εδ. στ ΠΚ η οποία κατά το άρθρο 12 ΠΚ 
εφαρµόζεται και σε αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται από ειδικούς νόµους αν οι 
νόµοι αυτοί δεν ορίζουν διαφορετικά µε ρητή διάταξή τους, κατ' επάγγελµα τέλεση 
του εγκλήµατος συντρέχει, όταν από την επανειληµµένη τέλεση της πράξης ή την 
υποδοµή που έχει διαµορφώσει ο δράστης µε πρόθεση επανειληµµένης τέλεσης της 
πράξης προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισµό εισοδήµατος. Από τις πιο πάνω 
διατάξεις συνάγεται ότι το άρθρο 66 του Ν. 2121/1993 καθιερώνει σωρευτικώς µικτό 
έγκληµα προς προστασία του εννόµου αγαθού της πνευµατικής ιδιοκτησίας από 
διαφόρους τρόπους προσβολής της καθένας από τους οποίους συνιστά αυτοτελές 
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έγκληµα προσβολής του αυτού εννόµου αγαθού και ότι η παράγραφος 2 του εν λόγω 
άρθρου προβλέπει ποινικές κυρώσεις για την προσβολή των περιουσιακών εξουσιών 
των συγγενικών δικαιωµάτων που αναγνωρίζονται στο άρθρο 46 παρ.2 όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 81 παρ. 3 Ν. 3057/2002 για τους ερµηνευτές ή 
εκτελεστές καλλιτέχνες, στο άρθρο 47 παρ. 2 για τους παραγωγούς 
οπτικοακουστικών έργων και στο άρθρο 48 παρ. 1 για τους ραδιοτηλεοπτικούς 
σταθµούς. Κακουργηµατική µορφή προσβολής υπάρχει εφόσον ο υπαίτιος τελεί τις 
πράξεις που αποτελούν προσβολή της πνευµατικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών 
δικαιωµάτων κατ' επάγγελµα και αν οι περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε η πράξη 
µαρτυρούν ότι ο υπαίτιος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την προστασία της 
πνευµατικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωµάτων.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 εδ. ζ' του ΠΚ που εφαρµόζεται και στα ποινικά 
αδικήµατα του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει, ιδιαίτερα επικίνδυνος χαρακτηρίζεται ο 
δράστης όταν από τη βαρύτητα της πράξης, τον τρόπο και τις συνθήκες τέλεσης της 
τα αίτια που τον ώθησαν και την προσωπικότητά του, µαρτυρείτε αντικοινωνικότητα 
αυτού και σταθερή ροπή του στη διάπραξη νέων εγκληµάτων στο µέλλον. Έτσι, στην 
δεύτερη εναλλακτική περίπτωση της ως άνω διατάξεως του εδαφ. β' της παρ.3 του 
άρθρου 66 του Ν. 2121/1993, όπως ίσχυε µετά την τροποποίηση του µε το άρθρο 81 
παρ. 14 Ν. 3057/2002 η προσβολή της πνευµατικής ιδιοκτησίας τρέπεται σε 
κακουργηµατική όταν η εγκληµατική διάθεση (ροπή) του υπαιτίου αφορά στην 
πιθανότητα τελέσεως νέων εγκληµάτων κατά της πνευµατικής ιδιοκτησίας και υπό 
την έννοια αυτή πρέπει το δικαστήριο µετά από αξιολόγηση των περιστατικών και 
των αποδείξεων που τα θεµελιώνουν να καταλήγει στην κρίση ότι υπάρχει ροπή προς 
διαπράξεις νέων εγκληµάτων στο µέλλον.  
- Τα άρθρα 29 παρ.1 εδ.α και 30 εδαφ.α' του Ν. 5060/1931 "περί Τύπου", προσβολών 
της τιµής γενικώς και άλλων σχετικών διατάξεων που διατηρήθηκαν σε ισχύ µε το 
άρθρο µόνο του Ν. 2234/1994 "περί καταργήσεως των ειδικών ποινικών διατάξεων 
περί Τύπου" ορίζουν αντιστοίχως ότι "όστις προς τον σκοπόν εµπορίας ή διανοµής ή 
δηµοσίας εκθέσεως παρασκευάζει, αποκτά, κατέχει, µεταφέρει, εισάγει εις το κράτος 
ή εξάγει ή καθ' οιονδήποτε τρόπον τιθήσιν εις κυκλοφορίαν έγγραφα, έντυπα, 
συγγράµµατα, σχέδια, εικόνας, ζωγραφιάς, εµβλήµατα, φωτογραφίας, 
κινηµατογραφικάς ταινίας ή άλλα αντικείµενα άσεµνα, οιουδήποτε είδους, όστις 
µεταχειρίζεται οιονδήποτε µέσον δηµοσιότητος προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας ή 
του εµπορίου των αυτών ασέµνων αντικειµένων τιµωρείται δια φυλακίσεως, 
τουλάχιστον ενός µηνός και δια χρηµατικής ποινής τουλάχιστον 30.000 µεταλλικών 
δραχµών" και ότι "άσεµνα κατά της περιπτώσεις του προηγουµένου άρθρου 
θεωρούνται τα χειρόγραφα, έντυπα, εικόνες και λοιπά αντικείµενα οσάκις, συµφώνως 
προς το κοινό αίσθηµα προσβάλλουσι την αιδώ". Για τον προσδιορισµό της έννοιας 
του ασέµνου, νοείται ως αιδώς η σεµνότητα ή συστολή του ατόµου προς ό,τι ανάγεται 
στη σφαίρα της γενετήσιας ζωής σύµφωνα µε το µέσο λαϊκό αίσθηµα. Το 
θεσπιζόµενο µε τις ανωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν µετά το Ν. 2243/1994, 
πρόκειται για έγκληµα υπαλλακτικώς µικτό το οποίο τιµωρείται εκτός των άλλων 
περιπτώσεων και όταν ο δράστης θέτει σε κυκλοφορία µε σκοπό δηµόσια έκθεση τα 
παραπάνω άσεµνα αντικείµενα, που κατά το κοινό αίσθηµα της µεγάλης πλειοψηφίας 
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των πολιτών προσβάλλει τη δηµοσία αιδώ χωρίς να είναι αναγκαίο να προσβληθεί η 
αιδώς ενός ή περισσοτέρων προσώπων καθορισµένων ή όχι, αφού πρόκειται για 
έγκληµα αφηρηµένης διακινδυνεύσεως και αρκεί ότι η εκάστοτε παράσταση και 
περιγραφή που αποτελεί το άσεµνο αντικείµενο µπορεί να προκαλέσει ντροπή σε 
απροσδιόριστο αριθµό προσώπων που θέλουν όλα να απαλλαγούν από αυτό από την 
ντροπή που αισθάνονται.  
- Κατά το άρθρο 361 Α παρ. 1 του ΠΚ που προστέθηκε µε το άρθρο 19 του Ν. 
1419/1984, και φέρει ως τίτλο "Απρόκλητη έµπρακτη εξύβριση" ορίζεται ότι "Με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών τιµωρείται η έµπρακτη εξύβριση (άρθρο 361 
παρ.1), αν έγινε χωρίς πρόκληση από τον παθόντα". Κατά την έννοια της διατάξεως 
αυτής απρόκλητη είναι η εξύβριση όταν ο παθών και ο δράστης δεν είχαν καµία 
σχέση ή επαφή προηγουµένως και ο δράστης δεν είχε κανένα λόγο να στραφεί κατά 
του συγκεκριµένου παθόντος αλλά ενήργησε µε κίνητρο αντικοινωνικά αισθήµατα. Η 
απρόκλητη έµπρακτη εξύβριση διαφοροποιείται από την κοινή εξύβριση του 
προηγούµενου άρθρου 361 παρ.1 ΠΚ στο ότι περιορίζεται στην τέλεση της 
προσβολής εµπράκτως, προϋποθέτει ότι η πράξη τελέσθηκε "χωρίς πρόκληση από 
τον παθόντα", τιµωρείται βαρύτερα και διώκεται αυτεπάγγελτα δεδοµένου ότι το 
άρθρο 361 Α δεν αναφέρεται στο άρθρο 368 παρ.1 ΠΚ (ΟλΑΠ 1/1999).  
- Η απαιτούµενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 
του ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως, 
η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως, υπάρχει όταν περιέχονται σ' αυτήν µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς 
αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την 
ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για την 
συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι 
αποδείξεις που τα θεµελίωσαν και οι σκέψεις και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση 
τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική 
ποινική διάταξη, η οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση εφαρµόσθηκε. Για την 
ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή, όπως προαναφέρθηκε η 
αλληλοσυµπλήρωση του σκεπτικού µε το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία 
αποτελούν ενιαίο σύνολο. Τα αποδεικτικά µέσα αρκεί να αναφέρονται γενικά κατά το 
είδος τους, χωρίς να απαιτείται αναλυτική παράθεσή τους και µνεία του τι προκύπτει 
χωριστά από το καθένα, ούτε είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται η αποδεικτική 
βαρύτητα εκάστου. Η αιτιολογία αυτή πρέπει να εκτείνεται και στις επιβαρυντικές 
περιστάσεις, όπως είναι οι προαναφερθείσες των άρθρων 66 παρ. 3 Ν. 2121/1993 και 
13 στοιχ. στ' , ξ' ΠΚ και να περιλαµβάνει ειδικότερα έκθεση των πραγµατικών 
περιστατικών που µπορούν να υπαχθούν στην έννοια τους. Ιδιαίτερη επίσης 
αιτιολογία πρέπει να παρατίθεται ως προς την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισµών 
που είναι οι προβαλλόµενοι από τον κατηγορούµενο ή τον συνήγορο του στο 
δικαστήριο κατά το άρθρο 170 παρ. 2 και 333 παρ.2 ΚΠοιν∆ και τείνουν στην άρση 
του αδίκου της πράξεως ή στην άρση ή την µείωση της ικανότητας προς καταλογισµό 
ή την εξάλειψη του αξιοποίνου ή τη µείωση της ποινής εφόσον έχουν υποβληθεί κατά 
τρόπο σαφή και ορισµένο µε αναφορά των πραγµατικών περιστατικών που είναι 
αναγκαία για την κατά νόµο θεµελίωσή των.  
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- Αποτελεί λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' 
ΚΠοιν∆ η εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που 
υπάρχει στην µεν πρώτη περίπτωση όταν το δικαστήριο αποδίδει στο νόµο έννοια 
διαφορετική από εκείνη την οποία πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη είναι η εφαρµογή 
του νόµου όταν το δικαστήριο δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που 
δέχθηκε ότι προέκυψαν στη διάταξη που εφαρµόστηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή 
παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της 
αποφάσεως ως συνδυασµό σκεπτικού προς το διατακτικό της και ανάγεται στα 
στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος ασάφειες αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη 
εφαρµογής του νόµου, οπότε δεν έχει η απόφαση νόµιµη βάση.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 12, 13, 361, 361Α, 368,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ.1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 5060/1931, άρθ. 29, 
Νόµοι: 2121/1993, άρθ. 46, 47, 48, 66,  
Νόµοι: 2234/1994,  
Νόµοι: 3057/2002, άρθ. 8, 81, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 37 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 
47 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 56  
 
Ποινές και παρεπόµενες ποινές - ∆ήµευση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1026 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παραβίαση του νόµου περί ναρκωτικών. ∆ήµευση. Αναίρεση εισαγγελέα. Έλλειψη 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας του βουλεύµατος. 
- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 483 παρ.3 και 479 ΚΠ∆, όπως αντικατεστάθησαν 
και ισχύουν µε τα άρθρα 25 παρ.2 και 24 παρ.3 Ν 3904/2010 αντιστοίχως ο 
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου µπορεί να ζητήσει την αναίρεση οιουδήποτε 
βουλεύµατος µε σχετική δήλωση στον γραµµατέα του Αρείου Πάγου, µέσα σε 
προθεσµία ενός µηνός από την επίδοσή του, δι' οιονδήποτε λόγον συνεπώς και δι' 
έλλειψη αιτιολογίας ειδικής που επιβάλλεται από το Σύνταγµα (άρθρο 510 παρ.1 
στοιχ ∆ ΚΠ∆). Κατ' ακολουθίαν η κρινοµένη αίτηση αναιρέσεως του εισαγγελέως 
του Αρείου Πάγου υπ' αριθµ. 29/8-7-2011 κατά του υπ' αριθµ. 51/2011 βουλεύµατος 
του Συµβουλίου Πληµ/κών Σερρών, δια του οποίου απερρίφθη ως απαράδεκτη 
αίτηση περί άρσεως κατασχέσεως του αναφεροµένου µεταφορικού µέσου, εφόσον 
έχει ασκηθεί νοµοτύπως και εµπροθέσµως από της κατά την 16/6/2011 εκδόσεως του 
άνω βουλεύµατος, είναι τυπικά παραδεκτή και πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω κατ' 
ουσίαν.  
- Έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος και 139 ΚΠ∆ απαιτουµένης 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας του βουλεύµατος η οποία ιδρύει τον εκ του 
άρθρου 484 παρ.1 εδ.δ' ΚΠ∆ λόγον αναιρέσεως υπάρχει όταν δεν εκτίθενται σ' αυτό 
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µε πληρότητα και σαφήνεια και χωρίς λογικά κενά τα προκύψαντα από την ανάκριση 
ή προανάκριση πραγµατικά περιστατικά σχετικά µε την αποδιδοµένη εις τον 
κατηγορούµενο αξιόποινη πράξη, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία συνήγαγε το 
συµβούλιο τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις και οι νοµικοί συλλογισµοί, µε τα 
οποία έκρινε το συµβούλιο και κατέληξε στο συµπέρασµά του.  
Περαιτέρω κατά το άρθρο 268 παρ.3 Κ.Π.∆. "Σε κάθε περίπτωση το δικαστικό 
συµβούλιο ή το δικαστήριο µπορεί να διατάξει να αρθεί η κατάσχεση, αν δεν είναι 
πιθανό ότι απ' αυτό το λόγο θα δηµιουργηθούν δυσχέρειες στην εξακρίβωση της 
αλήθειας". Κατά το άρθρο δε 307 ιδίου Κώδικος "Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης το 
συµβούλιο των πληµµελειοδικών µε πρόταση του εισαγγελέα ή ενός διαδίκου ή µε 
αίτηση του ανακριτή αποφασίζει ... β) όταν πρόκειται να κανονιστεί στη προδικασία 
ένα δύσκολο ζήτηµα όπως η κατάσχεση κτλ ..." και κατά το άρθρο 373 Κ.Π.∆. "Με 
την τελειωτική απόφαση οι διάδικοι που ηττήθηκαν καταδικάζονται στα έξοδα 
(άρθρα 581 επ.) µε την ίδια απόφαση το δικαστήριο διατάσσει να αποδοθούν στον 
ιδιοκτήτη τα πράγµατα, που αφαιρέθηκαν και τα πειστήρια, όσα κατασχέθηκαν ή 
παραδόθηκαν κατά την ανάκριση και δεν έγινε άρση της κατασχέσεώς τους σύµφωνα 
µε το άρθρο 268, διατάσσει επίσης τη δήµευση των αντικειµένων που πρέπει να 
δηµευθούν, στις προηγούµενες περιπτώσεις εφαρµόζεται αναλόγως η διάταξη του 
άρθρου 310 παρ.2". Εκ των ανωτέρω διατάξεων σαφώς προκύπτει ότι η άρση της 
κατασχέσεως, η οποία µπορεί να γίνει µόνον επί πραγµάτων τα οποία έχουν 
κατασχεθεί ή απλώς παραδοθεί στην ανάκριση ώστε να χρησιµεύσουν ως 
αποδεικτικά µέσα, τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται από τις κείµενες 
διατάξεις η δήµευση των κατασχεθέντων. Και τούτο διότι, όταν µε διάταξη νόµου 
προβλέπεται η δήµευση των κατασχεθέντων ή η δυνατότης δηµεύσεως αυτών (ως 
παρεποµένη ποινή ή ως µέτρον ασφαλείας), το δικαστικό συµβούλιο δεν είναι 
αρµόδιο να αποφασίσει για την άρση της κατασχέσεως, διότι η τελική κρίση για την 
τύχη των κατασχεθέντων, έχει ανατεθεί αποκλειστικώς και µόνο στο δικαστήριο κατά 
την εκδίκαση της ουσίας της υποθέσεως (άρθρ.76 ΠΚ), ενώ στην αντίθετη περίπτωση 
θα προκατελαµβάνετο η απόφαση του αρµοδίου δικαστηρίου και ούτω θα καθίστατο 
αδύνατος η επιβολή της δηµεύσεως.  
Εξάλλου κατ' άρθρο 37 παρ.1 Ν. 3459/2006 Κώδικας Νόµων για τα Ναρκωτικά 
(Κ.Ν.Ν.) "Σε κάθε περίπτωση καταδίκης για παράβαση των άρθρων 20 έως και 24" 
δηλαδή για κακουργηµατική πράξη, το δικαστήριο, µε την επιφύλαξη του τελευταίου 
εδαφίου διατάσσει τη δήµευση όλων των πραγµάτων, τα οποία προήλθαν από την 
πράξη, του τιµήµατός τους, των κινητών και ακινήτων που αποκτήθηκαν µε το 
τίµηµα αυτό, καθώς και των µεταφορικών µέσων και όλων των αντικειµένων, τα 
οποία χρησίµευσαν ή προορίζονταν για την τέλεση της πράξης, είτε αυτά ανήκουν 
στον αυτουργό είτε σε οποιονδήποτε από τους συµµετόχους ή ακόµα και σε τρίτους, 
που δεν συµµετείχαν στο έγκληµα, εφόσον γνώριζαν ότι τα αντικείµενα αυτά 
προορίζονταν για την τέλεση του εγκλήµατος. ∆ήµευση µπορεί να διαταχθεί από το 
αρµόδιο δικαστήριο σύµφωνα µε το άρθρο 76 Π.Κ. ακόµη και όταν για την πράξη 
που έχει τελεστεί δεν καταδικάστηκε ορισµένο πρόσωπο ...". Συνεπώς στην 
περίπτωση της κατασχέσεως µεταφορικού µέσου το οποίο εχρησιµοποιήθη για την 
τέλεση των άνω πράξεων, το δικαστικό συµβούλιο στερείται δικαιοδοσίας για την 
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άρση της κατασχέσεως αυτής, ανεξαρτήτως του αν ο κύριος του κατασχεθέντος ήτο 
αυτουργός ή δεν συµµετείχε στην τέλεση των πράξεων αυτών, αφού η τελική κρίση 
για την τύχη των κατασχεθέντων έχει ανατεθεί µε την ειδική ως άνω διάταξη του 
νόµου περί ναρκωτικών αποκλειστικώς και µόνο στο δικαστήριο που θα δικάσει την 
ουσία της υποθέσεως από το οποίο και δηµεύονται υποχρεωτικώς µε την 
καταδικαστική απόφαση πράγµα το οποίο αποκλείει τη δυνατότητα άρσης της 
κατασχέσεως αυτών διαρκούσης της ποινικής προδικασίας κατόπιν αιτήσεως του 
ιδιοκτήτου των, από το δικαστικό συµβούλιο, αφού, εάν είχε αρθεί από το τελευταίο 
η κατάσχεση, θα ήτο αδύνατος η επιβολή της δηµεύσεως τούτων από το δικαστήριο. 
Με το άρθρο 177 του Ν. 2960/2001 "Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας" ορίζεται στην 
παράγραφο 5 ότι " Το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών, αν κατά την κρίση του συντρέχει 
η αναφεροµένη στην παρ.4 του άρθρου 160 του παρόντος Κώδικα περίπτωση µη 
δήµευσης των κατασχεµένων, µπορεί µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη να διατάξει, µε 
αµετάκλητη απόφασή του, την άρση της κατάσχεσης και την απόδοσή τους στον 
ιδιοκτήτη. Η δικαιοδοσία αυτή του Συµβουλίου ασκείται µόνο αν η υπόθεση δεν έχει 
ακόµη εισαχθεί στο ακροατήριο του πρωτοβάθµιου ∆ικαστηρίου" και στην 
παράγραφο 6 ότι "Το Συµβούλιο Πληµµελειοδικών µπορεί επίσης µετά από αίτηση 
του ιδιοκτήτη, να διατάξει µε αµετάκλητη απόφασή του, την άρση της κατάσχεσης 
και την απόδοση των κατασχεµένων στον ιδιοκτήτη, εφ' όσον αυτά δεν έχουν 
εκποιηθεί η διατεθεί και υπό τον όρο της κατάθεσης χρηµατικής εγγύησης ισόποσης 
µε την αξία που έχουν στο εσωτερικό, προκειµένου η εγγύηση αυτή να επέχει θέση 
αξίας του κατασχεµένου και υπόκειται στη δήµευση που προβλέπεται από το άρθρο 
160 του παρόντα Κώδικα". ∆ια δε του άρθρου 160 ορίζεται ότι παρ.1. " Σε κάθε 
περίπτωση λαθρεµπορίας τα εµπορεύµατα τα οποία αποτελούν το αντικείµενο αυτής, 
δηµεύονται", παρ.2 "Επίσης δηµεύονται τα ζώα, οι άµαξες, τα οχήµατα, τα πλοία, 
ανεξαρτήτως χωρητικότητας ... και κάθε άλλο µεταφορικό µέσο, που 
χρησιµοποιήθηκε για την µεταφορά του αποτελούντος το αντικείµενο της 
λαθρεµπορίας εµπορεύµατος ..." παρ.4 "Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία ο 
ένοχος της λαθρεµπορίας έλαβε στην κατοχή του µε αδίκηµα τα σε δήµευση, κατά το 
παρόν άρθρο υποκείµενα οπότε αποδίδονται µεν αυτά στον κύριο, αντί δε της 
δήµευσης επιβάλλεται στον ένοχο ποινή χρηµατική ίση µε την αξίας CIF του 
αντικειµένου της λαθρεµπορίας, επιπροσθέτως πάσης άλλης ποινής που επιβάλλεται 
κατά τον παρόντα Κώδικα. Εξαιρούνται επίσης από τη δήµευση αυτοκίνητα των 
οποίων ο ιδιοκτήτης δεν διώκεται ποινικά ή απαλλάχθηκε αµετάκλητα και απέκτησε 
το αυτοκίνητο καλόπιστα και ενόψει του είδους, του τρόπου και των λοιπών 
περιστάσεων της συναλλαγής, δεν µπορούσε να προβλέψει ότι ήταν µέσο ή 
αντικείµενο λαθρεµπορίας ή συναφούς µε αυτή πράξης". Τέλος κατά το άρθρο 177 
παρ.11 του (αυτού) Ν. 2960/2001, όπως αντικατεστάθη µε το άρθρο 41 παρ.7 Ν. 
3427/2005, " Οι διατάξεις των παρ.1 έως και 10 του παρόντος εφαρµόζονται 
αναλόγως και επί κατάσχεσης µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιούνται ως 
µεταφορικά µέσα ναρκωτικών ουσιών ... εξαιρουµένων των περιπτώσεων κλεµµένων 
αυτοκινήτων ...". Εκ των ανωτέρω διατάξεων σαφώς προκύπτει ότι για την απόδοση 
του οχήµατος, που κατεσχέθη ως µέσο µεταφοράς ναρκωτικών, µε αµετάκλητη 
απόφαση του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών, κατ' εφαρµογήν του άρθρου 177 παρ.5, 
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σε συνδυασµό µε το άρθρο 160 παρ.4 Ν. 2960/2001, θα πρέπει να µη συντρέχει 
περίπτωση δηµεύσεως αυτού κατά την ουσιαστική ποινική διάταξη του νόµου περί 
ναρκωτικών. Όµως, εις τον τελευταίον αυτό νόµον υπάρχει η διάταξη του 
προαναφερθέντος άρθρου 37 παρ.1 (ν.3459/2006 κατά την οποία δηµεύονται 
υποχρεωτικώς µε την καταδικαστική απόφαση τα µεταφορικά µέσα που χρησίµευσαν 
στην τέλεση της κακουργηµατικής πράξεως, ενώ οι εξαιρέσεις της δηµεύσεως, που 
αναφέρονται στο άρθρο 160, δεν υπάρχουν στην τελευταία διάταξη ως άνω των 
ναρκωτικών, ώστε να τύχει "αναλόγου" εφαρµογής επ' αυτών η διάταξη του άρθρου 
177 παρ.6 Ν. 2960/2001 (παρ.11 του άρθρου αυτού).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 76, 
ΚΠ∆: 268, 373, 483, 484, 
ΤελΚωδ: 160, 177, 
Νόµοι: 3459/2006, άρθ. 37,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ποινική δίκη - Αναβολή δίκης για σηµαντικά αίτια 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 424 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αναβολή δίκης για σηµαντικά αίτια. ∆ικαίωµα προσβάσεως στο δικαστήριο. 
Υποβολή αιτήµατος αναβολής από κρατούµενο σε φυλακές. 
- Κατά το άρθρο 515 παρ.1 του ΚΠ∆, µε αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του 
εισαγγελέα µπορεί το δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές 
περιπτώσεις να αναβάλει για µη µια µόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιµο. Στη 
δικάσιµο αυτή, όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εµφανισθούν σ' αυτή χωρίς νέα 
κλήτευση, ακόµα και αν δεν ήταν παρόντες κατά τη δηµοσίευση της αναβλητικής 
απόφασης. Κατά το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α' της ΕΣ∆Α, που κυρώθηκε µε το Ν∆ 
53/1974 και έχει, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντ., υπερνοµοθετική ισχύ, 
"παν πρόσωπον έχει δικαίωµα όπως η υπόθεση του δικασθεί δικαίως, δηµοσία και 
εντός λογικής προθεσµίας υπό ανεξαρτήτου και αµερόληπτου δικαστηρίου, νοµίµως 
λειτουργούντος, το οποίον θα αποφασίσει, είτε επί των αµφισβητήσεων επί των 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του αστικής φύσης, είτε επί του βασίµου πάσης 
εναντίον του κατηγορίας". Η διάταξη αυτή εγγυάται "το δικαίωµα στο δικαστήριο", 
έκφανση του οποίου αποτελεί το δικαίωµα προσβάσεως στο δικαστήριο. Το δικαίωµα 
τούτο δεν είναι απόλυτο, αλλά µπορεί να υπόκειται σε νοµοθετικούς περιορισµούς, 
ιδίως όσον αφορά τις προϋποθέσεις του παραδεκτού ενός ενδίκου µέσου, αρκεί οι 
περιορισµοί αυτοί να µην περιορίζουν ουσιωδώς το δικαίωµα προσφυγής στο 
δικαστήριο, ώστε να προσβάλλεται η ίδια η ουσία του δικαιώµατος αυτού. Εντεύθεν 
παρέπεται ότι το κράτος, όταν θεσπίζει το ένδικο µέσο της αναίρεσης, έχει την 
υποχρέωση να διαµορφώνει τις σχετικές διαδικασίες, που αφορούν τους τύπους και 
τις προθεσµίες του ενδίκου τούτου µέσου, όσον και την κλήτευση και την παρουσία 
του κατηγορουµένου στη δίκη, κατά τρόπο σύµφωνο προς τις απορρέουσες από το εν 
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λόγω άρθρο 6 εγγυήσεις. Έτσι, αν υποβάλλεται εµπρόθεσµα ενώπιον του ∆ιευθυντή 
των φυλακών ένα αίτηµα αναβολής δίκης επί αναίρεσης κρατουµένου στις φυλακές, ο 
οποίος και δεν µετάγεται, το δε αίτηµα αυτό δεν διαβιβάζεται έγκαιρα στο 
δικαστήριο, µέσω του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και η υπόθεση συζητείται 
ερήµην του νοµότυπα κλητευθέντος στη φυλακή αναιρεσείοντος, η ευθύνη και οι 
κυρώσεις για τη µη µεταγωγή του στο δικαστήριο και από τη µη διαβίβαση του 
αιτήµατός του αναβολής της δίκης στο αρµόδιο να αποφασίσει δικαστήριο, αφορούν 
τον αρµόδιο υπάλληλο των φυλακών που δεν επιµελήθηκε της µεταγωγής του ή της 
εισαγγελίας που δεν διαβίβασεν έγκαιρα το αίτηµα αναβολής στο δικάζον δικαστήριο 
και όχι τον αναιρεσείοντα, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί υπεύθυνος για την 
παράλειψη αυτή των υπευθύνων υπαλλήλων και να απορριφθεί έτσι το παραδεκτά 
ασκηθέν ένδικο µέσον αυτού ως ανυποστήρικτο, διαφορετικά δηλαδή, από την αµελή 
αυτή συµπεριφορά των υπαλλήλων του κράτους, υφίσταται δυσανάλογο περιορισµό 
του δικαιώµατός του προσβάσεως στο ανώτατο δικαστήριο ώστε να δικασθεί η 
αναίρεσή του σε αυτό µε την παρουσία αυτού ή εξουσιοδοτηµένου δικηγόρου του και 
υπάρχει παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣ∆Α.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 515,  
ΕΣ∆Α: 6, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΠοινΧρον 2013, σελίδα 43 
 
Πολιτική αγωγή - Απόλυτη ακυρότητα 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1026 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πολιτική αγωγή. Απόλυτη ακυρότητα. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 2 του ΚΠ∆ απόλυτη ακυρότητα η οποία 
δηµιουργεί τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ίδιου κώδικα προβλεπόµενο 
λόγο αναιρέσεως, συνεπάγεται και η παράνοµη παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος 
στη διαδικασία του ακροατηρίου. Η παράσταση αυτή είναι παράνοµη, όταν στο 
πρόσωπο εκείνου που δήλωσε ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων δεν συντρέχουν οι 
όροι της ενεργητικής νοµιµοποιήσεώς του για την άσκηση πολιτικής αγωγής, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του ΚΠ∆ ή όταν δεν τηρήθηκε η 
διαδικασία του άρθρου 68 του ίδιου κώδικα, ως προς τον τρόπο και το χρόνο 
ασκήσεως της πολιτικής αγωγής.  
- Όπως προκύπτει από τα άρθρα 63, 64 και 68 του ΚΠ∆, σε συνδυασµό προς τα 
άρθρα 914 και 932 του ΑΚ στην άσκηση της πολιτικής αγωγής για την επιδίκαση 
αποζηµιώσεως ή χρηµατικής ικανοποιήσεως, λόγω ηθικής βλάβης, νοµιµοποιούνται 
µόνο όσοι έχουν ζηµιωθεί αµέσως από το διωκόµενο έγκληµα. Από τα ανωτέρω 
παρέπεται, ότι επέρχεται απόλυτη ακυρότητα και όταν η πολιτική αγωγή ασκηθεί, 
χωρίς να αποβληθεί, για πρώτη φορά ενώπιον του Εφετείου ή από το ίδιο πρόσωπο 
(φυσικό ή νοµικό) υπό ιδιότητα όµως διαφορετική από εκείνη που είχε παρασταθεί 
πρωτοδίκως.  
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∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 63, 64, 68, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 
ΑΚ: 914, 932, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Υπεξαίρεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1099 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Υπεξαίρεση. Απόδοση του ιδιοποιηµένου πράγµατος. Απιστία δικηγόρου. 
Εσφαλµένη εφαρµογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 375 παρ. 1 του ΠΚ, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 3α 
του Ν. 2721/1999, "όποιος ιδιοποιείται παρανόµως ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό 
πράγµα, που περιήλθε στην κατοχή του µε οποιονδήποτε τρόπο τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι δύο ετών και, αν το αντικείµενο της υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα 
µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους". Περαιτέρω, κατά την παρ. 2 
του ίδιου άρθρου, "αν πρόκειται για αντικείµενο ιδιαίτερα µεγάλης αξίας που το 
έχουν εµπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή λόγω της ιδιότητάς του ως 
εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεµόνα του παθόντος ή ως µεσεγγυούχου ή διαχειριστή 
ξένης περιουσίας τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών". Από τις διατάξεις αυτές 
προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση της κακουργηµατικής υπεξαιρέσεως απαιτείται: 
α) το υλικό αντικείµενο της υπεξαιρέσεως να είναι κατά τη φυσική αντίληψη κινητό 
πράγµα, όπως είναι και το χρήµα, β) να είναι αυτό ολικά ή µερικά ξένο, µε την έννοια 
ότι η κυριότητα αυτού ανήκει σε άλλον, εκτός από τον δράστη, γ) η κατοχή του 
πράγµατος αυτού, κατά το χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, να έχει περιέλθει 
µε οποιονδήποτε τρόπο στο δράστη, δ) παράνοµη ιδιοποίηση του πράγµατος από τον 
υπαίτιο, που υπάρχει όταν αυτή γίνεται χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή χωρίς την 
ύπαρξη άλλου νόµιµου δικαιολογητικού λόγου, ε) το αντικείµενο της υπεξαιρέσεως 
να είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας και στ) να συντρέχει, επιπλέον, στο πρόσωπο του 
υπαίτιου κάποια από τις περιοριστικά στο ανωτέρω άρθρο προβλεπόµενες 
περιπτώσεις εµπιστεύσεως, όπως είναι και εκείνη του εντολοδόχου ή διαχειριστή 
ξένης περιουσίας. Υποκειµενικά απαιτείται δόλια προαίρεση του δράστη, που 
εκδηλώνεται µε οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία εµφανίζει εξωτερίκευση της 
θελήσεώς του να ενσωµατώσει το πράγµα, χωρίς νόµιµο δικαιολογητικό λόγο, στη 
δική του περιουσία. Εξάλλου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 719 και 721 ΑΚ, ο µεν 
εντολέας έχει υποχρέωση να προκαταβάλει τις δαπάνες που απαιτούνται για την 
εκτέλεση της εντολής, ο δε εντολοδόχος, α) ν' αποδώσει στον εντολέα του ό,τι έλαβε 
κατά την εκτέλεση της εντολής ή που απέκτησε από την εκτέλεσή της ή και β) να 
καταβάλει σε τρίτους οφειλέτες του εντολέα του, ό,τι του παρέδωσε ο τελευταίος. 
Σχέση έµµισθης εντολής καθιδρύεται µεταξύ του δικηγόρου και του πελάτη του και 
όταν ο πρώτος, κατά την άσκηση του λειτουργήµατός του, αναλαµβάνει να προβεί σε 
δικαστικές και εξώδικες ενέργειες για λογαριασµό του εντολέα του, να δέχεται 
καταβολές οφειλόµενες στον τελευταίο ή και να προβαίνει σε καταβολές προς τρίτους 



 

[240] 
 

µε χρήµατα του εντολέα του. Γι' αυτό και σε περίπτωση ιδιοποιήσεως των χρηµάτων 
που έλαβε ο εντολοδόχος από πελάτη του για να τα καταβάλει σε οφειλέτες του 
εντολέα του, για την εξόφληση οφειλής του τελευταίου, τελείται έγκληµα 
υπεξαιρέσεως.  
- Κατά το άρθρο 379 παρ. 1 και 2 του Π.Κ., το αξιόποινο της κλοπής και της 
υπεξαιρέσεως εξαλείφεται αν ο υπαίτιος, µε δική του θέληση και πριν ακόµη 
εξεταστεί µε οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις αρχές, απέδωσε χωρίς 
παράνοµη βλάβη κάποιου τρίτου το πράγµα ή ικανοποίησε εντελώς το ζηµιωµένο. Η 
µερική µόνο απόδοση ή ικανοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο µόνο 
µέρος (παρ. 1). Ο υπαίτιος της πράξεως της υπεξαιρέσεως 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 πρωτοβάθµιου δικαστηρίου µε την καταβολή του κεφαλαίου, των τόκων 
υπερηµερίας και των δικαστικών εξόδων που έχουν εκκαθαριστεί και δηλώσει τούτο 
ο παθών ή οι κληρονόµοι του (παρ. 2).  
- Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 233 ΠΚ, δικηγόρος ή άλλος νοµικός 
παραστάτης που βλάπτει µε πρόθεσή του εκείνον, των συµφερόντων του οποίου έχει 
αναλάβει τη νοµική προστασία ή που στην ίδια ένδικη υπόθεση βοηθεί µε συµβουλές 
ή µε παροχή υπηρεσίας και τους δύο διαδίκους, είτε ταυτόχρονα είτε διαδοχικά, 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών ετών. Από τη διάταξη αυτή, προκύπτει, ότι για 
τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της απιστίας δικηγόρου, απαιτείται, εκτός του να 
είναι ο υπαίτιος δικηγόρος κατά την έννοια του ν. 3026/1954 "Περί Κώδικος 
∆ικηγόρων", ή άλλος νοµικός παραστάτης και να έχει αναλάβει τη νοµική προστασία 
των συµφερόντων άλλων, και πρόθεση βλάβης των συµφερόντων των άλλων και 
επέλευση αυτής, η οποία µπορεί να είναι περιουσιακή, προσωπική, ηθική ή 
δικονοµική. Μεταξύ των εγκληµάτων της υπεξαιρέσεως και απιστίας δικηγόρου, 
υφίσταται, αληθής συρροή, τα εγκλήµατα είναι ανεξάρτητα και αυτοτελή, 
συντιθέµενα εκ διαφόρων το καθένα στοιχείων και έχουν διαφορετικό 
προστατευόµενο έννοµο αγαθό, αφού η µεν υπεξαίρεση αναφέρεται στην ιδιοκτησία, 
ενώ µε τη διάταξη απιστίας δικηγόρου προστατευόµενο έννοµο αγαθό είναι η νοµική 
προστασία κατά την απονοµή της δικαιοσύνης.  
- Λόγο αναιρέσεως του βουλεύµατος αποτελεί, κατά το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. β' 
ΚΠοιν∆ και η εσφαλµένη εφαρµογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που 
εφαρµόσθηκε στο βούλευµα, η οποία υπάρχει όταν το Συµβούλιο δεν υπήγαγε σωστά 
τα πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ότι προέκυψαν στη διάταξη που εφάρµοσε, 
αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, πράγµα που συµβαίνει όταν 
στο πόρισµα του βουλεύµατος, που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό αιτιολογικού και 
διατακτικού του και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, για το 
οποίο πρόκειται, έχουν εµφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε 
αποτέλεσµα να µην είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή µη εφαρµογής 
της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εφαρµόσθηκε, οπότε το βούλευµα στερείται 
νόµιµης βάσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 233, 375, 379, 
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ΑΚ: 719, 721,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Υπεξαίρεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1710 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Υπεξαίρεση. Έλλειψη ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας. Αναιρείται η 
προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 375 παρ. 1 ΠΚ 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 υπεξαιρέσεως είναι 
ιδιαιτέρως µεγάλης αξίας µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Από τη διάταξη αυτή 
προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως απαιτείται το 
ξένο κινητό πράγµα να περιέλθει µε οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή του δράστη, ο 
τελευταίος να ιδιοποιείται αυτό παράνοµα κατά το χρόνο που βρίσκεται στην κατοχή 
του και να έχει δόλια προαίρεση προς τούτο, η οποία καταδηλώνεται µε οποιαδήποτε 
ενέργεια του που εµφανίζει εξωτερίκευση της θελήσεως του να το ενσωµατώσει στην 
περιουσία του χωρίς νόµιµο δικαιολογητικό λόγο.  
- Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να 
ασκεί αναίρεση κατά πάσης αποφάσεως, αθωωτικής ή καταδικαστικής, οποιουδήποτε 
Ποινικού ∆ικαστηρίου και για όλους τους λόγους του άρθρου 510 παρ. 1 ΚΠοιν∆, 
µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και η έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ίδιου Κώδικα απαιτούµενης ειδικής και εµπεριστατωµένης 
αιτιολογίας. Ειδικά δε, προκειµένου για αθωωτική απόφαση, ενόψει του τεκµηρίου 
αθωότητας του κατηγορουµένου που θεσπίζεται και από τη διάταξη του άρθρου 6 
παρ. 2 της ΕΣ∆Α (ν.δ. 53/1974), και δεδοµένου ότι αντικείµενο αποδείξεως στην 
ποινική δίκη αποτελεί η ενοχή και όχι η αθωότητα εκείνου, τέτοια έλλειψη 
αιτιολογίας, που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' του ΚΠοιν∆ λόγο 
αναιρέσεως, υπάρχει όταν δεν εκτίθενται στην απόφαση µε σαφήνεια, πληρότητα και 
χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την 
ακροαµατική διαδικασία και θεµελιώνουν την ανυπαρξία αντικειµενικών ή 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα 
περιστατικά αυτά και οι λόγοι για τους οποίους το ∆ικαστήριο της ουσίας κατέληξε 
σε απαλλακτική κρίση για τον κατηγορούµενο.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 375, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Υπεξαίρεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1415 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπεξαίρεση. Πλαστογραφία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 375 παρ. 1 ΠΚ, όποιος ιδιοποιείται παρανόµως ξένο (ολικά ή εν 
µέρει) κινητό πράγµα που περιήλθε στην κατοχή του µε οποιοδήποτε τρόπο, 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δυο ετών και, αν το αντικείµενο της υπεξαιρέσεως 
είναι ιδιαιτέρως µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Από τη διάταξη 
αυτή προκύπτει ότι, για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως, 
απαιτείται το ξένο κινητό πράγµα να περιέλθει µε οποιοδήποτε τρόπο στην κατοχή 
του δράστη, ο τελευταίος να ιδιοποιηθεί παράνοµα αυτό, κατά τον χρόνο που 
βρίσκεται στην κατοχή του και να έχει δόλια προαίρεση προς τούτο, η οποία 
καταδηλώνεται µε οποιαδήποτε ενέργεια του, που εµφανίζει εξωτερίκευση της 
θελήσεως του να το ενσωµατώσει στην περιουσία του. Από δε τη διάταξη του άρθρου 
719 του ΑΚ προκύπτει ότι ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να αποδώσει στον εντολέα 
καθετί που έλαβε για την εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε από την εκτέλεση της. Ο 
εντολοδόχος δεν έχει κυριότητα επί των χρηµάτων τα οποία αποκτά από την εκτέλεση 
της εντολής και για αυτό σε περίπτωση µη απόδοσης στον εντολέα εκείνων που 
απέκτησε από την εκτέλεση της εντολής διαπράττει το αδίκηµα της υπεξαίρεσης. Εξ' 
άλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 ΠΚ, όποιος καταρτίζει πλαστό ή 
νοθεύει έγγραφο µε σκοπό να παραπλανήσει µε τη χρήση του άλλον σχετικά µε 
γεγονός, που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 
τριών µηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίσταση. 
Από τη διάταξη αυτή, που αποβλέπει στην προστασία της ασφάλειας και 
ακεραιότητας των εγγράφων συναλλαγών, προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήµατος της πλαστογραφίας απαιτείται αντικειµενικώς µεν η απαρχής κατάρτιση 
εγγράφου από τον υπαίτιο, ο οποίος το εµφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον ή η 
νόθευση γνησίου εγγράφου, δηλαδή η αλλοίωση της έννοιας του περιεχοµένου του, 
υποκειµενικώς δε δόλος, που περιλαµβάνει τη γνώση και θέληση των πραγµατικών 
περιστατικών, τα οποία απαρτίζουν την πράξη και περαιτέρω σκοπός του υπαιτίου 
(υπερχειλής δόλος) να παραπλανήσει µε τη χρήση του πλαστού ή νοθευµένου 
εγγράφου άλλον για γεγονός που µπορεί να έχει έννοµες συνέπειες, οι οποίες 
αναφέρονται στην παραγωγή, διατήρηση, µεταβολή, µεταβίβαση ή απόσβεση 
δικαιώµατος ή έννοµης σχέσης ή κατάστασης δηµοσίας ή ιδιωτικής φύσης.  
- Η επιβαλλόµενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠ∆ ειδική 
και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, η έλλειψη της οποίας 
ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆ του ιδίου Κώδικα λόγο αναιρέσεως 
υπάρχει, προκειµένου για καταδικαστική απόφαση, όταν περιέχονται σε αυτή µε 
σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγµατικά περιστατικά που 
αποδείχτηκαν από την ακροαµατική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του 
δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του 
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εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι σκέψεις µε τις οποίες έγινε η 
υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που 
εφαρµόστηκε.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠ∆ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλµένη 
ερµηνεία υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο διαφορετική έννοια από εκείνη 
που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει όταν το δικαστήριο της 
ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχτηκαν 
στη διάταξη που εφαρµόστηκε.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 216, 375,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
ΑΚ: 719, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Υπεξαίρεση - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 513 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπεξαίρεση. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία 
ουσιαστικής ποινικής διάταξη.  
- Κατά το άρθρο 375 παρ.1 εδ.α' ΠΚ, όποιος ιδιοποιείται παρανόµως ξένο (ολικά ή εν 
µέρει) κινητό πράγµα που περιήλθε στην κατοχή του µε οποιονδήποτε τρόπο, 
τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών και, αν το αντικείµενο της υπεξαιρέσεως 
είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Από τη διάταξη 
αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως 
απαιτείται η συνδροµή των ακολούθων στοιχείων: α) ξένο εν όλω ή εν µέρει κινητό 
πράγµα, τέτοιο δε θεωρείται αυτό που βρίσκεται σε ξένη σε σχέση µε το δράστη 
κυριότητα, όπως αυτή διαπλάσσεται στο αστικό δίκαιο, β) να περιήλθε αυτό µε 
οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή του δράστη και να ήταν κατά το χρόνο της πράξεως 
στην κατοχή αυτού, γ) παράνοµη ιδιοποίηση του πράγµατος από το δράστη που 
υπάρχει όταν αυτή γίνεται χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή χωρίς την ύπαρξη 
άλλου δικαιώµατος που παρέχεται στο δράστη από το νόµο, και δ) δόλια προαίρεση 
του δράστη που εκδηλώνεται µε οποιαδήποτε ενέργεια αυτού που εµφανίζει 
εξωτερίκευση της θελήσεως του να ενσωµατώσει στη δική του περιουσία το ξένο 
κινητό πράγµα που βρίσκεται στην κατοχή του, χωρίς νόµιµο δικαιολογητικό λόγο. Η 
αξία του αντικειµένου της υπεξαιρέσεως δεν αποτελεί στοιχείο της αντικειµενικής 
υποστάσεως του εγκλήµατος αυτού, είναι όµως αναγκαίος ο προσδιορισµός της όταν 
το έγκληµα της υπεξαιρέσεως έχει αντικείµενο ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, περί του 
οποίου κρίνει ανελέγκτως το ∆ικαστήριο της ουσίας συνολικά για όλα τα ξένα κινητά 
πράγµατα που έχει ιδιοποιηθεί ο δράστης.  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη, κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆, ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
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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 πραγµατικό περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα 
οποία, στηρίχθηκε η κρίση του ∆ικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
που εφαρµόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και σε σχέση µε τα αποδεικτικά µέσα πρέπει να προκύπτει µε βεβαιότητα ότι έχουν 
ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολο τους και όχι ορισµένα µόνο από αυτά. Για τη 
βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να µνηµονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (µάρτυρες, 
έγγραφα κλπ), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και µνείας του τι προέκυψε 
από καθένα, 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 αναιρετικούς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ.1 Ε' του ΚΠοιν∆ λόγο αναιρέσεως, αποτελεί ή 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 Αρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, 
οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 375, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Υπεξαίρεση - Υπεξαίρεση στην υπηρεσία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1245 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη 
εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
∆ιατάξεις: 
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ΠΚ: 13α, 26, 27, 98, 257, 258, 263α,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009  
 
Υπέρβαση εξουσίας - Θετική και αρνητική υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1009 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Υπέρβαση εξουσίας. 
- Υπέρβαση εξουσίας, ως λόγος αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η' ΚΠ∆, 
υπάρχει όταν το δικαστήριο ασκεί δικαιοδοσία που δεν του παρέχει ο νόµος ή χωρίς 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται, κατά το νόµο, για την άσκησή της ή 
όταν παραλείπει να ασκήσει τη δικαιοδοσία που του παρέχει ο νόµος, αν και 
συντρέχουν οι απαιτούµενες, για την άσκησή της προϋποθέσεις. Εξ άλλου, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 273§1 εδ.γ' ΚΠ∆, "Ωσότου η καταδικαστική απόφαση γίνει 
αµετάκλητη και εκτελεστεί, κάθε έγγραφο της προδικασίας και της διαδικασίας στο 
ακροατήριο, καθώς και κάθε άλλο ποινικό δικόγραφο, επιδίδεται εγκύρως στον 
κατηγορούµενο, αν η επίδοση γίνει στη διεύθυνση της κατοικίας ή της διαµονής του 
που δηλώθηκε αρχικά, σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός αν ο κατηγορούµενος είχε 
δηλώσει µεταβολή της πριν από την επίδοση. "Τέτοια δήλωση ως προς τη µεταβολή 
της κατοικίας ή της διαµονής, µαζί µε την ακριβή διεύθυνση, πρέπει να γίνεται 
εγγράφως στον εισαγγελέα που άσκησε την ποινική δίωξη ή, αν η υπόθεση έχει 
παραπεµφθεί στο ακροατήριο, στον εισαγγελέα του δικαστηρίου στο οποίο 
εκκρεµεί". Επάνω στη δήλωση συντάσσεται έκθεση για την παράδοσή της, η οποία 
καταχωρίζεται σε ειδικό αλφαβητικό ευρετήριο που τηρείται στο γραφείο του 
εισαγγελέα. Αντίγραφο της δήλωσης µαζί µε τη σχετική έκθεση για την παράδοσή 
της εντάσσεται χωρίς χρονοτριβή στην οικεία δικογραφία. Ως τέτοια δήλωση 
κατοικίας ή διαµονής θεωρείται και εκείνη που αναγράφεται στην έκθεση ασκήσεως 
του ενδίκου µέσου ή της προσφυγής κατά της απευθείας κλήσεως ή στην περί 
αναιρέσεως δήλωση της παρ.2 του άρθρου 473. Στην τελευταία περίπτωση, η περί 
αναιρέσεως δήλωση του κατηγορουµένου ή αντίγραφο αυτής επισυνάπτεται στην 
οικεία δικογραφία, µερίµνη του γραµµατέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Αν ο 
κατηγορούµενος δήλωσε διεύθυνση κατοικίας ή διαµονής που είναι ανύπαρκτη ή 
ελλιπής ή αρνήθηκε να δηλώσει τα πιο πάνω στοιχεία, οι επιδόσεις γίνονται στο 
γραµµατέα της εισαγγελίας πληµµελειοδικών όπου ασκήθηκε η ποινική δίωξη ή στον 
εισαγγελέα του δικαστηρίου όπου εκκρεµεί η υπόθεση. Αν έχει διοριστεί αντίκλητος, 
οι επιδόσεις γίνονται µόνο σε αυτόν".  
- Το άρθρο 6 της ΕΣ∆Α (Ν∆ 53/1974) ορίζει ότι: "1. Παν πρόσωπον έχει δικαίωµα 
όπως η υπόθεσίς του δικασθή δικαίως, δηµοσία και εντός λογικής προθεσµίας υπο 
ανεξαρτήτου και αµερόληπτου δικαστηρίου, νοµίµως λειτουργούντος, το οποίον θα 
αποφασίση είτε επι των αµφισβητήσεων επι των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του 
αστικής φύσεως, είτε επι του βάσιµου πάσης εναντίον του κατηγορίας ποινικής 
φύσεως. Η απόφασις δέον να εκδοθή δηµοσία, η είσοδος όµως είς την αίθουσαν των 
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συνεδριάσεων δύναται να απαγορευθή εις τον τόπον και το κοινόν καθ' όλην ή µέρος 
της διαρκείας της δίκης προς το συµφέρον της ηθικής, της δηµοσίας τάξεως ή της 
εθνικής ασφαλείας εν δηµοκρατική κοινωνία, όταν τούτο ενδείκνυται υπο των 
συµφερόντων των ανήλικων ή της ιδιωτικής ζωής των διαδίκων, ή εν τω κρινοµένω 
υπο του δικαστηρίου ως απολύτως αναγκαίου µέτρω, όταν υπο ειδικός συνθήκας η 
δηµοσιότης θα ηδύνατο να παραβλάψη τα συµφέροντα της δικαιοσύνης. 2. Παν 
πρόσωπον κατηγορουµενον επί αδικήµατι τεκµαίρεται ότι είναι αθώον µέχρι της 
νοµίµου αποδείξεως της ενοχής του. 3. Ειδικώτερον, πας κατηγορούµενος έχει 
δικαίωµα: α) όπως πληροφορηθή, εν τη βραχυτέρα προθεσµία εις γλώσσαν την 
οποίαν εννοεί και εν λεπτοµέρεια την φύσιν και τον λόγον της εναντίον του 
κατηγορίας. β) όπως διαθέτη τον χρόνον και τας ανάγκας ευκολίας προς 
προετοιµασίαν της υπερασπίσεως του. γ) όπως υπεράσπιση ο ίδιος εαυτόν ή ανάθεση 
την υπεράσπισιν του εις συνήγορον της εκλογής του, εν ή δε περιπτώσει δεν διαθέτει 
τα µέσα να πλήρωση συνήγορον να τω παρασχεθή τοιούτος δωρεάν, όταν τούτο 
ενδείκνυται υπο του συµφέροντος της δικαιοσύνης. δ) να εξέταση ή ζητήση όπως 
εξετασθώσιν οι µάρτυρες κατηγορίας και επιτυχή την πρόσκλησιν και εξέτασιν των 
µαρτύρων υπερασπίσεως υπο τους αυτούς όρους ως των µαρτύρων κατηγορίας, ε) να 
τύχη δωρεάν παραστάσεως διερµηνέως, εάν δεν εννοεί ή δεν οµιλεί την 
χρησιµοποιουµένην εις την δικαστήριον γλώσσαν".  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ.1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Υπέρβαση εξουσίας - Θετική και αρνητική υπέρβαση εξουσίας 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1115 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Έφεση εισαγγελέα. Αρνητική υπέρβαση εξουσίας. 
- Προκειµένου για έφεση του εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης, σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 486 παρ.3 Κ.Π.∆., που προστέθηκε µε το άρθρο 2 παρ.19 του ν. 
2408/1996 και ισχύει από 4-1-1996, " η άσκηση έφεσης από τον εισαγγελέα πρέπει να 
αιτιολογείται ειδικά και εµπεριστατωµένα στην σχετική έκθεση (άρθρο 498) άλλως η 
έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη". Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι 
η αξιούµενη αιτιολογία της ασκούµενης από τον εισαγγελέα έφεσης κατά αθωωτικής 
απόφασης αποτελεί πρόσθετο τυπικό όρο του κύρους του ενδίκου µέσου και 
απαιτείται ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία των λόγων του, δηλαδή πρέπει να 
εκτίθενται σε αυτό µε σαφήνεια και πληρότητα οι συγκεκριµένες πραγµατικές ή 
νοµικές πληµµέλειες που αποδίδονται στην προσβαλλόµενη αθωωτική απόφαση 
(ΟλΑΠ 9/2005). Αν η έφεση του Εισαγγελέως έχει τέτοια αιτιολογία και παρά ταύτα 
το δευτεροβάθµιο δικαστήριο την κρίνει αναιτιολόγητη και την απορρίψει ως 
απαράδεκτη, υποπίπτει σε αρνητική υπέρβαση εξουσίας που ιδρύει τον από το άρθρο 
510 παρ. 1 Η' ΚΠ∆ λόγο αναίρεσης.  
∆ιατάξεις: 
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ΚΠ∆: 486, 498, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φοροδιαφυγή - Εικονικά φορολογικά στοιχεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1235 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Πολιτική αγωγή. Απόλυτη ακυρότητα. 
Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. 
- Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 2523/1997 "∆ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη 
φορολογική νοµοθεσία ..." το ∆ηµόσιο µπορεί να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγον 
ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και για τις αξιώσεις του που απορρέουν από τα 
αδικήµατα του παρόντος νόµου. Η διάταξη του άρθρου 5 του ν.δ 2711/1953 
εφαρµόζεται και στην περίπτωση αυτή. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 5 
του ν.δ 2711/1953 "περί τροποποιήσεως των περί Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους 
και περί δικών του ∆ηµοσίου διατάξεων", το ∆ηµόσιο "δύναται δια τας εξ΄ 
οιουδήποτε αδικήµατος απορρέουσας αξιώσεις αποζηµιώσεώς του, να παρίσταται 
ενώπιον του ποινικού ∆ικαστηρίου, προβάλλον ταύτας το πρώτον επ΄ ακροατηρίω 
άµα τη εκφωνήσει της υποθέσεως άνευ εγγράφου τινός προδικασίας και δια µόνης 
της δηλώσεως του νοµίµου πληρεξουσίου του, καταχωριζοµένης εις το οικείον 
πρακτικόν ...". Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι το 
∆ηµόσιο, κατ΄ εξαίρεση αυτών που ορίζει το άρθρο 68 Κ.Π.∆, σχετικά µε το χρόνο 
δηλώσεως παραστάσεως πολιτικής αγωγής, το περιεχόµενο και την προδικασία 
αυτής, διατηρεί πάντοτε το δικαίωµα να επιδιώξει τις περί αποζηµιώσεως απαιτήσεις 
του, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που προκύπτουν από την αποφυγή απόδοσης 
των αναλογούντων στο ∆ηµόσιο φόρων, συνεπεία διαπράξεως του αδικήµατος της 
φοροδιαφυγής, δια της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων, ενώπιον του 
ποινικού δικαστηρίου, δια δηλώσεως του νοµίµου εκπροσώπου του, που 
καταχωρείται στα πρακτικά µε την εκφώνηση της υποθέσεως, πριν δηλαδή την 
απαγγελία της κατηγορίας και χωρίς καµία προδικασία της σχετικής αγωγής.  
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 αρ. 2 ΚΠ∆, απόλυτη ακυρότητα, που δηµιουργεί 
λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α του ΚΠ∆, η 
οποία λαµβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ακόµη και 
στον Άρειο Πάγο, επιφέρει και η παρά το νόµο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος 
στη διαδικασία του ακροατηρίου. Τέτοια ακυρότητα υπάρχει όταν δεν συντρέχουν 
στο πρόσωπο του πολιτικώς ενάγοντος οι όροι της ενεργητικής και παθητικής 
νοµιµοποιήσεως για την άσκηση της πολιτικής αγωγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 63 και 64 του ΚΠ∆, και όταν παραβιάστηκε η διαδικασία, που έπρεπε να 
τηρηθεί σχετικά µε τον τρόπο και το χρόνο ασκήσεως της υποβολής αυτής κατά το 
άρθρο 68 του ΚΠ∆. Τούτο ισχύει και για το ∆ηµόσιο, χωρίς στο σηµείο αυτό να έχει 
επιφέρει µεταβολή η διάταξη του άρθρου 5 του ν.δ 2711/1953, που έχει εφαρµογή και 
επί των αδικηµάτων του ν. 2523/1997, µε την οποία απαλλάχτηκε το ∆ηµόσιο µόνο 



 

[248] 
 

από την υποχρέωση για τήρηση της επιβαλλόµενης από το άρθρο 68 του Κ.Π.∆, 
προδικασίας (ΑΠ 461/2009).  
- 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, 
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 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 



 

[249] 
 

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. 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 του 
άρθρου 19 παρ.1 και 4 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 άποψη αυτή βρίσκεται σε αντίθεση µε 
την προαναφερόµενη διάταξη του εδ. γ' άρθρου 19 παρ.2γ του ν. 2523/1997. Η 
παρεχόµενη δε από τη διάταξη αυτή, κατ' εξαίρεση, δυνατότητα των ποινικών 
δικαστηρίων να ερευνήσουν αν ο κατηγορούµενος εξέδωσε ή όχι εικονικά 
φορολογικά στοιχεία µε την πιο πάνω έννοια, µεταξύ των οποίων είναι και εκείνα που 
εκδίδονται για συναλλαγή εν µέρει ή εν όλω ανύπαρκτη, χωρίς να έχει προηγηθεί 
τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου στην προσφυγή που ασκήθηκε, 
αιτιολογείται από το ότι ο νόµος ποινικοποιεί συµπεριφορά του κατηγορουµένου για 
την ποινική αξιολόγηση της οποίας δεν είναι απαραίτητη, από τη φύση της, ο 
προηγούµενος έλεγχος της βασιµότητας ή όχι της εν λόγω φορολογικής παραβάσεως 
από τα διοικητικά δικαστήρια. Άλλωστε τα αρµόδια ποινικά δικαστήρια καλούνται να 
αποφανθούν αν συντρέχουν ή όχι της στοιχεία της αντικειµενικής και υποκειµενικής 
υπόστασης του εν λόγω αδικήµατος, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 19 παρ.1 
του ν. 2523/97, δηλαδή για ζήτηµα το οποίο, σχετίζεται µεν, αλλά δεν ταυτίζεται κατ' 
ανάγκη, µε το αντικείµενο της δίκης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. 
∆ιαφορετικό δε είναι το θέµα, αν η τελεσίδικη κρίση του δικαστηρίου που θα 
αποφανθεί πρώτο (ποινικό ή διοικητικό) ότι τα επίµαχα φορολογικά στοιχεία ήταν ή 
όχι πλαστά, είναι δεσµευτική ή όχι, κατά το άρθρο 6 της ΕΣ∆Α, για το δικαστήριο 
που θα επιληφθεί στη συνέχεια. Για τον αυτό λόγο και δεν είναι υποχρεωτική η 
αναβολή της ποινικής δίκης για τα εν λόγω αδικήµατα µέχρι να εκδοθεί απόφαση επί 
της ασκηθείσης προσφυγής από το οικείο διοικητικό δικαστήριο. Κατ' ακολουθία 
τούτων, η αναβολή της ποινικής δίκης, εφόσον είναι εκκρεµής δίκη ενώπιον 
πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου σχετική µε υπόθεση που έχει σχέση µε την 
ποινική δίκη, σύµφωνα µε την προαναφερόµενη διάταξη, ανήκει στην κυριαρχική 
εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας. Η απόφαση, όµως, αυτή, που απορρίπτει 
σχετικό αίτηµα του κατηγορουµένου, πρέπει, κατ' άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγµατος 
και 139 παρ. 2 του ΚΠ∆ να είναι ειδικώς και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη, διότι, 
άλλως, δηµιουργείται ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. ∆ του αυτού Κώδικα λόγος 
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αναιρέσεως, όχι όµως και αυτός της υπέρβασης εξουσίας για το λόγο ότι το 
δικαστήριο δεν ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης µέχρι της εκδόσεως τελεσίδικης 
ή αµετάκλητης απόφασης από τα διοικητικά δικαστήρια επί του παρεµπιπτόντως 
κριθέντος από το ποινικό δικαστήριο ζητήµατος. 
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 63, 64, 68, 510 παρ. 1 στοιχ. Α, 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
ΠΚ: 26, 
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 11, 12, 17, 18, 19,  
Νόµοι: 3220/2004, άρθ. 40, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Φοροδιαφυγή - Εικονικά φορολογικά στοιχεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1659 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Φοροδιαφυγή. Χρήση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. 
Συναυτουργία. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Υπέρβαση εξουσίας. 
-  
Κατά τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 εδ. α' του Ν. 2523/1997,υπό την ισχύ του 
οποίου φέρεται τελεσθείσα η εν προκειµένω φοροδιαφυγή όπως ίσχυε πριν απ' την 
τροποποίησή του µε το άρθρο 40 παρ. 1 Ν.3220/2006 όποιος εκδίδει πλαστά ή 
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. 3 του ίδιου άρθρου, θεωρείται ως 
πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατηρηθεί ή σφραγιστεί µε 
οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωρηθεί και όταν το περιεχόµενο και τα 
λοιπά στοιχεία του πρωτοτύπου ή αντιτύπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που 
αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου, ενώ, κατά τη διάταξη της παρ. 4 του 
αυτού 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 επιτηδεύµατός του, ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρµόδια, 
σύµφωνα µε την αναγραφόµενη στο στοιχείο διεύθυνση, δηµόσια οικονοµική 
υπηρεσία. Από τις διατάξεις αυτές 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 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 ή αποδοχή του δράστη να προβεί στην 
έκδοση των πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή στη νόθευση γνήσιων 
στοιχείων. Σκοπός του δράστη για την απόκρυψη φορολογητέας ύλης, δεν απαιτείται 
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πλέον, ως πρόσθετο στοιχείο για τη θεµελίωση της υποκειµενικής υπόστασης 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 υπόστασης και σκοπό του δράστη 
να αποκρύψει τη φορολογητέα ύλη. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 10 του 
ιδίου νόµου, "η παραγραφή των αδικηµάτων του παρόντος νόµου, αρχίζει από την 
τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε ή σε περίπτωση µη 
άσκησης προσφυγής, από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, λόγω 
παρόδου της προθεσµίας προς άσκηση της". Η διάταξη αυτή του άρθρου 21 παρ. 10 
για το χρόνο έναρξης της παραγραφής, ίσχυε, εφόσον ο νόµος δεν κάνει διάκριση και 
επί των εγκληµάτων του άρθρου 19 του νόµου, έστω και αν για τα εγκλήµατα αυτά, η 
ποινική δίωξη ασκείτο άµεσα, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 εδ. 3 του 
ν.2523/1997, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 2753/1999, µε 
βάση τα πορίσµατα του φορολογικού ελέγχου και τη µηνυτήρια αναφορά και δεν είχε 
προϋπόθεση την έκδοση τελεσίδικης απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου επί της 
ασκηθείσης προσφυγής 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 (άρθρο 21 παρ. 2 
εδ. 1 του ν. 2523/1997).  
- Με τη διάταξη του άρθρου 40 παρ. 1 του ν.3220/2004 "για την αντικειµενικοποίηση 
του φορολογικού ελέγχου κ.λ.π.", µετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 
του ν.2523/1997, "προστέθηκε διάταξη κατά την οποία "ειδικά όποιος εκδίδει ή 
αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή, στο σύνολο της 
ή για µέρος αυτής, τιµωρείται α) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η 
συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των τριών 
χιλιάδων (3.000) ευρώ και β) µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών, εφόσον το ως άνω 
ποσό υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ". Η ρύθµιση όµως αυτή 
είναι δυσµενέστερη για τον κατηγορούµενο της προηγούµενης και δεν τίθεται ζήτηµα 
εφαρµογής της, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Κ. Και µε τη 
διάταξη του άρθρου 2 παρ. 8 του ν. 2954/2001 "περί φορολογικών ρυθµίσεων κ.λ.π.", 
στην παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997, προστέθηκε διάταξη (δεύτερο εδάφιο), 
κατά την οποία "στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος νόµου, η παραγραφή 
.αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσης του αδικήµατος, ο οποίος προσδιορίζεται από την 
ηµεροµηνία θεώρησης του οικείου πορίσµατος του φορολογικού ελέγχου, από την 
προϊστάµενο της Αρχής που ενήργησε τον έλεγχο". Η τελευταία, όµως, αυτή ρύθµιση 
είναι ευµενέστερη για τον κατηγορούµενο, εκείνης του προηγούµενου δικαίου, κατά 
την οποία η παραγραφή άρχιζε από την τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής 
που ασκήθηκε σχετικά και σε περίπτωση µη άσκησης προσφυγής, από την 
οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, αφού καθορίζει προγενέστερο χρόνο για 
την έναρξη αυτής και, εποµένως, θα τύχει εφαρµογής, σύµφωνα µε τη διάταξη του 
άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Κ. και για τα εγκλήµατα που τελέσθηκαν προ της ισχύος της 
την 2α Νοεµβρίου 2001, λαµβανοµένου υπόψη ότι οι διατάξεις που ρυθµίζουν την 
έναρξη και τη διάρκεια της παραγραφής (όχι πότε και πώς λαµβάνεται αυτή υπόψη 
από το ∆ικαστήριο), είναι ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Η διάταξη δε του άρθρου 2 
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παρ. 9 του ίδιου νόµου (2954/2001), κατά την οποία η αµέσως ανωτέρω διάταξη, 
ισχύει ανάλογα "και για τα αδικήµατα των περιπτώσεων ζ' και η1 της παρ 1 του 
άρθρου 31 του ν.1591/1986, για τα οποία κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 
παρόντος νόµου στο Φύλλο Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, δεν έχει επέλθει 
παραγραφή, κατά τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα", δεν έχει (ανάλογη) εφαρµογή 
και στα εγκλήµατα του άρθρου 19 του ν.2523/1997, για τα οποία ισχύει πάντοτε ο 
επιεικέστερος αυτός νόµος σε σχέση µε το χρόνο έναρξης της παραγραφής και δεν 
τίθεται θέµα παραγραφής τους, προ της ισχύος του Νόµου.  
- Κατά το άρθρο 45 ΠΚ αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού την αξιόποινη 
πράξη, καθένας από αυτούς τιµωρείται ως αυτουργός,. Με τον όρο "από κοινούς" 
νοείται αντικειµενικώς σύµπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης και 
υποκειµενικώς κοινός δόλος, δηλαδή ο κάθε αυτουργός θέλει ή αποδέχεται την 
πραγµάτωση της αντικειµενικής υπόστασης του διαπραττόµενου εγκλήµατος, 
γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συµµέτοχοι πράττουν µε δόλο τέλεσης του ίδιου 
εγκλήµατος και θέλει ή αποδέχεται να ενώσει τη δική του δράση µε εκείνη του 
άλλου, προς πραγµάτωση της αντικειµενικής υπόστασης του προαναφεροµένου 
εγκλήµατος. Η σύµπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης µπορεί να συνίσταται ή 
στο ότι ο καθένας πραγµατώνει την όλη αντικειµενική υπόσταση του εγκλήµατος ή 
στο ότι το έγκληµα πραγµατώνεται µε συγκλίνουσες επί µέρους πράξεις των 
συµµετόχων, ταυτόχρονες ή διαδοχικές, χωρίς να είναι αναγκαίο να εξειδικεύεται η 
δράση του καθενός συναυτουργού. Με την έννοια αυτή παράβαση του άρθρου 19 
παρ. 1 Ν.2523/1997 µπορεί να τελεστεί και κατά συναυτουργία, όταν όλοι 
συναυτουργοί προβαίνουν στην έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων είτε 
συγχρόνως από κοινού, είτε διαδοχικά, κατόπιν όµως κοινής συναπόφασης, δηλαδή 
µε κοινό δόλο.  
- 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 λόγον αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' ίδιου 
Κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή 
λογικά κενά, τα πραγµατικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την 
ακροαµατική διαδικασία και από τα οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε συνήγαγε 
την ύπαρξη των αντικειµενικών και υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος για το 
οποίο καταδικάσθηκε ο κατηγορούµενος, τα αποδεικτικά µέσα από τα οποία 
προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι νοµικοί συλλογισµοί µε βάση τους οποίους 
έγινε η υπαγωγή των περιστατικών στην εφαρµοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. 
Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυµπλήρωση του 
αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο καν αρκεί να 
αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα κατ' είδος γενικώς, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε 
χωριστά από καθένα. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση 
των διαφόρων αποδεικτικών µέσων και των µαρτυρικών καταθέσεων µεταξύ τους, 
ούτε απαιτείται να ορίζεται ποίο βαρύνει περισσότερο για το σχηµατισµό της 
δικαστικής κρίσης. Απαιτείται µόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του 
και συνεκτίµησε για το σχηµατισµό της δικανικής του πεποίθησης όλα τα 
αποδεικτικά στοιχεία και όχι µόνο µερικά απ' αυτά κατ' επιλογή, όπως αυτό 
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επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 177 παρ.1 και 178 ΚΠ∆. ∆εν αποτελούν όµως 
λόγους αναίρεσης η εσφαλµένη εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των 
καταθέσεων των µαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αιτιολόγηση κάθε 
αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της µεταξύ τους αξιολογικής 
συσχέτισης των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται 
η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ∆ικαστηρίου της ουσίας. Εσφαλµένη δε ερµηνεία 
και εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που ιδρύει τον από το άρθρο 510 
παρ.1 στοιχ. Ε' του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας λόγο αναίρεσης, υπάρχει, όταν το 
∆ικαστήριο αποδίδει στον νόµο έννοια διαφορετική από εκείνη που έχει πραγµατικά, 
ενώ εσφαλµένη εφαρµογή υπάρχει, όταν το ∆ικαστήριο δεν υπάγει σωστά τα 
πραγµατικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στη διάταξη που 
εφαρµόστηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου, για τον λόγο 
ότι έχουν εµφιλοχωρήσει στο πόρισµα της απόφασης, που ανάγεται στα στοιχεία και 
την ταυτότητα του εγκλήµατος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα 
ν' αποβαίνει ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του 
νόµου, οπότε η απόφαση στερείται νόµιµης βάσης.  
- Υπέρβαση εξουσίας, ως λόγος αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ, Η' ΚΠ∆ 
υπάρχει όταν το δικαστήριο ασκεί δικαιοδοσία που δεν του παρέχει ο νόµος ή χωρίς 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται, κατά το νόµο, για την άσκησή της ή 
όταν παραλείπει να ασκήσει τη δικαιοδοσία που του παρέχει ο νόµος, αν και 
συντρέχουν οι απαιτούµενες, για την άσκησή της, προϋποθέσεις.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 45, 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Η, 
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 19, 21,  
Νόµοι: 3220/2006, άρθ. 40, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Φοροδιαφυγή - Εικονικά φορολογικά στοιχεία 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 998 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Φοροδιαφυγή. Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Ειδική και 
εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής 
διάταξης. 
- Κατά το άρθρο 19 παρ. 1 εδ. α' του Ν. 2523/1997, όπως ίσχυε πριν από την 
τροποποίησή του µε την παρ. 1 του άρθρου 40 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 φόρου, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών". 
Κατά δε την παράγραφο 4 εδ. α' και β' 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 
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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". Από 
τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του ανωτέρω εγκλήµατος, 
της φοροδιαφυγής, απαιτείται, αντικειµενικά, η έκδοση από το δράστη πλαστών ή 
εικονικών φορολογικών στοιχείων ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή 
νόθευση γνήσιων φορολογικών στοιχείων, υποκειµενικά 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 ή αποδοχή του δράστη να προβεί στην έκδοση των 
πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή στη νόθευση γνήσιων στοιχείων. 
Περαιτέρω, κατά το εδ. γ' του άρθρου 21 του Ν. 2523/1997, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 12 Ν. 2753/1999, υπό την ισχύ του 
οποίου φέρεται να έχει τελεσθεί η ένδικη πράξη φοροδιαφυγής, "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 (∆ΟΥ) ή του 
προϊσταµένου της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο, σε περίπτωση που ο 
έλεγχος διενεργήθηκε από όργανα του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος 
(Σ∆ΟΕ) ή των Ελεγκτικών Κέντρων του άρθρου 3 του ν 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 (ΑΕΠ) του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων (ΚΒΣ), ανεξάρτητα αν κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε προσφυγή 
ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού πρωτοδικείου". Τέλος, κατά την παράγραφο 10 
του ανωτέρω άρθρου 21 του Ν 2523/1997, το οποίο προστέθηκε µε την παράγραφο 8 
του άρθρου 2 του Ν 2954/2001, "Στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος 
νόµου η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσης του αδικήµατος, ο οποίος 
προσδιορίζεται από την ηµεροµηνία θεώρησης του οικείου πορίσµατος του 
φορολογικού ελέγχου από τον προϊστάµενο της αρχής που διενήργησε τον έλεγχο".  
- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη από το άρθρου 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 ΚΠοιν∆ ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της 
οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ ∆' ΚΠοιν∆, όταν 
αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα 
πραγµατικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία 
στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδροµή των αντικειµενικών και 
υποκειµενικών στοιχείων του εγκλήµατος, οι αποδείξεις που τα θεµελιώνουν και οι 
νοµικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη 
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που εφαρµόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η 
αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο 
και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά µέσα γενικώς κατά το είδος τους, χωρίς να 
εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα από αυτά. ∆εν αποτελούν όµως λόγους 
αναίρεσης η εσφαλµένη εκτίµηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλµένη 
εκτίµηση εγγράφων, η εσφαλµένη αξιολόγηση των καταθέσεων των µαρτύρων, η 
παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η 
παράλειψη της αξιολογικής συσχέτισης µεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον 
στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της 
ουσίας.  
- Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠοιν∆ λόγο αναίρεσης αποτελεί και η 
εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εσφαλµένη δε 
ερµηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόµο 
διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγµατικά έχει, ενώ εσφαλµένη εφαρµογή 
τέτοιας διάταξης συντρέχει όχι µόνο όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει τα 
πραγµατικά περιστατικά που δέχθηκε ως αληθινά στη διάταξη που εφαρµόστηκε, 
αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου για το λόγο ότι στο πόρισµα 
της απόφασης που περιλαµβάνεται στο συνδυασµό του αιτιολογικού µε το διατακτικό 
και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήµατος, έχουν εµφιλοχωρήσει 
ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτος ο 
έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή µη εφαρµογής του νόµου, οπότε η απόφαση 
στερείται νόµιµης βάσης.  
∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 19, 21,  
Νόµοι: 2753/1999, άρθ. 12,  
Νόµοι: 3220/2004, άρθ. 40, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικά αδικήµατα - Φοροδιαφυγή 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1028 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Φοροδιαφυγή. Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Υπέρβαση εξουσίας. 
- Κατά τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 εδ. α' του Ν. 2523/1997, υπό την ισχύ του 
οποίου φέρεται τελεσθείσα η εν προκειµένω φοροδιαφυγή, όπως ίσχυε πριν από την 
τροποποίηση του µε το άρθρο 40 παρ.1 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 φυλάκισης τουλάχιστον 
τριών (3) µηνών, κατά δε τη διάταξη της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, θεωρείται ως 
πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί µε οποιονδήποτε 
τρόπο, χωρίς να έχει καταχωρηθεί και όταν το περιεχόµενο και τα λοιπά στοιχεία του 
πρωτοτύπου ή αντιτύπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο 
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στέλεχος του ίδιου στοιχείου, ενώ, κατά τη διάταξη της παρ. 4 του αυτού 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 
επιτηδεύµατος του, ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρµόδια, σύµφωνα 
µε την αναγραφόµενη στο στοιχείο διεύθυνση, δηµόσια οικονοµική υπηρεσία. Από 
τις διατάξεις αυτές 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 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 ή αποδοχή του δράστη να προβεί στην έκδοση των 
πλαστών ή 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 υπόστασης 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 υπόστασης και σκοπό του δράστη να 
αποκρύψει τη φορολογητέα ύλη. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 21 παρ.10 του ίδιου 
νόµου, "η παραγραφή των αδικηµάτων του παρόντος νόµου, αρχίζει από την 
τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε ή σε περίπτωση µη 
άσκησης προσφυγής, από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, λόγω 
παρόδου της προθεσµίας προς άσκηση της". Η διάταξη αυτή του άρθρου 21 παρ. 10 
για το χρόνο έναρξης της παραγραφής, ίσχυε, εφόσον ο νόµος δεν κάνει διάκριση και 
επί των εγκληµάτων του άρθρου 19 του νόµου, έστω και αν για τα εγκλήµατα αυτά, η 
ποινική δίωξη ασκείτο άµεσα, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 εδ. 3 του 
ν. 2523/1997, όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 2753/1999, µε 
βάση τα πορίσµατα του φορολογικού ελέγχου και τη µηνυτήρια αναφορά και δεν είχε 
προϋπόθεση την έκδοση τελεσίδικης απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου επί της 
ασκηθείσης προσφυγής 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 (άρθρο 21 παρ. 2 
εδ. 1 του ν. 2523/1997). Με τη διάταξη του άρθρου 40 παρ. 1 του ν. 3220/2004 "για 
την αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου κ.λ.π.", µετά το πρώτο εδάφιο της 
παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2523/1997, "προστέθηκε διάταξη κατά την οποία "ειδικά 
όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη 
συναλλαγή, στο σύνολο της ή για µέρος αυτής, τιµωρείται α) µε φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών 
στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και β) µε κάθειρξη 
µέχρι δέκα (10) ετών, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες 
(150.000) ευρώ". Η ρύθµιση όµως αυτή είναι δυσµενέστερη για τον κατηγορούµενο 
της προηγούµενης και δεν τίθεται ζήτηµα εφαρµογής της, σύµφωνα µε τη διάταξη 
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του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Κ. Και µε τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 8 του ν. 
2954/2001 "περί φορολογικών ρυθµίσεων κ.λ.π.", στην παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 
2523/1997, προστέθηκε διάταξη (δεύτερο εδάφιο), κατά την οποία "στις περιπτώσεις 
του άρθρου 19 του παρόντος νόµου, η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσης 
του αδικήµατος, ο οποίος προσδιορίζεται από την ηµεροµηνία θεώρησης του οικείου 
πορίσµατος του φορολογικού ελέγχου, από την προϊστάµενο της Αρχής που ενήργησε 
τον έλεγχο". Η τελευταία, όµως, αυτή ρύθµιση είναι ευµενέστερη για τον 
κατηγορούµενο, εκείνης του προηγούµενου δικαίου, κατά την οποία η παραγραφή 
άρχιζε από την τελεσιδικία της απόφασης επί της προσφυγής που ασκήθηκε σχετικά 
και σε περίπτωση µη άσκησης προσφυγής, από την οριστικοποίηση της φορολογικής 
εγγραφής, αφού καθορίζει προγενέστερο χρόνο για την έναρξη αυτής και, εποµένως, 
θα τύχει εφαρµογής, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Κ. και για τα 
εγκλήµατα που τελέσθηκαν προ της ισχύος της την 2α Νοεµβρίου 2001, 
λαµβανοµένου υπόψη ότι οι διατάξεις που ρυθµίζουν την έναρξη και τη διάρκεια της 
παραγραφής (όχι πότε και πώς λαµβάνεται αυτή υπόψη από το ∆ικαστήριο), είναι 
ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Η διάταξη δε του άρθρου 2 παρ. 9 του ίδιου νόµου 
(2954/2001), κατά την οποία η αµέσως ανωτέρω διάταξη, ισχύει ανάλογα "και για τα 
αδικήµατα των περιπτώσεων ζ' και η1 της παρ 1 του άρθρου 31 του ν. 1591/1986, για 
τα οποία κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου στο Φύλλο 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, δεν έχει επέλθει παραγραφή, κατά τις διατάξεις του 
Ποινικού Κώδικα", δεν έχει (ανάλογη) εφαρµογή και στα εγκλήµατα του άρθρου 19 
του ν. 2523/1997, για τα οποία ισχύει πάντοτε ο επιεικέστερος αυτός νόµος σε σχέση 
µε το χρόνο έναρξης της παραγραφής και δεν τίθεται θέµα παραγραφής τους, προς 
της ισχύος του νόµου.  
- Από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, 
όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 2408/1996, προκύπτει ότι η 
καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούµενη ειδική και εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' 
ΚΠοιν∆ λόγο αναίρεσης, όταν αναφέρονται σ' αυτή µε σαφήνεια, πληρότητα και 
χωρίς αντιφάσεις 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. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας 
είναι παραδεκτή η αλληλοσυµπλήρωση του αιτιολογικού µε το διατακτικό που 
αποτελούν ενιαίο σύνολο.  
- Υπέρβαση εξουσίας, ως λόγος αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η' ΚΠ∆, 
υπάρχει όταν το δικαστήριο ασκεί δικαιοδοσία που δεν του παρέχει ο νόµος ή χωρίς 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται, κατά το νόµο, για την άσκηση της ή 
όταν παραλείπει να ασκήσει τη δικαιοδοσία που του παρέχει ο νόµος, αν και 
συντρέχουν οι απαιτούµενες, για την άσκηση της, προϋποθέσεις.  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 2,  
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 
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Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 19, 21 
Νόµοι: 2753/1999, άρθ. 12,  
Νόµοι: 3220/2004, άρθ. 40, 
Νόµοι: 3220/2004, άρθ. 40, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 822 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωµένων στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες. 
Ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Εσφαλµένη ερµηνεία ή εφαρµογή 
ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. 
- Κατά το άρθρο 34 του Ν. 3220/2004, που αντικατέστησε την παράγραφο 1 του 
άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως είχε τροπ. µε το άρθρο 23 του Ν. 2523/1997 και 
του οποίου η ισχύς άρχισε από 1-1-2004, η καθυστέρηση καταβολής των 
βεβαιωµένων στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες (∆ΟΥ) και τα τελωνεία χρεών 
προς το ∆ηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου κλπ, για χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών, διώκεται ύστερα από αίτηση του προϊσταµένου 
της ∆ΟΥ κλπ. προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας τους και τιµωρείται µε 
ποινή φυλακίσεως: α) τεσσάρων τουλάχιστον µηνών, εφόσον το συνολικό χρέος από 
κάθε αιτία, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων µέχρι 
την ηµεροµηνία σύνταξης του πίνακα χρεών ο οποίος συνοδεύει υποχρεωτικά την ως 
άνω αίτηση, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, β) κλπ.  
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι κρίσιµα στοιχεία για τη θεµελίωση του ως άνω 
εγκλήµατος, που πρέπει να προσδιορίζονται στην καταδικαστική απόφαση, για να 
είναι αυτή ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη, όπως επιβάλλεται από τα 
άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆, είναι: 1) η Αρχή που προέβη 
στη βεβαίωση του χρέους, 2) το ύψος του χρέους, 3) ο τρόπος πληρωµής του (εφάπαξ 
ή σε δόσεις), 4) ο ακριβής χρόνος καταβολής του, όταν αυτό καταβάλλεται εφάπαξ ή 
της κάθε δόσεως όταν καταβάλλεται σε δόσεις, ο οποίος δεν συµπίπτει αναγκαία µε 
το χρόνο που βεβαιώθηκε το χρέος, διότι ως χρόνο βεβαιώσεως των χρεών ο νόµος 
εννοεί εκείνον κατά τον οποίο γίνεται η βεβαίωση από την αρµόδια οικονοµική αρχή 
και έχει ως περιεχόµενο τον προσδιορισµό του υπόχρεου προσώπου καθώς και του 
είδους και του ποσού της οφειλής, ενώ το ληξιπρόθεσµο του χρέους συνάπτεται µε τη 
λεγόµενη ταµειακή βεβαίωση, οπότε και µπορεί το χρέος αυτό να εισπραχθεί και 5) η 
µη πληρωµή τριών συνεχών δόσεων του δε δόσεις χρέους ή ολόκληρου του ποσού 
του, όταν αυτό είναι καταβλητέο εφάπαξ, πέραν των τεσσάρων µηνών από τη λήξη 
του χρόνου καταβολής του. Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού 34 
του Ν. 3220/2004: 1) Το ποινικό αδίκηµα της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο 
και λοιπών βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων εσόδων στις ∆ΟΥ και τα Τελωνεία 
αντιµετωπίζεται πλέον ενιαία ως προς τον χρόνο διαπράξεως του, ανεξαρτήτως του 
ποσού καταβολής των χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ, 2) στο κατώτερο ληξιπρόθεσµο 
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ποσό οφειλής, για την οποία ζητείται η ποινική δίωξη, υπολογίζονται µαζί µε τη 
βασική οφειλή και οι λοιπές επιβαρύνσεις, όπως οι τόκοι και οι προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής, 3) οι ποινές καθορίζονται βάσει του κατώτερου ποσού 
συνολικής κατά οφειλέτη ληξιπρόθεσµης οφειλής ανεξαρτήτως του είδους χρέους 
(παρακρατούµενοι ή επιρριπτόµενοι φόροι, δάνεια µε εγγύηση του Ελληνικού 
∆ηµοσίου κ.λπ.) και 4) αυξάνονται τα όρια του χρέους για τη µη καταβολή του 
οποίου ζητείται η ποινική δίωξη του οφειλέτη. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, όταν το 
χρέος είναι καταβλητέο σε δόσεις, για τις καθυστερήσεις περισσοτέρων χρεών από 
οποιαδήποτε αιτία λαµβάνεται υπόψη, ως όριο για τη θεµελίωση του αξιοποίνου το 
συνολικό ποσό του χρέους και όχι το ύψος κάθε επιµέρους χρέους, το δε ως άνω 
προβλεπόµενο αδίκηµα της µη καταβολής χρεών προς το ∆ηµόσιο αντιµετωπίζεται 
πλέον ενιαία ως προς το χρόνο διαπράξεώς του, ο οποίος είναι ο χρόνος της 
συµπληρώσεως τεσσάρων µηνών από τότε που έπρεπε να καταβληθεί το χρέος, 
ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής των χρεών, σε δόσεις ή εφάπαξ.  
- Η κατά τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγµατος και 139 του ΚΠοιν∆ απαιτούµενη 
ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το 
άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ∆' 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. 
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. Ειδικότερα, δεν υπάρχει έλλειψη 
αιτιολογίας της αποφάσεως 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.  
- 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 
συντρέχει όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγµατικά 
περιστατικά, που έχει δεχθεί ότι αποδείχθηκαν 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 στερείται νόµιµης βάσεως. 
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∆ιατάξεις: 
ΚΠ∆: 510 παρ. 1 στοιχ. ∆, 510 παρ. 1 στοιχ. Ε, 
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 25, 
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 23, 
Νόµοι: 3220/2004, άρθ. 34, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Φορολογικό Ποινικό - Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: 1052 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Μη καταβολή χρεών στο ∆ηµόσιο. Αναιρείται η προσβαλλόµενη απόφαση. 
- Κατά το άρθρο 86 του Ν. 2362/1995, περί ∆ηµοσίου Λογιστικού κλπ, "καµµία 
χρηµατική απαίτηση του ∆ηµοσίου δεν υπόκειται σε παραγραφή πριν να βεβαιωθεί 
πράγµατι προς είσπραξη ως δηµόσιο έσοδο στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική 
Υπηρεσία ή το αρµόδιο Τελωνείο. Ο κανόνας αυτός δεν αλλοιώνεται από την τυχόν 
βραδεία βεβαίωση (παρ.1). Η χρηµατική απαίτηση του ∆ηµοσίου µετά των 
συµβεβαιουµένων προστίµων παραγράφεται µετά πενταετία από τη λήξη του 
οικονοµικού έτους µέσα στο οποίο βεβαιώθηκε εν στενή εννοία και κατέστη αυτή 
ληξιπρόθεσµη (παρ.2)." Κατά το άρθρο 19 παρ.6 του Ν. 1968/1991, "Στο άρθρο 25 
του Ν. 1882/1990, µέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής κλπ, προστίθεται 
παράγραφος 7, που έχει ως εξής: Οι αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται από το 
άρθρο αυτό υπάγονται στην αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου". 
Κατά το άρθρο 25 παρ.1 του Ν. 1882/1990 όπως αντικ. 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 βεβαιούµενα στις αρµόδιες 
υπηρεσίες, εφόσον αυτή αναφέρεται στη µη καταβολή τριών συνεχών δόσεων ή, 
προκειµένου για χρέη που καταβάλλονται εφάπαξ, σε καθυστέρηση πέραν των δύο 
µηνών από τη λήξη του χρόνου καταβολής τους, διώκεται, ύστερα από αίτηση του 
προϊσταµένου των ανωτέρω υπηρεσιών προς τον εισαγγελέα πρωτοδικών της έδρας 
τους, και τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως, κατά τις διακρίσεις των επόµενων 
εδαφίων της ίδιας παραγράφου του άρθρου αυτού, ανάλογα µε το είδος του 
οφειλοµένου χρέους και το ποσό της ληξιπρόθεσµης οφειλής. Με τη διάταξη αυτή 
προβλέπονται δύο χωριστές περιπτώσεις ενάρξεως της ποινικής ευθύνης από τη µη 
καταβολή χρεών προς το ∆ηµόσιο, ήτοι αυτή της µη καταβολής του χρέους που η 
εξόφλησή του έχει ρυθµισθεί σε δόσεις, οπότε απαιτείται να παρέλθει η προθεσµία 
καταβολής της τρίτης δόσεως και εκείνη της µη καταβολής του εφάπαξ καταβλητέου 
χρέους, οπότε απαιτείται να παρέλθει δίµηνο από το τέλος της προθεσµίας κατά την 
οποία έπρεπε να καταβληθεί το χρέος. Έτσι για την καθεµία από τις περιπτώσεις 
αυτές απαιτούνται διαφορετικά στοιχεία για τη συγκρότηση της αντίστοιχης 
αξιόποινης πράξεως. Κατά την παρ.7 του ιδίου ως άνω άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 παρ.1 του Ν. 2523/1997, ορίζεται ότι "ο 
χρόνος παραγραφής του αδικήµατος συµπληρώνεται µετά την παρέλευση πενταετίας 
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από την παραγραφή της οφειλής. Η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης αναστέλλει την 
παραγραφή του χρέους για το οποίο υποβλήθηκε µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη 
απόφαση".  
- Με την παρ.2 του ιδίου άρθρου 34 του Ν. 3220/ 2004, η παράγραφος 7 του άρθρου 
25 του Ν. 1882/1990, αντικαθίσταται ως εξής: "7. Η υποβολή αίτησης ποινικής 
δίωξης αναστέλλει την παραγραφή του χρέους για το οποίο υποβλήθηκε µέχρι να 
εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. Ο χρόνος παραγραφής του χρέους δεν συµπληρώνεται 
πριν την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της αναστολής." Από τις παραπάνω 
διατάξεις συνάγεται ότι διαχωρίζεται σαφώς η παραγραφή της οφειλής και των χρεών 
των φορολογουµένων προς το ∆ηµόσιο από την παραγραφή του ως άνω σε βαθµό 
πληµµελήµατος διωκόµενου ειδικού αδικήµατος καθυστέρησης καταβολής των 
βεβαιωµένων στις ∆ΟΥ και τα Τελωνεία χρεών προς το ∆ηµόσιο. Ενώ κατά την 
παρ.7 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως αντικ. µε το άρθρο 23 του Ν. 
2523/1997, οριζόταν ότι ο χρόνος παραγραφής του αδικήµατος συµπληρώνεται µετά 
παρέλευση πενταετίας από την παραγραφή της οφειλής (εδάφ. α) και η υποβολή της 
αίτησης ποινικής δίωξης αναστέλλει την παραγραφή του χρέους για το οποίο 
υποβλήθηκε, µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση (εδάφ. β), µε την τελευταία 
αντικατάσταση της παραγράφου αυτής 7, µε το προπαρατεθέν άρθρο 34 παρ.2 του Ν. 
3220/2004, το παραπάνω πρώτο εδάφιο περί έναρξης παραγραφής του αδικήµατος 
µετά παρέλευση πενταετίας από την παραγραφή της οφειλής, απαλείφθηκε εντελώς, 
στο δε δεύτερο εδάφιο προστέθηκε η φράση "Ο χρόνος παραγραφής του χρέους δεν 
συµπληρώνεται πριν την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της αναστολής." Με τη νέα 
αυτή διάταξη δεν υπάρχει πλέον ειδική ρύθµιση, ως προς το θέµα της παραγραφής 
του αδικήµατος του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 και συνεπώς ισχύουν οι κοινές περί 
του χρόνου τελέσεως και περί του χρόνου έναρξης της παραγραφής των εγκληµάτων 
διατάξεις των άρθρων 111, 112 και 113 του ΠΚ, ενώ δε µπορεί να γίνε, λόγος για από 
παραδροµή απάλειψη του ανωτέρω πρώτου εδαφίου, το δε άρθρο 86 του Ν. 
2362/1995 περί δηµοσίου λογιστικού κλπ, διαλαµβάνει µόνον περί παραγραφής των 
χρηµατικών απαιτήσεων του ∆ηµοσίου και όχι περί παραγραφής του αδικήµατος της 
καθυστέρησης καταβολής των χρεών προς το ∆ηµόσιο (ΟλΑΠ 2/2011).  
∆ιατάξεις: 
ΠΚ: 111, 112, 113,  
Νόµοι: 1882/1990, άρθ. 25,  
Νόµοι: 1968/1991, άρθ. 19,  
Νόµοι: 2362/1995, άρθ. 86,  
Νόµοι: 2523/1997, άρθ. 23,  
Νόµοι: 3220/2004, άρθ. 34,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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